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ISKOLA

Liskó Ilona

KÍSÉRLETI d e m o k r á c ia
avagy igazgatóválasztás a középiskolákban

ELŐZMÉNYEK

Az iskolák, m int a legtöbb országban, nálunk  is a legkonzervatívabb 
intézmények közé tartoznak. Ezt részben alapvető társadalm i funkciójuk (a 
hagyományok őrzése és átadása), részben nagy kiterjedésű s tru k tú rá ju k  (sok 
intézm ény és sok em ber tartozik ide), részben pedig exponált ideológiai sze
repük (mindig az uralkodó ideológiákat közvetítik) indokolja. Többnyire ezzel 
m agyarázható a társadalm i progresszió (vagy ellenzék) örök elégedetlensége 
az iskolákkal szemben, am ikor ú jra  meg ú jra  v iták a t kavarva az iskolák 
körül ezen a term észeténél fogva konzervatív intézm ényrendszeren a „jövőnek 
nevelést”, új értékek  képviseletét és átadását kérik  számon.

Az sem szorul különösebb m agyarázatra, hogy egy intézm ény belső éle
tének jellemzőit m ilyen nagy m értékben a lak ítják  a vezetői. A vezetők 
személye (sőt személyisége), értékrendje, szakértelm e, m agatartása és vezetői 
módszerei különösen jelentős szerephez ju tnak  az olyan intézm ényekben, 
mint >az iskolák, ahol az igazgatókat tradicionálisan egyszemélyes vezetői h a 
talommal ruházták fel.

Éppen ezért m inősíthetjük különösen jelentősnek az 1985. évi Oktatási 
Törvényt, illetve az ennek nyomán megjelenő 27/1986. (VIII. 31.) MM számú 
rendeletet, amellyel az oktatási korm ányzat olyan dem okratikus szellemű 
intézkedést vezetett be az iskolákba, am ilyenhez hasonlók még egyáltalán 
nem honosak társadalm unk egyéb intézményeiben.

Az új rendelkezés szerint az iskolák igazgatói állásait ezentúl 5 éves 
megbízatással, nyilvános pályázat ú tján  kell betölteni, és a fenntartó  tanácsok 
csak olyan személyeket nevezhetnek ki igazgatónak, akiknek a pályázatát 
az adott iskola pedagógusai titkos szavazással legalább 51 százalékban tá 
m ogatják.

Ezt a rendelkezést a 80-as évek M agyarországán m indenképpen jelentős 
előrelépésnek kell tek intenünk, noha kétségtelenül m agán viseli a konzerva
tív erőkkel fo lytato tt egyezkedés nyomait: a fenntartó  tanácsoknak joguk 
van a pályázatok előzetes szelekciójára (annak alapján, hogy a pályázó m eg
felel-e iskolázottsági, szakm ai-gyakorlati és rendkívül nagyvonalúan fogal
mazott „vezetői” kritérium oknak), a pályázatokról ki kell kérni a felsőbb 
irányító szervek és a társadalm i szervezetek (párt, KISZ, szakszervezet) elő
zetes véleményét, és a fenntartó  tanácsnak ahhoz is joga van, hogy a tan te s 
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tü letek  által elfogadott pályázókat ne nevezze ki igazgatónak, hiszen a ki
nevezéshez szükséges döntést a tanács-vb hozza.

Mégis fontos reform intézkedésről van szó, m ert igaz, hogy nem lehet 
m indenkiből igazgató, akit a tan testü letek  elfogadnak (vagy elfogadnának), de 
nem lehet igazgató többé senkiből a tan testü letek  tám ogatása nélkül.

M iután az igazgatók kinevezését szabályozó új rendelkezés 1986 őszén 
jelen t meg, az 1987-es évben választottak  először igazgatókat a  tan testü letek
ben. Ennek köszönhető a MM érdeklődése, am ikor megrendelte ku tatásunkat 
ennek a „dem okratikus kísérletnek” a hatására vonatkozóan: mi tö rtén t az 
iskolákban és a tanácsokon 1987-ben, m ielőtt kinevezték az új igazgatókat?

A tém ára vonatkozó em pirikus szociológiai kutatáshoz az igazgatói pá
lyázatokat m egjelentető Művelődési Közlönyből (1987. febr. 20.) gyűjtöttük 
össze az adatokat. Am ellett, hogy valam ennyi érdekelt iskoláról kérdőíves 
ada tokat is fö lvettünk, iskolatípusonként kiválasztottunk 10—10 iskolát 
(amelyek településtípusra, nagyságra és szakirányra reprezentálták a töb
bieket is), ahol intenzív szociológiai m ódszerekkel (adatgyűjtés, megfigyelés, 
in terjú , csoportos beszélgetés) előre m egtervezett szempontok szerint ún. vá
lasztási jegyzőkönyveket készítettünk m egbízott külső m unkatársak segítsé
gével.1 A ku tatást A ndor M ihállyal közösen végeztük, ő az általános iskolák
ból szerzett inform ációkat dolgozta fel.

Alábbi beszámolónk a kérdőíves adatoknak és a jegyzőkönyveknek a 
tanulságait foglalja össze részben azzal a céllal, hogy a középiskolák helyze
tének jellemzéséül számot adjunk az o tt lezajlott eseményekről, részben pe
dig, hogy beszám oljunk egy talán  az iskolákon túlm utató társadalm i kísér
letről, illetve a dem okrácia társadalm i esélyeiről.

AZ IGAZGATÓK SZEMSZÖGÉBŐL 

Igazgatótípusok

Az új rendszerű igazgatóválasztások tapasztalatait csak akkor tudjuk 
megfelelően értelm ezni, ha először tisztázzuk, hogy kik igazgatják jelenleg 
a középiskolákat. Természetesen nagyon sokféle igazgató van. Jellem zésük
höz a valóság pontos leírásának rem énytelenül bonyolult feladata helyett, a 
törvényszerűségek m egragadása érdekében, kénytelenek vagyunk a típusal
kotás módszeréhez folyamodni. A típusokat természetesen típusvoltuknak 
megfelelően kell értelm ezni: nem gondoljuk, hogy e sémák m inden igazgatóra 
illenek, és azt sem, hogy bárm elyikük pontosan megfelel az itt leírtaknak.

Az igazgatótípusokat ezúttal két fő dimenzió: a pályakép és a vezetői 
m ódszerek alapján próbáljuk m egragadni. A pályakép azt foglalja magába, 
hogy milyen előzm ényekkel le tt valakiből igazgató. (Ha k arrie rjé t inkább 
politikai elkötelezettségének és aktiv itásának köszönheti, akkor „kádernek”, 
ha inkább pedagógiai vagy szakmai eredm ényeinek, akkor „szakem bernek” 
neveztük.) A vezetési m ódszereket pedig a szociálpszichológia klasszikus elvei 
szerint különböztettük meg.
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Eszerint az igazgatókról a következő m átrix  rajzolható fe l:

pályakép vezetési módszerek

laissez-faire dem okratikus autokratikus

káder 1 1 2
szakember 4 4 3

(A cellákba az általunk alább m egrajzolt típusok m egkülönböztetésére hasz
n á lt számokat írtuk.)

Az alábbiakban m egpróbáljuk e típusokat részletesebben is jellem ezni, 
m ert a megfigyeléseinkből az derül ki, hogy az igazgatók pályaképe és vezetői 
módszerei nem csak az iskolák m indennapi életét, de az igazgatóknak a v á 
lasztáshoz való viszonyát is alapvetően meghatározzák.

Az 1. típus a „mindenes kádereké”. É letú tjuxra az a jellemző, hogy 
pedagógusként indulnak, de ham arosan vagy a párt, illetve a KISZ, vagy a 
közigazgatási apparátus felé kanyarodik  az útjuk. O tt elérnek bizonyos p o 
zíciókat, lényegében elindul a karrie rjük , aztán am ikor m ár valam ilyen ok
ból nem em elkedhetnek tovább, iskolaigazgatással bízzák meg őket. Bizonyos 
értelem ben „e jte tt” vagy bukott káderekről van szó, akikre az apparátus 
valam iért (személyes adottságaik, régi kapcsolatok megszűnése, átszervezések 
stb.) nem ta r t  m ár igényt. Az ilyen igazgatóknak általában nincs sok közük 
ahhoz az iskolához (vagy szakmához), ahol igazgatók lesznek, korábbi k a r 
rie rjü k  m egtakarításaiból (kapcsolatok, mozgalmi és vezetői ru tin  stb.) él
nek. M iután vezetői kinevezésüket kizárólag a feletteseiknek köszönhetik, 
felfelé igen „kezesnek”, jól irányíthatónak  m utatkoznak, és feletteseik tö k é
letesen elégedettek velük. Az iskolák alkalm anként profitálnak is ebből (pl 
anyagi tám ogatások, extra berendezések és pénzek megszerzése stb.), de 
gyakrabban inkább veszítenek, m ert igazgatóiknak mind a szakértelme, m ind 
a pedagógiai tekintélye hiányzik. A kárm ilyen m ódszerekkel is vezetnek, h a 
tározott pedagógiai és szakmai elképzelések hiányában a tantestületek szét
zilálódnak, belső kohéziójuk m eggyengül, m egindul a kontraszelekció. Az 
igényesebb pedagógusok igyekeznek elm enekülni, akik m aradnak, azok fásu l
tan  törődnek bele helyzetükbe. Am ikor az ilyen igazgatók megbízatása lejár, 
feletteseik pályázatra biztatják, és tám ogatásukról biztosítják őket. A ta n te s 
tületeikben jellemző közöny m iatt belső ellenzéktől általában nem kell t a r 
taniuk. A pedagógusok a választást egy újabb form aságnak tartják , és nem  
is remélik, hogy beleszólhatnak helyzetük alakításába.

A 2. típust talán „rendcsináló kádernek” nevezhetnénk. Akár pedagógus
ként, akár m ás szakmában kezdték a pályájukat, ezek az igazgatók is jó 
néhány évet eltöltőitek valam ilyen apparátusban. Közéleti és politikai fu n k 
ciókat vállaltak, de az új idők új szeleivel kipottyantak korábbi státusaikból. 
Az előző csoporttól az különbözteti meg őket, hogy „rendcsinálási” fe lad a t
tal kerültek jelenlegi igazgatói pozíciójukba, ahol a korábbi, iskolavezetés 
h ibáit (botrányok, korrupció, rendetlenség, lazaság, alkoholizmus stb.) kelle tt 
helyrehozniuk. Az iskolákhoz és a pedagógiához ők sem értenek sokkal tö b 
bet előbbi kollégáiknál, de tud ják , hogy hogyan kell au tokrata  módon, ke-
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m ény kézzel vezetni, és ezért mind feletteseik, mind saját m aguk úgy érzik, 
hogy nélkülözhetetlenek. Kétségtelen, hogy az iskolák az ő kezükben a ko
rábbiaknál jobb eredm ényeket m utatnak  fel (rend lesz és tisztaság, m eg tart
já k  az órákat, nem  sikkasztják el a pénzt stb.), de ezek nem szakmai és 
nem  pedagógiai eredm ények. T antestü leteik  többnyire m egfélem lítettek, az 
önálló vélem ényükhöz ragaszkodó pedagógusok odébbállnak. Az iskolákat 
feszes rend és félelem  uralja . Annak ellenére, hogy feletteseik nélkülözhe
te tlen  kádereknek és jó szakem bereknek m inősítik őket, ezek az igazgatók 
re ttegnek a választástól, m ert tud ják , hogy testületükben nem népszerűek, 
es a titkos szavazás alkalm at adhat a m egfélem lített pedagógusoknak, hogy 
ellenvélem ényt nyilvánítsanak.

A 3. típushoz az „au tokrata szakem berek” tartoznak. Valamennyien el
kötelezettjei egy-egy szakm ának és az au to k ra ta  stílusú vezetésnek és peda
gógiának. Sokat adnak  iskolájuk szakmai presztízsére (ha szakközépiskolákat 
igazgatnak, ők m indig a  technikum ok hívei, és aranykorként emlegetik a 
szakm inisztérium ok iskolairányítási korszakát), szakem berként kezdték pá
lyafu tásukat, közéleti vagy politikai szerepekből csak annyit vállalnak, 
am ennyit nagyon szükséges (pl. belépnek a pártba). Kapcsolataik is elsősorban 
a szakma köré szerveződnek (pl. az üzem ek vezetőitől — akik gyakran régi 
tan ítványaik  voltak — szereznek tám ogatást az iskoláknak), és az iskolán 
belül is magas értékeket tu lajdonítanak a szakmai tudásnak. Tulajdonkép
pen jó színvonalú iskolákat form álnak, de hagyományos, au tokrata  eszközök
kel, szorongató légkört terem tve a pedagógusok (főleg a nem szakmai tan á 
rok) számára. A választásnál feletteseik általában tám ogatják  őket, de a 
tantestü letekből joggal ta rtan ak  az ellenszavazatoktól.

A 4. típus a  „liberális” (laissez fa ire  vagy dem okratikus módszerekkel 
vezető) szakem berek tipusa. Ebből van a legkevesebb. Az iskolaform álást 
ők is életcéljuknak tek in tik , ilyen értelem ben ők is megszállottak, de ezt nem 
egyedül, hanem  egy jó  szakem berekből álló testülettel együtt k ívánják m eg
valósítani. Legfőképpen arró l lehet m egism erni őket, hogy általában  nem 
sa já t m agukat, hanem  a tan testü le tüket dicsérik. És többnyire igazuk is 
van , m ert ezek m ellé a dem okratikus stílusú , elhivatott igazgatók mellé m in
dig kiváló pedagógus-szakem berek zárkóznak fel. Az ilyen testületekben nem 
az igazgató ügye, hanem  közös ügy a szakm a és az iskola. Az ilyen igazga
tók  ritkán  és kevés közéleti vagy politikai m egbízatást vállalnak, feletteseik 
elism erését az iskola eredm ényeivel (továbbtanulási arányok, versenyhelye
zések stb.) próbálják  kiérdem elni. Kifelé és felfelé határozottan  az iskola 
és a pedagógusok érdekeit képviselik, s ezért nem ritka, hogy szem bekerül
nek  feletteseikkel. A tantestü letekben viszont jó közérzet uralkodik, a testü
le t és az igazgató kölcsönösen ragaszkodnak egymáshoz. Az igazgatók nem 
félnek a választástól, m ert biztosak a győzelemben.

Az igazgatók közérzete

Az igazgatók és az új választási rendszer viszonyát pontosan jelzi, hogy 
30 m egkérdezett igazgató közül 15 egyértelm űen ellenezte az új rendelkezést, 
9 szólt m ellette és 6 nyilatkozott úgy, hogy semmilyen tényleges változást 
nem  remél tőle.
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A rendelkezés m ellett szóló igazgatók valam ennyien testü letük által el
fogadott, népszerű vezetők voltak, akik lényegében semmit nem kockáztattak 
a választással. Az új rendelkezés pozitívum ának tekintették  dem okratikus 
szellemét, és úgy ítélték meg, hogy jó, hogy ezútta l alkalom nyílik m unká
júk  m egméretésére, amivel időnként egy vezetőnek szembe kell néznie. Ügy 
gondolták, ha sok ellenszavazatot kapnak, ú jra  kell értékelniük eddigi veze
tői módszereiket, és változtatniuk kell azokon.

Az igazgatóknak az a csoportja, amelyik semmilyen lényegi változást nem 
vár az új rendelkezéstől, ezt azzal m agyarázza, hogy egy antidem okratikus 
s tru k tú rá t egyetlen demokratizáló intézkedés úgysem képes m egváltoztatni. 
Szerintük az új választási rendszer csak a dem okratizm us lá tsza tá t kelti, m i
közben a tényleges folyam atokat ezentúl is a hatalm i érdekek irányítják , 
legfeljebb m ár nem  nyíltan, hanem  a m anipuláció eszközeivel.

A harm adik és egyben legnagyobb csoport egyértelm űen ellenzi az új 
rendelkezést. Tulajdonképpen nem  rajtuk, hanem  azon kellene meglepőd
nünk, hogy egyáltalán akadtak olyan igazgatók is, akik az új választási ren 
delet m ellett voksolnak. Az igazgatóknak ugyanis nyomós okaik vannak 
arra, hogy ezt az új rendelkezést ellenszenvvel fogadják.

Az egyik ok az, hogy eddig az igazgatói m egbízatás némi túlzással „örök 
é letre” szólt. Ha valak it egyszer kineveztek igazgatónak, az nem nagyon 
csúszott lejjebb, legfeljebb, ha botrányok voltak körülötte. Ha nagy volt az 
elégedetlenség vele szemben az egyik helyen, kinevezték m áshová igazgató
nak. Eddig teh á t az igazgatói pozíció tartósan  biztos vezetői egzisztenciát 
ígért, ezzel a rendelkezéssel viszont átm enetivé, labilissá vált.

Az igazgatók ellenérzésének a másik oka az, hogy nincsenek hozzászok
va m unkájuk alulról (a beosztottak felől) tö rténő nyilvános m egm éretteté
séhez. Sikeres igazgatói pályafutásukhoz eddig tökéletesen elegendő volt, ha 
„fölfelé” (a felettes politikai és tanácsi vezetés felé) jól teljesítettek, hogy az 
igazgatóval a tantestü lete  nem volt elégedett, az az iskola m agánügyének 
számított, és legfeljebb az iskolán belül, az igazgató és a pedagógusok 
m indennapos együttélésében okozott konfliktusokat. Nemcsak ez a belső 
elégedetlenség, de ha egyáltalán volt, a felettesek elégedetlensége sem kapott 
semmilyen nyilvánosságot. Ha egy tanácsi vezetőnek valam i baja  volt egy 
igazgatóval, legfeljebb szép csöndben „áthelyeztette”, ha a pedagógusoknak 
volt bajuk az igazgatóval, legfeljebb feljelentették, és ha ez sem segített, 
elm entek az iskolából. Az iskola m unkáját m egm éretni h ivatott szakfelügye
lői vagy egyéb értékelések maxim um  homályos utalásokkal fogalm azták meg, 
ha nem volt m inden rendben a  vezető és vezetettek között a tan testü le tek 
ben. Lényegében ennek a  „suba a la tti” értékelési rendszernek vet véget az 
új rendelkezés, am inek a nyomán most 5 évenként egyszer nyilvánosan (az 
egész tantestület, sőt a vezető szervek képviselői előtt is) m egm éretik az 
igazgató vezetői m unkája. Ráadásul mindez titkos szavazással történik, ami 
az eddig szokásos form áknál sokkal több esélyt ad a bírálóknak az őszin
teségre.

A harm adik ok, am iért az igazgatók ellenzik az új választási törvényt, 
a kinevezés eddigi gyakorlatában keresendő. Az igazgatókat eddig a vezető 
testületek három  követelmény alapján válogatták ki posztjaikra: a politikai 
megbízhatóság, a  szakmai felkészültség, és az emberi-vezetői ráterm ettség 
alapján. Csakhogy a kiválasztás során csak elméletben em legették egyenér
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tékű súllyal a különböző kritérium okat. A gyakorlatban a politikai megbíz
hatóság (a politikai konform itás, a párttagság, a  párthoz való hűség stb.), 
illetve az emögötrt rejtőző szoros kapcsolatrendszer (a politikai szervezetek, 
a p á rt vezető pozícióit betöltő tagjaihoz) első és legfontosabb kritérium m á 
lépett elő. Lényegében a harm adik  kritérium ot (az emberi-vezetői alkalm as
ságot) is ezzel azonosították: aki jó párttag , illetve jó pártvezető volt, és jó 
kapcsolatokat ép íte tt ki a felsőbb szervekkel, arró l nem volt kétséges, hogy 
em berileg alkalm as arra , hogy vezető legyen. A második szempontot pedig, 
a szakmai felkészültséget, tökéletesen és látványosan negligálták. Néhány ki
vételtől eltekintve az iskolákban az vált általánossá, hogy abból le tt igazgató, 
aki nem  ak a rt vagy nem  tu d o tt jól tan ítan i. Erre utal, hogy az igazgatóknak 
gyakran hiányos a szakmai felkészültsége (még m indig vannak köztük közép
fokú képesítésűek, a legtöbben esti vagy levelező tagozaton szerezték diplo
m ájukat, közülük is sokan csak valam elyik „készségtárgyból”, hogy papír
form a szerint eleget tegyenek az előírásoknak stb.), viszonylag kevés a tan í
tási gyakorlatuk, és vezetői tevékenységükön belül is jellemző a pedagógiai 
m unka elhanyagolása. Az igazgatók jelenleg egy sajátos vezetői csoportot 
alkotnak, am elyik ném iképp kívül és felül áll a pedagógusok társadalm án, 
és ha valaki onnan kibukik, szakm ai nehézségeket jelentene számára, hogy 
ide beilleszkedjen. Nemcsak arról van tehát szó, hogy egy bukott igazgató
nak presztízsveszteséget jelent, ha ú jra  tan ítan ia  kell, hanem arról is, hogy a 
legtöbbjük nem is tudna igazán m it és hogyan tanítani. Az eddigi kiválasz
tás folyam atában éppen a ^szakmai szempontok negligálása te tte  gyakorlattá 
azt a helyzetet, hogy a pedagógusm unka és az igazgatói m unka között nincs 
szerves átm enet. Az igazgatók szakmai felkészültségüket és tevékenységük 
s tru k tú rá já t, valam int érték rend jüket és társadalm i státusukat illetően is sok
kal inkább a funkcionáriusokhoz (tanácsi, párt- és szakszervezeti vezetőkhöz) 
tartoznak, m in t a pedagógusokhoz. Az új rendelkezés tehát, amely lehetősé
get n y ú jt arra, hogy 5 évenként pedagógussá minősítsék vissza őket, egy
értelm űen egzisztenciális fenyegetést je len t a számukra.

És végül a negyedik ok az, hogy senki sem mond le szívesen a h a ta 
lomról. Az igazgatók sokat panaszkodnak nagy felelősségről, túlterheltségről 
és alacsony fizetésről, és a legtöbb esetben ebben igazuk is van. De az is 
kétségtelen, hogy m indezek m ellett hatalom  van a kezükben. Az ok tatásirá
nyítás igen sok (és egyre szaporodó) olyan döntési joggal ruházta fel őket. 
ami egyszemélyes hatalm i pozíciót jelent. Abban term észetesen nagy kü 
lönbségek vannak, hogy ki m ennyire él vagy él vissza ezzel a hatalom m al, 
de hogy birtokában van, az v ita thata tlan . Az új rendelkezés azzal fenyegeti 
ezeket az em bereket, hogy esetleg erről kell lemondaniuk, és vezetőből en 
gedelmességre kötelezett beosztottakká m inősülnek vissza, ráadásul egy olyan 
intézm ényrendszerben, ahol — és ők ezt pontosan tud ják  — a beosztottak 
rendkívül csekély önállósággal rendelkeznek. Hogy milyen nehéz a hatalom 
ról lem ondani, azt a nyugdíjas igazgatók helyzete bizonyítja a legmeggyő
zőbben. K ivételes esetnek számít, ha  egy igazgató elégedetten és méltósággal 
megy nyugdíjba. A legtöbben m egalázottnak, kifosztottnak, m éltánytalanul 
fé lretettnek  érzik m agukat, és a leginkább attól szenvednek, hogy ők, akik 
fontos (hatalomm al bíró) vezetők voltak, im m ár nem fontosak. Hogyne len
nének elégedetlenek azok a fiatal igazgatók, akiket még erejük teljében fe
nyeget az új rendelkezés a hatalom ról való lemondással. A T-i általános
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iskola nem szerepelt a vizsgálat m intájában. Az ott lezajlott igazgatóválasz
tásról a Köznevelésben2 olvashattunk. Hogy itt mégis felidézzük, annak az 
az óba, hogy az eset rendkívül tanulságos. Részben azt illusztrálja, hogy 
milyen nehéz egy igazgatónak lem ondania a hatalm áról, részben pedig azt, 
hogy milyen képlékeny morális ta lajon  nyugszanak nálunk a jogi eljárások, 
m ilyen könnyedén lehet kijátszani a rendelkezéseket attól függően, hogy a 
jogszabályokat hogyan magyarázzuk.

A z iskola tantestületének legalább a fele elégedetlen volt a régi 
igazgatóval, akinek a megbízatása lejárt, és akinek a pályázatát m in 
den vezető testü let támogatta annak ellenére, hogy valam ennyien  
tudták, hogy valami baj van  vezetői m unkája körül. M egtartották  
a szavazást, és kiderült, hogy a testü letnek csak a kisebbik fe le  
(48°/o) fogadja el őt továbbra is igazgatónak. Egyértelm űen a te s tü 
let jobbik fe le  ellenezte a kinevezést (felületesen értékelte a m u n ká 
jukat, a ju ta lom  nem annak járt, aki jól dolgozott stb.), és ezt a 
város tanácsi vezetői is pontosan tudták. A  választó értekezleten az 
igazgató látszólag elfogadta a döntést, de már másnap akcióba k e z 
dett. M indenféle kifogásokat em elt a szavazás törvényessége ellen  
(hogy a képesítés nélküliek is szavaztak, hogy egy beteg pedagógus is 
elküldte levélben a szavazatát, hogy nem  volt elég jól lezárva az 
urna stb.). Csupa olyan form ális és jelen tékte len  dologba akaszkodott 
bele, am it a „törvénytelenség” bizonyítékául nem  lehetett figye lem 
be venni. A  tanácsi vezetők el is utasíto tták az ötleteit. Csakhogy az 
exigazgató nem  nyughatott, m indenképpen igazgató akart maradni. 
Elment a m egyéhez érveivel, és ehhez a tantestületéből néhány peda
gógust is sikerült segítségül megnyernie. A  megyénél vagy jobb  
emberére talált, vagy kevésbé vo ltak kényesek a jogszabály szó sze
rinti értelmezésére, m indenesetre kinyila tkozta tták az első szavazás 
érvénytelenségét, és rendeztek egy újat. Igaz, hogy addigra az igaz
gató két ú j emberrel k ibővítette  a tantestületet, de ez senkinek sem  
tűnt fel. A  pedagógusok újra szavaztak, és ez végre az igazgató 
győzelmével végződött (58%,).

A  korábban a jogszabályt kom olyan betartó városi tanács im m ár a 
megye támogatását élvező pályázót ezek után azonnal kinevezte  
igazgatónak.

A  Köznevelésben az újságíró fő kén t azon meditál, hogy hogy fogja  
ez az igazgató az őt legalábbis részben elutasító tantestületét vezetni. 
Efelől viszonylag kevés kétségünk lehet, annál is inkább, m ert m ár  
most látszik, hogy a tan testü le tnek az igazgató ellen szavazó „job
bik fele” m ennyire meg van  félem lítve.
Az viszont rendkívül tanulságos, hogy m ilyen könnyen talál egy ha
talmi pozíciójához körömszakadtáig ragaszkodó igazgató törvényelle
nes támogatást, ha nem  a közvetlen, akkor az annál is magasabb  
feletteseinél, és hogyan támogatja hatalm i ambícióját m inden h iva 
talos szerv, annak ellenére, hogy pontosan tudják, hogy m int vezető, 
korábban egyáltalán nem  állt a helyzet magaslatán.
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Az állások vonzereje

Az 1986/87-es tanév igazgatóválasztásainak eredm ényeiről az állásokat 
m eghirdető tanácsoktól inform álódtunk 1987 őszén, postai kérdőíveken. A 
159 középfokú iskolába összesen 203 pályázat érkezett. Egy igazgatói állásra 
mindössze 1,3 pályázat ju to tt. Már ebből is látszik, hogy nem tolongtak a 
jelentkezők. Jó  néhány igazgatói á llásra  mindössze egyetlen pályázó akadt.

A pályázók alacsony számának részben az az oka, hogy a legtöbb isko
lába — igaz, hogy csak hosszas m egfontolás, esetleg rábeszélés, olykor ké- 
retés u tán  —, de a régi igazgató m aga is pályázott, és am ikor ez kiderült, a 
potenciális „riválisok” esélytelennek ítélve m agukat, inkább elálltak a szán
dékuktól, és így a régi igazgató egyedül m arad t a ringben.

Ezt látszik bizonyitani az a tény, hogy sokkal többen pályázták meg 
azokat az állásokat, am elyeket a régi igazgató nyugdíjazása vagy egyéb 
okok m iatt írtak  ki, m in t azokat, ahol az igazgatói m egbízatás le já rta  m iatt 
h irdették  meg az állásokat.

Egy iskolára eső pályázók száma az állás kiírásának oka szerint.

K iírás oka átlag N

M egbízatás le já rt 1,2 122
Nyugdíjazás 2,0 26
Egyéb ok 2,9 11

összesen 1,3 159

Az iskolák term észetesen nem egyform án voltak vonzók a pályázók szá-
m ára. Minél u rbanizáltabb  településen ta lá ljuk  az iskolát, annál magasabb
volt az egy iskolába pályázók aránya.

Egy iskolára eső pályázók száma településtípusonként

Település átlag N

Budapest 1,5 31
Megyeszékhely 1,2 52
Város 1,3 56
Nagyközség 1,3 15
Község 1,1 5

összesen 1,3 159

Azt gondolhatnánk, hogy a különböző iskolatípusok is presztízsüknek 
megfelelően vonzották a pályázatokat, de nem  így történ t. Minél m agasabb 
presztízsű az iskolatípus, annál kevesebb jelentkező adta be a pályázatát.
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Az egy iskolára eső pályázók száma iskolatípusonként

Iskola átlag N

gimnázium 1,2 57
szakközépiskola 1,3 78
szakmunkásképző 1,5 24

összesen 1,3 159

Ennek valószínűleg az a m agyarázata, hogy a gim názium okban a leg
kiegyensúlyozottabb az iskolavezetés, itt fordult elő a leggyakrabban, hogy 
az igazgatóval m ind a tanács, m ind a tan testü let meg volt elégedve, és így 
itt vo lt a legvalószínűbb, hogy a régi igazgató m egbízatását m eghosszabbít
ják.

Az igazgatói státusok elsősorban m agukból a tantestületekből nyerhettek 
volna friss utánpótlást. Csakhogy éppen az igazgatóktól elvárt félig káder— 
félig pedagógusszerepek m iatt azok a pedagógusok, akik szakmailag jól fel
készültek, és szeretnek tanítani, nem  találják túlságosan vonzónak az igaz
gatói pozíciókat.

Így végül is az történt, hogy az 1986/87-es tanévben a legtöbb igazgatói 
állást maguk az igazgatók pályázták meg.

A pályázók korábbi foglalkozása (°/o)

Iskola igazgató igazgató-
helyettes pedagógus egyéb N

gimnázium 71,4 7,9 19,0 1,6 63
szakközépiskola 67,8 7,8 16,7 7,8 90
szakmunkásképző 45,7 14,3 34,3 5,7 35

összesen 64,9 9,0 20,7 5,4 188

A rra is rendkívül kicsi volt az esély, hogy az igazgatói állások az isko
lákon kívülről frissüljenek fel. Külső pályázók csak akkor indulhattak  ko
moly reményekkel, ha  a tanácsok tám ogatták  őket. Független külső pályá
zóként még arra  sem  igen volt lehetőségük, hogy a vezetési program  össze
állításához szükséges információkat beszerezzék. Különösen gyakran vissza
riad tak  azokban az esetekben, am ikor az állást a megbízatás le já rta  m iatt 
h irdették  meg, és nagy valószínűséggel a régi igazgató maga is beadta a 
pályázatát.
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Honnan pályáztak  (" oj

K iírás oka belülről
más

iskolából i
nem

iskolából N

lejárt m egbízatás 95,4 4,6 — 131
nyugdíj 62,7 23,5 13,7 51
egyéb ok 33,3 47,6 19,1 21

összesen 80,8 13,8 5,4 203

Bár m inden középfokú iskolatípusban kiemelkedően magas volt az isko
lán belülről pályázók aránya, az iskolák presztízsével (illetve a vezetés stabi
litásával) ez csak em elkedett.

Honnan pályáztak  (° n;

más nemIskola belülről iskolából iskolából N

gimnázium 89,1 9,4 1,6 64
szakközépiskola 77,9 15,4 6,7 104
szakmunkásképző 74,3 17,1 8,6 35

összesen 80,8 13,8 5,4 203

A régi igazgatók makacs ragaszkodása a pozíciójukhoz, a pedagógusok 
ambícióinak a h iánya és az iskolán kívüli pályázók bátortalansága, valam int 
az igazgatók kiválasztásának korábban tapasztalt mechanizmusa végül is 
m egtette a hatásá t; az esetek többségében sem az állásokat m eghirdető taná
csoknak, sem a tantestü leteknek  nem  volt igazán választási lehetőségük. 
Többnyire csak azt dönthették  el, hogy akarják-e ú jra  az egyetlen pályázót, 
a régi igazgatójukat, vagy nem.

A TANÁCSOK OLDALÁRÓL 

Tanácsi vélemények

A választási jegyzőkönyveket készítve m unkatársaink m ind a 30 
esetben felkeresték az igazgatóválasztásokban érdekelt tanácsokat, ahol a 
művelődési osztályvezetőkkel vagy a személyzeti előadókkal beszéltek.

Tapasztalataikat összegezve elm ondhatjuk , hogy egy kivétellel valameny- 
nyi tanácsi illetékes lesújtó vélem énnyel volt az új pályázati rendeletről. 
Különbségek csak a nyíltság tek in te tében  és az indulatok m értékében ta 
pasztalhatók.

Az óvatosan fogalmazó tanácsi tisztviselők közül a legtöbben az igazga
tók m iatti aggodalm uknak adtak hangot.
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— A z új rendelkezés ellenérzést vá lto tt ki az igazgatókból.
— A z igazgatók nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy meg kelljen  
fe le ln iük  a tantestületeknek, fé ln ek  a kudarctól.
— A z igazgatók nevetségessé válnak a testületek előtt, ha nem  vá
lasztják meg őket.
— M éltánytalan az új rendelkezés a nyugdíj előtt álló igazgatókkal 
szemben.
— Hátrányos helyzetbe kerülnek a jó  vezetők. Túl sokat kockázta
tu n k  a titkos szavazással.
— Miért kell pályázni egy olyan igazgatónak, akivel m indenki meg 
van elégedve?

Néhány tanácsi tisztviselő egyenesen az igazgatók korábbi jó m unkája elleni 
tám adásnak véli ezt a rendelkezést.

— A z igazgatók ezentúl nem m ernek elég kem ények lenni.
— Arra készteti az igazgatókat, hogy m indenkinek ju ta lm at oszto
gassanak, ha megérdemli, ha nem.
— A z igazgatók ezentúl nem  m ernek m ajd fegyelm et tartani a tan
testületekben.

De legalább ennyire aggódnak a tanácsi m unkatársak a tan testü letek  m i
att is.

— A z új rendelkezés még a legnyugodtabb tantestü leteket is m eg
bolygatja.
— A  pedagógusok nincsenek hozzászokba, hogy ilyen nagy hordere
jű  kérdésekben döntsenek.
— Túlságosan gyorsan szakadt a tantestületekre ez a nagy felelős
ség.
— Korai még ez a nagy demokrácia a tantestületekben.

Akadnak olyan tanácsi vezetők, akiknek aggódó szavai m ögött ném i rossz
hiszeműség is felsejlett, főként a titkos szavazás aktusával kapcsolatban.

— Nem jó ez a titkos szavazás, m ert a pedagógusok nem  m ernek  
nyíltan előállni a problémáikkal.
— A pedagógusok nyíltan m ásképp szavaznának, m int titkosan. 
Ilyenkor hajlamosabbak a fejetlenségre.
— Titkosan az a pedagógus is az igazgató ellen szavaz, aki nyíltan  
nem  merne. És ez nem tisztességes.
— A tantestü letek ki vannak szolgáltatva saját titkos választásuk
nak.

Akadt néhány prakticista tanácsi tisztségviselő is, akit elsősorban a gyakor
lati tennivalók érdekeltek.

— Felesleges megrendezni a választást, ha csak a régi igazgató pá
lyázik. Ilyenkor formális cirkusz az egész, sok munkával.
— Mi történjék a régi igazgatóval, ha a tantestületben nem  szavaz
zák meg, hová tegyék ilyenkor?
— Ha nem  szavazzák meg a pályázókat-és új pályázatot kell kiírni, 
túlságosan hosszúra nyúlhat az á tm eneti időszak az iskolákban.

És végül volt néhány egészen-őszinte tanácsi hivatalnok, aki nyíltan  megfo
galmazta, hogy azért nem ért egyet az új rendelkezéssel, m ert az korlátozza 
a tanácsok hatalm át.

13



— A z új rendelkezés szerint a tanácsnak csak bólintásra maradt, 
joga.
— A tanács k i van  szolgáltatva a tantestü leteknek.
— Ez a rendelkezés teljesen felesleges. A  tanács eddig is meg tudott 
szabadulni attól az igazgatótól, am elyik tő l akart.

Ide kívánkozik még annak  a tanácsi osztályvezetőnek a véleménye is, am e
lyik egyenesen a p árt h a ta lm át féltette ettő l a rendelkezéstől.

— Ez a jogszabály ellentmond a párt káderpolitikájának. Eddig a 
párt az igazgatók kinevezéséhez járu lt hozzá, most viszont a pártnak  
csak előzetes vélem ényezési joga van, a kinevezésbe már nem  tud  
beleszólni.

Nézzük meg ezek u tán , hogy milyen változtatást javasolnak a  fent idézett 
felelős tanácsi tisztségviselők a jövőre nézve.

— Adhasson á tm eneti megbízatást a tanács az igazgatóknak két vá
lasztás között.
— Adhasson á tm ene ti megbízatást a tanács választás nélkül a nyu g 
díj előtt álló igazgatóknak.
— N yíltan szavazzanak a tantestü letek, ne titkosan.
— Ne az egész tan testü le t szavazhasson, csak az iskola vezetői és a 
társadalmi szervezetek tisztségviselői, legfeljebb még еду-ké t m eg
bízható pedagógus.
— Ne a pályázatról szavazzon a tan testü le t, hanem arról, hogy ki- 
írják-e egyáltalán a pályázatot. Ez is dem okratikus lenne, és sokkal 
kevesebb m unkáva l járna.

Ezek a javaslatok ugyan m ég alig ju th a ttak  el az illetékesekhez, de m áris 
ak ad t olyan tanácsi tisztviselő, aki m agabiztosan az alábbiak szerint tá jé 
kozta tta  az egyik tan testü letet.

— Ebben á z  évben  ugyan m ég m egrendezik ezt a választási cirkuszt, 
mert ez az első év, de a rendelkezés lehetőséget nyú jt arra, hogy 
azokat az igazgatókat, akik bebizonyíto tták az alkalmasságukat, 
ezentúl választási procedúra nélkül is k i lehessen nevezni.

A fen t idézett tanácsi h ivatalnokok pozícióik stabilitásától és vérm érsékle
tü k tő l függően öntötték form ába vélem ényüket. A kadt köztük olyan, aki 
szinte tudom ányos precizitással, pontokba szedve adta elő indokait arról, 
hogy m iért rossz ez a rendelkezés, és hogyan kellene m egváltoztatni, de 
olyan is, aki a választási gyűlés u tán  fe lindultan  és kétségbeesetten pa
naszkodott.

— Hogyan vigye ő ezt az eredm ényt a vb-ülés elé, m it fog szólni 
ehhez a testület, hogy itt a pedagógusok döntöttek, és a tanácsiaknak 
el kell fe le jten iük , ha valami más tervü k  lett volna. Mert ezt az 
eredményt, hogy a pártbizottság m unkatársa csak 22%-os támogatást 
kapott, nem  lehet a vb  elé vinni. Ha legalább 50%-ot kapott volna, 
akkor már lehetne valam it csinálni. Ebből is látszik, hogy a pedagó
gusok még nem  elég érettek a demokráciára. Hiába készítették elő 
alaposan a választást, hiába beszéltek előre külön-külön m inden párt
taggal, még a párttagok sem szavaztak a hivatalos jelöltre. Lám-lám, 
korai még ez a demokrácia.

A z  idézett tanácsi funkcionárius megfigyelésével akár egyet is érthetnénk, 
azzal a kis eltéréssel, hogy ta lán  nem annyira  a pedagógusok, inkább a ta 
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nácsi vezetők éretlenek a dem okráciára. Hiszen az idézett vélemények hol 
nyíltan, hol körm önfontan, de kivétel nélkül arról szólnak, hogy m ennyire 
sérelmezik a tanács korábbi hatalm ának korlátozását, és az idézett módosító 
javaslatok közül mindegyik a korábbi helyzet legalább részleges visszaállí
tásá t szorgalmazza. Nem csodálkozhatunk, ha ugyanezek a tanácsi tisztvise
lők az igazgatóválasztások során a gyakorlatban is elvi álláspontjuknak 
megfelelően viselkedtek.

T ak tikák  és m anőverek

Az igazgatóválasztásokban különböző tanácsi testü letek  voltak érdekelve 
a községi tanácsoktól a megyei, illetve a fővárosi tanácsig. M iután a m inisz
térium  rendelkezése előírja, hogy a pályázatokat m eghirdető tanácsi ható
ságok feletteseinek a választások előtt véleményezniük kell a pályázatokat, 
a megyei tanácsok akkor is fontos szerephez ju to ttak , am ikor nem ők h ir
dették  meg az állásokat. A közelebbről megvizsgált 30 iskolát összesen 15 
megyéből és a fővárosból válogattuk össze, így alkalm unk volt a megyék 
közötti különbségeket is tapasztaln i. Az alábbi jegyzőkönyvrészletet azért 
idézzük, m ert m odellértékűnek véljük m unkatársunk három  különböző m e
gyéből szerzett tapasztalatait.

— A leginkább dem okratikus légkör G. m egyében volt, ahol a megye 
nem  törekedett arra, hogy m inden apró ügybe beavatkozzon, nem. 
szervezték túl a dolgokat, nem  dolgoztak ki pontos eljárásmódokat 
a tanácsok számára, és nem  csináltak presztízskérdést abból, hogy 
ki m ikor véleményez. Szakmailag vé lem ényezték a pályázatokat, és 
ezzel az ő részükről el is volt intézve a dolog. A  m űvelődési osztály
vezetőknek tartottak egy eligazítót, am ikor a rendelet megjelent, de 
ezentúl rájuk bízták a választások lebonyolítását.
B. megye viszont úgy gondolta, hogy elengedhetetlenül fontos, hogy 
az egész folyam atot végigkísérjék, különben kiskirálykodás ütné fel 
a fejét, és a helyi szervek túlkapásai rossz irányba terelnék a dol
gokat. A nnak érdekében, hogy a demokráciát véd je , a megye helyi 
szinten is figyelem m el kísérte az esem ényeket. A  párttal úgy egyez
tek  meg, hogy annak utólagos vétójoga lesz. B izonytalanságukat 
jelzi, hogy szinte naponta h ívták a m in isztérium ot, hogy ilyen és 
ilyen esetekben m i a teendő. A  form ák m ögött elveszett a tarta
lom. A  bizottságok teendőit forgatókönyvben fog la lták össze, amitől 
nem  lehetett eltérni. A  szavazásból kom oly cirkuszt csináltak: kü 
lönböző biztonsági zárakkal ellátott ládákat fabriká ltak  össze, am it 
a gyűléseken gondosan fe lm uta ttak  stb. A  tanácsok képviselőinek  
a választási gyűléseken kom oly szerep ju to tt, kortesked tek  és m ani
puláltak saját jelö ltje ik  érdekében.

r Sz. megye még ezen is tú lte tt. I tt  a dem okráciát utasításokkal akar
ták érvényesíteni, pontról pontra előírták, hogy k in ek  mi a szerepe, 
m it kell tennie, és hogyan. A z előkészítést k ife jeze tten  túlszervezték: 
külön eligazítást tarto ttak a városi tanácselnököknek, a községi vb -  
titkároknak, s ezután körlevelet adtak ki, hogy nehogy félreértés 
legyen. Ezek után a m egye még a bizottságok elnökeinek is külön  
tartott eligazítást. E nnek ellenére egyáltalán nem  bíztak a bizottsá
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gokra sem m it, még a tan testü le ti gyűléseket is a tanácsi illetékesek 
vezették, s a bizottsági elnökök csak egy-egy ism ertető erejéig ju 
to ttak szóhoz. A  h ivatalnokok túltájékoztatása itt  együtt járt a bi
zottságok és a tan testü le tek  alultájékozottságával. Talán nem véte
len, hogy ebben a m egyében szinte minden kiírásra csak egyetlen 
pályázat érkezett.3

Az igazgatóválasztásokat lebonyolító tanácsokat m indvégig az a dilemma 
szorongatta, hogy bü rokratikus szervezeti hagyom ányaikhoz híven hogyan 
feleljenek meg feletteseik (ez esetben a m inisztérium) előírásainak, miköz
ben egy fikarcnyit sem akartak  engedni a hatalm ukból, holott az előírások 
ezúttal éppen ezt szorgalmazták.

A m egoldást a tanácsok legtöbbjének a tartalom  és a form a leleményes 
szétválasztása kínálta. Ezek a tanácsok a pályázatok kiírásától kezdve a 
választási gyűlések megszervezéséig kínosan ügyeltek m inden formai előírás 
pontos betartására : rengeteg tájékozta tó  értekezletet ta rto ttak , a rendelke
zésnek megfelelően szervezték m eg az iskolákban a választási bizottságokat, 
m inden tan testü leti v itán  és értekezleten  jelen voltak, precíz forgatókönyve
k e t szerkesztettek a választási gyűlések lebonyolításához, és árgus szemekkel 
figyelték a szavazásokon, nehogy valam i formai hiba essék. Közben pedig 
m inden legális és illegális form ai m egoldást felhasználtak annak érdekében, 
hogy a  dolog lényege, tudniillik  a leendő igazgató személyének a kijelölése 
ki ne csússzon a hatáskörükből.

— Miközben rengeteg előzetes eligazító értekezletet tarto ttak , körleve
leket és forgatókönyveket szerkesztettek, a leglényegesebb kérdésekről (hogy 
pl. egész pontosan mihez van és m ihez nincs joguk a tantestü leteknek) csak 
óvatosan tájékoztattak , olyannyira, hogy a legtöbb tan testü le t tökéletesen 
alulinform ált m aradt.

— Miközben az előírásoknak megfelelően, a három tagú  választási bi
zottságokat é letreh ív ták  az iskolákban, igyekeztek bebiztosítani (akár úgy, 
hogy konkrét javasla to t te ttek  a bizottságok tagjaira, ak á r úgy, hogy a tá r 
sadalm i szervezetek vezetőit vagy éppen megbízható pedagógusokat jelöltek 
e rre  a posztra), hogy a bizottságok kihelyezett tanácsi m egbízottakként, il
letve a tanács megbízható in form átoraiként m űködjenek a választások elő
készítésének időszakában a tan testü letekben .

— Miközben az előírásoknak megfelelően, buzgón részt vettek az ese
m ényekben, és jelen voltak m inden tan testü leti összejövetelen, és hangzatos 
szólamokkal nem győzték ism ételgetni a demokrácia időszerűségét, m indun
ta lan  saját (a tanács) fontosságukat és a pedagógusok csekély szerepét igye
keztek bizonygatni.

Ehhez szolgált eszközül pl. az a szómágia, aminek az alkalm azásával az 
ország legkülönbözőbb vidékein találkoztunk. A szómágia adott esetben a 
szavaknak olyan irányú  csűrését és csavarását jelenti, am inek egyetlen célja 
vo lt: elhitetni a pedagógusokkal, hogy továbbra sincs beleszólásuk semmibe 

A z egyik választási értekezleten  pl. a tanácsi veze tők  nem győzték, 
hangsúlyozni hozzászólásukban, hogy ami itt történ ik, az csak sza
vazás, nem  választás. Szavazni joguk van a tan testü le teknek, de vá
lasztani a pályázók közül csak a tanácsi vb -пек van  joga. Vagy egy 
másik iskolában pl. a tanácsi osztályvezető többször elismételte, 
szinte belesulykolta a pedagógusokba, hogy tévedés ne essék, itt

16



m ost nem  igazgatót választanak, csak bizonyos pályázók alkalm assá
gáról szavaznak. És mégcsak nem  is a saját iskolájuk vezetésére vo
natkozó alkalmasságáról, hanem a jelö ltek vezetésre való a lkal
masságáról általában.

A tanácsok többsége tehát, miközben igyekezett rigorózusan b e ta rtan i az 
előírt határidőket és form ai követelm ényeket, nem mulasztotta el ezeket 
finoman, de határozottan  a saját céljaira átform álni, illetve kihasználni.

Némiképp eltért ettől az a tanácsi m agatartás, am it viszonylag kevés 
helyen, de szintén tapasztaltunk. A lényeget illetően persze nincs eltérés, 
m ert a tanács ezeken a helyeken sem engedett egy fikarcnyit sem a h a ta l
mából, csakhogy az egészet leplezetlen durvasággal és slendriánul csinálta.

A z egyik tanácsi vezető pl. elhatározta, hogy továbbra is az ő em 
berük lesz az igazgató, és a közvélem énnyel m it sem törődve m in 
dent meg is te tt ennek az érdekében. N yíltan  korteskedtek, m in d en 
be beleszóltak, egyetlen form át vagy határidőt sem ta rto tta k  be, 
gyakorlatilag elszabotálták a rendelkezést, „bolhacirkusznak” m inő
síte tték  az egészet. Nem fé ltek  sem m iféle kritikától, m ert tud ták, 
hogy úgyis az ő akaratuk érvényesül, úgy is lett.

Akár a form ai előírások betartásával, akár anélkül bonyolították a tanácsok 
a választásokat, ha érdekeik úgy kívánták, a rendelkezés szellemétől m erőben 
idegen eljárási m ódszereket is alkalmaztak.

— Ahol elégedettek voltak a  régi igazgatókkal, o tt szép finom an arra  
biztatták őket, hogy pályázzanak, m ert tám ogatni fogják őket. Sőt olyan 
tanács is akadt, am elyik az előírásoktól m erészen eltérve, írásban k é rte  fel 
a régi igazgatókat a pályázatra. (M entségükre szolgáljon, hogy nem  jószán
tukból tették , hanem  a helyi pártbizottság u tasítására, de mégis m egtették.)

— Ahol külső pályázók által veszélyeztetve lá tták  a tám ogatásukat él
vező régi igazgató pozícióját, ott előzetesen kiszelektálták a riválisok pályá
zatait. Volt olyan tanács, am elyik ennek érdekében még a saját felügyeleti 
szervénél is szigorúbb m ércéket alkalm azott. Az állások betöltésénél pl. a 
m inisztérium i rendelkezés ötéves, pedagógus m unkakörben eltöltött szakmai 
gyakorlatot ír ölő. Az em lített tanács viszont ezt önkényesen az adott iskola
típusban letö ltö tt szakmai gyakorlattá m ódosította, és ezúton szabadult meg 
néhány nem  kívánatos pályázótól.

— Ahol pedig a régi igazgatótól akartak  megszabadulni, o tt egyszerűen 
előre közölték vele, hogy hiába is pályázik, hiába ír  akárm ilyen jó  vezetői 
programot, úgysem fogják támogatni.

— Vagy ha mégis pályázott, a választási értekezlet előtt addig győzköd
ték (sokszor az igazgató párttag  lévén, a pártszervekkel karöltve), m íg el
ment a kedve az egésztől, és még a  szavazás előtt visszavonta a pályázatát.

— Vagy ha konoknak bizonyult, és nem  vonta vissza, sőt a tan testü le te  
még meg is szavazta, akkor egyszerűen nem nevezték ki igazgatónak.

A z egyik városban pl. valószínűleg korábbi személyi e llen té tek  kö
ve tkezm ényekén t a tanács nem  akarta megtartani az iskola régi 
igazgatóját, és ezzel a pártbizottság is egyetértett. A  tan testü le t v i 
szont elégedett volt a régi igazgatóval, támogatták, és nagy száza
lékkal meg is szavazták. A  tanács mégsem  nevezte ki. A  tanács 
érvkén t rossz vezetési módszereit em legette elutasító szakm ai véle
m ényében is, és a vb-határozatban is. A tantestület képviselői v i
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szont a választó gyűlésen k ife jeze tten  dicsérték a régi igazgató ve
zetési stílusát. A  tanács képviselői o tt ültek, de nem  szólaltak meg, 
nem v ita tko z ta k , mindössze fé lbeszak íto tták  az igazgató m ellett szó
lókat. A z tá n  m intha az iskolában sem m it nem hallottak volna, a vb 
elutasító indoklásában megint ott szerepeltek a rossz vezetői mód
szerek. S em  a tanácsi vezetőknek, sem  a vb-tagoknak nem  ju to tt 
eszébe, hogy egy igazgató vezetői módszereiről mégiscsak azoknak 
a vélem énye a legmegbízhatóbb, a k ike t éveken át vezetett.

A  jegyzőkönyveket olvasva, többször az vo lt a benyomásunk, hogy a vá
lasztások során a tanácsok egyértelm űen levizsgáztak demokráciából. M iután 
40 éve antidem okratikusan  irányítják  az intézm ényeket, teljesen képtelenek 
a dem okratikus játékszabályoknak m egfelelő működésre.

Ezt bizonyították azok az esetek, am ikor a konzervativizm ust képvisel
ték, és partikuláris csoportérdekeknek m egfelelően, a gyengén felkészült vagy 
népszerűtlen, de m egbízható, könnyen kezelhető „jó elvtárs” igazgatók melle 
álltak , de azok is, am ikor józan m egfontolásból az ú jat akaró szakem bereket, 
a progressziót tám ogatták . Az egyik városban  például az igazgatói m unkára 
teljesen alkalm atlan  pártbizottsági m u n k a tá rsa t a tanács ugyanazokkal az 
antidem okratikus eszközökkel és m ódszerekkel menedzselte, m int a m ásik
ban az iskola presztízsének emelését tervező és e feladatra valószínűleg al
kalm as fiatal tan árje lö lte t. Módszereik legszem betűnőbb vonása az volt, hogy 
egyik helyen és egyik esetben sem fogadták el a választási rendeletnek azt 
a törekvését, hogy bízzák saját sorsának az alakítását a tanári testü letre 
Továbbra is abból a megfontolásból indu ltak  ki, hogy a pedagógusok „kis
k o rú ” állam polgárok, akikre nem szabad kom oly döntéseket bízni, m ert a 
tanács mint felügyeleti szerv jobban ism eri az érdekeiket. Előre és a hátuk 
m ögött, s olykor a rendelet szándékával és szellemiségével egyenesen ütköző 
módszereket igénybe véve szelektáltak és m anipuláltak  a tanári testü le t sza
vazását megelőzve. M indkét esetben előfordult, hogy a tanács előre kiszelek
tá lt neki nem tetsző pályázókat, és az is, hogy rábeszéléssel és m anipuláció
val visszavonatta a jelöltekkel a pályázataikat. Az antidem okratikus reflexek, 
az idejétm últ g y ak o rla t lényegéhez képest az m ár csak részletkérdés, hogy 
az egyik helyen a konzervativizm ust m enedzselték, a m ásikon pedig a 
progressziót.

Végezetül m ég k é t megjegyzés kívánkozik ide a tanácsok m űködésének 
jellemzéséül. Az egyik az, hogy szinte k ivéte l nélkül m inden esetben a 
form ális előírásokat jóval meghaladó m értékben  alkalm azkodtak a pártb i
zottságok követelm ényeihez és elvárásaihoz. M inden legális és illegális akció
ju k a t megelőzően „egyeztettek” a pártbizottságokkal, és csak azoknak a jó
váhagyásával cselekedtek, ékesen dokum entálva, hogy mennyivel inkább a 
helyi pártszerveknek, m in t az országos szakigazgatási szerveknek alárendel
ten  működnek. A m ásik jellemzőjük, hogy a (pártszervekhez hasonlóan) 
m indvégig igyekeztek a legális fórum okat és form ákat m egkerülve érvénye
síteni az érdekeiket. O lykor hónapokig h a logattak  egy-egy döntést, a labdát 
jobbra-balra adogatva, míg végül hajlandó volt valaki az aláírásával szente
síteni, illetve legálisan is vállalni a felelősséget.

Az alábbi választási tö rténetet azért ism erte tjük  részletesebben, m ert 
úgy érezzük, hogy tökéletesesn illusztrálja a tanácsok manővereinek ez utób
bi két jellem vonását.
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Hogy az egyik vidéki gimnázium 61 éves igazgatója 23 éve szaksze
rűtlenül és kiskirálynak megfelelő szem élyi ku ltusz közepette vezette  
az iskolát, azt a városban m indenki tudta. Csupán arról oszlottak  
meg a vélem ények, hogy érdemes-e ezt szóvá tenni. A k ik  úgy gondol
ták, hogy nem, azoknak ezt nyilván történelm i tapasztalatuk és jó l 
felfogott érdekeik d iktá lták , akik pedig mégis szólásra m erészkedtek, 
azok a keleti glasznoszty felszabadító fuvallataiban rem énykedtek. 
Nevezetesen a K ISZ  városi bizottságáról van szó, am elyiknek első t i t 
kára le merte írni véleményező levelében, hogy az igazgatót nem  
tartja alkalmasnak pozíciója további betöltésére. Persze nem te lje 
sen a saját szakállára tette: már jóval előtte m egjelent az igazgató 
névnapi ünnepségéről, illetve személyi kultuszáról egy dehonesztáló  
cikk a K ISZ  országos lapjában, feltehetően az országos K lSZ -veze- 
tők által bátorítva, ak ik  talán szintén bíznak abban, hogy a m ár  
em lített keleti új d ivat egyszer csak ideér.
Csakhogy mire a városi K ISZ-titkár szigorú levelét megírta, m ár 
régen megszületett a többi levél is az illetékes vezetők (megyei ta 
nács, középiskolai pártbizottság, városi tanács, iskolai szakszervezet) 
tollából, m ind-m ind az igazgatót támogatva. Hogyisne tám ogatták  
volna, amikor 23 éve vezette a város legnagyobb középiskoláját, tag
ja volt m indenféle társadalmi vezető testü letnek, jó barátja vo lt a 
város politikai vezetőinek, és igazgatói pályafutása alatt 9 k itü n te 
tést kapott.
De a KISZ-bizottság elutasító vélem énye megtám ogatva az orszá
gos lap leleplező hangvételű cikkével (sőt olvasói leveleinek közlé
sével) egyszeriben kényelm etlen figurává varázsolta a korábbi „jó 
elvtársat”, amolyan „botrányhőssé”, akitől illik megszabadulni. C sak
hogy senki nem m erte vállalni a kényes m űtétet.
A  városi pártbizottság a tanácsra osztotta k i a feladatot, a tanács 
pedig abban rem énykedett, hogy éppen jól jön  ez az új választási 
rendelet, majd leszavazza az igazgatót a tantestület.
Csakhogy 23 év önkényuralm a nem  m úlik  el nyomtalanul. A  te s tü 
letnek a fele vagy elég gyáva volt, vagy elég lekötelezett, vagy m ár  
elég közel állt a nyugdíjhoz, így m eghúzta magát. A  tanács rem é
nyei szertefoszlottak, m ikor az urnát k iny itva  azt tapasztalták, hogy  
a tantestület 53%-a az igazgató m ellett szavazott. A  pedagógusok 
m aguk is megdöbbentek. Valószínűleg m indenki a kollégájától re
m élte a bátorságot.
A z  53°/o-nyi igenlő szavazat birtokában végül is a vb  a pályázót si
mán kinevezhette volna igazgatónak, de ezt nem  m erték vállalni. 
Túl sokat beszéltek és olvastak már a városban az igazgató körü li 
botrányokról.
A z elvtársak csak üléseztek, üléseztek, m ígnem  a városi pártb izo tt
ság döntő lépésre szánta el magát: „magához vonta a hatáskört”. Ez 
m agyarul valószínűleg azt jelenti, hogy m egváltoztatták a közép is
kolai pártbizottság döntését, s írtak egy levelet a tanácsnak, am iben  
egyértelm űen megfogalmazták, hogy nem  értenek egyet a volt igaz
gató kinevezésével.
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A z em ber ezután legalább azt várná, hogy a tanács összehívja a vb-t, 
és ott a párt vélem ényére h iva tkozva , leszavazzák a jelöltet. De nem  
ez történt. A  tanács még en n y i nyilvánosságot és felelősséget sem 
m ert vállalni. Ehelyett rábeszélték az igazgatót (lehet, hogy m int 
vb-tagot, lehet, hogy m int párttagot), hogy vonja vissza a pályáza
tát. M indezt az őt megerősítő tan testü leti szavazás u tán  ké t hónap
pal. N em  tudni, m ilyen érveke t sorakoztattak fel, lehet, hogy elég 
volt annyi, hogy a pártbizottság nem  ért egyet a kinevezéssel. Min
denesetre hatott a dolog, m ert az igazgató visszavonta a pályázatot. 
M indenki m egkönnyebbült, s az élet m ent tovább. O lyannyira, hogy 
fo ly ta tó d ta k  az igazgató-kinevező nyári vb-ülések, am elyeken mini 
vb-tag, a m i igazgatónk is rendre szavazott, anélkül, hogy a vb 
tagjainak nyilvánossága előtt egyáltalán szóba került volna, hogy ö 
is pályázó vo lt valam ikor va lahol.4

Az igazgatóválasztások során a tanácsok tak tikái és m anőverei kifejezetten 
sikeresnek bizonyultak. Lényegében az t m ondhatjuk, hogy egy pályázóból 
sem lett igazgató, ak it a tanácsok k ife jezetten  nem akartak  igazgatónak, és 
azokból is csak nagyon ritkán, ak iket nem  tám ogattak.

A tanácsoknak a pályázókra vonatkozó álláspontja jól m érhető azon, 
hogy szerepeltek-e az előzetes kádertervekben  vagy nem. A kérdőívek segít
ségével erről 196 pályázót illetően n y e rtü n k  adatokat. A pályázók többsége 
term észetesen szerepelt a kádertervben, hiszen már korábban is igazgató 
volt, de az adatok iskolatípusonként eltérően  alakultak.

Szerepelt-e pályázó a káderfejlesztési tervben?

Iskola igen nem N

gimnázium 78,8 24,2 62
szakközépiskola 68,7 31,3 99
szakm unkásképző 60,0 40,0 35

összesen 69,4 30,6 196

Minél alacsonyabb presztízsű az iskolatípus, annál kevesebb volt a káderterv
ben szereplő pályázó. Ez nyilvánvalóan összefügg azzal, hogy annál keve
sebb volt a sa já t á llását megpályázó rég i igazgató is. Az igazgatói garn itúra 
felfrissítésére o tt kínálkozott volna a leginkább lehetőség, ahol a régi igaz
gató nyugdíjazása vagy egyéb okok m ia tt írták  ki a pályázatot.

Szerepelt-e pályázó a káderfejlesztési tervben?  (%)

K iírás oka igen nem N

le já r t m egbízatás 86,3 13,7 124
nyugdíj 45,1 54,9 51
egyéb ok 28,6 71,4 21

összesen 69,4 30,6 196
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A választások kezdetén tehát az összes pályázó 30 százalékánál le tt  volna 
esély arra, hogy olyan pedagógusokat is megválasszanak a tan testü le tek  igaz
gatónak akiket a tanácsok korábban nem  szemeltek ki ilyen pozíciókra. 
Csakhogy éppen a korábban tárgyalt tak tikák  és m anőverek következtében 
ezeknek a pályázóknak a nagy része el sem ju thato tt a tantestü leti szavazá
sokig.

Szerepelt-e a pályázó a káderfejlesztési tervben? (%)

Szavazott-e róla
a tan testü let? igen nem összes

igen 97,8 58,3 85,7
nem — 36,7 11,2
visszavonta — 5,0 1,5
nincs válasz 2,2 — 1,5

N 136 60 196

M int lá thatjuk , a kádertervben nem szereplő pályázók m ajdnem  felének a r
ra  sem volt esélye, hogy a pályázata egyáltalán bekerüljön az iskolába, 
m ert a tanács m ár jóelőre, gondosan kiszelektálta.

A PEDAGÓGUSOK ÉRDEKÉBEN 

A tantestületek álláspontja

Az igazgatóválasztások során az iskolákban a tantestü letekről is igye
keztünk inform ációkat gyűjteni. A 30 közelebbről megvizsgált tan tes tü le t 
közül mindössze 8 olyan akadt, am elyikben az igazgatók és a pedagógusok 
között kölcsönös az elégedettség, ahol a tantestületeken belül is többé-ke- 
vésbé egyetértés van, nincs széthúzás, és nincsenek komoly belső feszültsé
gek. Talán nem egészen véletlen, hogy az ún. dem okratikus szakem ber típusú 
igazgatók iskolái m ind ebbe a csoportba tartoztak.

3 tan testü letben  (valamennyi községi iskola) panaszkodtak pedagógus
hiányról és betöltetlen állásokról, 4 tan testü letben  (ugyancsak községi, il
letve kisvárosi iskolák) a pedagógusok alulképzettségéről (főiskolai végzett
séggel tan ítanak  középiskolákban), 3 tan testü letben  a gyakori fluktuációról, és 
4 tantestü letben belső feszültségekről, veszekedésekről, széthúzásról. Való
színűleg az sem egészen véletlen, hogy ez utóbbi tantestü letek  m indegyikét 
ún. káderigazgató vezeti.

Nincs kétségünk afelől, hogy a tan testü letek  belső helyzetére és állapo
tá ra  egy sor iskolán kívüli tényező hatással van (pl. az ad o tt körzet 
pedagógus-ellátottsága, az iskolák hagyom ányai, a gyakori profilváltozások 
stb.), de mindezek m ellett a tan testü le te t az iskolavezetés és m aga az igaz
gató is alakítja. A dem okratikus szakem ber típusú igazgatók tudatosan  tö
rekszenek arra, hogy nagy szaktudású, kezdeményező, autonóm, önálló m un
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k ára  képes és a rra  igény t tartó  pedagógusokat gyűjtsenek m aguk köré, m ert 
tu d ják , hogy az iskola színvonalát a pedagógusok m unkájának minősége ga
ran tá lja . A káder típusú , au tokrata m ódszerekkel vezető igazgatók mellől 
pedig éppen az ilyen pedagógusok m enekülnek el legelőször. így a tan testü 
letek  egy részét v a lóban  „készületlenül” é rte  az új választási rendelkezés, 
főkén t azért, m ert hosszú éveken át egyálta lán  nem ilyen intézkedésekhez 
és vezetési m ódszerekhez szoktatták őket.

Valószínűleg en n ek  köszönhető, hogy a pedagógusok egy része kifejezet
ten  szkeptikusan ny ilatkozott, amikor az új rendelkezésről kérdeztük a vé
lem ényét. Volt, ak i a z t mondta, hogy „szem fényvesztés az egész. Most is 
fölülről irányítják az igazgatók kinevezését, csak nem m ondják meg, m it 
akarnak , nekünk kell k ita lá ln i”. És volt olyan is, aki szerint ez a rendelke
zés ugyan „fontos lépés a dem okratizmus felé, csak az a baj hogy ez az 
egyetlen, és egy an tidem okra tikus stru k tú ráb a  illeszkedik”. Az ilyen véle
m ényeket hangoztató pedagógusok eddigi tapasz ta la ta ik  alapján nem hisznek 
semmilyen pozitív változásban.

Az egyik városban pl. egyszerűen n em  h itték  el a tanácsi osztály- 
vezetőnek, hogy a tanács le akarja vá ltan i a korábbi autoriter ká 
der típusú igazgatót, és a tantestü lettő l várja a leszavazását. E lkép
zelhetetlen vo lt számukra, hogy m ost ugyanazokkal a tanácsi v e ze 
tőkkel szöve tkezzenek, akik korábban a régi igazgató legfőbb tá
mogatói vo ltak .

A  pedagógusok egy m ásik  csoportja viszont „jelentős lépésnek” minősíti ezt 
a rendelkezést „a dem okratizm ushoz vezető ú to n ”, méghozzá azért, m ert ed
dig „bárkit a n y ak u n k b a  ültethettek  holtom iglan-holtodiglan, de ezt ezután 
m ár nem tehetik m eg ” . Ugyanezek a pedagógusok elégedetlenségüket is ki
fejezték, mert pontosan  érzékelik az a lap jában  dem okratikus szándékú in
tézkedésnek a tanácsok  szám ára nyitva h agyo tt kiskapuit. Ezért a tanácsok 
korlátozó javasla ta ival ellentétben a pedagógusok olyan rendeletm ódosításo
k a t ajánlanak, am elyek  jogaikat még inkább kiterjesztenék.

— Jobb lenne, ha a pályázatok az iskolákhoz érkeznének, hogy a 
tanács ne szelektálhassa ki előre őket.
— Ha több je lö lt kap 51 százalékot, ne a saját érdekei alapján 
válasszon a tanács közülük, hanem azt nevezzék ki, aki a tantestü
lettől a legtöbb szavazatot kapta.

A pedagógusok és a tanácsok merőben ellentétes álláspontját példázza, hogy 
az egyik szakm unkásképzőben a tanácsi osztályvezető hatalm as energiákat, 
többszöri hozzászólását, a pedagógusok m eggyúrását és m anipulációját hasz
n á lta  fel annak érdekében , hogy rávegye a tes tü le te t: mind a két pályázóra 
szavazzanak, m in d k ettő t fogadják el, hogy a vb dönthesse el, k it akar igaz
gatónak  az iskolába. Egy másik gim názium ban viszont két fiatal pedagógus 
ennek éppen az ellenkezőjéért szállt síkra; n e  ad ja  ki a tan testü let a „válasz
tás  jogát” a kezéből, csak egy pályázóra szavazzanak, arra, am elyiket való
ban  igazgatójuknak ak a rják . A javaslatokat m indkét iskolában megfogadták, 
a rendelkezés m ind a kétféle álláspontot megengedi. De a helyzetet jól 
jellem zi, hogy az ad o tt folyam at kapcsán a tanácsi apparátus a pedagógus
testülettől a felelősség á th árítá sá t szorgalmazza, míg a pedagógusok a fele
lősség vállalását képviselik .
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üresjáratok

Az igazgatóválasztásokhoz a tantestü letek  kétféleképpen viszonyultak :
— Aktívan, am ikor m egpróbálták megvédeni vagy kibuktatni régi igaz

gatójukat, illetve m egpróbálták beju ttatn i a sa já t új jelöltjeiket az igazgatói 
pozícióba.

— Vagy passzívan, am ikor a belső tagoltság m iatt a tan testü le t nem  
volt képes egységes fellépésre, vagy am ikor azért nem próbáltak sem m it 
tenni, m ert m aguk sem hitték , hogy sikerülhet.

A tan testü letek  aktiv itásának a kifejtésére többféle eszköz kínálkozott. 
Ezek egyike a három tagú pedagógusbizottság megválasztása, am elynek a 
rendelet szerint az lenne a dolga, hogy a pályázatokkal kapcsolatos teen d ő 
ket a  tantestü letekben megszervezze és előkészítse. A bizottságok életreh ívá- 
sáról a rendelkezés szerint a pályáztató kezdeményezésére a tan testü let gon
doskodik. A bizottságoknak teh á t lehetőségük le tt volna arra, hogy a ta 
nácsok és a pályázók felé megbízójuk, azaz a tan testü let érdekeit képviseljék. 
Ehelyett pl. egyik m unkatársunk  három  megye igazgatóválasztásait vég ig 
járva, a következőket tapasztalta:

Tulajdonképpen végrehajtó szerepet tö ltö ttek  be. Sem  pro sem  k o n t
ra nem  volt önálló törekvésük a pályázókkal kapcsolatban. A  b izo tt
ságok a tanácsok végrehajtó szervei lettek, a tanácsok utasításai 
szerint jártak el, és ezen túlmenően nem  csináltak semmit. A z  ese
tek többségében alulinform áltak voltak. Á tm enetileg h iva ta lnokká  
léptek elő, és azonnal hivatalnok m ódon kezd tek viselkedni. A  fe 
lülről jö tt utasításokat kritikátlanul végrehajtották, és lefelé csak in 
form áltak, sem m i egyebet nem  tettek. A  pályázókkal nem ta rto ttá k  
önállóan a kapcsolatot nem  korteskedtek, ezt idegennek érezték p á r
tatlan funkciójuktól. A  legkevésbé sem  voltak meghatározó té n y e 
zői a fo lyam atoknak.5

A bizottságok ilyen típusú diszfunkciói alapvetően m egalakulásuk k ö rü lm é
nyeire vezethetők vissza. Míg a pályáztató tanácsok nagyon is kom olyan 
vették „kezdeményező” szerepüket a bizottságok m egalakítására vonatkozóan, 
a tantestületek többsége form álisnak tek in te tte  erre  vonatkozó feladatait. 
Ezzel m agyarázható, hogy a 30 bizottság közül m indössze nyolcat válasz to ttak  
a tan testü let jelölésére dem okratikusan. 3 esetben az iskolavezetés te t t  ja 
vaslatot a bizottságok tag ja ira , ugyancsak 3 esetben a pártszervezet és 16 
esetben a tanács. Volt olyan iskola, ahol a helyi tanács (vagy a p á rtb izo tt
ság) személy szerint kijelölte a bizottságok leendő tagjait, és olyan is, ahol 
csak „irányelveket” fogalm azott meg a  bizottság összetételére vonatkozóan. 
Hol az iskolák vezetőihez és a  társadalm i szervezetek tisztségviselőihez r a 
gaszkodtak, hol kifejezetten azt szorgalmazták, hogy a bizottságokban ún. 
„közkatonák” foglaljanak helyet. De valam ennyi esetben közös volt az a 
törekvés, hogy a bizottságok összetételét ne bízzák a tantestületekre, h an em  
efelől is a felettesek döntsenek.

Végül is az összes bizottságök közül mindössze 12-ben nem volt iskolai 
vagy mozgalmi vezető, 10-ben 1 volt, 7-ben 2, és 1-ben 3. A bizottságok 
közül 8-ban nem volt párttag , 11-ben egy párttag  volt, 6-ban 2, és 5-ben 
m ind a három  tag párttag  volt. A vezető és szervezeti funkció nélküli b i
zottsági tagok között is igen gyakran ún. tartalékvezetőket (szakszervezeti
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bizalmik, K ISZ -patronálók, munkaköz-össég-vezetők stb.) találunk. A tanácsi 
vezetőknek lényegében természetes tö rekvésük  volt, hogy saját érdekeik ér
vényesítése céljából szám ukra m egbízható em berekkel igyekeztek feltölteni a 
bizottságokat. Az m ár kevésbé érthető, hogy a tantestületek egyáltalán nem 
törekedtek ugyanerre . Éppen ellenkezőleg, a tanácsi jelölteket a legtöbb 
helyen néhány perces, teljesen form ális gyűlések keretében, nyílt szavazás
sal, egyhangúlag elfogadták (a 30 tan te s tü le t közül mindössze 2 helyen volt 
némi vita). így  nem  csoda, ha a bizottságok m ár születésük pillanatától in
kább a tanácsok „kihelyezett m egbízottai”, m int a tantestületek érdekeinek 
képviselői lettek.

A tanácsok később, a választások folyam atában ennek megfelelően is 
kezelték őket. G yakran  csak korlátozott m értékű inform ációkat nyújto ttak  
teendőikről, és az is előfordult, hogy m ég a rendeletben előírt kötelezettsé
geiket (pl. hogy a  pályázatokat át kell adn i a bizottságoknak) is elm ulasztot
ták  teljesíteni. N éhány példa a jegyzőkönyvekből:

Se a bizottság tagjai, se a testü le t nem  tudott előre sem m it. A  MESO 
vezetője a gyűlésen megtette a javaslatot, és a testület kézfeltartás
sal m egszavazta  a bizottságot. A z  egész márciusban zajlott, és 8 
percig ta rto tt. A  bizottság tagjai sem m ilyen eligazítást nem  kaptak, 
sem ők, sem  a testület nem  tu d ta k  semm it a választásról, még 
elemi fo rm a i kérdésekkel sem  vo lta k  tisztában. Május 25-éig senki 
nem beszélt ve lü k  semmiről, és a zt sem  tudták, hogy m i a teendő
jük. A z t sem  tudták, hogyan kell szavazni, azt sem, hogy hány szá
zalék ke ll a továbbjutáshoz, sem m it. Teljesen alulinform áltak vol
tak.6
A bizottság tagjai a tanácstól sem m ifé le  eligazítást nem  kaptak, 
mindössze azt, hogy szervezzék m eg a szavazógyűlést. De azt, hogy 
m ikor szervezhetik , a tanács állandóan halogatta. A z volt az állás
pon tjuk, hogy külön legyen egy vitagyűlés és külön egy szavazó. A 
vitagyűlést jú n iu s  9-én m egtarto tták, de ezen a megyétől senki nem  
vett részt. A  gyűlés végén k iderü lt, hogy a bizottság még nem  tudta  
ekkor, hogyan is kell szavazni. V égül a szavazásra vonatkozó el
igazítást a m egyei illetékesek egy nappal a szavazógyűlés előtt, jú 
nius 22-én közö lték telefonon a bizottsággal?
Június 22-én az osztályvezető berendelte magához a bizottságot, és 
megadta n e k ik  az eligazítást a választógyűlés napirendjére vonat
kozóan. Egyidejűleg felkérte ő ke t arra, hogy beszélgessenek el az 
em berekkel. A m ikor a bizottság tagjai elkérték a pályázatot az 
osztályvezetőtől, az azt felelte, hogy m inek az nekik , úgyis m indenki 
ismeri az igazgatót. A bizottságot magát egyébként ugyanezen a 
napon délelő tt választották csak m eg egy tantestületi értekezleten. 
A javasolt szem élyeket a tan testü le t vita nélkül elfogadtaß  

Az ilyenfajta antidem okratikus e ljárásoknak  persze nemcsak a taná
csok, de a tan testü le tek  is aktív részesei. Különösképpen azok, am elyekben 
nincs összetartó közösség, ahol a pedagógusok a belső ellenségeskedéssel 
vannak elfoglalva a közös érdekérvényesítés helyett.

Az egyik  v id ék i tantestületben pl. a pedagógusok elégedetlenek vol
tak az igazgatójukkal, de eszükbe sem  ju to tt kihasználni az új 
rendelet n yú jto tta  lehetőséget az eltávolítására. Nemcsak hogy kép-
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telenek voltak valami konstruktív  ötletre, m ondjuk, hogy akár a 
testületből, akár kívülről egy megfelelőbb vezetőt keressenek m a
guknak, de teljes közönnyel és alulinformáltsággal v iszonyu ltak  az 
egész folyam athoz is. Kétségtelen, hogy a tanács sem tá jékozta tta  
őket, de a bizottságban 3 egyetem et végzett, tapasztalt pedagógus 
ült, ak ik  közül egyiknek sem ju to tt eszébe, hogy a választási ren d e
letnek és az új szabályzatnak utánanézzen. Tökéletesen in fa n tilis  
módon viselkedtek: ha nem  tájékozta tták őket, hát tá jékozatlanok is 
maradtak. Végül m egválasztották igazgatónak a régi vezetőt, akive l 
m indannyian elégedetlenek voltak.

A tan testü letek  formális közreműködésével létrehozott bizottságok többsége 
a választási előkészületeket is form álisan bonyolította le. Az esetek többsé
gében, am ikor a korábbi igazgató volt az egyetlen pályázó, a bizottságok 
hiába is próbáltak  v itákat szervezni, a tan testü letek  közönyébe ütköztek . 
Ennek ellenére a bizottságok m indenütt precízen teljesítették a rendeletben  
előírt fe ladataikat; összehívták a pedagógusokat és felolvasták nekik a beér
kezett pályázatokat, vagy kifüggesztették a dokum entum okat a tanári szobák
ba, hogy m indenki elolvashassa, sőt olyan iskola is volt, ahol sokszorosították 
a pályázatokat, hogy aki akarja, egyénileg is elolvashassa. De a 30jból m ind
össze 5 olyan iskola akadt, ahol a pályázatokat érdemében meg is v ita tták , 
ahol a pedagógusok egymás előtt vállalni akarták  és m erték a vélem ényü
ket.

A tanácsok 7 esetben akadályozták valam ilyen form ában az előkészítő 
bizottságok m unkáját:

— Volt olyan iskola, ahol a tanács bürokratikus előírásokkal nehezítette  
meg a pályázati anyagok hozzáférhetőségét. (Pl. az egyik iskolában elő írták , 
hogy a pedagógusokkal a bizottság kiscsoportokban ismertesse a pályázato 
kat. A csoportbeosztást kifüggesztették a tan árib an  a táblára. A tan áro k  csak 
szigorúan a m eghatározott időbeosztás szerint tek in thettek  bele a dokum en
tumokba, és elolvasás u tán  egy ívet kellett aláírn iuk arról, hogy lá tták .)

— Néhány tanács az ügyintézés szervezetlensége, illetve a  m unka to rló 
dása m iatt vagy éppen tak tikai megfontolásból, csak hiányosan vagy egyál
talán nem ju tta tta  el a tantestülethez a pályázatokat. (Volt olyan iskola, ahol 
az egyik pályázó anyagát m egkapták, a m ásikét nem, volt olyan, ahol a 
pártvélem ényeket a tanácsok bizalm asan kezelték, és nem adták á t  a bi
zottságoknak stb.)

— És végül jó néhány esetben a tanácsok m unkájának akadozása m iatt 
a bizottságok szervezőmunkája is állandó késésben volt a rendeletben előírt 
határidőkhöz képest. (Pl. az iskolákban el kellett halasztani a v iták a t, m ert 
nem érkeztek meg a  pályázati anyagok, el kellett halasztani a választást, 
m ert nem értek  rá m egjelenni a tanácsi m unkatársak  stb.)

Az előkészítés folyam atában a bizottságok és a tantestületek m in d en ü tt 
alárendelt helyzetben voltak a tanácsokkal szemben, mindvégig a  tan te s tü 
letek alkalm azkodtak hozzájuk, és nem fordítva. A helyzetet jól jellem zi a 
külső pályázók viszonya a bizottságokhoz. Először valam ennyien a tanácsok
hoz fordultak  inform ációkért, és ha később fel is keresték az isko lákat, ott 
az igazgatókkal tárgyaltak m int kom petens vezetőkkel az iskola helyzetéről, 
és a bizottságok tagjainak legfeljebb annyi szerep jutott, hogy a pályázókat 
végigvezessék az iskolán.
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A választások so rán  tehát sok esetben nemcsak a bizottságok m egvá
lasztása, de az előkészítés folyamata is fo rm ális ceremóniák sorozata m aradt, 
amelynek egyetlen m ozzanatát sem használták  fel a tantestületek érdekeik 
érvényesítésére.

/
Választások

Az igazgatóválasztásokat az iskolákban rendkívüli tantestü leti értekez
letek  keretében bonyolíto tták  le. Ezeket a gyűléseket a tantestü leti bizott
ságok szervezték igen gyakran  a megyei, ille tve a városi tanácsok által gon
dosan m egszerkesztett forgatókönyvek vagy pontos előírások alapján.

A legtöbb tan te s tü le ti értekezlet az a lább i séma szerint zajlott: a bizott
ság elnöke m egny ito tta  a gyűlést, ism erte tte  a pályázatokat és az azokra 
vonatkozó vélem ényeket. A felettes szervek jelenlévő képviselői hozzászólá
saikban is m egerősíte tték  álláspontjukat. Ezután megkérdezték a pedagó
gusok véleményét a pályázatokról. M ajd a bizottság elnöke ism ertette a 
szavazásra vonatkozó előírásokat, és lebonyolíto tták  a titkos szavazást. A 
cédulák összeszámlálása u tán  a jelenlévő vendégek gratuláltak a nyertes
nek.

A legtöbb tan te s tü le ti értekezletet az iskolákban izgatottság és feszült
ség előzte meg. Hol azért, m ert bizonytalan volt a választás kim enetele, hol 
csupán azért, m ert a b izottság tagjai attó l ta rto ttak , hogy nem tudnak  m eg
felelni a felettesek elvárásainak. A feszültséget és zavart nem egy esetben 
a választásra vonatkozó rendelet hom ályosan megfogalmazott pontjai okoz
ták , amelyek értelm ezésében  sem a pedagógusok, sem a bizottságok, sem a 
tanácsok nem tu d tak  eligazodni. Így előfordult, hogy m ár jóval az értekez
leteke t megelőzően, m áskor közvetlenül az értekezlet kezdete előtt, parázs 
v ita  alakult ki az ille tékesek  között.

— Az egyik g y ak o ri problémát az je len te tte , hogy a tanácsok nem  
tud ták , hogy értelm ezzék a rendelkezésnek azt az előírását, hogy a pályáza
tok ró l a tanácsnak be kell szereznie a társadalm i szervezetek vélem ényét. 
A pártta l még csak ren d b en  lettek volna, m e r t m egkérdezték a helyi párt- 
bizottságokat, de b a jb a  ju to ttak  a szakszervezettel. Különösen olyan telepü
léseken, ahol nincs önálló  pedagógus-szakszervezet. Ilyenkor általában szak- 
szervezetként az iskola tantestületének szakszervezeti tagságát kérdezték meg. 
így  került sor a r ra  a furcsaságra, hogy ugyanazokat az em bereket előbb 
m in t szakszervezeti tag o k a t, nyíltan m egszavaztatták  ugyanarról a pályázó
ról, akiről két hét m ú lv a  titkosan kellett szavazniuk.

— Több esetben fe lm erü lt az a kérdés, hogy jelen legyenek-e m aguk a 
pályázók is a szavazáson vagy ne. A kérdésben  teljesen megoszlottak a vé
lemények. Volt olyan tanács, amelyik ragaszkodott a pályázók jelenlétéhez, 
és olyan is volt, am ely ik  m egtiltotta, hogy a gyűlésen részt vegyenek.

— Ugyancsak bizonytalanság uralkodott annak  megítélésében, hogy sza- 
vazhat-e a pályázó m aga is, amennyiben tag ja  a tantestületnek. Volt, ahol 
nem  szavazhatott, de volt, ahol a tanács elrendelte, hogy szavazzon, akár 
önm agára is.

— Nem volt egyérte lm ű  a tanácsok szám ára  az sem, hogy a pályázatok
kal együtt az azokról szóló véleményeket is á t kell-e adniuk a tan testü le
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teknek. Volt olyan tantestület, ahol anélkül szavaztak a pályázóról, hogy pl. 
az illetékes pártbizottság vélem ényét ism erték volna.

Egy-egy tantestü leti értekezlet átlagosan 30—40 percig tartott. M inden 
értekezleten m egjelent a tan testü let tagjainak az érvényes szavazáshoz szük
séges kétharm ada és a felettes szervek képviseletében legalább 2—3 k ik ü l
dött. Hol a tanácsi osztályvezetők vagy a személyzetisek jöttek el, hol a p á r t-  
bizottság m unkatársai vagy a tanácselnökök, de az is előfordult, hogy m in d 
annyian. A vendégek az elnökségben foglaltak helyet, és határozott ak tiv i
tással képviselték a pályázatokkal kapcsolatos álláspontjukat. Minden é r te 
kezleten hozzászóltak, ha kellett, vitatkoztak, vagy éppen letorkolták a pe
dagógusok részéről jelentkező ellenvéleményeket. Vagyis a felettes szervek 
ezt az alkalm at is tudatosan és ambiciózusan k ihasználták  érdekeik érvénye
sítésére.

Nem így a pedagógusok. Azokban a tan testü letekben , ahol a választás
nak nem volt igazi té tje  (m ert az egyetlen pályázó a régi igazgató volt, ak it 
m inden felettes szerv tám ogatott, és a tan testü letnek  sem volt ellenjelöltje), 
közönyös vagy éppen a form alitásokon gúnyolódó hangulat uralkodott. Ahol 
egyetlen jelöltként a tantestü letben is köztiszteletnek örvendő régi igazgató 
indu lt a felettes szervek hozzájárulásával, o tt inkább  ünnepélyes vagy b a rá - 
tian  oldott volt a légkör. Feszült hangulatot csak azokban az iskolákban 
tapasztaltunk, ahol a tan testü letek  és az irányító  szervek a pályázók m egíté
lésében nem érte ttek  egyet. De ezeken a helyeken is ritkán  került sor v itá ra , 
az álláspontok nyílt ütközésére (mindössze 3 tan testü le ti értekezleten vo lt 
vita), inkább a vélemények elhallgatása volt jellemző. A pedagógusok jó fo r
m án csak azokon a helyeken m utattak  aktiv itást, ahol a felettesekkel egye t
értve dicsérhették ú jra  pályázó régi igazgatóikat. A konfliktusos helyzetek
ben, miközben a hivatalos kiküldöttek ékesszólóan menedzselték jelö ltje iket, 
a pedagógusok szemlesütve hallgattak, és csak a titkos szavazásnál d e rü lt ki 
az ellenvéleményük, ami m agukat a pályázókat is és a feletteseket is kelle
m etlen meglepetésként érte.

Vagyis, ahogy a legtöbb helyen a tan testü le tek  a bizottságok m egvá
lasztását és az előkészítő szakaszt nem használták ki érdekeik érvényesítésé
re, ugyanúgy kihasználatlanul hagyták m int legális érdekérvényesítési fó ru 
mot, a nevelőtestületi értekezletet is. Végül is a titkos szavazás vo lt az 
igazgatóválasztások egyetlen olyan mozzanata, ahol a pedagógusok viszony
lag bátran  m erték kifejezni az álláspontjukat, és viszonylag őszintén m erték  
vállalni a vélem ényüket. Mindez nemcsak a dem okratikus közéleti hagyo
m ányok hiányának és a legális érdekérvényesítési form ák kiürültségének a 
jele, hanem annak is, hogy a pedagógustestületek milyen mértékben a to m i
záltak és megfélem lítettek.

Természetesen a szavazások eredményei is m agukon viselik a tanácsok  
manővereinek és az iskolákban lebonyolított ü resjáratoknak  az összes nyo
mait.

A tantestületek bizalm atlansága kifejezésre ju to tt  abban, hogy a szav a
zásoknál szinte m inden esetben előnyben részesítették  az iskolán belü lrő l 
pályázókat a kívülről jelentkezőkkel szemben. Nemcsak a tanácsok v o ltak  
bizalm atlanok az iskolákon kívülről (főként m ás településekről vagy m ás 
típusú intézményekből) pályázókkal szemben, de a tantestületek is. O lyan 
sok negatív tapasztalatuk gyűlt m ár össze a vezetőkről, hogy a legtöbben
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azon az állásponton vannak, hogy jo b b  az ismerős rossz, m int az ismeretlen. 
Ráadásul olyan kevés a legális eszköz egy-egy vezető szándékainak és ter
veinek m egism erésére, és olyan kevés a garancia ezeknek a terveknek és 
ígéreteknek a m egvalósítására, hogy a pedagógusok gyanakvással kezelnek 
m indenkit, aki az iskolavezetéshez k ív ü lrő l közeledik.

Átlagos szavazatarányok szerint, hogy honnan jelentkezett a pályázó (°/o)

Iskola belü lrő l más
iskola

nem
iskola N

gimnázium 78,2 63,7 100,0 64
szakközépiskola 80,3 33,7 66,8 88
szakmunkásképző 67,2 34,0 56,0 35

összesen 77,4 40,2 68,3 187

A tantestü letek  önállótlanságát és m egfélem lítettségét pedig az fejezi ki, 
hogy szinte m inden  iskolában több szavaza to t kaptak azok a pályázók, akik 
az előzetes káderfejlesztési tervekben szerepeltek.

Átlagos szavazatarányok aszerint, hogy szerepelt-e a pályázó a káderfejlesz-
tési tervben (°/o)

Iskola igen nem N

gimnázium 81,3 58,8 57
szakközépiskola 82,1 43,7 81
szakmunkásképző 74,3 38,9 33

Összesen 80,6 46,4 171

Ugyanezt bizonyítja, hogy a fenntartó  tanácsok  által nem tám ogato tt pályá
zók közül senki nem  kapta meg a tan tes tü le ti elfogadáshoz szükséges 51 
százalékos szavazatarányt.

Átlagos szavazatarányok szerint, hogy támogatta--e a tanács a pályázót (%J

J

Iskola igen nem nincs
választás N

gimnázium 78,4 25,0 87,0 59
szakközépiskola 79,7 37,0 16,3 86
szakmunkásképző 62,9 16,0 — 33

összes 76,1 26,0 39,7 176
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Az viszont figyelemre méltó, hogy a tantestületek véleménye néhány  esetben 
határozottan  eltért a többi véleményezésre illetékes szervezet álláspontjától, 
azaz a  tantestü letekben néha olyan pályázókat is elfogadtak, ak ik  nem él
vezték m inden illetékes tám ogatását.

Átlagos szavazatarányok szerint, hogy ki támogatta a pályázót (°/o)

iskola senki mindenki
nem

mindenki
nincs

választás N

gimnázium 25,0 79,3 74,7 __ 59
szakközépiskola 37,0 79,3 98,0 16,3 86
szakmunkásképző — 64,6 13,0 — 33

összes 31,0 76,5 67,7 16,3 178

ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS

Érdekütközések

Az igazgatóválasztási folyam atokban különböző csoportérdekek manifesz
tálódtak a tanácsok (és velük legtöbbször egyetértésben a pártbizottságok), 
vagyis a hatalom  és a tantestü letek  részéről. Hogy hol, kinek sikerü lt m eg
valósítania az elképzeléseit, az a helyi erőviszonyok függvénye volt. Ezeket 
a törekvéseket az alábbi módon csoportosíthatjuk: 1

1. A hatalom  akarta megőrizni az ő szemszögéből megfelelő (kellőképpen 
komform, jól kezelhető, vagy erőskezű, rendcsináló, vagy csak éppen „jó 
elvtárs”) régi igazgatót.

2. A tan testü le t akarta megőrizni a számára megfelelő (népszerű, becsületes, 
jó szakem ber, nem  tú l szigorú stb.) régi igazgatót.

3. A hatalom  akart megszabadulni a számára valam iért nem m egfelelő (nem 
elég jó  elvtárs, nem elég jól kezelhető, szakmailag gyenge, erkölcsileg 
kom prom ittálódott stb.) régi igazgatótól.

4. A tan testü le t akart m egszabadulni a számára valam iért nem  megfelelő 
(szakmailag gyenge, népszerűtlen, merev, szigorúan fegyelm ező stb.) régi 
igazgatótól.

5. A hatalom  akarta  beju ttatn i sa já t jelöltjét (mert jó elvtárs, m ert valakinek 
a valakije, m ert valahonnan el kellett tenni stb.) az igazgatói székbe.

6. A tan testü le t akarta beju ttatn i a  saját jelöltjét (m ert népszerű, m ert jó 
szakem ber stb.) az igazgatói pozícióba.

Az új választási rendelkezés nélkül valószínűleg ezúttal is csak azok 
a jelöltek kaptak volna igazgatói kinevezést, akik az előzetes káderfejlesztési 
tervekben szerepeltek. Most viszont nem egészen így történ t, m ert az igaz
gatói á llásokra terven kívüli pályázók is aspiráltak. Kétségtelen, hogy jóval 
kisebb eséllyel, de néhányukniak még így is sikerült elnyerni az igazgatói 
kinevezést. Néhány korábbi „káder” viszont kudarccal k e rü lt ki a válasz
tásokból.
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A  pályázók sikere f% )

Kinevezték-e? Szerepelt-e a káderfejlesztési tervben? (%)

igen nem összes

igen 92,4 23,3 70,8
nem 0,8 1,7 1,0
nem  tárgyalták 6,8 75,0 28,1

N 132 60 192

A kinevezéseknél a fen n ta rtó  tanácsok tám ogatásának most is komoly súlya 
volt. Egyetlen olyan pályázó sem nyert igazgatói kinevezést, ak it a fenn
ta rtó  tanács nem tám ogato tt, de olyanok azért vo ltak  néhányan, akiket a 
tanácsok tám ogatása ellenére a tantestü letek  leszavaztak.

A  sikeres pályázók aránya és a tanácsi támogatás

A pályázat eredm énye: % N

tám ogatták  — kinevezték 70,4 143
tám ogatták  — nem nevezték iki 15,3 31
nem  tém ogatták — kinevezték — —

nem  tám ogatták — nem  nevezték ki 14,3 29

összesen 100,0 203

Az iskolatípusok közül a szakm unkásképzőkben fo rd u lt elő a leggyakrab
ban, hogy a tan testü le tek  leszavazták a tanácsok jelö ltje it.

A  tanácsok által tám ogato tt sikertelen pályázók aránya iskolatípusonként 
(az összes % -ában)

iskola % N

gim názium 16,4 64
szakközépiskola 15,9 104
szakmunkásképző 25,8 35

összesen 15,3 203

A  pályázók m egítélésében term észetesen a fen n ta rtó  tanácsoknak ju to tt a 
legnagyobb szerep, és ez az esetek többségében tökéletesen meg is egyezett 
az egyéb illetékes szervek véleményével. Mindössze annyi eltérést tapaszta
lunk, hogy a társadalm i szervezetek az esetek egy részében legalábbis nyíltan 
nem  éltek véleményezési jogkörükkel.
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A pályázók sikere és támogatása az illetékesek részéről (%)

fenntartó
tanács

felügyeleti
tanács p árt

szakszer
vezet KISZ

tám ogatták  — kinevezték 
tám ogatták  —

69,5 68,0 70,4 70,4 64,5

nem nevezték ki 14,8 15,6 13,8 15,3 12,8
nem tám ogatták  — 
kinevezték
nem tám ogatták — 
nem nevezték ki 6,9 10,0 5,4 3,9 4,4
nincs választás — 
kinevezték 1,0 2,5 5,9
nincs választás — 
nem nevezték ki 7,8 3,9 10,4 10,3 12,4

N 203 203 203 203 203

A pályázók sikere a támogatók álláspontja szerint

% N

m indenki tám ogatta — kinevezték 6,7 136
m indenki tám ogatta — nem nevezték ki 12,8 26
részben tám ogatták — kinevezték 3,4 7
részben tám ogatták — nem nevezték ki 3,9 8
senki nem  tám ogatta — nem nevezték ki 5,4 11
nincs válasz — nem  nevezték ki 7,4 15

összesen 100,0 203
»

Azt m ondhatjuk tehá t, hogy a pályázók durván 70 százalékának az esetében 
a választások során a hatalom  érvényesíteni tu d ta  az akaratá t. A pályázók 
közötti szelekciót azonban ném iképpen a tan testü leti választások is befo
lyásolták.

A pályázók sikere a tantestületi választásokon

% N

m egszavazták — kinevezték 70,4 143
megszavazták — nem  nevezték ki 1,5 3
leszavazták — nem nevezték ki 15,8 32
előre kiszelektálták 10,8 22
visszavonta a pályázatát 1,5 3

összesen 100,0 203
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A tanácsi vb-üléseknek a gyakorla tban  m ár csak form ális szerepük volt. 
Mindössze 3 olyan eset fordult elő, hogy a tantestület által elfogadott pályá
zót a vb nem  nevezte ki igazgatónak.

A pályázók sikere a tanácsi vb-ülésen

% N

tárgyalták  — kinevezték 71,4 142
tárgyalták  — nem  nevezték ki 1,5 3
nem tárgyalták 27,1 54

összesen 100,0 199

A szavazatarány m indhárom  esetben viszonylag alacsony volt, és m indhárom  
eset szakközépiskolában fordult elő.

Átlagos szavazatarányok iskolatípusonként (%j

a vb döntése

iskola kinevezte
nem  nevezte 

ki
nem tá r

gyalta N

gimnázium 83,2 — 41,1 58
szakközépiskola 88,2 53,7 26,5 83
szakm unkásképző 76,0 — 27,9 33

összesen 84,1 53,7 31,0 174

Ami tehát az érdekérvényesítések s ik e ré t illeti, a választási esetek durván 
70 százalékában sikerü lt a hatalom nak és a tantestü leteknek az érdekeiket 
összeegyeztetni, illetve közös m egegyezésre ju tn i a leendő igazgató személyét 
illetően. Ide tartoznak  azok az esetek  is, amikor valóban m indkét fél meg 
volt elégedve a pályázóval, de azok is, am ikor a tantestü leteknek nem volt 
saját jelö ltjük , vagy a tanácsi m anipulációk hatására fe ladták eredeti elkép
zeléseiket, és belenyugodtak az erősebb fél akaratába.

Az esetek d u rván  15 százalékában a tanácsok érvényesítették  az érde
keiket a tan testü letekkel szemben. Ez főként előzetes szelekcióval történt, 
am ikor eleve megakadályozták, hogy a tanács által nem kívánatos jelöltekről 
a pedagógusok egyáltalán vélem ényt nyilvánítsanak.

Az esetek m ásik 15 százalékában pedig ennek az ellenkezője tö rtén t: 
a tan testü letek  érvényesítették érd ek e ik e t a hatalom m al szemben a titkos 
szavazás segítségével, amikor is m egakadályozták, hogy szám ukra nem k ívá
natos tanácsi je lö ltek  kerüljenek igazgatói pozícióba.

M iután m indkét fél inkább az „elu tasítás”, m int a „be ju tta tás” eszkö
zével tudo tt élni, nem  csoda, ha a választások lebonyolítása u tán  a m eghir
detett állások 11 százaléka üresen m arad t. Ez a középiskolákon belül a leg
gyakrabban szakközépiskoláknál fo rd u lt elő.
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Az üresen maradt állások aránya iskolatípusonként (az összes %-ában)

Iskola % N

gimnázium 6,3 57
szakközépiskola 15,4 78
szakmunkásképző 8,6 24

összesen 10,9 159

Ezen belül is feltűnően m agas az igazgató nélkül m arad t budapesti szakkö
zépiskolák aránya (28,6%). Ez annál is inkább meglepő, m ert éppen ezekben 
az iskolákban volt a  leggyakoribb (62,8%), hogy egy-egy helyre több jelölt 
is beadta a pályázatát, teh á t nyilvánvaló, hogy az állások nem  a pályázók 
hiánya m ia tt m aradtak üresen. A m agyarázat inkább abban  rejlik, hogy 
éppen ezekben az iskolákban volt a leggyakoribb, hogy a pályázatok nagy 
része (31,4%) nem került a tan testü le t elé szavazásra, m ert sa já t szempont
jainak megfelelően a tanács előzetesen kiszelektálta őket.

Szelekciós elvek

A vizsgált 159 iskolába beadott 203 pályázat sorsát több-kevesebb rész
letességgel sikerült m egism ernünk. 147-et neveztek ki a pályázók közül 
igazgatónak. M int m ár korábban láttuk , minél alacsonyabb presztízsű volt 
a középiskola, annál több volt a pályázó, és így annál gyakoribb volt az 
elutasított pályázat is.

K inevezték-e a pályázót? (%)

iskola igen nem nem  kerü lt 
vb elé N

gimnázium 79,4 _ 20,6 63
szakközépiskola 68,3 3,0 28,7 101
szakmunkásképző 65,7 — 34,3 35

összesen 71,4 1,5 27,1 198

Talán érdem es megvizsgálni, hogy a pályázók közül k iknek  volt több és 
kiknek volt kevesebb esélyük á tju tn i a  rostán. Vagyis, hogy m ilyen szelek
ciós szempontokat érvényesítettek  az állásokat m eghirdető tanácsok és a 
szavazó tantestületek.

1. Megfigyelhető, hogy a kinevezett igazgatók átlagéle tkora legalább 
3 évvel m eghaladta a pályázók átlagéletkorát, tehát a választásoknál minden 
iskolatípusban előnyben részesítették az idősebb jelölteket. De az is látszik 
az adatokból, hogy minél alacsonyabb presztízsű iskolatípusról volt szó, an
nál nagyobb volt az esély a rra , hogy néhány fiatalabb jelö lt is sikerrel pá
lyázzon.
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Á tlagéle tkorok a pályázók s ikere  szerint (év)

iskola pályázók nyertesek N

gim názium 49,9 50,8 63
szakközépiskola 46,9 49,7 101
szakm unkásképző 40,9 45,7 35

Összesen 46,9 49,5 198

A kinevezett igazgatók közül m indhárom  iskolatípusban a korábbi igazgatók 
v o ltak  a legidősebbek. V agyis a fiatalításra azért nem  kerü lhe te tt sor, m ert 
a leg több  esetben m eghosszabbíto tták  a régi igazgató le já r t megbízatását.

A  sikeres pályázók átlagéletkora korábbi foglalkozásuk szerint (év)

isko la igazgató
igazgató
helyettes

pedagó
gus külső ^összes

gim názium 52,1 48,3 35,5 42,0 50,8
szakközépiskola 51,7 43,6 42,4 44,0 49,7
szakm unkásképző 48,1 40,3 42,0 40,0 45,7

N 112 14 10 7 143

2. A középfokú iskolákat eddig is főként férfiak  irányíto tták . Ebben az 
új választási rendelet nyom án sem  történt változás. M indhárom  iskolatípusba 
tö b b  vo lt a férfi pályázó, és sikeresebbek is voltak a nőknél.

A  pá lyázók sikere nem ek szerin t f%)

K inevezték-e? férfi nő összes

igen  73,6 60,5 71,1
nem  26,4 39,5 28,9

N 163 38 201

3. Az összes pályázókat a sikeresen pályázókkal összehasonlítva azt is 
m egállap íthatjuk , hogy az iskolázottság is szem pontja vo lt a választásnak. A 
gim názium okba és a szakközépiskolákba szinte csak egyetem et végzettek pá
ly áz tak , de a választásnál a szakm unkásképzőkben is előnyben részesítették az 
egyetem et végzetteket.
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'A pályázók sikere iskolázottságuk szerint (%)

Kinevezték-e ? főiskola egyetem összes

igen
nem

50.0 79,8 76,6
50.0 20,2 23,4

N 20 163 183

A z egyetem et végzett pályázók sikere iskolatípusonként (az összes °/o-ában)

iskola pályázók N nyertesek  N

gim názium
szakközépiskola
szakmunkásképző

95,3 64 96,2 53 
93,2 88 94,4 72 
62,5 38 72,7 22

A középfokú iskolák közül eddig is a szakmunkásképzők igazgatóinak volt a 
legalacsonyabb az iskolai végzettsége. A tendenciózus szelekció ellenére most 
is azt tapasztaljuk, hogy ebbe az iskolatípusba nevezték ki a legtöbb főiskolát 
végzett igazgatót.

A kinevezett új igazgatók iskolai végzettsége iskolatípusonként (%)

iskola . .. pedagógiai
tanítóképző főiskola egyetem  N

gim názium
szakközépiskola
szakmunkásképző

1,9 1,9 96,2 53 
1,4 4,2 94,4 72 

— 27,3 72,7 22

összes 1,4 6,8 91,8 147

4. A szakmai képzési célú középfokú iskoláknál az is m egfigyelhető, hogy 
jó eséllyel indultak  a „szakem ber” igazgatók. Különösen erős ez a tendencia 
a szakközépiskolákban. Ennek a szelekciós szempontnak az eredm ényeként 
a szakmai iskolákba kinevezett új igazgatóknak több m int egyharm ada szak
mai tan á r lett.

Л szakm ai képzettségű pályázók sikere (az összes °/o-ában)

iskola pályázók N nyertesek N

69
23

szakközépiskola
szakmunkásképző

28,8
42,8

104
35

37,7
39,1
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5. Megfigyelhető, hogy iskolatípustól függetlenül, m indenhol többen vol
tak  és az átlagosnál kedvezőbb eséllyel indu ltak  az adott iskolán belülről 
pályázók, mint azok, ak ik  az iskolán kívülről ad ták  be a pályázatukat.

A  pályázók sikere, aszerin t honnan pályáztak (%)

belülről , kívülről
pályázók nyertesek páiyázók nyertesek

gimnázium 89,0 92,4 11,0 7,6
szakközépiskola 77,9 88,7 22,1 11,3
szakmunkásképző 74,3 91,4 25,7 8,6

N 164 133 39 14

Az adatokból világosan látszik, hogy a szakm ai profilú iskolákba ugyan 
több külső pályázó ak ad t, de itt is sokkal nagyobb sikerük volt a tan testü 
leten  belülieknek.

6. Hogy egy-egy pályázó m ennyire volt sikeres, azt korábbi foglalkozása 
is határozottan befolyásolta.

A  pályázók sikere korább i foglalkozásuk szerint f%) 

Kinevezték-e? igazgató .Jf^yette^ pedagógus nem
isk.

összes

igen 92,6 82,3 25,6 50.0 75,5
nem 7,4 17,6 74,4 50,0 24,5

N 122 17 39 10 188

A korábbi igazgatóknak kiem elkedően nagy volt az esélyük az állások el
nyerésére. Az igazgatóhelyettesek ugyancsak jó  eséllyel indulhattak, a pe
dagógusokat viszont m eglehetősen ritkán nevezték ki igazgatónak. Ebben a 
tekintetben iskolatípusonként sem m utatkozik lényeges eltérés.

A pályázók sikere isko la típusonként (az összes % -ában)

iskola igazgató pedagógus
pályázott nyert pályázott nyert

gimnázium 71,4 84,6 19,0 3,8
szakközépiskola 67,8 77,5 16,7 7,0
szakmunkásképző 42,9 60,9 31,4 13,0

N 122 114 39 10
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A pályázó igazgatók kivétel nélkül a régi m unkahelyeiket pályázták meg, 
de az igazgatóhelyettesek és a pedagógusok közül is azok indultak jobb 
esélyekkel, akik az iskolán belülről pályáztak.
Az utánpótlás végül is a következőkből toborzódott:

A  sikeres pályázók (az összes %-dbara)

előző foglalkozás %  N

régi igazgató 78,6 114
belső igazgatóhelyettes 6,9 10
belső pedagógus 6,2 9
nem iskolában dolgozott 4,8 7
külső igazgatóhelyettes 2,8 4
külső pedagógus 0,7 1

összes 100,0 145

Ha tehát összegezni akarjuk, hogy az 1986/87-es évi igazgatóválasztások so
rán milyen szelekciós szempontok érvényesültek, azt m ondhatjuk, hogy sze
repe volt az életkornak, a nem nek, az iskolai és szakm ai végzettségnek, a 
korábbi m unkahelyi pozíciónak, és az iskolához fűződő korábbi kapcsolatok
nak. A választásokon az 50 év körüli, egyetemet végzett, régi, férfiigazgatók 
indultak a legnagyobb eséllyel.

Lényegében tehát igazuk volt azoknak, akik a rendeletet úgy érte lm ez
ték, hogy „egy fecske nem csinál nyara t”. Az iskolákban folytatott dem okra
tikus kísérlet ugyanis ezúttal tapasztalatokon kívül még nem sok változást 
hozott. A tapasztalatokat azonban talán érdemes még egyszer röviden ösz- 
szefoglalni.

— Egyetlen dem okratikus szándékú rendelkezés egy antidem okratikusan 
működő hatalm i és társadalm i struk tú rába illeszkedve, elkerülhetetlenül ezek 
áldozatává válik, m ert a m ár olajozottan működő, tradicionális an tidem okra
tikus mechanizmusok és eljárások minim álisra csökkentik hatását.

— Olyan mélyen gyökereztek és olyan erősek a hatalm i struk tú rában  és 
a társadalom  egészében az antidem okratikus reflexek, és olyan m erevek az 
alá-fölé rendeltségi viszonyok, hogy egy felülről kezdem ényezett vá ltoz ta
tásnak (rendeletnek) nem korlátozóbbnak, hanem megengedőbbnek kell len 
nie annál, am it elérni szándékozik. Az oktatásirányításnak nem a túlságos 
liberalizmus veszélyétől kellene óvakodnia, hanem azzal kell számolnia, hogy 
a megvalósulás során a fent em lített politikai és társadalm i tényezők g y e n 
gíteni fogják demokratizáló szándékát.

— Egy társadalom  (és ezen belül az intézm ényrendszerek) dem okratizáló
dása soktényezős, kölcsönhatásokra épülő folyamat. Éppen ezért az 1986-os 
MM. rendelkezés egyáltalán nem  volt felesleges. Az ilyen (illetve az ennél 
még dem okratikusabb) rendelkezések egész sorozatára lenne sürgősen sz ü k 
ség az oktatási rendszeren belül és kívül ahhoz, hogy a m agyar társadalom  
dem okratizálódása valóban elkezdődjék.
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Szabó László Tamás

ADALÉKOK A TANÜGYI MÁSODIK GAZDASÁG 
JELLEMZÉSÉHEZ

GONDOLATOK TANÜGYI/ISKOLAI KONFLIKTUSOKRÓL

A konfliktusok éppen úgy, ahogyan az értékek, gondolkodásmódok külön
bözősége — az elfogadott kifejezéssel élve: a norm atív  p luralitás — szükség
képpeni velejárója, term észete s állapota a társadalom  életének. Jelenlétük ön
m agában nem  utal m űködészavarra, hiányuk m ár inkább, m ert az ilyen hiány 
többnyire látszólagos, am i mögött többféle ok húzódhat meg. A legegyszerűbb 
eset, am ikor a szembenálló felek valam elyike egyszerűen nem  ismeri fel é r
dekeit az adott helyzetben. Ennél bonyolultabb eset, hogy felism eri érdekeit, 
ám annak  kifejezésre juttatásához hiányoznak az eszközei (kiváltképpen in 
tézm ény és társadalm i csoport viszonylatában lehet gyakori ez). Lehet olyan 
helyzet is, melyben a felek közötti hatalm i különbség olyan m értékű, hogy 
csak egyetlen „leosztás” képzelhető el: diktálás az egyik, alárendelődés a 
másik fél részéről. (Természetesen, az alárendelődés korántsem  jelent szük
ségszerűen belátáson alapuló elfogadást.) Bárm i okból válnak is azonban 
m űködésképtelenné az érdekegyeztetés szokásos módszerei (alku, tárgyalás), 
a m egoldatlan, elfojtott konfliktus érzelm i-indulati töltete összesűrűsödik, fel
erősödik, végső esetben robbanáshoz: ny ílt konfliktushoz vezethet.

D iákság és oktatási intézmény nyílt konflik tusának jelzése lehet pl. a tü n 
tetés. Alapvetően az adott ország dem okratikus hagyom ányainak fejlettségé
től vagy fejletlenségétől függ, hogy az ilyen akció m inek m inősül: valóban 
jelzésnek, amely nyom atékosan felhívja a figyelm et a tárgyalásos rendezési 
kísérlet megkezdésének halaszthatatlanságára vagy éppen tűrhetetlen , meg
torlást igénylő engedetlenségnek.

Ha iskola és család(ok) kapcsolatát terheli meg az érdekek súrlódása, 
akkor ezek kezelésére, a nézőpontok közvetítésére az iskolatanács (Halász, 
1985.) szolgálhat. Az a képviseleti elven működő intézményes fórum, amelyik 
„békeidőben” intézmény és társadalom  együttm űködésén munkál, feszültség 
esetén közvetít, egyeztet, alkuba bocsátkozik. (Ennek a N yugat-Európa több 
országában működő szervezeti m egoldásnak hazai honosításához az 1985-ös 
oktatási törvény adott ösztönzést.) Ennek hiányában nálunk ez idő szerint sú r
lódások, feszültségek esetén jobbára intézm ény—szülő „egymásra m utogatása”, 
ez utóbbi részéről a „jus m urm urandi” jogának gyakorlása történik.
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Főbb konfliktustípusok az iskolában

A problém akör jelzésszerű bem utatásának  élére, a bővebb kifejtés igé
nye nélkül, az a triv iális m egállapítás kívánkozik, hogy az iskola és család 
között kialakuló ellenérzés, feszültség m élyén a gyerek(ek) fegyelm ezetlensé
ge* rejlik. A szociálpszichológia nézőpontjából a fegyelem sértés: viselkedési 
zavar (Buda, 1986.) A hivatkozott szerző a jelenséget történetileg szemlélve 
abból indul ki, hogy az ide sorolható események egyértelm űen megsokasod
tak. Ennek okát abban  látja, hogy m íg korábban — pl. a két háború közötti 
időszakban — az iskolás gyerekek zöme egy alapvetően tekintélyelvű iskolá
ba, já rt, am elynek tekintélyelvűségét m egtám ogatta az uralkodó valláser
kölcsi felfogás, valam int a szülők töm egének egyetértése az iskola é rték rend
jével. M anapság — úgymond — ez a homogénnek tekinthető  értékrend  meg
ingott. Ennek a következménye, hogy megsokasodtak az iskolákban a fegyel
m ezetlenségek. K özöttük az olyan esetek, am elyekre nem jogtalanul kerü lt a 
viselkedési zavar címkéje. A valószínűsíthető okok számbavételével egyenran
gúan fontosnak (ha nem fontosabbnak?!) tekinti azt a felism erést, hogy az 
ilyen típusú viselkedéseknek nem csak oka. hanem  célja is van : meglátása 
szerint az ún. próbaviselkedések az intézm ényszabta mozgástér „bem érésén” 
túlm enően, a pedagógus és a tá rsak  részére szóló üzenetet is hordoznak. 
(„Figyeljetek rám !” „Bajban vagyok, segítsetek!”) Ezekben a problém aérzé
kenységet, tap in ta to t, pedagógiai k u ltú rá t megpróbáló esetekben a szerző jó 
lehetőséget lá t arra , hogy a nevelő az esetek kezelése, kom m unika tív  megol
dása révén olyan példát adhat tan ítványainak  a konfliktusok kezeléséből, 
hogy az messze az iskola világán tú l, egész életre szólóan érvényes tanulsá
gokkal (és technikákkal!) vértezheti fel őket em pátiájuk és szociális intelli
genciájuk pallérozásával.

A társadalm i eredetű hátrányos helyzet jelenségkörében elemezve a — kö
zépiskolai — lemorzsolódás aggasztó m értékét (Liskó, 1986.) a hivatkozott 
szerző az okok között döntőnek az iskola és a szülői ház közötti kom m uniká
ciós zavart (képtelenséget?) ta rtja . Szim ptom atikus, hogy a bem utato tt in te r
júk  szerint e helyzet következm ényei jobbára abból a társadalm i körből ki
kerülő gyerekeket sú jtja , akiket a szakirodalom  „társadalm i—kultu rális ere
detű hátrányos helyzetűekként” szokott em líteni. Sajnálatosnak tartom , hogy 
aligha lehetne (magam nem tudnék) szakszerű és m egalapozott érveket fel
sorakoztatni áz intézm ény védelm ére azokban az esetekben, am ikor az elem
zésekből so rra-rendre  az iskola m ulasztása derül ki. Mulasztás, diszfunkciós 
működés ez abban  a szakmai érte lem ben, hogy az a társadalm i intézm ény, 
am elynek d ek lará lt feladatai közé hangsúlyosan beletartozik annak az isme
ret-, képesség- és készségnyalábnak a fejlesztése, amellyel növendékeit a 
siker rem ényében ind íthatja  el a társas-társadalm i életbe, önm aga erőtlen
nek, nem  igazán teljesítm ény képesnek bizonyul akkor, ha a sa já t ku ltú 
rá já tó l eltérő k u ltú rá jú  közegből jö tt  em berekkel kell(ene) szót értenie. Nem 
kétséges, hogy iskola és szülő ház párbeszédében, a felm erülő konfliktusok

* Tudomásom szerint jelenleg a TS/4 program keretében folyik Várhegyi György 
és Liskó Ilona irányításával széles körű kutatás, amelyben a kutatók a súlyosabb 
iskolai fegyelmi ügyek lefolyásának és hátterének feltárására vállalkoztak.
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kezelésében adaptívabbnak az iskolának kell(ene) lennie szakm aiságára, 
szociális kom petenciájára támaszkodva. A szakma belső konfliktusairól ol
vasunk abban a további két kötetben (Boreczky, 1984; Óvári, 1987.), am ely
ben a szerzők helyenként drám ai élességgel vázolják föl, milyen sok és sok
féle összeütközés kereszttüzében dolgoznak tanárok, kikezdve belső é r té k - és 
szerepkonfliktusoktól, amely állapotot súlyosbítják a testületen belüli sú rló d á
sok, nézeteltérések, el egészen a gyakran ellenséges társadalm i környezettel 
való szembesülésig. Ism ételjük meg: nem a jelzett konfliktusok m eglétét t a r t 
juk önm agában nyugtalanítónak, hanem  azt, hogy ezek hatékony és ered 
ményes kezelésére m intha az iskolai szervezetnek nem  lennének meg az esz
közei. Jelenlegi ism ereteink alapján úgy ítéljük  meg, hogy a vázolt k o n flik 
tustípusok legtágabb értelmezési keretét a kom m unikációelm életben fedez
hetjük fel.

Figyelem re méltó ugyanakkor, hogy az eleddig jelzett konfliktustípusok 
mélyén nem elsőrendűen anyagi term észetű tényezők állottak. E m otívum  
megjelenése átvezet fejtegetésünk következő fejezetéhez.

A (SZAK)IRODALMI ELŐZMÉNYEK VÄZLATA

Az elsőként említendő tanulmány* (P ik , 1982.) paradox módon kapcsoló
dik tém ánkhoz: annak a körülm énynek a figyelembevételével, hogy az á lta lá 
nos iskolával kapcsolatosan a családokat terhelő költségeket veszi szám ba, 
önm agában e motívum középpontba állítása indokolhatja e helyütt tö rtén ő  
szerepeltetését, ugyanakkor a voltaképpeni m ásodik gazdaságot ez a tan u l
m ány még nem  érinti. Az em lített cikk abból a — tudomásom szerint m ind
máig érvényes — sajnálatos tényből indul ki, hogy a központi sta tisz tika i 
adatszolgáltatásban nincsen adat arról, m ennyibe kerül a családoknak évente 
egy általános iskolás gyerek iskoláztatása. Ezekre a költségekre csak követ
keztetni lehet egyéb statisztikák szárm aztatott adataiból.** E költség becslé
sére a szerző az em lített háztartási statisztikák adatsorát vette alapul, k i
egészítve az általa szám ított/becsült költségekkel. E szerint egy gyerm ek ál
talános iskolai iskoláztatása évente valam ivel több, m int háromezer fo rin tb a  
kerül — 1980-as árakon számolva(l).

Megtévesztő, hogy a szerző ebbe az összegbe pl. a ruhakiadásokat is 
beleszámítja. Nyilvánvaló, hogy annak költségei legfeljebb a szociál
politika számára jelenthetnének szempontot, pl. a családi pótlék  ösz- 
szegének m egállapításában, mivel ez sehol a világon nem tartozik  bele 
abba a rovatba, am it iskolai kiadásoknak nevezünk. Ha ezt leszám ít
juk  is, a szoros értelem ben vett iskolai kiadások (étkezés, tanszerek , 
kirándulás stb.) akkor is jóval kétezer fo rin t fölötti összegre becsül
hetők.

Ám e redukált összeg fényében is az általános iskola ingyenessége, a dek
larációval ellentétben; anélkül, hogy tú ldram atizálnánk e tényt, puszta fikció.

* E tanulmány a Mozgó Világ ama tanügyi sorozatába tartozik, amelynek nyi
tányát Andor Mihály „dolgozatai" jelentették.

** A gyermek eltartási és képzési költségei. Bp., 1973. KSH.
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Hangsúlyoznunk kell, hogy ebben a (redukált) összegben az iskola normál, 
m indennapi üzem m enetének dologi k iadásai jelennek meg, nem  a „luxus”, 
nem  a különórák. E zért érdemel külön figyelm et az a végkövetkeztetés, hogy 
a dolgoknak ez az állása leginkább azt a társadalm i réteget hangolhatja az 
iskola ellen, am elyből kikerülő gyermekek iskolázását az oktatáspolitika in ten
ciói szerint m egkülönböztetett figyelem, bánásm ód illeti meg.

Témánkhoz közelebbi rokonságban lévő problém át elemeznek annak a 
tanulm ánynak a szerzői (Pőcze—Révész—Varga, 1983.), akik egy budapesti 
elitgim názium ban készítettek  a IV. osztályosok körében esettanulm ányt. Ebben 
azokat a tevékenységeket sorolják a m ásodik  iskolához, amelyek általában 
kívülrekednek a gim názium i oktatás bevett, eltagadott norm áin, ám amely te
vékenységekhez (nyelvoktatás, felvételi-előkészítő, sport-, m űvészeti tevékeny
ségek stb.) ugyanakkor, szocializációs potenciáljukon túlm enően alapvető eg
zisztenciális érdekeltségek  is fűződnek (továbbtanulási esélyek növelése). Meg
állapítják, hogy az iskolán kívüli félh ivatalos és m agánoktatás az állam i ok
ta tás  fogyatékosságaiból, hiányzó szolgáltatásaiból kovácsol tőkét magának. 
A középiskola sz in tjén , kiváltképpen, ha egy elit gimnáziumról van szó, te r
mészetesen m áskén t értékelődik, értelm eződik a családra ró tt anyagi term é
szetű többletterhek kérdése, m int az álta lános iskolában. És nem csak am iatt, 
m ert a gim názium  nem  kötelező iskolafokozat, hanem azért is, m ert az oda 
já ró  gyerekek szü leinek  zöme eleve fe lsőoktatási perspektívában gondolko
dik, s az ennek érdekében  hozott előzetes áldozatokat kevésbé ta rtják  irri- 
tálónak. Esetükben a — kényszerű — m ásodik  iskola léte távolról sem tűnik 
fel olyan konflik tusszülő  eseménynek, m in t az általános iskola esetében, jólle
het, a középiskolai esettanulm ányban az ún. „dologi kiadások” fel sem m e
rültek . Az ese ttanu lm ány  felhívja a figyelm et a második iskola létezésére, 
becslést azonban m űködési körének k iterjed tségére  vonatkozóan — érthető 
módon — nem ad h a to tt.

Erre a becslésre az a tanulm ány n y ú jt lehetőséget, am elyben a szerzők 
egy szüntelen m ozgásban, változásban lévő jelenségről: a felvételi-előkészí
tés piacáról k ész íte tt „pillanatfelvételt” m u ta tn ak  be (N ovak—P. Kovács, 
1986.). A fentebb em líte tt esettanulm ány szerzőihez hasonlóan, ők is funkció- 
zavarokról beszélnek, ezúttal a középfokú o k ta tás és a felsőoktatás közti á t
m enet ellentm ondásairól, feszültségeiről. A külön  szolgáltatást nyújtók egyik 
köre ismert, azok, ak ik  hirdetik m agukat (m agántanárok, gazdasági m unka- 
közösségek). A m ásik  körbe a „nagym enők” tartoznak. Nekik nincs szükségük 
reklám ra, ism eretségre; összeköttetés ahhoz kell, hogy eljusson hozzájuk az 
em ber. Azt tap asz ta lták , hogy a m unkaközösségek készségesen ad tak  felvilá
gosítást (újabb k uncsaftokat reméltek?), v iszont az egyénileg h irdetők meg
lehetősen gyanakvónak  bizonyultak, és elzárkóztak  szinte az elemi inform á
ciók megadásától is. (Ez kényszerítette a k u ta tó k a t arra, hogy tanároknak  ad
ják  ki magukat, ak ik  d iákjaik  részére keresnek  felkészítő oktatókat.)

Tekintettel a r ra , hogy a felvételi h e ly ek é rt közismerten igen erős ver
sengés folyik, ez egyértelm űen az effa jta  tevékenységek bővülése irányába 
hat. Ebből viszont az is következik, hogy a fe lv e tt és a tanulm ányban közre
ad o tt in terjúrészietek  alapján azt a becslést fogalm azhatjuk meg, hogy nagy 
valószínűséggel m űködik  ez a piac a fe lsőoktatási központokban, illetve azok 
vonzáskörzetébe ta rto zó  városokban is. Szakm ai megítélése nem egyértel
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mű. Mivel — úgy tűnik  — hatékonyan végzik a felsőfokú tanulm ányokra való 
felkészítést (a méréses szakirodalom ban a bevett kifejezéssel élve: „tesztre- 
tan ítá s t”), ez a tény önm agában véve is megerősíti a jelenség legitim ációját. 
Am nem  tagadható azoknak jogos kifogása sem, akik ebben a társadalm i igaz
ságosság elvének csorbulását lá tják . M indenesetre az a körülm ény, hogy ez 
a piac a nem kötelező iskolázással áll m integy kom plem enter viszonyban, ele
ve szűkebb társadalm i kört érint.

A munkaközösségek és m agántanárok kínálta felvételi-előkészítés mel
lett, azzal párhuzam osan létezik ugyanennek a területnek egy „állam i piaca” 
is: azok az intézm ényesített szervezeti form ák (Studium G enerale; felvételi
előkészítő bizottságok), am elyeknek célja, hogy a tehetséges m unkás-paraszt 
szárm azású középiskolás fiatalok felvételi esélyeit növeljék. E tanfolyamok 
egy része önköltséges alapon m űködik (felsőoktatási intézm ények, TIT, m ű
velődési otthonok), m ás része díjtalanul. Ez utóbbiak kizárólag olyan gyerme
kek számára, akiknek szülei fizikai m unkából élnek, illetőleg, ak iket a szak- 
irodalom  és a publicisztika egyarán t „társadalm i-kulturális szempontból h á t
rányos helyzetűeknek” nevez. A KISZ kezdeményezése nyom án indult az a 
mozgalom, amelynek keretében valam ennyi egyetemen s főiskolán m űköd
nek az ún. felvételi-előkészítő bizottságok (FEB). Ez az im m ár tizenöt éves 
m ú ltra  visszatekintő szervezeti form a az eltelt időszakban tízezres nagyság
rendben m ozgatta meg a középiskolásokat. A benne működő ún. diáktanárok 
valam int -oktatók is társadalm i m unkaként végzik e tevékenységet.

Nem áll módomban, hogy m egvonjam  a felvételi-előkészítés e két — pri
v á t és állami — ú tja  hatékonyságának a mérlegét. Az valószínűnek látszik, 
hogy az államilag intézm ényesített ú t a kevésbé „királyi”. Hiszen minden, az 
esélyek egyenlőségét m egterem teni szándékozó törekvés sikere — m a m ár jól 
tu d ju k  ezt is — korántsem  pusztán a pedagógiai módszereken múlik.

Hazai és külföldi tapasztalataink egyaránt vannak arról, hogy pusztán 
pedagógiai eszközökkel valószínűleg csak enyhíteni lehet egy olyan tü n et
együttesen, amelynek, kialakulásába társadalm i tényezők erőteljesen beleját
szanak (a társadalm i m unkam egosztás k ialakult rendjéhez kapcsolódó presz
tízsviszonyok, a szülői aspirációk ugyancsak társadalm ilag-gazdaságilag be
határo lt szintje stb.). Tém ánk szem pontjából azonban az k íván  hangsúlyt, 
hogy bárm ely fent em lített ú tró l legyen is szó, ezek m indegyike a maga ki
egészítő szolgáltatásaival az oktatási rendszer nem  kötelező  szegmenséhez kap
csolódott. A következőkben, sa já t vizsgálataim  alapján, azt a helyzetet k ívá
nom jellemezni, am ikor ez a (kényszerű) „szerviz” az általános iskola, sőt, az 
alsó tagozat szintjére nyúlik le.

VÁLTOZATOK a  t a n ü g y i  MÁSODIK GAZDASÁGRA

Az iskolai szocializációnak, az (általános) iskola belső m űködésének vizs
gálata során szembetalálkoztunk azzal a jelenséggel, hogy helyenként és időn
kén t m intha arra  m utatna hajlandóságot az iskola, hogy egyik alapvető funk
ciójának (tanítás, m egtanítás!) teljesítését mintegy „delegálja” a szülőknek, 
családoknak.

Közbevetőleg : e jelenség p rivát vonatkozása, hogy — szülőként — 
magam is több ízben voltam  fü ltanú ja annak (vagy közvetlen hal-
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lomásból, elbeszélésből értesültem  róla), hogy önsajnálattal vagy in
dulatos fogalm azásban szülők hangot adnak annak  a képtelen hely
zetnek, m iszerint a rra  kényszerülnek, hogy rendszeresen  foglalkoz
zanak gyerm ekük házi feladataival korrepetálás vagy feladatm egol
dás form ájában. Tegyük hozzá: a felháborodás ezekben az esetek
ben még valam iféle szégyenérzettel is párosult, hiszen a jobbára új 
szemléletű tananyagok nem  kevés fejtö rést okoznak, ha éppenség
gel nem  m egoldhatatlannak bizonyulnak a szülő számára. (Ismerő
sen hangzik talán : „Nem, apu (anyu), mi ezt m ásképpen tanu ltuk .”) 

Ilyen term észetű tapasztalataim  alapján vélelmeztem, hogy masszív, tö
meges kereslet feltételezhető a korrepetáló jellegű m agántan ítás iránt. Ennek 
feltérképezésére fogalm aztam  meg egy olyan felderítő  jellegű, főképpen ú j
ságokból tö rtén t adatgyűjtésre, illetve in terjúkra tám aszkodó elővizsgálat kon
cepcióját, am elyben az alábbi kérdésekre kerestem  választ:

— a k íná la t oldaláról mi jellem zi a jelenség kiterjedését, mozgását;
— tanárok , illetőleg tan ítók  hogyan értelm ezik, hogyan viszonyul
nak hozzá, m iféle „ideológiák” term elődtek ki körülötte;
— m elyek a leginkább érin te tt/érdekelt tanuló i korosztályok, illető
leg tan tá rg y ak ;
— becslés a rra  nézve: m ifélék és milyen m értékűek  a jelenségnek a 
tanuló ifjúság  társadalm i összetételével kapcsolatos sajátosságai.

A kutatás e szakaszában fő célnak  azt tekintettem , hogy releváns szem
pontokat sikerüljön találn i a tanügyi második gazdaság esetleges későbbi, tá- 
gabb körű vizgálatához.

Mi olvasható ki az apróhirdetésekből?

A z apróhirdetés m in t adatforrás

A  k iválaszto tt három  napilap : Esti H írlap, M agyar Hírlap, Magyar 
Nemzet. M indhárom  esetben április és ok tóber hónapoknak ugyan
abban a k é t hetében k ísértük  figyelemmel a hirdetéseket, az emlí
te tt  ú jságoknak egym ástól évtizednyi távolságban lévő számaiban. 
Azaz: 1966. 1976 és 1986-ban. A válogatásban az „idegen nyelv” 
tan ítására  vonatkozó h ird e tést csak akkor gyű jtö ttünk  ki, ha az 
aján la tban  a korrepetálás ki volt emelve.
A k u ta tás szem pontjai szerin t kigyűjtö tt h irdetések  száma összesen: 
608. Mivel ism ételt h irdetések  is jócskán voltak, a hatszáznyolc h ir
detés tartalm ilag  255 különböző hirdetésnek felel meg.

A kínálat m ennyiségi növekedése egyértelm ű abból következően, hogy 
míg 1966-ra a vizsgált hirdetések 11,3 százaléka esett (1976-ra 19,7 százalékuk), 
addig ez az arány  1986-ra 68,9 százalék. Ugyanezt a növekm ényt negatívan is 
m egfogalm azhatjuk: am íg az 1966-ban átnézett 72 lapszám ból 30-ban nem  
ta láltunk  ok ta tásra  vonatkozó aján la to t, addig 86-ban m ár csak 19 számból 
hiányzott az ilyen jellegű kínálat. A k ínálat növekedését az is m utatja , hogy 
az adatfelvétel három  evében a hozzánk legközelebb esőben (1986) jelennek 
m eg az azáltal k iugrónak tek in thető  ajánlatok, hogy ugyanazt a h irdetést 
többször m egjelentetik . Nyilván nem  meglepő, hogy a gyakorisági listán a 
m atem atika vezet.
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„M atem atikákorrepetálás a  Moszkva téren .” (34-szer közölve.) 
„Középiskolai tan ár m atem atika, fizika korrepetálást vállal.” (29- 
szer)
„Érettségire felkészítés m atem atikából 2000 példán keresztü l.” (22- 
szer)

Megfogalmazódik az em berben, vajon mi okból kényszerült a feladó arra, 
hogy ennyire kínálnia kelljen a „portékáját” ? Nincs még „bevezetve az üzlet” ? 
Nem elégedett a jelentkezők számával? M ásképpen fogalmazva: b á r van je
lentkező, ám a hirdetőnek is van még szabad kapacitása? Az is felm erülhet, 
hogy m ennyiben van (lehet) szó divatról, s annak terjedéséről. Közismert, 
hogy két évtizede lankadatlanul ta r t  az idegen nyelvek tan ításának  konjunk
tú rája , s a „mesés” jövedelem  rem énye (lásd Novák  idézett tanu lm ányát) fel
tehetően olyanokat is e rre  a terü le tre  vonzott, akiknek k ínálata esetleg nem 
annyira kelendő, m int az idegen nyelv. M indenesetre, ha e kérdések form ájá
ban fogalmazott meggondolások érvényesek, akkor ez a körülm ény önmagá
ban is óvatosságra kell intsen a következtetések kim ondásakor. Nyilvánvaló, 
hogy e sajátos piac esetében (sem) puszta lineáris, monokauzális összefüggé
sekről van szó kereslet és kínálat között. (Az adatsorok finom abb bontásai
nak elemzése, ha a h irdetők foglalkozásainak eloszlását nézzük, m egerősítik 
azt az itt  felm erült, egyelőre hajvány sejtésem et, hogy a k ínálati oldal fel
fu tása nem  egyértelm űen  jelzi a kereslet alakulását.)

1. táblázat

Egyes szolgáltatások részesedése az összes szolgáltatások arányában  (%)

1966 1976 1986
Korrepetálás 12,1 13,5 21,1 46,8
Felkészítés érettségire 0,3 3,5 5,9 9,7
Felkészítés felvételire 3,1 13,8 19,1 36,0

Az egyes szolgáltatásokat bem utató adatsorban (1. táblázat) olyan adat
tal is találkozunk, ami megerősíti a korábban idézett vizsgálatok m egállapí
tásait, m integy azok sorába illeszkedik, s olyanokat is, am elyek jogos aggo
dalom ra adnak okot. Egyértelműen és drasztikusan nőtt a felvételire felké
szítés aránya, két évtized a la tt több m int hatszorosára. Ehhez — kiegészítve 
a korábban elm ondottakat — az alábbiakat fűzhetjük hozzá. K öztudott, hogy 
lényeges színvonalbeli különbségek vannak a középiskolák között, az ezt ellen
súlyozandó második gazdaság bővülése ily módon érthető. Tágabb összefüg
gésben szemlélve a jelenséget, nem annyira  m agától értetődő ez a növekedés. 
Hiszen az a kérdés is felvethető, vajon m iért értékelődött fel ilyen jelentős 
m értékben a felsőoktatásba való bejutás akkor, am ikor — ha pusztán  a m aj
dani jövedelmek oldaláról mérlegeljük a diplomás foglalkozásokat — a mérleg 
nyelve nyilvánvalóan nem ezek oldalára billen. Ennek hátterében  a diploma
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irán ti elfogultság m ellett egy reális felismerés* is valószínűsíthető. Az tudn i
illik, hogy jóllehet, a diplom ával elism ert képesítés „napi árfolyam a” alacsony, 
k ivált, ha a kezdő kereseteket vesszük figyelembe. Ám a teljes életkereset 
tü k réb en  m ár lényegesen kedvezőbben alakul a helyzet az értelmiségi foglal
kozások szempontjából, am inek egyik m eghatározó tényezője éppen az ilyen 
típusú  szaktudások nagyobb esélye a többoldalú értékesítésre, a konvertál
hatóságra. Az em líte tt presztízsvizsgálat eredm ényei azt jelzik, hogy a tá rsa
dalm i közvéleményben e kérdés megítélése olyan, hogy az — úgy tűn ik  föl — 
képes ellensúlyozni a felsőfokú végzettségűek kezdő keresetének alacsony 
szintjét. Ugyancsak kérdőjelek rajzolódnak fel, látván , hogy az érettségire tö r
ténő  felkészítés (1. táblázat) k ínálata  1966 és 1986 között a hússzorosára (!) 
nőtt. Ennyivel „gyengébb” gyerekek töltenék m eg a középiskolák padjait vagy 
ennyire  m egnehezedett volna az érettségi? A kérdés második része ahhoz a 
— szám om ra legalábbis — megdöbbentő adatsorhoz vezet át, am i a korrepe
tálás (1. táblázat) m ennyiségi alakulását jellemzi.

Am ióta iskola van, a korrepetálás valószínűleg m indig is létezett. A régi, 
nagy h írű  kollégium okban a szegény diákok rendszeres jövedelméhez tartozott, 
hogy lusta, m ihaszna ú rifiúk  m ellett töltötték be ez t a szerepkört. Az mégis el
gondolkoztató, hogy az összes szolgáltatás közel felét a korrepetálás köré
be sorolható k ínálat teszi ki. Hangsúlyozni kell, hogy ez a szolgáltatástípus 
n em  az ex tra igények kielégítését célozza, hanem  az iskola m indennapi m un
k á já t h ivatott m egtám ogatni. 1966 és 76 között nincs számottevő mennyiségi 
növekedés e téren. Sőt! Az 1966-ból való adat (12,1 százalék) szinte m egnyug
ta tó an  belesimul a fentebb em líte tt évszázados hagyom ányba. 1986-ra viszont 
ez az adat szinte m egkétszereződik. Az utolsó évtizedben kellett teh á t valam i
nek történnie, am inek következm ényei hozzájárultak  az ilyen m értékű növe
kedéshez.

Idézzük fel röviden az utóbbi tizenöt év legfontosabbnak m inősíthető tan 
ügyi történéseit.

Ma m ár talán  m egvan a kellő időbeli táv la t ahhoz, hogy m érlegfélét ké
szítsünk az 1972-es oktatáspolitikai pártha tároza t ösztönzésére elinduló tan 
terv i, tantárgyi reform ról.

Ma m ár (?!) lehet tudni, hogy az akkor elkészíte tt dokum entum ok jó ré 
sze nem  sikerült. Az igazsághoz azonban hozzá tartozik , hogy voltak olyan 
szakem berek, akik ezt akkor  is tud ták , és m ondták : a tan tárgyak  nincsenek 
az azonos készültség állapotában, m egalapozott előm unkálatok (kísérletek) nél
k ü l életveszélyes lehet, ha a reform ot globálisan, m indenre kiterjedően é r
telm ezzük (vagy kell értelm eznünk). Tanúsíthatom  — s ennyi szubjektivitás 
ta lán  megengedhető, akkor az OPI-ban dolgoztam, igaz, nem a m unkálatok 
fő vonalában, hanem  a reform zajgástól kissé távolabb lévő tantervelm életi 
osztályon —, hogy voltak, igenis voltak szakem berek, akik alapos szakmai é r

* Megerősíti e felismerést az a szociológiai felmérés is, amelyben a megkér
dezettek négy szempont (1. kereseti lehetőségek; 2. a munkával járó hatalom; 3. 
a munka végzéséhez szükséges tudás; 4. a munka társadalmi hasznossága) szerint 
rangsorolva a foglalkozásokat, három szempont szerint egyértelműen a rangsor ele
jére helyezték az értelmiségi foglalkozásokat.

Forrás: Kulcsár Rózsa: Az első magyar országos presztízsvizsgálat eredményei. 
=  Stat. Szle. 1985/11.
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vekkel fe jte tték  ki, hogy a tantervi fejlesztéshez nem elegendő, hogy a ta n 
tárgy  m ögött álló tudom ányban m egterm elődtek légyen új eredm ények, új 
felismerések. Félreértés ne essék: távolról sem óhajtok ahhoz a m anapság d i
vatos szólamhoz csatlakozni, amelyik a 78-as tantervek hibáit a tudom ány, 
a tudósok „szakmai sovinizm usának” szám lájára írja. Jogosulatlannak és a lap 
vetően elhibázottnak tartom  ezt a beállítást. S ajá t szakmánk (akkori?) gyen
geségéért mi okon, jogon hibázta thatnánk  a tudom ányok képviselőit. Azt 
ugyanis, hogy a tudományos eredm ények csak a pedagógia — általános és 
szakdidaktika stb. — által traszform ált módon, a tanulók szám ára „fogyasztha
tóvá” te tt  m értékben és form ában vihetők be a siker reményével az iskolába, 
azt éppen a tanügy m unkásainak kell tudnia és (kellett volna) határozo ttan  
képviselnie. A fejlesztéshez e területen nem elegendő tehát, hogy valam i t á r 
sadalm i vagy szaktudományos szempontból kívánatos legyen. Az is kell hoz
zá, hogy a kívánatosat le lehessen ford ítan i a pszichológiailag-pedagógiailag 
lehetséges nyelvére. Több m int sajnálatos, hogy a józan, magas szintű szak
m ai és em beri felelősségérzettel vezérelt hangokat le lehetett söpörni. T rag i
kus, hogy a pedagógiának m int szakm ának nem volt annyi ereje, hogy kom 
petenciájának ta la ján  szilárdan állva, bölcsen reagáljon a tudom ány és a po
litika részéről neki címzett kihívásra. S mivel a józan szakmaiság esélytelen
nek bizonyult az irányítási szféra akarnokságával szemben, képm utatás érző
dik abban, hogy m a a túlm éretezett, esetenként valóban nehezen tan íth a tó  
tananyagok, tankönyvek sértő és — differenciálatlansága m iatt — igaztalan  
leszólása a „comme il fau t” viselkedés.

E tö rténésháttéren  értelmezve a szóban forgó szolgáltatást, ezúttal fe l
függeszthetjük a korábban javasolt óvatosságot a százalékos eloszlások é r te l
mezésére vonatkozóan, s — úgy gondolom — a nagy tévedés kockázata nél
kül k ijelen thetjük , hogy a m egugrott k ínálat m ögött minden valószínűség sze
rin t igen masszív kereslet tételezhető fel — okkal.

M egítélésem szerint erősíti ezt az állítást, ha a szolgáltatások iskolafokozat 
szerinti eloszlásait (2. táblázat) is szemügyre vesszük. Láthatjuk, hogy ponto
san az utóbbi évtizedben nő tt három szorosára az általános iskolásoknak szóló 
ajánlatok mennyisége.

2. táblázat

A szolgáltatások megoszlása iskolafokozat szerint (%)

1966 1976 1986
Általános iskolásoknak 
(alsó-felső együtt) 8,6 6,2 18,7 33,5
Csak alsósoknak 1,6 0,8 7,0 9,4
Középiskolásoknak 16,4 11,7 12,5 40,6
Esti és levelező 
középiskolásoknak 0,8 — — 0,8
Esti és levelező 
hallgatóknak 14,8 — — 14,8
Magántanulóknak 0,8 — — 0,8
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Különösen szem beötlő az emelkedés az alsó tagozatosok esetében, ahol a 
növekmény m ajdnem  kilencszeres 1976 és 86 között. (!)

E növekedés nagysága m indenképpen, de talán  puszta ténye is új je len
ségnek tekinthető  a hazai iskolaügyben. (Az ehhez fűzött tanári vélem ényeket 
a  következő részben, az in terjúk  elem zésekor m utatom  be.) Ha teh á t összessé
gében a szolgáltatások egyharm ada az általános iskolai tanulókat veszi cél
ba, s közöttük eleddig ism eretlen arányban  az alsósokat, akkor ebből a hely
zetből legalább k é t súlyos következtetés adódik. Az egyik, hogy ha akár csak 
a kínálatot m egközelítő m értékű a kényszerű korrepetálások terjedelm e, akkor 
ennek anyagi vonatkozása folytán a szülőkben (jogosan) felhorgadó nehezte
lés olyan kedvezőtlen légkört, indulatokkal terhe lt erőteret képezhet az is
kola körül, am ely felté tlenül kedvezőtlen az iskolai m unka szempontjából. 
(Később, az in te rjú k  kapcsán térek ki a r ra  a — számomra — furcsa tényre, 
hogy a tanárok szerin t a szülők inkább beletörődéssel, mintsem indulatosan 
reagálnák az iskolázással kapcsolatos kényszerű  többletkiadásokra.)

A dolog m ásik lényeges következm énye az előbbinél súlyosabb veszélyt 
re jt  magában. Ha ugyanis az idézett adatbó l az oktatási alapellátás színvona
lának csökkenésére következtetünk (azt gondolom, jogosan), akkor súlyos 
kétségei tám adnak az embernek, vajon az alapvető kulturális technikákkal 
nem  kellően fe lvérteze tt egyén mi módon lesz képes elboldogulni a m unka vi
lágában. Több m in t valószínű, hogy a rászorulók jelentős hányadát nem  kor- 
repetáltatják  a szülők. A kár azért, m ert igényeiktől, életm ódjuktól, értékeik
tő l idegen ez a viselkedés, akár pedig azért, m ert anyagilag nem  áll mód
jukban  a ko rrep e tito r megfizetése. Lemorzsolódni nem lehet az általános is
kolából, m egbukni igen. Azok a gyerekek tartoznak  ebbe a csoportba, akik úgy 
hagyják el az á lta lános iskolát, hogy az o tt tö ltö tt tengernyi időből — a nyolc 
év  alatt csak tan ó rán  több mint 7000 óra! — nem, vagy alig valam it profitál
nak. Ez m ár m a is szorító aktualitás, ho lnap  még inkább azzá válik.

Szinte b iztosra vehető sajnos, hogy a m ár napjainkban is egyre ki- 
terjed tebbé váló átképzések so rán  szembekerülő feladatokkal nem 
fognak tu d n i megbirkózni azok az emberek, akik nem birtokolják 
kellően a tanulás, az inform ációszerzés alapvető technikáit.

Az egyes tan tárgyak  részesedése (3. táb lázat) a „papírform a” szerint ala
kul. Abszolút listavezető  a m atem atika, követi a fizika. Hozzájuk képest „le
szakadva”, ám jóval a többi tantárgy elé tö rve, az orosz áll a harm adik helyen 
a tantárgyak százalékos részesedésének sorában. Szembeötlő, hogy időben a 
mához közeledve, egyre több tan tárgy  jelen ik  meg a hirdetésekben. Azaz, 
am íg 1966-ban csak az em lített három  „listavezető” jelent meg a h irdetések
ben, addig a tíz, m ajd  húsz évvel későbbi adatokban az angol, a biológia, a 
m agyar és a tö rténelem  is. (Ez szinte az általános iskola teljes tan tárgyk ínála
ta.)

További em lítést érdem el a m atem atika tan tárgy  példája. Tudjuk, hogy 
ebben a tárgyban  — a többitől eltérően — jó évtizedes kísérleti előzménye
k e t tarthatunk  számon, amelyet annak idején  a pedagógiai progresszió d iada
laként ünnepeltünk. Véleményem szerint jogosan. Egy friss felmérés* szerint a

* Forrás: Báthory Z. és mások: Az iskolai tantárgyak kötődési rangsorai. 
Bp., 1987. OPI (kézirat)
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3. táblázat

Egyes tantárgyak a hirdetések arányában (%)

1966 1976 1986
Angol — 1,9 3,1 5
Biológia — 1,6 3,2 4,8
Fizika 9,8 14,5 13,3 37,6
Magyar — 2,3 4,6 6,9
Matematika 10,9 22,3 26,6 59,8
Orosz 2,7 5,4 7,8 15,9
Történelem — 2,7 5,9 8,6

tan tárgyak  kedveltségi rangsorában — am elyben az utolsó helyen a fizika és 
az orosz áll — a m atem atika a középső tartom ányban  helyezkedik el, az a 
tan tárgy , am elyik a közvéleményben ősidők óta a legfélelmetesebb „m um us”. 
Hogy tö rténhete tt meg, hogy ez a kiváló szakmai kezekben lévő, hallatlan  
gondossággal kim unkált és a kísérleti szakaszban folyam atosan csiszolt ta n 
tárgyi reform  végül is oda vezessen, hogy — a koncepciót és eszközrendszert 
kim unkáló, a m atem atikát valam ennyi iskolásgyerek számára vonzóvá, tan u 
lását eredményessé tenni szándékozó szakem ber várakozásával ellentétben — 
eleddig ism eretlen m értékben „széthúzta” a gyerekek m atem atikai teljesítm é
nyeinek skáláját, polarizálta az eredm ényeket, igen m egnehezítve ezáltal a 
tá rgya t tanító  pedagógus m unkáját? A választ — meggyőződésem — jóval 
nagyobb eséllyel kereshetjük az általános iskola működési feltételeinek drám ai 
változásai között, m intsem  a tan tervet (taneszközöket) kim unkálók esetleges 
szakmai, pedagógiai tévedésében. A rra ugyanis senki sem gondolhatott, hogy 
éppen az új tan terv  bevezetését követő években árasztja el az általános iskolát 
(elsősorban a fővárosban) a képesítés nélküliek áradata; hogy az iskola egész 
napossá válásának ugrásszerű növekedése m ilyen drasztikusan ro n tja  a nap 
közis m unka esélyeit stb.

4. táblázat

Egyes foglalkozások részesedése az összes h irdető arányában (%)*

1966 1976 1986 2

Egyetemi/főiskolai
hallgató 8,0 19,5 12,0 39,5

Mérnök 4,0 7,5 4,0 15,5
Szaktanár 6,3 4,6 16,6 27,5
Egyetemi/ főiskolai 

oktató — 1,7 5,7 7,4

* összevont kategóriák.
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Mint korábban jeleztem , a hirdetők foglalkozás szerinti megoszlása (4. 
táblázat) a lap ján  tovább  árnyalható  a helyzetkép azzal a meggondolással, 
hogy vajon ez u tóbbi adatok fényében valóban egyértelm űen a kereslet nö
vekedésére következtethetünk-e csupán. A táblázati adatokból látható, hogy 
a mai főiskolai/egyetem i diákok is fo ly ta tják ,eg y k o ri kollégiumi elődeik ha
gyom ányait, s jövedelm ük növelése egyik alapvető forrásának tűn ik  az ok
tatás, a korrepetálás. Ám a tendencia ingadozást m utat, a diákhirdetők a rá 
nya ugyanis jelentősen visszaesett az utóbbi tíz évben. (Nem állt módomban 
ellenőrizni, m ennyiben tu lajdonítható  e visszaesés a véletlen hatásának, ami 
term észetesen nem  zárható  ki.) Szem betűnő ugyanakkor, hogy hasonló ten 
denciájú változást észlelünk a m agukat m érnökként ajánlók esetében, azaz a 
kezdeti emelkedés u tán  esetükben is visszaesés tapasztalható. M egkockáztatom 
a feltevést, hogy a m űszaki értelm iségiek szám ára a 80-as években felfutó le
hetőségek a többletjövedelem re (gmk, vgmk) nyilvánvalóan vonzóbbak lehet
tek, m int a korrepetálás kínja-keserve. Fontos szempont továbbá, hogy a gé- 
emkázó m érnök szám ára a jövedelemkiegészítésen túlm enően feltehetően na
gyobb örömök fo rrása  a szakm ával való elm élyültebb foglalkozás, m int a kor
repetálás. E feltevést m egerősíteni látszik az, hogy a szaktanárok esetében vi
szont határozottan  em elkedett a h irdetések  mennyisége, sőt, az utóbbi tíz év 
a la tt m ajd’ négyszeresére nő tt a számuk.

Kézenfekvőnek tű n ik  az a m agyarázat, hogy tan á r számára a jövedelem 
kiegészítés legterm észetesebben adódó forrása m agántanítványok fogadása, 
s mivel szám ukra m ás lehetőség kevésbé adódik, érthető, hogy a tanügyi m á
sodik gazdaságban tö rténő  számbeli részesedésükkel közvetlenül a hallgatók 
u tá n  következnek. E következtetés ugyan — m int jeleztem — nem reprezen
ta tív  adatfelvétel a lap ján  született, de megítélésem  szerint m egállja a helyét. 
Érdemes m egem líteni, hogy ezen a piacon a főiskolai/egyetemi oktatók az 
utóbbi tíz évben jelen tek  meg, párhuzam osan a felsőoktatásba való törekvés 
emelkedő tendenciájával, am inek egyenes következm énye a felvételi-előkészí
tés felértékelődése, összességében m egállapítható, hogy a kínálat oldaláról er
re  a piacra a növekedés tendenciája a jellemző, am i mögött vélhetőleg a ke
resle t felfutása áll.

Fentebb elm ondott m eggondolásaink alapján valószínűsítjük, hogy ezt a 
piacot a k ínála t tú ltengése jellemzi. Azt, hogy m iféle érvek, „ideológiák”, vé
lekedések lelhetők fel az oktatásügy eme szektorával kapcsolatban a tanárok 
ban, a tanulm ány következő szakaszában m utatom  be.

A második iskola — nevelői vélemények tükrében

A tizenhárom  nevelő m egkérdezésére az 1986/87-es tanévben került 
sor. A z isko lák: I. Lakótelepi, közepes nagyságú iskola, II. K ertvá
rosi, közepes nagyságú iskola. III. Lakótelepi, nagy iskola. A m egkér
dezettek között h a t tanító(nő), h a t felső tagozatos szaktanár és egy 
igazgató volt.

Az in terjúzás általános jellem zésére érdem es megemlíteni, hogy a m egkér
dezett kollégák term észetesnek és ak tuálisnak  érezték a tém át, s ennek m eg
felelően term észetes m ódon fogadták a kérdéseket is, és — érzésem szerint 
— m egnyilvánulásaikban, vélem ényük m egfogalm azásában őszinték voltak.
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Érdekes (?) módon gyanakvást, defenzív m agatartást csak az igazgatónál ér
zékeltem. A második iskola létezésére, m űködésére irányuló és szándékosan 
általánosságban feltett kérdést az igazgató űr* rögtön saját iskolájára vonat
koztatta, és ilyen módon adta meg a választ: korábban találkozott ezzel az ő 
iskolájában is, ám ő azt m affinának (sic!) tek in te tte  és „k iirto tta”. Külön rá 
kérdezésre e hozzáállás okát abban jelölte meg, hogy m orálisan nem  ta r tja  el
fogadhatónak, ha a korrepetálást, m agántanárt kereső tan ítványaikat (szülei
ket) egymáshoz küldik a kollégák.

Az iskolai m unka rendje, a tanárok elfoglaltsága m iatt csak csoportos 
in terjúzásra volt mód, amelyben a beszélgetést azzal a m egállapítással indí
to ttam , hogy húsz év óta jelentősen k iterjed t a m ásodik iskolához tartozó szol
gáltatások köre: egyetértenek-e ezzel és vélem ényük szerint m ik lehetnek en
nek okai?

A m egállapítást egyikük sem vonta kétségbe. A vélelm ezett okokat nagy
jából két csoportra lehet osztani aszerint, hogy az iskolával vagy a szülők el
várásaival hozták őket kapcsolatba. Az első okcsoportban a vezérm otívum  
a tan tervek  zsúfoltságát, a tananyagok nehézségi szintjének állandó (?) eme
lését panaszolta föl. A tanárok szövegezésében ekként hangzottak a m agya
rázatok :

„Elsősorban abban látom ennek az okát, hogy m egváltozott a tanterv , 
és gyakorta megváltozott az elm últ 22 év alatt. A tan terv i követelm é
nyek egyre nehezebbé váltak  a gyerekek számára. Vannak tantárgyak, 
ahol kifejezetten a jó tanulók szintjére állapíto tták  meg a tantervi 
minimumot. Ahhoz, hogy a gyerek legalább kettest vagy hárm ast 
elérjen, kifejezetten jó képességűnek kell lennie. Ez azonban nem 
adatik meg m inden gyereknek, és akkor m it tehet a szülő, m in t ahogy 
mi is a m atem atikával vagy fizikával, egyszerűen kénytelen fogadni 
egy korrepetito rt.”
(III., m agyar-történelem , 22 éve tanít.)
„Én is úgy látom, hogy igen m agasak a követelmények. A négyes, 
ötös eredm ényt viszonylag kevesen érik  el. Minden szülő szeretné, 
hogy gyerm eke jól m egállja a helyét; a szakmunkásképzőbe kerülés
hez is legalább hárm as tanulónak kell lenni.”
(III., m agyar-történelem , 20 éve tanít.)

Lefegyverző érvelés, még akkor is, ha tudunk  olyan elemző tanulm ányokról 
(Lukács, 1982.), am elynek szerzője a századfordulón tú lra  visszam enve m u
ta tja  ki hiteles tanügyi dokum entum okra tám aszkodva, hogy — úgy tűn ik  fel 
— az egymást követő diákgenerációk m indig kevesebbet tu d tak  az előző
nél (?!), legalábbis a tankerületi főigazgatók és a szakfelügyelők jelentései 
szerint. Az em lített szerző rám uta t arra, m ilyen sok nosztalgikus elvárás sű
rűsödik össze, am ikor kim ondjuk az érték íté le tet: „a m aiak nem  tudnak  any- 
nyit, m in t az előttük já ró k ”. Részigazság lehet ebben is, am int abban a meg
állapításban is, hogy ugyanakkor viszont az új nemzedékek m ásból — és ta 
lán m ásként is — többet tudnak elődeiknél. M indez nem  szünteti meg a kol
légák által e tárgyban elm ondottak érvényességét abban az értelem ben, hogy a

* Megjegyzendő, hogy a kertvárosi, közepes nagyságú iskolában (II.) valameny- 
nyi interjú az igazgatói irodában, az igazgató jelenlétében zajlott. Ez a válasz
adásokat érthető módon befolyásolta.
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mód, ahogyan sajá t dolgaikról gondolkodnak, ahogyan definiálják helyzetü
ket, m unkájuk körülm ényeit, feltételeit, m eghatározóan hat cselekvési lehe
tőségeik megítélésére. Ennek alap ján  nem  b iz ta thatjuk  m agunkat tú lzott opti
mizmussal, ha egyszer a gyakorlat m unkásaiban a tapasztalat azt érlelte meg, 
hogy a tan terv i norm ák egy részét csak a szorgalmas, jó képességű tanulók 
által ta rtják  teljesíthetőnek. S úgy tűnik, hiába term elődött meg az elméleti 
pedagógiában a differenciált bánásm ód („differenciálás az egységességen be
lü l”) gondolata, az elv gyakorlatban alkalm azható technikái, eszközei nincse
nek vagy nem kielégítő m értékben vannak a nevelők kezében. Súlyosbítja a 
helyzetet, hogy a követelm ények emelése párhuzam osan haladt az osztálylét
számok növekedésével. S am int e rre  többen u taltak , tovább ron tják  az isko
lai m unka, a (m eg)tanítás esélyeit a képzés nem  kedvező irányú fejlem ényei: 

„A dolog szubjektív része, hogy a pálya rettenetesen felhígult. Annak, 
hogy nem  gondoskodtak időben arról, hogy a dem ográfiai hullám 
szükségleteinek megfelelően kellő számú ta n á r t és tan ító t képezzenek 
ki, az le tt a következm énye, hogy tele le tt a pálya nem ide való em
berekkel, képesítés n é lk ü liek k e l. . .  A m egértés fokára nem  ju tnak  el 
az iskolában a gyerekek és a tananyagot odahaza kell, szinte új anyag
ként m egtanulniuk.”
(III., m agyar-történelem , 22 éve tanít.)
„Hat éve első-második osztályban tanítok. Rendszeresen kapok gya
korló tan ításra  képzősöket. Az a tapasztalatom , hogy az intenzív kép
zésben részt vevők (első év nappali, második, harm adik év levelező) 
igen alacsony képzettségi szinttel jönnek ide.”
(III., tanítónő, 14 éve tanít.)

Ezek a kritikus hangvételű nyilatkozatok a közvetlen gyakorlat hiányos
ságaira irány ítják  a figyelmet, term észetesen avval a ki nem m ondott fenn
tartással, hogy a képzés hiányosságaiért nem a nevelők tehetők felelőssé. Jó l
lehet a képesítés nélküliek cím ére szóló bírálatok m érlegelésére nem  vagyok 
illetékes, annyit azonban látnunk  kell, hogy ebben az esetben (is) partiku lá
ris tapasztalat a k ritik a  alapja.

Nem kétséges, hogy a tan ítónő  a valóságot mondta. Az igazság azon
ban ezúttal is összetettebb ennél. Nem ta rth a tju k  kizártnak, hogy mások 
— tegyük fel — szerencsés „szériát” fogtak ki, s ők a m aguk élményei 
alap ján  a képesítés nélküliek ráterm ettségét, alkalm asságát dicsérnék. Ám te r
m észetesen védhetetlen lenne egy olyan elvi álláspont, amelyik a rra  törekedne, 
hogy „m egideologizálja” a szakmai képzettséggel nem  rendelkezők beáram 
lását a pályára. Az érvek tovább gom bolyíthatok, hiszen a felsoroltakhoz hoz
záadódik az im m ár szinte teljes körűen egész napossá vált általános iskola 
tan ítás u tán i szakaszának — a napközinek — em lítése is. Tudjuk a hivatalos 
tanügyi dokum entum ok deklarációiból, hogy az iskola a tanítás színtere kí
ván lenni. Azt is tud juk , hogy — részben m ár é rin te tt — okok m iatt nincse
nek meg e vállalás feltételei. Ha ezekhez az okokhoz hozzávesszük a tanulás 
par excellence helyének szánt napközi nehéz helyzetét — a kör bezáródik.

„ . .  . egyszerűen fizikai képtelenség egy harm incfős napköziben, hogy 
valam ennyi gyereknek m indennap napra készen minden leckéjét ki
kérdezzem  és ellenőrizzem.”
(III., m agyar-könyvtár, 7 éve tanít.)
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S beindulnak az egymás negatív hatását erősítő körök. Ez kezdődik a n a p 
közisek magas számával, s folytatódik azzal, hogy a „napköziben nagy szám 
ban vannak képesítés nélküliek”. Az intézm ény tehá t nem kielégítő m űködé
se következtében e téren is „m ankóra” szorul.

„Ha megteheti, azért is választja a szülő a magánnapközit*, m ert tu d 
ja, hogy ott, ahol három  gyerek van, biztos, hogy jobban szem elő tt 
van az övé is . . . ”
(III., tanítónő, 14 éve tanít.)

A m agánnapközi létrejö ttének körülm ényeire és működésének in fo rm á
lis jellegére u tal az alábbi, hosszabb in terjúrészlet:

„A tizenegy évből négy évet voltam  gyesen, s ezalatt bizony sokan 
m egkerestek a házból, hogy vállaljam  el a g y e rek ü k e t. . .  Az elsős, 
másodikos gyerekek szülei ’m agánnapközi’ jellegű szolgáltatás m ia tt 
kerestek meg. Vállaltam, mivel a gyesből nem tudtunk  volna m egél
ni. Jól kereső szülők két gyermeke já r t  hozzám, akik egész nap do l
goztak, így nem tud tak  foglalkozni a gyerekekkel. Értelmes gyerekek 
voltak, a szülők jó helyen akarták  tudn i őket. Nem akarták őket az 
iskolai napközibe adni, m ert úgy érezték, hogy akkor még otthon elő 
kell venni a gyerekeket, tehát nem ta rto tták  elégségesnek az iskolai 
napközit. A másik két esetben inkább azt éreztem , hogy a felelőssé
get igyekezték m agukról elhárítani a szülők: »én m indent m egtettem , 
m agántanárhoz is já ra ttam  a gyerekeket«.”

A szóba jöhető okokra rákérdező, a beszélgetést elindító kérdés u tán  az 
in terjú  végéhez közeledve ism ét feltettem  m ás form ában ezt a kérdést: v é 
lem ényük szerint mit, illetve k it helyettesít a m agántanár?

A válaszokban a vezérm otívum  különböző szövegezésekben az isko lát 
övező társadalom , a szülők-családok fogalom körében mozgott. A fenti, k o n k 
ré t kérdésre a sarkosan konkrét válasz így hangzott:

„Az alsó tagozaton szülőt és pedagógust együttvéve, úgy érzem. Te
hát valam iféle anyai gondoskodást és szakmai útbaigazítást is egy
ú tta l.”
(III., tanítónő, 14 éve tanít.)

Tanár és tanuló közös érdekeltségét emeli ki a következő nyilatkozat: 
„Tudomásul kell venni, hogy átlagosan harm incfős osztályokhoz k é 
pest, mennyivel m ásabb az, ha személyesen tudok valakihez viszo
nyulni. Sokkal könnyebb helyzetben van  tehá t a m agántanár, ak inek  
egy szem gyerekkel kell foglalkoznia, a szintet őhozzá igazítania. O tt 
észreveszi azt, ha elkezd a gyerek fészkelődni. Persze, harm incnál is 
észreveszem, ha valam elyik elkezd fészkelődni, de harm incán v a n 
nak . . .
Ha a napköziben a gyerek előveszi a felszerelését, nem jelenti azt, 
hogy tanul is.”
(III., m agyar-könyvtár. 7 éve tanít.)

Nyilvánvaló, hogy a gyerek számára a tan á r személyesen neki szóló oda- 
fordulása, figyelme olyan külön erőfeszítésre sarkalló érzelmi plusz, am it je 

* Nyilvánvalóan nem bejegyzett intézményről van szó, hanem olyanról, ahol 
a gyermek, azon túl, hogy felügyelet alatt van, garantáltan elkészíti másnapi lec
kéit is. Biztosra vehető, hogy az adóreform következtében e kiegészítő szféra is 
átrendeződik.

53



lentős késztetésként élhet át, a nevelő jó  érzését pedig szakmai hatékonysá
gának, eredm ényességének élményével gazdagítja.

Üjabb m egszólalásakor tovább á rn y a lja  véleményét a tanárnő:
„Szerintem  ez összetett dolog. Egyfelől a megemelt szintű tanterv, 
a m unkába já rás m iatt az anya i gondoskodás csökkenése, am it sú
lyosbít a segítő nagyszülő(k)nek a hiánya. Mi m ár abban a korban 
vagyunk, hogy szülőként is, pedagógusként hozzájárultunk ahhoz, 
hogy ilyen ez a generáció.”

Az anyai gondoskodás hiányáról szóló kitétel igaztalan azokkal az anyák
kal szemben, ak ik  erejüket m egfeszítve (gyakorta: túlfeszítve!) próbálnak 
helytállni ebben a helyzetben. (Szim ptom atikus, bár a hagyom ányos szerep- 
osztás szívós u ra lm á t ismerve nem m eglepő, hogy hiányzik az apák külön 
említése. Amíg ugyanis az iskolai dolgok ellenőrzése a gondozási szerepkör bő
vüléseként az an y ák  feladatai közé sorolódik, az apák fő feladata a pénzkere
sés. A valóságos kép persze ennél sokkal bonyolultabb, hiszen sokasodnak a 
— mindkét nem beli! — egyedülálló szülők.)

A gyerekek m anapság egyre inkább  — hangzott tovább — azzal jelle
mezhetők, hogy

„ . . .  n incsenek arra  ösztönözve, hogy a m unkájukkal érjenek el va
lamit. E záltal a kitartásuk, az ak ara tere jü k , a m unkabírásuk egyre in
kább csökken.”

Ez azonban — folytatódik a gondolatm enet — következményes jelenség: 
, , . . .  a szülők m aguk is ludasak ebben, hiszen igyekeznek m inél töb
bet m egadni gyermekeiknek, m inél jobban elkényeztetni őket.”
(III., m agyar-történelem , 22 éve tan ít.)

M egfogalmazódott olyan vélekedés is, amelyik tágabb társadalm i össze
függésekbe ágyazva próbálja megjelölni a nem  túl vonzó tulajdonságlista for
rásvidékét :

„ . .  . v a la h o l . . .  fölbomlott az é rtékrend . Á ltalában m inden hetedik 
osztályom e lju t odáig, hogy nem  sikk tanulni. Nem az ötös a jegy, 
hanem  a r ra  büszke, hogy elég te len t kapott. Ha m indezért otthon még 
csak azt sem  m ondják, hogy ejnye-ejnye, hanem sim án aláírják , ak 
kor a gyerek  valóban eljut oda, hogy csak a szinten m aradás a cél
ja . .  . Egyszerűen nincsen felelősségérzetük. Ez csak az otthoni h á t
térből e red h e t.”
(III., m agyar-könyvtár, 7 éve tan ít.)

Nem m egbízható diagnózis, még ak k o r sem, ha számos m egfigyelés és 
vizsgálat egybehangzó eredményéből tu d ju k , hogy éppen a szóban forgó élet
kor képvisel a fejlődésm enetben olyan szakaszt, amelyre az iskola részéről 
az adekvát reagálás az lenne, ha váltan i tu d n a  az ilyen életkorú gyerekekkel 
való bánásm ódjában. (Közismert, sajnos, hogy nem történik  meg a váltás, 
s az általános iskolában • az egész felső tagozatot azonos bánásm ódban ré
szesítik.)

Az eddig idéze tt interjúrészietekben is felbukkan olykor az a mozzanat, 
hogy a pedagógus — egyben gyakorta szülő is. Sajátos kicsengést ez a körül
m ény abban az in te rjú b an  kapott, ahol a tanárnő  elmondta, hogy m ár tizen
egy éve tan íto tt, am ikor a saját gyerm ekei iskolába kerültek. S ekkor érezte 
m eg igazán, m ilyen  nehéz dolog iskolás g yerek  szülőjének lenni. E vallom á- 
sos, em pátiát kifejező m ondatban n y íltan  jelenik meg az új nézőpont: a
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szülőé. Fordítsuk mi is figyelm ünket e nézőpontváltást követve az iskolát 
övező társadalom  felé. Azaz: hogyan tükröződik — a fentebb elm ondottakon 
túlm enően — a szülői társadalom  a pedagógus észlelésében?

„A tanulás képességét neveléssel lehet fejleszteni. De a szülőknek 
nincs idejük arra, hogy figyelemre, összeszedettségre szoktassák gyer
mekeiket. Egyébként se tudnak  nevelni, s az iskolában a szülők nem 
korlátozó, szabadosságot megengedő nevelési stílusa ü t vissza.”
(I., tanítónő, 22 éve tanít.)

Vajon mi indította a korántsem  kezdő tanítónőt erre  a sommás s épp 
ezért igaztalan ítéletre? Ebből a megfogalmazásból arra , az iskola és a tá r 
sadalom  kapcsolatában régtől meglévő feszültségre történő önkéntelen rea
gálást vélek kihallani, am elynek forrása, hogy a neveléshez — úgym ond — 
m indenki ért. Annyi igazság persze van ebben, hogy — szülőként — vala
m ilyen módon valóban valam ennyien „tesszük, ha nem is tu d ju k ”. [Tegyük 
hozzá: valóban nem könnyű egy foglalkozás presztízse, professzionális jelle
ge m ellett kellően érvelni akkor, am ikor azt tapasztaljuk, hogy nincsenek 
(m ert nem lehetnek?) szakmai követelm ények, előfeltételek a pályára kerülés
ben. A groteszkségig sark ítható  ez az állapot: m agam nak annak  idején, é re tt
ségi u tán  és egyetem előtt a targoncavezetést — noha két nap  a la tt tisztába 
jöttem  vele — álló hónapig kellett „tanulnom ”, m ajd bizottság elő tt vizs
gát tennem  belőle.]

Az interjúkból kiolvashatóan egyetértés m utatkozik abban, hogy alap
vetően a szülők igényei, aspirációi döntik el, kik indulnak el a m ásodik is
kola irányába. Az aspirációnak term észetesen lényeges elem e a család anya
gi helyzete, tehetőssége vagy éppen szegénysége. Ahogy megszövegezték: 
„ . ..  akinek pénze van rá, és ak it izgat a gyermeke jövője” . A lakótelepi nagy 
iskola tanárai ehhez hozzátették, hogy a jelenség az ő iskolájukba járó  gyer
m ekek körében szórványos. Sőt, úgy gondolják, hogy lakótelepi iskolák
ban  — a kevert népesség, illetve az alacsonyabb státusú szülők tú lsúlya m iatt
— nem  igazán elterjedt ez a probléma. A másik lakótelepi iskola m egin terjú
volt tanárai úgy nyilatkoztak, hogy tapasztalataik szerint náluk két tá rsa 
dalmi réteg alulreprezentált: a lum penek és az értelmiségiek.

Itt értesültem  arról a meglepő hírrő l is, hogy gyakorlatilag a tanítási 
hét „három  (!) napból áll” : hétfőn a gyerekek jobbára a 3. órában „ébrednek 
fe l”, pénteken pedig a hétvége várható  eseményei kötik m ár le a figyelm üket. 
Sajátos m egvilágításba kerü lt a telkes szülők gyerm ekeinek problém ája, 
ö k  ugyanis — úgymond — „nem tehetnek a hétvégéről”. É rtsd : arról, hogy
— tavasztól késő őszig — szinte az egész hétvégét a telken tö ltik  az é rin te tt 
családok, ami, a nyilatkozó kolléga szerint, nem a legszerencsésebb a tan u 
lás, a készülés szempontjából.

A kertvárosi iskolában azt tuda tták  velem, hogy a szóban forgó prob
léma náluk gyakorlatilag nem  létezik. (?)

A rra a kérdésemre, hogy ők m aguk ajánlanának-e m agán tanárt, korre
petito rt a hozzájuk fordulóknak a lakótelepi iskolákban, egyértelm űen igen
nel válaszoltak. Sőt, a nagy iskolában siettek hozzátenni, hogy ők m indent 
megtesznek belső, iskolai, azaz igencsak szerényen díjazott korrepetáláson 
annak érdekében, hogy m egm entsék tanítványaikat a bukástól és „csak a 
legvégső esetben javasolják a szülőknek, hogy forduljanak  m agántanárhoz”. 
Az eddigiek alapján nem  csodálkoztam különösebben, am ikor éppen a kert
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v áro si iskolában (m elyben, m int tudjuk, a m agántan ítás gyakorlatilag nem 
létezik) hallottam az egyik  tanítónőtől az öntudatos érvet, m iszerint azért 
n em  javasol a szülőknek korrepetitort, m ert az sa já t m unkájának minőségé
re  vetne rossz fényt. Sem m i meglepő sincs abban, hogy a második iskola kí
n á lta  szolgáltatások igénybevétele általában a továbbtanulási igényekből k i
in d u lv a  szokott történni, akkor tehát, am ikor az általános iskola záró szaka
szába ju to tt gyerekeknek (és szüleiknek!) a korrepetálás té tje  erősen felérté
kelőd ik  a „bejutás”, a „ tovább ju tás” esélyeinek növelése révén.

Az alsó tagozatosok érdekeltsége, érin tettsége az alábbi módon fogalma
zódo tt meg:

„Tapasztalatom szerin t elsős, másodikos gyereket még nem szoktak 
különtanárhoz já ra tn i. De harm adik, negyediktől kezdve m ár előfor
dul, elsősorban m atem atikából.”
(III., tanítónő, 14 éve tanít.)

A fen ti tapasztalat helyes értelmezéséhez nem á rt em lékezetünkbe idéz
n i, hogy — legalábbis az iskolai m unkát szabályozó rend ta rtás szerint — az 
iskolázás első másfél évében  tudatosan visszafogott a gyerekek versenyezteté
se, azaz akkor még nem  osztályozzák őket. Nem ta rth a tju k  teh á t a véletlen 
h a tásának , hogy az alsósok külön korrepetáltatásának  megkezdése nagyjából 
egybeesik a teljesítm ények osztályozásával.

KÖVETKEZTETÉSEK

— M egalapozottnak te k in tjü k  azt az állítást, hogy a tanügyi második gaz
d aság  (második iskola) k ite rjed t és tendenciájában terjeszkedő jelenség.

— Valószínűsíthető, hogy az iskola m indennapi, norm ál üzemmenetébe 
m anapság  szervesen beletartozónak  tek in thetjük  e szféra m eglétét, működé
sét.

— Az így k ialakult helyzet társadalm i egyenlőtlenségek újabb forrása 
azá lta l, hogy a családok e ltérő  anyagi helyzete — felerősítve az igényszintek 
különbözőségével — diszkrim inatívan  hat e piac szolgáltatásainak igénybevé
te li lehetőségeire.

— A jelenséget a m egkérdezettek okozatnak tek in tették , amelynek h á t
te ré b en  számos, iskolán belü li és iskolán kívüli (társadalm i) okra m utattak 
rá .

— Kiinduló hipotézisünkkel ellentétben a szűk körben lefolytatott in ter
jú z á s  során nem ta lá lkoztunk  olyan vélekedésekkel, am elyek arra  u talná
n ak , hogy a kialakult helyzet negatívan é rin te tte  volna a nevelők szakmai ön
értékelését, énképét.

Az a benyomás a lak u lt ki bennem, hogy a tanárok  m integy beletörődtek 
a k ia lak u lt helyzetbe, s m ivel az iskola képtelennek m utatkozik arra, hogy 
kellő  színvonalon lássa el a lapfeladatát, ezért érzékelhető a hajlandóság arra, 
ho g y  kvázi legitimnek tek in tsék  a tanügyi m ásodik gazdaság működését — 
jó lle h e t ez explicit fo rm ában  nem  hangzott el részükről. Véleményeiknek az 
v o lt a kicsengése, hogy a szülők is beletörődni látszanak ebbe a helyzetbe, 
s in k áb b  (ha tehetik?!) m egfizetik  a különórát, m intsem  hogy (szűkös) szabad
id e jü k b ő l áldozzanak egy o lyan foglalatosságra, am ely többségüknek eleve k i
lá tá s ta lan , kudarccal fenyegető  vállalkozásnak tűnik, az ugyanis, hogy saját 
m ag a  foglalkozzon rendszeresen gyermeke iskolai m unkáival, előmenetelé
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vei. Bár a vizsgálódásnak ebben a szakaszában nem  kerü lt sor szülői véle
m ények összegyűjtésére, így csak sejtésem et nyilvánítom  azzal, hogy a szülők 
részéről a reagálások színképe nyilvánvalóan teljesebb annál, hogysem  az 
egyetlen (?) s ily módon domináns reakció a helyzetbe való beletörődés le
gyen. Bizonyosra vehető, hogy a neheztelés, a szemrehányás vagy éppen az 
erős indu lat a kialakult helyzettel s végső soron az iskolával szem ben éppen 
úgy beletartozik a képbe, m int az „ez van, nincs m it tenn i” apatikus szenv- 
telensége. Ennek alapján talán  nem tűnik  túlságosan pesszim istának az a fel
tevés, hogy a helyzet tovább rontja  család és iskola párbeszédének, kölcsönös 
toleranciájának esélyeit azáltal, hogy kényszerű többletkiadásokkal és adott 
esetben a család szabadidejébe történő beavatkozással terheli m eg kettejük 
Kapcsolatát.

Van ugyanakkor e helyzetnek egy olyan esetleges vonatkozása, amelyik 
m ár egy m ásik problém akört érint, s am elyet éppen csak jelezni kívánok. Ha 
ugyanis a pedagógusok körében terjedn i kezd az a gondolat, hogy az (általá
nos) iskola korántsem  képes e lju tta tn i valam ennyi növendékét a követelm é
nyek kielégítő teljesítésének szintjére, akkor ez — meglátásom szerin t — egy 
sajátos, a szakmán belüli erjedésnek lehet táptalaja. Annak az eleddig kizáró
lagos tételnek a kikezdését, esetleg lassú erózióját jelentené ez, am ely az álla
mi közoktatásban látja az iskolázás egyetlen lehetőségét. N apjainkban  ez az 
axióm a némileg kikezdődött már.

Ügy vélem, hogy a nevelők egy részének közérzetén ra jta  hagy ta  a nyo
m át az a szakmai m egnyilvánulásokban és publicisztikában (Lukács, 1988, 
Medve, 1988) egyaránt felbukkant gondolat, amely a legalizált (törvénybe ik
tato tt) m agániskolában az állami oktatás lehetséges alternatívá já t lá tja  (vagy 
szeretné látni). Tudjuk, hogy egy ilyen lépés igen komoly politikai döntést 
feltételezne: lényegében az egyenlőtlenség deklarálását, hivatalos elism erését 
jelentené. Mivel „igazi” m agániskola m a M agyarországon nem  m űködik, így 
annak esetleges hatását csak becsülni, illetve a külföldi tapasztalatok (vala
m int a hazai neveléstörténet) alapján valószínűsíteni lehet. Az állam i oktatás 
hatását e vonatkozásban viszont tudni lehet. Azt, hogy e szférában is bősé
gesen term elődik az egyenlőtlenség. S azt is, hogy — szándékával, törekvései
vel ellentétben — ennek hatásos ellenszerét nem ta lálta  meg (még?) sem a 
pedagógia, sem az oktatásirányítás.
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MARGÓN

Mankó Mária

KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG 
BÜNTETÉSVÉGREHAJTÁSI INTÉZETBEN*

Talán furcsán h a t a börtön-közművelődés szóösszetétel, ta lán  szemöldök- 
ráncolási reakciókat is k ivált, vagy kérdőjeleket, kétségeket ébreszt.

Tény, hogy a bűnözés jelensége tárgya a szociológiának pszichológiának, 
krim inológiának. E tudom ányterü letek  vizsgálják e speciális terü le t megjele
nési form áit, m ennyiségi m utató it, leküzdési lehetőségeit. Az intézeti nevelő
m unka sikereiről, kudarcairó l azonban kevés, nagyközönségnek szánt elem
ző m unka látott napvilágot. Egyre gyakrabban olvashatunk azonban esetle
írásokat, gyűjtem ényes in te rjúköteteket, am elyek figyelemre méltó inform á
ciókat közölnek a bűnözés társadalm i okairól, feltételeiről, megjelenési for
m áiról — egyéni életu takon , sorsokon keresztül bem utatva azokat. Izgalma
sak ezek a m unkák, m ert a tém ával kapcsolatban a köztudatban élő újdon
ságigényen túl bep illan tást engednek a bűnelkövetők gondolkodásmódjába, 
sa já t cselekedeteik önigazoló stratégiáiba.

A közművelődési m unka szerves részét képezheti a börtönpedagógiának. 
(Bár paradox dolog szabadidős foglalkozások szervezésére vállalkozni szabad
ságuktól m egfosztottak körében.) Ez az írás N yíregyházán egy éven át vég
ze tt m unka tapasztalatait szeretné közreadni, elsősorban a nevelő tevékeny
ség, a befolyásolási lehetőségek, eredmények, eredm énytelenségek számbavé
telével. (Nyíregyházán k ívü l kísérleti jelleggel Egerben és Szom bathelyen fo
lyik még népművelés szakosok közreműködésével hasonló tevékenység.) A 
Nyíregyházi B üntetésvégrehajtási Intézet lakóinak m unkán tú li idejét nép
m űvelés szakosok igyekeztek heti két alkalom m al értelm esen kitölteni. A leen
dő népm űvelők igazából nem  e speciális terü le t „gondozását” választották élet
céljuknak, mégis: úgy gondoltuk, nem válik k á ru k ra  e terepen sem a tapasz
talatszerzés. A bentlakókkal hosszabb-rövidebb idő u tán  — akár önsegítő cso
portok  gondozása közben, ak á r a szokványos közm űvelődési m unka során — 
kapcsolatba kerülhetnek. S feltehetőleg fel is kell vállalniuk — a prevenció, 
vagy utógondozás céljával — ezt a kapcsolatot, hiszen roham osan nő a tá rsa
dalom  perifériáján élők köre, s tapasztalataink szerin t ezek a rétegek jelenleg 
m eglehetősen kiesnek a segítő kapcsolatok köréből. A szakma — nem  ism er
vén őket — nem nagyon tud  m it kezdeni az „utcasarkok társadalm ával”, a 
cél nélkül kódorgókkal, a lehetőségeket fel nem ism erőkkel, azokkal, akiket ép
pen m ikrokörnyezetük rá n t vissza a társadalm on kívüliség állapotába. Félre

* A tanulmány az Eötvös József Alapítvány támogatásával készült.
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értés ne essék: vélem ényünk szerint nem  más szakm ák és intézm ényesült fo r
m ák (=  szociális gondozás, pártfogói hálózat) m unkájának  átvételéről v an  szó. 
Inkább azt gondoljuk: a népművelő, a közművelődés a maga sajátos eszkö
zeivel segítheti, tám ogathatja az intézmények tudatos m unkáját, s ta lán  erő 
sítheti eredm ényességét olyan tevékenységsorok felvállalásával, am elyeket 
azoknak nincs m ódjukban elvégezni.

Az első félévben több m int 120 nappali tagozatos hallgató közül válasz
to ttuk ki azt a 25 főt, akik az első félévben heti három  alkalommal já r ta k  be 
az intézetbe. (Második félévben a harm adik, vasárnap ra  eső foglalkozásokat 
m egszüntettük.) A válogatás hosszadalmas m unka volt, azok vállalták ezt a 
terepet, akik képesek voltak előítélet-m entesen közelíteni a kétszer 20 fős el
ítéltcsoporthoz. Akik képesek voltak úgy ráhangolódni a m unkára, a terepre , 
hogy a foglalkozásokon nem  „Elítéltek” számára, hanem  „Emberek” szám ára 
akartak valam it adni. Tám aszt kínáltak az intézetben élők számára, tám aszt 
mindenféle kényszer nélkül. Teljes m értékben az elítélteken múlott, hogy 
mennyire fogadják ezt el. Induláskor úgy gondoltuk, hallgatóink akkor dol
goznak jól, ha  bekövetkezik az a pillanat, am ikor az elítéltek akarnak m ajd  
gondolatokat cserélni velünk, őket érdeklő, nekik lényeges témák m egbeszé
lését óhajtják, életükkel kapcsolatos problém afelfejtéshez kérik együttm űködő 
segítségünket.

ELKÉPZELÉSEK S AZ ELSŐ ÉLMÉNY A BÖRTÖNRŐL

Aki ilyen m unkára önként vállalkozik, feltehetően rendelkezik egy elkép
zeléssel a terepről, s meg tu d ja  fogalmazni azokat a késztetéseket is, am elyek 
a választási lehetőségek közül az intézeti m unka előnyben részesítéséhez ve
zetik.

Az első félévben az előkészítéshez a beszélgetés módszerét választottuk, 
szabad u ta t engedve m indenféle kérdésnek, bárm iféle gondolat kim ondásának, 
akárm ilyen érzelem megfogalmazásának. Az elképzelések két lényeges dolgot 
tartalm aztak :

— A börtönt rácsokkal, láncokkal — lakatokkal, fegyveres, m arcona 
őrökkel képzelték el, ahol semmiféle szabad m ozgástér nincs, minden enge
délykéréshez kötött, s csak az engedély megadása u tán  lehetséges a cselek
vés. A cellákat üresnek, hidegnek, elviselhetetlennek írta  le képzeletük, az 
egész intézmény azért szerveződött, hogy büntetésként elviselhetetlen szenve
déssort kényszerítsen az o tt tartózkodókra. Az á ltaluk  leírt kép elriasztóan 
félelmetes volt a börtönéletről. Csak filmeken lá ttak  börtönbelsőt, de va la
mennyien szörnyűbbnek képzelték el a valóságot, m in t am it a celluloidszalag 
bem utatott.

— A börtönben élőket agyonszabályozott lényekként gondolták el, ak ik 
re egyenruhát húznak, kopaszra nyírják, m eghatározott mozdulatok végzésé
re kötelezik őket (=  pl. cellán kívül csak hátrakulcsolt kézzel, m eghatározott 
sebességgel közlekedhetnek). Minden em beri m éltóságuktól megfosztottnak ír
ták  le őket, jelezve, képet adva arról, hogy az értelm ezők számára m it je 
lenthet a szabadságmegvonás ténye. Ez az elítéltkép mélységes részvétet vál
to tt ki a hallgatókból, oly m értékben felnagyítva ezt az együttérzést, sa jn á la 
tot, hogy ehhez a képhez spontán módon nem kapcsolódott a „bűn” fogalma vagy
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fa jtá ja . A nnyira beleélték m agukat a „szerencsétlen”, az „üldözött”, a „meg
fosztott” fogalm akba, hogy igazából jelentéktelenné, érdektelenné vált szá
m ukra  az a tény, hogy alapos indok volt a rra , hogy bizonyos időre kivonják 
őket a társadalom ból. Egyfajta „szolgálatra” emlékeztető beállítódás alakult 
ki a csoport hangadóiban — tagadhata tlan : érzelmileg igen lebilincselő, tiszta 
lélekre valló gondolatm egfogalm azásokkal.

A csoport m inden tag ja  alkalm azkodott ehhez az érzelmi ind ítta tású  m un
kavállaláshoz, s ezt féléves gyakorlóidejük a la tt  a foglalkozások során is m ind
végig m egtarto tták . Em pátiás készségük igen jónak bizonyult.

Érdekes m ódon kételyek m egfogalm azására a m unkával kapcsolatban nem 
kerü lt sor. Csupán két másodéves hallgatónál, akik saját kérésükre ki is m a
rad tak  első félévben a csoportból. (Igaz ugyan, hogy a második félévben „visz- 
szakéredzkedtek” oly módon, hogy p rogram ot csinálni nem akarnak , de hos- 
p itáln i csoporttársaik m unkáját igen.) így teh á t az ellenérzések, esetleges el
lenséges m egnyilvánulások nem kerü ltek  felszínre, ezekre csak a foglalkozá
sok során lehete tt alkalm anként következtetni.

A második félévben a másodéves csoportot meghagytuk a gyakorlótere
pen (ők voltak egyébként a színtelenebbek, ötlettelenebbek, inkább távolság- 
tartók), a harm adéves csoportot viszont „k icseréltük” egy másodéves csoport
tal.

A harm adéves fö ld rajz—népművelés szakos csoport igazi közösség volt a 
hallgatói csoportok között is. Igazi élm ényt je len tett szám ukra a m unka, szí
vesen, igen nagy hozzáértéssel, lelkiism eretesen készültek a foglalkozásokra. 
A kialakult párbeszédek tém áit egészen kom olyan vették, segítő-tám ogató 
szándékuk azonban a félév végére o lyanny ira  túlnőtt a realitásokon, hogy 
jobbnak láttuk  a szándék megsértése nélkül racionális m agyarázatot adni „le
cserélésükre”. Ez a m unka ugyanis nem  egészült ki azzal, hogy tájékozódtak 
volna a szabadulás u tán i lehetőségekről, az elítéltek konkrét körülm ényeiről, 
a pártfogói tevékenységről, s ez az igazán tiszteletre méltó em berközeli kap
csolat olyan ígére teket szült, am elyet a hallgatók — előttünk egészen nyil
vánvaló módon — képtelenek lettek volna teljesíteni. Vagy a börtönházirend 
elő ttük  ism eretlen paragrafusaiba ütközött. Vagyis: befolyásolási tevékenysé
güket, nevelő, segítő szándékaikat csak érzelm i alapokra, interakciós kapcso
la tok ra  építették, a reális lehetőségeket sa já t reális lehetőségeikkel azonosítot
ták.

Az új csoport esetében az előkészítő m unka során más m ódszerhez folya
m odtunk. írásban' k é rtü n k  önvallom ást arró l, hogy mit ta rtan ak  az előttük 
álló feladatról, s az első látogatás u tán  ú jab b  feljegyzésben szem besítették el
képzeléseiket a tapasztalatokkal. (A harm adéves csoportnál ez a szembesítés 
elm aradt, s való jában  ennek tudható be, hogy az érzelmi felnagyítás mindvégig 
m egm aradt, m egfogalm azott előítéleteiket sem  a börtönnel, sem az elítéltekkel 
kapcsolatban nem  m ódosította a tapasztalat.) Most is m egadtuk a lehetőséget 
a rra , hogy ak it tasz ít a terep, más csoportban dolgozhasson.

Nézzük először az elképzeléseket!
Alapvető, s szem betűnő különbség, hogy az önvallomások elsősorban sa

já t  magukkal foglalkoznak saját érzéseik, reményeik, kételyeik megfogal
mazásával, s m in tegy  m agyarázat, „függelék” a börtönéletről alkotott kép. 
Igaz, hogy előzőleg szóban tájékoztatást k ap tak  a magyarországi börtönfoko
zatokról, s arról is, hogy a csoporttagok hán y  évesek, s hogy m ár voltak el-
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Ítélve. A bűnük term észetéről nem kaptak  inform ációkat. Ebben a 18 fős 
csoportban 6 fiú is volt, elvárásaik, vélem ényeik m erőben különböztek a lá
nyokétól.

önvallom ásaik saját érzéseikről ad tak  számot elsősorban. A fiúk „vegyes 
érzelm ekről” számoltak be, kíváncsiság vezérelte őket, izgalm asnak ítélték  a 
terepet. A lányok tele voltak szorongással, félelemmel, de esetükben is erős 
csoportban tartó  tényező volt a negatív  érzelmek ellenére is a kíváncsi
ság, az érdeklődés, a valam i-m egszokottól-eltérő ígérete.

A börtön t m int intézm ényt a fiúk reálisabban ítélték meg, a szembesülés 
nem okozott számukra meglepetést. A lányok hajlam osabbak voltak elkép
zeléseik megfogalmazásában a túlzásokra, várakozásuk felfokozott volt, vala
mi olyasmi bizsergés fogalmazódott meg bennük, hogy micsoda töm ényen 
szörnyű környezet, s m ennyire kellemes az a tudat, hogy innen m inden alka
lommal távozhatnak. Ez mindvégig m egm aradt bennük, a valódi élm ény sem 
szürkítette el ezt a képet. Valószínű, ezért nem fordult elő egyikőjüknél sem 
olyan megjegyzés, am elyet a fiúk szinte kivétel nélkül m egfogalm aztak: fel
szereltségében, objektív körülm ényeiben a büntetésvégrehajtási intézet ideá- 
lisabb terep sok művelődési háznál.

Maguk a bezártak „elítéltekként” szerepeltek az előzetes elképzelések
ben, valam enyien megfogalmazták, hogy igazságos ítélet u tán  kerü ltek  a bör
tönbe. Főleg ha visszaesők, duplán m egérdem lik az elzárást. Ez az attitűd , a 
tapintható  előítélet az elítéltekkel szemben négy hallgató kivételével végig 
m egm aradt a csoporttagoknál a félév során. Egy hallgató (fiú) szám olt be 
arról, hogy a kíváncsi várakozás nagyobb volt benne, m int am it az intézet 
valójában indokolt. A félév során egyre erősebb lett nála az ellenszenv érzése, 
s ezzel együtt annak kimondása, hogy ki tudja, m iért csukták le őket, lehet, 
hogy gyilkoltak is, nem érdem lik m eg az ilyen irányú és arányú  törődést. 
Az általuk m egvalósított program sor az elítélt személyiségének m egism erésé
re szolgált elsősorban, s a velük való kommunikációs készség fejlesztésére, a 
hallgatót pedig elsősorban az oknyomozás érdekelte volna: m ennyiben felelős 
a társadalom , m ennyiben a konkrét egyén azért, hogy ide ju to tt. Azt m ár 
nem vette észre, hogy az elítéltek világáról való gondolkodása m ennyi in
formációt közölt velük. Fehéren-feketén akarta  tudni, m egérdem li-e tá rsa 
ságát a bűnöző, s mivel erre  egyértelm ű választ nem tudo tt sa já t m agával el
fogadtatni, inkább a rra  hajlott, hogy a bűn nem törődést, hanem  a tapasz
taltaknál szigorúbb büntetést érdemel. Ilyen vagy hasonló alapállásból keve
sen tud tak  igazán kapcsolatot találni az elítéltekkel. Szinte tárgykén t kezel
ték őket, olyanként, akik azzal, hogy hajlandók voltak a foglalkozásokon 
együttm űködni velük, fontos ism eretekhez ju tta tták  a hallgatókat. Azt szin
te valam ennyien m egfogalmazták — leplezetlen önzéssel —, hogy ism eretük 
m ennyiben bővült a félév során.

Az csak elvétve fordult elő az értékelésekben, hogy ők m ennyiben já ru l
tak hozzá a másik ism ereteinek gyarapításához, vagy élm ényviláguk gazda
gításához. Ez csak másodlagos szem pont volt számukra, ők tanu ln i igyekez
tek, ezért valójában inform ációéhségük kielégítésével voltak elfoglalva. Nyil
ván ezért tapasztalhattuk a foglalkozások során azt is, hogy görcsösen nevel
ni akartak  minden megmozdulásukkal. Szívesebben választottak ismeretközlő, 
ism eretbővítő program sort, m int olyan form ákat, amelyek 2—3 óra fesztelen
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együ ttlé te t ígértek volna. Szinte ösztönösen tartózkodtak  azoktól a lehetősé
gektől, amelyek sikere m indkét fél feloldódásán m úlott. Négy ember volt a cso
po rtban , aki szám ára fontos volt, hogy elfogadják őt is az elítéltek, sőt sa
já t  személyiségéből m indegyiknek egyform án adhasson. Náluk a kezdeti elő
íté le tek  fokozatosan h á tté rb e  szorultak, egyre fokozódó érdeklődéssel figyel
ték  a két csoport közötti viszony alakulását hétrő l hétre.

A II. éves csoportnál azonban nyoma sem volt a III. évesek beállítódásá
nak , segítő kapcsolatot építő szándékának.

SIKEREINK, KUDARCAINK FORRÁSAI: A CSOPORTOK

A 20 fős csoportokat „készen” kaptuk az intézettől. A nnyiban homogén 
csoportot, hogy: valam ennyien férfiak, visszaesők, s a nyolc általánost elvégzet
te k  voltak.

E — nevelőm unka szem pontjából — lényegi kérdéseken tú l igyekeztünk 
feltérképezni azokat a terü le teket, amelyek különösen érdeklik őket, össze
gyű jten i, mit csinálnának különösen szívesen. A lista nem lett túlságosan szé
les körű : a mozit, a sporto t, a táncot, a term észetet, a tv -t sorolták m int é r
deklődési területeket, s am it különösen szeretnek: a szabadság, a család, a 
csavargás, a szórakozás s a könnyű élet.

E rre azért mégiscsak lehete tt építeni: az ism eretközlésen, -bővítésen túl 
értékorientációs gyakorla tso rt is. Elsősorban az aktuális értékek vizsgálatára 
te r je d t ki figyelmünk, s csak ezután foglalkoztunk az ideálokkal, gondolván, 
hogy egy pedagógiai aspektusú  ténykedéshez e kettő  összevetése nélkülöz
hetetlen .

I tt  azonban az ideálokat illetően a speciális környezet hatása tapintható. 
Az ideálok, célértékek között szinte kizárólag olyanok szerepeltek, amelyek 
igencsak előkelő helyen állnak, m int emberi kölcsönviszony-értékek. A család, 
a szeretet, a gyerekekhez, s a társhoz fűződő értékelem ek valam ennyiőjüknél 
m egtalálhatók voltak. Úgy tűn ik , hogy a bezártság, a m indennapi kézzelfog
h a tó  közelség hiánya fe lnagyítja  e célértékeket. O lyannyira, hogy rákérde
zés nélkül is, teljes szenvedéllyel írták  le vágyakozásukat utánuk.

A beszélgetések arró l győztek meg bennünket, hogy az elzárás évei alatt 
felerősödött bennük a m egfontolás, többször előfordult elkövetett bűnük fel
idézése, sőt „elemzése” is. A pedagogizálás lehetőségei ez esetben igazán adot
ta k  ak ár egyéni, ak á r csoportfoglalkozás keretében. M ert ilyen beszélgetések 
alkalm ával világosan k iderü lt, hogy a „bűn” m egértésének mechanizmusa, fo
ly am ata  nem feltétlenül „tiszta” előttük. Maga a procedúra a bűn feltárásá
val, bizonyító eljárássorával tudatosítja  az elítéltben, hogy helytelenül csele
k ed e tt, készséggel el is ism erik cselekvésük helytelenségét, de úgy tűnik, 
ez korántsem  m eggyőződésként is funkcionáló elismerés. M eg-meglódult gon
dolkodásuk az elemzés irányába, de végül is leegyszerűsített, sém ákba torkolló, 
akadályokat ledönteni képtelen  fél folyam atként abbam aradt a próbálkozás. 
K o n k ré t elképzeléseik az erőfeszítést igénylő, szükséges s egyben hasznos te 
vékenységgel kapcsolatban m egdöbbentően szegényesek voltak.

Azt tapasztaltuk, hogy az erőfeszítést csak az önm aguk számára szük
séges, s az önmaguk szám ára (mindenki m ásra tek in te t nélkül) hasznos cse
lekvésekkel kapcsolatban érzik létjogosultnak. A „társadalm i”, a „m orális”
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szám ukra csak egy üres szó, belső tartalom  nélkül. Vég nélkül sorolták a ne
gatív példákat m int megélt tapasztalatokat igazolásként, s h itetlenül hallgat
ták  ellenpéldáinkat. Ilyen alapokon állva a csoporttagok 30 százaléka volt ké
pes a rra  ,hogy „felm érjé” saját objektív társadalm i státusát, s ez a s tá tu s s 
önértelmezése egybeesett, ő k  úgy érezték, hogy az eddig m egtett é letú t szű- 
kebb-tágabb környezetük közvetlen következménye. Jövőjüket illetően ko
rántsem  voltak derűlátók; úgy képzelik, kiszabadulásuk u tán  néhány éven 
belül ú jra  bent lesznek. Nem látnak feltételt a beilleszkedéshez, m egfogalmaz
ták , hogy am ikor bűnt követnek el, ők is hibásak, de hibásabbak a körülm é
nyek, am elyek bűnelkövetésre kényszerítik őket. A „könnyű é le te t” állam pol
gári jogként értelmezték, s érvelésükben arra  hivatkoztak, hogy az intézetből 
kikerülve olyan m unkát kapnának csak, ami egyrészt m egerőltető, m ásrészt 
nem  kifizetődő. így a világ legtermészetesebb válaszlehetősége szám ukra a 
problémamegoldáshoz a „lopok, betörök” stb.

A csoporttagok 70 százaléka célértékeit tekintve: nem érti szándékai s a 
szabad életben jellemző cselekvései közötti összhanghiányt. E lítélték a lo
pást, betörést, de fiktív történetbefejezésekben spontán módon a 30 százalék
ra  jellemző megoldást választották.

Többször alkalm aztunk em pátiás játéksort. A fentiek igazolására álljon 
itt egy rövid, jellemző példa. Alapszituáció: egy négytagú család komoly anya
gi gondokkal küzd, nehéz megélniük egyik hónapról a m ásikra. A férj nem 
veti meg, s nem is tartóz ta tja  meg m agát, ha alkoholról van szó. Az állandó 
otthoni feszültségnek az alkoholfogyasztás m iatti állandó pénzhiány az oka. 
A feleség gyesen, a férj dolgozik. A fizetésnapot alig várják , a bérrel azon
ban a férj m ásnap a kocsmában áll meg, 200 F t-tal ér haza. Hogyan folytatód
na a tö rténe t innen? Az elgondolkodtató megoldásokból csak néhány:

(E =  elítélt)

Ei „A feleség jól letolta az urát. A férj fellázadt, biztos elcsattant egy
két pofon. De u tána én m int bűnöző, loptam volna.”

Ej „Be kell törni! Szerencsét próbálni. Ha nem kapnak el apám, császár
vagy, megérte! Ha meg elkapnak, megérdemled, hogy börtönben a 
helyed! Kiszabadulva ügyesebben kell m ajd csinálnod!”

Ej „Ha nagy a rezsi, nem lehet megélni, hiába gondolkodnak. A kárm eny-
ny it dolgozik is szegény férj, úgyse lehet megélni belőle. Én is lop
tam  volna.”

Е/, „En előbb a kisebb dolgokat kifizettem  volna a rezsiből, csak u tána
m entem  volna a kocsmába. A rezsipénz azonnal kell. K ajára, piára 
később is lehet lopni.”

Er, „De akkor se le tt volna baj, ha a feleség levonatja a rezsiköltséget
a férjtő l a vállalatnál. Vagy elm ent volna a vállalathoz, és ő veszi fel 
az egészet. Csak akkor a férj rosszul jár, még a fizetésnapok u tán  is 
lophat. Vagy azt is m ondhatta volna a férj a feleségnek, hogy gyere, 
csillagbogárka,, várj meg a pénztárnál.”
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Ев ,,200 F t-ta l haza se kellett volna menni. Be egy játékterem be, ru le t
tezni! Vagy nyer, vagy 200-ért nem k á r!”

És a csoportból egyetlen egy:

E 7 „Gmk-ba k e lle tt volna kéredzkedni, vagy személyi kölcsönt felven
ni.”

A befejezési m ódozataik tipikus képet adtak a problém a megoldására 
irányu ló  cselekvéssoraikról. E cselekvéssor sikerességének „visszaigazolása” 
szám ukra egyértelm űen abban  nyilvánul meg, hogy m ikor kell' h ivatalo
san  bűnözőként m egjelenniük  saját m aguk s a környezet előtt is.

Történetépítési gondolatsorukban problém áik visszatérőek, feloldásukra 
kész „megoldásokkal” rendelkeztek. Érdekes, gondolkodásm ódjukra jellem 
ző vonás, hogy a cselekvésm ódokkal kapcsolatban fel sem m erült bennük, 
hogy  embertársaik, környezetük  m ennyire ta r tja  hatékonynak azokat, vagy 
m it ta r t  róluk.

Sorozatos tö rténe ta lak ításuk , vagy befejezésgyakorlatuk azt bizonyítja, 
hogy  a szóban forgó szituációt m int élettényt, nem érzik maguktól idegen
n ek , így megoldásában, m agyarázatában teljes személyiségükkel vesznek részt, 
s világosan felism erhetők ezekben érdekeik, előítéleteik, értékítéleteik. Az, 
hogy  a megoldási k e re te t m ennyiben akadálym egoldásnak, lehetőségbegyűj
tésnek , sikertörekvésnek könyvelik el, s értelm ezik, m indenképpen értékrend
jü k  függvénye.

A foglalkozások során  felm erült „problém ákat” a legtöbb esetben csak a 
hallgató i csoport érezte súlyosnak. Az elítéltcsoportok otthonosan mozogtak 
a problém akörben, s sorozatosan úgy reagáltak, m int akik birtokában vannak 
a „megoldásnak”.

A hallgatói és elítéltcsoport közötti konflik tust a m unka során éppen az 
okozta, hogy a hallgatói csoport esetében sohasem volt evidens a megoldá
si, a problémakezelési lehetőség. Mindig több a lte rna tívá ra  számítottak, s eb
ből a többől rendszerin t egy se jö tt be, m indig valam i m eghökkentően mellbe- 
vágóan , számukra m orálisan  elfogadhatatlan, s egytípusú megoldás született. 
S  az év végére rá  k e lle tt jönniük, hogy az „inger—válasz” kapcsolatban b ár
m ennyire  sokféle és sokszínű ingerrel k ínálták  is meg az elítélteket, a vá
laszreakció mindig ugyanolyan tartalm ú és minőségű volt. Ez pedig sohasem 
m egerősítést válto tt ki a hallgatói csoportból. Hol m agyarázat, hol konkrét 
példa , hol kategorikus kijelentéssor palástolta az elítéltek nézeteivel szem
b en i döbbenetét vagy idegenkedést.

Ilyen szituációsorban nem  meglepő, hogy a hallgatók túlzottan didakti
kusokká, autoriter foglalkozásvezetőkké váltak .E m iatt keletkező feszültség m ind
vég ig  megmaradt a hallgatókban , sőt év végére egészen nyilvánvalóvá vált, 
hogy  nem érzik jól m ag u k at odabent, nem csak a bezártság m iatt, hanem 
a m ia tt  is, hogy h iányzo tt az a társas közeg, am elyikkel azonos módon érez
nek , s feloldódásukhoz ez hozzájárulhatott volna. Minél inkább megismerték 
az elítéltek személyiségét, cselekedeteiket befolyásoló norm arendszerüket, a 
többség  annál inkább élte  m eg kényszerhelyzetként vállalt feladatát. Ha egy 
foglalkozás sikeres is volt, az igazából sohasem a résztvevők viselkedésére 
reag álás  volt, a figyelem  a választott módszer m egvalósítására irányult. A
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hallgatók többsége kívül m aradt a feladaton, először kellő tapasz ta la t híján 
nem  tudott, később a tapasztalat a lap ján  nem akart közösséget vállalni, felol
dódni, lelkesedni, együtt égni-lobogni a feladattal. *

(Ha jól belegondolunk, végül is a gyakori szakmai m eghasonlás folya
m atában — ha nem is a jelen elemzés sark íto tt körülményei között — ezek a 
jelzett részmozzanatok feltétlenül szerepet játszanak!)

A hallgatói csoport féléves m unkájával kapcsolatos „önelváráslánc” nem 
m inden láncszemében működött. A láncszemek között igen nagy jelentősége 
le tt volna a terepm unka-tapasztalatnak, amely nemcsak norm ális közegben 
érvényes tapasztalath iányt jelent. A speciális környezetben felfokozódott a 
hiányérzet. E lvárássorukban nem szerepelt az elítéltcsoport és hallgatói cso
port (vagy egyes hallgató) interakciós minőségének kérdése, nem  tételezték 
ezt olyan közvetítő m echanizm usként, amely a program sor sikerességének biz
tosítéka lehete tt volna. Kommunikációs kapcsolatuk a verbális in terakciókat 
tekintve m inden tapasztalat és figyelm eztetés ellenére m egm aradt az elítélt
csoport verbális m egnyilvánulásait felülm úló szinten. Képtelenek voltak egy
szerű, érthető  módon fogalom feltárásra, jelenségm agyarázatra, az elítéltektől 
idegen világ fogalomkészletével és analógiarendszerével dolgoztak.

M indezt csak erősítették a nem  verbális csatornákon zajló folyam atok 
(=  Kellő távolságtartás még a terem berendezés m ódjában is, a neki-m ondja, 
de-nem -rá-néz viselkedésmódja stb.). Mindezekből következően nem  meglepő, 
hogy a félév lezárását is szolgáló önértékelésük a siker—kudarc kérdését sem 
ebből az interakciós szempontból ítélte meg, hanem  az eredeti önelvárássor 
elemei kerültek ú jra  a középpontba. Így saját maguk szám ára sikeresként ér
tékelték a félévi m unkát, m ert: kíváncsiságuk kielégült, nem m indennapi kö
zegben mozoghattak, ismereteik gyarapodtak a bűnözőéletmód, -gondolkodás 
tekintetében. Értékelő megjegyzéseikből azonban elm aradt az ism eret alkal
m azásának, további felhasználhatóságának lehetséges ú tja-m ódja, a tapaszta
la t munkam ódszer-gazdagító értelmezése, a szakem ber lehetőségeinek, szemé
lyiségkövetelm ényeinek számbavétele, a foglalkozássor egy tágabb hatásrend
szer részeként történő értelmezéskészsége.

HOGYAN LÁTTÁK BENNÜNKET AZ ELÍTÉLTEK?

A kíváncsiság, az izgalom őket is hatalm ába kerítette. Végül is, szám uk
ra kapaszkodó, közvetlen kapcsolat volt a hallgatói csoport, s újdonság, új 
szín is a megszokott, évek óta állandósult napirendjükben. Tele várakozás
sal több év szürkeségének oldását várták  a hallgatóktól.

Az elítéltek szám ára világos volt, hogy milyen kívánalm ak alap ján  ítél
tetnek meg: a nevelési szolgálat kellőképpen tudatosította velük, hogy a hall
gató kudarca az ő kudarcuk is. T udták, hogy kiemelhetők a csoportból, akik 
rendbontásra vállalkoznak, vagy nem  segítik a m unkát. Kezdetben ez szinte 
blokkolta a foglalkozásokat, hiszen az elítélt m indenáron csoporttag akart 
m aradni. Segítőkészsége, hallgatót tám ogató együttm űködése m axim ális volt. 
Ez volt az oka annak, hogy sokáig csak az együttm űködésre koncentráltak , s 
m agát az élm ényt veszítették el igazából. Ahogy ők képtelenek voltak  jó ideig
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a tartalom ban feloldódni, a hallgatót is akadályozták ebben. A feloldódás 
(m indkét részről) ak k o r volt a legsikeresebb, am ikor játékos foglalkozássort 
ik tattunk  be. A m axim um ot azonban akkor érte  el, am ikor a játékban nem 
em ber—ember á llt egym ással szemközt, hanem  em ber—tárgy, em ber—gép. 
(Amíg a hallgatók a m unka során egyik nevelési csoporthoz jobban ragasz
kodtak, mint a m ásikhoz, az elítéltek nem hallgatócsoportokhoz vonzódtak, 
hanem  program okhoz, s szinte bálványozás erejével egyes személyekhez. Így 
a kudarcképző tényezők sorába lépett az az „apróság” is, ha igen kedvelt sze
mély által végigcsinált tém a vagy form a ism étlődött. Az elítéltek „ellenállá
sa” abból táplálkozott, hogy feltételezték, hogy a szám ukra nem domináns 
személyiség le ak a rja  körözni az általuk  előnyben részesítettet.) Intenzíven fog
lalkoztatta őket a kérdés, hogy vajon m iért vállalkoztak erre a m unkára a 
hallgatók. A „kapaszkodás” irán ti igény sokszor értelm ezhető volt megnyilvá
nulásaikban: érezhető módon vágytak az irányításra, s a foglalkoztatások irányí
tási mechanizm usát elfogadhatónak ta rto tták  volna egy szabad életben is.

Az élettel, a hallgatókkal kapcsolatos érzéseik szavakba öntésének módja 
az „énközpontú” közlések használata volt. ö k  inkább  hajlo ttak  érzelmi kom
munikációra, m int a hallgatói csoport, akik inkább  a tényekre figyeltek, s 
nem tu lajdoníto ttak  jelentőséget az elítéltcsoportnál jelentkező érzelmeknek.

A hallgatói csoport m unkájának  értékelése is ezeken az érzelmi alapokon 
szerveződött. Két tip ik u s élm ény az értékeléseikből:

„Nekem nagyon tece t ez a kiscsoportos foglalkozás és ezután is nagyon 
szeretnék járni. M ivell, hogy itben t vagyunk és kikapcsolódunk egyszerűen 
elfelejcsük, hogy itb en t vagyunk, és nekem nagyon te tce t a film. Amit vetítetek 
ez a fantasztikus film  és m ost 13-án ez a videó és a végső visszaszámlálás és 
nagyon jolene ha jövőre is még több ilyen lehetőségeg lenének. Különösen jo- 
volt, hogy olyan lehetöségeget kaptunk, hogy fociszhatunk és jácotunk és ez 
nagyon jovolt, hogy ilyen jól kikapcsolódtunk, én k in t is nagyon szívesen csi
nálnám  észt de m ár k in t egészen m ás az élet és nem  lehet ilyen szórakozás
ban részt veni, és én  nagyon szeretem  járn i és nekem  nagyon tecet és ezután 
is szívesen fogok já rn i, csak több szellemi vetélkedésnek kelene leni és akkor 
még érdekesebb lene.”

„Tisztelt nevelési szolgálat!

Mivel tagja és résztvevője voltam  a kiscsoportos foglalkozásnak, igy egy- 
pársorban nyilvánítom  látnivalóm at. Én öröm m el vettem  részt m indenalka
lommal a foglalkozásokon. Ugyanis, jólm egszervezett program ok és vidám m ű
sorok hangzottak el. K iem elve: a vetélkedő m űsorok, sportfoglalkozások, film 
vetítések, és vidám  beszélgetések a főiskolásokkal. Részemről az elkövetkező 
időkben is részt k ívánok  venni ezeken, vagy hasonló foglalkozásokon. Szeret
ném  megjegyezni, és hangsujozni, hogy a főiskolások, illetve tanárok jómodo- 
rukal, és szervezett hozzáállásukkal nem éreztették  velünk, hogy elítéltekkel 
vannak szemben. N ekem  a benntö ltö tt idő szinte kikapcsolódás volt. Ezen
nel tisztelettel tartozom  m indazoknak, akik szervezték, és fáradoztak é r
tünk, hogy a m űsorok élm ényként m aradjanak  m egbennünk. Köszönettel:”
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t a n u l s á g o k  s  a  f o l y t a t á s

Tekintettel arra, hogy az elítéltcsoport részéről igazából a teljes elfoga
dást tapasztalhatták  a hallgatók, ennek ism eretében a velük szemben m eg
fogalmazható elvárások a lényegesek elsősorban.

így tehát a m unka megkezdésekor nagyobb gondot kell fordítani a b ün
tetés-végrehajtó intézet nevelési szolgálatával közösen a hallgatók tájékoz
tatására. A tájékoztatás tarta lm ának  az elítéltcsoporttal kapcsolatos alap in
form ációkra kell kiterjednie.

Az előkészítő órákon jobban figyelni kell a hallgatói elvárásokra, ezek 
forrásaira s realitásértékére.

Foglalkozásvezetési gyakorlatukba jobban be kell építeni azt a viselkedés- 
módot, amelyben m egtanulják érzésekként s nem  tényként kezelni az érzé
seket úgy, hogy azért az érzelmi megközelítés ne kapjon hangsúlyozottabb 
szerepet, m int am it érdemel.

T anulják meg elfogadni az elítéltcsoportnak azt a jogát, hogy úgy érez- 
zen, ahogyan érez, m áskülönben meggyőzési folyam atuk, befolyásolási szándé
kuk teljesen személytelen és hatástalan  m arad. Az érzelmi beállítódás h a té 
kony felhasználása jobb csoportok közötti kom m unikációt eredm ényezhet.

Az elmúlt egy év tapasztalatai az első lépések voltak a kapcsolatterem 
tésben, s bebizonyosodott, hogy e speciális körülm ények között egyelőre ne
héz (M arjatta Nyyssönen szép gondolatainak megfelelően) rövid u ta t ta láln i 
„em bertől—em berig”. A csoporttagok jó része a közeljövőben folyam atosan 
szabadul. így a csoportalakítás fő szem pontjává ez a tény lép elő. ő k e t  m ár 
egészen más dolgok foglalkoztatják: m unkahelyet akarnak, családi biztonsá
got, s kapaszkodókat, hogy elkerüljék az ú jra  elzárást.

A ham arosan szabadulókat a „szabad é le tre” készítjük fel e fél év alatt, 
s a büntetés letelte u tán  eddigi tapasztalataink, s a sorsukat h ivatalosan is 
figyelemmel kísérők segítségével önsegítő csoporton keresztül k ínáljuk  segít
ségünket a problémamegoldáshoz, a megkapaszkodáshoz.
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Hegedűs T. András

A CIGÁNYSÁG KÉPE A MAGYAR SAJTÓBAN 
(1985— 1986)

A cigányság helyzetének megítélése, a teljes cigány népességről, illetve 
egyes csoportjairól a lko to tt vélekedések, jelenük (közös jelenünk) és jövőjük 
(közös jövőnk) elő revetíte tt képe fontos eleme annak a szociális klím ának, 
am ely befolyásolja a cigányság társadalm i beilleszkedésének sikerességét. A 
Tömegkommunikációs Központ csaknem egy évtizeddel ezelőtt végzett köz
vélem ény-kutatása a cigányságot körülvevő negatív előítéletekről tanúsko
d o tt . 1 Aligha rem élhetjük , hogy e tek in tetben  döntő változások történ tek  
volta az elm últ években. Mi nem a lakosság attitűd je it, előítéleteit vizsgáljuk, 
hanem  azt a kérdést, m ilyen képet sugall a hivatalos véleményt m egjelenítő 
sajtó polgártársainknak  erről a csoportjáról. Feltételezésünk az, hogy a 
sajtóban nyíltan és lappangva m egjelenő „cigánykép” részben tükrözi a köz
véleményt, de fontosabbnak ta rtju k  ennél, hogy form álja is azt. Az írott 
betű, a nyom tatott szó egyrészt kontrollt je len t (nem valamiféle cenzúrára, 
hanem  az írástudók  felelősségére gondolunk), másrészt és éppen ezért, 
irányt szab a gondolkodásnak, o rientálja az olvasókat.

A Szabó E rvin  K önyvtár Szociológiai Osztályának  tartozunk köszönettel 
a vizsgálati anyagért: 1985/1986-ban a m agyar sajtóban m egjelent, cigányok
kal foglalkozó cikkek gyűjtéséért és átadásáért. K ét évről van csupán szó, 
egyfajta keresztm etszetről. Azonban ez iaz időszak nagy ívet ölel fel: a kezdet 
a Rákóczi úti, spray-vel festett felirat, a  „Cigánymentes övezet”, a záróak
kord pedig a C igány K ulturális Szövetség m egalakulása, lapjának m egjele
nése. A 232 cikk tartalom elem zésének első eredm ényeivel fontosabbnak lá t
szó tendenciákat p róbálunk  felvázolni. A tartalom elem zésben Holsti2  tan á
csainak és e ljárásának  szellemében igyekeztünk e ljárn i . 3

SZTEREOTÍPIÁK

A fogalmat egy neves am erikai újságíró te tte  közkeletűvé, a h íres ri
porter, W alter L ippm ann, 1922-ben. O lyan tulajdonságkonfigurációkról van 
szó, am elyeket a szóban forgó csoport m inden egyes tagjától igen nagy 
valószínűséggel elvárnak , elvárhatónak vélnek . 4

Figyelemre m éltó, hogy a cigányoknak a m agyarokról alkotott sztereo
típiái szűkösek, kisszám úak, egyhangúak, színtelenek. Nehéz szabadulni 
a gyanútól, hogy az újságokban a cigányság által m intázva gyakorlatilag va
lamilyen „öncenzúra” következtében nem  jelenik meg m agyarságkép. Külö-
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nősen akkor, am ikor a magyar nemzet is küzd saját sztereotípiáival, identi
tászavarával.

A cigányság önképe sztereotípiákkal zsúfolt, de szintén viszonylag sze
gényes, viszont figyelemre m éltóan negatív hangulatú. Ez a negatív hangulat 
két irányban is torzítja  a képet: egyrészt m arkánsan m u ta tja  be a rossz 
közérzetet, m ásrészt az önvád, az áldozati bárány szerepének vállalása előre
vetíti, hogy az ország sok bajának bűnbakja a cigányság (természetesen a 
többi cigány, nem a beszélő). Elképzelhető az is, hogy a  vádak elhárításának 
egyik m ódja a részvét felkeltése a sok-sok negatív jegy segítségével. A rossz 
közérzetet igazolják az olyan megfogalmazások, hogy az ellenséges környe
zetben is bizonyítani vágynak, hogy elm aradottságuk ellenére ambiciózusak, 
hogy ők maguk lépnek fel m unkakerülő társa ikkal szemben. Az önvád nyil
vánul meg olyan sztereotípiákban, hogy telve vannak kisebbségi érzéssel, 
hogy ésszerűtlenek, hogy hiányzik belőlük a kezdeményezőkészség, hogy 
hiányzik belőlük az önismeret.

Az újságok hangja csak egy-egy konfliktus, elsősorban bűnügy kapcsán 
válik élessé, agresszívvé, akkor lesznek a cigánysztereotípiák viszonylag 
gazdagok, lesznek sokféle kategóriába sorolhatók . 5 Amikor „egyszerű” empi
rikus leírásról van szó, akkor a skatulyák ugyan sokfélék, de színtelenek. Ha 
az önvád, az önsajnálat felhangjait keressük, akkor kettősséget találunk. 
Egyrészt a sztereotípiák olyan sűrűsödését, amely m inden jóérzésű társa
dalomból a segítő reflexet hivatott kiváltani (elm aradott és beteges népcso
port), m ásrészt az érzelmi felm entést m agában hordozó sztereotípiák (hely
zetük lassan változik, tulajdonképpen dolgosak). Ez utóbbiak burkoltan  azt 
is jelentik , hogy a nyílt és lappangó, hivatalos, félhivatalos, nem hivatalos 
álláspontok túlzottak, lakkozottak, az etnikum  helyzete rosszabb az ú jsá
gokban, m int ahogyan a dokum entum okból kiolvasható.

Kivirágoznak viszont a sztereotípiák, ha az újságoknak azt kell érzé
keltetn iük, milyen vissza-visszatérő, gyakorlatilag konstans képe van a m a
gyaroknak a cigányokról. Számosságukat tekintve kiem elkednek a szocioló
giai ihletésűek. M ár elterjedt az a meghatározás, hogy a cigányság etnikai 
csoport (az újságok is így definiálják, ha csoportm eghatározást adnak), a jó
indulatú  újságokban elsősorban mégis úgy jelennek meg, m in t a társadalm i 
rétegződés legalján lévő népesség: dominál az iskolázatlanság és a hátrányos 
helyzet.

Ezek a sztereotípiák közel állnak a túláltalánosításokhoz, de mégsem 
ezt ta rtju k  fő problém ájuknak. Fő bajuk  az, hogy olyan körön belül mozog
nak, amely alig téphető szét. K ét szempontból veszélyes az iskolázatlanság 
túlságosan gyakori hangsúlyozása. Egyrészt oktalanul rácsodálkozunk egy ci
gányra, ha nem iskolázatlan, m ásrészt az iskola és az intelligencia fogalma 
közel áll egymáshoz, így torz és etnicista képet sejthetünk a mögöttes tarto 
m ányokban. Eltekintve attól, hogy elvi képtelenség a cigányság ilyetén beso
rolása, ráadásul ikáros a többségi társadalom ra nézve is: ez a szociologizáló 
m argóra szorítás bizonyos szempontból tükörképe az önvádnak, a bűnbak- 
szerep önként történő vállalásának.

Cikkek egy része nem tekinthető  jóindulatúnak: a m agyar lakosság bi
zonyos veszélyérzetéről tanúskodnak, az enyhe—súlyos m orális vétkektől 
(pl. iszákosság) a csak kemény erőszakkal kordában ta rtha tó , az egész 
társadalom  biztonságát fenyegető tulajdonságokig terjed  a skála (követe-
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lődzőek, fenyegetőzőek, hálátlanok). Az érem m ásik oldala a népcsoport 
nyilvánvalóan krim inális vagy p araz ita  jellege (vérszom jasak, durvák, m un
kakerülők, ellenségesek), vagyis ebben az in terpretációban káros és feles
leges rétegről van  szó. A szokásos újságírói paten tok  helyett (gyerek, kis
kutya, öregem ber, életm entés) ebben az esetben a kőkem ény protestáns etikai 
lá t napvilágot, am ely szerint a takarékoskodás, a puritanizm us, az asszimilá
ció h iánya a legfőbb vétek — s a  büntetést nem a túlvilágon, hanem  m ár 
a földi életben el kell nyerni.

A cigányokról alkotott sztereotíp iákban egyetlen speciális elem van 
(ahol keveredik szociológia, etnicizm us és átvett példa), amelyik felszínét 
tekintve fen n ta rtás nélkül pozitív, m élyét tekintve pedig ellenséges — rövi
den az az elem, amely kijelöli a „méltó helyet”. Ez a hely — ellentétben 
külföldi példákkal, ahol a színes bőrű  kisebbség gyakran  élsportolóként je 
lenik meg — a m agyarországi cigányság számára elsősorban is a zene és a 
ritm us világa. Ebben a közegben a hangvétel barátságos, néha egyenesen 
a rajongásig tú lfű tö tt.

Ha egy k u ltú ra  lényeges eleme, hogy sokat épít a m im ikára, a panto- 
m im ikára, egy érzékibb szim bólum rendszerre (mozgás, zene), akkor viszony
lag term észetes, hogy a legszerencsésebbek úgy jelennek meg, m int tehetsé
gesek. A valóságban ennél sokkal többen vannak ugyanezen a szinten (hi
szen egy egész ku ltú ráró l van szó), de szűkülő színpadtér esetén egyre ke
vesebbeknek ju t  osztályrészül, hogy szépek is, tehetségesek is, a többség 
figyelm ét felkeltők is legyenek.

Az etn icista-paternalista sztereotíp iák  kibontására jó ürügyet biztosíta
nak a varázslatosan muzsikáló, vagy ördöngősen táncoló, kreol bőrű, ragyogó 
alakú, a mélységes m élyben ocsm ány szexuális fan táziáka t mozgató, illetve 
rasszizm ust hordozó leírások m editerrános vagy d rav ida külsejű tinédzserek
ről. A szociáldarwinizm us „szalonképes” változatáról van szó, am ikor b u r
koltan genetikai vagy szexuális sajátosságokkal m agyarázzuk azt, hogy kü 
lönös adottságaik, harm onikus m ozgásuk, szép testük  lá ttán  a néző „ci
gán y b ará t” lesz.

L eggyakrabban m in t a cigányság beilleszkedésének egyik akadálya fo
galm azódik meg a m agyar társadalom  előítéletessége, különösebb m ag y ará
zat, indoklás nélkül, tehát hangsúlytalanul, szólamszerűen. Két-három  olyan 
újságcikket ta láltunk , amely cím ével is jelzi, hogy valódi társadalm i prob
lém át lá t a cigányságot övező előítéletekben.

O lyan újságcikk az á ttek in te tt anyagban nem  fordu lt elő, amely nyíl
tan és egyértelm űen fejtene ki cigányellenes előítéleteket, annál több azon
ban az olyan, am ely sugallja ezeket. (Ez a „szemérmes rasszizm us” ?) Leg
gyakoribb, hogy a cigányellenes elő ítéletek  nyílt m egfogalm azását az újság
író cigány beszélgetőpartnerei szájába adja (pl. X. Y. vagy a becsülettel 
dolgozó cigány kollektíva maga tiltakozik  az ellen, hogy cigánynak tekintsék, 
„csak az a cigány szerintem , aki lop, rabol, nem dolgozik”), esetleg a helyi 
hivatalosság m egszólaltatott képviselője m ondja ki olyan eszm efuttatás ösz- 
szegzéseképpen, am ely a terü le t cigányságával kapcsolatos igazgatási prob
lém ákat veszi számba. Az így m egfogalm azott negatív  sztereotípiák az olvasó 
szám ára hitelesebbek, inform atívabbak, nagyobb teh á t a vélem ényform áló 
szerepük, m int hogyha csupán egy újságíró m ondja el személyes véleményét, 
m ásfelől az ú jság író t ez a m ódszer felm enti sa já t vélem ényének m egfogal

70



mazása alól. Ugyanez a funkciómegoszlás figyelhető meg azokban a rip o r
tokban, amelyek járókelők, szomszédok nyíltan  előítéletes m ondatait idézik 
kom m entár nélkül.

AZ INTEGRÁCIÓ

A sajtó némileg félrevezető képet rajzol és sugall a környező tá rsad a l
mi tartom ányról, illetve a háttérben  lappangó, fel-felszikrázó téves, esetleg 
káros nézetekről, amelyeket ellenséges indulatok tartósítanak.

K iem eljük ezen problém ák köréből a társadalm i integráció kérdését, 
hozzátéve, hogy jelentős haladásnak kell elkönyvelni, hogy m ár-m ár a 
beolvadás egyenrangú ellentéteként jelenik meg a sajtóban. Azt a viszony
lag hosszú folyam atot nevezhetjük integrációnak, am ikor az ország h a tá ra in  
belül különböző etnikum ok úgy alkotnák közös, bonyolult rendszert, hogy 
mindegyik csoport sajátos kulturális rajzolattal rendelkezik, egyenjogúan és 
egyenrangúan veszi ki részét a társadalm i javakból, beleértve a h a ta lm a t is . 7 

Lapjaink nem ezt a felfogást képviselik. Azt hangsúlyozzák, am i lehete tlen  
(központi ak ara t döntsön részletekbe m enően finom egyéni kérdésekben, 
olyanban is, amelyben nem kom petens), vagyis azt, hogy mielőbb kezdjük 
forszírozni az integrációt, m eghatározott intézményekben, m eghatározott in
tézmények segítségével.

Roppant nagym érvű haladásnak tekinthető, hogy míg korábban e t á r 
sadalm i problém a m egoldásaként kizárólag az asszimiláció, beolvadás szere
pelt, ú jabban — nem utolsósorban a sok m ikrokutatásnak, külföldi tapasz
talatoknak, az erősödő identitástudatnak, az etnikai újjászületési m ozgalm ak
nak tulajdoníthatóan — kezdi méltó helyét m egkapni az integráció lehető
ségének elismerése. Ez a kiegyensúlyozódás, illetve differenciáltabb látásm ód 
term észetesen még nem képes eltakarni azt a követelm ényrendszert, am ely 
abban csúcsosodik ki, hogy ennek a kisebbségi helyzetben lévő e tn ikum nak 
egyszerűen alkalm azkodnia kell a többségi kultúrához, beleértve annak  íra t
lan szabályait, törvényeit is. Túl azon, hogy a beolvadás belátható időn belül 
lehetetlen, m ég az is kétséges, hogy ebből bárm elyik etnikum nak lényeges 
vagy tényleges haszna származnék.

Az újságok visszatükrözik az integráció vagy alkalmazkodás dilem m áját. 
Szerepel a színtér, illetve a keretek kiszabása is, vagyis az „illő hely ’- 
definiálása. Ez a hely a népművészet, a folklór. Jám bor, konfliktusm entes, 
nézőket és hallgatókat vonzó terü le trő l van szó, egyúttal a problém a degra- 
dálásáról. Nagy a különbség, ha az etnikum  és a jó indulatú-paternalista  több
ségi társadalom  képviselői ak ár éles v itába is keverednek egy dalszöveg 
prozódiájával kapcsolatban, m intha szelíden m egpendítenének egy é rte lm i
ségterem tő alapítványt, egyes rendőrségi, .tévé- vagy újságriportokkal ösz- 
szefüggésben, egy etikai bizottságot, vagy hivatalos iskolai szünnapo t h a 
lottvirrasztáskor. Újságjaink úgy képzelik el a hosszú és néha konflik tusok
kal színezett folyamatot, hogy az jól m egfogható keretek között ta rth a tó , a 
kisebbségi etnikum  pedig integrálódni akar, vállalva és tudva a társadalm i 
m unkam egosztásban elfoglalható helyek határa it. Ezzel szemben nagyon is 
kétséges, hogy egyének és csoportok aspirációs szintje hosszabb távon  válto
zatlanul alacsonyan tartható . Ez ugyanis azt feltételezné, hogy a célokban, a 
vágyakban, a törekvésekben valam ely m inim um  m indenki szám ára kielégítő 
maxim um  lehet majdan.
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Az önálló k u ltú ra  megőrzésével kapcsolatos utalások többsége klubokra, 
közösségekre, já tszóházakra  vonatkozik. Ezek kettős funkciót látnak  el. Egy
részt kitűnő (és kényszerítő  erejű) példával szolgálnak a többiek számára, 
m ásrészt erősítik az elkülönülést. Ezek a szerveződések őrzik, tagjaik  ú jra 
tanu lják  a cigány k u ltú rá t, még akkor is, h a  sokak számára ez m ár elsüly- 
lyed t kultúra.

Nem egyértelm ű eredm ény, hogy a m in tába bekerült cikkek érdem ben 
alig  foglalkoznak az asszimilációval. (Ha a társadalm i beilleszkedés gyakran 
szorgalmazott követelm ényét értelm ezhetjük is ilyeténképpen, részletesebb 
kifejtése alig tö rtén ik  meg.) Félő, hogy az asszimiláció nem kezelhető elkü
lönítve, ennél á lta lánosabb  érvényű közép-kelet-európai problém áról van szó. 
Ó riási jelentősége van  annak, hogy a m agyarországi cigányság „csak” etn i
kum  és nem nem zetiség. Társadalmilag mégsem  tekinthető  unikum nak, vagy 
kizárólagosan a legrosszabb helyzetben lévő csoportnak, bár létszáma n a 
gyobb a többinél. M int etnikailag elkülöníthető kisebbség, hasonló társadalm i 
helyzete (csak a több inél szocioökonómiai s tá tu sa  lényegesen rosszabb) a 
rendezetlen állam polgárságú tízezernyi görögéhez, az örményökéhez, a zsidó
kéhoz. Helyzetük ezeknél nem mennyiségileg, hanem  minőségileg rosszabb.

A hatalomból és a presztízsből való részesedés, a  partneri viszony nem 
a lak u lt ki M agyarországon. Jó irányú fejlődést sejtet, hogy a 80-as évek 
derekán  tízszer anny i em lítés történik az integrációról, m int az asszimilá
cióról. A viszonylag szűkös tem atika azonban az érem  m indkét oldalát 
igyekszik bem utatni: igazi asszimilációs lépésnek azt tartja , ha létrejön a 
vegyes házasság (vagyis a társadalm i távolság megszűnik), de i'lusztrálja 
azt is, hogy ezért m ek k o ra  árat kell fize tn i: a teljes vagy m ajdnem  teljes 
kiszakadást, a gyökérte lenné válást, az ide m ég nem, oda m ár nem tartozás 
érzését. Ez nemcsak az érzelmi, vérségi és családi kapcsolatok, hanem  az 
ennél bonyolultabb és m élyebben fekvő kötelékek elszakadását is jelenti, a 
k u ltú ra  elvesztését, ese tenkén t — m int követelm ényt — a ku ltú ra  m egtaga
dását.

Szeretnénk figyelm eztetni az olvasót annak  a hopi indián fiúnak az 
esetére, aki elvégezvén a Harward Medical Schoolt, hazam ent törzséhez, és 
rá lép e tt sátrának küszöbére, majd beteljesedvén az ősi hit, m ásnap reggelre 
m eghalt. Elképzelhető, hogy néhány rokonsági kapocs széttépése csak-csak 
sikerül, de egy egész k u ltú ra  levetése ennél sokkalta nehezebb.

Akármelyik szem ponto t vesszük, m indegyik  egy irányba m utat: egy 
jelentős létszámú és sem m ilyen tekintetben nem  em ancipált népcsoport je
lenlétének irányába. E rre  m ondhatnák sokan, hogy ez nagyon rossz a több 
százezernyi cigány szem pontjából. Azonban ez nem  így van: m inden  magyar 
állampolgár szem pontjából hátrány, ha három -ötszázezer példa van aszim
m etrikus állam polgári viszonyra, m ert ez kétségessé teszi, hogy a többi tíz
m illió állampolgári viszonya emancipált-e. Logikailag kétséges, hogy félmillió 
megkülönböztetésnél m eg lehet-e állni, nem  az összesnek az állam polgári 
közérzetét rongálja-e, h a  félmillióé rossz. E lkésett fejlődés eredm énye lenne, 
de mégis eredm ény, h a  a magyar nem zetfejlődés lezárulna (tulajdonképpen 
a reform kor zárulna le) az utolsó nagy létszám ú etnikum  emancipálódásával 
N em  az alkotm ányban, hanem  törvényekben és törvénycikkekben — ahogy 
a folyamat lezárulni lá tszo tt 1868-ban.
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KÖVETELMÉNYEK, FELADATOK

Asszimiláció? Alkalmazkodás? Integráció? Ezek a folyam atok hullám 
hegy—hullám völgyszerűen kapnak helyeslést vagy elu tasítást a sajtóban, 
m ásképpen szólva, ki vannak téve divatáram latoknak. Ezeknél a divatoknál , 
stabilabbnak tűnik az a követelm ényrendszer, am elyet a lapok a cigányok
kal szemben állítanak. Ebben az esetben a lapok hangvétele igen közel áll 
a jogalkotáshoz: egyrészt szentesítenek fennálló körülm ényeket, másrészt 
megfogalmaznak jövőbeni követelm ényeket. Ám az ú jságcikkeket olvasva 
úgy is fogalm azhatunk, hogy a cigányok helyében sokan tu d ják , mi a he
lyes: váratlanul gazdag az anyag. (A cigányság feladatai 278 esetben fogal
m azódnak meg.) Ez az ellentm ondás érdekes abból a szem pontból is, hogy 
gyakori vád, m iszerint a cigányok sa já t jogaikat ismerik, kötelességeiket vi
szont nem . Az újságokról viszont az m ondható el: jogi propagandával egyál
talán nem foglalkoznak, viszont a cigányok „leckéjét” alaposan ismertetik.

Leggyakrabban em lített feladatuk az, hogy iskoláztassák gyerm ekeiket. 
pontosabban, hogy gyerm ekeiket a m agyar átlaghoz hasonló iskolai pálya
futáshoz segítsék. Ez két ok m iatt objektíve nehéz: egy gyerek iskoláztatása 
a gyereknél iskolázottabb szülőt tételez fel, ebben a népességben pedig ez 
a hipotézis a felső tagozatban m ár nem állja meg a helyét: m ásrészt az is
kolai bizonyítvány magas presztízsének feltételezésén alapul. Ezzel szemben 
a „m agyar” társadalom ban egyik pálya a m ásik u tán  veszti el értékét, akkor 
m iért csak a cigányoknak kell csukott szemmel járn ia? Ehhez járul, hogy 
iskoláink színvonala egyenetlen: jó néhányukban az indokolt cigányellenes 
ítélettő l az indokolhatatlan cigányellenes előítéletig m inden m egtalálható.

Ez a feladat (m árm int a gyerm ekek iskoláztatása) két előfeltevést re jt 
m agában. Az egyik az, hogy a cigányság gyermekeinek olyan iskolába kell 
járn iuk , amelyben esélyeik nem egyenlőek a többségi társadalom  gyerme
keinek esélyeivel, s amelyről a 80-as évek derekára bebizonyosodott, hogy 
pontosan azt a funkciót nem képes ellátni, am it a 60-as évek eufóriája vélt: 
a m obilitás, a felemelkedés eszközeként nem működik — elsősorban azért, 
m ert nem emelő, hanem  feltétel. A másik előfeltevés, hogy a cigányság 
szándékosan, talán tudatlanságból, ta lán  más okok m iatt nem  küldi iskolába 
gyerm ekeit. Ezzel kapcsolatban m eg kell jegyeznünk, hogy a cigány lakos
ság jelentős részének életmódja (pl. ingázás, alkalm i m unkák) erősen szezo
nális befolyásoltságú, a magyar iskolahálózat működési rend je  pedig a több
séghez igazodik, a többséggel kötött kompromisszumot — hiszen a m a
gyarság iskolába já rá sa  sem egyik napról a m ásikra a lakult ki. Másik fontos 
tényező, hogy a cigányság jelentős része számára az iskola közömbös vagy 
ellenséges hatóságként jelenik meg, amely jutalm az is, de főleg büntet, 
diszkrim inál. Továbbá az általa közvetített k u ltú rá t tek in tve (vigyázat: nem 
az ism eretekről van szó!) elég könnyen esik abba a kelepcébe, hogy szembe 
tud ja fordítani a gyerm eket a családdal. Nem m inden esetben igaz, hogy a 
gyerm ek az iskola „ügynöke” lesz a családban, a közösségben, hanem az is 
előfordulhat, hogy ellenséges vagy idegen elemmé válik sa já t kultúrájában. 
Am eddig az iskola nem válik barátságosabbá vagy ism ertebbé számukra, 
addig a cigányság ezt az első parancsolatot nehezen tu d ja  teljesíteni.

Gyakorisága szerint a következő legfontosabb fe ladat a beilleszkedés.
A cikkek nem teszik fel a kérdéseket, hogyan, hová és m iért?  Nekünk fel
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kell tennünk, m ert ebben a csoportosításban egészen világossá válik, hogy a 
követelm ények egyszerűen nem h ajthatók  végre, s másodlagos jelentőségű 
ehhez képest, hogy egyoldalúak és bizonyos fokig fenyegető jellegűek is. 
Nemcsak arról van szó, hogy a tömegközlés nem ism er a lternatívákat (bár 
az éppen szakmai követelm ény is lehetne), hanem  arró l is, hogy nyomást 
gyakorol m indkét etnikum ra. F igyelm en kívül m arad az a tény, hogy szer
kezeti változások szükségesek a többség és egy ilyen nagyszámú kisebbség 
viszonylag harm onikus együttéléséhez.

A szóhasználat nem egyedül a rossz hangzású beolvadást jelentheti, ha
nem  (enyhe túlzással) im plikálja a kora középkori „ú rnép” és „szolganép ’ 
m odelljét. Ez a modell azonban idejét múlta, m a m ár nem hordoz prog
resszív és hum ánus elemeket. M árpedig sajtónk a m agyar szokásokat, a 
m agyar törvényeket, a m agyar igényeket kielégítő cigánygyerekeket vár 
az iskolától: bizonyítaniuk kell, fel kell zárkózniuk, tisztelettudóvá kell vál
niuk, m egtanulniuk a fegyelm ezettséget, az állam polgári kötelezettségeket, 
a jó állam polgári m agatartást, el kell kerülniük a bűn t, meg kell tanulniuk 
az együttm űködést az állam m al és a társadalm i elvárásoknak megfelelően 
kell viselkedniük. Ez a lista olyan m agatartási elem eket tartalm az, amelyek 
be tartásuk  esetén egyrészt ellenséget faragnak a gyerm ekekből, m ásrészt va
lam ilyen furcsa egyvelegét je len tik  az indoktrinációnak és az agymosásnak. 
Egyrészt kigyerm ekkortól ezeket verik  a fejükbe, gyakran  türelm etlen és 
megalázó módon, másrészt nem  biztosítanak beleszólást, érdekvédelm et az 
érin te tteknek . A középkorias-paternalista modell m ár csak azért sem alkal
m azható, m ert akkor a k iszolgáltato tt helyzetben lévő csoportok védelmet, 
élet- és vagyonbiztonságot kap tak  cserébe. A mai körülm ények között a kö
vetelm ények (és a m ögöttük re jlő  feltételezett tulajdonságok) inkább hason
lítanak  valam ilyen lappangó kolonialista ideológiához, amely visszamenőleg 
és előre igazolja a kisebbségben lévő etnikum ot rosszindulatú és tanulatlan, 
vad gyerm ékként kezelő társadalm at.

Ez az idejétm últnak is felfogható szociálpedagógiai h á tté r még m arkán
sabban m utatkozik meg akkor, h a  a többségi társadalom  feladatait ism ertetik 
a cikkek (312 alkalommal). A többség nem  partnere, hanem  elnéző, liberális 
tanítója  a kisebbségnek ezekben a publikációkban. Leggyakrabban hum anista 
kívánságokkal találkoztunk (habár ezeknek a hatékonysága kétes): tám oga
tás, megértés, az előítéletek csökkentése, törődés. C saknem  ugyanilyen gyak
ran  fogalmazódik meg a többségi társadalom  nevelő-tanító  funkciója, ami 
egyértelm űen a népcsoport in fan tilizálását fejezi ki.

A következő nagy csoport a lakáskérdéssel foglalkozik. Ez a kérdés 
azonban bonyolultabb, m int lap ja ink  hiszik. A legtöbb cikk hum anitárius 
okokból lándzsát tö r a  telepek felszámolása m ellett. Ez a törekvés újabb 
problém ákat vet fel. Egyrészt a m agyar lakosság rom ló életszínvonala és a 
lakásárak  nagym érvű em elkedése praktikus cigányellenes hangulatot szül: 
ha 1,5—2 millió fo rin t értékű  lak ást kapnak, azt sokán vagy eladják, vagy 
tönkreteszik. M ásrészt a telepfelszám olást értékelő cikkek településszociológiái 
és hazai valóságbeli tájékozatlanságot árulnak el. A felszám olt telepek, az új 
lakások ellenére m aga a telep m in t szociális formáció — am it lapjaink több
nyire veszélyes és káros jelenségnek tekintenek — m ajdnem  m indig ú jjá te 
rem tődik: ez külföldön 50, M agyarországon 20 éves tapasztalat. A kérdés nem 
oldható meg sem pusztán pénzügyi, sem pusztán em berbaráti, sem pusztán ad
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m inisztratív úton. A telepek „dózerezése” legfeljebb késleltetn i tud ja  az ú jjá 
születést, hiszen kézenfekvő, hogy veszélyes helyzetben lévő em berek egymás 
mellé törekszenek, és inkább csak az eltökélt (és szerencsés) asszimilánsoknak 
sikerülhet kikerülni a közösségből. A családszerkezet és foglalkozási struk 
túra, valam int a magyar településszerkezet egyaránt az új telepek kialakulá
sának irányába hat.

A növekvő kom fortfokozat m ia tt egyre több helyen szociológiai-szociál
pszichológiai értelem ben m ár nem  telepről és kunyhóról, p u triró l beszélhetünk, 
hanem  lakásról és lakóhelyi szegregációról — itt-o tt ta lán  gettóró l is. De mind 
az iskola, mind a közigazgatás szempontjából szegregált és homogén emberi 
közegről van szó: a cigányság sűrűsödése és a m agyar lakosság elhúzódása „ci
gány” lakókörzetek és „cigány” iskolák kialakulásának irán y áb a  hat (pl. Mis
kolc történelm i belvárosa).

Keserűen kell tapasztalni, hogy a lapok hangsúlyosan előtérbe helyezik a 
társadalom  büntető-m egtorló-bosszúálló feladatait. A gyakoribb ellenőrzés, az 
erősebb rendőrség, a kényszerintézkedések, a nagyobb szigor és hasonlók kö
vetelése úgy is felfogható, m in t a korábbi intézkedések kudarcainak toldozá- 
sa-foldozása.

Ügy tűnik, jelenünkben csökkent a magyar újságok to leranciája, liberaliz
musa. Tudunk egykori kiváltságlevelekről, olvashatunk pozitív regényhősökről: 
az 1848/49-es m agyar szabadságharc újságjai hősies, a m agyar honvédserege
ket gazdagító, a magyar szabadságért hősként m eghaló etnikum  tagjairól 
szólnak .8  A hangvétel m egváltozott: a válsághelyzetben lévő többségi t á r 
sadalom nem tám ogatót lá t a kisebbségben, hanem  veszélyt, amelyet le kell 
győzni — mi m ásra kellenének az adm inisztratív és erőszakos intézkedések.*

Ezeknél az agresszív vágyaknál sokkalta pozitívabb, b á r nem túl biztató 
jövőt sejtető az a felfogás, am ely nálunk kevésbé honos szakkifejezéssel m u n 
kahelyterem tést sürget. Ez a cikktém a két szempontból is jelentős. Történel
mi tapasztalatok és em pirikus kutatások szerint az a hatékony sorrend, ha 
egy közösség beilleszkedik a munkamegosztásba, m egtanu lja  a m unkafegyel
m et ez egyúttal szükségtelenné teszi a kényszerintézkedéseket, m ert a tech
nológia önmaga fegyelmez, fontos és nélkülözhetetlen tag jává lesz m unka- 
szervezeteknek . 9 Az ebben tö rténő  előrelépés könnyen belátható  eszköze az 
iskola, a minél magasabb iskolai végzettség elérése s az ezen alapuló szak- 
képzettség megszerzése. Ezzel a probléma visszatér az iskolázás előbb em lí
tett kérdéseihez.

A tém a másik jelentős aspektusa abból adódik, hogy 85/86-ban m ár az 
újságokból kiderül, hogy problém a van a cigányság m unkahelyeivel. Vagy 
az a  baj, hogy a cigányok lakita körzetekben egyszerűen nincs munka, vagy 
az a baj, hogy egyenlő felté telek  esetén nem ők k ap ják  m eg a munkát, hol
ott ugyanabból a bérből-fizetésből jóval több em bernek kellene megélnie, 
fedezve a gyermekek iskolázásának költségeit is.

M indennek ellenére azt is tudnunk kell, hogy a m unkahelyen történő 
integráció fontosságát m indenki elismeri ugyan, de ez nem  azonos az egyen
rangú társadalm i beilleszkedéssel. (Az á ttek in tett újságcikkek közül ezt egy 
falusi cigány orvosnőről készült riport érzékelteti legplasztikusabban: „Nézze, 
gyógyítok, az a dolgom. Ezen tú l kiépült bennem egy lelki fal.” — így fogal
mazódik meg a távolság, am ely a munkahelyi elfogadás, a  m unkahelyi in teg
ráció és a szociális integráció között húzódik.)

* Ellentétben határozatokkal és vezércikkek retorikájával.
75



Az előrejelzés azt sugallja, hogy növekedni fog a távolság a cigány kö
zösségek és a hatóságként, nem  pedig tám ogató szolgáltatásként fellépő is
kolahálózat között, illetve tovább fog nyílni az olló a többségi és a kisebb
ségi társadalom  között. Ügy véljük, hogy a sajtó, illetve a szélesebben értel
m ezett közvélemény, p ropaganda abba a hibába esett, hogy szoros együtt já
rá s t ok-okozati viszonyként tételez fel. Az kétségtelen, hogy m inden közepe
sen fe jle tt és fejle tt társadalom ban egyenes arányosság van az iskolázottság 
és a társadalm i h ierarch iában  elfoglalt hely között. Az iskola elfogadása, 
megfelelő „használata” azonban csak a szociális biztonság, létbiztonság el
érése u tán  következhet — valószínűleg ezzel m agyarázható, hogy a vártnál 
lassabban és a vártnál rosszabb hatékonysággal em elkedik a cigányság kö
rében  az iskolázottsági szint.

Az előbbiekkel szem beállíthatjuk egy hiányérzetünket: a társadalom  fel
adata i között nem szerepelnek k arita tív  kötelességek. Ez a hiány mind logi
kailag, mind pedig társadalom tudom ányi szempontból nehezíti az iskolai prob
lém ák enyhítését, m egoldását. Logikailag azért tám ad h iányérzetünk, mert 
a cigányság túlnyomó többsége a létm inim um  körül vagy az alatti szinten él, 
teh á t ide kellene koncentrálódnia a társadalm i segítőkészségnek, anyagi tá
m ogatásnak és sikeres stra tég iák  tanításának. Társadalom tudom ányi szem
pontból azért okoz h iányérzete t a k a rita tív  funkciók kim aradása, m ert két
séges, hogy önerőből ki lehet ju tn i a gödörből.

A CIGÁNY g y e r m e k e k

Elég sajátos képet m u ta tn ak  a cigány gyermekek az újságcikkekben, ri
portokban. M egjelenítésük, tu lajdonságaik  többsége nem  leíró, nem analizá
ló, hanem  gyűjtőfogalom, s m in t ilyen, óhatatlanul ta rta lm az  túláltalánosí- 
tást. Emellett az újságcikkek észrevétlenül átlépnek egy m ásik dimenzióba: 
m ás kérdések kapcsán nehezen és nehezen megoldható m ódon próbálkoztak 
statisztikai, életmódbeli, e tn ikai bázison definiálni tárgyukat, e témakörben 
szin te önként választott ördögi kör alakul ki. A legtöbb em lítés azt sugallja, 
hogy valójában szociálökonómiai, pedagógiai, intelligenciabeli és morális 
problém áról van szó. L eggyakrabban úgy jelennek meg a cigány gyermekek, 
m in t veszélyeztetett h e lyze tűek  — p er definitionem rossz erkölcsű emberek 
rossz erkölcsre nevelik őket eltorzult eszközökkel — és kisegítő iskolára szo
rulók. E kép szerint nagyjából két intézm ényrendszer (legfeljebb három) tud 
valam it tenni: a gyógypedagógia, az egészségügy és a rendőrség. Kétségtelen, 
hogy a m ainál nagyobb m értékben  van szükség közrem űködésükre, de azt 
várn i, hogy bármelyik is képes m egoldani a problémát, m erő képtelenség.

A dim enzióváltásnak lényeges társadalm i funkciója van : egyrészt minden 
felelősséget érző em ber azt olvashatja „vissza” a lapokból, am it ő is 
tapasztalt, tehát erősödik abban  a meggyőződésben, hogy elfogulatlan, előítélet
m entes, toleráns; m ásrészt ezek a  leírások egyúttal jóslatok is (s ism erjük az 
önm agát megvalósító prófécia nagy erejét), ha ilyenek a m ai kisgyermekek, 
ak k o r ők nemzedéknyi idő elteltével hogyan és m ire fog ják  nevelni saját 
gyerm ekeiket? Lappangó válsághelyzetet vélünk kiolvasni a sorok közül: a 
sa jtó  akaratlanul nem az elő ítéletek gyengítésén fáradozik, hanem  feszültsé
gek levezetésén. A bevonat hum anista  és progresszív, a tarta lom  viszont s 
felelősségelhárítástól az u jja l m utogatásig terjed, m intha lap jaink  segítené-
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nek az olvasóknak bűnbakot keresni. Sajnálatos visszalépés tö rtén t a m agyar 
politikai és közírói gondolkodásban: az Eötvösök és Bibó u tán  népcsopor
tokról nem lenne szabad még burkolt form ában sem súlyos tévedéseket és 
sztereotípiákat leírni. A ttól is lehet tartan i, hogy itt az olvasók kétségtele
nül fellelhető negatív tapasztalatainak k ritikátlan  vagy egyetértő kiszolgá
lásáról van szó, ahelyett, hogy az újságok valam iféle „nemzeti m egbékélés” 
ügyét szolgálnák, ahol az első, költséges gesztusokat bizony a többségi tá r
sadalom nak kell tennie.

További gyakran használt fogalom leírásukban, hogy hátrányos helyze
tűek. A hátrányos helyzet részletes m agyarázat nélkül — m ert k ia lak u lt a 
konszenzus — azonban csak a lóversenypályán („handicap”) és a nevelésszo
ciológiában állja meg a helyét. A cigány gyerm ekekkel kapcsolatban részlete
sen k ifejtve is elavult fogalomnak ta rth a tó : többségük helyzete rosszabb és 
piásabb, m int „egyszerű” hátrányos helyzet. Például a sajtóból is kiderül, 
hogy negatív hangulatú társadalm i környezet veszi őket körül, rom ló pers
pektívákat nyújtva. A szociológia, a nevelésszociológia, a pedagógia egyik 
kulcsfogalm ává terebélyesedett ez a kifejezés, amelybe igen sok m indent 
szokás beleérteni, nemegyszer a magas jövedelm ű, felelősségteljes á llást be
töltő szülők gyermekeit is jellemzik. A veszélyeztetettség fogalma szűkebb, a 
cigány gyermekek esetében gyakran összekapcsolódik a rossz egészségi álla
pottal, am it viszont esetenként nem a szülői bánásmódnak, hanem  a sze
génységnek tulajdonítanak újságcikkeink. Hangsúlyozzuk, hogy a cigány gyer
mekek leírásában dominál a helyzet, am elyben élnek (hátrányos, veszélyezte
te tt — és ennek következményei). Ez a „helyzet” nem egyszerűen a család 
nyom ora, elesettsége, de beletartozik nyelve, hagyományai, életm ódja, gyer
meknevelési szokásai — mindaz, amitől a gyerm ekeket optimális esetben meg 
kéne szabadítani.

Ugyancsak ok-okozati viszonyt sejtet gyakori bem utatásuk m in t kisegítő 
iskolásoknak, nyelvi nehézségekkel küzdőknek, vagy egyszerűen rossz tanu
lóknak. Intellektuális adottságaik között egyszer csoportképző jegyként, egy
szer pedig személyes adottságként fogalmazódik meg a tehetségesség általá
ban.

A cigány gyermekek gyerekként — já ték  közben, otthoni háztartási 
m unka vagy a keresőtevékenység közben — szinte egyáltalán nem  jelennek 
meg a sajtóban. Mintha csak m int tanulók, sikertelen tanulók lennének defi
niálhatók. M agatartásuk, személyiségük egyéb területeiről csak különböző 
deviáns m agatartásform ák (erőszakosság, lopás) előfordulása nyom án kapunk 
inform ációt. Emocionális életükből a szeretetigény fogalmazódik m eg igen 
kis hangsúllyal. Valamivel gyakrabban esik szó külső tulajdonságaikról, m int 
etn ikai osoportképző jegyről. (Példaként egy újságcikk címe: A fekete szemű
ek tábora  — a jelző a „cigány” szó gyakori butuskán eufém isztikus megfo
galmazása.)

Am ikor egyénileg jellem zik őket, akkor inkább látszanak okosnak, sze- 
re te tre  m éltónak, de ugyanolyan gyakran deviánsnak is. Lényegében ugyan
arról a kettősségről van szó, amelyet korábbi esetttanulm ányunkban leírtunk, 
és am elyet a nyugat-európai országok pedagógus kutatói is tapasz ta ltak : a 
cigány gyerm ekeket csoportként gyakran szélsőségesen negatív sém ákkal ír
ják le, azonban egyénileg jellemezve őket, kirajzolódnak em beri-gyerm eki 
vonásaik . 10

A két évben egyetlen olyan újságcikket találtunk — eltekintve a tábo-
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rok ró l, ösztöndíjakról szóló rövid  hírektől, jelen tések tő l —, amely gyerm ekkö
zösségben készült beszélgetést tartalmaz. M ásutt a gyerekek szemlélők, sta
tisz tá i például a telep lebontásró l szóló optim ista vagy a lakáskörülm ényekről 
h ír t  adó pesszimista ripo rto k n ak . A kivétel egy hétközi diákotthont bem utató 
r ip o rt, amelynek főszereplője a pedagógus, de megszólalnak benne a gyere
kek  is.

A riportról azért érdem es röviden külön szólni, m ert jellegzetes a ttitű 
d ö k et soroltat föl. A gyerekek  „csillogó szem űek”, „ragyogó m osolyúak”, 
„értelm esek”. A derűs m in iportrékkal szemben az írás hangvétele és ta r ta l
m a  híven tükrözi azt az am bivalenciát, am ely gyakori jellemzője a cigány
ság kultúrájának  specifikum ait, különösen a gyerm ekek helyzetét bem utató 
írásoknak. Az alcím — „Soha nem alkalm azunk kényszert” — az igazgató 
szavait idézi, s felkelti a g y an ú t: nem m inden család üdvözli örömmel gyer
m eke kollégiumi elhelyezését. Nem célunk persze a diákotthon vagy bárm ely 
hasonló  intézmény ha tékonyságát minősíteni, ism ert tény viszont, hogy a 
többségi társadalom asszim ilációs nyomását az ilyen szegregált egész napos 
intézm ények leplezetlen fo rm ában  fejezik ki.

Nehéz elképzelni, hogy a magyar lakosság bárm ely más felnőtt csoport
jáv a l kapcsolatban hasonló atyáskodó tónus egyetértéssel lenne idézhető: „Ki
a lak u lt egy bizonyos önérzet a cigány lakosságban, ami szerint a gyerekeket 
ők is kellően tud ják  nevelni. Ez dicséretes törekvés, de sokszor nem áll 
m ögötte m egnyugtató szociális háttér. Ilyenkor rábeszélünk, győzködünk. 
M ert akinek itt a helye, an n ak  itt  a helye.”

M intha a más családoktól oly sokszor igényelt gyermeknevelési kedv a 
cigányoknál inkább hiányosság, legfeljebb gyerm ekes vágykép lenne. Ú jság
ja in k  a felnőttek és fia ta l felnőttek életét, szabadidejét bem utatva gyakran 
dicsérik  a cigány k u ltú ra  ápolását, fenn tartását. A gyermekről szólva ezzel 
szem ben a családhoz, a kultúrához való ragaszkodás olyan atavizm usként 
értékelődik, amelynek m eghaladása csak idő kérdése. Ugyanabból a ripo rt
ból idézve: „a gyerekek többségének nincs e re je  hozzá, hogy m egtagadja azt 
az életform át, am it a család ja követ. Az ő szem ükben ez az egész cigányság 
m egtagadását jelenti . . . T isztában vagyok vele, hogy ezeket a problém ákat 
nem  lehet egyik napról a m ásik ra megszüntetni . . .”

KÖVETKEZTETÉSEK

Elemzésünk fontosabb eredm ényeit röviden összefoglalva m indenekelőtt 
az t kell kiemelnünk, hogy a cigányság képe a sajtóban erősen polarizált. 
E gyik oldalon a p a tern a lis tá tó l az etnicista előítéletességig terjed a skála, a 
m ásik  oldalon az egyenrangú kultúra, s az e rre  alapozódó egyenrangú tá rsa 
dalm i integráció igenléséig. A polarizáltság abban  a tekintetben is meglehe
tősen  éles, hogy a cikkek egyik felében halm ozottan  hátrányos helyzetű, 
szociálisan a m argóra szoru lt, krim inalitásra hajló  népcsoport képe jelenik 
m eg (hol szánalommal, hol elutasítóan), a m ásik oldalon pedig egy-egy öntu
d a tos cigány szakértelm iségi, művész, kiváló szakm unkás, jól működő k u ltu 
rá lis  szervezet, közösség. A zért nem árn y altn ak  mondjuk a képet, m ert 
m indegyik híradás az egyedül érvényes valóságként tárgyalja tém áját. (Ügy 
véljük , joggal e ltek in the tünk  a magyar sajtóban  m inden kényesebb vagy bí
rá ló  hangvételű írásban  szokásos fordulattól: „persze, vannak kivételek”.)
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A polarizáltságot term észetesen eredm énynek is tek in tjü k , hiszen ilyen 
módon azt lehet m egállapítani, hogy a sajtóban visszatükröződött „cigány
kép” (már?) nem egyoldalúan negatív. A polarizáltság — am it más helyütt 
am bivalenciának m ondtunk — egyúttal azt is tükrözi, hogy nem alakult ki 
társadalm i konszenzus a cigányság definícióját illetően. Többségük szélső
ségesen rossz társadalm i, gazdasági helyzete, nehezen em elkedő iskolázott- 
sági szintje erősíti azt a nézetet, hogy szociális perem csoportként kezelhetők, 
akik szám ára a beilleszkedés egyéni stratégiája, az asszimiláció nyújt egye
düli lehetőséget a szorító anyagi és szociális gondokból való kiszabaduláshoz. 
Másfelől erősödik annak el- és felismerése, hogy a cigányságnak, de legalább
is hagyományőrzőbb hányaduknak van olyan önálló ku ltu rális  arculata, 
amelynek megőrzése a teljes m agyar ku ltú rá t is gazdagabbá teszi. Nem keres
sük, hogy ebben az esetleg etn ikai tudatosulásnak, ha nem  is etnikai ú jjá 
születésnek minősíthető folyam atban m ekkora a központi politikai döntések 
szerepe, és m ekkora a cigányság tényleges belső m ozgásának, egy kvalifikált, 
öntudatos réteg kialakulásának a hatása.

Ha az újságokat joggal tek in tjük  a szociális klím a elem einek (és persze 
alakítójának), akkor ebből a ta lán  erősödő nézetből az iskolának, az iskola- 
rendszernek is tanulságokat kell levonni. A cigányság egyetlen csoportja, 
amelytől a sajtó rossz néven veszi, ha kultúrájához, etnikum ához ragaszko
dik, az iskoláskorú cigánynépesség. Ebből az a következtetés is levonható, 
hogy a jövő nemzedékére jóval erősebb asszimilációs kényszer nehezedik, m int 
a felnőttekre — am inek persze van logikája. Egyúttal azonban olyan önellent
mondás is, amelyet hosszabb távon nem lehet fenn tartan i. Amennyiben pe
dig a cigány kultúra fenn tartható  elemeinek megőrzése a gyerm ekeknél is en
gedélyeztetik, akkor az iskola nem m aradhat kizárólag az asszimiláció esz
köze.
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Berta Zita

A CSALÁDGONDOZÓ MINT KÖZVETÍTŐ

A családon belüli m űködési, érzelm i problémák jelentkezése a környe
zetben két módon tö rténhe t meg. Vagy ügy, hogy a család m űködési zavarai 
a közvetlen vagy a távolabbi közegre is kihatnak, a családi problém a tudom á
sára ju t a rokonoknak, szomszédoknak, vagy pedig úgy, hogy a család egyik 
tag ja  — sajá t tapasztalataim  alap ján  legtöbbször a gyerek — tünethordozó
jává válik valam ilyen családi patológiának, zavarnak. T alán ez az utóbbi tény 
is az oka annak, hogy a családpolitikának is a gyermekvédelem  a legfejlettebb 
ága. Ennek külön szakterületei is k ialaku ltak  a társadalom  intézm ényrend
szerében az egészségvédelem, az ok ta tás (ennek különböző fokozatai) terüle
tén.

A gyerm ek m int tünethordozó, gyakori probléma a pedagógus számá
ra, aki csak a m agatartási vagy pszichés zavarral küszködő tanulóval találko
zik, és esetleg a szülők is azt a já tszm át m űködtetik, hogy családi problém áik 
egyedüli fo rrásá t gyerm ekük h ibáiban  látják . Az ilyen családokban igen erős 
a status quo fenn tartása irán ti igény, és a hagyományos intézm ényi keretek 
ezeknek a helyzeteknek a m egváltoztatásával kapcsolatban többnyire tehetet
lenek. A család teljes d inam ikáját, belső viszonyrendszerét kell ugyanis meg
változtatni, hogy a diszfunkció funkcióvá, a diszharm ónia harm óniává váljon. 
Ezt pedig segély k iutalásával, osztályfőnöki intővel, a gyerm ek elhelyezésé
vel stb. nem  lehet elérni.

A CSALÁDGONDOZÁS NÉHÁNY 
ELVI SZEMPONTJA

A családgondozói feladatok fe lbukkanása a  következőképpen történik. Az 
iskolában a gyerek (családi problém ák m iatt) tünethordozóvá válik. Ez jelent
kezhet romló tanulm ányi eredm ényben, fegyelmi problém ákban, devianciá
ban (pl. szipózás) stb. A felbukkanó tü n e te t azonban az iskola nem  tolerálja. 
A gyerek konfliktushelyzetbe kerül. A családgondozó törekvése az, hogy meg
szüntesse azt a családi problém át, am i a gyerek tüneteinek  kiváltó ja volt. 
Ehhez vagy a családi szerkezetet, vagy a családi dinam ikát, vagy a család tá r
sadalm i—anyagi—érzelmi helyzetében bekövetkezett rom lást kell megváltoz
tatn ia.
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A gondozónak azonban — kapcsolatba kerülve a családdal — nagyon 
ügyelnie kell arra, hogy a kapcsolat ne tegye őt a családi dinam ika résztve
vőjévé. A családgondozónak egy időben két szempontból kell viszonyulnia a 
családhoz. Megértéssel, em pátiával kell fogadnia a családtagok problém áit, 
de ugyanakkor nem szabad valam elyik fél irán t elfogulttá válnia, nem  sza
bad involválódnia a családi játszm ákban, vagyis meg kell őriznie külső, ob 
jek t ív  szempontjait.

A családgondozó módszerei között első helyen a közvetítő i  szerepet em 
lítjük, azt, am ikor a család és valam ilyen intézmény között terem t kapcsola
tot. Segítséget kérhet a gyám ügytől, orvostól, pszichiátertől, jogásztól, ren d 
őrségtől stb. A másik módszer tulajdonképpen a gondozás, am ikor a gondozó 
képviseli „kifelé” a családot, csak ra jta  keresztül, az ő intézkedésével, köz
reműködésével történhet minden, a családot lényegesen érintő dolog. A h a r
m adik módszer a családdal való együttm űködés, am ikor a családgondozó ak 
kor és addig avatkozik be a család életébe, akkor segít, am ikor a rra  aktuálisan  
szükség van.

Már az eddigiekből is látszik tehát, hogy nem elég, ha a családgondozó 
csak a család belső működésével kapcsolatos ism eretekkel és készségekkel 
rendelkezik, hanem szükséges a tevékenységi területével kapcsolatban álló 
intézm ények mechanizmusait is ismernie. Vagyis a családgondozónak két  
irányban kell hatnia nemcsak a család, hanem  az azzal kapcsolatban lévő 
társadalmi intézm ények  irányába is.

Mint a pécsi Apáczai Nevelési Központ kísérlete során, am elyben 1983/84- 
ben részt vettem , kiderült — és most a kísérlet vezetőjének, Telkes Józsefnek 
a megfogalmazását idézem —, „a családgondozótól gyakran olyan feladatok 
ellátását várná el az intézményes környezet, amelyet meglévő intézm ényeknek 
kellene vállalniuk. K iderült, hogy sokszor a segítő szervezetekkel való disz- 
funkcionális kapcsolat következm ényeit észleljük ’alulról’, a család oldaláról.”*

A családgondozás intézm ényi kapcsolatai azért is igen fontosak, m ert a 
család működési zavarai nemegyszer az intézmények m űködési zavaraira ve
zethetők vissza. Továbbá, a gondozásra szoruló családok zöme nem  ism eri 
azokat az intézményes lehetőségeket, amelyek gondjain enyhíthetnének, vagy 
nem rendelkezik azzal a szociális ügyességgel, hogy felkutassa ezeket a le
hetőségeket. Míg a családtagok csak hivatalos, formális kapcsolatot tudnak  
kialakítani az intézményekkel, sorsukat, a döntések kim enetelét és azok ide
jé t a h ivatal ügyrendje szabja meg, addig a családgondozónak szem élyes  és 
informális kapcsolatot kell k ialakítania az intézményekkel (éppúgy, m in t a 
családokkal). Az ilyen jellegű kapcsolat sokat segíthet abban, hogy egy-egy 
problem atikus helyzet mielőbb megoldódjék, és hogy az intézm ényi h ivatalnok 
a családot is mielőbb el tud ja  fogadni, és ne csupán ügyfélként, hanem  egyé
nileg tud ja kezelni.

* Dr. Telkes József: Családgondozás — mentálhigiénés szempontok. In: Csa
ládgondozói alapismeretek. OPI. Bp., 1986. p. 11.
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AZ INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ 
KAPCSOLATTEREMTÉS NEHÉZSÉGEI

Ma már a családoknak  ügyes-bajos dolgaikkal nem  a társadalom  által 
m egfelelő funkcióval e llá to tt emberhez, hanem  sokkal összetettebb feladato
k a t  végző intézm ényekhez kell fordulniuk. G yakran  az intézmények elneve
zéséből nem derül ki, hogy milyen ta rta lm ú  m unkát is látnak el, valójában 
m ik o r melyik intézm ényhez kell vagy lehet fordulni.

B ár ez még csak a kisebb gond. Szám talan esetben fordul elő, hogy a 
csa lád  vagy annak rászoru ló  tagja azt sem tud ja , létezik olyan intézmény, ahol 
a  problém ájára m egoldást vagy legalább a megoldáshoz segítséget kaphat. De 
h a  mindezzel tisztában is van, nem biztos, hogy tudja., m ilyen adatok szüksé
gesek  az intézményhez való  eljutásig, illetve m ire van szükség az intézm ény
b e n  kitöltendő papírokhoz és egyéb adm inisztrációhoz.

Amikor egy rászoru ló  m ár mindezeken a nehézségeken tú lju to tt, és úgy 
érz i, hogy m ár csak az utolsó lépés van h á tra , akkor még mindig legalább 
k é t akadállyal kell m egküzdenie. Az egyik az intézm ény nyitvatartási ide
je , am i természetesen egybeesik a család(tag) m unkaidejével. A másik prob
lém a pedig az, hogy az em ber nem tud ja , hogy az ado tt hivatal vagy intéz
m én y  képviselőjével m ilyen  módon kell, illetve lehet kom m unikálni. Nagyon 
so k an  bagatellizálják ez t a problémát, pedig sokszor ezen m úlik az ügy el
intézésének sikere vagy gyorsasága, sőt, m ég a minősége is. Szám talanszor 
tapasztaltam , hogy az ügyintéző és az ügyfél nem  értik  egymást. Az ebből fa
k ad ó  feszültség tehetetlenségérzésbe, m ajd csalódásba, és végül k iábrándult
ság b a  torkollik. így egy ú jabb probléma esetén az ügyfél m ár nem, vagy 
csak  nagyon nehezen m egy el ú jra  az intézm énybe.

A jó kom m unikációs készséggel rendelkező em bernek is nehézséget je
le n t elmondani a p ro b lém ájá t olyan helyen, m int a bíróság, a gyámügy vagy 
az ideggondozó. I tt  ugyan is olyan intim, belső, személyes dolgokat kellene fel
tá rn i, soha nem lá to tt, idegen em bereknek, am it még a legszeretettebb hozzá
tartozónak  sem mond el az ember. R áadásul a rászorulónak azt is érzékel
n ie  kell, hogy ott nem  az ő ügye a legfontosabb, sőt, az ügyintéző azzal „biz
t a t j a ” , hogy számára ez az ügy csupán egy a sok közül.

Különösen nehéz ezt az u ta t a többszörösen hátrányos helyzetű családok tag
ja in a k  bejárnia, akik a leg inkább  rászorulnak a szolgáltatásra, vagyis akik számá
r a  létrehozták az in tézm ényt. I tt  azokra a családokra gondolok, ahol az egyik vagy 
m in d k é t szülő alkoholizál; valaki m ozgássérült a családban, vagy elmebeteg 
v a n  közöttük; ahol a szü lők  elváltak, vagy pedig ahol nem váltak  ugyan el, 
de  állandó veszekedések és verekedések között élnek: ahol valaki a család
bó l börtönben van vagy vo lt; ahol anyagi nehézségekkel küszködnek; de ide 
sorolhatók az alacsony ku ltu rá ltságé családok is. A többszörös hátrány  abból 
adódik , hogy a p rob lém ák  halmozottan, szinte egym ást vonzva jelentkeznek 
egy-egy ilyen családnál. Ezeknek a családoknak a problémakezelő készsége 
rendk ívü l alacsony, a kom m unikációs készségről nem is beszélve.

De az in tézm ényekben dolgozó ügyintézők is h íján  vannak ezeknek- a 
készségeknek. Problém aérzékenységük  sem  megfelelő, és em berism eretük  
egyálta lán  nincs. A k ép le t tehát a következő: vannak a hátrányos helyzetű 
em berek  és családok, és vannak a nekik segíteni akaró  intézmények, csak
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hogy nem találják egymáshoz az u ta t, nem alakul ki közöttük a megfelelő 
kapcsolat. Márpedig szükségük van egymásra: a család az intézm énytől kap
h a tja  meg a megfelelő segítséget, az intézmény pedig a családot segítve tö lt
heti be a szerepét. Tehát a családnak is és az intézm énynek is olyan segít
ségre van szüksége, amivel egym ásra találhatnak. Ehhez próbálnak  segítsé
get nyújtan i a családgondozók.

A CSALÁDGONDOZÓ INTÉZMÉNYI KAPCSOLATAI

Tapasztalataim  alapján a családgondozói m unka intézm ényi kapcsolatait 
az alábbiak jellemezték.

A Nevelési Központban a M entálhigiénés Szolgálat m egalakulásakor 
nemcsak az osztályt, de ezen belül a családgondozói csoport m unkatársait 
is csodabogárként kezelték. A m unkatársak  és a pedagógusok sem tudták , mit 
is tak ar ez az elnevezés. V alljuk be őszintén, mi m agunk — családgondozók 
— sem tudtuk, milyen feladatok várnak  ránk egy m űvelődési-oktatási in
tézm ényben. Pár héten belül azonban kiderült, hogy mi az első számú, leg
fontosabb feladatunk: elfogadtatni magunkat. Mind a központon belül m űkö
dő intézm ények m unkatársaival, m ind a külső intézményekével.

A bölcsődében és az óvodában kellett a legkisebb ellenállással megküz- 
denünk. M iután a gondozónők és az óvónők naponta kétszer is találkoznak a 
szülőkkel, nagyon sok m indent m egtudnak a családról. Nagyon kifinom ult é r
zékük van a legkisebb jel vagy változás érzékelésére is m ind a gyerekeknél, 
m ind az őket hozó vagy vivő szülőknél. Így az óvónő vagy a gondozónő azon
nal érzékeli a megjelenő problém át, és megfelelő módon reagál is rá. Tehát 
ő is gyerm ekcentrikus családgondozást végez szinte naponta. Ezért ez a két 
terület, illetve intézmény a családgondozó számára nagyon kevés feladatot 
jelent. Az iskolában az első év azzal telt, hogy m egértessük a pedagógusok
kal azt, m it is akarunk mi az iskolában, mi a  m unkánk, és ezt m ilyen módon 
akarjuk  végezni. Amikor ezt m egértették , lassan és óvatosan ugyan, de kezd
tek kipróbálni bennünket. Hónapok kellettek hozzá, hogy elfogadjanak ben
nünket. Akkor azonban m inden problém ás gyereküket ránk  ak a rták  testál
ni azzal, hogy majd mi rendbe hozzuk a helyzetet. A rengeteg problém ás gye
rekkel küszködő pedagógusok alig várták, hogy valaki levegye a vállukról 
ezt a terhet. Csakhogy a családgondozó nem tud ja  átvenni a te rh e t és az ez
zel járó  felelősséget sem tud ja átvállaln i a pedagógustól. A családgondozó a 
problem atikus gyerek gondjainak megoldásában tud és akar segíteni. Tehát 
partnere  szeretne lenni a pedagógusnak. A következő évben a pedagógusok
nál m ár nem a felelősség á th árítá sa  volt az első szempont. M ár érdekelte 
őket, hogy mit is csinálunk a gyerekkel és a szülővel. Sőt, az is, hogy ő, a 
nevelő m it tud egy-egy problem atikus helyzetben segíteni. Ekkor néhány 
pedagógus m ár a nevelési gondjain tú l személyes problém áihoz is segítsé
get kért tőlünk. Kapcsolatunk lassan ugyan, de jó irányban haladt.

Az intézmények vezetőivel ellentm ondásosan alakult a kapcsolatom, ö rü l
tek annak, hogy valaki intézi a nehéz helyzetben lévő gyerekek és családjaik
nak ügyeit. Ugyanakkor gyors, határozott, adm inisztrálható eredm ényeket 
vártak  el, ami ebben a m unkában nem  lehetséges.
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A Nevelési K özponton kívül a családgondozás során számtalan intéz
m énnyel kerültünk kapcsolatba. Így — többek között — a tanács különböző 
osztályaival (gyámügy, egészségügyi osztály, szabálysértés stb.), a bírósággal, 
a rendőrséggel, a gyerm ek- és a felnőtt-ideggondozóval, a szociális foglalkoz
tatóval, a GYIVI-vel, a m unkaközvetítővel, továbbá kórházakkal, általános 
iskolákkal, m unkahelyekkel, vállalatokkal stb. Ezeknél az intézményeknél 
sokkal nagyobb érte tlenség  és ellenállás volt tapasztalható, m int a Nevelési 
Központ intézményeinél.

Az esetek többségében a családgondozó a gyám üggyel biztosan kapcso
latba kerül. Akár egy-egy család anyagi segélyezésekor, akár a válás utáni 
láthatáskor. Így velük sokkal intenzívebb az együttm űködés, m int a többi 
intézménnyel.

A tanács szabálysértési osztályán dolgozó ügyintézővel is személyes is
m eretséget kellett kötnöm , m ert az adm inisztratív  kapcsolat szinte m ár cső- 
dösnek bizonyult. így  annak  érdekében, hogy az intézkedési időt több hó
napról pár hétre csökkentsem , tú lléptem  az intézm ényes kereteket. Az egész
ségügyi osztállyal nagyon rossz volt a kapcsolat, a családgondozókat teljesen 
visszaszorították az adm inisztratív  intézm ényi szintre.

Az ideggondozók kissé fölényesen tek in tettek  rán k : m eghallgattak ben
nünket, nagyon készségesek voltak, szívesen adtak tanácsot. A mi vélemé
nyünket azonban rendszeresen felülbírálták, kom petenciánkat megkérdője
lezték.

A bíróságok, ügyvédek, vállalatok, klinikák elháríto tták  az együttm űkö
dést. Ők csak az eddig használt sémák szerinti viszonyokban tud tak  gondol
kodni, márpedig a családgondozó egyik sém ába sem fé rt bele.

A CSALADOK ÉS AZ INTÉZMÉNYEK KAPCSOLATA

M iután a segítségre szoruló családok és a segítséget nyújtó intézmények 
között rendkívül nehézkes a kom m unikáció, a családgondozás során a csa
ládgondozó vállalkozik a közvetítő  szerepére. Ez a közvetítő szerep azonban 
rendkívül bonyolult. Eddigi tapasztalataim  szerint a két fél között csak ak
kor tudok sikeresen közvetíteni, ha nemcsak a családok gondjait értem  meg, 
h a  nemcsak az ő é rdekeiket tartom  szem előtt, hanem  a megfelelő intéz
m ény problém áit is m egértem  és elfogadom az ügyintézők érdekeit és el
várásait.

Ennek az előzm énye az, hogy a h ivatal em berét, az ügyintézőt nem hiva
talos embernek tek in te ttem , hanem  olyannak, akinek szintén gondjai, bajai 
vannak az életben, ak i ism eri h ivatalának  nehézkességét, és aki szintén szen
ved ettől. Bár ő nem  lépheti át ezeket a korlátokat, m ert köti őt a hivatali 
szabályzat, ám a szem élyes megbeszélések, inform ációk, az adminisztráció 
m inim álisra csökkentése sakkal határozottabbá, m egfontoltabbá te tte  az ügy
intézőt, aki sokkal tö b b  szempontot érzékelt és v e tt figyelembe így. Ennek 
következtében az ügyintézők reakciója sokkal átgondoltabb és gyorsabb lett.

Egy másik problém a volt — am it az előbbiekben m ár érintettem  — az 
információ egysíkúsága. A hivatalok és az intézm ények csupán egy szem
pontot vesznek figyelem be a család problém ájának megítéléséhez. A rend
őrség például csak a bűncselekm ény elkövetésének tényével foglalkozik, az
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iskolát csak az érdekli, hogy jó  vagy rossz tanuló a gyerek, a m unkahelyen 
az a fontos, hogy az anya vagy az apa dolgozik-e vagy sem. És így tovább. 
Az intézm ényeknek sem idejük, sem energiájuk nincs arra, hogy a segítsé
get várók között szelektáljanak a segítség minőségét illetően. A családgondo
zó azonban földeríti a család helyzetének ok-okozati összefüggéseit, és erről 
tájékoztatja az ügyintézőt is, akinek ez a pluszinformáció segítséget jelent 
ahhoz, hogy milyen tám ogatást nyújtson a családnak.

T érjünk most vissza a család és az intézmény közötti közvetítési szin
tekre. Először is a felek egymás irán ti igényeit kell közvetíteni. Vagyis a 
családgondozó az első szinten üzenetet közvetít. Például egy családnak anya
gi segítségre van szüksége, és azt szeretné tudni, hogy az intézm ény tud-e 
erre vállalkozni. A második szint a családnál és az intézm énynél is az üze
net értelmezése, dekódolása. Azért van erre szükség, m ert egy b a jb an  lévő 
ember vagy család nagyon nehezen tud ja  megfogalmazni a problém áját. A 
hivatal nyelvére pedig még kevésbé tu d ja  lefordítani — így pedig a h ivatal 
sem érti meg, m it akar az egyén vagy a család.

A családgondozónak azonban kézben kell tartania , és megfelelő irányba 
kell terelnie a beszélgetést. A hivatal szám ára úgy kell értelm ezni a család 
igényeit, hogy az a legnagyobb jó indulatta l és a lehető legjobb m ódon se
gítsen, a család számára viszont úgy kell értelmeznie a hivatal igényeit, hogy 
az ne váltson ki ellenállást és feszültséget. Vagyis megfelelő m ederbe keli 
terelnie a kapcsolatot.

A harm adik  szint a felek szem élyes találkozásának megszervezése. Erre 
mind a család, mind a hivatal képviselőjét fel kell készíteni. A m egfelelő in
formációk megadásával m egértőbbé, elfogadóbbá, türelm esebbé kell tenn i a 
feleket. A személyes találkozás során is szükséges lehet a kom m unikációs 
zavarok feloldása. Ebben a helyzetben csak a felek türelm essége segít á t a 
nehézségeken. Ez a helyzet ad lehetőséget a felek problém aérzékelő és prob
lémakezelő készségének a javítására. I tt  tehető próbára és it t  fe jleszthető  a 
kommunikációs és az em pátiás készség.

Ilyen feladatok várnak tehát a rra  a családgondozóra, aki fe lválla lja köz
vetítői szerepét. Ahhoz, hogy a családok és az intézmények közötti viszony 
jó legyen, az emberek közötti kommunikációs, m egértési készséget kell fej
leszteni. Az ilyen közvetítői szerep célja: az eredményes emberi kapcsolatok 
kiépítése.
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SZEMIOTIKA

J .  M. Lotrnan

A SZEMIOSZFÉRÁRÓL

N apjaink szem iotikájában néhány alapfogalom  jelentésének a felülvizs
g á la ta  van napirenden. K öztudott, hogy a szem iotika a kezdetektől két tu 
dom ányos hagyom ányt követ. Egyrészt Peirce-M orris nyomán a jelből m int 
valam ennyi jelrendszer alap jából indult ki. M ásrészt Saussure-re és a p rá
gai iskola téziseire tám aszkodva a nyelv és a beszéd antinóm iáját vette ala
pul. E két felfogásban m inden különbözőségük ellenére egy valam i közös: 
bázisnak a legegyszerűbb, atom elem nyi részecskét tekintik , s m inden további 
alkotórészt a hozzá való hasonlatosság szem pontjából vizsgálnak. Az előbbi 
felfogásban az analízis a lap ja  az izolált jel, az összes további szemiotikái feno- 
m én pedig jelek sorozata. Az utóbbi felfogást egyebek között az a törekvés 
jellem ezte, hogy az egyes kommunikációs ak tusokat — a feladó és a címzett 
közötti inform ációcserét — kívánta m indennem ű kommunikációs aktus ki
indulási alapjának és m odelljének tekinteni. Képviselői végül is a jelcsere 
individuális aktusát a term észetes nyelv m odelljeként, a term észetes nyelve
ket pedig univerzális szem iotikái modellekként kezdték felfogni, miközben a 
szem iotikát úgy p róbá lták  értelmezni, m in t a nyelvészeti módszereknek 
olyan tárgyakra való k iterjesztését, melyek eladdig nem tartoztak  a hagyo
m ányos nyelvészet körébe. Ezt a saussure-i gondolatot a végletekig sarkítva 
a néhai I. I. Revzin fogalm azta újra, am ikor a M ásodik Nyári Iskola K jaeri- 
k iben  (1966) ta rto tt ülésén az alábbi m eghatározást adta: „A szemiotika tá r 
gy át képezheti bárm ely olyan objektum, mely lingvisztikailag leírható.”.

E megközelítés eleget te t t  a tudományos gondolkodás közism ert szabá
lyának  — az egyszerűtől a bonyolult felé való haladásnak —, mely az első 
m enetben  még kétségkívül érvényesnek bizonyult. Ugyanakkor azonban e 
megközelítési mód veszélyeket is re jt m agában: a heurisztikus célszerűséget 
(az elemzést m egkönnyítendő) m indinkább oly módon értelmezi, m intha az 
m agának  az objektum nak az ontológiai jellem zője volna, m intha az objek
tum  sa já t eleve meglévő struk tú rájábó l adódóan az egyszerű, világosan el
határolódó atom isztikus elem ekből építkezve fokozatosan válna mind össze
te ttebbé. A bonyolult ob jek tum  e felfogás szerin t az egyszerű elemek puszta 
összegeződésének minősül.

Az utóbbi húsz év szem iotikái kutatásai lehetővé teszik, hogy sok m in
den t m ásképpen szem léljünk. Így ma m ár feltételezhető, hogy tiszta, funkcio
nálisan  egynemű rendszerek a m aguk izolált fo rm ájában  m int reális műkö
dők nem  léteznek. K ülönválasztásuk csupán heurisz tikus szükségszerűség. Az
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egyes rendszerek csak m ás-más típusú és a szervezettség különböző szintjein  
álló szemiotikái képződmények kontinuum ába ágyazódva funkcionálnak. E 
kontinuum ot a V. I. Vernadszkij által bevezetett bioszféra fogalm ának an a
lógiájára szemioszférának fogjuk nevezni. A bioszféra nem  tévesztendő ösz- 
sze a Vernadszkij használta nooszféra fogalmával. A nooszféra a bioszférának 
egy bizonyos, a tudatos emberi tevékenység m egjelenéséhez kötődő fejlődési 
foka. A vernadszkiji bioszféra egy kozmikus m echanizm us, melynek helye 
bolygórendszerünk egészében strukturálisan  m eghatározott. A Föld felszínét 
borító, az összes élő anyagot m agában foglaló bioszféra a Nap fényenergiáját 
fizikai és kémiai energiává alak ítja át, melyek azután planétánk élettelen, 
„m egkövült” anyagainak átalak ítását végzik. A nooszféra akkor jön létre, 
am ikor ebben a folyam atban a döntő szerepet az em beri értelem  kap ja . 1 Míg 
a bolygónk egy részét elfoglaló nooszféra létezése anyagi-térbeli, a szemio- 
szféra tere  absztrakt jellegű. Ez azonban korántsem  jelenti, hogy most a té r 
fogalm át á tv itt értelemben használjuk. Olyan m eghatározott szférával van itt. 
dolgunk, mely egy önmagába záródó tér jellemző jegyeit viseli magán. A 
kommunikációs folyamatok realizálódása és új inform ációk kidolgozása csak 
egy ilyesfajta téren belül válhat lehetővé.

A bioszféra term észetének Vernadszkij általi értelm ezése hasznosítható 
lehet az általunk bevezetett fogalom meghatározásánál, ezért részletesebben 
ki kell té rn ü n k  rá. Vernadszkij a bioszférát élő anyaggal k itöltött té rkén t 
határozza meg. „Az élő anyag — írja  — élő szervezetek összessége . 2 Ügy tű n 
het, e m eghatározás feljogosít a feltételezésre, hogy szerzője a különálló, a to
mizált élő organizmusokat veszi alapul, s hogy azok összessége alkotja sze
rinte a bioszférát. Valójában azonban nem így vélekedik. M ár az is, hogy az 
élő anyagot m int organikus egységet — m int a Földet körülvevő bu rko t — 
vizsgálja, valam int, hogy e burok belső szerveződésének sokféleségét m ásod
lagosnak tekinti a kozmikus funkció-egységhez — a napenergia kém iai és 
fizikai átalakításának mechanizmusához — képest, arról tanúskodik, hogy 
Vernadszkij felfogásában az egyes organizmusokkal szemben a bioszféráé 
az elsőbbség: „Az életnek ezek a sűrűsödései szorosan összefüggenek egym ás
sal. Egyik sem létezhet a másik nélkül. A különféle élő burkok és sűrűsödé
sek közötti kapcsolat és term észetük változatlansága a geológiai idő teljes 
egészére érvényes, örök jellemzője a földkéreg m echanizm usainak . ” 3 K ülö
nösen tisztán fejeződik ki a bioszféra elsőbbségének gondolata az alábbi fo r
m ulában: „A bioszféra szerkezetileg a végsőkig m eghatározott, minden ben
ne végbemenő folyam atot meghatározó képződmény. ( . . . )  A term észetbe 
ágyazott em ber az összes többi élő szervezethez és élőlényhez hasonlóan a 
bioszféra funkciója, annak egy m eghatározott tér-idejében . ” 4

Analóg megközelítés lehetséges a szemiotika kérdéseiben is. A szemioti
kái univerzum ot szemlélhetjük különálló szövegek és egymástól elszigetelt 
nyelvek összességeként. Ez esetben az egész építm ény olyan lesz, m in tha 
különálló téglákból volna összerakva. Ám jóval term ékenyebbnek ígérkezik 
a ford íto tt irányú megközelítés: az egész szemiotikái te re t egy egységes m e
chanizm usnak (sőt akár szervezetnek) is fölfoghatjuk. Ez esetben nem az 
egyik vagy a másik tégla lesz az elsődleges, hanem  a szemioszférának neve
zett „nagy rendszer”. A szemioszféra az a szemiotikái tér, melyen kívül nincs 
és nem is lehetséges szemiózis.

Ahogyan az egyes bifsztekek összeragasztásából még nem lesz borjú, 
ám az állato t felszeletelve bifszteket kapunk, a szemiotikái aktusok össze

87



gezése révén ugyancsak nem  ju tunk  el a szemiotikái univerzumhoz. Éppen for
d ítv a : csak a szem ioszférának m int univerzum nak a létezése folytán válnak 
az egyes jel-aktusok is realitássá.

A szemioszférát egy sor tulajdonsággal jellem ezhetjük.
1. Határoltság. A szemiotika fogalmához hozzátartozik bizonyosfajta sze

m iotikái egyneműség és individualitás. E két fogalom form álisan nehezen de
finiálható, m eghatározásuk a leírási szisztéma függvénye, de — m int látni 
fog juk  — ez nem teszi kérdésessé rea litá sukat és intuitíve jól körvonalazha- 
tóságukat. M indkét fogalom a szemioszférán kívüli vagy tőle idegen szemio
tik á i tértől való elhatáro ltság  jelentését hordozza.

A szemiotikái határo ltság  egyik alapfogalm a a határ. Lévén, hogy a  sze- 
m ioszféra tere absz trak t fogalom, h a tá rá t sem konkrét képzeteink eszköztárá
val kell elképzelnünk. Hasonlóan ahhoz, ahogyan a h a tá r t a m atem atikában 
is pontok sokasága alkotja, melyek egyidejűleg tartoznak a külső és belső tér
hez, a szemiotikái h a tá r  — bilingváris tolm ács-„filterek” összessége, melyeken 
áthato lva a szöveg az adott szemioszférán kívü li másik nyelvre fordítódik le. 
A szemioszféra „zártsága” abban nyilvánul meg, hogy nem  érintkezhet el
té rő  szemiotikái vagy nem szemiotikái szövegekkel. Ahhoz, hogy e szövegek 
realitássá váljanak a szám ára, le kell fordítania őket belső terének vala
m elyik belső nyelvére, illetve szemiotizálnia kell a nem szemiotikái ténye
ket. A szemioszférát határoló  pontokat ily módon azokhoz az érző recepto
rokhoz hasonlíthatjuk, m elyek a külső ingereket idegrendszerünk nyelvére 
fo rd ítják  le, vagy olyasfajta átviteli blokkokhoz, m elyek a külvilágot az 
ad o tt szemiotikái szféra szám ára adaptálják.

Az elm ondottakból nyilvánvaló, hogy a h atár és a szemiotikái indivi
dualitás fogalmai összefüggenek egymással. E tekintetben azt mondhatjuk, 
hogy a szemioszféra: „szemiotikái személyiség”, melyre éppúgy érvényes a 
személyiség fogalm ának azon sajátossága, hogy miközben em pirikusan két
ségbevonhatatlan és in tu itíve nyilvánvaló, formális m eghatározása rendkívül 
nehéz. Tudvalévő, hogy a személyiség m in t ku ltú rtö rténeti szemiotikái je
lenség határa a kódolás m ikéntjétől függ. így például a feleség, a gyermekek, 
a szabadságuktól m egfosztott szolgák, vazallusok egyes rendszerekben a férj, 
a gazda, a patrónus személyiségéhez tartoznak  hozzá, nem  rendelkeznek ön
álló  személyiséggel, míg m ás rendszerekben önálló individuum oknak tekintik 
őket. Ez világosan k iderü l a  jogggyakorlat szemiotikái relativizm usából. Ami
k o r Rettegett Iván kegyvesztett bo járait a családjukkal és szolgáikkal együtt 
végeztette ki, ezt a te tté t nem bosszútól ta rtó  beteges gyanakvása diktálta 
(még hogy egy vidéki u radalm i cseléd veszélyes legyen a cárra!), hanem  az 
az elképzelés, hogy ők jogilag egyetlen személyt képviselnek a ház urával, 
s így a halálos ítélet term észetszerűleg rá ju k  is kiterjed. Az orosz ember 
abban  látta Iván „re tteg e tt” kegyetlenségét, hogy tú lon tú l sok em berét vé
geztette ki, de a kegyvesztettek nemzetségéhez tartozók egész sorának a ki
ir tá sa  természetes volt szám ára. A külhoniak viszont azon háborodtak fel, 
hogy az egyes em ber bűnéért mások is szenvednek. 1732-ben Lady Rondo, az 
angol követ felesége (aki nem  volt ellensége az orosz udvarnak, leveleiben 
A nna Joannovna jóságáról, érzékenységéről, Biron jószívűségéről beszél) még 
így ír európai levelező partnerének  a Dolgorukov család száműzetéséről: „Le
het, hogy m agukat m eglepi az asszonyok és gyermekek száműzetése, de itt, 
ha  a családfő kegyvesztetté válik, következm ényeit az egész családnak visel-
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nie kell . ” 5 A vérbosszú is egyfajta kollektív — történetesen családi —, nem 
individuális személyiség-felfogáson alapul, mely szerint jogilag a gyilkos 
egész családfája felelőssé tétetik. Sz. M. Szolovjov meggyőzően hozza össze
függésbe a „mesztnyicsesztvo” (származás alap ján  történő kinevezés) in téz
m ényét a kollektív, nemzetségi személyiségfelfogással: „Érthető, hogy a 
nemzetségi szövetség védőbástyája s a tagok egymás irán ti felelőssége 
következtében az egyén szerepének szükségszerűen el kellett enyésznie 
a nemzetség jelentőségéhez képest: az egyes em ber semmit sem je len te tt a 
nemzetsége nélkül, önm agában  még a hírneves Ivan Petrov sem létezett, 
Ivan Petrov is csak unokatestvéreivel és testvéreivel egyetemben volt az, aki. 
A nemzetség és a személy ilyetén összefonódásának következtében, ha egy 
személy följebb ju to tt a hivatali ranglétrán, följebb ju to tt általa egész nem 
zetsége, ha pedig a  nemzetség egyik tagja lesüllyedt, vele süllyedt az egész 
nemzetség is . ” 6

A szemiotikái té r h atára  nem mesterséges fogalom, hanem a lehető leg
fontosabb, e tér szemiotikái m echanizm usának lényegét meghatározó fu n k 
cionális és struk turális pozíció. A h a tá r az a bilingváris mechanizmus, mely a 
külső közleményeket lefordítja a szemioszféra belső nyelvére és viszont. A 
szemioszféra ily módon csak általa képes kon tak tust terem teni a nem  szemio
tikái, illetve eltérő szemiotikái terekkel. A m int a szemantika te rü le té re  lé
pünk, a szemiotikán kívüli realitásra  kell, hogy apelláljunk. Nem szabad 
azonban elfelejtenünk, hogy a szemioszférának ez a realitása csak olyan m ér
tékben válik „önmaga számára való realitássá”, amilyen m értékben saját 
nyelvére lefordítható. (Hasonlóan a sejthez, m ely csak úgy képes a külső, 
idegen anyagokat befogadni, ha azok m ár a rá  jellemző biokémiai anyagok
ká átalakultak  — m indkét eset egyazon törvényszerűség lényegének speciális 
megnyilvánulása.)

M indenfajta határnak  és buroknak (az élő se jt m em bránjától a vernadsz- 
kiji bioszféráig, a Földet körülvevő burokig és a szemioszféráig) az a fu n k 
ciója, hogy gátolja az áthatolást, a filtrációt, s hogy a külvilágot belsővé 
adaptáló átalakítást szolgálja. Ez az állandósult funkció a különböző létszin
teken más-más módon realizálódik. A szemioszféra szintjén a sa já tnak  az ide
gentől való elkülönítését, a külső közlemények szűrését és saját nyelvre való 
lefordítását, vagyis m inden kívülről szárm azónak a szemiotizálását és in fo r
mációvá való átalak ítását jelenti.

Ebből a szempontból a fordítás valam ennyi külső kontak tust biztosító 
mechanizm usa a szemioszféra határstruk tú rájához tartozik. A szemioszféra 
egészének ha tárá t á t- meg átszelik az egyes kulturális részterületek h a tá r
vonalai.

Azokban az esetekben, am ikor a kulturális té r jellegénél fogva te rr ito r i
ális, a h a tár eredeti értelem ben ve tt térbeliségre tesz szert. U gyanakkor ü t
köző voltát s a fordítás sajátos áttételeit, az inform ációt transzform álandó, 
ekkor is megőrzi. így például, am ikor a szemioszférát a m eghódított „k u ltu 
rális” térrel, a hozzá képesti külső világot pedig a kaotikus, rendezetlen ösz
tönök birodalm ával azonosítják, a szemiotikái jelenségek gyakorta öltik  a 
következő form át: mindazon személyek, akik különleges adottságuk (varázs
lók), vagy foglalkozásuk (kovácsok, pékek, hóhérok) révén egyszerre ta rto z 
nak m indkét világhoz, és m int tolmácsok m űködnek, a terület perifériáján , a 
kulturális és m itologikus tér határán  telepszenek le, míg az istenségek „kul-
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turális” világszervező szentségének helye a centrum . Lásd a perem 
vidékek „romboló” elem i erejének szociális s tru k tú rá já t a XIX. századi kul
túrában, s vele szem ben Cvetajeva poém áját (Poéma zasztavi), m elyben a 
perem vidék egyszerre jelenik meg a város részéként, s az egész világhoz húzó, 
a várost romba döntő  erőként. A periféria  term észeténél fogva kétnyelvű.

A perem vidékeken határai védelm ére m inden nomádokkal, „sztyeppel” 
vagy „barbárokkal” körü lvett nagy birodalom  ugyancsak nom ádokat, illetve 
„barbárokat” te lep íte tt. Ezek a települések a kulturális kétnyelvűség zónáját 
képezték, a két v ilág  közötti szemiotikái kon tak tust szolgálták. Ugyancsak a 
szemioszféra h a tárfu n k ció já t töltik be a legkülönbözőbb kulturális keveredé
sek körzetei: a  városok, kereskedelm i u tak  és egyéb öszvér jellegű és kreoli- 
zált képződm ényeket szülő térségek.

Tipikus h a tá rfu n k c ió ra  utal a „ha tá rregény” szituációja is, például a bi
zánci eposz Digeniszről szóló része, vagy az Igor énekben elbeszélt történet. 
A Rómeó és Jú lia  típusú , két ellenséges ku ltu rá lis  tere t egyesítő szerelmi szü- 
zsé úgyszintén világosan föltárja e „határm echanizm us” lényegét.

De figyelembe kell vennünk azt is, hogy a határ, miközben immanens 
m echanizmusát tek in tv e  egyesíti a szemiózis két szféráját, a szemiotikái ön
tu d a t (a m etaszintű önleírás) pozíciójából nézve viszont kettéválasztja az adott 
szemioszférát. Az önm agunk kulturális-szem iotikái mibenlétére való ráébre- 
dés nem más, m in t specifikum ainknak, a többi szférával való szembenállá
sunknak a tudatosulása. Ez késztet a rra , hogy az adott szféra jellemző jegyét 
abszolútként hangsúlyozzuk.

A szemioszféra történelm i fejlődésének különböző m om entum ai során 
a határ egyik vagy m ásik  funkciója dom inánssá válhat, az összes többit hát
térbe szoríthatja vagy teljesen el is nyom hatja.

A határnak  a szemioszférában m ég további funkciója is van : azoknak 
a felgyorsult szem iotikái folyam atoknak a terrénum a ez, melyek m indig sok
kal aktívabban m ennek  végbe az em ber alko tta  kultúrvilág perifériáján , hogy 
onnan a magot képező benső s tru k tú rák  felé hatoljanak, és kiszorítsák azokat.

Az antik Róma tö rténe te  jól illusztrálja  az általános törvényszerűséget: 
egynémely viharos gyorsasággal terjeszkedő kulturális területek bekebelezik 
a határaikon tú li közösségeket (struk tú rákat), és saját perifériájukká változ
ta tják  őket. Ezzel előm ozdítják a  periféria  gyors kulturális-szem iotikái és gaz
dasági növekedését, szem iotikái s tru k tú rá in ak  a központ felé való közvetíté
sét, kulturális vezetőinek delegálását, m ígnem  a periféria a ku lturális cent
rum ot végképp m eg nem  hódítja m agának. E folyam at m indazonáltal a kul
turális mag szem iotikái fejlődését serken ti (rendszerint a „vissza az ala
pokhoz” jelszavával), m ely azonban ekkor m ár gyakorlatilag egy új, a tö r
ténelmi fejlődés so rán  létre jö tt s tru k tú ra , jó llehet önm agát még korábbi 
s truk tú rájának  m etakategóriái szerint értelm ezi. A központ—periféria oppo- 
zíciót a tegnap—m a oppozíciója váltja fel.

Mivel a h a tá r  a  szemioszféra e lm aradhata tlan  alkotórésze, a szemioszfé- 
rának  szüksége van  egy „rendezetlen” külső környezetre, s ha nincs, konst
ruál egyet m agának. A ku ltú ra  nemcsak önnön belső rendezettségét terem ti 
meg, hanem a külső rendezetlenség sajátos típusát is. Az antikvitás m egalkot
ja  a maga „b a rb ára it”, a „ tudat” — a „ tu d a ta la ttit”. S annak nem  tu lajdonít 
eközben jelentőséget, hogy az úgynevezett „barbárok” kultúrája esetenként 
jóval ősibb, illetve hogy e népcsoportok nem alkotnak monolitikus egészet,
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hiszen a legfejlettebb civilizációs szinttől a legprim itívebb fejlődési fokon álló 
törzsekig széles kulturális skálán foglalnak helyet. Az antik  oivEizáció m ind
azonáltal csak oly módon tud ta  önm agát kulturálisan egységes egészként té
telezni, hogy konstruált egy egységes „barbár” világot, m elynek elsődleges 
ism ertetőjegye az antik  ku ltúrával való közös nyelv hiánya volt. A külvilágot, 
a m aga szemiotikái ha tára in  túli másik oldal s tru k tú rá it az antikvitás nem- 
-struk tú rának  nyilvánította.

Nem a külső és belső té r értékelése itt a lényeges, hanem  a határ meg
létének a ténye. Így példáid a XIX. század robinzonádjaiban a civilizált tá r
sadalom szemiotikái szféráján kívül álló „vadem ber” pozitívan értékelődik 
(csak a gyermekek és az állatok m esterségesen konstruált világát hasonlítjuk 
az övéhez, melytől ugyancsak idegen a kultúrának, azaz a ku ltú ra  m echaniz
m usainak „egyezményes” jellege.)

2. Szem iotikái egyenlőtlenség. Az első pontban elm ondottakból lá tn i
való, hogy a „nem szem iotikái” té r valójában egy m ásik szem iotikái térnek 
bizonyulhat. Ami egy ado tt ku ltúra belső nézőpontjából nem  szemiotikái té r
nek látszik, a külső megfigyelő szemszögéből e té r perifériá jának  mutatkozik. 
Hogy hol is húzódik az ado tt ku ltúra határa, a válasz ily módon a megfigye
lői nézőponttól függ.

A kérdést a szemioszféra szerveződésének törvénye, a kötelezően érvé
nyesülő belső egyenlőtlenség teszi még összetettebbé. A szem iotikái térre  jel
lemzőek a mag nagyfokú szervezettséget m utató s tru k tú rá i (általában több 
van belőlük), valam int az a  perifériához vonzódó, sokkal inkább am orf sze
m iotikái közeg, melybe ezek a m agstruktúrák beágyazódnak. Ha egy mag- 
s tru k tú ra  túl azon, hogy domináns szerephez jut, e lju t az önleírás szintjére, 
míg végül m etanyelveit rendszerbe foglalja, s e rendszer segítségével nemcsak 
önm agát, hanem az adott szemioszféra perifériális te ré t is le tud ja  írni, akkor 
reális modelljének egyenlőtlenségi szintjeire ráépül a szemioszféra ideális 
egységének szintje. A szemioszférán belüli dinam ikus folyam atok egy része 
e két szint egymásra hatásából ered.

Az egyenlőtlenséghez egy adott struk turális fokon a szintek keveredése 
is hozzáadódik. A szemioszféra valóságában a nyelvek és szövegek hierarchiá
ja  rendre fölborul, és egymással m int egy szinten lévőkkel ta lálják  szembe 
m agukat. A szövegek szám ukra inadekvát nyelvek közé keverednek, meg
fejtésük kódjai pedig teljesen hiányozhatnak. Képzeljünk el egy olyan m ú
zeumi term et, ahol a vitrinekbe különböző korokból származó kiállítási tá r 
gyakat helyeztek, a feliratok ism ert és ism eretlen nyelveken íródtak, és ahol 
m agyarázatként olyan szakmai instrukciók állnak rendelkezésre, melyek a 
látogatók haladási irányának terv rajzát és viselkedésének előírásait ta rta l
mazzák. S ha m indebbe beléhelyezzük a látogatókat is a m aguk szemiotikái 
világával, akkor a szemioszférához hasonlatos kép áll előttünk.

A szemiotikái tér struk turális különneműségéből adódnak a dinamikus 
folyam atok tartalékai, továbbá általa jön  létre az adott szférán belüli új in
formációk kidolgozásának egyik mechanizmusa. A kevésbé m erev szervezett
séget m utató perifériális területeken, melyek szerkezetileg rugalm asak és 
„csuszamlósak”, a dinam ikus folyamatok kisebb ellenállásba ütköznek, s így 
gyorsabban mennek végbe. A struk turális önleírás (gram m atika) létrejö tté
vel nagym értékben fokozódik a stru k tú ra  merevsége, és fejlődése lelassul. 
Ugyanakkor azok a területek, melyek nem vétetnek alá egy ilyen leírásnak,
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vagy melyek az önleírás szám ára egyértelm űen inadekvát nyelven íródnak le, 
gyorsabban fejlődnek. Ez készíti elő a  m agstruktúra által betöltö tt funkció
nak az előző korszak p erifériá já ra  való m ajdani áthelyeződését, s a korábbi 
cen trum  perifériává való átalakulását. E folyam at szemléletesen nyomon kö
vethető a világ civilizációs centrum ainak és perifériáinak áthelyeződésekor.

A mag és a  periféria szétválása — a szemioszféra belső szerveződésének 
a törvénye. A domináns szem iotikái szisztémák helye a m agban van. Csak
hogy míg az elkülönülés ténye abszolút, a formák, m elyekben a szétválás 
végbemegy, szemiotikailag relatívak , s nagym értékben függenek a leírás v á 
laszto tt m etanyelvétől, vagyis attól, hogy önleírásról (belső nézőpontból való 
s az ado tt szemioszféra fejlődése során kialakult term inusokkal történő le
írásról) vagy egy külső m egfigyelőnek egy más rendszerből v e tt kategóriák 
szerin ti leírásáról van-e szó.

A perifériális szemiotikái képződmények esetenként nem alkotnak zárt 
s tru k tú rák a t (nyelveket), hanem  azok töredékei, sőt különálló szövegek is 
lehetnek. Ezek az adott rendszer szám ára „idegen” szövegek a szemioszféra 
egész m echanizm usában a katalizáto r szerepét töltik  be. Az idegen szöveg ha
tá ra  egyrészt m indig a felfokozott jelentésképződés közege. Másrészt bár
m ely töredék vagy különálló szöveg őrzi m agában szem iotikái s truk tú rá
ján ak  az egész eredeti rendszert rekonstruálni képes m echanizm usait. Éppen 
az egész szétesése ösztönzi a „visszaemlékezések” mind dinam ikusabb folya
m atá t — a szemiotikái egésznek a rész alapján történő rekonstrukcióját. Az 
e ltű n t nyelv rekonstrukciójával — melyben m int rendszerben az adott szöveg 
érte lm et nyerhetne —, gyakorlatilag  mindig egy új nyelv keletkezik, s nem 
a régi jön létre ú jra, m iként ez a kulturális öntudatban tükröződik. A kul
tú ráb an  a kódjukat elveszített szövegkészletek állandó jelenlétéből adódóan 
tűn ik  szubjektíve gyakorta úgy, hogy az új kódok létrehozási folyam ata nem 
más, m in t a régebbiek rekonstruálása, „emlékezetbe idézése”. A szemioszféra 
belső szerveződésének s truk tu rá lis  egyenlőtlensége részben oly módon ala
kul ki, hogy az eredendően heterogén term észetű szemioszféra különböző 
terü le te i m ás-más ütem ben fejlődnek. Az egyes nyelvek időbeli létezése kü
lönböző, ciklusaik hosszúsága is eltérő: a term észetes nyelvek lényegesen 
lassabban fejlődnek, m int a szellemi-ideológiai struktúráik. Ennélfogva a ben
nük végbemenő folyam atok szinkronitása szóba sem jöhet.

A szemioszférát ily módon többszörösen át- meg átszelik a részterületeit 
szem iotikailag specializáló belső határok. Az inform ációknak e határokon való 
á tju tta tása , a különböző s tru k tú rák  és alstruk tú rák  összjátéka, egyik-másik 
s tru k tú ra  szüntelen „inváziós” törekvése az „idegen te rü le t” felé — ezek 
azok a mozzanatok, melyek a gondolat születésének, az új információ létre
jö ttének  m echanizm usát képezik.

A szemioszféra belső differenciáltsága és egységes egésze egymást felté
telezi. A részek nem  m echanikus elem ekként alkotják az egészet, hanem, m int 
egy organizm us szervei. A szemioszféra m agját képező mechanizmusok szer
kezeti felépítésének lényegi sajátossága, hogy e m ag m inden alkotóeleme 
önm agában is egységes egész, struk turálisan  zárt rendszer. A szemioszféra 
többi részeivel való kapcsolatuk összetett, és nagym értékű dezautom atizált- 
ság jellemző rájuk . Mi több, a legfelső szinteken egyfajta m agatartásm odell 
jellegét öltik, a cselekvési program  önálló m egválasztásának képességével 
rendelkeznek. Miközben a h ierarch ia más-más szintjén helyezkednek el, az

92



egészhez való viszonyukban az izomorfia sajátosságait m utatják . Ily módon 
egyidejűleg részei és hasonmásai is az egésznek. E kettősség m egvilágításá
ra a cseh író, Tomas Stitni XIV. századból való, eredetileg m ásra vonatkozó 
hasonlatával élhetünk. M iként az arc egészét nemcsak az egész tükör, 
hanem annak minden egyes töredéke visszaadja, melyek ilyenform án egyszer
re részei és hasonmásai is a tükörnek, a szemiotikái m echanizmus egésze bi
zonyos vonatkozásban éppígy izomorf a szövegek világának egészével, s vi
lágosan kirajzolódik a párhuzam  az egyéni tudat, a szöveg és a ku ltú ra  egé
sze között is. Az eltérő hierarchikus szinteket elfoglaló rendszerek közötti 
vertikális izomorfia a közlemények mennyiségi növekedését eredményezi. 
Ahogyan a tükörbe állított tárgy képm ását a tükör darabkái megszázszorozva 
adják vissza, a szemiotikái s tru k tú ra  egységes egészébe ju tta to tt közlemény 
az alacsonyabb szinteken hasonlóképpen megsokszorozódik. A rendszer ké
pes rá, hogy a szöveget szövegek lavinájává változtassa.

Az új szövegek kim unkálása azonban m ásfajta m echanizm ust kíván. Eh
hez m ás típusú kontaktusokra van szükség. Az izomorfia m echanizm usa ez 
esetben más módon épül fel. M inthogy nem egy szimpla átadási aktusról van 
szó, hanem  cseréről, a résztvevők közti viszonyra nemcsak a hasonlóság, 
hanem  bizonyos különbség is jellemző kell legyen. Az ilyen típusú szemiózis 
feltétele legegyszerűbben fogalmazva a következő: a résztvevő szubstruk- 
tú rák  egymással nem izomorfok, de külön-külön valam ennyi izomorf egy 
harm adik, magasabb szintű elemmel, melynek rendszerébe m indnyájan be
letartoznak. így például a képi ábrázolások logografikus és ikonikus nyelve 
egymással nem izomorf. Más-más módon azonban m indkettő izomorf a sze
m iotikán kívüli valósággal, m elynek egy bizonyos nyelven egyarán t vissza
tükrözök Ez egyrészt biztosítja a közlemények cseréjét, m ásrészt az átadási 
folyam at során lehetővé teszi e közlemények nem triviális transzform ációját.

A két, egyidejűleg hasonló és különböző kommunikációs p a r tn e r a dia
logikus rendszer létrejöttének legfontosabb, de nem egyetlen feltétele. A 
dialógus magában foglalja az információcsere kölcsönösségét és kétoldalú- 
ságát. De ehhez az szükségeltetik, hogy az inform ációátadás és -á tvétel perio
dikusan váltakozzék.7 Ez pedig azt jelenti, hogy az inform ációátadás diszkrét, 
m egszakítható. Az információ részletekben történő adagolása a dialogikus 
rendszerek általános törvénye, kezdve a vizeletben lévő szaganyagok m egkü
lönböztetésére képes kutyáktól a szövegek cseréjét bonyolító em beri kommu
nikációig. Figyelembe kell venni, hogy a diszkrétség a s tru k tú ra  szintjén ak
kor jelenhet meg, ha m ateriális megvalósulása során az ak tiv itás m axim um a 
és m inim um a ciklikus váltakozást m utat. Azt m ondhatjuk, a szemiotikái 
rendszerekben a diszkrétség voltaképp azáltal jön létre, hogy a ciklikus fo
lyam atok diszkrét s truk tú rák  nyelvén íródnak le. így például ki lehet emelni 
olyan ku ltú rtö rténeti periódusokat, am ikor egyik vagy másik, aktivitásának 
éppen a csúcsán lévő művészeti ág a maga szövegeit más szem iotikái rend
szereknek adja át, közvetíti. Ezeket az aktív periódusokat azonban olyanok 
váltják  fel, am ikor ugyanez a m űvészeti ág „vételre” rendezkedik be. Ez 
nem jelenti azt, hogy az adott művészeti ág önálló történetének leírása során 
e periódusok törésekként jelentkeznek: az im manens megközelítés felől az ív 
töretlennek fog látszani. Mihelyst azonban egyetlen korszakon belül több 
művészeti ágat vagy a művészet egészéit akarjuk  áttekinteni, világosan meg
m utatkozik egyes művészeti ágak expanziója, miközben mások történetében
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törések fedezhetők föl. Ezzel m agyarázható a következő, kultúrtörténészek ál
tal jól ismert, ám elm életileg tisztázatlan dolog: a kultúraelm életek többsé
ge szerint a reneszánsz, a barokk, a klasszicizmus vagy a rom antika jelensé
geit, m elyeket az adott ku ltú rában  általánosan érvényesülő tényezők hívtak 
életre, egyidejűleg kell m egvizsgálnunk az összes m űvészeti ágon belül, sőt 
tágabban, az összes in tellektuális m egnyilvánulási form ában. A ku ltú ra  tény
leges, valóságos tö rtén e te  ugyanakkor egészen m ás képet m utat: az ilyesfajta 
korszakalkotó jelenségek felbukkanása a különböző művészeti ágakban csak 
a  kulturális ön tudat m etaszintjén válik egyidejűvé, s jelenik meg aztán m int 
ku tatási koncepció. A ku ltú ra  tényleges létközegében azonban az aszinkrónia 
nem véletlen eltérés, hanem  törvényszerűség. Az aktiv itásának csúcspontján 
álló közvetítő, átadó m űvészet ugyanakkor az ú jítás és a dinamizmus jegyeit 
viseli magán. A cím zettek ekkor még jobbára az előző kulturális korszakot 
élik. Bonyolultabb viszonylatok is léteznek, de az egyenlőtlenség univer
zális törvényszerűségként m űködik. Ennek köszönhetően az im m anens néző
pontból töretlennek látszó fejlődési folyam atok az egységes ku ltú ra szemszö
géből diszkrétséget m utatnák .

Ugyanez figyelhető m eg a  nagy k iterjedésű térségek közötti ku ltúrkap- 
csolatok viszonylatában is: a  keleti ku ltú rkör h a tásá t a nyugatiéra s a nyu
gatiét a keletire m in t folyam atot, a két térség im m anens fejlődését leképező 
színuszgörbék aszinkróniája jellemzi, a külső szemlélő szám ára viszont ugyan
ez a fejlődési folyam at a két térség közötti eltérő irányú  aktiv itás diszkrét 
váltakozásaként jelenik  meg.

Hogy az ak tiv itás pulzálása egy m agasabb s tru k tu rá lis  szinten m in t diszk
rétség jelenik meg, nem  fog különösnek tűnni a szám unkra, ha a rra  gondo
lunk, hogy a foném ahatárok sem fonetikailag, hanem  csak a fonológia szint
jén  állapíthatóak meg, és nem m utathatók  ki a beszédhangzás oszcillogramján 
sem. De ugyanezt m ondhatjuk  el más struk tú rahatárokró l, például a szó
határokró l is.

És végül a dialógusnak még egy sajátossággal kell rendelkeznie: mivel a 
lefordítandó szövegnek és a rá  érkező válasznak am a bizonyos harm adiknak 
a szempontjából egységes szöveget kell alkotnia, s mivel eközben a saját 
szempontjából m indkettőnek nem csak hogy önálló szövegnek kell lennie, ha
nem a rra  kell irányulnia, hogy a m ásik nyelven is szöveggé váljon — a le
fordítandó szövegnek m ár a választ megelőzően tartalm aznia kell bizonyos 
elem eket az idegen nyelvre való áttéréshez. John  Newson fentebb idézett 
cikkében rám utat, hogy a szoptató anya és a csecsemő közti dialógusban köl
csönös az áttérés a m ásik m im ikájának és beszéd jelzéseinek nyelvére. S pon
tosan ebben rejlik  a dialógus és az egyoldalú dresszúra közötti különbség.

Példának okáért a XIX. század irodalm a sem gyakorolhatott volna olyan 
óriási hatást a festészetre, ha nem  építette volna be nyelvébe a festőiség 
elemeit. De analóg jelenségekre bukkanunk a nagy térségek közti kultúr- 
kapcsolatok szférájában is.

A szövegek — tág  értelem ben v e tt — dialogikus cseréje a szemiotikái 
folyam atban nem tek in thető  faku lta tív  jelenségnek. Az elszigetelt Robinson 
XVIII. századi u tóp iájának  gyökeresen ellentm ond napjaink  elképzelése, mely 
szerint a tudat nem  más, m int közlemények cseréje — az em beri nagyagy 
féltekéi közti cserétől a ku ltú rák  közötti cseréig bezárólag. T udat nem létez
het kommunikáció nélkül. Ilyen értelem ben m ondhatjuk, hogy a dialógus 
megelőzi a nyelvet, és szülője annak.
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Ez az alapja a szemioszféráról alkotott elképzelésünknek is: a szemiotikái 
képződmények együttese (nem heurisztikusán, hanem  funkcionálisan) meg
előzi az egyes izolált nyelveket, s létfeltételeket terem t a szám ukra. Szemio- 
szféra nélkül a nyelv nemcsak hogy nem m űködik, de nem is létezik. A sze- 
mioszféra különböző szubstruktúrái kölcsönhatásban állnak, és nem is tud 
nának m űködni egymás tám ogatása nélkül. Ilyen értelem ben világunknak az 
elm últ évszázadok folyamán térben szüntelenül táguló szemioszférája m ára 
m ár globális jelleget öltött, m agában foglalja a szputnyikok kibocsátotta 
hangrezgéseket éppúgy, m int a költők verseit, vagy az állatok hangját. A 
szemiotikái té r valam ennyi eleme kölcsönviszonyban áll — ez nem  m etafora, 
hanem  realitás.

A szemioszféra az emlékezés bonyolult rendszerének hála — mely nél
kül nem is volna képes funkcionálni —, diakron mélységgel rendelkezik. Az 
emlékezés mechanizmusai nemcsak az egyes szemiotikái szubstruktúrákban, 
hanem  a szemioszféra egészében is jelen vannak. Jóllehet szám unkra, akik 
belülről vizsgáljuk, a szemioszféra kaotikus, rendezetlen objektum nak, egy
mástól független elemek konglom erátum ának tűnhet, mégis feltételeznünk 
kell, hogy létezik valam ifajta belső rendezettség és összetartozás az alkotó
részek között, melyek m ihelyst dinam ikus kölcsönviszonyba kerülnek, kiala
k ítják  a szemioszféra sajátos viselkedésform áját. E feltételezés megfelel a 
gazdaságosság elvének, melynek érvényesülése nélkül az egyes kom m uniká
ciók nyilvánvaló fényére nehéz volna m agyarázatot adnunk.

A szemioszféra elemeinek (szubstruktúráinak) dinam ikus fejlődése a spe
cializálódás irányába m utat, s következésképpen fokozódik a szemioszféra 
belső sokfélesége. Egysége azonban ettől még nem  bomlik meg, mivel vala
m ennyi kommunikációs folyam at alapja az invariancia elve, m ely az alkotó
elem eket egymáshoz teszi hasonlóvá. Ez az elv a szim m etria-aszim m etria ösz- 
szeegyeztetésén alapul (e s truk tu rális jellegzetességet a nyelv szintjén Saus
sure a „hasonlóságok és különbözőségek m echanizm usá”-nak nevezi), s az 
összes tetszőleges életfolyam atban nyomon követhetően hullám hegyek és hul
lámvölgyek periodikus váltakozásaként jelenik meg. E két elv lényegét te
kintve egy közös általánosabb alapra vezethető vissza: a szim m etriát-aszim - 
m etriát m int valam ely egységes egésznek a szim m etria síkja álta li felbontá
sát fogjuk fel, s az ennek eredm ényeként lé tre jö tt tü k ö rstru k tú rák  képezik 
a továbbiakban az alapját annak, hogy a sokféleség és a funkcionális spe
cializálódás mind nagyobb m értékűvé válik. A ciklikusság a lap já t pedig a 
szim m etriatengely körüli forgómozgás képezi. E két elv együttes jelenléte 
a legkülönbözőbb szinteken megfigyelhető : a kozmoszra és az atom m agra 
jellemző ciklikussággal (tengely m enti szim m etriával) szemben ott van az 
állatvilágban uralkodó (a sík m enti szim m etria elvén alapuló), egyenes vonalú 
mozgás, s továbbm enve, a mitológia (ciklikus) idejével szemben ott van a 
történelem  (egyirányú) ideje.

Ha pedig e  két elv együttes jelenléte s truk tu rális term észetű, és tú lm u
ta t nemcsak az em beri társadalm on, hanem  az élővilágon is, lehetővé téve a 
legátfogóbb s tru k tú rák  és m ondjuk egy költői m ű közti összehasonlítást — 
m agától értetődően tevődik fel a kérdés: nem egy még átfogóbb szemioszféra 
részét képező közlemény-e vajon az egész univerzum ? Nem elolvasásra vár-e 
az egész világmindenség? E kérdés m egválaszolására aligha leszűrik valaha 
is képesek. A dialógusnak az a feltétele, hogy az elemek egyidejűleg legyenek
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különnem űek és egyneműek. A szemiotikái különnem űség struk tu rális kü- 
lönnem űséget takar. E vonatkozásban a struk tu rális változatosság képezi a 
szemioszféra m echanizm usainak alapját. Valószínűleg ily módon értelmezve 
kellene a m inket érdeklő problém ára vonatkoztatnunk azt az elvet, melyet 
V. I. Vernadszkij C urie—P asteur törvényének nevezett, s am elyet a „tudo
mányos logika, a term észetfelfogás egyik alapelvének” ta rto tt: ,,A disszim- 
m etria csak egy olyasfajta okból eredezhet, m elyben m ár m agában is benne 
re jlik  a disszim m etria.”8

A szerkezeti azonosság és különbözőség összekapcsolódásának legegysze
rűbb s egyben leggyakoribb esete az enantiom orfizm us, azaz tükörszim m et
ria, am ikor a két rész tükörszerűen azonos, helyzetüket tekintve azonban 
nem  azonosak — úgy viszonyulnak egymáshoz, m in t a jobb és a bal. Az 
ilyesfajta viszony hozza létre  azt az egymáshoz képesti másságot, mely egy
arán t eltér a dialógust feleslegessé tevő azonosságtól, de az összeegyeztet
hetetlen  különbözőségtől is, m ely e dialógust lehetetlenné tenné. Ha a dia- 
logikus kommunikáció a gondolat létrejö ttének az alapja, az Egész enantio- 
m orf részekre való osztódása és a Különbözők közeledése viszont a részek 
egymáshoz való s truk tu rá lis  viszonyának képezi az alapját a gondolatkép
ződés rendszerében.9

A tükörszim m etria révén létrejönnek a szerkezeti különbözőség és ha
sonlóság közötti legfontosabb viszonyítási pontok, melyek lehetővé teszik a 
dialogikus kapcsolat kiépítését. A rendszerek egyfelől nem azonosak és el
térő szövegeket bocsátanak ki, m ásfelől viszont e szövegek egymás képére 
könnyedén á talak íthatóak  — ez az, ami biztosítja kölcsönös lefordíthatósá- 
gukat. Ha a dialógus létre jö ttéhez az szükségeltetik, hogy a résztvevők kü
lönbözzenek, ám egyidejűleg hordozzák ellenfelük szemiotikái arcu latát is,10 
fogalm azhatunk úgy, hogy az enantiom orfizm us viszont e dialógus ideális 
elem entáris „m otorja”.

Hogy a tükörszim m etria gyökeresen változtatja meg a szemiotikái me
chanizmus m űködését, ennek bizonyítéka a palindróm . Ezt a jelenséget ed
dig kevéssé vizsgálták, inkább egyfajta költői passziónak, a „játékos szó
m űvészet”11 produktum ának tek in te tték , s gyakran m in t a szóval való „zsong- 
lőrködést”12 kifejezetten negatívan értelmezték. Pedig e jelenségnek m ár a 
felszíni vizsgálata is komoly problém ára vethet fényt. M inket m ost a palind- 
róm nak nem azon tu lajdonsága érdekel, hogy a szavak, illetve szókapcsola
tok oda-vissza történő olvasásakor egyaránt m egőrződik a szó értelm e, hanem 
hogy eközben m iként változnak a szövegképződés és következésképen a tu 
dat m echanizmusai is.

Gondoljunk például a k ínai palindróm nak V. M. Alekszejevics akadé
m ikus általi elemzésére: rám u ta to tt arra, hogy az izolált hieroglifák alapján 
csak a szócsaládokról a lko thatunk  fogalmat, konkré t szem antikai és gram 
m atikai jegyeikre azonban csak a szöveg láncolatába helyezve derül fény; to
vábbá arra  is felhívta a figyelm et, hogy e .szójelek sorrendje nélkül nem  ha
tározható meg sem gram m atikai kategóriájuk, sem tényleges gondolati töl
te tük  — az egyes hieroglifák igen általános, absz trak t szem antikáját tehát 
csak sorrendjük  konkretizálja. Alekszejev akadém ikus elénk tá r ja  azokat 
a meghökkentő gram m atikai-szem antikai változásokat, melyek a kínai palind- 
róm ban attól függően m ennek végbe, hogy m ilyen irányban olvassuk őket. 
A kínai „palindróm ban (vagyis a fordíto tt szórendben olvasott norm ál sor-
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ban) valam ennyi eredeti helyén m aradó egytagú kínai szó úgy szintaktikailag, 
m int szemantikailag más szerepet fog betölteni a m ondatban.”13 Alekszejev 
ebből érdekes módszertani következtetést von le, m iszerint a palindróm  a 
kínai nyelv gram m atikájának ku ta tása  során felbecsülhetetlen értékű anya
gul szolgálhat. „A következtetések világosak: 1. A palindróm  a legtökélete
sebb eszköz a kínai egytagú szavak egym ásra gyakorolt kölcsönhatásának az 
illusztrálására; kikerülhetővé teszi ugyanis, hogy a diákok m űvi — ám ko
rántsem  művészi — úton, célszerűtlen és haszontalan iskolás gyakorlatok so
rán  szerezzenek ism ereteket a kínai m ondatátalakítás m ikéntjéről. 2. A pa
lindróm  szolgáltatja a legtökéletesebb anyagot a kínai nyelvben (s talán nem 
is csak a kínaiban) a szó és az egyszerű m ondat elm életének m egalkotásá
hoz.” 14

Az orosz palindróm m echanizmusa eszerint abban áll, hogy lássuk a szót. 
szanov rövidke följegyzésben számol be az orosz palindróm ok pszichológiai 
problem atikájára vonatkozó igen érdekes önmegfigyeléséről. Leírja, hogy 
m ikor „még gimnazista korában is” akaratlanul azt m ondogatta m agában: 
„Tyuleny nye lju t” (,A fóka nem vad’) — egyszer csak észrevette, hogy ezt 
a m ondatot visszafelé is lehet olvasni. „Azóta gyakran kaptam  magam azon, 
hogy visszafelé olvasom a szavakat.” Idővel „egészben” kezdtem  látni a sza
vakat, és ilyesfajta önm agukra rím elő szavak és szókapcsolatok önkéntele
nül hívódtak elő.”15

Az orosz palindróm  mechanizm usa eszerint abban áll, hogy lássuk a szót. 
Ez teszi lehetővé, hogy azután visszafelé is el tudjuk olvasni. A kétfa jta  m e
chanizmus igen érdekes. A kínaiban, ahol a szóhieroglifa elre jti a m orfogram - 
m atikai s truk tú rát, a visszafelé tö rténő olvasás pedig elősegíti e re jte tt s tru k 
tú ra  feltárulását, a látható egészet a struk turális elemek re jte tt logikával sor
jázó együttesének tekinthetjük. Az orosz palindróm  viszont a szó „egészben 
tartásának” a képességét követeli meg: m int egy befejezett kis rajzot, m int 
sajátos hieroglifát kell hogy befogadjuk. A kínai palindróm  a láthatót, az 
egységes egészet diszkrét és analitikusan differenciált jelsorra fordítja le, 
míg az orosz éppen az ellenkezőjét, a láthatóságot és az egységet aktivizálja. 
A két nyelvben a visszafelé olvasás ily módon az ellentétes agyfé lteke  tudati  
mechanizmusait mozgósítja. A  szöveg enantiom orf átalakításának elem entáris 
tényéből fakadóan így más típusú viszony létesül a szöveg s annak tudati ve- 
tü lete között.

Mindezek alapján a palindróm  haszontalan „zsonglőrködésként” való é r
telmezését illetően Krilov igazgyöngyről szóló meséjéből a kakas vélem ényét 
idézhetjük emlékezetünkbe. A mese m oráljára sem fölösleges em lékeztet
nünk: Csak tudatlanok gondolják:

Mi nekik érthetetlen, az mind csak ostobaság.16
A palindróm  aktivizálja a nyelvi tudat re jte tt rétegeit, és az agy funk

cionális aszim m etriájának problem atikáját vizsgáló kísérletek számára kivé
telesen értékes anyagul szolgál. A palindróm  nem értelm etlen,17 hanem  több
értelm ű. A visszafelé történő olvasásnak magasabb szinten mágikus, szakrá
lis, titkos jelentést tulajdonítanak. Normális olvasás esetén a szöveg a „nyílt” 
kulturális szférával azonosul, míg ford íto tt olvasásnál az ezoterikussal. Erre 
utal, hogy a palindróm okat ráolvasások, mágikus formulák, sírfeliratok ese
tében alkalmazzák. Az ism ert la tin  palindróm ot pedig Sidoni Apollinari, a 
püspök-költő egyenesen az ördög m űvének ta rto tta :
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Signa te  signa, tem ere m en tangis et angis.
Rom a tib i subito m otibus ib it amor.

(Vesd, vesd a keresztet, számot se adva, hogy m eghalsz és lefegyverzel. Ró
ma, gesztus jeleid nem  v á rt szeretetet ébresztenek irántad.)

A szim m etrikus és aszim m etrikus párokat létrehozó tükörm echanizm us 
olyan széleskörűen érvényesül a jelentésképződés m echanizmusaiban, hogy 
tekinthetjük univerzálisnak  is, mely felöleli egyrészt a m olekuláris szintet és 
a világegyetem álta lános s truk tú rá it, m ásrészt az em beri szellem globális 
alkotásait. Azon jelenségéket illetően, m elyeket a „szöveg” fogalmával je
lölünk, a palindróm  v ita tha ta tlanu l univerzális. A szakrális (egyenes) és in
ternálás (fordított) ép ítkezést m int e llen té tpárt térbeli tükörszerűség jellemzi 
— Daniénál a P u rg a tó riu m  dom borulatára m integy a Pokol hom orulata felel: 
m int forma és m in t annak  betöltése egymás konfigurációját ismétlik. Palind- 
romikus szerkezetű szüzséként lehet vizsgálni az A nyegin  kompozícióját is, 
melyben két ellentétes m ozgásirány kereszteződik: T aty jana szereti Anyegint, 
szerelmét levélben v a llja  meg, de Anyegin hidegen visszautasítja; illetve az 
előbbi fordított tü k rek én t, Anyegin szereti T atyjanát, szerelm ét levélben vall
ja  meg, s most ő lesz, ak it visszautasítanak. P uskinra jellemző az ilyesfajta 
építkezés.18 A  kap itány lányának, szüzséje például két utazást tartalm az: Gri- 
nyev ú tjá t a paraszt szárm azású cárhoz a bajba ju to tt  Mása megmentése 
végett, m ajd M ása ú tjá t  a cárnőhöz G rinyev megm entése érdekében.19 Az 
alakok szintjén hasonló m echanizm ust példáznak a XIX. századi rom antika és 
posztrom antika irodalm át elárasztó hasonm ások, ak iket gyakorta közvetlen 
kapcsolat fűz a tü k ö r s a visszatükröződés témájához.

Persze m indezen szim m etriák-aszim m etriák gondolatképző m echanizmu
sok csupán; az em beri agy tudati m echanizm usaira jellemző bilaterális aszim
m etria nem a tu d a t ta rta lm át szabja meg előre — a szemiotikái szituációt 
határozza meg, nem  pedig egyik vagy m ásik közlemény tartalm át.

Lássunk m ég egy példát arra, hogyan változtatja meg a szöveg term észe
té t a tükörszim m etria. A festészet N. T arabuhin  felfedezte kompozíciós tö r
vénye szerint a kép jobb alsó sarkából a bal felső sarok felé tartó  tengely
átló a passzivitás ha/tását kelti, míg az ellenkezője — a bal alsóból a jobb fel
ső felé irányuló — ak tiv itás t és feszültséget vált k i: „Vizsgálati szem pontunk
ból érdekes G éricault ,Medúza tu ta ja ’ című közism ert képe. A kompozíció a 
két egymást keresztező — aktív és passzív — átlóra épül. A szél korbácsolta 
tu taj mozgásvonala jobbról balra, a  m élység felé m utat. E vonal a term észet 
eiemi erőit szem élyesíti meg, melyek a m aroknyi hajó tö rö ttet m agukkal ra 
gadják. Az ellentétes aktív  vonalra a festő néhány em beralakot helyezett, 
akik minden e re jü k e t megfeszítve próbálnak k iju tn i a tragikus helyzetből. 
Ök még nem ad ták  föl. Egyikük, ak it magasba em elnek, kendőt lobogtat, 
hogy m agukra von ja a horizont perem én úszó hajó figyelm ét.”20 Az elmon
dottakból következik a kísérletileg igazolható tény: egy és ugyanazon kép
nek ellentétes érzelm i-gondolati akcentust kölcsönöz, ha tükörszim m etrikus 
levonatot készítünk róla.

Az érin te tt jelenségek m agyarázata abban rejlik , hogy a tükrözött tá r
gyak belső s tru k tú rá ju k b an  hordozzák a szim m etria és aszimmetria síkjait. 
Az enantiom orf á talaku lás során a szim m etriasíkok semlegesítődnek, m ár 
nem vonják m agukra a figyelmet, az aszim m etriák viszont alapvető szerkeze
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ti sajátosságokká válnak. Ily módon a tükörszim m etrikus párok a dialo
gikus viszony elem entáris strukturális a lap já t képezik.

A tükörszim m etria törvénye a gondolatképző rendszer belső szervező
désének alapvető struk turális elve. A szüzsé szintjén idetartoznak az olyan je 
lenségek, m int a „nagy” személyiség és a kom ikus figura párhuzam a, m int a 
hasonm ás megjelenése, vagy a párhuzam os cselekményszál szövődése, vala
m int a szöveg belső struk tú rái megkettőződésének egyéb jól ism ert módoza
tai. A tükör m ágikus funkciója s a tükröződés m otívum ának szerepe az iro
dalom ban ugyancsak ezzel függ össze. De hasonló term észetű az az általunk 
korábban vizsgált jelenség, hogy a ku ltúrák  kölcsönös megismerkedésének és 
egységes ku ltú rkörré szervesülésének folyam ata nemcsak egymáshoz való 
közeledésüket eredményezi, hanem  specializálódásukat is: valam ely k u ltú r- 
közösség részeként m indjobban kezdik hangsúlyozni önnön eredetiségüket. A 
többi ku ltúra is m int sajátságosat és „szokatlant” kódolja be őket. Az izolált 
ku ltú ra  „önmaga szám ára” mindig „term észetes” és , magától értetődő”. Csak 
ha valamely nagyobb egész részévé válik, kezdi kívülről szemlélni és specifi
kusként felfogni önm agát. A „nyugati” és „keleti” típusú kulturális közössé
gek ily módon rendeződnek azután „m űködő” funkcionális aszim m etrián ala
puló párokba.21

Amennyiben a szemioszféra m inden szintjét — az emberi személyiségtől 
vagy a különálló szövegektől ia globális szemiotikái egységekig bezárólag — 
úgy képzeljük el, m int egymásba épülő szemioszférákat — ezek m indegyike 
egyidejűleg (a szemioszféra részeként) alanya és (a szemioszféra egészét kép
viselve) tere is a párbeszédnek; m indegyikükre jellemző vagy a jobb- vagy 
a baloldalasság, illetve a legalacsonyabb szinteken is tartalm aznak jobb- és 
baloldalas struk tú rákat.

A szemioszféra strukturális felépítésének lényegét a fentiekben a té r
beli szim m etria-asszim metria és az időbeli folyam at hullám hegyeket és -völ
gyeket sorjáztató színuszgörbéjének a kereszteződéseként határoztuk meg — 
mely létrehozta a diszkrétség fenoménjét. A továbbiakban elm ondottakból az 
következik, hogy e két tengelyt a bal- és jobboldalasság egyetlen közös ten 
gelyére vezethetjük vissza, mely a m olekuláris-genetikai szinttől a legbonyo
lultabb információs folyamatokig bezárólag a dialógus bázisát — a gondo
latképzés összes folyam atának az alapját képezi.
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V. V. Ivanov

MŰVÉSZI ALKOTÁS,
AZ AGY FUNKCIONÁLIS ASZIMMETRIÁM 
ÉS AZ EMBER KÉPZETALKOTÓ KÉPESSÉGE

Sz. J. M aszlov emlékére

A nyelv és az agy összefüggéseit vizsgáló m odern (neurolingvisztikai, 
neuro-szem iotikai, neuro-pszichológiai) kutatások a gondolkodás folyam atának 
két alapvető form ájára engednek következtetni: egyrészt a verbális, m ásrészt 
a képzettalkotó (többek között a zenei, a vizuális, ezen belül a színekben való) 
gondolkodási form ákra. Az előbbi elsődlegesen az agy bal oldali (domináns) 
féltekéjének verbális övezeteihez kötődik, az utóbbi (különösen a zeneérzé
kelés) pedig a jobb féltekéhez, mely kötődés az em ber veleszületett adottsága, 
és m ár az újszülötteknél is kim utatható. A nyelv elsajátítása előtti, ösztönösen 
rögződő gyermekkori benyomások a későbbi képzetalkotó gondolkodás szá
m ára különös jelentőséggel bírnak. A gyerek beszéd-kom m unikációjának h iá
nya az agy verbális övezetében lévő neuronok elsorvadásához vezethet (ötéves 
kor u tán  a gyermek számára nehéz, majdhogynem lehetetlen az anyanyelv 
teljes m értékű elsajátítása). A zemetanulást is az optimális é letkorban érdem es 
elkezdeni. Ha pedig az em ber ezt elszalasztja, a zenéről legjobb esetben csak 
beszélni fog tudni, de közvetlenül érzékelni nem lesz képes. A zeneileg képzett 
em berek, akik m egtanulnak logikusan gondolkodni és beszélni róla, az agy 
bal féltekéjével is felfogják a zenét.

A bal (verbális) félteke elsősorban úgy osztályoz és elemez (többek között 
zenét is), m int am ikor a zeneszerző a vezetéknevében lévő betűkre összponto
sít kom ponálás közben (például Bach, a rom antikusok vagy Sosztakovics) vi
szont a jobb (képzetalkotó) félteke elsődlegesen képekben érzékel (így a szava
kat is képekként fogja föl, például a vokális művészetben).

A képzetalkotó gondolkodás összetett form áiban a felnőtt em ber két agy
féltekéje között együttm űködés létesül, de érthető és tudvalevő, hogy a ver
bális félteke milyen m értékben tud ja  fékezni a képzetalkotó félteke m űködését 
(és viszont). Minden nagy művész és zeneszerző m unkásságára jellem ző (éle
tük  során az egyéni tényezőktől és a környezettől függően) a két fenti pólus 
közötti ingadozás.

Az agynak a nyelv szempontjából domináns (verbális) féltekéje, mely a 
jobbkezesek túlnyomó többségénél norm álisan a bal oldali, a számítógéppel 
(vagy bárm ely más, a Thüring-féle gép elvén működő berendezéssel) állítható 
párhuzam ba egyrészt a speciálisan rá  jellemző alapvető tevékenységi formák
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alap ján  (gram m atikailag helyes szöveget generáló foném a- vagy szókapcsola
tok megszerkesztése — szintézise vagy képzése —, illetve analízise — vagyis 
a diszkrét hangtani egységek egym ásutániságában rejlő  következetesség felis
m erése — továbbá a logikai végkövetkeztetés sum m ázata, logikai alapon tö r
ténő klasszifikáció), m ásrészt pedig a diszkrét sorok bárm ely sorozatán általa 
elvégzett logikai m űveletek valószínűsíthető jellege alapján. Egyértelműen más 
term észettel bír az agy nyelvi szempontból szubdom ináns (nem verbális, álta
lában  a jobb oldali) féltekéje, am ely olyan teljes egységek (tág értelem ben 
ve tt képek) előhívását és felism erését végzi, m elyek nem  tagolhatok összete
vőkre (zenei dallam ok, a szemléletes térbeli világot egységben ábrázoló képek 
stb. — lásd Ivanov, 1978 az irodalomjegyzékben). Egy sor tudós (Pribram, 
1978, V .  ö. Manyin, 1980, 23. old.) által elfogadott hipotézis, hogy ennek az 
agyféltekének a m űködését holografikus modellel lehetne jellem ezni (szemben 
a bal agyfélteke esetében alkalm azott számítógépes modellel). Bár e technikai 
analógiáknak a szem léletességet elősegítendő van bizonyos heurisztikus értéke, 
a modell egészében a m ára elért technikai színvonalat jellemzi, akárcsak ab
ban az ism ert esetben, am ikor az agyat egy telefon-autom atához hasonlították, 
mely Pavlov érdeklődését is fölkeltette. Az agy modellezésekor nem  a konkrét 
technológiai (vagy bionikus) összehasonlításoknak van igazán nagy szerepük 
— ak ár a számítógéppel, akár a holográfiái hasonlítjuk  az agyat össze —, 
hanem  az általuk sugallt általánosabb jellegű m odelleknek (függetlenül attól, 
hogy hol ta rt technikai megvalósításuk). így a bal agyféltekével kapcsolatban 
elsősorban azokkal a logikai gépezetekkel való analógia tűnik lényegesnek, 
m elyek a Thüring-féle gép ekvivalensei (ma m ár kevésbé tűnnek eredményes
nek azok a körülbelül 25 évvel ezelőtt végzett összehasonlítási kísérletek, me
lyek az ideghálózatot vete tték  egybe az autom atikával, bár ez a véges elem
szám ú önműködő modell jellemző a gerinctelenek véges számú elem et ta rta l
mazó idegrendszerére (vö. Kandel, 1976; 1979). A jobb agyfélteke működésének 
modellszerű felvázolásához (ahogy azt Sz. J. Maszlov feltételezte a szerzővel 
fo ly ta to tt beszélgetés során), de ta lán  a bal féltekének a jobb féltekéhez hason
ló működési elveinek bem utatásához is a szám ítások bonyolultsági elméleté
nek tárgykörében készült m unkák tűnnek  legfigyelem rem éltóbbnak, melyek az 
effek tiv  algoritm usok felépítéséhez végzett Fourier-transzform ációk szerepét 
dem onstrálják (Aho, H opkroft, Ulman, 1979, 284—310. old.). Ily módon az a 
V. D. Glezer és m unkatársa i által végzett kísérletekben felfedezett alternatíva, 
hogy a vizuális inform ációfeldolgozó rendszert a Fourier-transzform áció meg
valósításaként m utassák be (Glezer, Ivanov, Scserbacs 1972; 1973; Glezer, Dud- 
kin, Kuperman, és m ások, 1975), a szóbanforgó m odell figyelembevételével in 
dokolttá válik. Azon k ísérleti adatoknak az in terpretálásával kapcsolatban, 
m elyek alapján a Fourier-transzform ációk vizuális rendszerben való megvaló
síthatóságát feltételezik, egy sor kérdés még m egvitatásra szorul (Lesanov, 
Pozin, 1978, 313—318. old.); ám  abban az esetben, ha  ez a hipotézis beigazo
lódna, összefüggésbe lehetne hozni az emberi agy által feldolgozott vizuális 
inform áció összetettségét bizonyító inform ációelméleti adatokkal. A feladatok 
jellege egyrészt azokból a kivételes nehézségekből adódik, m elyek — m int 
e rre  m ár J. von N eim an is rám u ta to tt hátrahagyo tt m unkájában, 1971 —
m agának a vizuális információfeldolgozó rendszernek a megnevezésével 
kapcsolatban m erülnek fel; m ársrészt abból, hogy a feladat kijelölésével m ár
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eleve eldöntötté válik, hogy a Fourier-féle diszkrét transzform ációk m ely ef
fektiv algoritm usokat célozzák meg. Ebben az esetben fenn lehetne ta rtan i 
az agy és a logikai gépezet közötti fentebb javasolt összehasonlítását, de m ind
azonáltal célszerű lenne az agyat (vagy legalábbis az agykérget) két vagy  több 
gépezet kom plexum ának az analógiájaként felfogni. A szerző korábbi pub liká
cióiban (Ivanov, 7978; 1979) em lített konkrét analógiákat illetően, m elyek az 
utóbbi időben m egvalósított kétgépes kom plexum okra utalnak, ugyanazok a 
megszorítások érvényesek, m int amelyek a föntebb em lített összes többi 
konkrét technológiai összehasonlításra vonatkoztak. A páros féltekék m űkö
dési elveinek kutatásában nem kevésbé jelentős szerepet játszik az a tény, 
hogy „a manipulációs robotok vezérlési rendszerében m ár ma is használnak 
két számítógépből álló komplexum okat. Ebben az esetben a működés tervezési 
és kivitelezési folyam atát az egyik — a nagyobb teljesítm ényű — gép realizálja, 
míg a robot irányítását — a processzor többszöri kényszerű leállításával és 
a helyi információ gyakorta szükséges átalakításával — egy másik gép, rend
szerint a miniszámítógép realizálja az időben” (Popov, Veresagin, Zenkevics, 
1978, 289. old.) így az LPI—2-es integrális robot kísérleti m odelljében, mely 
(a két kéz analógiájára) két m anipulátort és egy verbális utasítások bevitelére 
szolgáló berendezést tartalm az, a vezérlő rendszer fe ladatait az „ASZVT—6000” 
és „MINSZK—32” típusú számítógépekre épített Szám ítástechnikai K om plexum  
végzi (Tyim ofejev, 1978. 110. old.). Természetesen előfordulhat, hogy egy két
gépes kom plexum  gépek közötti konkrét funkciómegoszlása nem egyezik a két 
agyfélteke funkciómegoszlásával. Lényegesebb ennél az az elvi hasonlóság, hogy 
egy kétgépes komplexum segítségével következtetni tudunk az agy m odell
szerű felvázolhatóságára ; e komplexumon belül elkülöníthető egyrészt az a 
gép, mely a szimbólumok diszkrét sorozatával végez logikai m űveleteket, és 
másrészt az a speciális szerkezet, m elyet — a Fourier-féle transzform ációkat 
célszerűvé tevő — összetett információ-tömeg feldolgozására terveztek.

Azt lehetne gondolni, hogy a jobb agyfélteke a Fourier-féle transzfo rm á
ciókat akkor is elvégzi, am ikor akusztikus képzetekkel — nemcsak zenei, ha
nem egyéb nem -verbális hangokkal, avagy a m agánhangzókkal, m elyeknek 
felfogásban a jobb agyfélteke is jelentős szerepet játszik (v. ö. Szim ernyickaja, 
1978) és a költészet hangjaival — van  dolga. A konkrét technikai analógiákat 
illetően a következő paradoxon tá ru l elénk. Azok a m odern berendezések, m e
lyek felism erik a beszédet, inkább a jobb, m intsem  a bal agyféltekéhez ha
sonlítanak: viszonylag kevés szót tudnak  felism erni egy adott személy m ikro
fonhangja alapján, am ikor is a legynagyobb technikai nehézséget a folyam atos 
hangkép önálló szegmensekre bontása jelenti a szám ukra.

Ez a rra  utal, hogy az agy m űködését nem  lehet egy ilyen kétgépes 
kom plexum ra visszavezetni. A neurofizikában és a rokontudom ányokban élénk 
vitát kiváltó problém ák közül — m elyekre az autóbbi években a kétgépes mo
dellen belül minden jel szerint nem  sikerült m egoldást találni —, pl. a tala-> 
musz szerepére h ívhatjuk föl a figyelmet, m elynek lateralizációja a  talam usz 
bal (verbális) része és az agy bal (domináns) féltekéje közötti összefüggésre 
enged következtetni (Ojemann, 1977). A talam usz és a kéreg közötti jelzés
csere temészetéről az utóbbi időben m egfogalmazott feltételezések fényében 
(L. P. Látás és Sz. M. Oszovec szóbeli közlése) azt gondolhatnánk, hogy a ta la- 
musz-médiától kapott, rádió jelzésekhez hasonló szignálok a kéreg megfelelő
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zóniában valójában olyan patterneket m űködtetnek, melyek a későbbiekben 
— a nagy vonalakban á lta lunk  már felvázolt — „kétgépes” kom plexum  egyik 
fe lé t hozzák m űködésbe. A talam usznak azonban mindmáig nem tisztázott ez 
a la te ralizációját „ irán y ító ” funkciója. A m ásik vitás kérdés, m elyre legutóbbi 
m unkáiban többek között Eccles keresi a választ (Eccles-—Popper, 1977), a 
számlálóberendezés p rob lém ája az agyféltekék funkciómegoszlásának bármely 
feltételezett m odelljével való kapcsolatát illetően. Az Eccles által feltételezett 
összefüggés a tu d a t és a dom ináns (bal) félteke között, mely bizonyos m érték
ben  megegyezik Jaynesnek  az ókori keleti és az ógörög irodalom történet szem
pontjából nagy jelentőséggel bíró hipotéziseivel is (Jaynes, 1976; v. ö. Ivanov, 
1980), még nem kell, hogy feltétlenül a számláló-berendezés és a domináns 
fé lteke párhuzam ba állításához vezessen. Az legalábbis nem tisztázott, hogyan 
lokalizálható a szám láló-berendezés valam elyik félteke kérgében vagy azon 
kívül. S végül fe lté tlenü l m egkülönböztetett figyelm et érdemel a gép és az 
egyes neuronok v iszonyának a kérdése, m elyek bizonyos értelem ben a gép 
analógiái. A neuron-csoportok általában egym ással párt alkotva működnek 
(Crick, 1979), s lehetséges, hogy ebben az agy páros (bináris) volta m int általá
nos működési elv n y ilvánu l meg.

A neuronok m űködésével foglalkozó mai elképzelések aköré a feltételezés 
kö ré  csoportosíthatók, hogy némelyik neuron egy bizonyos inger- vagy képzet
típ u sra  specializálódott detek torként m űködik (Barlow, 1976, 180. old.). Bár az 
a hipotézis, mely ad o tt képzettípusokra reagáló gnosztikus neuronok létezését 
feltételezi (Levasov, Pozin, 1978, 335—337 old.), bizonyos kételyeket ébreszt, 
az individuális neuronok  manapság egyre inkább felkeltik az érdeklődést. 
E zért az agy (m akroszkopikus szintű) „kétgépes” modellje m ellett könnyen 
elképzelhető (az evolúció kezdeti stádium át m utató  organizmusok esetében 
m indenképpen (Kandel, 1976, 1979), hogy m inden egyes neuront „gépként”, 
véges számú elem ből álló autom atikaként kell felfognunk. E megközelítési 
m ódot követve számos olyan lehetőség tá ru l fel, melyek a neuronokat „kollek- 
tív izáló” agy és az aggyal rendelkező organizm usokat kollektivizáló társadalom  
modellezéséhez eg y a rán t lényegbevágóaknak bizonyulnak.

A következő tanulm ányozásra érdem es problém a a neurofiziológusok, 
pszichológusok és a nyelvészek által kivételes részletességgel fe ltá rt színmeg
nevezések neuro-szem iotikai megközelítése. A színmegnevezés és a színérzéke
lés példáján jól szem léltethetőek azok az igen fontos egyezések és különbsé
gek, melyek a nyelvi- és nem  nyelvi rendszerek neuro-szemiotikai kutatása 
so rán  azonos és eltérő  kérdéseket indukálnak.

Hasonlóan a zenei alkotás neuro-szem iotikai megközelítéséhez — melynek 
perspektíváit fentebb m ár röviden jellem eztem  — ezen a területen  is különö
sen tág lehetőség ny ílik  a művészet ku ta tó i számára. Az első kísérletektől 
kezdve (melyeket a Felső-Paleolitnál korábbi időkre datálnak) egészen a mo
d ern  művészetig az em ber a — benyom ásainak festészet ú tján  vagy verbá
lisán  történő ábrázolásához felhasznált — színek kiválasztásában m egm aradt 
a saját pszichiko-fiziológiai rendszere és az ad o tt kulturális hagyom ányok dik
tá lta  keretek között. A színek alkalmazási szisztém áiban bizonyos általános 
törvényeszerűségek nyilvánulnak  meg, igazolva a nyelv és a ku ltú ra  köréből 
származó adatok egybevetésén alapuló hipotéziseket.
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A lingvisztikái m eghatározottságra vonatkozó feltételezés jogosságát m eg
ítélendő — mely feltételezés szerint az anyanyelv befolyásolja a szinklasszifi- 
kációt — különböző kultúrákban  és nyelvekben kezdték széleskörűen k u ta tn i 
a sémák megnevezésének és szim bolikájának rendszerét. Ezek a kutatások a 
vizsgált nyelvek között lényeges hasonlóságot fedeztek fel. A színterm inoló
giák alapján a megvizsgált nyelvek többségében m egállapítást nyert a színek 
megnevezésének m eglétét vagy hiányát eldöntő h ierarch ia: ha a vörös színnek 
vannak a nyelvben jelölései, akkor bizonyosan vannak  a fehérnek (világos
nak) és a feketének (sötétnek) is, mely utóbbiak ugyanakkor önm agukban is 
alkothatnak egy két elemből álló minimális rendszert. Ez a triász a színek 
általános-em beri-nyelvi megnevezésének három szögét alkotja, mely azonossá
got m utat a különböző népek rítusaiban és m itológiájában szereplő színszim 
bólumok ku tatása során felállított szín-háromszöggel. A vörös szín bekerülése 
ebbe a háromszögbe evolúciós szempontból is figyelem re méltó. Az okker szín 
szakrális célokra való felhasználását m ár a Terra A m at kunyhók is igazolják, 
melyek eredetét 230 000 ±  40 000 évvel ezelőttre teszik, s ezt nemrég új m ód
szerekkel is m egerősítették (az égett kőzet korát átvilágítással á llap íto tták  
meg). A vörös-fekete-fehér hárm as színrendszer a Felső-Paleolit szikla
festészetben m eghatározó szerepet játszik, s így bizonysággal állíthatjuk, hogy 
a Homo Sapiensnek m ár a régészetileg fe ltá rt legkorábbi korszakára is ez volt 
jellemző. Ez a színrendszer — melyben a vörös (okker) színnek van kiem elt 
szerepe —, élesen eltér az antropoidáknál m egfigyelhető színrendszertől, 
melyben a kék a meghatározó. A ku ltú rtö rténetben  ez a néhány elszigetelt 
eset, amikor, m int pl. az ókori K ína kulturális rendszerében, a fekete és a 
fehér szín nem  a vörössel, hanem  a kékkel (és a sárgával) kerül oppozícióba, 
egyedinek tekinthető. Az egyéni színérzékelés vizsgálata során azonban k itű n ik  
a kék vagy világoskék sajátos szerepe, különösen az irodalm i művekben (első
sorban a rom antikusoknál: Novalis világoskék v irága, Baratasvili versei a kék 
virágról stb.) Az utóbbi időben ezt egy sor m unka alátám asztja: a pszichogén 
alapon érzelmileg sérült betegeknél is m egfigyelhető, hogy a vörös h e ly e tt a 
kék színt választják. A színmegjelölés nyelvtipológiai adatai szerint a kék  (vi
lágoskék) csak azokban a hattagú színrendszerekben van meg, m elyekben az 
alaprendszerbe tartozó három  színen (fekete-fehér-vörös) kívül je len  van 
a sárga és a zöld is. Léteznek négytagú színrendszerek — az utóbbik k é t szín 
egyikével — és öttagú rendszerek is — m indkét színnel, de a kék nélkül. Az 
ősi öttagú színrendszerre példa a hettiták  rendszere, m elyben az alaprendszert 
alkotó három  színnek két-két megnevezése van, m íg a hattagú rendszer m ásik 
három  színének összesen kettő. Az az öt szín, m elyet a hettita szövegekben 
nyolc hettita  írásjellel jelölnek (a hettita  császárság egész történetének fo lya
mán), mágikus színként szerepel.

A színék neuroszem iotikájával foglalkozó legújabb kutatások nem csak a r
ra  engednek következteni, hogy az em beriségnek egységes színmegnevezési 
rendszere van, hanem arra  is, hogy ezen rendszer és a színérzékelést m eghatá
rozó, vele lényegében izomorf alapvető színm inta-rendszer összhangban áll 
egymással. Ezzel együtt azonban a kísérleti-pszichológia adatai alapján fe lté 
telezhető, hogy a színmegnevezések elsősorban a nyelvi szempontból dom ináns 
(általában bal) agyféltekével és ennek megfelelően a jobb látómezővel függnek
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össze. A színek m egkülönböztetését m agát viszont a szubdomináns (általában 
jobb) félteke végzi, és a klinikai adatok tanúsága szerint ebben a legnagyobb 
szerepet a tarkó-lebeny  és a fali-lebeny játssza, kisebbet a hom loki- és még 
kisebbet a halánték-lebeny, melynek funkciói e vonatkozásban a bal agyfél
teke funkcióival hasonlíthatók  össze. A gyerm ekeknél a jobb agyfélteke meg
felelő képességeinek a fejlődése párhuzam ba állítható az antropoidák  adatai
val. Egész pontos képet ad a fönti funkciómegoszlásról két olyan split-brain 
beteg  agyának a vizsgálata, akik korábban  (az operáció előtt epilepsziában 
szenvedtek. Meg kell említeni, hogy ezt a két beteget (akiket a split-brain 
kérdésével foglalkozó szakirodalom ban N. G. és L. B. iniciálékkal jelölnek) a 
kutatások szem pontjából azért ta rtják  a legmegfelelőbbeknek, m ert az operáció 
során a corpus callosum on (kérges testen) kívüli területek a lehető legkisebb 
m értékben károsodtak, és operáció u tán i agym űködésük viszonylag normális 
volt. Amikor a k é t beteget m egkérték, hogy a mindkét látóm ezejük számára 
bem utato tt szín ingereket vessék egybe a színm intákkal, észrevehetővé vált 
jobb agyféltekéjük fokozottabb m űködése: csak arra  a színre reagáltak , melyet 
a jobb mező k iik ta tásával a bal látóm ezőnek m utattak be. A harm adik 
(A. A.-ként jelölt) betegnek három  szín közül kellett egyet kiválasztania, s 
ekkor a bal agyfélteke működése volt a dom ináns (v. ö. a színháromszögnek 
a nyelvészet és a kulturális-antropológia tipológiai adatai a lapján m egállapított 
szerepével). Am ikor három ról négyre növelték  a színek számát, m elyek közül 
a bem utatott szín ingernek megfelelőt kelle tt kiválasztania, a beteg (A. A.) egy 
m ásik módszerre v á lto tt át, melynél m ár a jobb félteke ju to tt döntő szerephez 
(pontosan úgy, ahogy ez azonos feladat m egoldásakor az L. B. és N. G. kezdő
betűkkel jelölt betegek  esetében is történ t). Ugyancsak a bal agyfélteke foko
zottabb m űködését állap íto tták  meg a három  szín közüli választás során a 
negyedik betegnél is (R. M.), míg az ö tödiknél (C. C.) a módszerek (és az agy
féltekék) közüli választásban a színkiválasztást végző kéz volt a m eghatározó 
(bal kézzel tö rténő  választás során a jobb agyfélteke m űködött és fordítva, 
am i az osztottagy effek tusának  patológiai következményeivel m agyarázható).

Annak a tesztnek  a megoldása során, m elyben az osztottagy m indkét fél
tekéjével egyidejűleg kellett vagy m egnevezni vagy kézzel rám u ta tn i egy bizo
nyos ábrázolt tá rg y  á lta l asszociáltatott színre, csak egyetlen beteg (L. B.) jobb 
agyféltekéje volt képes m ajdnem  h ibá tlanu l a megfelelő asszociációs művelet 
elvégzésére (32 k ísérletbő l mindössze négyszer hibázott). Voltak m ás hasonló 
kísérletek is — m elyek eredm ényeit E. G. Szim ernyickaja pub likálta  —, am ikor 
a bal szem (jobb agyfélteke) színes asszociációk alapján k lasszifikálta a tá r
gyakat: a béka (zöld) a káposzta m egjelölést kapta, a macska (fekete) a kabát 
vagy kosztüm m egjelölést, a mókus (barna) a kenyérét, cipóét; az erdő szó 
„valam i nagyon szép és zöld”-ként le tt m inősítve, az uborka „valam i zöld”- 
k én t stb. Elképzelhető, hogy a jobb fé ltekének  ezzel a képességével függ össze 
az is, hogy a bal fé lteke bal oldali elektrosokk utáni legyengülése esetén (leg
alábbis néhány betegnél) olyan típusú asszociációk jellemzőek, hogy a ’világos- 
k ék ’-re ’világoskék égbolt’-tal, a ’vörös’-re  ’vörös szín’-nel válaszolnak; ennek 
megfelelően ugyanazoknál a betegeknél jobb oldali sokk u tán  a bal agyfélte
kére  a ’vörös’, ’zöld’, ’kék’ típusú színm egnevezés volt a jellem ző (az adatok 
egyelőre előzetesek). A betegekkel osztottagy m űtét u tán végeztetett tesztek 
azt m utatják, hogy a bal félteke nagyon kis m értékben képes egy tárgyat a
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rá jellemző színnel összekapcsolni. Ez a következtetés a nyelvészeti szem antika 
részéről is érdeklődésre ta rth a t számot. A számos nyelvre jellemző tárgyi asz- 
szociáción alapuló színmegnevezés (például az am erikai ind ián-inka sülén ké 
’sárga/narancssárga’ a ,gyerekszéklet színe’ m eghatározásból ered; lásd a hettita  
hahl ’sárga/zöld’ a ’bokor színe’ stb.) a jobb agyfélteke fenti jellemzőivel függ 
össze (mint ahogy a színmegnevezés elve: a ’sárga/narancssárga’, ’sárga/zöld’ 
típusú határozatlan fogalm akkal vont párhuzam  is (ellentétben a határozott 
logikai klasszifikáció elvével, mely a bal féltekére jellemző). Hangsúlyoznunk 
kell azonban, hogy a kisszám ú kiválasztott beteg vizsgálata során jelentős 
egyéni eltérések m utatkoztak, ezért az eredm ényekből nem lehet általános kö
vetkeztetéseket levonni — erre  figyelm eztetnek a split-brain betegekkel vég
zett kísérletek és az egyoldali elektrosokk utáni színérzékelést vizsgáló fogalmi 
asszociációs (valamint a színmegnevező és színasszociációs) tesztek is. Érdekes 
eredm ényt hozott az a kísérlet, am ikor egy jó rajzkészségű, skizofréniában 
szenvedő beteg jobb oldali elektrosokkot kapott: a fű jellemző színeként a 
zöld és a sárga kártyára  m u tato tt (v. ö. a he ttita  nyelvben a ’bokor’ és a 
,sárga/zöld’ jelentés összekapcsolásával). Ezért nem ta rtju k  k izártnak, hogy a 
bal félteke bizonyos m értékben részt vesz a fen t em lített színasszociációkban.

Végül nagy érdeklődésre ta rtanak  számot a split-brain betegekkel végzett 
azon kísérletek, melyek érthetővé teszik a S trup-féle interferenciát, a pszieho- 
fizika mindmáig egyik legnagyobb talányát, mely a  hagyom ányos viselkedés
lélektan ”inger”-”reakció” term inusaival teljességgel m egközelíthetetlen volt. 
Am ikor az N. G.és L. B.-vel jelölt betegekkel színmegnevezési kísérleteket 
végeztek, melyben egy adott színt (például a ’’vöröset” és ’’kék e t”) eltérő színű 
tin tával írták  föl (például sárgával vagy zölddel), akkor a tin ta  színére irányuló 
kérdésre a gesztus-választ a betegek jobb agyféltekéje ad ta  meg. Ezzel szem
ben, am ikor a tin ta színével egyező színmegnevezésre kellett rám utatn iuk , a 
bal félteke m űködött intenzívebben.

A split-brain betegeken folytato tt S trup-féle in terferencia vizsgálatok so
rán, abban az esetben, ha a betegeknek a szavakkal jelölt színt kellett m egha
tározniuk, a bal félteke ad ta  meg a választ, ugyanakkor a tin ta  színét (7 eset
ben 6-szor p=0,056) a jobb agyfélteke állapította meg. Ennek alapján feltéte
lezi Levy, hogy a S trup-féle interferencia norm ális esetben is a jobb agyfélteke 
befolyásával m agyarázható.

A neuro-szemiotika eme adatainak fényében a bal agyféltekének tu lajdo
n íto tt színmegnevezést és a túlnyomórészben a jobb féltekével végzett színár
nyalat-megkülönböztetés sajátosságait m int két különböző m echanizm ust kell 
felfogni, melyek bár norm ális állapotban össze vannak hangolva, bizonyos ese
tekben konfliktusba kerülhetnek egymással.

Goethe, aki sok szempontból a két agyfélteke (az ő szavaival élve) ’’polari- 
tásá”-t valló nézetek előfutárának tekinthető, egy tipikusan a jobb agyfélteke 
m űködésére alapozott színelm életet alkotott, mely a színek kreatív  befogadá
sának értelmezésére épít, nem  a színek term észetének logikus (a bal agyfél
tekére jellemző) befogadására, m elyre Newton törekedett. E két színelmélet 
szembeállítása ism ételten módot ad arra , hogy kihangsúlyozzuk : nem  a tu 
dom ány és a művészet közötti különbségről van itt  szó, hanem  tetszőleges je
lenségek két eltérő megközelítési módjáról. A festőnél dom inálhat a bal agy-
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félteke (például Kandinszkij és még sok más jelentős XX. sz.-i festő esetében, 
akik m űvészetükben egy olyan organikus nyelvre összpontosítanak, mely 
viszonylag kis számú archaikus geom etriai figurát — v. ö. Reichel—Domatoff 
1978 — és színt tartalm az), míg a tudós (például Goethe azon m orfológiai ku 
tatásai során, melyeknek igazi jelentőségét csupán az utóbbi években ism er
ték föl R. Tom morfogenezissel foglalkozó m unkáinak köszönhetően) dom inán
san a jobb agyféltekéjével dolgozhat. Az (alkotás m inden elm élyülést kívánó te 
rü letére  érvényes — legyen az a m atem atika vagy a zene —, hogy a legki
emelkedőbb eredmények elsősorban a jobb agyfélteke k reatív  intuíciójához 
köthetők, de megvalósításukhoz (főleg a verbális és általában a term észetes 
nyelvhez hasonló diszkrét elemekből építkező megvalósításhoz) szükség van a 
bal (verbális) agyfélteke képességeinek felhasználására is. Ezért a m űvészet és 
bárm iféle alkotás pszicho-fiziológiai kutatása során veszélyes lenne, ha  a két 
agyfélteke bármelyikének szerepét eltúloznánk, hiszen a valóban nagy művek 
esetében folyamatos kölcsönhatás van közöttük. Viszont m inden egyes festő, 
író és zeneszerző m unkásságában, valam int a művészeti, szemiotikái s tru k tú rá 
já t és szociális faktorait érintő korszakváltó kultúrtörténeti irányzatokban el
tolódás figyelhető meg az egyik agyfélteke javára. Az alábbiakban fölsorolt 
néhány szélsőséges klinikai eset a rra  is rávilágít, hogy norm ális esetben milyen 
folyam atok is játszódnak le a művészetben. Aloiza, aki közvetlen a halála előtt 
vált h íres művésznővé (és nem rég egy híres francia film főhősnője lett), életé
nek jelentős részét pszichiátriai szanatórium ban töltötte, és azt tapasztalta, 
hogy „a vörös szín a skizofréniában szenvedő beteg nőkre van jótékony ha
tással”, ”a fekete szín viszont rém ületet kelt, ezért csak a férfiak  szám ára al
kalm as”. A fönti észrevételben pontosan érzékelhető a két színnek az az ősidők
től tipikus szembeállítása, mely megfelel a korábbiakban idézett tipológiai 
adatoknak. Ugyanakkor Aloiza betegsége a mai kutatások fényében (v. ö. 
Ivanov, 1972) úgy is értelmezhető, hogy mindkét agyféltekéje a bal elvei sze
rin t m űködött, és m indkettőnél a verbális funkció kerü lt túlsúlyba. Ezzel el
lentétben például egy olyan kiváló filmrendező és művész szám ára, m int 
Eizenstein, saját bevallása szerint a vizuális és zenei képsorok (melyek tág 
értelem ben a jobb agyfélteke érzékelési mezőjébe tartoznak) voltak m eghatá
rozók (Ivanov  1978, a 2. oldaltól). A kultúra egész tö rténetében  és egyéni 
alkotóinál is megfigyelhető, hogy a kifejezett szim m etriára törekvő form ákat, 
melyek a jobb agyfélteke m űködésével (Levy, Treavarthen, Sperky, 1972) és 
fokozatos beérésével (Lurcaf, 1978) hozhatók összefüggésbe, a kifejezetten 
aszim m etrikus formák váltják  föl. A verbális művészetben a XX. sz. nagy 
költőire a névszói stílus a jellemző (Ivanov, 1978), am i a bal agyfélteke azon 
hátsó részeinek működéséhez köthető (Zurif, Blumstein, 1978; Zurif, Cama- 
razza, Myerson, Gavin, 1974), m elyek az agy többi részénél korábban  kapcso
lódtak az ontogenezisbe. Az előbbiekben (egyelőre csak előzetes tém aként) föl
vázolt kép ily módon segítségünkre lehet az egyéni alkotói sajátosságok meg
állapításában is.
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ÉRTÉKRENDSZEREK LENGYELORSZÁGBAN

MIT JELENT A LENGYELSÉG FOGALMA ? 
A „Znak" folyóirat körkérdése 
(Részletek)

JAROSLAW MAREK RYMKIEWICZ
A lengyelség, vagyis minden

Mit jelent számom ra a lengyelség fogalma? Mindent. Mi a lengyelség? 
Minden. Ez eléggé patetikusan hangzik, így h á t hozzá kell tennem, hogy az én 
felfogásom szerint nincs ebben semmi patetikus. Ellenkezőleg. Szám om ra m in
den a lengyelséghez és csakis ahhoz kötődik, s ez az én bajom, balszerencsém, 
butaságom. Ezért és em iatt vagyok én bolond. Erre a bolondságra sajnos 
nincs orvosság. Legalábbis én nem  tudok róla. Egyszerűen semmi m ást nem  
ismerek, nem tudok, és nem is tapasztaltam . T ekintve azonban, hogy m ár nem 
vagyok fiatal — az ötvenkettedik évemben járok  —, elképzelhető, hogy m ást 
m ár nem is fogok tapasztalni. Ha valahol valam i történik — m ondjuk valaki 
valakivel verekszik —, ez nekem azonnal a lengyelséget ju tta tja  eszembe. 
Persze, nem úgy, hogy én m indent a lengyel érdekeket szem előtt ta rtv a  
szemlélek és értékelek. Mikor pl. az angolok és az argentinok háborúztak egy
mással a M alvin-szigetekért, akkor ez a  lengyel érdekeket egyáltalán nem 
érintette. A kkoriban így gondolkodtam: mi volna, ha a lengyelek harcolná
nak az argentinokkal a Malvin-szigetekért. Vagy ha a lengyelek az angolokkal 
küzdenének a M alvin-szigetekért. Hogyan viselkednének a lengyelek egy 
ilyen helyzetben, hogyan boldogulnának vele? Mit hozna ki belőlük egy ilyen 
helyzet? Hozzá kell tennem, hogy a M alvin-szigetek egyáltalán nem  érdekel
nek. Azt sem tudom  biztosan, hogy jelenleg kihez tartoznak. Tudom  azon
ban, hogy a lengyelség fogalmának ilyeténképpeni értelmezése egyfajta  fo
gyatékosság. Az a helyzet, hogy ez nem az értelem től függ. Szám om ra ez 
adott dolog. Eredendően, teh á t lengyel voltom nál fogva adott — m ár ö tvenkét 
év óta, s tudom , hogy ha szembefordulnék vele, az sem változtatna sem m it 
Ha ötvenkét évvel ezelőtt valahol m ásutt születtem  volna, akkor a lengyelsé
get m ásképpen érzékelném. Itt születtem  azonban, ezen m ár nem  lehet se
gíteni. Néha m egfordul a fejemben, hogy sokkal jobb, sokkal kényelm esebb 
lett volna máshol születni. Tudom, ez egyszer-egyszer m indenkinek ezsébe 
ju t. Így hát ez a gondolat — hogy jobb m ásutt születni és élni — szintén 
hozzátartozik a lengyelek lengvel-képéhez.

Mivel számom ra minden beletartozik a lengyelség fogalmába, nem  t u 
dok ezzel kapcsolatban semmi értelm eset mondani. Néhány m ondatban kép
telenség bölcs m egállapításokat tenni. Elmondom tehát — röviden összefog
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lalva —, hogyan vélekedem  a mostani, az 1987. évi lengyelségről. Elmondom, 
hogy szerintem mi tartozik  m a a lengyelség fogalmához. Ügy vélem — az ál
talános vagy e lte rjed t véleményekkel szemben —, hogy jelenleg a lengyelek 
nagyon jó pszichikus kondícióban, vagy inkább — jobban szeretem ezt a ki
fejezést — : jó lelk iállapotban vannak. M ásképpen szólva: úgy látom , hogy a 
lengyelség m ostanában igen jól érzi magát. Túlságosan is jól. Sőt, még annál 
is jobban. Körö9körül minden összedől, teh á t a lengyeleknek kétségbe kelle
ne esniük. U gyanakkor azonban egészen jól — hangsúlyozom, csak lelkileg 
elvannak ezen a szemétdombon. M intha csak az, hogy minden omladozik — 
ez a lengyelek nagy titk a  —, m egerősítette volna őket lengyelségükben. Ha 
valaki jól lelk iállapotban van, nincs ok arra , hogy takarékra állítsuk. A hat
vanas és a hetvenes években bizony takarékoskodni kellett volna a lengyelek
kel: úgy tűnik, akkor igen rossz állapotban voltak. Most viszont eljött az 
idő, hogy kellem etlen dolgokat m ondjunk nekik. De hogy spórolhatnánk ve
lük, ha azt hiszik — és m áris azt hiszik —, hogy ők nagyszerű lengyelek, s 
hogy kiváló lengyelségüket semmi sem sodorhatja veszélybe? Pedig a  lengye
leket — hisz tu d ju k  jól — sok minden fenyegeti. M indenekelőtt a lengyelség 
maga. íme, ez az 1987. év lengyelsége. Hogy m iből táplálkozik? Az Önök kér
dése így hangzott: m ilyen képzetek, sztereotípiák, történelm i asszociációk és 
így tovább, kapcsolódnak ma a lengyelség fogalmához? Ma a lengyelség a 
m últból táplálkozik. Természetesen saját m últjából. Sztereotípiái és képzetei 
a m últból m eríte tt sztereotípiák és képzetek. M ásképpen nem is lehetne. An
nak tartalm a, am it a nem zet lelkének, nem zeti léleknek nevezünk, m indig a 
m últ: a nemzeti lélek története. Bizonyára azért is vannak olyan jó lelkiálla
potban, m ert ez a m últ nagyszerűnek tűnik . M inden nagyszerű volt. Pilsudski 
és Dmowski. B áthory István és III. (Sobieski) János. Az 192(Las és az 1939-es 
háború. Hlond bíboros és Szeptycki m etropolita. A mazóviai fűzfák és észak
keleti fenyőfák. A  lengyel nem zet és a lengyel zarándokút könyvei (veszélyes 
mű) és a F erdydurke  (bugyuta írás). És így tovább. Van itt egy — egyetlen
egy — kivétel, de nem  árulom  el, hogy m i; nincs kizárva, hogy még ez a 
csoport is, bár trag ik u san  m egtépték őket, s re tten tően  kínozták önm agukat, 
azonnal m egtalálnák helyüket a történelem ben, ebben a nagyszerű, lengyel 
szellemű történelem ben. Lehet, hogy még az egeres Popiel király is — elné
zést a buta viccért — nagyszerűnek tűn ik  a lengyelek szemében.

A lengyelek jobban  tennék — jobban já rn án ak  a jövőben —, ha méltóz- 
ta tnának  észrevenni, hogy lelkűkben, lelkűk történetében igen sok alja, alá
való és buta dolog is előfordult. Megértem, hogy ez most nem könnyű. Mint 
m ikor valakit kínoznak, s azt k iáltja : kínozzatok csak, nekem ez igazán sem
mi, én így is nagyszerű, rendkívüli és csodálatra méltó’ maradok, és m indig is 
az voltam. A jövő kifürkészhetetlen, s a jövőben is előfordul m ajd — ebben 
biztosak lehetünk — igen sok aljasság és butaság. Jó, ha van az em bernek 
ellenszéruma, s ez a szérum , gondolom, a m últban  rejlik. Tudnunk kell, hogy 
lelkünk, történelm ünk m iket m űvelt, ha rá jö tt  a bolondóra. Ez a tudás jól jö
het még nekünk az egyelőre még homályos jövőben.
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TADEUSZ NOWAK
Lengyelség vagy talán parasztság

Nem könnyű, sőt, talán  nehéz számomra ennek a kérdésnek a m egvá
laszolása. A lengyelség helyett tulajdonképpen inkább a parasztságról szeret
nék szólni. Ugyanis tökéletesen tisztában vagyok azzal, hogy a N agyrablás 
elő tt az őseimnek ilyen kérdést senki nem te tt fel. ö k  ugyanis kívül álltak  
történelm en, lengyelségen és időn. A lengyelséghez, a nemes, az első v ilág 
háború után értelmiségi lengyelséghez lassan ju to ttak  el. Ezt S tap insk itó l, 
Bojkától, Witosztól tanulták . Azonban csupán a „Népfelkelők”, S tanislaw  
Milkowski, Stanislaw Mierzwa és barátaik  próbáltak beírni a lengyelek 
nagykönyvébe néhány parasztos m ondatot. A lengyelség nagykönyve azon
ban egy vörösfenyőből készült nemesi láda fenekén pihent, vaskapcsokkal 
lezárva, pecsétes cím errel ellátva. A lengyelség parasztládikója egy pávam in
tás krakkói ládában porladt. Az Ifjú Lengyelország idején nyitották csak fel. 
A könyvet elővették, felületesen átnézték, és beleírtak néhány parasztm ániás 
mondatot.

A lengyelség nagykönyvét a parasztok mindössze két ízben n y ith a tták  
fel. Először csak egy pillanatra, 1920-ban. s másodszor hosszabb időre, a m eg
szállás alatt. A Honi Hadsereg Parasztzászlóaljának katonái ifjú sorsukat, 
szeptemberben kapott fegyvereiket, kenyerüket örökítették meg benne. M eg
próbálták beleírni az otthonról hozott paraszti erkölcsi rendet, az em beri é r té 
kek mezei látásm ódját, kezdve a patriotizm ustól egészen a búzakalászig. Fe
lesleges hozzátenni, hogy ez a gyanús bejegyzés csak rövid időn át vo lt é r
vényes. A látszat ellenére abban a pillanatban megfeledkeztek róla, m ihelyst 
a kollektivizálásra kezdtek gondolni.

Nem akarok szomorúan beszélni erről. Túl késő m ár a bánat. M eggyőző
désem, hogy ma, 1987-ben, hatalm as sikert aratna, ha a korm ány m egh irde t
ne egy dollárban fizethető nemzeti kölcsönt. Természetesen oly módon, hogy 
hogy a hitelezők pénzükért cserébe nemesi címet kapnának. A lm om ban 
gyakran m egjelenik egy ilyen nemesi Pewex*: egy nemesi cím 1000 dollárba, 
a bárói méltóság 5000 dollárba kerül. Látom, a zöldellő tavaszban m ikén t kí
gyóznak a sorok a pénztár előtt. A töm egben könnyedén felismerem néhány 
sorstársam at. E látomástól egyszerű, ám könyörtelen következtetés adódik. A 
lengyelség, annak valam ennyi válfaja és sztereotípiája a nemesi udvarházat, 
a nadrágszíjparcellánál nagyobb birtokból eredő, századokon át ö rök lö tt e r
kölcsi, politikai és gazdasági rendet ju tta tja  eszünkbe.

E látom ásban bizonyára sok az érzelgősség, s az irónia dacára kevés ben 
ne a paraszti indulat. Következtetésképpen a rendezett, jól működő nemesi 
udvar hasonlít a módosabb parasztház képéhez. Egyikben is, m ásikban  is 
hasonló alapelvek, hasonló erkölcsi és gazdasági törvények érvényesültek. 
A gyermekeket m indkettőben gyakorlatias és élelmes gazdákká nevelték. Az
zal a különbséggel, hogy a nemesi udvarban úrifiúvá, a parasztházban pedig 
cseléddé. Édes Istenem, hogy m ennyire szeretünk mi cselédet ta rtan i! Nem
zetünk történetében, legjobb emlékezetem szerint, nem akadt egyetlen tá rsa 
dalmi osztály sem, beleértve a parasztságot is, amely ne szerette volna, ha

* Bolthálózat, amelyben dollárért lehet vásárolni. (A szer)c.)
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cselédek veszik körül. Talán nem voltunk olyan kegyetlenek, m int a  szomszé
dos országokban. A hangulat néha, főleg a nagyobb ünnepeken, aratáskor 
egyenesen családias, könnyes-szentim entális volt. De mindig cselédi, ködmö- 
rös, mezítlábas, parasztosan nyírott. Azt hiszem, hogy a cselédek többsége, 
miközben az istállóban, a csűrben rozoga ágyán aludt, saját cselédjeiről álmo
dott. Képtelen vagyok e nélkül a cselédi függőség nélkül bárm iféle h a ta l
m at is elképzelni. Ök, a cselédek ta r to ttá k  bennünk a lelket, nekik köszön
hető, hogy jobban, magabiztosabban, kényelm esebben éreztük m agunkat it t
hon is, külföldön is.

Talán éppen e cselédi függőség következm énye, hogy nemzeti ku ltú ránk  
két úton halad t, kettő s irányban bontakozott ki. A felsőbbrendű kultúra, 
am it rögzítettek is, a lengyel, a nemzeti ú to n  haladt, a  másik, az alacsonyabb 
rendű, a pórias, szájról szájra terjedt, m ezei ösvényeken, mezsgyéken keresz
tül. Előfordult, hogy ez a  kétfa jta  k u ltú ra  egy áram latban egyesült, sőt, egy 
forrásból eredt, m in t például Kochanowski korában vagy a rom antika ide
jén . Erről a tén y rő l azonban gyakran m egfeledkeztek, vagy a nemzeti szeren
csétlenségek vagy a külföldi m inták okozta szédület miatt.

Elszegényedett, e lsatnyult a nyelvünk. Micsoda öröm volt számomra, 
m ikor több tuca t, több  száz olyan szóra bukkantam  a parasztok szókincsé
ben, amik évszázadok során az irodalmi nyelvből vándoroltak á t oda. Ha 
azonban használni kezdtem  volna ezeket a szavakat, akkor nehezebb lett 
volna kom m unikálni velem, mint egy kasub nemzetiségű em berrel a tenger
parton.

Az egyházra m in t intézményre, a „N épfelkelők” meglehetősen neheztel
tek, és neheztelnek m a is. Sohasem tu d ták  m agukat m egértetni vele. Nem 
tu d ták  m egérteni, hogy azok a többségükben falusi fiúk, akik papi szemi
nárium okban tan u ltak , m egváltoztatják arcukat, személyiségüket, s szembe
fordulnak a parasztokkal, a paraszti és a lengyel észjárással, a lengyelség
gel. Nem jelen t azonban gondot szám ukra, hogy megértessék m agukat Is
tennel, illetve a  vallással. És minden ellenkezés dacára kész vagyok leszögez
ni, hogy a katolicizm us, teh á t Krisztus, ahogy a parasztok értelm ezik, m in
denk it összeköt, s nem  csupán morálisan, de az állampolgári érzések tek in 
tetében  is. A tem plom ban, az Isten színe e lő tt m indent meg lehete tt gyónni, 
kipanaszkodhatta m agát az ember, és bűnbocsánatot is nyert, vagy ha m ást 
nem  is, értelm ezhette osztálysérelmeit és politikai indulatait. S ez így van 
m ind  a mai napig.

JULIAN STRYJKOWSKI 
Menedék

Gyerekkorom ban, m ikor még csak a  zsidó nyelvet beszéltem, és elő
ször hallottam  lengyel szavakat, el voltam ragadtatva.

A jó Isten ak a rta , hogy az első lengyel szavak, am iket nővéremtől meg
tanultam , virágnevek voltak. Gyerekes bűvölet k eríte tt hatalm ába. (Ezekre a 
virágnevekre m indm áig emlékszem.) Egy ism eretlen  világ, az Éden tá ru lt  fel 
előttem . Ezt a titokzatos, idegen és kihívó Paradicsom ot a Hangok a sötétben  
c. m űvem ben írom  le. A zsidó fiúcska a fekete  kerítés hasadékán bekukkant 
a pap  vetem énykertjébe.
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A fü és a csodával határos módon a magasba szökkenő, s a napfényben 
szétfröccsenő vízben csillogó szivárvány — a fiú életében először lá to tt szö- 
kőku tat — a paradicsomi „ezüstváros” vízióját kelti, m elyben „édes havat, 
m azsolát és m andulát” esznek, s „ahol örökké szombat van”. A szent szombat 
m egváltoztatja a gyerekek szám ára oly szomorú zsidó hétköznapokat. Bol
dog és em elkedett percek ezek; az em elkedett hangulatból a fiú t brutálisan 
kiszakítja egyik idősebb játszótársa. Neki ugyanis nem mond sem m it a m á
sik világ szépsége, őt csak a pap vetem ényeskertjére vigyázó, zsidó gyere
kekre tám adó szolga fekete kutyájában  tárgyra lelt gyűlölet vezérli. A meg- 
igézett gyermek sírva fakad, s felk iált: „Hazudsz! Hazudsz!” , s öklével veri 
az ünneprontót.

Saját művem egy em lékképét idéztem fel, minthogy ez éppen jól illik 
ehhez a témához.

Térjünk vissza a bűvös szóhoz. Ez adott kezembe kulcsot az ismeretlen 
lengyel otthonhoz. Csak a lengyel iskolán keresztül léphettünk  be ebbe az 
otthonba, s nem a nyomorúságos chederen át. A fiú azonban nem csak a che- 
derről, de a zsinagógáról, a családi otthonról is lem ondott annak  érdekében, 
hogy beléphessen az Édenkertbe. Lengyel osztálytársai m ár az első osztály
ban rosszul bántak vele. Ráncigálták a pajeszát. A fiú levágta a pajeszt, 
ezért aztán szülei felelősségre vonták, ami még osztálytársai gonosz tré fá i
nál is kellemetlenebb volt neki. O sztálytársain azzal állt bosszút, hogy még 
náluk is szebben beszélt. Feleleteit a tanítónő mindig mosolyogva hallgatta. 
S így, egyesek közömbösségétől, mások ellenszenvétől kísérve vezetett ú tja  
egyik osztálytól a másikig. E közönséges és idegen világban az ellenszenv és 
a közöny egyszerű, bár fájdalm as dolognak tűnhet. Néha m egpróbál barátsá
gokat kötni. Egy lengyel házba is bejutott egyszer. M ennyire más volt ez, 
m ilyen csodálatos! Faliszőnyeg, ra jta  pajzs és két kard! A m egfeszített Jézus 
és a Szűzanya képe! A fiú az osztályban gyakran p illan to tt a feszületre, 
Jézus szenvedő arcára.

Az osztálytársak h ittanórára jártak . Észrevétlenül be lehetne ülni az 
utolsó padba, meghallgatni, m iről beszél a hitoktató. T udta azonban, hogy 
ez lehetetlen. S m inthogy lehetetlen, le is m ondott róla.

Szombaton felvételizett a gim názium ba. Súlyos bűn volt ez, hiszen szom
baton még írni sem szabad. A bűnnel m egvásárolt öröm azonban igen nagy 
volt. A fiú közelebb került az „ezüstházhoz”. Mazsola és m andula helyett 
azonban könyvekre lelt. A gim nazista mohón és szenvedélyesen olvasott. 
Álm ában m egjelent Kmicic és Skrzetuski. Olyan lányt k eresett m agának, 
aki Helénához és Olenkához hasonlít. Ez volt a szerencséje. Ezt azonban csak 
később tud ta  meg.

Boldogságát nem a galíciai lengyel—ukrán háború tö rte  ketté, hanem az, 
ami később történt.

A várost elfoglalták a halleristák. Az utcákon nyírták  le az öreg zsidók 
szakállát. A pogrom-fekély egyre duzzadt, szerencsére azonban nem fakadt 
fel. A katasztrófa mégis uto lérte a tizenkét esztendős fiút.

Az iskolaév első napján  — az ukrán  korm ány által elrendelt kényszer- 
szünet u tán  — a gimnázium igazgatója belépett a második osztályba, és val- 
latóra fogta a tanulókat. Meg kellett m ondaniuk, milyen nem zetiségűek: len- 
gyelek-e vagy zsidók. A rém ült gyerekek az igazgató arcáról olvasták le a
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választ. És a szerencsétlen áldozatok — egyik a m ásik u tán — lengyelnek 
vallották m agukat. Csak ő, egyes-egyedül ő ak arta  odakiáltani a többieknek: 

Hazudtok !” De csak enny it m ondott: „Én zsidó vagyok”.
A fiú t kicsapták a gim názium ból. K iüzetett az Édenből. Az igazgató 

mégsem ara to tt teljes győzelm et. A fiú m enedékre le lt: magával ragadta öt 
a szó.

A szó és a fiú m indm áig hűségesek egymáshoz.

JERZY JEDLICKI 
Szemben az édeskés terápiával

Azt kívánják, hogy ex  abrupto  válaszoljak Önöknek arra  a kérdésre, 
hogy m it jelen t szám om ra a lengyelség fogalma. A fe lkérést lelkesedés nélkül 
fogadtam , s csupán a többszöri ösztökélés u tán válaszolok. Az idegenkedés fő 
oka az, hogy (mint K epkow ski s néhány m ás szerző, ak it erre  a  levelező p ár
beszédre felkértek) ezzel :a tém ával hivatalból is foglalkozom: írok és előadá
sokat tartok  róla. Egyre több ta lány t lá tok  tehát benne, egyre több bonyodal
m at, s most h irtelen  három  röpke oldalon kell összefoglalnom, hogy „milyen 
képzeteket, sztereotípiákat, történelm i, kulturális és vallási asszociációkat” 
kelt bennem a lengyelség fogalm a. Bagatell!

Ellenérzésem m ásik oka azonban m ég ennél is fontosabb. Nos, jobban 
szeretném, ha kérdésüket külföldieknek tennék fel. Valójában nem kétlem, 
hogy a válaszok többsége — ak ár kedvező, ak ár nem  — főként sztereotípiá
kat, lapos általánosításokat tarta lm azna, de időnként érdem es tudakozódni 
aziránt, hogy m ilyennek lá tn ak  és m ennyire kedvelnek bennünket. És mi? 
Mi persze többet tudunk  m agunkról, m in t mások, tu d ju k  azt is, hogy külön
bözünk egymástól, s hogy nem  vagyunk egyformák, és egyáltalán: kom plikál
tak  vagyunk. Mindez nagyon szép, de vajon nem tú l sok-e véletlenül ez a 
nem zeti egocentrizmus? H ány v itá t fo ly tattunk m ár a lengyel nemzeti k a 
rak terrő l, a lengyel értelm iségről, a lengyel rom antikáról! Egyszer, a válto
zatosság kedvéért beszélhetnénk arról is, hogy m it jelentenek szám unkra a 
következő fogalm ak: oroszok, csehek, írek.

Nem, nem tréfálok. És m egkockáztatom  a m agam  sztereotip általánosí
tásait. Nos, úgy vélem, hogy irodalm unk, társadalm i tudatunk , történelem - 
oktatásunk  — egy közepes nagyságú, szerény civilizációs vívm ányokkal meg
áldo tt néphez képest — túlságosan is nárcisztikus. Igen kevés lengyel érdek
lődik más nem zetek történelm e és ku ltú rá ja  irán t — azt a néhány országot 
kivéve, melyek, m int Franciaország, Anglia, Amerika, szám unkra példaadó 
jellegűek voltak, s azok m a is. A többi ország nem fontos; próbálja csak 
m eg valaki reprezentatív  felm érésekkel kideríteni, hogy egy érettségizett vagy 
diplomás lengyel hány m agyar vagy spanyol történelm i nevet tud fel
sorolni.

Ugyanezen jelenség m ásik oldala, hogy nem vagyunk képesek nemzeti 
sorsunkhoz arányérzékkel, illetve az összehasonlítás distanciájával közelíte
ni. Mit érdekelnek m inket holm i írek, görögök, szerbek, bolgárok, litvánok 
— hogy csak Európában m arad ju n k ! Hisz mi vagyunk a világ legnemesebb 
és legszerencsétlenebb népe, mi vagyunk az egyetlen olyan nép, amely iga
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zan szereti a szabadságot, s az egyetlen, amely képes m agát feláldozni a sza
badságért. Valamennyi tem plomunkban m utogatjuk sebeinket, m indenhon
nan fel-felhangzik a nem zeti zokogás.

Tudom, a két évszázados sorscsapássorozat pszichikai következménye ez, 
a megaláztatások, m eghiúsult remények, a kitaszítottság eredménye. A nem 
zeti komplexusok ápolgatásával, az állandó könyörgéssel, hogy a világ m eg
felelőképpen értékeljen bennünket, ezt a kom plexust azonban nem lehet fel
oldani. „Lengyel a pápa, lengyel a p áp a” — halljuk szüntelenül a rádióban, 
Jaruzelski és Glemp nyilatkozataiban, olvassuk az újságban. De hiszen köz
tudom ású, hogy a pápa lengyel, tu d ja  az egész világ. M ennyire irritá lna 
bennünket, micsoda gúnyt űzne nacionalista szükkeblűségünkböl (ez könnyen 
m egeshetett volna, s egyszer talán m ég bekövetkezik), ha állandóan ezt hal
hallanánk : osztrák a pápa, vagy : francia a pápa, spanyol a pápa ..  .

Minden képzeletet felülmúl, hogy hogyan nevezték el egyik új kórhá
zunkat: „Lengyel A nya” Egészségközpont. Ne is beszéljünk m ost a tudálékos 
egészségközpont kifejezésről, ami angol megfelelőjének tükörfordítása. De 
hogy a lengyel költészet egyik legm egrázóbb alkotásának, Mickiewicz egyik 
csodálatos versének címe egy nőgyógyászati klinika nevévé változzon . . .  ! 
V ajon el tudná-e képzelni bárki is a „Holland Anya” Egészségközpont, vagy 
a „Jugoszláv A nya” Egészségközpontot? Csak szatíraíróink agyában szület
het meg ilyen elnevezés!

Nincs túlságosan hízelgő vélem ényünk honfitársaink erényeiről, vagyis 
általában egymásról. Az agresszivitás és a megvetés szintje hétköznapi kap 
csolatainkban ijesztően magas. A világban az egyes országokról alkotott vé
lem ény nem egyforma. Igaz, em lékszünk, hogy Lengyelország irán t ném i
képp nőtt a szim pátia az utóbbi években. Sajnos, m anapság igen gyakran 
lá tjuk  az európai és ázsiai piacokon seftelő honfitársainkat, illetve azokat, 
aki segélyért vagy bármilyen piszkos m unkáért könyörögnek idegen orszá
gokban, minthogy elhagyták a  hőnszeretett, ám lepusztult hazát. Erről per
sze beszélnek és írnak : néha büszkén, m áskor szomorkodva és szégyenkez
ve. Próbáljon meg azonban arra  hivatkozni valaki, hogy nem zetünk m ú ltjá 
ból soha nem hiányzott az alacsonyabbrendűség, az ideálok m egtagadása, a 
mások sorsa irán ti közöny — s azonnal akad majd az ügynek egy vérm es 
védelmezője, aki felkiált: „íme, becsm érlik a  nem zetet!” S máris csőstül 
árad  a m agukat személyesen sértve érzett honfitársak tiltakozása. M intha bi
zony hazánk a Kölcsönös Erkölcsi B iztosítótársaság volna, ahol m inden sza
tócs bebiztosíthatja becsületét a m ások érdem ein növekvő kam atok alapján.

Tudom, hogy mindazt, am it it t  — a  „Z nak” szerkesztősége által kénysze
rítv e  — papírra vetettem , m ár éretlen , s sokan pam fletnak fogják m ajd te 
kinteni. Sajnálom. Néhány barátom  állandóan azt m ondogatja, hogy mi, 
lengyelek, olyan rem ekül viselkedtünk az elm últ hét év alatt, hogy m ost 
nincs itt az ideje az elszámolásnak. Inkább egy-két kedves szót kellene vál
tanunk  egymással. Sőt, Andrzej W ajda a „Mówia Wieki” (Századok beszél
nek) c. folyóirat számára készített beszélgetés során azt m ondta nekem, hogy 
Lengyelországban m ár „olyan fekete minden, hogy ha ehhez még egy kis 
keserűséget öntünk, az már áru lás”. Most tehát m ár nem Zeromski, hanem  
Sienkiewicz m űve nyomán fog film et készíteni.
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Ami engem  illet, nem vagyok az édeskés terápia híve. A helyzet k ritikus. 
Lassan felnő Lengyelországban az első olyan nemzedék, amely szám ára a 
földhöz, az anyaországhoz való kötődés nem term észetes és nyilvánvaló, h a 
nem választás kérdése. Hála az utazási lehetőségeknek, a modern techniká-- 
nak, a fiatalok  jobban ismerik a világot, m in t bárm elyik korábbi nem ze
dék. És összehasonlításokat tesznek. És nagyon kínosakat kérdeznek szü
leiktől; azt kérd ik : tulajdonképpen m ire legyünk büszkék? És nem fogják 
beérni sem a grünw aldi csatával, sem a Jasn a  Góra-i csodával.

F ord íto tta  Vadnai Tibor nyersfordítása alapján K ésm árky Nóra
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Miroslawa Marody

A TÁRSADALMI TUDAT ELLENTMONDÁSAI

A SZOCIOLÓGIAI VIZSGALATOK SORÄN általában a társadalm i tu 
dat állapotának leírására koncentrálunk. E zúttal szeretnék eltérni ettől a sé
m ától, s a változatosság kedvéért a lengyel társadalom  — nevezzük így —- tu 
datala ttijával kívánok foglalkozni. Közelebbről: most nem azok a vélemé
nyek és nézetek érdekelnek, am iknek a válaszadók felm éréseink során han 
got adtak, hanem  az ezek mögött rejlő, a  társadalm i valósággal kapcsolatos 
m élyebb attitűdök, am iknek létezéséről az általunk vizsgált személyek nem 
feltétlenül tudnak, s amik mégis befolyásolják cselekedeteiket ebben a való
ságban. Ezek az attitűdök  — véleményem szerint — elég világosan jelent
keznek a közelmúlt szociológiái felm éréseiben és a közvélem ény-kutatások
ban, bár többségük eredendően nem  tartozott a vizsgálatok tárgyához. Ebből 
adódik az is, hogy m eglétükre csupán közvetett információkból következtet
hetünk, s az e következtetésekhez kiindulópontot nyújtó ku tatási eredm ények 
inkább csak gyanúra adnak okot, bizonyítékként nem használhatók.1

Ä bevezetőben felsorolt fenntartások ellenére a nyolcvanas évek len
gyel társadalm át jellemző cselekvési form ákat2 kijelölő tényezők m ibenlété
nek kérdését mégis a tudat szférája, vagyis a társadalm i szükségletek és é r
tékek rendszerének — minthogy ezek az em ber törekvéseinek céljait m egha
tározó legfontosabb változók — rövid leírása felől kellene megválaszolni. Ne 
m enjünk bele azokba a vitákba, melyek e fogalmak körül folynak a tá rsa 
dalom tudom ányok területén, fogadjuk el, hogy a „társadalm i é rték ek ” alatt 
it t  a társadalm i valóság kívánatos állapotát fogjuk érteni, mely a „jó tá rsa
dalom ról” alkotott elképzelésekhez kapcsolódik, s a „szükséglet” a la tt azt az 
egyén számára kívánatos helyzetet, mely a „tisztes élettel” kapcsolatos.

A lengyel társadalom  által elism ert alapvető társadalm i értékrendszert 
m ár sokszor vizsgálták, s e kutatások alapján azt állíthatjuk, hogy ezt hosz- 
szabb ideje jelentős stabilitás jellemzi. Ez a következő összetevőkből áll: az 
esélyek és lehetőségek egyenlő voltából, a szó szabadságából, az átlagpolgár
nak az ország irányítására gyakorolt autentikus befolyásaként felfogott de
mokráciából, az igazságosságból, az emberi méltóság tiszteletéből, valam int a 
társadalom  jólétéből (vagy a gazdaság hatékonyságából m int a jólét előfel
tételéből). Ha egyáltalán beszélhetünk bizonyos változásokról, melyek az 
utóbbi években következtek be, ezek elsősorban a döntések — m elyekkel a 
vizsgált személyek élnek jelenleg az értékek m egválasztásakor — szabadsá
gának növekedésében nyilvánulnának meg. M ásképpen: a „jó társadalom ”
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víziója főképpen a fiatalok körében él, sokatmondó, ugyanakkor kevésbé en
ged a manipulációs eljárásoknak. Az értékek szférája olyan szférává vált, 
mely vitán  felül állóan nyilvánvaló.

Ha az egyéni szükségletekről beszélünk, célszerűnek tűnik két általáno
sabb, a különböző vizsgálatok során deklarált szükségletcsoportot elkülöníte
ni. Az első a „tisztes” életszínvonal biztosítását szolgáló szükségletek csoport
ja. Hogy mi fér a „tisztes” életszínvonal keretei közé, az term észetesen a kü
lönféle társadalm i csoportok szerint változik. Ügy tűnik  azonban, hogy há
rom  alapvető fe lté te lt jelö lhetünk ki, melyek e szükségletek kielégítésének 
„norm ális” szin tjeként élnek a köztudatban. Ezek a következők:

1. olyan bérek, m elyek lehetővé teszik az alapvető létfeltételek (táplál
kozás, ruházkodás stb.) az adott viszonyokhoz képest problém amentes meg
terem tését, valam int — a takarékoskodást alapul véve — lehetővé teszik az 
az olyan, nem luxusnak számító tartós fogyasztási cikkek beszerzését a be
látható  jövőben, m int a hűtőszekrény, a mosógép, a televízió stb.;

2. az áruk és szolgáltatások hozzáférhetősége, ami az ellátás színvona
lához kapcsolódik;

3. lakáshoz jutás.
Ez a három  feltétel jelöli ki a társadalm i tud a tb an  azt a küszöböt, amely 

a la tt a kielégítetlenség tartom ánya s amely fö lött a fogyasztás szabad válasz
tásainak tartom ánya helyezkedik el.

A MÁSODIK CSOPORTBA az életnek egzisztenciális dimenziót adó szük
ségletek tartoznak; olyan szükségletek, m elyeknek kielégítése az egyének éle
tének „pszichikai jó lé té t” jelenti. A vizsgált személyek a következőket em
líte tték  a leggyakrabban:

1. a méltóságot — am it m indenekelőtt a megbecsülés szükségleteként ér
telm eznek, am it a vizsgált személyek másoktól elvárnak mind az em berek
kel való közvetlen kapcsolatokban, m ind a személytelenebb relációkban, m int 
pl. „hatalom —társadalom ” ;

2. a szó szabadságát — am it elsősorban a nézetek és vélemények félelem 
nélküli kifejezésére irányuló  szükségletként értelm eznek, mely abban nyil
vánul meg, hogy az igazságnak m in t társadalm i értéknek  magas rangot tu 
lajdonítanak;

3. az alanyiságot — vagyis azt a szükségletet, am i m indenekelőtt abban 
nyilvánul meg, hogy az em berek rendkívül kelletlenül fogadják a hatalom  
azon tette it, melyek — vélem ényük szerint — az em berek m anipulálását és 
a társadalm i viselkedés befolyásolását kísérlik meg;

4. az élet értelm ének szükségességét, am inek m egvan a maga hétköz
napi és — nevezzük így — „m etafizikai” dimenziója. A hétköznapi dimenzió
ban ez úgy jelenik meg, m int annak a vágya, hogy a társadalm i élet legyen 
jól szervezett, hogy a különféle tevékenységek legyenek összehangolva, s vala
m ilyen cél m egvalósítását szolgálják, valam int, hogy a dolgokat rendeltetésük
nek megfelelően használják ; röviden — m int az a vágy, hogy az élet a józan 
észnek megfelelő form át öltsön. A „m etafizikai” dimenzióban ez a valam ibe 
vagy valakibe vete tt h it fejeződik ki a h it vágyában, ami az egyén életének 
célt és az egyén fe le tt álló érte lm et ad. Függetlenül az itt  elvégzett osztályo
zástól, a szükségletek e két csoportját, vagyis a m ateriális és egzisztenciális 
szükségleteket egymáshoz kapcsolva kell kezelni, m inthogy a társadalm i tu d a t
ban csak együttes kielégítésük adja meg a „tisztes” életszínvonalat.
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Rövid kom m entárt igényel az a kapcsolat, mely összeköti a társadalm i tu 
datban az értékek és a szükségletek szféráját. A társadalm i értékek  öncélú 
jelleget ölthetnek abban az értelemben, hogy a „jó társadalom ” á lta luk  k ije
lölt fo rm ájá t kívánatos, önmagában is értékes célnak tekintik. Ügy tűnik 
azonban, hogy a lengyel társadalom  esetében más a helyzet, jelesül az, hogy 
ezeket az értékeket instrum entálisán kezelik, az egyéni — mind m ateriális, 
mind egzisztenciális — szükségletek viszonylatában A társadalm i tudatban  
a fentebb em lített értékek a  társadalom  azon form áját ko n stru á lják , mely az 
egyéni szükségletek tökéletes kielégítésének feltételét alkotja (s éppen ezért 
ez a „jó társadalom ”).

AZ ÉRTEKEK ÉS SZÜKSÉGLETEK e röviden felvázolt rendszeréről azt 
állíthatjuk, hogy ez jelöli ki a lengyel társadalom  törekvéseinek legáltaláno
sabb irányait. M indazonáltal az emberek konkrét cselekedetei m indig egy 
bizonyos konkrét szituációban zajlanak le, s form ájukat nem csupán az ha
tározza meg, hogy az em berek m it akarnak, hanem  az is, hogy m it tartanak  
előnyösnek, ésszerűnek, vagy lehetségesnek te tte ik  m egvalósításakor az adott 
helyzetben. A tevékenység e szituációs determ inánsai között elkülöníthetjük 
azokat, m elyeknek létezése speciális rendszerekre korlátozódik — ezzel a to
vábbiakban nem foglalkozunk; ta lálhatunk  azonban olyanokat is, melyek 
hosszabb időn át meghatározzák a tevékenység feltételeit. Tartósságukat, is
m étlődésüket az egyéni viselkedésmódok szférájában jelentkező autom atiz
musok kialakulására, a viselkedés lefolyására ható, lényegében az emberi 
tevékenységek céljait modifikáló általánosabb behaviorisztikus beállítódások 
m egszilárdítására kellene visszavezetni. A feltételezéshez elegendő alapot 
nyújt szám unkra a tanulás elmélete, mely szerint a jutalm azott cselekedetek 
m egerősítést kapnak, s így fokozatosan kiszorítják az egyén viselkedésének 
repertoárjából a bün tete tt vagy semmiféle eredm ényt nem produkáló visel
kedésmódokat.

A lapvetően talán elfogadhatjuk, hogy a szituációs feltételeket alkotó leg
tartósabb elemek közé tartozik a politikai-gazdasági rendszer form ája, mely 
40 év óta meghatározza a lengyel társadalom  tevékenységének legáltaláno
sabb kereteit. Az e rendszer funkcionálásához szükséges szabályok m indenna
pos betartásához kapcsolódó tapasztalatok ismétlődése olyan specifikus be
haviorisztikus beállítódások kialakulásához kellett, hogy vezessen, melyek 
szükségszerűen m egjelentek a szociológiai kutatások eredm ényeiben és az ál
talunk megfigyelt konkrét tevékenységekben. Ha ebből a nézőpontból vizs
gáljuk az em pirikus adatokat, melyek az utóbbi években halm ozódtak fel. 
ezekre építve — véleményem szerint — hét ilyen, a rendszer á lta l m eghatá
rozott a ttitűdrő l beszélhetünk.

Gondolok itt először is az állami szektorban végzett m unkához fűződő 
speciális viszonyra. Ezt a viszonyt a m unka m int a család és az egyén jólétét 
előidéző tényező devalválódásaként határozhatjuk  meg. Ügy vélem  egyébként, 
hogy az állam i szektorban végzett m unka devalválódása szélesebb körű, nem 
csupán az anyagi, de az egzisztenciális szükségletek kielégítetlenségét is m a
gában foglalja; a szociológiai vizsgálatok azonban főként a m unka és a v a 
gyon kapcsolatára koncentráltak.

A második attitűd  forrása a szociális biztonság szüntelen igényében re j
lik; ezt a biztonságot — tegyük hozzá — inkább a veszély h iányaként, m int
sem a szükségletek kielégítését előrevetítő perspektíva jelenléteként definiál-
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hatjuk. A szociológiai vizsgálatokban a m egkérdezettek nyilvánvalóan a g on
doskodó állam m odelljé t preferálják egy olyan modellel szemben, m elyben 
m indenki maga felel sa já t individuális jólétéért. Igaz, hogy ez a „gondosko
dás” az élet b iztosítására korlátozódik, de viszont ennek a biztonságnak m in
denki részese lehet, m íg az „individualista” modell esetében m indenkit fe
nyeget az a veszély, hogy teljesen kiesik a játékból. A lapjaiban véve ez te 
hát nem annyira a biztonságra, m int inkább a szociális védőhálóra való tö rek 
vés.

E két behaviorisztikus attitűd  egymáshoz meglehetősen szorosan kapcso
lódik a rendszer szin tjén , amennyiben ugyanis a szociális védőhálóra való 
törekvés nagym értékben annak eredm ényeként a lakult ki, hogy a hatalom  
exponálta azokat a fenyegetéseket, am iknek egy más politikai-gazdasági 
rendszerben élő egyén ki van téve, akkor az állam i szektorban végzett m un
ka devalválódása az az ár, am it a mi rendszerünk fizet a fenyegetettség el
hárításáért vagy gyengítéséért.

A következő a ttitű d  a kitanult tanácstalanság  szerinti m agatartás. Ez 
— ahogy W. N arojek nevezi — „a közéleti tevékenységek  iniciatívái ál- 
lamosításá’’-пак3 következm énye, m egjelenik a közélet szférájában végzett 
önálló tevékenység irán ti kelletlenségben vagy egyenesen az arra  való képte
lenségben, valam int abban, hogy a hatalm at túlságosan is nagy felelősség 
terheli saját m űködéséért e szférában. Ehhez tá rsu l az az attitűd, am it az el
kezdett és tervezett tevékenységek időbeli horizontjának szűküléseként defi
niálhatnánk, s ami elsősorban a jelen által p rodukált problém ákra való kon
centrálásban és az azonnali megoldások elfogadásában jelenik meg, s egyúttal 
elu tasítja  az e m egoldások távolabbra m utató  következm ényeiről való gon
dolkodást. Ennek az a ttitű d n ek  a k ialakulását az intézményes és norm atív 
rend  instabil voltával kapcsolhatjuk össze, mely 40 év óta szüntelenül azzal 
foglalkozik, hogy felülvizsgálja a társadalm i rendet a rendszer alapvetéseihez 
és az aktuális szituáció d ik tálta  elvárásokhoz igazító, változó koncepciókat

A KŐVETKEZŐ KÉT ATTITŰD az em beri kapcsolatok szférájához kö
tődik. Közülük az első, úgy tűnik, a más em berekkel szemben tanúsíto tt vi
selkedést szabályozza, s ezt irigy egalitarizmusnak  nevezhetjük.4 Ez a m aga
ta rtá s  az inkább az egyéni karrier végpontjaként, m int kezdőpontjaként fel
fogott társadalm i egyenlőség alapelvére tám aszkodik. Azokban a tevékeny
ségekben talál kifejezést — általánosságban véve — , melyek más em bereket 
m eggátolnak abban, hogy kiem elkedjenek, akár egy feltaláló ötletének m eg
valósításáról, akár a gyári munkások közötti prém ium elosztásról van szó. Az 
irigy egalitarizmus m agatartásának  forrását néhány  szerző a lengyel tá rsa 
dalom  nemesi m últjában  látja , én azonban úgy vélem , hogy e m últ m egőr
zésében nagy szerepet já tszo ttak  a jelenlegi politikai-gazdasági rendszer m ű
ködésének a gyakorla tban  realizált alapelvei.

Az ember m ásokkal szemben való előtérbe állításának m ódjait kijelölő 
irigy egalitarizmus sajátos járuléka a középszerűség  attitűd je , amely csak 
az utóbbi időkben fedezhető fel az ifjúság szociológiai vizsgálataiban. A nnak 
ellenére, hogy az egyik válaszadó állítása, mely szerint ő „középszerű é r
telm iségi” akar lenni „felsőfokú végzettséggel”, enyhén viccesen hangzik, 
úgy tűnik, ez szélesebb körű  tendenciát fejez ki, m ely a társadalm i m im ikri
ből származó előnyöket a  tömegből való kiem elkedés által elért dicsőség 
elébe helyezi.
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S végül az utolsó, a hetedik behaviorisztikus attitűd , m elynek gyökerei 
a rendszerből eredő, a tevékenység helyzetét kijelölő összetevőkben kere
sendők: a kollektivista  egoizmus. Ezzel a névvel azt a speciális igényes m aga
ta rtá st jelölöm, mely tulajdonképpen valam ennyi társadalm i csoport képvi
selőinek elvárásaiban megjelenik, vagyis, hogy az állam különös privilégi
um okat kell, hogy biztosítson szám ukra csak azért, m ert valamelyik cso
porthoz tartoznak, vagyis azért, m ert nyugdíjasok, fiatalok, nők, hadirokkan
tak stb. Ezt azon alapelv alkalm azásának következm ényeként kezelhetjük, 
am it jelenlegi politikai-gazdasági rendszerünk fennállásának első napjaitól 
fogva alkalmaznak, s ami az em bereket nem egyéni érdem eik, hanem bizo
nyos csoporthoz való tartozásuk alapján különbözteti meg.

MINDEZEK A RENDSZER ÁLTAL MEGHATÁROZOTT ATTITŰDÖK, 
úgy tűnik, általánosabb tulajdonságok szerint osztódnak, s erre érdemes e 
helyt rám utatni. Ezek az általánosabb tulajdonságok először is azok az a tti
tűdök, melyek az egyének társadalm i szerepekben való m űködését szabályoz
zák, vagyis, m ondjuk így, a  ,,makro”-szintről származó attitűdök. Másodszor: 
ezek az egyének elszemélytelenedésének és a nagyobb em beri közösségek in 
kább mechanikus, m in t organikus úton, aggregátokként való érzékelésének 
kedvező attitűdök. Harm adszor: ezek láthatóan védelmező jellegű attitűdök 
abban az értelem ben, hogy a tevékenységi célok „negatív” megfogalmazásának 
kedveznek: ne veszítsünk, ne kockáztassunk, ne h ív junk elő olyan eredm é
nyeket, am ikre nem törekedtünk, ne engedjük, hogy m ások sikert arassa
nak stb. Az ilyen típusú tevékenység társa általában a félelem ; s rögtön hoz
zátehetjük, hogy a fenyegetettség érzése voltaképpen valam ennyi fent emlí
te tt behaviorisztikus attitűd  velejárója. S végül negyedszer: ezek azok az a t
titűdök, melyek stabilizálják a politikai-gazdasági rendszert abban az é rte 
lemben, hogy kiindulópontjuk a tevékenység a rendszer által kijelölt helyzeté
nek elismerése, s nem annak megváltoztatása.

Ezeket az attitűdöket tehát úgy kezelhetjük, m in t a lengyel társadalom  
sajátos alkalm azkodását a fennálló politikai-gazdasági rendszerhez. Ez az 
alkalmazkodás lényegében abban áll, hogy a hosszú távú stratégiákká össze
álló taktikák kidolgozásakor figyelembe veszik a rendszer működését érintő 
köznapi ism ereteket. A rendszer reáliáinak elism erése — m inthogy így lenne 
célszerű m eghatároznunk az alkalmazkodás e típusait — azonban kell, hogy 
rendelkezzen bizonyos, meglehetősen lényeges korlátokkal. Hosszabb ideje 
ugyanis a társadalm i tudat állapotát ábrázoló eredm ényekben megtalálható 
az a meggyőződés, m iszerint az országunkban működő politikai-gazdasági 
rendszer nem illeszkedik a társadalm i értékekhez és szükségletekhez. Ehhez a 
meggyőződéshez azonban nem társu l a bevezetőben le írt értékek és szükségle
tek halm azának lényegi változása, mely változást elvárhatnánk  egy „realisz
tikusan” gondolkodó társadalom tól. Épp ellenkezőleg, m egfigyelhetjük olyan 
módszerek kialakulását, m elyeknek segítségével az em berek képesek arra, 
hogy feltalálják m agukat az így definiált társadalm i valóságban. Ezek a ki- 
kényszerített — szubjektíve a rendszer és a szükségletek össze nem illeszthe
tőségének érzékeléséből következő — egyéni viselkedésm ódok szintén bizo
nyos általánosabb behaviorisztikus attitűdök kialakulásához vezettek. Létezé
sük nyomait m egtalálhatjuk a szociológiai vizsgálatok eredm ényeiben és az 
általunk megfigyelt konkrét tevékenységekben. Az azonban a leginkább é r
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dekfeszítő, hogy ezek az attitűdök, úgy tűnik, tökéletesen ellentm ondanak a 
fentebb felvázolt, a rendszerből következő attitűdöknek.

így az állami szektorban végzett m unka devalválódásához a magánszek
torban vég ze t t  munka  — m int az anyagi hellyzet jav ítására lehetőséget nyúj
tó eszköz — erős felértékelése. A társadalm i védőhálóra való beállítódás 
együtt jelentkezik a kockázatvállalás készségével, ami m egjelenik az olyan 
kísérletekben, melyek az adott helyzetet nagy adag bizonytalanságot hordo
zó tevékenységeken keresztül igyekeznek m egjavítani. Ennek klasszikus pél
dája az a vállalkozás, am it elegánsabban „üzleti tu rizm usnak” neveznek. To
vábbá, a k itanult tanácstalanság m agatartása  m ellett jelen van a találékony
ság és az egyéni  — hogy ne m ondjuk: p rivát — iniciatívák  m int az indivi
duális jó lé té rt felelős dolgok jelentőségének hangsúlyozása. S a megkezdeti 
és tervezett tevékenységek időbeli horizontjának szűküléséhez társu l az egyé
ni élet időbeli perspektívájának tágulása, ami abban nyer kifejezést, hogy 
„a lengyel szülők nagyon korán (ha biológiai korukat és családi életük fázi
sát vesszük figyelembe) átruházzák gyerm ekeikre saját jövőjüket; megszűn
nek sa já t törekvéseik tárgyai lenni” .5

AZ IRIGY EGOIZMUS MAGATARTÁSA együtt lép fel azzal az a ttitű d 
del, am it a per procuram heroizációra  való törekvésként határoznék meg. Ar
ra a jelenségre gondolok, m ikor az egyén értéket tu lajdonít saját személyé
nek azáltal, hogy azonosul olyan egyénekkel vagy csoportokkal, akik vagy 
amik tette iknek  köszönhetően kiem elkedtek, vagy a társadalm i „norm a” fölé 
kerülhettek . E jelenség lényegét ta lán  a „lengyel pápa” népszerű fordulat 
adja vissza legjobban, bár nem szabad elfelejtenünk, hogy az azonosulás 
a lap já t nem  csupán a nemzeti, de az eszmei közösség is alko thatja , vagyis a 
szim bolikus jellegzetesség a siker — nem  annyira maga az alak. Annak, ha az 
em ber sa já t m agát érzi értékesnek attó l, hogy Sobieski m egverte a török ha
dakat Bécs alatt, vagy attól, hogy X. ú r  különlegesen erős hangvételű beszé
det m ondott, vannak bizonyos következm ényei, melyek túllépik a p rivát te t
szések szféráját, m inthogy a „résztvevők” csoportja általában a rra  törekszik, 
hogy hőse érdem einek ta rta léka it növelje. Történelmi alakok esetében ez a 
hérosz te tte inek  felnagyításához vagy mítizálásához vezet, ezzel szemben kor
társaink esetében ezek m ár konkré t elvárások. Ezen elvárások megvalósítása 
hoz be a társadalm i életbe olyan tényezőket, melyek talán  nem léteznének, 
ha a környezet részéről nem jelentkezne a per procuram  heroizációra való 
törekvés.

A m akroszintről származó következő attitűd, vagyis a középszerűségre 
való törekvés m ellett is m egtalálható ellenkező előjelű m egfelelője, ami je
len van az önmegvalósítás  terveiben, abban  a vágyban, hogy az em ber kifej
leszthesse valam ennyi, életcélként m egfogalmazott potencionális lehetőségét. 
S végül a kollektív egoizmus e llen té té t abban az a ttitűdben  lá tha tjuk , amit 
individualizált altruizmusnak  neveznék, s aminek lényege, hogy a m ás embe
rek viselkedésére való reagálás alapelvei homlokegyenest m egváltoznak abban 
a p illanatban, m ikor az em bereket nem  osztályhoz tartozásuk szerint érzé
keljük, hanem  elkezdjük őket k o n k ré t jellegzetességekkel bíró személyek
nek tekinteni. A viselkedés ilyeténképpeni megváltozásával gyakran  van dol
gunk akkor, ha a kérvényezők általános osztályának tag jából átváltozunk 
„Zosia asszonnyá”, vagy akár csak „egy vendéggé, aki kedvesen mosolyog, 
és m indig olyan tréfás tö rténeteket m esél”, vagy m ikor a szörnyeteg speku
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láns egy részletesebb újsághírnek köszönhetően átváltozik egy á r ta tla n  öreg
emberré, aki éveken át hordta a m űhelyben dolgozó m unkásoknak a friss 
péksütem ényt, s ezért csekély fizetséget fogadott el.

Ezen attitűdöket is differenciálják bizonyos általánosabb jegyek. Ezek 
először is az egyén privát szerepeiben való funkcionálását szabályozó a ttitű 
dök, a ,,m ikro”-szintről származó attitűdök . Másodszor: ezek az egyének in
dividualizálódásának kedvező attitűdök, olyan attitűdök, melyek bevezetik  a 
m agánszféra elemeit a közélet területén lezajló tevékenységekbe. H arm adszor: 
ezek fejlődő jellegű attitűdök  abban az értelem ben, hogy a cselekvésre kész
tető erők forrása a siker reménye, az ambíció, a kíváncsiság és a mohóság, 
ezekhez ugyanis az önbizalom társul. S végül negyedszer: ezek a politikai
gazdasági rendszer változásának kedvező attitűdök, minthogy a lap ja ik a t a 
rendszer által kijelölt cselekvési szituációk átszervezésére való tö rekvés al
kotja, s az átszervezés a politikai-gazdasági rendszer és az egyéni értékek  és 
szükségletek halmaza közötti szakadék áth idalására irányul. T ekin tettel arra, 
hogy a kapcsolat a rendszer tulajdonságaival közvetlen kapcsolat, ezeket az 
attitűdöket is tekinthetnénk a rendszer által meghatározott attitűdöknek , 
azonban hatásuk iránya arra  késztet, hogy különálló osztályba soro ljuk  őket, 
amit itt a kompenzációs attitűdök osztályának fogunk nevezni.

ÖSSZEFOGLALVA: MEGKÜLÖNBÖZTETÜNK tehát hét p á r behavi- 
orisztikus attitűdöt:

1 . — az állami szektorban végzett
m unka devalválása

2. — a szociális védőhálóra való be
állítottság

3. — a kitanult tanácstalanság
4. — az időbeli horizont szűkítése
5. — irigy egalitarizmus
6. — a középszerűségre való beállí

tódás
7. — kollektív egoizmus

— magánszektorban végzett m unka 
felértékelése

— hajlam  a kockázatvállalásra

— találékonyság, iniciatívák
— az időbeli perspektíva tág ítása
— per procuram heroizáció
— önmegvalósítás, individualizáció

— individualizált altruizm us
A bevezetőben azt állítottam , hogy a szükségletek és értékek halm aza ki

jelöli a társadalom  törekvéseinek legáltalánosabb irányait, de a k o n k ré t te
vékenységek lefolyását a szituatív m ódon kialakíto tt behaviorisztikus a ttitű 
dök m ódosítják. Az egymásnak ellentm ondó attitűdcsoport létének konsta- 
tálása azonban megfosztja ezt az á llítást nyilvánvalónak tűnő ta rta lm átó l, kü 
lönösen akkor, ha feltételezzük, hogy — s ez több szempontból is m egala
pozottnak tűnik  — ezek az egymásnak ellentm ondó attitűdpárok nem  a tá r 
sadalom egészét, hanem a különféle egyéneket jellemző tulajdonságok. A 
kérdés m ellett ugyanis, hogy milyenek az egyes attitűdök behaviorisztikus 
konzekvenciái — mely kérdést fel kell tennünk, ha minden egyes a ttitű d ö t 
egy bizonyos embercsoportnak akarunk tu lajdonítani —, m egjelenik, hogy 
milyen konzekvenciákkal já r  együttes fellépésük  ugyanazon egyének tevé
kenységeiben. Ez ugyanakkor az a kérdés, ami a fenti beállítódások k ia laku 
lásához vezető tevékenységek szituációját m eghatározó feltételek fe n n ta r tá 
sának globálisabb következményeit érinti.

Erre a kérdésre persze azt válaszolhatjuk, hogy az antagonisztikus el
lentétben álló törekvések és beállítódások között cselekvő egyén állandó hány-
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kolódásával és tépelődésével dúsított, sajátos társadalm i skizofrénia perm a
nens állapotával á llu n k  szemben. Ez a felelet azonban nem tűnik kielégítő
nek, többek között k é t oknál fogva. Először is, a valóságban a behavioriszti- 
kus attitűdök e p árja i, annak  ellenére, hogy ta rta lm u k a t tekintve ellentm on
danak egymásnak, úgy  tűn ik , nem okoznak speciális lelki konfliktusokat, ami 
azonnal érthetővé válik , ha figyelembe vesszük, hogy az egymásnak ellent
mondó beállítódások közül valamennyi aktivizálódik a különféle típusú hely
zetekben, közelebbről: a különféle egyéni szerepek keretei között. Végső so
ron az egyének nyilvános és privát szerepeikben való működésének teljes 
axiológiai m egosztottságáról beszélhetünk. M ásodszor, ez a válasz nem kielé
gítő, m ert figyelm ünket az egyénekre irány ítja , m iközben minket, szociológu
sokat inkább a fen ti individuális attitűdök koegzisztenciájának konzekven
ciái érdekelnek a tá rsad alm i élet form áját, a társadalom  egészének m űkö
dését illetően.

Ügy tűnik, a tén y n ek , hogy a lengyel társadalom  behaviorisztikus a ttitű d 
je it az egymással e llen té tben  álló beállítódások együttese hozza létre, két 
lényeges következm énye van. Az elsőt a társadalom  fellépő „m egreform ál- 
hatatlanságaként” határoznám  meg. A rra a k u d a rc ra  gondolok, am it különös
képpen az elm últ év ek b en  láthattunk  világosan, s ami tulajdonképpen elérte 
az összes olyan vállalkozást, mely céljául tűz te  ki, hogy a társadalm i tevé
kenységek m egváltozását idézze elő az á lta lu n k  m egkülönböztetett szintek 
valamelyikén, a m ásodik  szintre jellemző a ttitű d ö k re  hivatkozva, felvilágo
sító eljárások által. U gyanolyan kicsi az esélye — úgy tűnik — annak, hogy 
m egkíséreljük k ihaszná ln i a m akroszint alkalm azkodásának tendenciáját a 
m ikroszint viselkedéseinek változásaihoz, m in t annak , hogy m egkíséreljük k i
használni a m ikroszint kibontakozásának tendenciá já t az egyének nyilvános 
szerepeikben le fo ly ta to tt tevékenységeinek változásaihoz. Másképpen, ugyan
olyan kevéssé tű n ik  hatásosnak az egyéni é rték ek  és szükségletek m egvál
toztatására — m ely a szükségletek és értékek , valam in t a rendszer által je 
lenleg biztosított lehetőségek jobb összehangolását célozza meg — történő 
felszólítás, m int az egyéni találékonyság, in iciatíva, vagy a nyilvános szférá
hoz tartozó, a tá rsad alo m  érdekeit szolgáló viselkedés beinvesztálására tö r 
ténő felszólítás, m ely n ek  célja a fenti lehetőségek megnövelése. M indkét 
esetben a társadalm i é le t adott szintjére jellem ző attitűdök sajátos védelm i 
m echanizm usokként kezdenek működni azzal szemben, hogy m egkíséreljük 
befolyásolni a v iselkedések  változásait anélkül, hogy ezt megelőzné a tevé
kenység valóságos szituációjában bekövetkező változás.

Érdemes em ellett hangsúlyozni, hogy ezek a beállítódások nagym értékben 
kívül állnak a cselekvő em ber tudati kontro liján . A cselekvés ismétlődő, spe
cifikus feltételeire ad o tt válaszként sajátos autom atizm usok elvein m űködnek,
s nem alakulnak át verbalizált kulturális norm ákká. Az attitűdök e halm azának »
tudattalan  jellegéről tanúskodni látszanak többek  között a szociológiai k u ta 
tások eredményei, m elyekben a ,,ha m indanny ian  tisztességesen m unkához 
látnánk, sikerülne k im ásznunk a krízisből”-típusú , valam int a „miből adjon az 
állam, ha neki sincs”-típusú  meggyőződések, vagyis a társadalom „m egrefor
m álásának” k ísérle té t tám ogató meggyőződések, ugyanolyan nagy népszerű
ségnek örvendenek ak k o r is, ha ugyanakkor nem  kapcsolódnak a társadalm i 
tevékenységek reáliáihoz. Ez okozza a társadalm i tevékenységek irány ításá
nak egyszerűbb és nehezebb problémáit. Egyszerűbb, m ert az emberi viselke
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dések megváltozásának eléréséhez elegendő, ha m egváltoztatjuk a szituatív 
meghatározottságokat, nem  feltétlenül szükséges felvállalni a nemzedékek óta 
fennálló, a történelem  során létre jö tt nem zeti k arak ter vagy a ku ltu rális  nor
mák áthangolását. Egyúttal azonban nehéz, m inthogy ez a változás m egkövete
li a szituatív  m eghatározottságok m egváltoztatását, nem elegendő csupán a 
társadalm i tu d a t átform álásával kísérletezni.

AZ EGYMÁSSAL SZEMBENÁLLÓ ATTITŰDÖK KOEGZISZTENCIAJA- 
NAK m ásik lényeges következménye, úgy tűnik , a társadalm i anóm ia növe
kedése, annak  minden behaviorisztikus konzekvenciájával együtt. A nyilvános 
és p rivát szerepek fent em lített axiológiai megosztása nem  azonos az élet nyil
vános és p rivát szféráinak axiológiai megosztásával. Épp ellenkezőleg, az 
utóbbi években megfigyelhető a társadalm i élet e két terü letének  egybemosó- 
dása. S így a közéleti szerepben való fellépésnek lehet célja szigorúan privát 
érdekek érvényesítése, és a privát szerepekbe való belépés gyakran pro publi
co bono történik. Hasonlóképpen a p rivátkén t m eghatározott szituáció nem je
lent autom atikus lemondást a nyilvános szerepről; a nyilvános helyzetekhez 
pedig gyakran  társul a szerep privatizálásának kísérlete. A p rivá t és a nyilvá
nos dimenziók keveredésével összekeverednek a különböző típusú szerepeket 
kísérő behaviorisztikus attitűdök  is. így például a kollektív egoizmus m agatar
tását, úgy tűnik, egyre gyakrabban alkalm azzák a családi életben, m ikor a 
gyerekek különböző típusú bizonyításokat követelnek a szülőktől, term észetes 
érvként hangoztatva, hogy „más gyerekeknek is van”, s közben egyáltalán 
nem veszik figyelembe a család anyagi lehetőségeit. Hasonlóképpen, a per 
procuram  heroizáció m agatartását is felhasználják az em berek nyilvános sze
repléseik során, annak ellenére, hogy fo rrása a felértékelés individuális szük
ségletében rejlik.

Ami mindem ellett lényeges: tulajdonképpen nehéz egyértelm ű szabályo
kat találni, amik az attitűdök  ezen halm azát irányítanák. Következtetésünk~in- 
kább egy benyomás: m inthogy az em berek m ár „nem tudják, hogy mi lehet
séges és mi nem ; mi igazságos és mi nem ; m it v indikálhatnak m aguknak és 
m it nem ; m it remélhetnek, s melyek azok a rem ények, am ik tú l m esszire m en
nek”, m egkísérlik ezt a tudást a próba—szerencse elvének alapján megszerez
ni. Ez azonban csak m érsékelt eredm énnyel jár, m ivel ha a társadalom  
jelentős része hasonló módszerhez folyamodik, az a társadalm i élet norm atív 
alapjainak növekvő dezintegrálódásához vezet, s következésképpen az ember 
két meggyőződés között őrlődik — az egyik: m inden lehetséges; — a másik: 
semmit sem tehetünk.
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Elzbieta Tarkowska

A JÖ V Ö  BIZONYTALANSÁGA ÉS A 1ELENRE- 
ORIENTÁLTSÁG DOMINANCIÁJA
Az életstílus régi és új elem ei Lengyelországban

A LENGYELEK TEMPORALIS ORIENTÁCIÓJA

Az 1969-ben lefolytatott, a jövőről, vagyis a 2000. évről alkotott elképze
léseket vizsgáló nemzetközi összehasonlító ku tatásban  Lengyelországot a jelen- 
orientált, a jelen világos dom inanciáját m utató  országok csoportjába sorolták.* 
Ezeket az országokat az jellemzi a k u ta tó k  nézetei szerint, hogy nem  m u ta t
nak elegendő érdeklődést a jövő iránt. Ez az eredm ény azért érdekes, m ert a 
kutatás a fia ta l (15—40 éves) emberek körében zajlott, s ez a korosztály, bio
lógiai életkoránál fogva mintegy predesztinált a jövőre való ny ito ttságra , a 
jövőről való gondolkodásra, a jövő irá n ti érdeklődésre. Ugyanakkor a lengye
lek több m int fele nem m utat nagyobb érdeklődést a jövő iránt; m egkonstruált 
jövőképük leggyakrabban „naiv extrapoláció eredm énye”, hiányoznak belőle 
a „gazdagabb képzelet” bárm iféle m egnyilvánulásai. Ezeket a tényeket a vizs
gálat társszerzője úgy in terpretálta , hogy „a fiatal lengyelek nem lá tjá k  tevé
kenységeik szerepét sa já t jövőjük k ia lak ításában”, s kim utatta, hogy szükség 
van „aktív viszonyok kialakítására, am i a szemléyes jövőt és a társadalom  
egészének jövőjét illeti.” Az elmúlt évek során nem sikerült m egvalósítani ezt 
a követelm ényt; a prezentizmus, úgy tű n ik , ha  nem is domináló (nincs semmi' 
alapom arra , hogy felbecsüljem ennek az orientációnak a hatókörét), de m in
denesetre fontos attitűd . Ez láthatóvá v á lt többek között a hetvenes évek végén 
lefolytatott életstílus-kutatásokban.1 Ez a ku ta tás nem adott túlságosan sok 
példát arra , hogy az em berek távoli célok kategóriáiban gondolkoznak és pers
pektivikusan cselekednek.” A legaktívabbak, az előretekintés orientációjához 
legközelebb állók, az előretekintés bizonyos elem eit az életstílus és az értékek  
rendszerében felvillantok az aktuális, a jövőbe legfeljebb csak áthúzódó tevé
kenységekre koncentrálnak. A prezentizm us ugyanis az elemzett esetekben 
domináns orientációnak tűnik.

Az em líte tt kutatások gazdagon reprezen tálják  a jelenorientált m ag a ta r
tások különféle változatait, a jelenre koncen trá lt életstílusokat; ezek a m aga
tartásform ák m egjelennek mind a m inim um  szintjén élő, mind a fe jle tt fo
gyasztási m in tákat realizáló családok esetében. A jelent zárt időként, a pers
pektívák hiányaként, különféle, az életből adódó szükségszerűségek á lta l lé t
rehozott korlátozásokként érzékelték. H a a figyelem az aktuális dolgokra

* A szövegközi, általában lengyel irodalmi hivatkozásokat elhagytuk. A szerk
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irányul, ha a teljes energ ia  a család m indennapos szükségleteinek kielégíté
sére fordítódik, nem alaku lha t ki tágabb perspektíva. Előfordultak olyan ese
tek  is, hogy az ak tuális dolgokra való összpontosítás a jövő perspektívája he
ly e tt tudatos választás eredm énye volt. Az egyik vizsgált családban m egfigyel
hettük , hogy elu tasítják  sa já t jövőjük, valam in t gyermekeik jövőjének terve
zését, s ezt egyenesen azzal indokolják, hogy m iu tán  az ember semmiféle be
folyással nem b ír a jövőre, a tervezgetés csalódással fenyeget. E tu d a tta l ezek 
az em berek bezárkóztak az aktuális dolgok, a közelálló személyek világába, 
s szükségszerűen egyik napról a m ásikra élnek.

A jelenorientáltság nem  mindig já r együ tt a rezignáltsággal. Más válto
zata a jelen dom inanciájának az életstílusokban ia cselekvésben való önm eg
valósításra, a táplálkozásra, az aktuális ak tiv itások ra  történő összpontosítás. 
V oltak az elemzett vizsgálatokban olyan családok, akiknek életstílusát a konk
ré t irányba forduló tevékenységek (karrier, m unka, szórakozás, család) dom i
nanciája jellemezte. Az olyan életstílusokban, m elyekben az azonnali fogyasz
tás  vagy az élet hedonisztikus „élvezete” u ralkodik , szintén a prezentizm us 
dominál, s ez k izárja  az idő más terei súlyának észrevételét.

A vizsgált szem élyek m agatartásának legérdekesebb eleme a jövőhöz való 
különleges viszony és az a domináns m in ta vo lt, melyből hiányoztak a sa já t 
jövőről alkotott elképzelések, vagy az, hogy a megkérdezettek kizárólag gyer
mekeik, sőt, unokáik  jövőjének kategóriáiban gondolkoztak, saját jövőjüket 
kompenzációsán k ivetítve  gyermekeikre. Ügy tű n t, hogy ez annál inkább fi
gyelem re méltó, m in thogy  viszonylag fiata l em berekről volt szó, akik abban  
a korban voltak, m ikor az élet teljes ak tiv itá sa  érvényesül. Az ilyen a ttitű d  
a jövővel szemben azonban a visszahúzódás és a rezignáció kifejezése. A sa já t 
jövőt érintő elképzelések olyan m értékben általánosíthatók, ködösek s a je len
től elrugaszkodottak (gyakran annak ellentm ondók), mintegy más idősíkba 
helyezettek voltak, hogy ez a hozzáállás sem m iféle aktivizáló befolyást nem  
volt képes gyakorolni a jelenre.

Az em lített k u ta táso k  adatai tehát k im u ta tják  a visszahúzódást, a pasz- 
szivitást, a bezárkózást — szükségszerűségből vagy szabad választásból — a 
m agánélet terü le tére , az aktuális ügyek szférájába, a hétköznapi életbe, m ely 
term észeténél fogva az idő rövid perspektívájába zárul: a jelenbe s ezek k ü 
lönböző változatait. E különféle orientációk jellegzetes eleme volt a folyam a
tosságától m egfosztott idő, az időbeli kontinuum ból kiszakított idő koncep
ciója.

A hetvenes évek több vizsgálata (m elyeknek szerzői általában sem m a
guknak, sem a m egkérdezetteknek nem te tték  fel az időbeli orientáció dom i
nanciáját érintő kérdést) hasonló inform ációkat hoztak, rám utatván a „stab i
lizációs” értékek dom inanciájára. F elá llítha tjuk  tehát a hipotézist, hogy a 
prezentizmus jellegzetes eleme volt a lengyel társadalom  orientációjának a 
hetvenes évek végén. N yito tt m arad a kérdés, hogy vajon domináns orientáció 
volt-e. Milyen volt társadalm i hatóköre? K it és milyen m értékben é rin te tt?2 
Hogyan változott az idők során?3 Az élet m ilyen szféráit érintette? U gyanolyan 
m értékben é rin te tte  a p rivát szférát, m in t a nyilvános szférát? A jelenorien
táció meglétéről beszélve tudatában kell len n ü n k  annak, hogy ez nagyon 
összetett problém a, s én  e tanulm ányban nagyon leegyszerűsítem.
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A LENGYELEK TEMPORALIS ORIENTÁCIÓJÁNAK 
FOLYAMATOSSÄGA ÉS VÁLTOZÁSA

M ilyen változásokon m ent keresztül ez az orientáció és beállítottság a 
Szolidaritás időszakában, s később, a szükségállapot bevezetése u tán? Ezt a 
kérdést egy tágabb problém akör kontextusába illeszthetjük: m ilyen idő-kate
góriában gondolkozik, él és cselekszik az ember a hirtelen társadalm i változá
sok időszakában? E társadalm i kontextushoz kapcsoltam  a bevezetőben a 
„jövő bizonytalanságának” problém áját. Vajon az efféle helyzetek kedveznek-e 
a jelen idő dom inanciájának, a mai, teljes egészében lebilincselő, gyakran vá
ra tlan  eseményekkel teli nap perspektívájának? Vagy ta lán  gyakrabban kész
tetnek retrospektív, menekülő m agatartásra?4 Vagy ta lán  ezek a helyzetek 
a tág, ny ito tt időbeli perspektíváknak kedveznek? Á ltalában a forradalm i 
változások időszakának tu lajdonítanak előretekintő a ttitűdöket és tág  időbeli 
perspektívát: megjelenik a múlt, amiből m erítenek, s a jövő víziója, ami felé 
igyekeznek. Az ilyenfajta szituáció elemzéséhez a G urvitch által megkülön
böztetett társadalm i időtípusok közül kettő t alkalm azhatunk: a  „szabálytalan 
időt” — ami változó, esetleges, szabálytalan ritm usú, s a jelen dom inál benne 
az idő más tereivel szemben; valam int „az önmagát megelőző idő t”, melyben a 
jövő jelenné válik (Gurvitch 1969). Hogy melyikkel írható  le jobban az 
adott helyzet, az mindig a konkrét körülm ényektől függ. A fentebb jelzett 
kérdésekre adandó válaszok függnek a konkrét, történelm ileg lokalizált „át
m eneti” helyzetektől is. Az egyén szempontjából az is lényeges, hogy ő milyen 
helyet foglal el ezekben az eseményekben: résztvevője vagy megfigyelője 
azoknak. Az elfoglalt hely alapvető módon m egváltoztatja azt a perspektívát, 
amiben az em ber a valóságot érzékeli. El kell tehát fogadnunk, hogy egyúttal 
a tem porális orientáció és az időhöz való viszony is megváltozik.

Az 1980—81-es évek lengyel valóságának esetében ké tfa jta  változásról be
szélhetünk, egyrészt a fentebb leírt tendencia erősödött, m ásrészt ugyanez 
gyengült. A hétköznapi élet feltételei, kiváltképp a mélyülő gazdasági krízis 
időszakában, sok időt és energiát nyeltek el az aktuális ügyek, m elyek azonnali 
te tteket követeltek, s m indenfajta tervezést lehetetlenné te ttek , erősítették a 
jelenre-orientáltságot. Ugyanakkor a közéletben való tömeges részvétel kinyi
totta az idő horizontját a m ú lt és a jövő felé. A Szolidaritás létezésének első 
hónapjai optimizmussal töltötték el az embereket, rem ényeket keltettek  — a 
determ inált világ hirtelen a „lehetőségek halm azának” világává változott. 
Függetlenül a társadalm i mozgalom jellegétől és program jától, m ár a privát 
szféra világát övező h atár átlépése egy tágabb időbeli horizont fe ltáru lását 
jelentette. Ezek az idő jól ism ert és a pszichológia által kiválóan leírt jelen
ségei: a különféle, lehetőség szerint több és nagyobb csoportok és közösségek 
tevékenységében való részvétel tág ítja  az időbeli horizont mélységét. Minthogy 
a m últ víziója fontos és emlékezetes események köré szerveződik, fontos a 
közösségi, a kollektív emlékezet szám ára tapadási pontokat szolgáltató életben 
való részvétel. A több közösségben való részvétel gazdagítja a m últ emlékeit, 
és felkelti a kedvet a tervezésre, vagyis gazdagítja a jövőhöz fűződő viszonyt. 
Az irodalom ban ugyanis az időbeli perspektíva mélységének párhuzam os vol
tára fordul a figyelem, az időbeli folytonosság m indkét oldalán — a  m últban 
és a jövőben.
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A közösségi tevékenység, a mozgalomban való részvétel tehát lehetővé 
te tte , hogy átlépjük a jelenidő h a tára it, bár a társadalm i tömegmozgalom idő
képzete  nem mindig fordul a történelm i idő felé, gyakran  a mitikus időre 
h ivatkozik , vagy a „jelenidővel” operál.

1981 végén a társadalm i—politikai krízis olyan fázisba érkezett, aminek 
közvetlen konzekvenciája volt a bizonytalanság, a zűrzavar érzése, valam int 
az, hogy nem csupán a távoli, de a legközelebbi jövő is kiszám íthatatlannak 
tű n t ;  s nemcsak társadalm i szinten, de a legszemélyesebb dimenzióban is. A 
„tö rekvés” alapállását a jövővel szemben felválto tta a „félelem ” alapállása. E 
hónapok (’81 szeptember) h an g u la tá t jól ábrázolják az akkori irodalmi le
írások  :5

„Jövő. Természetes és valóságos dolog volt, hogy felrajzoltuk magunknak 
a legközelebbi jövő körvonalait, nagyjából meg tud tuk  határozni a közeljövőt, 
s eg y ü tt éltünk ezzel a vázlatos elképzeléssel. Ez a dolog átlagos, mondom, 
m indenki így tesz. M anapság m ár nem kötelező. Minden gondolat, ami a jövőre 
vonatkozik, azonnal kérdőjellé változik. S ez a kérdőjel nem a sors veleszületett 
bizonytalanságát sugallja, hanem  a fenyegető, előrelátható és szörnyűséges le
hetőség vihar előtti csendjének állapotát jelzi. Végeredm ényben a jövő azon kis 
dim enziója, amihez m ár hozzászoktunk, a m aharadzsák fényűzésének tűnik .”

U gyanerre az időszakra vonatkozik a következő nyilatkozat is:
„Az események szüntelen nyom ása a la tt élünk. A politikai nap tár már 

nem  hétről hétre, hanem  napró l napra, óráról ó rára változik. Minden remé
nyünk , várakozásunk bárm elyik  percben hosszú, nagyon hosszú időre a föld 
alá kerülhet. A következő nap néha éppolyan titokzatos és bizonytalan, mint 
a következő év. A bizonytalanság erősíti a félelm et és a fenyegetettség érzését. 
N em  m erünk tervezni. Félünk  sa já t képzeletünktől. Túlságosan is könnyen 
előjönnek a fájdalm as képek, a nyugtalanító  történelm i analógiák. Olyan sok 
dolog átláthatatlan  és k im ondhatatlan . A feszültséghullám ok szinte hétről hétre 
duzzadnak . . .”

Ezek a leírások a kronofizikus reakció jól ism ert ügyeit illusztrálhatják: 
az instabil valóság nem  készte t arra , hogy a jövőről gondolkozzunk, a krízis- 
helyzetekben a jövő perspek tívá ja  szűkül, s az em ber m axim um  a  jelenlegi 
tren d ek  extrapolációjának segítségével gondolkodik, a „kicsivel jobban, m int 
m ost” kategóriájában.

Az ilyen ingatag helyzet észlelésének fontos eleme az a tudat, hogy az 
em b er teljes m értékben a külső erőktől függ, s az az érzés, hogy nincs befo
lyása az események m enetére. Jó l tükrözi ezt az 1983-as év krónikásának meg
nyilatkozása: ...... nem  tu d u n k  m it kezdeni az idővel, nem tudjuk  elkapni r it
m u sát; végül is az idő tő lünk  független . . . ”

Az az érzés, hogy az em ber befolyásolja saját sorsát, a jövő iránti érdek
lődés konstruktív összetevője. Mi készteti teh á t — kérdezné a pszichológus — 
az em bereket arra, hogy elhagyják  a jelen és a biztonságos, hisz ism ert m últ 
szilárd , biztos terepét az ism eretlen  jövő kedvéért? Éppen az, hogy az ember 
nem  megfigyelője, hanem  alkotója kíván lenni az események fejlődésének. Az 
efféle törekvések és a ttitű d ö k  blokádját nem csupán az ingatag, változékony 
és átm eneti, s ezért k iszám íthata tlan  helyzetek hozzák létre, de az olyan hely
zetek  is, melyeknek lefu tása nem  függ az alanytól, a politikai, társadalm i, gaz
dasági vagy bárm iféle m ás függőség és kényszer helyzetei, amik m eghatáro
zo tt m ederbe terelik az é le te t és korlátozzák a választás lehetőségeit.
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Tekintsük át közelebbről, mi jellem zi a „kiszám íthatatlan” helyzeteket. A 
kiszám íthatatlanság érzése akkor jelenik meg, ha az elvárt viselkedések és 
következményeik m intáit nem  tudjuk  szisztem atikusan anticipálni és kontrol
lálni. E szituáció két összetevőjét érdem es elkülöníteni: az egyik az a n t i c i -  
p á c i ó h о z, a másik a k o n t r o l i h o z  kapcsolódik. V alam i kiszám ít
hatatlan, az ember úgy érzi, lehetetlen előre látni az események lefu tásá t ak
kor, ha az események változékonyak, ingatagok, nem folyam atosak, szabály
talanok. Ez volna a „kivételes társadalm i állapotok” különféle helyzeteinek 
esete. Am a kiszám íthatatlanság eleme m egjelenik azokban a helyzetekben is, 
melyek ellenőrzésünkön kívül állnak, általunk befolyásolhatatlanok, m enetük 
tőlünk független. Az ilyen helyzetek — az átm eneti, hirtelen, kivételes hely
zetektől eltérően — könnyen vizsgálhatók; sokat tudunk arról, m ilyen követ
kezményekkel járnak, am i az életstílust, az értékrendszereket, a viselkedést 
illeti. Számos olyan, elsősorban pszichológiai, de szociológiai k u ta tá sra  is gon
dolok, am iket különböző függőségi és korlátozott helyzetekben lévő emberek 
között, vagyis szegények, öregek, krónikus betegségekben szenvedők, m unka- 
nélküliek körében végeztek,6 valam int olyan em berek között, akik egy totális 
intézmény (kórház, börtön, tábor, hadsereg) befolyása a la tt á lltak . Ezek a 
vizsgálatok igen lényeges változásokat m utattak  ki az em berek viselkedésében 
a valósággal szemben, m elyek többek között az időhöz való sajátos viszonyban 
fejeződnek ki. A jelenre gyakorolt hatás hiányának érzése m indenekelőtt a 
jövőhöz való viszony m egváltozását idézi elő, melynek lényege a jövő perspek
tívájának jelentős redukálásában, a távolabbi célok kategóriáiban való gon
dolkodás lehetetlenségében és kelletlenségében, a jelenre való összpontosítás
ban áll, vagyis abban, hogy a jövő perspektívája leszűkül egészen az egyik 
napról a m ásikra, egyik p illanatról a  m ásikra élt életre.

Az elm últ évek lengyel társadalm i valósága egyre kevésbé írha tó  le az 
átmeneti, instabil és kivételes állapotok kategóriáiban. Ezzel szemben a külön
böző függőségek és kényszerek helyzeteinek elemei a tartósság jegyeit viselik 
magukon m ind a hetvenes, mind a nyolcvanas években, a krízis e lő tt és a 
krízis időszakában. Egy nagyobb időszakot alapul véve a m indennapi élet, az 
egész környező lengyel valóság a bizonytalanság forrása volt, és az m a is, 
szabálytalannak és rendezetlennek, „a külső kényszer általánosított rendszerét” 
kialakítónak érzékeltük és érzékeljük. A fatalizm ust, vagyis a véletlentől, a 
sorstól, más em berektől való függőség érzését, az események m enetére és a 
saját élet form ájára gyakorolt hatás h iányának tudatá t7, a passzivitás és a 
„társadalm i tanácstalanság” jelenségeit egy tágabb időszakra jellem zőként 
írták  le. A jelenre-orientáltság dom inanciájának bem utatott jelenségei, a jövő 
perspektívájának szűkülése, a zárt és folyam atosságától m egfosztott idővel való 
operálás — mindez sajátos módon fejezi ki a passzivitást, a rezignációt sőt, az 
apátiát. A valósággal szembeni valam ennyi aktív  viszonyulás m egköveteli a 
tevékenységek legalább m inim ális m egtervezését, a jövőbe tek in tést és a leg
alábbis egy bizonyos időszakra érvényes, folyam atos időkoncepciót.

Ügy tűnik, a jövő redukált perspektívája és a jelenre-orientáltság dom inan
ciája, am it az elhúzódó válság időszakának társadalm i tudatára jellem ző elem
ként írtak le, nem csupán a társadalom  jelentős részének korábbi rem ényeit 
leblokkoló, 1981. december 13-i sokkra adott reakció, hanem részben az augusz
tus előtti, régebbi orientációk hatásának fennm aradása és folyam atossága. A 
korábban domináló privát-stabilizációs értékekhez való ma m egfigyelhető visz-
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szatéréshez hasonlóan feljegyezhetjük  a jelenre-orientáltsághoz való — talán  
erősebb intenzitással bíró és nagyobb társadalm i kö rre  ható — visszatérést is. 
A szélsőséges prezentizm us, az azonnaliság és az ideiglenesség, ami a gazdasági 
és politikai rendszer m űködésének átlagos m ódja lett, s mindezek hatásai ke
verednek  a felébresztett tá rsad a lm i remények m egtörésére és az elhúzódó vál
ság ra  adott reakciók hatása ival, fokozott erővel hozzák létre „a jelen sajátos 
k u ltú rá já t”, amit a jövő red u k á lt perspektívája, az azonnaliság érzése, valam int 
a folyamatosságából k iszak íto tt idő jellemez.

KONKLÚZIÓ: A PREZENTIZMUS KÖVETKEZMÉNYEI

Számos kutatásból és elemzésből következik,8 hogy azokban a helyzetek
ben, am iknek m enetére és fejlődésére az em ber nem  gyakorolhat hatást, am i
k o r — ahogyan a pszichológusok mondják — az egyén úgy érzi, hogy külső 
kon tro ll irányítja, igen lényeges változások következnek be, ami az idővel 
szem beni vislkedést és a tem porális orientációkat illeti. M indenekelőtt a jövő
vel szembeni m agatartás változik  meg; a változás lényege a jövő perspektívá
ján ak  alakulására és a je len re  való összpontosítás, valam int a távolabbi célok 
kategóriáiban való gondolkodás lehetetlensége. A prospektiv  orientáció domi
nanciája, a jövő felé fordu ló  figyelem és a jövő kategóriáiban való gondol
kodás, valamint a jövő érdekében  folytatott tevékenység a belsővé te tt 
kon tro ll és az esem ények m enetére és fejlődésére gyakorolt hatás érzéséhez 
kapcsolódik. Az időérzékelés és az idővel szem beni viselkedés megváltozása 
azoknál az embereknél, ak ik  környezetüket á lta luk  kontrollálhatatlannak és 
kiszám íthatatlannak lá tják , jelentős im plikációkkal bír, ami az életstílust és 
a viselkedési m ódokat ille ti, s ez bizonyos patologikus jelenségek form ájában 
jelentkezik  — olyanokban, m in t a hétköznapi élet dezorganizálódása, ami bár
m ilyen tevékenység fe lválla lásának  lehetetlenségében vagy az attól való húzó- 
dozásban nyilvánul meg, vagy  m int a menekülés, a passzivitás, az apátia. Ezek 
a jelenségek az időhöz fűződő viszonyban és a tem porális orientációkban 
nyernek  kifejezést.

A modern nyugati k u ltú ráb an , melyben bizonyos fokig norm a a linearitás, 
vagyis az idő m indhárom  — a múltból a je lenen á t a jövő felé vezető vonal
k én t elfogadott — te rü le tév e l való operálás, ahol norm a a hosszú és középtávú 
időbeli horizontok m űködtetése, ahol norma a jövő anticipációja és a m últhoz 
való visszatérés, a jövőperspek tíva beszűkülésének jelenségét és a prezentista 
orientáció dom inanciáját az életminőség korlátozásaként, az ősibb formákhoz 
való visszalépésként határo zh atn án k  meg. A nagyon rövid időbeli perspektíva 
az alapvető biológiai szükségletek kielégítéséhez, az élet organikus szintre 
tö rténő  redukálásához kapcsolódik; kizárólag ezen a szinten az em ber nem 
élhet. A nagyon rövid időbeli perspektíva egyú ttal a gyermekkorhoz történő 
visszatérés is: az egyén fejlődésének korábbi stád ium aira  jellemző a k itág íto tt 
jelenben való gondolkodás, mely a közeli, azonnali jövőhöz és a közelmúlthoz 
kötődik. Az ilyen típusú  tem porális orientációkhoz a mi kultúránkban bizonyos 
patologikus jelenségek kapcsolódnak. Az álta lunk  le írt jelenre-orientáltság fe l
lépése a jelentősen red u k á lt, leblokkolt jövő m ellett, nagyobb társadalm i ská
lán  azért tűnik olyan nyugatalanítónak, m ert lényeges dolgokat im plikál az 
egyének és közösségek é le té t illetően. Soroljuk fel ezeket röviden:
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1. Ha az idő perspektívája rövid, ha csak a jelen a fontos, szó sem  lehet 
arról, hogy az ember tervezzen, hogy tevékenységeihez program ot készítsen, 
hogy uralkodjon az idő felett, hogy uralkodjon ebben az egy, b á r nagyon 
fontos szférában.

2. Azokban a helyzetekben, am ikor az em ber nem uralkodik az idő felett, 
nem tervez az időben, elburjánzik a szervezetlen, fel nem használt idő, amit 
„el kell ü tn i”. Az idő feletti uralkodás hiányának következménye az adaptá
ciós viselkedés, a passzivitás, a  passzív várakozás, s ebből következnek a sza
bályok szétesésének olyan jelenségei is, m int a pontatlanság, a h a tá rid ő k  be 
nem tartása, a szavahihetetlenség — és ezek járulékai. Vagyis — olyan m aga
tartásform ák alakulnak ki, am iket az em ber saját szavaiért és te tte ié r t érzett 
felelősségének hiánya jellemez.

3. Erre az orientációra jellemző a közeli célok iránti érdeklődés, még ak
kor is, ha ezek a célok kevésbé értékesek, ugyanakkor a távoli célokról való 
lemondás. É rtéket kap az, ami azonnali és konkrét, fontosak a  m ateriális 
világban végzett tevékenységek. A szellemi értékek háttérbe szorulnak. Fontos 
maga a tevékenység m int olyan; az em berek az eszközökre és nem  a célokra 
koncentrálnak.

4. Az erre az orientációra hajló em bereket a közvetlen, átm eneti helyzetek
től való függőség, a futó, rövid távú társadalm i kapcsolatok k ia lak ítására  /kész
tető hajlam  jellemzi — nem képesek azt a felelősséget nyújtani, am it a tartós 
kapcsolatok megkövetelnek. Jellemző rá juk  az ideiglenesség érzése, annak 
minden következményével együtt.9

A kényszer, a korlátozás és a különféle függőségek feltételei között kiala
kult m agatartás az idővel szemben, mely megjelenik a gondolkodás m ódoza
taiban és a hétköznapi élet viselkedési m intáiban, úgy tűnik, a helyzethez 
való kitűnő alkalmazkodás módszere. A jövő m egkurtított perspektívája, a jövő 
iránti érdektelenség, a húzódozás és a tervezésre való képtelenség a védő
mechanizmusuk, a pozitív változásokra való puszta várakozás kifejeződése, 
ami m egalapozottnak tűnik az aktivitás és a környező valóságra gyakorolt 
hatás lehetőségeinek korlátozottsága m ellett. Ennek következménye a passzi
vitás, az alkalm azkodás további mélyülése, valam int a konjunktúra meglo- 
vaglása. E ltűnődhetünk azon, milyen típusú személyiséget alak íthatnak  ki a 
jelen dom inanciájának kedvező tényezők elhúzódó hatásai. A jövő irán ti é r
deklődés visszahúzódásából és a saját környezetre gyakorolt hatás érzésének 
hiányából következnek azok a jelenségek, am iket a menekülő életstílusok 
különféle form áinak tekinthetünk: a vandalizmus, az alkoholizmus, a narko- 
mánia, a felelőtlen tettek, valam int a fogyasztói életstílus. A kortárs lengyel 
valóság több jelenségét in terpretálhatjuk  az itt felvázolt perspektívában.

A jelen- dominanciája, amihez az idő folyamatosságának m egszakadása 
társul, am int azt általánosan állítják, a kortárs civilizáció jellemző jelensége; 
civilizációnkban egyre több em ber él a szakadatlan, mennyiségi szem léletű, a 
javak fogyasztásához és az újdonság túlértékeléséhez kapcsolódó „m ost”-ban. 
A jelen idő súlyának erősítéséhez hozzájárul a kortárs világ válságainak és 
fenyegetéseinek szituációja, ami a jövővel szembeni bizonytalanság érzését 
váltja ki. A holnap bizonytalanságának érzését, ami arra késztet, hogy az 
ember „egyik napról a m ásikra” éljen, az 1981-ben tíz nyugat-európai ország
ban lefolytatott kérdőíves vizsgálat10 során kb. a megkérdezettek fele v a llja  be.
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N em  állnak rendelkezésünkre ezzel analóg lengyelországi adatok. A fejtegeté
seinkben  felsorolt je lekbő l azonban az derül ki, hogy ez a civilizációs trend 
különös megvalósulási fo rm á t ta lá lt a kortárs lengyel valóságban.

Nem tudom pontosan  m eghatározni a bem u ta to tt jelenre-orientáltság ható
kö ré t, bár feltételezhetjük, m ár csupán az á lta lu n k  idézett m unkák alapján is, 
hogy ez a hatókör igen széles. Vajon minek, ha  nem  a prezentista orientáció
n ak  kedvez a lengyel társadalom  jelentős részének helyzete, melynek erőfe
szítései évek óta a r ra  irányu lnak , hogy m eg tartsák  és megvédjék az addigi 
életszínvonalat és életm ódot? Függetlenül a hatókörtő l, nyugtalanítónak tűnik 
az a tény, hogy ez az orientáció a fiatalság körében is megjelenik, vagyis 
a társadalom  azon részének  körében, mely biológiai kora m iatt prospektiv 
a ttitűdöket kellene hogy képviseljen.

Különféle jelenségek, am in t azt igyekeztem bem utatni, kedveznek a jelen 
re-orientáltságnak : ezek civilizációs vagy lokális jelleggel bírnak, kapcsolódnak 
országunk néhány évvel ezelőtti eseményeihez, vagy éppenséggel a tartósság 
jegyeit viselik m agukon. Ezen orientációk jövőbeni form ája sok összetevőtől 
függ. Ezen belül példáu l a ttó l, hogy a „ . . .  sokéves szorgoskodás elkedvetlenítő 
fáradsága, amit abba fe k te t az ember, hogy megőrizze amúgy sem magas 
életszínvonalát és m egelőzze a további b u k á s t . . . ” milyen m értékben ha
tározza meg a to v áb b iak b an  a lengyelek hétköznapi életét. S függ attól is, 
hogy a környező valóság  m ennyire lesz a lengyelek számára a bizonytalanság 
forrása, s m ennyire k ész te t a folyam atától m egfosztott, ciklikus, zárt időben 
való gondolkodásra.

JEGYZETEK 1

1 Az 1978—80-as évek életstílus-vizsgálataira hivatkozom, amiket a Lengyel Tu
dományos Akadémia Szociológiai és Filozófiai Intézetének életstílus-kutató szek
ciója végzett, A. Sicinski professzor vezetésével (A városi életstílus Lengyelor
szágban. Kollektív munka). Ezek a kutatások azért figyelemre méltók, mert 
valamennyi kérdőíves felmérésnél jobban informálnak a temporális orientációk
ról és az időhöz fűződő viszonyról. Az idővel szembeni viselkedések, az idő 
érzékelésének módjai nem tudatos reflexiók tárgyai, gyakran nem is verbali- 
zálódnak. Ez talán annak a ténynek az oka, hogy a fent említett kutatásokban 
a 2000. évről kialakult elképzelések témájáról, a megkérdezettek több mint fe
le egyáltalán nem tudott nyilatkozni az idő tereit illető választások és preferen
ciák kérdésében. Ahogy a tárgykör irodalmában kimutatták, az olyan biografi
kus módszerek alkalmazása, mint az „élettörténet”, a legjobb arra, hogy az idő
ről való gondolkodás típusait, s a társadalmi tudatban élő és működő temporális 
orientációk típusait rekonstruálják (HAMEL, 1982.). Ezt a módszert alkalmazták 
az említett életstílus-kutatások során.

2 íme az említett jelenségek néhány illusztrációja. A helyi hatóságok vizsgálatai
ból kiderül, hogy a középkáderek instabilnak érzik pozíciójukat és nem látják 
tisztán perspektíváikat, ami a szakmát illeti. 1979-ben az elfoglalt poszt tartós 
voltának érzését fejezte ki a kaliszi vajdaságban a dolgozók 53,7%-a, a siedleci 
vajdaságban dolgozók 52,8%-a (Jasinska, Siemienska, 1983., 213. p.), 1983-ban a 
dolgozók 38,2%-a vélte úgy, hogy öt év múlva is ugyanezt a munkát fogja 
végezni; 1984-ben már csak a válaszadók 25,2%-a gondolta így. Nem tudta, 
hogy öt év múlva mivel fog foglalkozni, mit fog csinálni a válaszadók 31,3%-a 
1980-ban, s 40,4%-a 1984-ben (Wiatl, 1986.). A bennünket érdeklő dolgokat ki
válóan illusztrálhatja egy nagy szövetkezet alelnökének nyilatkozata: „Most 
itt, a szövetkezetben, néhány év alatt sok dolgot megtanultam — azt pl., hogy 
legfeljebb egy napra előre tervezzek. Más időbeli perspektíva lehetetlen, mert 
ami a nyersanyagellátás terén történik, az minden képzeletet felülmúl. (.. .)
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Az a legrosszabb, hogy a nehézségek, amikkel itt, a szövetkezetben küszködünk, 
azt okozták, hogy kihalt belőlem az érdeklődés a magánélet tervezése iránt. 
Egyik napról a másikra élek, s bár még csak 42 éves vagyok, már a nyugdíjra 
gondolok.” (Ciapala, 1986.)

3 Az 1969. év fejtegetéseimben véletlenszerűen jelenik meg, kizárólag a lengyelek 
temporális orientációjára irányuló vizsgálat dátumaként, s nem az elemzés 
időbeli kiindulópontjaként.

4 Az ilyen magatartás klasszikus példája lehet a kronofizikai irodalomban dr. 
Zsivágó példája.

5 Az 1981. év hangulatának érdekes bizonyítéka a kultúra és tudomány képviselői 
által adott nyilatkozatok gyűjteménye. Nyugtalanság és remények (Czabanski, 
1981.)

6 Nem egyszer a nőket is a függő személyek közé sorolják, s ez befolyásolja 
temporális orientációjukat és az időhöz való viszonyukat.

7 Jó illusztráció lehet az M. Gadomska cikkében foglalt információ, mely szerint 
a lengyel válaszadóknak csupán 20%-a látja saját tevékenységében a társa
dalmi haladás összetevőjét, míg az Egyesült Államokban az eredmény 70%. 
(Gadomska, 1984.)

8 Említsünk a példa kedvéért néhányat az érdekesebbek közül: vizsgálat a 
munkanélküliek (Jahoda, Lazarsfeld, Z eisel 1971.), az utca embere (Henry, 
1965; Horton 1972.), a munkatáborokba gyűlt mezőgazdasági idénymunkások 
(Nelkin, 1970.), a kórházak krónikus betegségben szenvedő betegei (Calkins, 
1970.), a koncentrációs táborok foglyai (Bettelheim, 1979.) időhöz való viszonyá
nak változásairól.

9 E fejtegetésekben kizárólag — az életminőség korlátozásaként értelmezett — je
len dominanciájával foglalkozom. Érdemes azonban jelezni, hogy létezik 
ennek a problémakörnek egy teljesen más aspektusa is: a jelen idő átélésének 
szükséglete és súlya. Az új pszichológia képviselői rámutatnak a jelen átélésé
nek terápiás értékére. Néhány pszichikai betegség, pl. az alkoholizmus eseté
ben a gyógyítás lényege, hogy megtanítják a betegeknek a jelen súlyát. A jelen 
dominanciája — ha választásból és nem kényszerből adódik — egyfajta sza
badság kifejezője is lehet: a múlt terheit és a jövő kötelezettségeit nélkülöző 
szabadságé. Az, ami bizonytalan, szabálytalan és nem folyamatos, gyakran nem 
csupán feszültségek, félelmek, de pozitív érzelmek forrása is lehet.

10 íme a különböző országok azon válaszadóinak aránya, akik úgy vélik, hogy a 
jövő oly bizonytalan, hogy jobb egyik napról a másikra élni: Nagy-Britannia 
és Észak-írország — 65%; Olaszország — 61%; Franciaország — 47%; Hollan
dia — 44%; Dánia — 44%; Spanyolország — 43%; Belgium — 43%; NSZK — 
26%. A „Társadalmi pesszimizmus” analóg szintje Japánban 53%; az USA-ban 
53%. (Stoetzel, 1983. 180—181. p.)

A szerző irodalomjegyzékét terjedelmi okok miatt sajnos nem tudjuk közölni.
(A szerk.)

(K u ltú ra  i sporleczenstwo 1987/3.)

Fordíto tta: K ésm árky Nóra
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Antoni Sulek

HÁROM NEMZEDÉK

Az elm últ fél évszázad lengyel ifjú ság á t több nem zedékre oszthatjuk; e 
felosztás alap já t azok a feltételek — történelm i események, társadalm i fo
lyamatok, ku ltu rá lis  klím a — képezik, m elyek a lengyel fia ta lok  — a 15—30 
éves korosztályok — társadalm i személyiségének kialakulásához hozzájárul
tak, különös tek in te tte l törekvéseikre. E feltételek rendszerétől függ az is, 
hogy a társadalm i életben m egjelennek-e bizonyos értékek, valam int az is. 
hogy ezen értékek  elérése lehetségesnek tűnik-e.

E vázlat három  nemzedék m egkülönböztetését ta r tja  szükségesnek. Az 
első a háború u tán i nemzedék. A hata lom  megszerzéséért fo ly ta to tt harc, az 
ország újjáépítése, az új társadalm i szerkezet alapjainak k ialakítása idején 
nő tt fel, teh á t valam ikor az ötvenes években  — jobb m eghatározás híján ezt 
a nemzedéket a harc  és az ú jjáép ítés nemzedékének nevezem. A második 
nemzedék az 1956-os áttöréssel kezdődő s a bekövetkező krízis első jeleivel 
végződő időszakban, vagyis a hatvanas-hetvenes években nő tt fel — ez a 
stabilizáció időszakának nemzedéke. S végül a harmadik nem zedék a szemünk 
láttára  fejlődik a hetvenes évek végétől — ezt a krízis nem zedékének nevezem; 
ez az időszak m agában foglalja a gazdasági válság és a Szolidaritás idősza
kát, a szükségállapotot és a jelenlegi normalizálódást. Hogy tisztább legyen 
a kép, mellőzöm az egyes generációkon belül jelentkező különbségeket, külö
nösen azokat, am ik a fiatalság különböző kategóriáit érin tik .

K iindulópontunk a stabilizáció nem zedékének leírása lesz.

A STABILIZÁCIÓ IDŐSZAKÁNAK n e m z e d é k e

Számos szociológiai felmérés, különösen azok, am iket a hetvenes évek 
első felében végeztek, egyértelm űen k im u ta tta  a privát-stabilizációs irányultság 
dom inanciáját a kortárs ifjúság törekvéseinek hierarchiájában. A stabilizáció 
igénye tú lsúlyba kerü lt az eredm ényekre való törekvéssel szemben, s az egyén 
és a kiscsoportok érdekei fontosabbá váltak  a nagy közösségek érdekeinél.

A fiatalok azokat a javakat értékelték  a legtöbbre, am ik saját lelki és 
affiliációs szükségleteik kielégítését szolgálták, vagyis a szerelm et és a családi 
boldogságot, a b ará ti kapcsolatokat, az érdekes m unkát. Kevesebbre tarto tták  
más em berek jó lé té t és megbecsülését. Sokan közülük békés életre vágytak, 
a szükségletek kielégítésének éppen hogy megfelelő szintjén. Keveseket von
zott a form ális struk tú rákban  b efu th a tó  karrier, különösen a politikai karrier
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Többen voltak azok, akik hozzá kívántak járulni a kultúrához, akik kiem el
kedő szakmai sikereket akartak  elérni, akik hírnévre s főképpen vagyonra 
akartak  szert tenni; lehetséges, hogy ezek a javak szám ukra egy színesebb, 
teljesebb élet eszközeit jelentették . Az ideálok által m otivált harc egy jobb 
társadalom ért és önmaguk tökéletesítéséért ritkán  je len te tt számukra elsőd
leges értéket.

A stabilizációra való törekvés erős dom inanciáját a lengyel társadalom  
sajátos tapasztalatai v ilágítják  meg. Itt vannak m indenekelőtt a történelm i 
tapasztalatok: gyors ugrás egy falusi típusú társadalom ból a nagy szervezetek 
társadalm ába a korai, expanzív kapitalizm us mellőzésével (ebből adódik a 
vállalkozói szellem és az egyéni eredm ényekre sarkalló m otivációk hiánya); 
a kispolgári életideálok hatása, melyek beérik a szerény, ám tisztességes 
m unkával megszerzett javakkal; a háború és a m egszállás által k im erített 
társadalom ; a társadalom  kifáradása az erőszakos szerkezet- és s truk tú ravál
tás, a nagym értékű társadalm i és civilizációs előrelépés u tán . A többi tapasz
ta la t későbbi keletű. Ide tartoznak  a következők: a hatalom  döntéseire való 
passzív várakozásnak kedvező tervezési és gazdaságirányítási rendszer; a 
közintézmények alkotó tevékenységre, kezdeményezésre, kiem elkedésre nem 
serkentő, ellenkezőleg: a passzivitást és a közönyt erősítő m űködése; az állam 
polgárok csekély befolyása a közügyekre és erőtlen azonosulása nagyobb kö
zösségekkel és szervezetekkel a nem zetet kivéve.

A fiatalok érdeklődése önm aguk és a kiscsoportok felé fordult tehát, s 
ezt a tendenciát az ideológiai szférától és az általános társadalm i ügyektől 
való elfordulással m agyarázhatjuk. Ez az elfordulás azért következett be, m ert 
az ifjúság nem gyakorolhatott hatást a társadalm i ügyekre, m ert a szavak 
elszakadtak a társadalm i gyakorlattól, m ert hiányoztak az egyént vonzó tá r 
sadalm i célok, m ert m egbízhatatlan információk ju to ttak  el az állampolgá
rokhoz a társadalom  ügyeivel kapcsolatban stb. A fiatalok realisztikus élet- 
felfogása abban nyilvánult meg, hogy inkább kis csoportokban akartak  élni, 
m elyekre valóságos hatást tu d tak  gyakorolni. Ezt az orientációt védelmi 
reakciónak is tekinthetjük a form ális társadalm i kapcsolatok, az ellenséges 
intézm ények és az értetlen nagy közösségek világával szemben. A család, 
a baráti kör és a saját személyiség szentéllyé vált, melyben a fia ta l menedéket 
lelt, és „önmaga” lehetett.

A fiatalok akkoriban vizsgált nemzedéke a közösségi életben az ötvenes 
évek második felében hallato tt m agáról, az október u tán  m egszülető remények 
és az úgynevezett kis stabilizáció hatására. Akkoriban jö tt lé tre  az a tá rsa
dalm i konstelláció, mely alapvetően változatlan form ában egészen a hetvenes 
évek végéig fennm aradt. Következésképpen azok, akik ebben az időszakban 
szerezték első, társadalom m al kapcsolatos tapasztalataikat, egy, a törekvések 
m eglehetősen állandó hierarchiájával bíró nemzedéket alko ttak  — ez a sta
bilizáció időszakának nemzedéke.

A HARC ÉS AZ ÚJJÁÉPÍTÉS IDŐSZAKÁNAK NEMZEDÉKE

A nnak ellenére, hogy nyilvánvaló a különbség a háború évei, a háborút 
követő első évek és a korai ötvenes évek Között, ezt az időszakot egységnek 
tek in thetjük , minthogy nézőpontúkat tekintve fontos és lényeges jellemzői
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azonosak. Ezek közül az első az alacsony életszínvonal — a háborús és a há
ború u táni szegénység, a k ikényszeríte tt lemondás az erőteljes iparosítás idő
szakában. A második a közösségi és ideológiai tarta lm ak  intenzív jelenléte 
a társadalm i életben. A háború t követő évek lényeges jellem zője a tömeges 
társadalm i előrelépés, mely az új állam apparátus m egalkotásához és az iparo
sításhoz kapcsolódott.

Nem állnak rendelkezésünkre szociológiai vizsgálatok adatai, ami a harc 
és az ú jjáép ítés időszakának nem zedékét illeti. Tám aszkodhatunk viszont 
történelm i ism ereteinkre, ism erjük  az akkoriban propagált szemléyiségmodel- 
leket, s am i a legfontosabb, kezünkben vannak a későbbi vizsgálatok ered
m ényei; ezeket a vizsgálatokat azokkal az emberekkel végezték, akik azokban 
az időkben nőttek  fel — a felnőttek  értékrendszerében felfedezhetők ifjúko
ru k  értékeinek nyomai.

E nem zedék fiatalságának törekvései között a privát-stabilizációs törek
vések dom ináltak, éppúgy, m in t a következő, m ár b em uta to tt nemzedék ese
tében. Az alapvető hasonlóság ellenére a háború u táni első nem zedéket jobban 
foglalkoztatták a társadalom  érdekeit szolgáló, főként a nagy közösségekben 
m egvalósítható célok. G yakrabban  je len te tt szám ukra é rték e t az eszmék 
megvalósítása, az em berek megbecsülése és mások érdekeinek tiszteletben 
ta rtása , s ritkábban , m in t a stabilizáció nemzedékének, az egyéni lelki és 
affiliációs szükségletek kis csoportokban megvalósuló kielégítése. A harc és 
az ú jjáép ítés nem zedékének ifjúsága is meglehetősen erősen érdeklődött az 
olyan elem entáris értékek  irán t, m int a tisztes életszínvonal és a megfelelő 
szakmai beosztás, ugyanakkor kevésbé a m ateriális és a kulturális szférában 
elérhető eredm ények irán t.

A harc és az ú jjáép ítés nem zedéke és a stabilizáció nemzedéke közötti 
különbségeket az előbbi nem zedék felnövekedésének időszakát jellemző jegyek 
m utatják  ki. Az elem entáris életcélok túlsúlyában az akkori nyomor, a nehéz 
életfeltételek és lem ondások h a tásá t lá th a tju k  — a törekvések alkalm azkodtak 
kielégítésük lehetőségeihez. Ezzel szemben a stabilizáció nemzedékével ösz- 
szevetve viszonylag nagy jelentőséggel bíró, a társadalom  érdekeit szolgáló 
értékekben m egfigyelhetjük az intenzív közösségi érzést, az eszmék élményét, 
a háború és az ú jjáép ítés idejének ideológiai hatását, valam int a sztálini idő
szak kollektivista ideológiájának to tális elnyomó jellegét.

A KRÍZIS NEMZEDÉKE

A stabilizáció nem zedékének h a tá ra  a hetvenes évek második fele. Ekkor 
Lengyelországban új, a fiatalok  törekvései szem pontjából egyáltalán nem 
közömbös jelenségek tű n tek  fel.

A gazdaság h irte len  elveszítette dinam ikáját, m egerősödtek a dezorgani
záció folyam atai. M egnőttek a társadalm i különbségek, csökkent a végzettség 
szerepe a társadalm i pozíciók betöltésében, nőtt a korrupció  és a hatalomhoz 
ju tás lehetősége. A különösen az ifjúság körében fe ltám adt szakmai am bí
ciókkal a tudás és a kvalifikáció kihasználatlansága tá rsu lt. Nőtt a lakáshiány. 
Ezek a folyam atok g á ta t vetettek  a hetvenes évek első felében, a prosperitás 
időszakában felkelte tt egyéni törekvéseknek. E gátak megjelenése kedvezett az 
általános ügyekről való gondolkodásnak, az ország korm ányzását érintő
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reflexióknak, annál is inkább, minhogy ezek az akadályok egyre több embert 
érintettek, s így a reflexiók társadalm i m éretűekké nőttek. A gazdaságban és 
a társadalom ban bekövetkezett változásokkal egyidejűleg a hetvenes évek 
második felében ú j, a  politikai harc mozgalmaihoz és a társadalom ról, vala
m int az em berről való gondolkodásban megjelenő vallásos tarta lm ak  jelentő
ségének növekedéséhez kapcsolódó ideológiai áram latok jelen tek  meg.

Az egyéni törekvések korlátozása és az új ideológiák ha tása  1980 nyarán 
tömegmegmozdulásokhoz és a Szolidaritás m egalakulásához vezetett.

A „Szolidaritás” időszakának jellemzői közül az akkori ifjúság törek
véseinek alakulása szempontjából érdemes megemlíteni a következőket: nőtt 
a szervezett állam polgárok hatása a közügyekre, a társadalom  jelentős része 
azonosult az átalakítással és annak ideológiájával, nő tt az értékek hatása 
a társadalm i tevékenységekre, visszatért az igazság jelentősége a közéletben, 
a társadalm i integráció új területei tűntek fel, erősödött a kapcsolat a külön
féle társadalm i csoportok között, a gazdaság egyre inkább szétesett, s az em
berek többségének anyagi helyzete egyre rom lott. Ezek a folyam atok különböző 
m értékben valam ennyi alapvető társadalm i csoportot érin te tték , különösképpen 
azonban a fiatalokat: figyelm üket az átalakítás mozgalmai felé fordították, 
s azokban jelentős részt vállaltak; a gazdasági krízis is nagyobb mértékben 
sú jto tta  őket, m int az idősebb, m ár stabilizálódott nemzedékeket.

Ahogy a stabilizáció időszakának klím ája a befelé fordulásnak, a kiscso
portokra irányuló törekvéseknek kedvezett, úgy az 1980—81-es évek fo rra
dalm i elánja az akkori fiatalok figyelm ét a mások jólétével, ille tve a társada
lom egészének jólétével összefüggő célokra való törekvés felé fordította. 
Ebbe az irányba m utattak  a korszak egyéb jellemzői is. K iderült, hogy 
nemcsak kiscsoportok életére, de nagy közösségek működésére is lehet befolyást 
gyakorolni. Az igazság reneszánsza a közéletben segítette az em bereket abban, 
hogy úgy érezzék, fontosak és komolyan veszik őket, s ezen a talajon  alakul 
ki általában a közösségért érzett felelősség érzése, azért a közösségért, mely
hez az ember tartozik.

Ügy tűnik, hogy a Szolidaritás időszakának vége felé erőre kaptak az 
ellenkező irányba ható tendenciák. A politikai rendszer m egm erevedett, gyen
gült az állampolgárok lelkesedése, elm élyültek a hétköznapi élet nehézségei, 
a gazdaság egyre nyilvánvalóbban közeledett a csődhöz, az ország helyzetéről 
szóló igazságok megjelenése azt okozta, hogy a krízisből való k iju tás perspek
tívája eltávolodott, s a Szolidaritás időszakának első hónap jait jellemző 
optimizmus többé *nem volt képes legyőzni a bizonytalanság egyre növekvő 
érzését. Ezek a tendenciák különféle következm ényekkel jártak . A törekvések 
szféráját tekintve — erről még beszélünk a krízis december u tán i fázisának 
elemzésekor — ebben a fázisban e tendenciák ném elyikét m egállíto tta a szük
ségállapot bevezetése.

Bár a szükségállapot hirtelen m egváltoztatta a lengyel társadalom  helyze
tét, ez a december u táni időszak több lényeges tekintetben a Szolidaritás 
időszakának, sőt, a hetvenes évek végének meghosszabbítása. A gazdasági és 
politikai krízis soron következő fázisa sem a nemzeti jövedelem , sem a 
politikai rendszer elfogadásának foka szempontjából nem érte  el ez idáig a 
krízis előtti szintet.

A gazdasági krízist felfoghatjuk úgy is, m int a megfelelő életszínvonalra 
és szakmai fejlődésre való törekvés gátját, a társadalom  szervezettségét pedig
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m in t g á ta t a társadalm i életben  való részvétel és az ak tuális közügyek befo
lyáso lására irányuló szándék előtt. Elméletileg a célhoz vezető u ta t elzáró aka
dályokra három féleképpen lehet reagálni: 1. az akadály  eltávolításával, 2. 
m egkerülésével, 3. más cél keresésével. A kortárs fiatalság körében m indhárom  
lehetőség beteljesülését m egtalálhatjuk .

1. Az akadályok rendszerjellegűek, globálisak, azért az eltávolításukra 
irányuló  tevékenység, ha  sikert akar elérni, szervezett tömegmozgalom vagy 
politikai csoportosulás jellegű kell hogy legyen. A gazdasági szférában 
az ilyen tevékenységnek a gazdasági élet alapvető re form jának  bevezetésére 
kell törekednie, mely a gazdaságot hatékonnyá teszi, felszabadítja, olyanná, 
hogy az díjazza az in ic ia tívákat és az em beri erőfeszítést. Az ilyen tevékenység 
példája  volt az 1980—81-es években a reformok kiharcolása az átalakítási 
mozgalom által. Nehéz volna megfogalmazni, hogy m i volna az ilyen tevé
kenység lényege ma, am ikor a reform okat érintő döntéseket kizárólag a 
hatalom  hozhatja meg, s mi a „Lengyelország kivezetése a krízisből” — 
perspektívájának lényege, am it a lengyel fiatalok elő tt felvázoltak. Az egyé
neknek  és m unkacsoportoknak legfeljebb m unkahelyükön van lehetőségük a 
tevékenységre, de ez ikevés ahhoz, hogy m egváltoztassák a nemzetgazdaság 
elaggott szervezeti rendszerét.

Ugyanennyire érzéketlen  az alulról jövő kezdeményezésekkel szemben a 
jelenlegi politikai rendszer. A politikai reform ok erőszakoltak, s igen óvatosan 
vezetik be azokat (pl. a választási szabályzat m egváltoztatása), s a hatalom 
m érhetetlen  gyanakvással szemléli az állam polgárok független kezdeményezé
seit, legyen az akár csak egy új, a legkevésbé sem politikai társaság m egalaku
lása. Ezen akadályok e lhárításának  vágya az ifjúság egy részét (mellesleg 
egyre kisebb részét) az ak tív  ellenállói tevékenységhez vezette, de a jelenlegi 
renddel szembeni ellenállás főként passzív form ában jelentkezik — a hatalom  
kezdeményezéseinek akadályozásában. A Nemzeti M egm entés Tanácsának te
vékenysége iránti érdeklődés, az új szervezetekhez való csatlakozás, a válasz
tásokon való részvétel kisebb a fiatalok körében, m in t más korosztályok 
esetében.

2. Ha a célhoz vezető u ta t elzáró akadályokat nem  lehet legyőzni, meg 
kell kerülni azokat — m ás u tak a t lehet keresni.

A gazdasági — s tágabb értelem ben véve: a szakmai — szférában az 
egyéb utak keresése az anyagi előrelépésre és az állam i intézm ények kötelékén 
kívüli szakmai fejlődésre való törekvés alakját ölti m agára. Az állami szektor
ban  végzett m unka vonzása láthatóan  csökkent, ugyanakkor társu lt ehhez 
a privát szektorban, a külföldi cégeknél, a saját szám lára végzett m unka, a 
m ásodik gazdaságba való bekapcsolódás, a külföldi m unkavállalás vagy egye
nesen az emigráció vonzásának nyilvánvaló növekedése. Egy állam osított 
gazdaságban az állam i szektoron kívüli m unka szükségszerűen kevesek szá
m ára adatik meg, ám  ennek ellenére bizonyos közegekben ez alkotja a szakmai 
k arrie r rendkívül vonzó m intá já t. 1983-ban a Varsói Egyetem és a varsói 
Műszaki Egyetem hallgatói ugyanolyan arányban jelen tették  ki azon szándé
kukat, hogy az állam i szektoron kívül szeretnének elhelyezkedni, vagy kül
földre akarnak utazn i, m int azt, hogy tanulm ányaik  befejezése u tán  állami 
státust kívánnak betölteni. Nehéz olyan szisztem atikus adatokra szert tenni, 
melyek leképezik az állam i szektortól való tényleges elmenekülés m éreteit
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Olyan adatok állnak csupán rendelkezésünkre, melyek e tendencia szélsőséges 
kifejeződési form áját, vagyis az emigrációt m utatják  be, am it legtöbbször a 
jobb feltételek és szakmai lehetőségek, s nem  a politikai okok motiválnak.

Az emigrációs hullám  1980-ban hirtelen  m egem elkedett, ettől az évtől 
kezdve negyedmillió em ber — többségükben fiatalok és képzettek — távozott 
Lengyelországból. A rendőrségi adatok szerint 1983 és 1985 között „külföldi 
ú tjáró l nem té r t vissza Lengyelországba” három ezer tudós, s a Szejm Tudo
mányos és Technikai Bizottsága — m elynek tudom ására hozták ezeket az ad a
tokat — a következőképpen értékeli ezt a jelenséget: „A lengyel tudósok, 
különösen a fiatalabbak, nem térnek  vissza az országba, m inthogy külföldön 
határozottan jobb feltételeket találnak ahhoz, hogy m egvalósíthassák szakmai 
törekvéseiket”.

A kívánt célok felé vezető alternatív  utak a közélet szférájában nem 
különböznek annyira egymástól, m int a gazdasági szférában. Bizonyos, hogy 
a lengyel közélet hivatalos struk tú rái nem  vonzzák a fiatalokat, erről a 
politikai és ifjúsági szervezetek létszám ának és összetételének változásait be
m utató, a Központi S tatisztikai H ivatal által közzétett adatok is tanúskodnak. 
1978-ban a Lengyel Egyesült M unkáspárt tagságának 23,5 százalékát alkották 
a 18—29 éves fiatalok, 1986-ra az arány 7 százalékra csökkent, a 18—24 éves 
fiatalok arányának csökkenése még élesebb volt: 8 százalékról 1 százalékra 
esett vissza. A Lengyel Szocialista Ifjúsági Szövetség 1980 és 1982 között egy
millió tagot szám lált (ez kb. 40 százaléka az 1979-es taglétszám nak), a Lengyel 
Cserkészszövetség másfél millió tagot (45 százalék) — s a  szervezettség 
meg is m aradt ezen az alacsony szinten. Ügy tűnik azonban, hogy az ellen
zéki politikai s tru k tú rák  tevékenysége — toutes proportions gardées — sem 
vonzó m ár a fiatalok tömegei szám ára; érthető módon e terü le ten  még 
hozzávetőleges becsléseket sem tehetünk. Az az intézmény, mely a fiatalok 
egyre szélesebb köreit vonzza, az egyház. A vallásos közösségek, függetlenül 
attól, hogy kielégítik a sajátos vallásos szükségleteket, más, világi szükség
letek — a személyes és társas kapcsolatokra, a kifejezés szabadságára irá 
nyuló igények — kielégítését is szolgálják.

3. Ha a célt nem  lehet elérni sem az akadály elhárításával, sem annak 
megkerülésével, új — helyettesítő — célokat lehet felállítani.

Könnyen belátható, hogy a lengyel fiatalok a hosszan ta rtó  gazdasági 
krízis időszakában, m inthogy elzárták  előttük vagy legalábbis korlátozták 
szám ukra a szakmai és anyagi perspektívákat, valam int a lakáshoz jutás 
esélyeit, az anyagi szférán kívül keresnek m aguknak kom penzációt, s a „nem 
birtokolni, de lenni” alapelv szellemében önmaguk tökéletesítésének különböző 
form áival foglalkoznak. Töm egm éretekben ez azonban teljességgel valószí
nűtlen, m ár csak azért is, m ert ezek a formák legalábbis m inim ális gazdasági 
biztonságot igényelnek, s még ez a minimum is veszélybe kerü lt — ennek 
legkirívóbb példája a lakáshelyzet. Lehetséges, hogy az „augusztus és decem
ber közötti” átalakítás mozgalmában való részvétel az ifjúság egy része 
szám ára kompenzációs funkciót tö ltö tt be — m indenesetre a kompenzáció e 
form ája ma m ár nem  lehetséges, szerepe m inden bizonnyal idővel amúgy 
is csökkent volna. A gazdasági és fogyasztói tevékenység nem egyszer szintén 
alternatív  cél a politikai befolyással szemben. Ma, tek in tettel a krízisre, ez 
nem fordulhat elő. így tehát sem a politikai aktivitás nem helyettesítheti a
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jólét és a szakmai k arrier elérésének célját, sem a jó lét és a karrier nem 
póto lhatja a politikai aktiv itást m int k itűzö tt célt.

Az ifjúság reakciói az életben oly fontos törekvések akadályozására azt 
m utatják , hogy ezeket a törekvéseket igen nehéz m egvalósítani: az akadályok 
nagyok, a kerülőutak keskenyek és csak kevesek szám ára hozzáférhetőek, 
a helyettesítő  jellegű célokat éppoly nehéz elérni, m int az alapvetőket. Term é
szetes hát, hogy az ifjúság körében elég gyakori az adott körülm ények 
között elérhetetlen  célokról való lem ondás, a visszahúzódás. M egfigyelhetjük, 
hogy a fiatalok a szélesebb körű ügyek irán ti érdeklődés helyett visszavonul
nak a kiscsoportokhoz és saját ügyeikhez. Megnőtt a család szerepe, ez került 
az egyén szám ára fontos csoportok közül az első helyre. A család az a közös
ség, m elynek életére az em ber befolyással bír, eltérően más, nagyobb közös
ségek életétől. (1986-ban a vizsgálatok adatai szerint csupán a lengyelek 
5 százaléka érezte úgy, hogy képes befolyást gyakorolni az országban történő 
esem ényekre, 19 százaléka a lakóhelyi dolgok állapotára, 28 százaléka a m un
kahelyi ügyekre.) A közügyek irán ti érdektelenség, a p rivát szférára, a 
családi életre, a baráti körökre való koncentrálás jelensége hasonló ahhoz a 
jelenséghez, ami a stabilizáció nem zedékénél jelentkezett. Ma ezeket a ten 
denciákat a nehéz életkörülm ények erősítik, m elyek meghosszabbítják a 
gyerm ek függőségét a szülőktől, valam in t azt idézik elő, hogy a családi ta r 
talékok (lakás, pénz, idő, „nexus”) fontos segítséget nyú jtanak  a krízissel foly
ta to tt harcban.

A  J Ö V Ö

V ajon a jelenleg m egfigyelhető beállítódás, am i az ifjúságot jellemzi, 
fennm arad-e a jövőben, vagy m egváltozik?

A közeljövőben bizonyára nem  következnek be lényeges változások ezen 
a téren , m inthogy a jelenlegi helyzet tehetetlenségről árulkodik. Az tehát, 
hogy az ifjúság törekvéseinek m ai h ierarchiája mivé válik  a jövőben, m in
denekelőtt attól függ, hogy mi lesz a további sorsa a társadalm i feltételek — 
vagyis a kötelező elosztáson alapuló, a krízist és a m onocentrikus társadalm i 
szerveződést generáló, az au ten tikus közéleti tevékenységet akadályozó gaz
daságirányítás feltételeinek — h iera rch iá já t fenntartó  rendszernek. A command 
economy  átalakítása piaci gazdálkodássá, a m onocentrikus rend átalakítása 
„a közmegegyezés rendjévé” a krízisből kivezető ú t perspektíváját nyitná meg, 
valam int m egterem tené a cselekvés új lehetőségeit a gazdasági, szakmai és 
közéleti szférában; mindez jelen tős változásokat okozna az ifjúság törekvé
seinek irányában. Vajon a gazdaság és a társadalm i szerveződés ilyeténképpeni 
á ta lak ítása  s az ifjúság tu d atáb an  bekövetkező változás valószínű-e Lengyel- 
országban? A társadalom  jövő jét megjósolni kockázatos vállalkozás volna, 
de az addigi reform intézkedések megfigyelése a rra  a következtetésre biztat, 
hogy a fennálló rend viszonylag szilárd. Viszonylag.

(Res Publica 1988/1. 27—32. pp.)
F ord íto tta : K ésm árky Nóra
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Rafal Jesswein

A HARMADIK KÖR

Annyi bajom volt, 
míg legyőztem a nehézségi erőt, 
azt hittem , hogy ha végre lábra 
állok,
félrehajolnak előlem, 
ők meg pofonvágtak.

(A ndrzej Bursa: J á rn i tanulok)

Kétszázan voltak vagy talán háromszázan. Nem többen. H irtelen  m egje
lentek a téren, keresztülvonultak, és ahogy megjelentek — el is tűn tek .

Nem csináltak semmi mást, csak átvonultak, egymás m ellett, csapatostul, 
m integy szervezetten, töm ött sorokban, mégis lazán, szabadon és hanyagul. 
Egyszerűen átmasíroztak. Csaknem egyform ák voltak — kopott, szűk szárú, 
gyakran túlságosan rövid farm erok, bakancsok, katonai vagy vadászcipők, 
szintén erősen lepusztult állapotban. Rengeteg szög — dzsekire, övre, nadrág
ra  verve, karperecek a csuklón. Égnek álló vagy lenyalt frizura, részben 
vagy egészen festett haj. Gyakran csak egy hajtincs fu t végig a kopasz kopo
nyán. Fiatalok, sőt, nagyon fiatalok.

Punk standard.
Mikor megjelentek, a swinoujscie-i sétányon megfagyott a levegő, egy 

p illanatra csend lett, csak a bakancsok csikorgása hallatszott, pedig állítólag 
ez még nem is volt az IGAZI. Egyszer Jarooinban több ezer punk vonu lt vé
gig a városon — az emberek a kapuk alá m enekültek, gyorsan becsukták az ab
lakokat; ez akkor történt, m ikor Jarocin  még nem szokott hozzá jelenlé
tükhöz — am int mindennapos jelenséggé váltak, m ár nem tűntek veszélyes
nek. Swinoujscie azonban nem ism erte a punkokat, úgyhogy m ikor m egjelen
tek, a sétány megtelt felháborodással, csodálkozással, megvetéssel. Swinoujscie 
ugyanis júliusban teli van csivitelő vidámsággal, vakációs nem törődöm ség
gel, bőséggel, kifogástalan eleganciával, a város ilyenkor jólfésült, illatos, pa
tyolattiszta. A punkok bevonulása sértés, pofon, kihívás, provokáció volt? 
„Honnan származik ez a hülyeség . . .”, „ha a társadalom  eltűri az ily e sm it. . .” , 
„Ez m ár degeneráció .. .”, fehér m oherpulóverek és ezek a dzsekik, svéd 
klum pák és nehéz bakancsok, dollárszagú szoknyák és szakadt nadrágok. Ez 
m ár szinte konfrontáció, ingerli a vidám ságot, a bőséget, az öröm teli boldog
ságot.
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1984. július 7-e, m ikor az Egyetemi Ifjúság M űvészeti Fesztiválján, a 
„Fam a ’84”-en lezajlott a Harc a túlélésért c. koncert, Swinoujscie számára 
sokkot jelentett.

Istenem , én istenem 
M ilyen pop a világ ..  .
Ki kell belőle mennem 
B ár m ár teljesen tönkretett.

(DDT)

Meg kellett je len n iü k  Lengyelországban. Nem volt más lehetőség, ö k  
és a popperek. E urópában  mindez 1976-ban kezdődött — emlékszel, mi tö r
tén t akkoriban Lengyelországban? A határok m in tegy  kinyíltak, az útlevél- 
hatóságok liberálisabbak lettek , az emberek nekivágtak  a világnak, elutaztak 
egy-két hónapra, fél év re  vagy még hosszabb időre, minél tovább m aradtak, 
annál több zöldhasút, m árk á t, fontot, schillinget, autót, cuccot stb. szereztek, 
s m ikor visszatértek, an n y i pénzük volt, hogy m ég kényelm etlenül is érezték 
m agukat, egy-két év a la tt  m agukba szívták a pénz szagát, s ezt körös-körül 
érezni lehetett — egyébkén t ügyeltek is rá, hogy így legyen. Az országnak 
sem m ent rosszul — autószerelő műhelyek és rókafarm ok nyíltak, megjelen
tek ho t dog- és sü ltkrum pliárusok . S így tö rtén t, hogy néhány év leforgása 
a la tt sokan igencsak m eggazdagodtak — ekkor tű n tek  fel az „úrifiúk”, em 
lékszel a taknyosokra, ak ik  pár nap alatt annyi pénzt adtak ki, am ennyit az 
öreged egy hónap a la tt  keresett? Emlékszel, hogy érezted magad akkor? S 
ezután következett a legnagyobb csőd a háború u tán i Európában, és Lengyel- 
országban m egjelentek a szegények.

Aztán olyan dolgok kezdtek történni, hogy kevés ember akadt, aki kiis
m erte  magát. Neked sikerü lt?  Nekem nem. „Szolidaritás”, tízmillió ember, 
valam iféle, abban az életkorban  nem egészen érthe tő  viták, tanácskozások, 
felvonulások, aztán tan k o k  az utcán (. . .),* fu tás a könnygázban (.. .),* és ami 
a legrosszabb — v alam i bizonytalanság lóg a levegőben, valam iféle világo
san érezhető veszély, félelm et keltő, m eghatározhatatlan  fenyegetettség.

És m egválaszolatlan kérdések.
Ök ebben nőttek  fel. Látták, am int az em berek egyik napról a m ásikra 

meggyűlölték egym ást, üvöltöztek és erőszakoskodtak egymással.
Akkoriban tizenegynéhány évesek voltak.

Folyik a háború 
Győz az erősebb 
Egy falka hiéna 
Tépne szét engem

Harc a tú lélésért!
Harc a tú lélésért!

(WC)
Tizenegynéhány éves vagy, látod, mi tö rtén ik , nem érted egészen, de tu 

dod, hogy ez a vég. M it tehetsz? Egyedül azon igyekezhetsz, hogy ne keve
redj bele, szeretnél nem  belekeveredni, de egyszercsak rádöbbensz, hogy ez 
lehetetlen. (. . .)*

* Kihagyás jelzései az eredeti lengyel szövegben.
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Swinoujscie éber, előrelátó, nem hagyja magát meglepni, július 7-én 
szemmelláthatóan nagyobb az aktivitás a városban, mintha csak a szokásos 
rendőri csoportok tevékenykednének. Swinoujsciéban egész nap dokumentu
mokat ellenőriznek, táskákat és hátizsákokat vizsgálnak, fegyelmeznek, fi
gyelmeztetnek. „Na, végre nekiláttak, hogy ezeket . . mondja leplezetlen 
elégedettséggel a hangjában egy álldogáló nyaraló, látván, hogy a funkcioná
riusok odamennek a kőkerítésen üldögélő, koncertre várakozó punkokhoz. 
A rendőr kiveri egyikük kezéből a cigarettát, nyilván azért, mert túl fiatal
nak találja ahhoz, hogy dohányozzon. A fiú nyugodtan kihúzza a zsebéből az 
igazolványt, és átnyújtja a rendőrnek. „Így kell ezekkel b ánn i. .

Sokan érkeztek, több m int négyezren jö ttek  el a koncertre, m egteltek az 
A m fiteátrum  tribünjei. Jö ttek  Lengyelország valam ennyi pontjáról, m ert 
egy ilyen koncert esemény, ilyen koncert kevés van. A kulturális szervezők 
nem szeretik a punkokat, félnek, a punkokkal csak baj van — koszosak, bü
dösek, nincs pénzük, tönkreteszik a parkettát. A punk furcsa frizu rá t hord, 
furcsán öltözik, egészében véve furcsa. Egy punkkoncert afféle „tornádó”, 
vagyis összetört székeket, asztalokat, bezúzott ablakokat jelent. A punk nem  
ül nyugodtan a fenekén, a m űsor a la tt ugrál és ordít, és egyébként is: m iféle 
zene ez?! S még a tetejébe durvák! Kinek mi kell, elegendő aerobikot ta r
tani, találkozókat rendezni focistákkal, beindítani egy sakk-kört, és m áris van 
m it a papírra  vetni. Na és az esti diszkó, leginkább videodiszkó, m ert akkor 
két-három  kiló is lehet a  „beugró”, s ez legalább pénzt hoz.

Kevés az efféle műsor, leginkább a diákklubok vállalják a kockázatot. 
Ezenkívül Jarocin, és egy idő óta a „Fam a”. Ha tehát valahol rendeznek egy 
ilyen koncertet, egész Lengyelországból érkezik a közönség. Még ha nem  is 
reklámozzák — valahonnan tudom ást szereznek róla. Megvan a saját infor
mációs hálózatuk.

Ahhoz, hogy valaki belépjen a koncertre, még a „kapu” előtt á t kell es
nie a rendőri ellenőrzésen. Az egyik púnknál egy fiatal rendőrtiszt közel m é
teres hosszúságú láncot talál. „Ez a dolog m arad” — m ondja, miközben ki
húzza a táskából. „Az órám  . . . ” — m ondja a punk „sírósan”, s körülöttük 
m indenki nevetni kezd, m ert a  lánc végén egy masszív vekker lóg. „Tényleg 
nincs benne semmi, se bomba, se zsilett” teszi hozzá, s hogy bebizonyítsa, az 
óra veszélytelen, előretekeri a m utatót, és a vekker csörögni kezd.

Nem kelletek nekem, hagyjatok,
Hagyjatok békén, szállj átok le rólam!
Megvan a magamé, am it akarok 
Szarok rátok! Szállj átok le rólam!

( . . . )

Fenét se érdekli a véleményetek 
Szálljatok le rólam, van saját életem!
Hagyjatok m agam ra, hülye tanácsadók 
Nem bántlak  titeket, ha m agam ban vagyok!

(Dezerter)

41



M egijedtél tőlük? Ügy érezted, rosszak, veszélyesek, fenyegetők? Így is 
van. Éppen erről van szó. Félj csak tőlük, akkor leszállsz róluk. Nem társa
logsz velük, nem kérdezősködsz, nem próbálod meg őket rávenni arra, hogy 
norm álisan éljenek, norm álisan dolgozzanak, norm álisan öltözködjenek.

Éppen ezt akarják .

Tüzet, frusztrációt adók 
Felfordulnak, öntagadók,
Ne bántsd  őket, köpd le őket,
A pokolban megtérőket.
Ne mondd, hogy bocs, hogy élek!
Igyál, vegetálj, mulass,
H azudj, csalj és paráználkodj,
Rázd fel a szürke töm eget!

(Smierc kliniczna —
K linikai halál)

Mit gondolsz, m iért já rn ak  olyan szívesen csapatostul, m iért utaznak el 
olyan helyekre, m in t Swinoujscie júliusban és Jarocin  augusztusban? M iért 
akarnak  együtt lenni? V ajon csak azért, m ert hasonló nézeteket valló ko rtár
saikkal akarják  tö lten i az időt? Figyeld meg, csak akkor látod őket veszélyes
nek, ha együtt vannak . A kkor egységet alkotnak, s erről úgy érzik, erősek. 
És ha erősnek érzik m agukat, az az illúziójuk tám ad, hogy biztonságban 
vannak.

Ki tudja, nem  ez-e a legfontosabb a szám ukra.

Segíts rajtam , segíts.
Segíts rajtam , segíts.
Érdekel-e még valakit, 
hogy a világ kisiklik, 
talpam  alól kicsúszik, 
az, hogy én m ár nem  várok, 
a csodákra nem várok.

(Bikini)

T art a koncert. A nézők feje felett, ak ár egy lufi, egy fe lfú jt óvszer li
beg. Jobbra a színpadtól dúl a POGO — a punk tánc, az ugrálós, nyomulós, 
lökdösődős tánc — az an tiku ltú ra  antitánca. Közvetlenül a színpad előtt nem 
táncolnak, m ert az elővigyázatos szervezők körbekerítették  padokkal a fel
járó t, és az első sorokba katonákat ü ltettek . A tribün  m ellvédjén, amin né
ha reflektorok pásztáznak végig, rendőrök és egyéb rendfenntartó  erők m a
gasodnak a punkok fe je fölé. Minden eshetőségre készen. „Nem akarunk há
ború t!”, „Ne engedd, hogy a gyereked pisztoly alakú játékokkal játsszon!” 
— kiáltják a színpadról, s a POGO-táncosok összekapaszkodnak, és rávetik 
m agukat a színpadi fe ljá ró t védő padokra. A szervezők ellenakcióba lépnek, 
saját testükkel védik a néhány pillanatig veszélyben forgó hangosító berende
zéseket. V isszaverik a tám adást.

M űsorának végéhez közeledik a „WC” együttes. M ár egy éve nem játszot
tak  sehol, a közönség nagy része csakis azért u tazott ide, hogy őket m eghall
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gassa. Ez az ő „legénységük” . Nem akarják  hát, hogy befejezzék. Elcsitul egy 
percre a POGO, a táncosok leveszik dzsekijüket, és elkezdik velük ritm ikusan  
püfölni a földet, porfelhő keletkezik, füstköd képződik, kialszanak egy p illa
n a tra  a reflektorok, s a sötétben egy skandált dalszöveg hallatszik (.. .)* Ez 
a „WC” együttes dala, az, am elyik a koncertből kim aradt. A helyzetet a kon
feranszié oldja meg azzal a bejelentéssel, m iszerint a „WC” m ásnap koncer
tet ad a muszlai sétányon. Ez ugyan nem igaz, de hatásos.

Honnan ism erik ezt a dalt? A punkok mozgalma nem függ senkitől és 
semmitől, a punk a hivatalos és az ellenzéki mellett a harm adik  in form á
ciós kör, a ku ltú ra  harm adik köre. A koncertekre m agnókkal felszerelve 
utaznak, mikrofonnal, vagy — ha sikerül elintézni — az előadók keverőpult
járól felvételeket készítenek, a kazetták kézről kézre járnak  az országban, 
végtelen számú másolat készül és terjed ebben a közegben. Vannak népsze
rűbb és kevésbé népszerű együttesek — bár punk-slágerlista nem létezik, 
közismertek a dalszövegek — bár a punk-,,újságocskákon” kívül sehol sem 
nyom tatták ki őket, közismertek a dallamok — bár nem készült róluk le
mezfelvétel, és nem játssza őket sem a rádió, sem a televízió.

Swinoujsciében a „WC” m ellett fellépett még a „T. Love”, a „K linikai 
halál” és az „Apogeum”. Mikor ez utóbbi játszani kezdett, a közönség felállt, 
és elindult kifelé — hangosan, tüntetőén, füttyögetve. Az „Apogeum” nem 
punkzenét játszik, m int a „WC”, és nem is újhullám os zenét, m in t a „K lini
kai h a lá l”. Az „Apogeum” rockot játszik, s hogy meghívták őket erre  a kon
certre, az nagy félreértésről tanúskodik. M ert aki punk, az nem tű ri a rock
kot, ki nem állhatja, a rock üres, színes, csillogó, és m ár régen csak a pénz
keresésről szól. Pedig van miről énekelni, van m it kiüvölteni.

Az egyik néző dzsekijére tanko t rajzoltak, csöve szembenéz. A tankon 
fe lirat: „szeretkezzünk”.

*  *  *

Vajon a veszély lehetősége nem  éppoly ijesztő-e, m int maga a veszély?

Akik új fegyvereket gyártanak 
Fegyverkezési versenyt hajtanak 
Akik új rakétákat csinálnak 
Politikusai a világnak 
(. . .)
Atomhalál bújik meg m indenütt!
( . . . )

Üjabb s újabb atombombák 
A földünket félbevágják 

A tom halál. . .
Üj atom bom bákat gyártanak 
Űj neutronbom bákat gyártanak 
Üj rakétákat csinálnak 
Politikusai a világnak.

Atomhalál . . .
(Dezerter)

Tudod, m iért félnek ettől a háborútól? M ert minden valószínűség sze
rin t bekövetkezik. És valahogy úgy fog kitörni, hogy is mondjam, olyan ob-

4 3



jek tíven ; megszületik a döntés a politikusok dolgozószobáiban és a katonai 
egységeknél, megszületik a döntés, m ert így kívánja m ajd a szükség, elkez
denek rád lövöldözni, s nem  fogod tudni, m iért, veled csak annyit közölnek 
m ajd, az emberiség érdekében  történik, nem  kérdezik m ajd a véleményedet, 
nem  bizony, m ert te nem  számítasz, és a véleményed sem számít, csak az 
ügy a fontos. Az ÜGY.

( . . . )

Te szeretnéd, hogy k itö rjön  ez a háború? Én nem. Ez a fickó sem szeret
né. Senki se szeretné — AMOTT sem szeretnék, azért harcolnak, hogy ne le 
gyen háború, azért veretik  meg m agukat, azért záratják  börtönbe m agukat 
Ki szeretné tehát? Ha senki, akkor m iért kell, hogy háború legyen? Minek? 
K iért?

Ez a ti háborútok!
Ez a ti háborútok!
Ez a ti háborútok!
Ez a ti háborútok!

Csak az a kár, hogy nem lesz holnap,
Szép napnak íg é rk e ze tt. . .

(WC)

Még nem  akarok m eghalni!
Még nem  akarok m eghalni!
Nem akarok  meghalni a politikusokért és d o k trín á ik é rt. . .

(WC)
Régebben még volt esélyed, e lbú jhattá l a pincében vagy egy fal mögött, 

harcolhattál az életedért. Most lesz m ajd  egy robbanás, és ha nincs olyan 
szerencséd, hogy azonnal meghalsz, haldokolni fogsz heteken, hónapokon, 
esetleg éveken át, azzal a tudattal, hogy tehetetlen  vagy.

Az atom fény gyerekeket vakít 
M ozdulatlan testük  élettelen 
Az atomfény sokkot kelt az agyban 
M ozdulatlan testük  élettelen

Bombák, aknák, puskák, tankok 
Ez m ár történelem  . ..
A tom robbanás, atom felhő 
Nincs védelem  . . .

(Moskwa)

Figyeld csak, m ilyen  gyakori, m ilyen nagyon gyakori téma ezekben a 
dalokban a háború.

( . . . )

Mikor a koncert véget ért, elindultak  a pályaudvar felé, m ásnap reg
gelre m ár sehol sem  voltak. A legtöbbjük csakis ezért a koncertért utazott 
Swinoujsciébe. E ljö ttek , m eghallgatták a zenét, éjszaka elmentek. Valószínű
leg csak annyi pénzük volt, am ennyi felté tlenül kellett — kifizették az oda- 
vissza vonatjegyet és a belépőt.
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Utálom ezt a világot 
Az unalm at, gondokat 
O tthon ülni is utálok 
Ez a hülyéknek m arad 
U ntatnak a haverjaim  
Unom saját bátyám at
Messzire szökni akarok •
Egy másik, jobb világba

(DDT)

Te is átestél ezen, m int mindenki. Ha az em ber tizenéves, minden olyan 
klassz, fényesebben süt a nap, hosszabbak a napok, és több élm ényt hordoz
nak, a virágoknak erősebb az illatuk, a fű zöldebb És az em ber azt szeret
né, hogy ez m indig így legyen.

Nem dolgoznék irodában 
Nem járnék  vasalt ruhában 
Tömött buszon nem utaznék 
Csak muszájból nem dolgoznék.

(Dezenter)
Látják, hogyan élnek a szüleik, reggel héttől délután három ig, zárt kör

ben, otthon, m unka, sorban állás, ebéd, éjszakai mozi, és m ásnap kezdődik 
elölről az egész, héttől háromig, m unka—evés—alvás, lá tják  ezt, és azt mond
ják magukban, hogy ők soha, semmi pénzért, hogy ők m indenáron m ásképp 
akarnak élni, érdekesebben, jobban, m ert ha az em bert elkapja ez a rit
mus, csak nyugdíjas korában té r magához, és akkor m ár késő. Most kell él
ni, azonnal, a lehető legintenzívebben, az élet valam i több kell, hogy legyen, 
neked tehát választanod kell.

Te is így gondolkodtál valamikor.
Az az élet, am it a szüleik élnek, lehet-e vonzó az ő szám ukra?

Körülöttem  millió porszem 
Bezárva, bezárva,
Üres illúziók által 
Ámítva, ám ítva,
Délibábokat kergetve 
M egvakítva, megvakítva,
Szürkeségben büszkeséggel 
Eltaszítva, eltaszítva.
Szürke homokbomba 
Roncsolja az agyam 
Ezek a bátyáim,
Szeretnem kell őket 
Én nem leszek porszem,
Szürkeségre ítélt,
Nem kényszeríthetnek 
Engedelmességre.

(Klinikai halál)
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H itelt érdem elnek, m ert valóságosak. Nem az egész generáció szólal 
meg bennük, a generáció egy része, egy töredéke nevében beszélnek. Maguk 
szerzik zenéjüket, m aguk írják  a dalszövegeket. Fanatikus rajongóik van
nak, akik elutaznak u tánuk  m indenhová, gyűjtik  felvételeiket, és az együt
tesek által kiadott „újságocskákat” . Valódi punkoknak játszanak, akik állító
lag kevesen vannak, és szom bat-vasárnapi punkoknak, akik a koncert befe
jeztével átöltöznek, felborzolt h a ju k at a csap alá ta rtják , és nekiállnak lec
két írni, hogy meg ne bukjanak. Sokan társadalm i kuriózum ot látnak ben
nük, az ifjúság többé vagy kevésbé káros szeszélyének tek in tik  a jelenséget, 
mások — degenerációnak, torzulásnak, elfajzásnak, veszélyes mozgalomnak 
tartják , ami ellen harcolni kell, s am it meg kell semmisíteni.

1984. augusztusának elején Jarocinban  m egrendezték a soron következő, 
„Jarocin ’84” c. rockzenei fesztivált. Ebben az évben a közönség ítélte oda 
a dijakat. A nyolc díjazott együttes között, m elyek — ahogy m ondták — ki
vételesen magas szinten álltak, három  punkegyüttes is volt: az „Emlők”, a 
„M oskwa” és a „Fejsze” .

Punk  not dead!

{Odra 1985/3)

Ford íto tta: K ésm árky Nóra
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Jerzy Robert Nowak

A LENGYEL— MAGYAR BARÁTSÁG 
—  MÍTOSZOKTÓL MENTESEN

A m últ évben a Jelszó m agyar diáklap hasábjain in terjú  jelent m eg Szabó 
Mátyással, a budapesti tudom ányegyetem  tudom ányos dolgozójával, a lengyel 
kérdések kitűnő szakértőjével. M egkérdezték tőle, hogyan fest ma a gyakor
latban a régi mondás: „Lengyel—magyar, két j ó b a r á t . . . ” Szabó azt vála
szolta: „Ebből a mondásból ma inkább csak annyi igaz, hogy a lengyelek 
továbbra is szeretik a m agyarokat, ez az érzelmük azonban nem talál viszon
zásra. És csak egy igen szűk (talán értelmiségi?) kör esetében igaz az, hogy a 
magyarok aggódva és segítőkész együttérzéssel figyelik a lengyelországi esemé
nyeket. Lehet, hogy tú l borúlátóan értékelem  a helyzetet. De állítom, hogy 
csak a legműveltebb em bereknél figyelhető meg az összefüggések, a közös 
cselekvés, az együttm űködés szükségességének a felism erése.”

Sajnos ez így van: azok a lengyelek, akik jól ism erik M agyarországot és 
a m agyar nyelvet, ism erik a jelenlegi m agyarországi viszonyokat, tudják, 
mennyire helytállóak Szabónak e szám unkra szomorú megállapításai.

BEM ÉS PETŐFI BARÄTSÄGA

,,A lengyelek nevéhez kezd hozzátapadni a részeges, az ügyeskedő, a spe
kuláns jelző ( . . . )  Nem m ehetünk el szótlanul am ellett a tény mellett, hogy a 
hagyományos lengyel—m agyar barátság veszélybe k e rü lt” — írta Bogdan 
Góralski Távolodunk egymástól című cikkében (Prawo i Zycie, 1986. július 19.)

A sajtóban im m ár néhány  éve egyre szaporodnak a jelzések, melyek 
arra  u talnak: a különböző m agyar hatóságok bánásm ódja a lengyel tu ris ták 
kal nem kielégítő. Külön meglepetésül szolgáltak a m últ év nyarán  tu ristákkal 
szemben bevezetett vámszigorítások, valam int egyes m agyar vámosok nem 
pgy esetben rendkívül durva m aagtartása. Voltak, ak iket egyenesen sokkolt a 
m agyaroknak ez a fellépése. Ügy gondolom, érdemes józanul megvizsgálni 
ezt a jelenséget, hogy felkutassuk, m ilyen okok játszo ttak  közre a hagyom á
nyos barátságunkban keletkezett zavarokban. Erre m indenekelőtt azért van 
szükség, hogy legalább egyes olyan hibákat vagy m ulasztásokat próbáljunk 
megszüntetni, melyek lehetetlenné teszik a két társadalom  közötti igazi 
közeledést.

A lengyel—m agyar kapcsolatok történetének rengeteg gyönyörű hagyo
m ánya van Szent Kingától és Hedvig királynőtől közös királyunkon, a várnai
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csatában  elesett Ulászlón, m ajd B áthoryn át Bem tábornok és Petőfi barát
ságáig, a lengyeleknek a m agyar szabadságharcban való jelentős részvéte
léig. A lengyel—m agyar kulturális kapcsolatoknak vagy katoni együttm űkö
désnek is van számos, eddig kellőképpen nem  értékelt vagy kifejezetten  fele
désbe m erült hagyom ánya (például az a széles körű  támogatás, m elyben Len
gyelország II. Rákóczi Ferenc felkelését részesítette, vagy a m agyarok százainak 
részvétele az 1864-es jan u ári felkelésben). Á ltalában am ikor ezeket az ese
m ényeket felidézzük, nem  nagyon vagyunk tudatában  annak, hogy a két 
nem zet lényegében m ilyen kevéssé ism erte meg és ismeri ma egymást. E 
m eglehetősen felületes ism ereteket tükrözik például a lengyel társadalom ban 
élő legendák az ügynevezett tüzes m agyar tem peram entum ról. Az effajta 
mítoszok nagyrészt annak  hatására keletkeztek, hogy m egfigyelték a csárdást 
táncoló m agyarokat. V alójában a m agyarok általában jóval pragm atikusab- 
bak, reálisabbak és m érték tartóbbak  egész m agatartásukban, m int „lengyel 
testvére ik”.

a z  ö s s z e e s k ü v ő k  m á s i k  t e r e m b e n  v a n n a k

Érdekes m egfigyelésekkel találkoztam  néhány évvel ezelőtt, am ikor Ta
deusz Olszanskival együtt Budapesten kiadásra készítettük elő azoknak a 
lengyel m enekülteknek a visszaemlékezéseit, akik a m ásodik világháború 
idején  M agyarországon tartózkodtak. E visszaemlékezésekben dom inált a 
m agyar vendéglátók irán ti óriási hálaérzet. Ugyanakkor azonban a lengyel 
m enekültek felfigyeltek arra, hogy a  m agyarok és a lengyelek m entalitásában 
szembetűnő különbségek vannak. Jan  Korkozowicz ezredes, a magyarországi 
lengyel konspiráció egyik vezetője a következőképpen érzékeltette a két társa
dalom  között m utatkozó egyik alapvető különbséget: „A m agyar társadalom  
term észeténél fogva tekintélytisztelő és hatóságai irán t lojális volt. Barátságot 
érzett ugyan a lengyelek iránt, de az átlagos állam polgárt elriasztotta az a 
k ilátás, hogy összeütközésbe kerü lhe t a biztonsági szervekkel: a rend és a 
nyugalom  m indenekelőtt! Ebből a szempontból a m agyarok m entalitása a 
nyugati em berekéhez hasonlít: a konspiráció teljesen idegen volt tőlük.” 
Alm ásy Pál ezredes, a Bajcsy-Zsilinszky által szervezett és 1944-ben tragikus 
m ódon felgöngyölített ellenállási mozgalom egyik vezetője mesélte, hogyan 
tanácskoztak a m agyar katonatisztek az egyik belvárosi kávéházban — a leg
nagyobb terro r idején! Amikor az egyik vendég ismerőse irán t érdeklődött, 
a pincér hangosan azt m ondta: „Ja, az összeesküvő urak, az a másik terem, 
b a lra !”Lehet-e csodálkozni azon, hogy ezt az összeesküvést meglehetősen 
gyorsan leleplezték — akárcsak a m agyar történelem  valam ennyi összeeskü
vését.

A második világháború idején a m agyarok tekintélytisztelete és a ható
ságokkal szembeni lo jalitása sok esetben együtt já rt azzal, hogy a lengyeleket 
„jav íthatatlan  álm odozóknak tek in tették , akik olyasmire várnak , ami Lengyel- 
országban m ár soha nem fog bekövetkezni” (Rudolf A rend háborús vissza
emlékezései). A m agyarok igen nagy része — különösen Franciaország bukása 
és Dunkerque u tán  — h itt abban, hogy Németországot nem  lehet legyőzni.

Mindezek ism eretében csak még melegebb érzelm ekkel lehet felidézni 
Lengyelország olyan barátainak  az em lékét, m int Teleki Pál, ez a nemes lelkű
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miniszterelnök, aki a nácik minden nyom ása ellenére M agyarországon sok ezer 
lengyelnek nyújto tt menedéket, akik a K árpátok túlsó oldaláról érkeztek, 
Antall József, az ún. „menekültügyi osztály” vezetője, aki nem  egy esetben 
megszegte a hivatalos rendelkezéseket, csakhogy a lengyelek m enedéket kap
janak  (például zsidó származású lengyelek anyakönyvi kivonatának m egham i
sításával). De ra jtuk  kívül is sok más m agyar akadt, akik igazi barátoknak  
bizonyultak a bajban.

RAKOSIÉK t iz e d e l t e k

Ami a lengyeleknek a m agyarokkal kapcsolatos — igen gyakran naiv — 
elképzeléseit illeti, mi általában csak egy hagyom ányt em legetünk, amely 
valóban igen erős volt bizonyos időszakokbáp : a m agyarok polonofil, lengyel
b ará t szemléletét. Ugyanakkor azonban m egfeledkezünk arról, hogy M agyar- 
országon mindig létezett egy germ anofil áram lat. Az Osztrák M agyar Mo
narchia utolsó évtizedeiben különösen erős volt ném et befolyás, és ez előse
gítette, hogy M agyarországon elterjedjen a lengyel történelemm el, Lengyelor
szág bukása, többszöri felosztása okaival kapcsolatos hivatalos ném et szemlé
let. A XIX. század 70-es éveinek végétől 1918-ig a M onarchián belül a lengyel 
kérdésben tanúsíto tt m agyar politika a Lengyelország irán ti barátság teljesen 
felületes deklarálására szorítkozott, vagy rosszindulattal szemlélte Lengyelor
szágot. Mivel Divéky Adorján, a lengyel—m agyar kapcsolatok szakértője 
1918-ban írta : „Német szövetségesünk ingerlékeny term észetére tek in te tte l a 
magyarok nem  akarták  lengyel érdekek m iatt kockára tenni viszonyukat e 
hatalm as szövetségessel. .

1945 u tán  az a körülm ény, hogy mind Lengyelország, mind M agyarország 
hozzáfogott ugyanannak a társadalm i-politikai rendszernek az építéséhez, ked
vezni lá tszott a mélyebb közeledésnek. 1948-ban m indkét országban ünnepélyes 
külsőségek között em lékeztek meg a Népek Tavasza százéves évfordulójáról, 
és nyom atékosan hangsúlyozták a közös hagyom ányokat. A m agyarországi 
lengyelbarátok seregét azonban a Rákosi-korszak hatósági üldözései rövidesen 
megtizedelték. Feloszlatták a Magyarországon működő M agyar—Lengyel Ba
ráti Társaságot, m egszüntették a M agyar—Lengyel K urír című folyóiratot 
Brutálisan háttérbe szorították a lengyel kérdések legnagyobb érdem eket 
szerzett egyes szakértőit, vagy az olyan lengyelbarátokat, m int amilyen Divéky 
Adorján professzor volt.

Annak az elvnek az alapján, hogy „aki az én ellenségem barátja, az az én 
ellenségem”, nemegyszer teljesen indokolatlanul egyenlőségjelet te ttek  Horthy 
M agyarországa és Pilsudski Lengyelországa közé. Számos olyan m agyar po
litikai személyiség, aki az 1919-es M agyar Tanácsköztársaság bukása u tán  
emigrált, nem tudta elfelejteni Lengyelország 1920-as győzelmét, am ely — 
szerintük — m eghiúsította a közép-európai forradalom  általános sikerét, és az 
ő visszatérésüket M agyarországra.

A Rákosi-korszak kontraszelekciót eredm ényezett a m agyar történelem - 
oktatásban. Ebben tevékenyen közrem űködtek egyes ism eretterjesztő tö rtén é
szeink és publicistáink, akiknek „a lengyelországi reakció három  kudarcáró l” 
szóló m űveit sietve lefordították m agyar nyelvre.

Ráadásul hihetetlenül befeketítették számos értékes közös hagyom ányun
kat, például Báthory István lengyel királyságának korszakát: egyes történészek
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és publicisták B áthoryt kizárólag az igazságtalan, hódító háborúk állítólagos 
h ívekén t ábrázolták (ilyesmi m ég a hetvenes években is előfordult). Mind a 
mai napig  nem írnak például arról, hogy B áthory alapította meg a wilnai 
egyetem et.

GOMULKA MEGIJEDT

Ezekben az időkben Lengyelországban is előfordultak a m agyar tö rténe
lem és ku ltúra népszerűsítésében különféle dogm atikus leegyszerűsítések. E 
vulgarizálás sajátos szim bólum a volt a Wolnosc (Szabadság) című m agyar 
irodalm i antológia, am ely csak úgy hem zsegett az olyan „verselm ényektől”, 
m in t a Tito című, am elyben azt o lvashattuk: „Beszennyezted az A dria gyö
nyörű  kék bársonyát, B ánatot h in te tté l el az öregek lelkében” stb. Egészen 
1956-ig Lengyelországban sem m űködött Lengyel—M agyar B aráti Társaság.

Volt azonban valam i, am i nálunk  m egkönnyítette a lengyel—m agyar ba 
rá tság  hagyományai em lékének az ápolását, s ami 1956 után  a legerőtelje
sebben tám ogatta a m agyar történelm et és k u ltú rá t népszerűsítő tevékenységet. 
A m ásodik világháborús vo lt m enekültek — különösen a kulturális élet kép
viselői — jelentős ré tegére gondolok.

M indkét ország esetében különösen fontos cezúra lett az 1956-os 
esztendő.

Az 1956. októberi lengyelországi változások (a LEMP Központi Bizottsá
g ának  8. ülése és W ladyslaw Gom ulka hatalom ra jutása) közvetlen hatást 
gyakoroltak  azokra a fe lté telekre, melyek közepette Magyarországon az 1956. 
ok tóber—novemberi trag ikus események lejátszódtak. A Lengyelországgal 
való szolidaritás jegyében m eg tarto tt október 23-i tüntetés a Bem-szobornál 
kezdődött. A több százezres felvonuló töm eg kezdetben ilyen jelszavakat 
hangozta to tt: „Lengyelország m u ta tja  az u ta t, kövessük a lengyeleket”. Sajnos, 
M agyarország más u ta t  követett. A társadalm i indulatok kirobbanása abban 
az országban, ahol a sztálinizm us a legkönyörtelenebb volt, oda vezetett, hogy 
M agyarország nem  tu d o tt m egm aradni a békés fejlődés útján.

A következm ények ism eretesek: a nyom ás hatására bejelentették, hogy 
M agyarország kilép a Varsói Szerződésből, és kinyilvánították az ország sem
legességét, m ajd a szovjet csapatok bevonultak, és Nagy Im re kabinetjét fel
vá lto tta  a K ádár János vezette forradalm i m unkás-paraszt korm ány. A tragikus 
m agyarországi események, ezen események véres, erőszakos lefolyása igen 
hátrányos hatással voltak  a lengyelországi helyzetre. Gomulka — m int ezt 
m a számos elemzésben olvashatjuk — m egijedt, nem akarta, hogy Lengyelor
szágban is bekövetkezzék — M agyarországhoz hasonlóan — valam iféle „m á
sodik szakasz”, ezért novem ber 4-én az aktívaértekezleten olyan beszédet 
m ondott, amely kifejezett visszalépés volt a korábban tervezett reformokhoz 
képest.

CHOPIN SZIVE

1956 novem berétől a lengyel—m agyar kapcsolatokat kezdte kedvezőtlenül 
befolyásolni az a körülm ény, hogy a két ország a fejlődés különböző szaka
szában volt. Az 1956-ot követő első években egyes m agyar vezetők és publicis
ták  nagy gyanakvással figyelték a lengyelországi fejlődés olyan sajátos 
vonásait, m int a G om ulka-féle új mezőgazdasági politika, az egyház lengyel
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országi szerepe vagy a művelődéspolitika terén  alkalm azott bizonyos megol
dások. E kételyeket jól jellem ezték például azok a m egállapítások, melyeket 
Ruffy Péter Varsói hajnal című, 1961-ben m egjelent könyvében olvashatunk: 
„Nem tudok megbékélni azzal, hogy a rock and roll le tt az ú j világ zászlaja, 
hogy ezt az őrületet emberhez m éltónak találjuk  ( . . . )  Nem, ez nem  jó dolog, 
árt a lengyel ifjúság ízlésének, erkölcsi fejlődésének”. Jól emlékszem, m ennyire 
bosszankodott például egy megyei K ISZ-titkár, akinek a tolm ácsa voltam, 
am iatt, hogy Chopin szívét a Szent Kereszt templomban, nem  pedig a F ilhar
mónia épületében őrzik, pedig szerinte o tt lenne a helye (1963-at írtak  
akkor).

Az ötvenes évek végén és a hatvanas évek elején a m agyar ifjúság egyes 
köreiben nagyon divatba jö tt (és ezt a lehetőséget mi nem használtuk ki teljes 
m értékben) a lengyel ku ltúra és a lengyel nyelv tanulása.

Meg kell emltíeni, hogy volt M agyarországon egy olyan csoport is (külö
nösen a Rákosi-korszak 1956 u tán  félreállíto tt egykori befolyásos politikusairól 
és publicistáiról van szó), akik azzal vádolták a lengyeleket, hogy „reakciós, 
nacionalista” hatást gyakorolnak a m agyarokra.

Messzemenő elfogultság jellem ezte Betlen Oszkárnak, a Szabad Nép, az 
MDP Központi Vezetősége lapja volt főszerkesztőjének Élet a halál fö ld jén  
című könyvét (visszaemlékezés az auschwitzi táborban eltöltött időre). E köny
vében az auschwitzi tábor tucatnyi lengyel foglyáról tesz em lítést, és csaknem 
kizárólag m indenkiről messzemenően elm arasztalóan ír. Vagy lengyel nacio
nalistaként és fasisztaként vagy spekulánsként, sőt fogolytársai gyilkosaként 
m u tatja  be őket. Ezzel kapcsolatban a szerző meghökkentő kifejezéseket tesz: 
„Mint lengyel nacionalisták szembeszálltak H itlerrel. De erkölcsük ugyanolyan 
m int Hitleré, és ha Lengyelországban megszereznék a hatalm at, m aguk is 
gázkam rákat építenének”.

A MAGYAROK BRUTÄLISABBAK VOLTAK

Az 1968-as márciusi események kapcsán a lengyelországi úgynevezett 
anticionista propaganda magyarországi visszhangja jelentős m értékben  közre
játszott abban, hogy M agyarországon — különösen értelmiségi körökben — 
sötétebb kép alakult ki Lengyelországról és a lengyelekről. T arto ttak  tőle, 
hogy e tendenciák M agyarországra is behatolnak, ahol mindig is aggodalom m al 
írtak  az antiszemitizmus effajta lappangó tüneteiről. Itt kell m egjegyeznünk, 
hogy egyes m agyar értelmiségi körökben a harm incas évektől m ind a mai 
napig él az írók származás szerinti fatális megkülönböztetése: vannak  úgyne
vezett „népi” és „urbánus” írók, ami megfelel az annak idején nálunk  is 
alkalm azott h írhedt felosztásnak: „parasztok” és „zsidók”. Gyurkó László író 
1966-ban felhívta a figyelmet arra, hogy a nemzeti kérdésekben M agyaror
szágon kialakult vita „szellemi életünk valóságos puskaporos hordója”.

M agyarországon az 1968-as m árciusi események m iatt azért volt olyan 
nagy aggodalom, mivel Közép-Európában M agyarországon él ma a legnagyobb 
zsidó vallási közösség, amelynek létszáma jóval meghaladja a lengyelországi 
zsidó közösségét. A zsidó származású tudósok és művészek a m agyar szellemi 
életben m indig is nagy szerepet játszottak  és játszanak. Elegendő, ha  Déry 
Tibort, az elm últ ötven év kétségkívül legnagyobb m agyar íróját vagy Lukács 
Györgyöt, a híres m arxista filozófust em lítjük.
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1968 m árciusának m agyarországi visszhangja szám unkra, lengyelek szá
m ára, azért is negatív volt, mivel alkalm at adott olyan hamis általánosítá
sokra, melyek szerint az egész társadalom ra a szélsőséges antiszemitizmus 
jellemző. Hogy m ilyen következm ényekkel já r t  az e ffa jta  képzetek elterjedése, 
jobban m egértjük, ha m eggondoljuk, hogy a m últban  M agyarországon az an ti
szemitizmus jóval b ru tá lisab b  és em bertelenebb form ákban  ju to tt kifejezésre, 
m int a lengyelországi antiszem itizm us. Elegendő a szörnyű „hideg napokat”, 
as: újvidéki vérengzést em líteni, am ikor is 1942-ben három  nap leforgása 
a la tt a reguláris m agyar hadsereg 3309 em bert — főleg zsidókat és szerbeket, 
köztük sok öreget, asszonyt és gyerm eket — m észárolt le. Vagy gondoljunk a 
fasiszta nyilasokra, ak ik  1944-ben sok ezer zsidót gyilkoltak meg.

Lengyelországban a revizionizmus elleni harc  jelszavával számos ism ert 
értelmiségi — különösen író, közgazdász, szociológus — ellen indítottak tá 
madást. Ugyanezen időszakban M agyarországon a gazdasági reform bevezeté
siével egyidejűleg m in tegy  kulm ináltak azok az erőfeszítések, melyek célja 
az volt, hogy m egnyerjék  az értelm iséget és a vezető entellektüeleket az 
MSZMP politikája szám ára. M agyarországon, ahol akkoriban azon frissiben 
lefordították W lodzimierz Brus könyvét, aggódva figyelték azt, hogy Lengyel- 
országban igen élesen b írá lják  a „piacszocializmus” koncepcióját. E koncepciót 
nemegyszer vezető lengyel politikusok és gazdasági vezetők bírálták a nagy 
nyilvánosság előtt. 1968 decemberében a Népszabadság, az MSZMP Központi 
Bizottságának lap ja  hasáb ja in  egy lengyelországi tudósításban egyebek között 
ezt olvashattuk: „M egkérdeztem  a lengyel elv társakat, vajon a revizionizmus 
ellen indított kam pány  nem  osztja-e meg az erő iket egy olyan helyzetben, 
am ikor harc folyik a W yszynski által irány íto tt egyház ellen.”

Amikor Lengyelországban 1970 decem berében új párt- és állami vezetés 
ju to tt hatalom ra, e le in te  úgy tűnt, lehetőség nyílik  a két ország közötti jobb 
együttm űködésre. M agyarországon gyorsan levonták  a tanulságokat az 
1970-es lengyelországi eseményekből, számos intézkedést tettek a m unkás- 
osztály helyzetének m egjavítására. A reform ok m iatt elszigetelt magyarok 
azonban rövidesen m eggyőződhettek arról, hogy a Gierek-féle vezetés, amely 
a Nyugat felé való ny itás bűvöletében élt, nem  érdeklődik különösebben a 
m agyar testvéreivel folytatandó együttm űködés iránt. A Magyarországgal 
kapcsolatos akkori szem lélet szomorú jelképe le tt a magyar autóbusz
vásárlás h írhed t ügye. A m agyar Ikarus v álla la tta l fo lytatott sokéves tárgya
lások után G ierek hivatalos párizsi látogatása idején  váratlanul olyan döntés 
született, hogy Lengyelország Berliet autóbuszokat vásárol. Később, „az évszá
zad tele” u tán  könyörögve kellett kérnünk a  m agyarokat, adjanak el nekünk 
lenézett autóbuszaikból.

„MÁSOKNÁL NÉZEGETIK A NYARAT”

1976 óta a h iva ta los magyar politikai körök növekvő aggodalommal figyel
ték a lengyelországi válság éleződését. Külön aggodalom ra adott okot az, hogy 
a lengyelországi esem ényeknek voltak bizonyos m agyar vetületei is. SZÉT A 
néven M agyarországon m egalakult a lengyel KOR-nak megfelelő szervezet, 
illegális kiadványok jelentek meg. M egpróbálták létrehozni az úgynevezett 
repülő egyetem et. Az egyik m agyar m ásként gondolkodó, Demszky azzal dicse
kedett, hogy V arsóban, a Szolidaritás Mazowsze körzetében tanu lta  ki a
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nyomdászmesterséget. A lengyel ellenzéki erők tevékenysége m iatti aggodal
maik ellenére a magyar hivatalos körök igen nagy m egértést tanúsíto ttak  a 
bonyolult lengyel helyzet irán t, a m agyar töm egtájékoztatási eszközök pedig 
a lengyelországi eseményekről sokoldalú, gazdag és objektív tájékozta tást 
adtak. Ugyanakkor jellemző volt, hogy nagy figyelmet fo rd íto ttak  a politikai, 
gazdasági és társadalm i életben elkövetett mindazon hibák bem utatására, 
melyek a lengyel válságot előidézték.

A m agyar sajtó azonban idővel egyre inkább tükrözte a lengyelországi 
események esetleges visszhangja m iatti aggodalmakat. Attól ta rto ttak , hogy 
a lengyelországi események eszkalációja — a két nemzet hagyom ányos rokon- 
szenvére tekintettel — M agyarországon erőteljesebben érezteti m ajd hatását, 
m int m ásutt. 1981 nyarától, m ajd az ezt követő években a m agyar sajtóban 
elszaporodtak azok a bíráló megjegyzések, m elyeket m indazon m agyar ellen
zéki értelmiségiek egyébként kis csoportjának címeztek, akik ny íltan  h ivat
koztak a Szolidaritásra. Fekete Sándor, az Üj Tükör  című hetilap  akkori fő
szerkesztő-helyettese (most m ár főszerkesztője) nemegyszer élesen aposztro
fá lta  azokat — a „főleg tapasztalatlan  fiata lokat” —, akik „m ásoknál néze
getik a n y ara t”, és nem értik  meg, hogy „az effajta nyarak rendszerin t decem
berekkel végződnek” (az Üj Tükör  1982. augusztus 15-i száma).

Lengyelországban 1981 decem bere u tán  a sajtó hasábjain és számos hiva
talos nyilatkozatban is m egfigyelhető volt a m agyar megoldások — különösen 
a gazdasági reform  — irán ti rendkívül élénk érdeklődés. A m agyar megol
dásokat igen széles körben népszerűsítették, bár nem m indig kellő alapos
sággal, sőt, akadtak olyan m anipulációs kísérletek is, m elyek azt próbálták 
elhitetni, hogy elegendő egy technokrata típusú m agyar reform , nincs szükség 
lényegretörőbb és kockázatos politikai reform okra. M agyarországra m int a 
szükséges, de kizárólag gazdasági reform ok m intá jára való effa jta  h ivatkozá
sok annál kevésbé állták meg a helyüket, m ivel M agyarországon éppen 1982 
óta hangoztatták egyre erősebben a m élyreható politikai és társadalm i refor
mok korábbi elhanyagolásának végzetes következményeit.

„NÁLUNK MAR LEHETETLEN ÉLNI”

A lengyel gazdasági helyzet m élyreható elemzése, a reform próbálkozá
saink ú tjá t álló akadályok alapos ism ertetése jellemzi a H eti Világgazdaságot, 
ezt a kitűnően szerkesztett hetilapot. Sajnos, nem  minden töm egtájékoztató 
eszköz sajá tja  az objektivitás és a beható szemlélet. 1981 közepe óta nemegyszer 
előfordult — különösen a televízióban —, hogy különböző általánosítások 
hangzottak el a lengyelekről, m elyek azt próbálták elhitetni: Lengyelország
ban egyszerűen anarchista tendenciákról, a munkavégzéstől való húzódozásról 
van szó. Az effajta kom m entárok gyakran u tilitárius jellegűek voltak. A 
m agyarországi gazdasági problém ákra való tek in tettel (azt ta rtják , hogy az 
idei esztendő im m ár a nyolcadik „sovány esztendő” 1979 óta), valam in t az 
életszínvonalnak az utóbbi években tapasztalható romlása m iatt kényelm es 
megoldás volt azt bem utatni, hogy m ásutt még sokkal nagyobb nehézségek 
vannak — főleg azért, mivel nem  dolgoznak olyan szorgalmasan. Az effajta 
publikációkban jelentős szerepet kapott a m agyar megfontoltság és rendsze
retet, valam int az ország ebből adódó gazdasági stabilitásának a szem beállí
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tása a hagyományos lengyel szócsépléssel és anarchiával. V arjas Endre például 
az Élet és Irodalom, 1984. jú liu s  13-i számában a következőket írta : „U toljára 
1980 őszén jártam  V arsóban. Akkor a hús beszerzése akrobatikus m u tat
vánnyal felért ( . . . )  M ika és Andrzej L., akkori vendéglátóim  restelkedtek, 
néhány hónappal később pedig, am ikor Mika viszonozta látogatásom at, búcsú
záskor váratlanul sírva fa k a d t: — Ne haragudj — m ondta szemét törölgetve 
—, olyan jó volt itt, olyan jó  itt nálatok — szipogta. — A magyarok bölcsek, 
nem  pofáznak túl sokat, ne  haragudj, de a mi országunkban m ár úgyszólván 
lehetetlen  élni.”

Abban, hogy M agyarországon k ialakult a  lengyelekről egy olyan közkeletű 
kép, hogy a lengyelek fo ly ton  csak „ugrálnak”, gazdálkodni viszont nem  tud 
nak, így azután kásán k ívü l nincs m it enniük, sajátos szerepet tö ltö tt be a 
nyolcvanas évek első fe lében  M agyarországon két kiadásban is m egjelent 
Spiró-könyv, A z Ikszek. A könyvnek a kritikusok óriási reklám ot csináltak, a 
lengyel történelem m el kapcsolatos reflexiók hiteles forrásának tekintették.

A Zdanie című fo lyó iratban  megírtam , hogy ez a regény szélsőségesen 
tendenciózus beállítottsággal m u tatja  be a lengyel történelm et és ku ltú rá t 
az 1815—1830-as évekről, a Kongresszusi K irályság korszakáról hamis, karika
tú raszerű  képet fest. A Lengyel Királyságot, am ely Lubecki herceg gazdasági 
tevékenysége jóvoltából a felgyorsult gazdasági növekedés m intaképe lett, Az 
Ikszek  című regény a nyom or és a gazdasági tespedés országaként m u tatja  be.' 
Varsót, amely éppen ak k o r csodálatos fejlődés szakaszát élte, Spiró a romok, 
a vályogviskók városakén t m u ta tja  be, ahol m indent elborít a szemét. Regénye 
szereplőinek szájába Spiró szélsőséges k ijelentéseket ad, melyek azt bizonygat
ják , hogy egy olyan nem zet esetében, m int a lengyel nemzet, semmi értelme 
a függetlenségnek: ez a nem zet könnyelm ű, m űveletlen, gazdasági vonatko
zásban nincs létjogosultsága. Nézzük Spiró néhány ilyen jellemző általánosí
tásá t :

„— A Nemzeti Színház — m ondta Zolkówski — olyan, m int Lengyelor
szág. Megvenni nem érdem es, de még jobban tönkretenn i igen”.

„— Te leszel a lengyel nép — m ondta Boguslawski —, aki vakon rohan 
a halálba, m ert anny ira  hü lye.”

„Boguslawski fe lu g ro tt és üvölteni kezdte, hogy ebben az országban még 
olvasni sem lehet, az is ten  verje meg Lengyelországot, tú l sok m aradt belőle.”

I tt  nem csupán Spiró  egyik vagy m ásik k ijelentéséről van szó, hanem  a 
Lengyelországról és a lengyelekről alkotott általános képről, arról, hogy a 
karikatúraszerűen k ié lezett vagy koholt hibák m ellett A z Ikszek  című re
gényben nem olvasható sem m iféle más vélemény, am ely ezt a leegyszerűsített, 
sötét képet enyhítené. N em  arról van teh á t it t  szó, hogy különböző személyek 
szélsőségesen elm arasztalóan  vélekednek Staszicról, hanem  arról, hogy külön
böző személyek Staszicot — a történelm i igazsággal ellentétben — kizárólag 
negatívan m inősítik, „barom nak”, „tökfilkónak” titulálják. A Preglad 
Tygodniowynak  ad o tt nyilatkozatában (5. sz.) Spiró kijelenti, hogy „Az 
Ikszek  nem egy az egyben a mai m agyarokról vagy a XIX. századi lengyelek
ről szóló történet. E lsősorban olyan em berek története , ákik képzeletem ben 
élnek.” K orábban — m ég m ielőtt nyilvánosságra haztam  azt, hogy A z Ikszek  
m egham isítja Lengyelország történeté t — Spiró ennek éppen az ellenkezőjét 
h irdette. A Magyar N em zetnek  1981. decem ber 13-an adott nyilatkozatában 
például kijelentette, hogy regénye „teljes m értékben, az utolsó szereplőig
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történelm i hűséggel beszél a lengyelekrő l. . A z Ikszek  fülszövegében Spiró 
azt m ondja: „Kivétel nélkül valam ennyi szereplőm történelm i személy”. A 
valóságban e szereplők csupán történelm i nevek hordozói, akiknek semmi 
közük a történelm i alakokhoz, sőt, sokan azok közül, akiknek a p o rtré já t 
Spiró e regényében megrajzolta, a hiteles alakoknak éppen az ellentétei.

Már idézett nyilatkozatában Spiró a következőket m ondja a lengyel tö r
ténelem  1815—1830-as éveket felölelő korszakáról: „Sötét idők voltak ezek, 
melyek talán a mi Bach-korszakunknák felelnek meg.” A „Bach-korszak” a 
magyarországi szabadságharc leverése u tán i kegyetlen osztrák zsarnokság és 
te rro r sokéves időszaka volt. E korszak megfelelője a lengyel történelem ben 
a „Paszkevics-éj” lehetne a cári uralom  a la tt álló lengyel terü le teken  a no
vem beri felkelés bukása után, de semmiképpen sem lehet „sötét időnek” ne
vezni a Lengyel Királyság 1815—1830-as időszakát.

A lengyel történelem  hasonló, végletesen leegyszerűsített szemléletével 
Spiró más m űveiben is találkozunk. 1985-ben kiadott M agániktató  című köte
tében például Spiró makacsul ism ételgeti a lengyel történelem  különböző 
korszakaival kapcsolatban az elm aradottságról és nyomorról, az önálló Len
gyelország létjogosultságának hiányáról szóló anakronisztikus, dogm atikus 
kijelentéseket. Az 1918 utáni időszakról a következőket írta : „A független 
Lengyélország teljesen működésképtelen volt. Azonnal kiderült, hogy az 
államiság helyreállítása semmit meg nem  oldott, az ország a feudalizm us 
bilincseiben vergődik. Wtkacy m egoldhatatlan problém ákkal kerü lt szembe. 
Világosan látjuk, hogy ez a Lengyelország csupán látszat, amely nem  képes 
megindokolni az önálló nemzeti l é t e t ..

SZEMBENÉZNI AZ IGAZSÁGGAL

Sajátos manipuláció, a sajtó által az utóbbi időben többször is alkalm a
zott fogás az, hogy hangsúlyozzák: az Imposztor című darab A z Ikszek  egyik 
epizódjára épül és — hozzáteszik — itt gyakorlatilag ugyanarról a m űről 
van szó. Valójában Spiró e két művében csupán egy közös elem van, Bo- 
guslawski wilnai vendégszereplése, melynek a 629 oldalas regény 9 oldalt 
szentel. Az Im posztor arról szól, hogy Boguslawski a cári korm ányzó ébersé
gét elaltatva a Moliére-előadáson fatális politikai csínyt h a jt végre. A z Ikszek  
beszámolt a w ilnai vendégszereplésről, a fentiekről azonban egy szó sem 
esik a regényben. Annál többet olvashatunk viszont arról, hogy a w ilnai tá r 
sulat tagjai nem éppen vendégszerető fogadtatásban részesítették varsói kol
légáikat, a városban nagy volt a nyomor, nem  volt m it enni, a w ilnai színház 
épülete rettenetes állapotban volt, a színészek rosszul játszottak  stb. Az 
Imposztor című darab m egírására azt követően került sor, hogy Spiró és a 
m agyar fél m ár ism erte mindazokat a bíráló megjegyzéseimet, m elyeket először 
1982-ben közöltem azzal kapcsolatban, ahogyan A z Ikszek  Lengyelországot 
és a lengyeleket ábrázolja. Spiró darab jában  m ár nem szerepeltek azok a 
stilisztikai fogások, a lengyelekkel kapcsolatos mindazon általánosítások, m e
lyeket a Zdaniéban m egjelent cikkem ben tám adtam  : soha nem  is voltak kifo
gásaim az Imposztorral szemben.

Dicsérni lehetne ezt a fejlődést, ha nem lenne egy bökkenő. Miközben 
Spiró m egváltoztatja véleményét a különböző lengyel alakokról, egyben azt 
igyekszik bizonyítani, hogy őt alaptalanul bírálták.
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„EGY ORSZÁG ÉHEZIK — REMEK VICC”

Azt a gúnyképet, am elyet A z Ikszek  című regény Lengyelországról és a 
lengyelekről rajzol, m egism ételték a m agyar társadalom ban rendkívül népszerű 
különféle — m eglehetősen faragatlan  — „Polish Jokes”-viccek. Íme néhány 
példa :

— A lengyelek a segély keretében kapott gyógyszereket elküldték a m a
gyaroknak. Miért? Nem  tu d ták  volna hasznukat venni, mivel valam ennyi 
gyógyszeren ez a fe lira t á llt: „Étkezés u tán  kell bevenni!”

— Lengyelországban nyáron 50 százalékkal em elkedik az életszínvonal. 
V ajon m iért? Most tél van, a lengyelek éheznek és fáznak, nyáron csak 
éhezni fognak.

— Egy találós kérdés. Mi az? Száz m éter hosszú és a vége káposztát 
eszik? Húsért sorban álló lengyelek.

A lengyelekről szóló — nem éppen színvonalas — különböző vicceket a 
M ikroszkóp Színpad, e vezető politikai kabaré és a M agyar Televízió kabaré
színpada népszerűsítette. Csupán egyszer fordult elő, hogy e vicceket ha táro 
zottan elutasították, G ergely Agnes, az ism ert írónő 1982. m ájus 7-én az Élet 
és Irodalom  hasábjain a következőket írta : „A televízió kabarém űsora. Dalok, 
viccek, csattanók. Az egyik vicc így hangzik: ,Hogyan irtják  Lengyelország
ban az egereket? B ezárják  őket az éléskam rába.’ A színész nevet. A közönség 
nevet. A képernyő e lő tt ülve több millió m agyar nevet. Egy másik ország 
éhezik. Remek vicc.”

1986 m ájusában a színházban hallgattam , ahogyan Moldova György 
darab jának  valam ennyi szereplője kórusban énekelte: „Szó nélkül lenyelünk 
sok rossz hírt, m ivel jobban  élünk, m int a lengyelek.”

Őszintén meg kell mondani, hogy 1981 óta egyre inkább rom lott a m a
gyar társadalom  nagy részének — különösen a m unkásosztálynak és a kis
polgárságnak — a lengyelekhez való viszonya. Ennek egyebek között az a 
vélem ény az oka, hogy a m agyaroknak azért kellett csökkenteniük eddigi 
stabil, sőt növekvő életszínvonalukat, m ivel viselniük kellett a lengyelor
szági események költségeit.

A magyarok Lengyelországhoz való viszonyát kétségkívül befolyásolta az, 
hogy a magyarok á lta lában  félnek az erőszakosabb változásoktól (az 1956-os 
m agyar tapasztalatok), inkább az ellentm ondások békés megoldása felé hajla
nak, ugyanakkor m a is dom inálnak a m egbízhatóság és előrelátás osztrák— 
ném et mintái. Az á lta lában  pragm atikus, gyakorlatias m agyarokat a lengye
lek lázas politizálása nem  indíto tta meg.

A „naplopó” lengyelekről feste tt fatális kép igen gyorsan elterjedt, 
m inthogy ugyanakkor a m agyaroknak alkalm uk volt közvetlen közelről is 
megfigyelni több száz, sőt több ezer lengyel tu ris ta  m inősíthetetlen maga
tartását, azt a vehem enciát, mellyel a tu ris ták  a különféle rögtönzött piaco
kon üzérkedtek. Túl sok olyan m agyar van, aki társadalm unknak csupán e 
nem  éppen legértékesebb részét lá th a tta , ezt az üzletelésre, zugügyletekre 
szakosodott rétegét.

Azt a képet, am ely rólunk, lengyelekről M agyarországon kialakult, még 
m indig hátrányosan befolyásolják a lengyel ku ltú ra  népszerűsítése terén 
hosszú ideje tapasztalható  fogyatékosságok, az a körülm ény, hogy igen gyak-
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ran  nem ism ertük fel e kérdés jelentőségét a szocialista országokhoz fűződő 
kapcsolatainkban. Ha nem teszünk sokirányú és határozo tt intézkedéseket 
annak érdekében, hogy M agyarországon javuljon a Lengyelországról és a 
lengyelekről kialakult kép, akkor egyre jobban érezni fogjuk, hogy távolo
dunk m agyar testvéreinktől. M egpróbáltam  nyíltan szembenézni az igazság
gal. Hogy m it tehetünk a helyzet m egjavítása érdekében, ez m ár egy másik 
cikk tém ája lehet, sőt hosszabb v itá t is megérne.
(Prezglad Tygodniowy. Fordítás átvéve a Békési Naplóból.)

F ord íto tta : Háry Judit
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SZÍNHÁZ— M OZI—VIDEO

Bóna László — Bóna Adél

BÓR VAGY HÚS?*
A m eztelen tes t átváltozásai

A m eztelenre vetkőző színészt a közönség m ikor fogadja el szerepe sze
rin t, és m ikor lá tjuk  m eg m eztelenségében a  m agánem bert? Jelmez-e a szí
nész bőre, ami tak a r ja  m agánm eztelenségét, vagy azt eredményezi-e a  vet- 
kőzés m inden esetben, hogy a szerep gazdája k ibukkan  a szerep védelme 
alól, és m agát teszi nyilvánossá? A meztelen színésznek a néző a bőrét látja-e, 
ami jelmeze, vagy húsát, am iből tárgyat csinál? A szerep meztelenségére k í
váncsi vagy a színészére? K ívülállóként akarja-e szemlélni fiktív figurák fik 
tiv életét, vagy a fikció lelepleződésére várva birtokba akarja  venni a dia
dalm as valóságot?

1.

A meztelen tes t általában  csak az tud lenni, ami. Nem igazán színházi, 
m ert nem tud mássá válni, m int önmaga. A meztelenség elvileg a term észe
tesség jele a m űvészetben, a színházban jele a m ássá nem  tehető világnak, 
a ham isítatlanul term észetes, nem fiktív, igazi és valóságos világnak. Olyan 
színházi motívum, m in t az állat, a gyerek, akik szintén nem képesek önm a
gukból kilépve belebújni egy m ásik dologba azzal egyesülve, és azáltal kife
jezve valam i önm aguknál többet. Ahogy az állatidom ítás bebizonyítja, hogy 
az állat mégis színházivá tehető, az életet illúzióvá téve meg lehet ölni a 
term észetszerűt, úgy a rra  is különböző színházi m űfajok épülnek, hogy a 
meztelen emberi testrő l is bebizonyosodjék ugyané^,

A meztelen test nem  jelen theti a színházban a valóban életszerű dolgo
kat, m ert ebben az esetben hétköznapi, saját ru h á ju k a t viselő em bereket ké
ne látnunk, illetve jelm ezeikből a saját ruhájukig  kéne vetkőzniük a színé
szeknek ahhoz, hogy olyanok legyenek, m int a valóságban. A lem eztelenített 
színész, ha a színpadon vetkőzik, nem  tud m egszabadulni a színház létezésé
nek törvényszerűségeitől, a m indent mássá tevő világtól. A meztelenség a 
színházban nem képes létrehozni azt, am it a valóságban, nem a ham isítat
lanul valódit és term észetest, az em ber term észetes állapotát m utatja  meg, 
csak pusztán jelzésévé válhat ennek. De ez is csak akkor, h a  a  vétkezés hely
zete ezt teszi lehetővé szám ára. Am ennyiben nem, akkor a jelzés ennek el
lenkezőjévé válik, nem  az élet betörését jelenti a form ákba m erevített fik 
tiv világba, hanem  azt, hogy ebben a  világban m ég a legvalódibbnak tűnő 
dolgok is, m int az em ber m agánteste, sem je len t többet, m int bárm ilyen

* A szöveg kissé módosított változata a szerzők könyvében hamarosan megjelenik
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tárgy. Ez teljesen kézenfekvő, ha egyszer k italáltunk  egy olyat, ami a te r 
mészetben nincs, a színteret, és az ezen levő dolgokat valam i m ásnak ta r t
juk , m int amik eredetileg, akkor, ha olyan dolog kerül erre, ami nem tud 
m ássá válni, m int ami, akkor is mássá válik, m ert vagy azt fogja bebizonyí
tani, hogy nincs olyan dolog, ami ne lenne m ássá tehető, vagy azokat a dol
gokat fogja jelenteni, amik nem tehetők mássá. M indenképpen mássá válik, 
nem önmaga lesz, hanem  jele valaminek. Méghozzá különböző összefüggések 
viszonylatában egymással ellenkező jelentések hordozójává válhat.

Ha a néző meg lenne elégedve annyival, hogy ne a m eztelenséget lássa, 
hanem  csak a meztelenség illúzióját, akkor elég lenne, ha a meztelen tes
tet bőrszínű trikó képviselné. A bőrszínű trikó  a színház lételm életének alap- 
problém áit sűríti. Ha az illúzió tökéletes, akkor nincs fogalm unk arról, hogy 
csak illúzió. A bőrszínű trikó, ha tökéletesen bőrszínű, akkor nem trikó, ha
nem bőr. Vetkőzzön-e tényleg a színész, vagy elég, hogy az t higgyük, hogy 
levetkőzött? A kérdés a világ m egismerhetőségének kérdése is egyben: ami
ről nem  tudunk, az szám unkra nincs is, am iről pedig meg vagyunk győződve, 
hogy igazi, az akkor is igaziként hat, ha valójában ham isított. A bőrszínű 
trikó  értelm ezhetetlen akkor, ha  a színész nem akar levetkőzni, de el akarja 
hitetn i, hogy levetkőzött. Ha az illúzió tökéletes, akkor ebben az esetben akár 
le is vetkőzhet. A bőrszínű trikónak csak akkor van értelme, ha az illúzió 
szándékoltan tökéletlen, vagyis a  színész úgy akar meztelen lenni, hogy köz
ben m utatja, nem vetkőzött le ehhez. Ügy tesz eleget egy dram atikus szitu
áció kényszerűségének, hogy csak jelzi azt, hogy eleget tett. Lényegében iga
za van, m ert ha a színpadot következetesen valóságnak kezelné, és mindent 
valóban meg is tenne, am it egy szituáció kíván, akkor nemcsak levetkőznie 
kéne, hanem például m eghalnia is. Aki nincs megelégedve a bőrszínű trikó
val, az nemcsak a színész meztelenségét k ívánja látni, hanem  halálá t is, nem 
érti a színház létform áját, azt, hogy lényege pont az, hogy semmi sem való
di benne, minden csak jelzése valami valódinak.

A meztelen em beri test rá irányítja a figyelm et a színházi helyzet, a m ű
vészet ellentmondásosságára, idegen elem a valóságban is, a művészetben is, 
nyilvános vetkőzés az életben színházszerű, a színházban valóságszerű.

Ha a vetkőzés egy szituáció m iatt szükségszerű (pl. ágyjelenet, fürdés), 
akkor az, hogy a vetkőzés nemcsak jelzett, hanem  valódi, az a fikció reali
zálását jelenti, azt a törekvést, hogy a fiktív  világ fik tívként való észlelése 
helyett valóságosnak, önm agának tűnjék. Ha a vetkőzést nem indokolja vala
milyen helyzet, hanem  a vetkőzés maga az előadás, akkor itt  a valóság fik
cióvá tételéről van szó.

A vetkőzés tehát m inden esetben a művészet és élet, azaz a m egformált 
és a form átlan konfliktusáról szól. Annak a törekvésnek a hiábavalósá
gáról, hogy az eleve m egform ált helyzetben valam i m egform álatlan m aradhas
son, hogy a művészet közvetlen módon hatoljon be az életbe, és az élet á t
tétel nélkül törjön be a művészetbe.

A vetkőzés és meztelenség azért nem tudja m egm utatni a színházban a 
mássá nem  tehető term észeti embert, m ert itt nem  vetkőzés és meztelenség 
van, hanem  nyilvánossá te tt  vetkőzés és meztelenség, ami ráadásul úgy nyil
vános, hogy nem vonatkozik mindenkire, m ert a nézők nem vetkőznek. A 
meztelenség helyzete így nem életszerű, a test sem jelentheti azt, csak annak 
ellenkezőjét, a természetességétől megfosztott term észetest. A színház azzal.
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hogy nyilvánossá tesz olyan dolgokat, amihez a m egm ásíthatatlan valósá
gosság és természetesség képzetei kötődnek, természetellenessé teszi a te r 
mészetest csak azért, hogy b irtokolható  legyen úgy, ahogyan az term észe
tességében nem  lehet az. A m eztelen testek a színpadon olyanok, m in t az ál
la tkerti állatok, vagy m int a k itöm ött állatok, agancsok a szobában, m int a 
vázába te tt  virágos rét, a k iv ilág íto tt színes szökőkút, tűzijátékokban m egfor
m ázott szelídített tűzvész. Mind m egannyi művészi forma, amelyekben va
lami hasonlóság rejlik: a term észeti form ák tárggyátételével és átalakításával 
b irtokba venni a természetet.

A tűzijáték , a szökőkútm űvészet, a fény- és hangjáték , mesterséges v ár
játék, lovasbem utató, lovagi to rna, virágkarnevál, m indegyik egy-egy sajá
tos változata  ugyanannak a színházi m űfajnak, a látványosságnak. Mindezek 
persze egyes elemei is lehetnek egy látványossági eseménynek. A látványos
ság akkor ellentm ondásosan színházi m űfaj, ha  a közvetlenül megjelenő em 
bert teljesen  kizárja. Ilyenkor közelít a látványosság a legjobban a saját lé
nyegéhez, ahhoz, hogy m agát a tartalm ától, jelentésétől megfosztott form át 
m utassa be. A látványosságokban a különvált form ák szabad összekeverése
iből áll össze olyan mozgás, am elynek tartalm ává éppen a  tartalom tól való 
m egfosztottsága válik. A tűzijátékban  az égre rajzolódó tűzábrák és a szö- 
kőkútban  a víz mozgása a feszültség tetőpontig fokozódásának, m ajd kioldó
dásának szimbolikus ábrája. Ily módon a látványban közvetlenül átérezhető- 
vé válnak  olyan emberi érzések, amelyekhez szintén az egyetlen pillanatban 
kioldódó végpontig fokozott feszültség kapcsolható, az erő hirtelen k ifáradá
sa, az áju lat, az orgazmus vagy a haláltusa. A tűzijáték  és a szökőkút nem 
más, m in t a világ terem tésének alapelemeivel, a tűzzel és a vízzel m int pusz
ta tarta lm átó l megfosztott díszletelem m el kozmikussá te tt orgazmus és agó
nia. A szökőkút és a tűzijáték  bám ulása közben a halált m int az összes vá
gyunk végső és teljes kiélésével azonos pillanatot érezhetjük meg. A tűzijá
ték és szökőkút a halál esztétikusságának előadása Lényegében m inden lá t
ványosság, a lovasbem utatótól a virágkarneválig, az elmúlás pom pájának 
előadása az élet élvezetének képein át, az élet felfokozott kiélésének jelene
teiben megrendezve. Ezért kedvelt form ája a látványosságoknak a felvonu
lás, am i az embereknek olyan tömeges mozgása, amely szintén az elm úlás
hoz köthető. A dísztribün elő tt elhaladó tömeg a stabilitás, öröklét, hatalom  
és elm úlás, továbbhaladás, halandóság térbeli kifejezése. A látványosság esz
közei egyaránt felhasználhatók a hivatalos politikai ünnep és a népi, töme
ges szórakozás kelléktárában. A politikai látványosság, ha látványelem ként 
em bert használ, akkor a díszbe öltözött, ünneplőruhába vagy egyenruhába 
b ú jt em bertöm eget m utatja . A szórakoztatás látványelem ei közé em beri dísz
letelem nek viszont a m eztelen em beri test illik.

2.

A levetkőzött színész m egkettőzi a színpadi átalakulás problém áját: a 
színész kezdetben jelm ezben volt, ekkor az a kérdés, hogy szerepe mögött 
m ennyire őrizte meg m agánem beri ,mivoltát; m ikor pedig levetkőzött, akkor 
ez abba a kérdésbe alakul át, hogy a m agánem berré vált teste mennyiben 
tartalm azza még a szerepet. A nyilvános vetkőzés az ember önértelm ezésé
nek gesztusa, arra  a kérdésre ford ítja a figyelmet, hogy értelm ezhető-e egy
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em ber egyénként, van-e egyáltalán emberi személyiség, egyed önm agában 
véve, vagy csak szerepeiben, kellékeiben, státusában létezik-e. Hol van a  te r 
mészetes én és a társadalm ilag befolyásolt, m egnyilvánulásában létező én 
közötti határvonal? A meztelenség nyilvános felvállalása, az „önfelm utatás”, 
a nyilvános énmeghatározás lehetségességét vitatja. Azt, hogy megismerhető-e 
egyáltalán az önmagában értelm ezett egyén. És m int ilyen gesztus, a világ 
és az ember megismerhetőségének konfliktusairól értekezik.

Léteznek olyan színházi form ák, amiknek tárgya az em ber testi önmeg
határozása. Ezt a megismerési létproblém át tartalm azza például a szépség- 
verseny színházi m űfaja. A szépségverseny esztétikai problém ája a viszonyí
tási alap kérdése: a legszebb test mihez képest a legszebb? A többi verseny
zőnél, minden embernél vagy a nézőknél szebb? Vagy egy elképzelt, em ber- 
feletti tökélyhez viszonyítva szép? És a legszebbhez képest m i a többi verseny
ző és mi a nézőközönség? Ronda? Az ember nem tu d ja  önm agát felm utatva 
saját lényegét megfogalmazni, csak viszonyítva tud ja elhelyezni önmagát ál
landóan újraértékelődő fogalmai között.

A szépségverseny is úgy radikalizálódik, ahogy az em ber érzi az önfel
m utatás lehetetlenségét, ahogy az identitás egyre töm egesebben megrendül. 
Kezdetben csak néhány testrészről, az emberi alakról, az arcról, a kezekről, 
később a lábról, a fenekekről, legvégül az egész m eztelen testrő l bizonyosodik 
be, hogy az önfelm utatás lehetetlen, hogy a felszín különbségei, a bőr és ido
mok egyediségei mögött m indenki ugyanúgy hús, önm agában m eghatározha
tatlan, csak viszonyításra alkalm as, nem m egismerhető, csak rendszerez
hető, nem esztétikus, hanem  tudom ányos tárgy. Az em beri teste t minél job
ban az esztétikum problém áinak tesszük ki, annál inkább a tudományos m eg
ismerés problém ájává válik.

Ugyanebbe a kérdésbe zavarodik bele a divatbem utató színházi m űfaja. 
Mit néz a divatbem utatón a nem  szakmai közönség, a ru h á t, vagy a benne 
lévő embereket? A különböző ruhákban megjelenő ugyanazon embert? Itt 
sincs semmilyen színházi átváltozás, a színész nem vesz fel szerepeket, csak 
azok kellékeit, és m ögöttük m indig önmaga próbál lenni. Azt m utatja be, 
hogy a ruha, a héj, a máz hogy változtatja meg az em bert, illetve hogyan 
befolyásolja azokat a képzeteket, am ik egy emberhez kötődnek. A szépségver
seny az em bert m int önmagát, m in t minden m ögötti lényeget kívánja fe ltá r
va bem utatni, a divatbem utató ezt a lényeget különböző form ákba rejtve sze
retné felfedeztetni. De ezzel, ahogy a szépségverseny, úgy a divatbem utató is 
csak tagadja egy ilyen em beri lényeg létezését, nincs lényeg, csak felszín van, 
az em ber csak a mázaikban viszonyítható egymáshoz, csak ezek által m egha
tározható. Nincs egyik em ber és m ásik ember, csak egy em ber van, aki asze
rin t valamilyen, hogy m it vesz m agára. A szépségverseny és divatbem utató 
a bőr vagy hús kérdésének különböző irányú vizsgálata: az em ber bőr vagy 
hús, önmaga, azaz csak testi megjelenése hordozófelület-e, vagy maga a ta r 
talom ? Az-e a tartalm a a testnek, hogy csak felület? E k é t m űfaj a felület, 
hordozó, forma és a lényeg, a tartalom  dialektikájának vonatkoztatása m agára 
az em beri létre. Közvetíthet-e az egész emberi lét lényegéről valam it a csak 
testkén t érzékelt emberi forma?

A divatbem utatón ugyanúgy lehetetlen az önm agában m egism erhető em
beri lényeg felm utatása, m int a szépségversenyben. A m eztelen szépségver
senyben minden szereplő ugyanúgy jelmezben van, m int ahogy a divatbe-

61



m utatóban  m inden ruha ellenére a m anöken meztelen. Az előadás nem  a mo
dellekben jön létre, nincs átlényegülés, nem  arra  vállalkoznak, hogy önm agu
k a t szüntelenül átváltoztatva m eghatározzák önmaguk egyéni és em beri lé
nyegét, hanem  eleve önm agukat k ívánják  m utatni egy színházi szituáció
ban, vagyis egy olyanban, am i lényegénél fogva teszi lehetetlenné azt, hogy 
bárm i önm aga lehessen. Az előadás lényegét itt nem a  színész ábrázolja, 
hanem  az, hogy önm agát kiteszi vagy őt kiteszik egy szituációnak, amiben 
úgy kéne viselkednie, m in tha nem  lenne szituáció. A szépségverseny és divat- 
bem utató  olyan bábszínházi előadás, ahol a művészi ta rta lm a t nem a tá r
gyak hordozzák, hanem az az alkotó em ber, aki személyesen érzékileg nincs 
jelen, csak annak a szituációnak a  m egterem tésében, am elyben az elemek csak 
a szituáció által tarta lm azo tt igazság bebizonyításának eszközei. A jó d iv a t
bem utató- és szépségversenyszínész az, akinek m inderről fogalm a sincs, vagy 
jól el tud ja  ezt a gyanútlanságot játszani. Minél inkább azt m u ta tja  a  m anö
ken, hogy azt hiszi, hogy őbenne jön lé tre  az előadás lényege, benne jelenik 
m eg valam i em beri tarta lom , annál nagyobb a közönség élvezete, aki pont 
azt élvezi, hogy éppen fo rd ítva  van, m int ahogy azt a m anöken hiszi, nem 
egyéb az, m int puszta tárgy.

A szépségverseny és d ivatbem utató  a színház tagadása, tagadása m in
denféle átalakulás m ögötti lényegm egragadásnak, és tagadása annak is, hogy 
az em ber átalakulások nélkül, önm agában fel tudná m utatn i em beri lényegét, 
és azt ak ár fogalm akkal (szépség—csúnyaság), akár testi viszonyításokkal, kel
lékekkel, jelmezzel ki tu d n á  fejezni.

— 3.

A szépségverseny és d ivatbem utató  em berkiállítás, ahogy az állatkert 
állatkiállítás. Közös a lényegük, a term észetes elem olyan természetességé
vel ellentm ondó szituációba helyezése, amely helyzetnek korlátái természeti 
lényegének kinyilvánítására késztetik, vagy azt teljesen elnyomják. Minél 
teljesebb a korlátozás, m inél teljesebb m értékben vonjuk meg a term észetes 
é le tteret és cselekvési lehetőségeket az adott term észeti egyedtől, annál radi
kálisabb reakciókban válik  lá thatóvá m egnyilatkozásra b ír t egyedisége és 
term észetessége mögötti egyform asága, tárgyszerűsége.

Az élettér legvégső korlátozása, a gyilkosság, a legbrutálisabb és legkö
vetkezetesebb módon bizonyítaná ezt, az egyéniség a halálban  nyilvánul meg 
a legerőteljesebben, ugyanakkor a halál az, am iben m inden élő a legvégső
kig azonos. Minél inkább olyan helyzetbe hozzuk az em bereket, hogy cse
lekvésük csak egyféle lehessen, minél precízebben meg tudunk  határozni szá
m ukra egy cselekvést, am it csak egyféleképpen és azonos módon lehet végre
hajtani, annál inkább kiütközik  ia megoldási variációk m inim ális eltéréseiben 
egyéniségük lényege. És annál erőteljesebb ez, minél nagyobb erő, azaz ve
szélyhelyzet, fizikai fájdalom  készteti őket arra, hogy a m inim um ra szorított, 
korlátozott élettérben válla lják  az önmegnyilvánítást.

Az állatkerti állat ketrece és a divatbem utató pástja , sőt maga a szín
pad m inden esetben ilyen azonos módon behatárolt, leszűkített élettér, ame
lyet önm agunk m egnyilvánításával lehet teljes világgá tenni. Az állatkert, 
divatbem utató, szépségverseny v ita thatóan  esztétikai form ák, de pont az esz
tétikum  létezési m ódjának konflik tusát vetik fel: a világ művészi tükrözve- 
terem tése nem más, m in t folyam atos átlényegülés, m ássá változás, önmagunk
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határa inak  állandó átlépése; vagy m inden átváltozás mögött is önm agunk 
egyéni és emberi lényegének felm utatása, öndemonstráció, önreprezentáció. 
A kérdés álprobléma, nincs vagy-vagy, m ert m indkét irány alapja és ered
ménye ugyanaz, az egyén totális önfelszámolása. Az egyik irányban a teljes 
és folyam atos átváltozás által, amelyik akkor teljes, ha m ár végképp elve
szik az önazonosság, ha a hordozó végképp eltűnik amögött, am it hordoz. 
A m ásik irányban pedig a végsőkig v itt önkorlátozásban, végveszélyben m uta- 
tódik fel az egyén önmagában úgy, hogy fel is számolódik. Esztétikai létform á
ban létrejövő tette t vagy m űvet alkotni m indenképpen halálos cselekedet.

4.

Ha az élettér korlátozása nem önként vállalt, akkor nem jön létre  ben
ne öndemonstráció, kényszerré válik, rabsággá. A rabság nyilvánossá tétele 
ismét művészeti kérdéseket vet fel. A pellengér az állatkert, divatbem utató, 
szépségverseny színházi m űfajainak sorába tartozik. A pellengér nyilvános 
bosszú, a tömeges és átlagos elégtételt vesz az individuálison. A bűn eleve 
túlzásba v itt individualitásának legméltóbb büntetése az, ha kiszolgáltatjuk a 
tömeges és átlagos em berek nyilvánosságának. A kiszolgáltatás form ája 
ugyanaz, m int a felsorolt analóg m űfajok esetében: a) nyilvánossá tétel; b) 
végveszélyt hordozó korlátozott élettér. Ezen két meghatározó határo l be m in
den eredeti értelem ben vett színházszerű, vagyis m egjelenítő-m űvészeti ese
ményt. (Legfeljebb a veszély és korlátozottság m értéke különbözik az egyes 
színházi m űform ákban.) Ebből következően m inden színházszerű esemény 
ítélkezés egyben, igazságszolgáltatás. Vagyis függetlenül a tényleges igaz
ságtól, a nyilvánosság igazságának szolgáltatása.

Aki önm agát teszi ki a színházi helyzetnek: vagyis nyilvánossá teszi, 
m agát egy veszélyesen korlátozott élethelyzetben azért, hogy önm agát fel
mutassa, az magán követ el igazságszolgáltatást, bevallja bűneit, gyón a nyil
vánosságnak, és vezekel, hogy fájdalm as ju ta lm akén t feloldozást kapjon a 
közönségtől, m egtisztuljon bűneitől. A művész viszont nem valam i személyes 
bűntől kíván megszabadulni, hanem az emberi lét bűneitől, az egyetemes vét
kezéstől, vagyis olyan bűnöktől, amelyekben a közönség is bűnös. A közön
ség szélhámoskodik, bűnös létére kegyet gyakorol. A művész nyilvános ön
m eghatározása: kegyelmet kérni a kollektív emberiségtől, hogy a kegyosztá- 
sukban őket is m egtisztíthassa vétkeiktől, a közös em beri bűnöktől.

Aki nem  önmagát teszi ki, hanem  akit a tömeg tesz ki a nyilvánosság 
haragjának, vagyis akit büntetnek, azt vallom ásra késztetik, vallatják, felmu- 
ta tta tják  vele önmagát, szembesítik önmagával, hogy rájöjjön ő is, m iben 
különbözik és miben közös a tömeggel. A pellengér m agában foglalja az 
igazság relativizm usát, vagyis a tömeg és az egyén igazságának ellentétét, és 
emögötti elvont igazság mibenlétét, tudniillik, hogy van-e egyáltalán ilyen 
Végső soron a pellengér is a világ m egism erhetőségének alapproblém ájával 
szembesíti a közönséget, és annál inkább szorítja rá őket, hogy szembenézze
nek ezzel a világproblémával, minél inkább kegyetlen a pellengér, vagyis mi
nél élesebb a végveszély helyzete. Ezt a feladatot a pellengér m agának a  meg
semmisítésnek, a halálnak nyilvánossá tételével tud ja  abszolutizálni, am i a 
nyilvános kivégzések színészi m űfajában kapott kulturálisan  hagyományos 
formát.
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Az igazság szolgáltatásánaik, illetve az igazság nyilvános kiderítésének 
színházi form ája a bírósági tárgyalás. A pernek, akárcsak a színháznak, 
ugyanúgy a rítus a gyökere, egy m últbeli esemény, mégpedig a bűn folyamatos 
ism ételgetése, különböző nézőpontból való rekonstrukciója. A színházi rítus 
az ism ételgetés által a m últba egyre több közös hiedelm et épít, m itikussá te 
szi, m ígnem  az ismételgetés külön m űfajjá  válva el is szakad eredeti tárgyá
tól, a m últtól. A bírósági tárgyaláson  viszont a nyilvánosság az ism ételgeté
sek á lta l a m últat m egszabadítani próbálja a tu d a t torzításaitól, a rárakódott 
em lékektől, a berögzöttségektől, hogy a per egy m indenek m ögötti objektív 
valóság nyilvános testetöltésének ünnepe legyen. A tárgyalás (a nézők szá
m ára és nem a törvénykezés szám ára) annak az illúziónak nyilvános élvezete, 
hogy az életünket a tu d a tunk tó l m egszabadított, attól függetlenül is létező 
valósághoz m int közös rendezőelvhez igazíthatjuk. A tárgyalás a racionaliz
m us vallásos tiszteletének szertartása , ilyenform án paradox helyzet, a raci
onális gondolkodás irracionalitása. A per, akárcsak a pellengér és a nyilvá
nos kivégzések, tudat és valóság viszonyának kérdését kísérti meg.

A bűnösség vonatkozásából visszatérve a színházi meztelenséghez az de
rü l ki, hogy a vetkőzés is véges form avariációban végrehajtható, behatárol
ható  cselekedet, individuális te t t  nyilvánossá téve, vagyis önfelm utatási kísér
let, am i büntetés vagy vezeklés attó l függően, hogy m ennyire önkéntes.

5.

A vetkőzés csak akkor képes betölteni önfelm utató, vezeklő, büntető 
funkció já t, ha  a m agánem beri és szerepbeli személyiség határvonalán tud el
helyezkedni. Azaz fel tud ja  vetn i a határvonal problém áját, hogy mi a ha
tá r  a m agánlét és a szerep között? Ügy tűnik, hogy létezik egy kulturálisan 
hagyom ányozott „m inta”-szint, határvonal, amelyen innen még m indent el 
tu d n ak  fogadni, m int mássá változott dolgot, és amelyen tú l viszont m ár sem
m iről sem hisszük el, hogy nem  önmaga. A meztelenség jelentéséhez szerve
sen hozzátartozik ennek a határvonalnak  állandó tisztázatlansága és szabá
lyozatlansága.

Az ember egész testi m eztelenségének és az egyes testrészek meztelen lát
ványának  határkérdése teljességgel m űfaj- és korszakspecifikus kérdés. Bi
zonyos korszakok szigorúbbak, és a bokát, váltakat, nyakat a határvonal m a
gánoldalára utasítják, m íg ezen egyre lazítva, egyre több dolog kerül be abba 
a nyilvános meztelenségbe, am i „m intha’ -szinten is értelm ezhetővé válik. Sőt 
van n ak  kultúrák, ahol a nyilvános meztelenségnek m egvan a m aga hagyo
m ányos szerepe és ideje. A határátlépésnek, vagyis annak, hogy egy mezte
lenséghez kapcsalódó m otívum  a valódiból a „m inthába” átléphessen, egyik 
m ódszere ez, a ku ltú ra  sa já t norm áinak m egsértése nélkül m egtalálja azokat 
a helyzeteket és funkciókat, am ikben a m eztelenséget „m inthaként” tudja 
befogadni. Az orgia és karnevál társadalm i-kulturális funkcióit á ttranszfor
m álja a passzív befogadó és aktív  előadó viszonyára épülő m ai polgári szín
játéktípusokra, a sztrip tízre és erotikus bárm űfajokra. Ennek keretei között 
a legvégső aktus, a közösülés is nyilvánossá tehető m int színpadi produkció, 
k iléphet a dram atikus folyam atból és önállósodhat.

Az egyes m űfajokat a határátlépésben  más m űfajok segíthetnek. Például 
a közösülést filmen a közönség jobban érzékeli szerepként. Ez hatással van

64



a színházra és o tt is elfogadtatja ezt idővel, bár a filmen és a színházon belül 
is m egm aradnak a határkülönbségek bizonyos film - és színháztípusok között

Ilyen határváltozás a festm ény és a fotó esetében is fennáll. A festészet
ben a meztelenség m ár akadém ikussá válva, elfogadottan „m intha”, míg a 
fotónak elölről kell kezdenie az ehhez vezető harcot. A festm ény esetében 
a meztelenség lelki többlet jelentések et kap, m in t term észeti örök szépség, míg 
a fotónál a test hangsúlyozottan tárgyi erotikus minőség. Ez a különbség a 
festm ény és a fotó létezési m ódjainak különbözőségeiből adódhat, hiszen a 
festm ény egyedi és művészi kvalitásokat igénylő mű, ami egyéni használatba 
kerül, míg a fotó tömegesen készíthető és sokszorosítható, töm egtárggyá te
hető áru. Ez a felhasználásbeli különbség visszahat m agára a m ű alanyára. 
A festmény modellje szent, testé t adja egy m agánál többet jelentő, elvont 
eszmének, így a festőhöz fűzött viszonya is érzelmi, lelki kapcsolat, a  modell 
a festő múzsája. A fotómodell sokszorosított form ában tá rja  fel önmagát, a 
fotós személyisége nem is válik feltétlenül fontossá ebben a folyam atban, m a
ga az alany van önmagában felkínálva, nem jelent mást, csak önm agát, a 
fotóshoz és nézőhöz fűződő viszonya is főleg testi, a fotómodell a kurvája  
a fotósnak, nem múzsája, a m odell prostituált. (A hétköznapi gondolkodás 
szerint és nem  valóban — ,ne értsük  félre!)

A „m intha”-szint m űfaj- és korszakspecifikusságából adódik tehát, hogy 
a meztelenség m int jel az egyik esetben az em beri lét lelki term észetét, a 
m ásik esetben testi jellegét képes jelentésként hordozni.

6 .

Abból, hogy a „m intha” és a „valódi” h a tá ra  állandóan változik és nem 
szabályozható, az következik, hogy a m űalkotásba nemcsak a végeredmény, 
a kész m űtárgy tartozik bele, hanem  az alkotási folyamat is. A fotó meg
ítélésébe belejátszik a fényképezésnek mint aktusnak a lényege, a festm ény
nél pedig a festés szituációja. így a termék, ak ár festmény, akár fotó, m in
dig tartalm az egy színházi m ozzanatot, ami leginkább csak egy képzeletbeli 
színházi esemény, az emberi test fényképezésének vagy lefestésének, m int 
eseménynek, a tömeges képzeletbeli nyilvánossá tétele. A test beállítása kor
látozott élethelyzetbe való beállítás, ami önfelm utatásra alkalm as szituáció. 
G yakorlatilag m inden olyan m űalkotási form ában, filmben, fotóban, szobor
ban, festm ényben van egy képzeletbeli nyilvánossátétel, vagyis egy képzelet
beli színházi előadás, amelynek létrehozásához az alkotó feltételezhetően be
avatkozott a valóságba.

Ebből a gondolatmenetből többirányú  m űfajközi kísérlet született. Létre
jö tt ennek a képzeletbeli előadásnak a realizálása, a képzmőművészeti m űal
kotás elkészítésének nyilvánossá tétele, a festésnek m int színházi előadás
nak a bem utatása. Vagy a test festményhordozóvá nyilvánítása, az em beri 
testre festett festményekkel. Vagy m agának az em beri testnek m int festőesz
köznek a felhasználása, és ennek a felhasználásnak a nyilvánossá tétele 
Szám talan kom binációja létre jö tt vagy jöhet ennek a többirányú folyam atnak 
— a lényeg ebből csak annyi, hogy egy új színháztípus születik: a bárm ilyen 
m űfajú m űalkotás elkészítésének folyamata, m int színház. Sőt továbblépve, 
m aga a létezés folyam ata is, m in t színház. A létezés színházi előadásához 
csak annyi kell, hogy a művész ne csak megélje azt a kikerülhetetlen élet-
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tényt, hogy az élet nyilvános, hanem  ennek tudatában  viselje ezt szüntelen, 
m inden időpillanatában egész létét a nyilvánosság felé komponálja meg.

7.

Mivel a „m intha” és a „valódi” h atára  koronként és m űfajonként szünte
lenül változik, felm erül a totális vetkőzés kérdése. Az a kérdés, hogy am ikor 
a szexualitásban m ár m inden nyilvános előadás tárgyává tehető, m arad-e 
olyan emberi testi vonatkozás, ami még őrzi a meztelenség eredeti je len té
sét, azt, hogy egy m indent m ássá tevő világba betörjön általa valam i való
ságos.

A színpadon csak civil vetkőzés lehet valódi vetkőzés, ha valaki nem 
egy szerep ruháját, hanem  sa já tjá t veszi lé, és ezt teszi nyilvánossá. Az elő
adásként bem utatott vetkőzés közben csak a mellékes testi dolgok válhatnak 
valóságossá, a testszag és a váladékok. Nem véletlen, hogy a sztriptíz és 
egyéb erotikus látványossági színházform ák, m ihelyst szabályrendszerük meg
szilárdul, minél tökéletesebben sikerül m ás világgá válniuk, annál inkább 
igyekeznek kiküszöbölni azokat a mellékjelenségeket, amik a vetkőzést „m int- 
hábó l” „valóságossá” tehetik . A távolság, a kozm etika eltakarja az izzad
ságot, a pattanásokat, illatm aszkba b ú jta tja  a test szagait. Ezek a m űfajok be
bizonyítják, hogy a levetkőzött em ber a m indent mássá tevő színházi világ
ban  nem képes bem utatn i a testi em bert, nem képes ellátni azt a feladatot, 
hogy minden testi m egnyilvánulásában is bem utassa és elfogadtassa az em
b ert olyannak, amilyen.

Ebben a színháztípusban az em ber nem több, m int tökéletesre formált 
dísztárgy, felület, m űtárgy , szobor, bábu, tiszta esztétikum, m egformált, sza
bályszerű, lá tványként fogyasztható. Az előadás egyetlen cselekvésfajtájának, 
a vetkőzésnek m egkom ponált előadása. Nem valóságos vetkőzés, hanem  a 
színház jelrendszereivel, díszletezésével, kellékekkel, megformált koreográfiá
val előadott tánc. A m eztelen test diszfunkcióban van jelen. Nem más, mint 
egy véges lehetőségeket tartalm azó testi felépítés meztelenségében fe ltá rt vég
telen m ozdulatvariációja. Olyan előadás ez, m int a cirkusz világának „test
szobrászat” m űfaja, bronz- és ezüstporral bekent testek tekergő szoborcso
portjainak élőképe.

A színháznak, ha  nem  akar a m eztelenségnek arról a jelentéséről le
mondani, hogy a m indent mássá változtató közegben az áttétel nélküli, m a
gában vett term észeteset tartalm azza, akkor a vetkőzés újabb szféráit kell 
kutatnia. Üjabb testi m egnyilvánulásokat kell nyilvánossá tennie, hogy talál
jon olyat, ami m inden ,,m intha”-közegben meg tud ja  őrizni az önm agát je
lentő lényegét, vagy ú jra  bebizonyítsa, hogy ilyen egyáltalán nem  létezik. 
A színház m ár elvégezte a valódi vetkőzésre irányuló kutatásait, és megpró
bálkozott az ürítés, a fizikai fájdalom , a kínzás és az öngyilkosság nyilvános
sá tételével.

Ha pedig a színház nem más cselekvésekben keresi a valódi vetkőzést, 
akkor a vetkőzést m agát kell továbbvinnie, a bőrön tú l a húsig, az izmokig, 
az idegekig, csontokig. Akinek a néző csak meztelen bőrét látja, az m ár nem 
lehet igazán m eztelen, m ert a bőr jelm ezként viselhető, a színésznek a bőrét 
is le kell vetnie, meg kell m utatnia, hogy mi van mögötte. Vagy ellenkező-
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leg: rá kell tennie a bőrére valamit. Ha a vetkőzés nem elég vezeklés és bün
tetés, akkor tovább kell m enni a megalázkodásban és m egalázásban a lemez- 
telenedésnél : be kell szennyezni a testet, alantas és undort keltő anyagok
kal kell keverni. Ha a színház bebizonyítja, hogy az em ber tárggyá tehető, 
akkor tovább is tud m enni ennél: az ember nemcsak tárgy, hanem  bomló 
anyag is. A meztelen te s t még nem elég meztelen, m eztelenebb lesz, ha fel
ruházzák és beszennyezik olyan anyagokkal, am ik irán t érez az em ber vala
milyen viszonyt, és am elyek olyan erős érzetekkel kapcsolódnak hozzá, hogy 
nem válnak mássá, m int amik. Ha a színház a testet a term észet anyagaival 
keveri, akkor talán fel tud m utatni valam it a test tárgyszerűségén és formál- 
hatóságán túli mozgó, bomló, öntörvényű, form álhatatlan élő jellegéből.

8 .

A színház, megérezve a meztelenségnek m int jelnek a használhatatlan
ságát, leginkább azzal kísérletezik, hogy kompromisszumot kössön a közön
ség éppen aktuális „m intha—valóságos” határának  szintjével. Úgy m eztelenít 
le, hogy a meztelenségnek m aradjon fogalmi jelentése, hordozzon még lelki 
képzeteket, úgym int természetesség, intimitás, őszinteség, feltárulkozás, meg
aláztatás, ugyanakkor m utasson valam it a testből is, hogy feszültséget tud
jon kelteni a fikcióba betört valóságosság illúziójával.

Ezt a hatást a színház (és a fotó is) a láthatóság és nem láthatóság ará
nyának felhasználásával éri el. A néző érzékeli m agát a szituációt, azt, hogy 
a színész levetkőzött, de csak annyit lá t a színész testéből, am ennyi ezt a szi
tuációt kétségbevonhatatlanná teszi. A nem láthatóságot is lehet dram atikusan 
indokolni: vagy egy m ásik szereplő takarja  a m eztelent, vagy a meztelen ta 
karja magát, vagy egyszerűen félhomály van.

Végül is a valódi vetkőzés kérdésénél m ár belátható a meztelenség vi
szonylagossága. Egy mindvégig maszkos darabban egy maszk levétele, egy 
valódi színészarc m egm utatása fogalmilag jelenthet lemeztelenedést. Valódi 
meztelenséget nem, m ert nem olyan testrészek válnak láthatókká, amelyek 
a valóságban nem láthatók.

A nem láthatóság a színpadon is öltözékértékű. A nem látható , de le
vetkőzött em ber más, m int a m egm utatott meztelen test. Csak szituáció, és 
az általa hordozott jelentés.

A színház amikor nyilvánossá teszi a meztelen testet, azt az alapigazsá
got bizonyítja be, hogy a művészetben nem a meztelenség erotikus, hanem 
annak a nézőnek a képzelete, aki eleve erotikusnak akarja  látn i a valóságot. 
Nem a valóságos látvány tartalm azza az erotikus képzeteket, hanem  a fan
tázia. Ahogy a festmény, a fotó esetében is m űtárgy csak előhív egy képze
letbeli színházi előadást, úgy maga a színház is csak erre  képes. Csak azzal 
tud  hatni, am iről bem utatja, hogy nem m utatja be.
• A színésznek nem levetkőznie kell, ha a m eztelenségről akar valam i lé

nyegit mondani. A meztelenség m int jel felhasználható, de ha valaki m a
gáról a meztelenségről ak ar valam it mondani, az nem teheti ezt meztelenül. 
Nincs ebben semmi furcsa: egy olyan esztétikai közegben, am elynek lé t
módja, hogy minden valam i m ást jelöl, m int önmaga, abban a meztelenség
nek m int tartalom nak sem lehet jelölője a testi meztelenség.
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A láthatóság és a nem  láthatóság  aránya egy skálát ad a teljesen takart, 
de m eztelennek tudott testtő l, a kileshető meztelen testrészeken át a jól lá t
ható , m ajd  a direkt m egtek in tésre felajánlott m eztelen testig. Ez a skála, 
szin te  m egfejthetetlenül, napon ta  változó módon jelenti azt, hogy a meztelen
ség m in t jel m ennyire lelki és m ennyire testi értelm ezésében ábrázolja az em
beri létet.

A láthatóság és tak artság  nem egyszerűen csak annak a problémája, 
hogy egy test m ennyit, m ilyen testrészeket és m ennyire akaratlagosan m utat 
be m agából, hanem az arc esetében többet is. Az arc láthatósága egy mezte
len testen  döntően befolyásolja a meztelenség jelentését. Az arc m egkülön
b ö z te te tt jelentőségű, a bizonyíték erejével eredm ényezi a felismerhetőséget, 
a személyes azonosíthatóságot. így tehát van anonim  és személyes meztelen
ség. A személyes m eztelenség esetében a színész inkább jelenti önmagát, 
m in t egy szerepet. A kérdés, am i az egész gondolatm enet elején felm erült, 
itt is megoldásra vár: az azonosítható, személyes m eztelenségre vagy az ano
nim , személytelen tes tre  van  szüksége annak, aki eleve a m eztelen test lá t
v án y á é rt néz meg egy színházszerű eseményt? Elég-e neki a meztelen test lá t
v án y a  akkor is, ha nem tu d ja  egy konkrét személyhez kötni? Ebből követke
zően megelégedne-e azzal is, hogy mesterséges em beri meztelenséget lásson, 
m eztelen  bábukat? Ha beérné ennyivel, elég lenne a szám ára em beri bábukat 
fa rag n i a meztelen tes t tökéletes illúziójára, nem kéne az élőket tárgyiasíta- 
ni. H a beismeri, hogy nem  elég a személytelen meztelenség, akkor ezáltal lep- 
leződik le: az igazi ero tika  nélkülözhetetlen kelléke: a felismerhetőség. Nem 
igazán a meztelenségre kíváncsi, hanem  ennek vagy annak a konkrét em ber
nek  a meztelenségére. S zám ára az igazi erotika az azonosíthatóság erotikája.

A felism erhetőségnek k é t szintje van: a) a nemi jelleget hordozó test
részek felismerhetősége; b) m indezek azonosíthatósága egy konkrét személy- 
lyel. Ha a felism erhetőség nem  fény kérdése, akkor szoros összefüggésben 
v an  a testtartás kérdésével. A kevésbé felism erhető színésznek zárt testtar
tása  kell hogy legyen, m ivel takarn ia  kell m agát. A nyílt testtartás minél 
ny íltabb , annál kevésbé anonim . A testtartásból, fényből, takartságból elő
állíth a tó  felismerhetőségi szint nem más, m int annak a m értéke, ki mennyi
re  vállalja meztelenségét, m ennyire szerepként és m ennyire m agánem berként, 
k in ek  munka és személyes megalázkodás, önfeltárás. A testtartásból, fény
ből és más takarásokból végtelen számban variálható  felismerhetőségi fo
kozatsor alkotható, a fokozatokból egy elméletileg szintén végtelenségig fo
kozható  skála állítható  össze. A skála értékeihez például a szégyen, szemé
rem , kacérság, p ikan téria , intim itás, obszcenitás, csábítás, kihívás, felkínál- 
kozás, odaadás, önfeláldozás form ai rendszere kapcsolható.

A takartság és a n y ílt tes tta rtás  szem pontjából a meztelen férfi és nő, 
a páros akt külön kérdést vet fel. Minél intenzívebb a két alany testi kap
csolata, vagyis minél több testfelületük érintkezik, minél természetesebben 
és valósághűbben m u ta tjá k  meg a szexuális együttlét form áit, annál na
gyobb a takartságuk, annál kisebb a felism erhetőségük. Itt a legélesebb a 
m űvészetnek m int form aadásnak  alapkonfliktusa: minél inkább valóság
szerű  valami, annál inkább  alkalm atlan a nyilvánosságra. Minél term észete
sebb valami, annál kevésbé színházszerű, fotószerű, filmszerű, azaz annál k e 
vésbé művészetszerű. M inél inkább valóságos akar lenni valam i, annál ke
vésbé képes a valóságról beszélni. Az a szándék, hogy a m űvészet m estersé
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ges form avilágába a meztelenséggel betörjön valam i elidegeníthetetlen, köz
vetlen és áttétel nélküli valóság, eleve és törvényszerűen kudarcra van ítél
ve, eleve lehetetlen. A színházi meztelenség ú jra  m egm utatja a művészi alko
tás lényegét, am elyet m indig elfelejtenek: a valóság ábrázolása lehetetlen a 
valóság által. A m űvészetben felhasznált m eztelenség az esztétikai tudat 
újrakondicionálása.

9.

A m űalkotások világába, amely lényegénél fogva megformált, nem tud 
betörni a form átlan, m ert akkor a közönség m egszűnik közönségnek lenni, 
és a m űalkotás sem lesz műalkotás. A művész, alkotó ember nem tud ja  ki
kerülni ezt a problém át: form ákba kell rögzítenie a valóságos életet, tárgy- 
szerűségbe kell kényszerítenie, ha terem teni ak ar valam i olyat, am i nem az 
élet éppen jelenlévő részéről, egy jelenségről szól, hanem  a kozmikusán tel
jes életről.

A művész szándékos vetkőzése önm agának m űvészként való m eghatáro
zása a világban. K ihívása annak, hogy m egértette-e és elfogadta-e azt, hogy 
az alkotásban a szülés és gyilkolás, önmaga megszülése és öngyilkossága 
egyszerre van jelen.

Az ember, ha nyilvánosan vetkőzik, csak akkor bizonyosodhatna meg al
kotó mivoltáról, ha el tudna ju tn i a lehető legnagyobb és legtökéletesebb fo r
mai megkötöttséghez, a vetkőzés abszolút megkomponáltságához, önmaga 
teljes tárggyá tételéhez, és meztelenségében mégis mindig önmaga tudna 
m aradni. Ha képes lenne a maximális önkorlátozásban önm agát egy form ai
lag rendezett másvilág részévé tenni, vagyis „m in thává”, szerepszerűvé válni 
úgy, hogy ezzel meg tudná terem teni nyilvános önfelm utatását. Ha nem sod
ródna a határ egyik oldalára sem, tudna teljesen szerepvállaló, azonosuló len
ni, és eközben önmaga is.

A művész ha előadásként levetkőzik, akkor annák a próbatételnek veti 
alá magát, hogy lem érje, egyáltalán lehetséges-e az em bernek alkotást lé tre
hoznia saját testét felhasználva erre. És egyúttal lem érje azt is, hogy ő 
maga képes-e alkotni, vagyis képes-e m egérteni azt az ellentm ondást, hogy 
önm agát nem önmaga felm utatásával kell fe lm utatnia, hanem  önm agát meg
semmisítve és mássá téve e m ásban kell hogy önm aga m aradjon.

A művész nyilvános vetkőzése olyan szituáció, am ely lehetővé teszi a 
művész számára, hogy az alkotás alapvető ellentm ondásait tapasztalja és 
megértse. A vetkőzés azonban szám talan lehetőség közül csak egy lehetséges 
helyzet. Azért alkalm as erre, m ert a meztelen te s t a szerepszerűnek és a m a
gánem berinek a határán  áll. Az alkotó em ber viszont, ha a művészet ezen 
alapkérdéseivel tisztában van, akkor minden cselekedetében képes találkozni 
ezzel a határral, és képes ezen átlépve önmaga felszám olásán át felm utatni 
önmagát.
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Király Jenő

ÁLOMREALIZMUS’

AZ „ÁLOMREALIZMUS” MEGHATÁROZÁSA

Az irrealisztikus és a realisztikus extrém ek: a mítosz és a história közé 
átm eneti form ák ékelődnek. A „magas” ku ltú ra  szintetizálni igyekszik őket, 
a töm egkultúra valam ennyit önálló áruform aként, specializált szolgáltatás
ként intézményesíti. A tragédia szétesik: m arad a th rille r és a m elodrám a. 
A regény szétesik: m arad tisztán akcionisztikus kalandos elbeszélés és szap
panopera. W erner Hofman m egkülönbözteti az „adventure strips” fo rm áit 
a köznapi élet m otívum világában otthonos és a „kisember problém áit” fe l
vető képregénytől.1 Számtalan fikció az ismerős élet problém áit m u tatja  be, 
nem tartalm az nyilvánvaló kalandot vagy fantasztikum ot, valam i módon 
mégis elszakad világunktól. A mesélő ábrázolás a mesélő eljárás periférikus 
típusa, mely az ábrázolás form avilágában és élm ényanyagában mozgósítja a 
mesélő módszereket. A külsőségek ábrázolásra utalnak, de az ábrázolás m e
sélni kezd. Balázs Béla írja: „A legrealisztikusabb drám ák és regények 
gyakran csak mesék.”2 A mesélő ábrázolás nem igazi ábrázolás: kvázi-ábrá- 
zolás. A kvázi-ábrázolás igazi mesélés.

A mesélő kvázi-ábrázolás akceptálja a valóságism eret alapvető törvény- 
szerűségeit, együtthatási módjaikhoz azonban csak látszólag hű. M ódsze
re a látszólagos valószínűség, a valószínűnek álcázott valószínűtlen, a re a 
lizmusnak álcázott kaland. A kvázi-ábrázolás a mesélő eljárás gesztusa a 
kulturális realitáskoncepció felé, az ábrázolás nosztalgiája a mesélő tu d a t
ban. A mesélő kvázi-ábrázolás az óvatos valószínűtlen: nem ta rtja  be az 
élettapasztalat valószínűségeit, de nem engedi, hogy megsértésük nyilvánva
lóan valószínűtlen szférát hozzon létre. Gondos szelekciónak veti alá a való
színűtlenségeket, csak a valószínűtlenség bizonyos m értékét tolerálja, az ala
kítás olyan devianciáit kedveli, amelyek valószínűtlensége nem feltűnő. A 
fantasztikum  az ábrázolt világ alapkategóriái szintjén áll szemben a term é
szetes beállítottság világával, a kaland a törvényszerűségek együtthatásának 
nyilvánvaló teljesítm ényei szintjén, a mesélő ábrázolás pedig re jte tt te lje 
sítményeik által.

Patrizi lá tta  és m éltatta az ábrázolás és mesélés közötti átm eneti fo rm á
kat, melyekben „az egyik rend a másikkal keveredik”.3 Az a formáció, *

* Részlet egy nagyobb tanulmányból.
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m elyben „egy h ihete tlen  a hihető képét ölti m agára”4, körülbelül megfelel 
a mesélő kvázi-ábrázolásnak. A fordíto tt esetben „a h ihető a hihetetlen szí
nében jelenik m eg.”5 P atriz i ezzel a fan tasztikum nak álcázott kaland később 
tárgyalandó fo rm ájá t írja  le. A m anierista gondolkodó az átm eneti form ákat 
többre becsüli, m in t a tisztákat: „a csodálatos nem más, m int az összekap
csolódás, amely által a hihetetlen dolgok hihetővé válnak”6. A csodálatos 
teljesítm ényét a ku ltu rá lis  realitáskép fellazításában látja, de tú l direkt 
felfüggesztését éppúgy elveti, m int teh e te tlen  elfogadását. A tisztán hihetőt 
leértékeli: a m űalkotás „teljesen valószerűre komponálva, hideg és szellem 
nélküli, nincsen benne semmi csodálatos vagy csodálat”7. A tiszta fantaszti
kum ot is lebecsüli, nevetségesnek vagy alantasnak ta rtja .8 Ezért nem tetszik 
neki Rabelais.

Gottsched, aki „valószínűtlen csodás” címén tárgyalja az elu tasíto tt fan 
tasztikum ot, elfogadja a „valószínű csodást” ; a kalandot, melynek jellem 
zése azután eltolódik a mesélő kvázi-ábrázolás eszménye felé. A nem -fan- 
tasztikus csodás, a h ihető  csodás a valószínűség norm atív kritérium ainak 
nyomására, Gottsched esztétikájában, olykor nem a kim ondott kalandot je
lenti, inkább álta lában  a jelentékenyet: „Egy király tehát sokkal inkább 
csodálni való, m in t egy polgár, és az erény  és bűn m agas foka inkább, m int 
a csekélyebb, mely egyáltalán  nem új nekünk. Mivel m árm ost a költészet sze
reti a csodálatra m éltót, csakis csupa rendkívüli em berrel foglalkozik, akik 
a jóban vagy a rosszban a legtöbbre v itté k .”9 Megindul a „csodás” fogalm á
nak transzform ációja, mely a „sűrítés”, a „felfokozás” és a „tipizálás” fogal
mai felé vezet. G ottsched pl. arról beszél, hogy a vígjáték fösvényében kü
lönböző fösvények ex trém  tulajdonságait halmozza az író: „Mindez még 
valószínű volna, bárm ily  ritka legyen is és bárm ilyen csodásnak látszana.”19 
M indaddig nem hagy tuk  el a mesélő kvázi-ábrázolás területét, m íg a k irá 
lyokra lecserélt istenek vagy az „egyszerű” polgárokra lecserélt királyok őr
zik elődeik vonásait: a királyok isteniek, a parasztok vagy polgárok kirá
lyiak.11 Csak akkor lépünk az ábrázoló tipizálás területére, am ikor a polgár
ban a polgári, a parasztban  a paraszti érdekel.

Frye tipológiai poétikája,12 ha m ásu tt vonja is meg a határokat, az egész 
általunk vizsgált m ozgásteret leírja. A Frye-féle „rom ánc” a fantasztikum  
és kaland közötti átm eneteket írja  le, F rye „nagymim etikus” form ája a ka- 
iandepika és az eszm ényítő nagyrealizm us átm eneteit. Épp az utóbbi átm e
neti tér jelensége a mesélő kvázi-ábrázolás.

Hevesynél a „film drám a” jelenti a szigorú ábrázolást, a „film regény” 
az ábrázolás és mesélés közötti á tm eneteket: „Genetikus szerkesztés, geneti
kus cselekmény vezetés teljessége és szabadsága, a realitás követelményének 
lényeges csökkenése: ez a két alaptulajdonsága a filmregénynek, a film regény 
elképzelt elvi típusának .”13 A film drám a fotokopikusan dokum entált jelenlét 
élményére építi a  n a rra tív  előadást, a film regény az epika m int felelevenítő 
m egjelenítés által szuggerált m últbeliséget állítja a középpontba. A fan tá
zia narra tív  felszabadulása irrealizál, a bem utatás, a reprodukció modusába 
helyezi á t a  cselekm ényt; a mesélés és a realisztikus elbeszélés h a tá ra it sem 
az életben, sem a m űvészetben nem  lehet egyszer s m indenkorra biztonság
gal meghúzni. R ealitástudat és rea litá sh it különbsége a köznapi életben és 
a m űvészetben m aga is csak a rea litá sh it eszközeivel — megérzésekkel — 
körülhatárolható. így jön létre a bizonytalanság régiója, a „realitás követel-
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m ényeinek” előbb észrevétlen, m ajd nyilvánvaló csökkenése, de fel nem  füg- 
gesztése. M ár az észrevétlen csökkenés régiójában is a vizuális látványosság 
lép a szigorú ábrázolás helyére. „Látványosság: ez az a fogalom, amely talán  
egy kis rosszalló árnyalattal, de leghívebben fejezi ki a film regény igényét 
motívum aival szemben.”14 A film drám ával összehasonlítva világossá válik, 
milyen erősen eltolódik a film regény Hevesy-féle fogalma a kalandos szenzá- 
cionalizmus felé: „Ez a látványosság azt jelzi . . . hogy a film regény m otí
vumai bizonyos m értékig önm agukért vannak, és ez m ár egy alapvető 
különbségre m utat rá a film regény és a film drám a között. A film drám ának 
nemcsak hogy nem szabad keresni, hanem  egyenesen irtózni kell m indattól, 
ami önm agáért van, a látványosságtól azonban kétszeresen, m ert az külsőséges 
hatásvadászatra és sok rossz értelem ben vett teátrálisságra csábít.”15 Mivel 
a kalandfilm  kolportázsrom antikája a „m esefilm” Hevesy-féle fogalm ába ve
zet át, a „film regény” elsősorban a mesélő kvázi-ábrázolásnak felel meg 
poétikájában. „A film regény lemond a drám ai jelenvalóságról, és ezzel le
hullanak előtte azok a korlátok, amelyek a valóság és a fantázia élete 
között húzódtak .”16 A film regény a szigorú ábrázolás bom lasztásának, témái 
és módszerei identitásvesztésének, más form avilág általi felhasználásának te 
rülete: „A mesefilm és ia film regény között m ég kisebb az elvi különbség, 
m int a film regény és a film drám a között, amelyek formailag, szerkezetileg 
is erős eltérést m utatnak .”17

Iros — Hevesyhez hasonlóan — megkülönbözteti 1) a realisztikus tö rté 
néstípusokat, 2) a realisztikus történéstípusok megemelt, tú lhajto tt változa
tait és 3) a m esét.18

Morin „álom realista film ről” beszél, mely a tiszta valóságfilm és a tiszta 
valótlanságfilm , felszabadult képzeletfilm  közötti átm eneti form aként a va
lóság képébe viszi bele az álmot, nem tisztán irreális álomvilágot terem t. 
Schütz és Luckmann a „relatív-term észetes világnézet”19 fogalm ával arra  
utal, hogy a term észetes világkép és az álom között átm enetek vannak. Az 
elbeszélt álom emlékét „a term észetes tapasztalat idealizációi”20 form álják. 
Hasonlóképp használható a relatív-term észetes világnézet fogalma a term é
szetes világkép és a fantasztikum  m int a term észetes világkép rendszeres fel
függesztése közötti fokozatok elemzésekor. Az álom elbeszélése spontánul 
terem ti az éber tudat és az álom fantasztikum  közötti átm eneti form ákat. Az 
elbeszélt álom m ár nem egészen azonos az álom m al; az éber tudat nyelvé
nek term észetes világképe deform álja az álom élm ényeit; a beszámolók a 
természetes világkép nyelvén fejeznek ki olyan élm ényeket, amelyek lénye
gük szerint idegenek tőle. Amit átm enthetünk  az álomból az ébrenlétbe, 
csak az álom és a nappali álmodozás kompromisszuma; akaratlanul is 
kontrolláljuk, m int a nappali álmodozást, még ha hűségesek próbálunk is 
m aradni a kontrollálhatatlan  álomhoz. É bertudat és álom fantázia birkózása 
rajzolja elő azt a mozgásteret, ahol a mesélő kvázi-ábrázolás form arendszere 
létrejön. Morin úgy látta, eltűnőben van az álam realizm us form ája: „V itali
tás van a k é t póluson, de szinte sem m it sem találunk  középen, ott, ahol 
régen a valóság és a képzelet szintézise épült, ahol a happy end uralkodott.”21 
A Morin elbúcsúztatta form áknak korunkban a film term elés m űfaji arány- 
rendszerében földcsuszamlást előidéző Dallas hozta feltám adását.
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A MESÉLŐ KVAZI-ABRAZOLAS MÜFOGASAI

Milyen m ódszerekkel m esél a kvázi-ábrázolás?

1) Enciklopédikus sűrítés

Mivel a valószínűtlen ak a r fellépni valószínűként fokozottan kell hang
súlyozni a pusztán látszólagos valószínűségeket. A valószínűként megjelenő 
valószínűtlen, igyekezvén fenn ta rtan i a valószínűség illúzióját, túlvalószínű- 
k én t lép fel, a „nagyon is em beri”, a „túlságosan is em beri” hangsúlyával 
tá la lja  m otívumkincsét. Jobban  hasonlít az „Életre”, m int valóságos éle
tü n k : mindent belezsúfolnak, am it az „igazi élet” sztereotípiái m egkívánnak. 
A túlsűrítés eredm énye a term észetellenes természetesség, a rendkívüli köz- 
napiság, a valószínűtlen valószínűség, az ábrázolandó közegre jellemző összes 
problém ák és m egoldások enciklopédikus összefoglalása. Mivel külön-külön 
m inden  motívum valószínű, egyesülésük valószínűtlensége nem feltűnő. Az 
eredm ény olyan m esevilág, m elyben senki sem ismer a maga életére, de 
m indannyian rá ism erünk közös életünkre, „az Élet” mítoszára.

2) A cselekm énystruktúra m esterkéltsége

Az enciklopédikus sű rítés nem csak a m otívum ok zsúfolásában áll, külön
leges összecsomózásukat is megköveteli. Az ábrázolt problém ák egyesítésére, 
m ivel a valóságban szétszórt, izolált m egjelenési m ódjuk tipikus, az életta
paszta lat nem kínál kapcsolódási modelleket. Ezért kívülről kell belevinni 
az egyesítési m in tákat, am elyek egy konstruált fantáziaviág élm énydisztri
búcióját szegezik szembe az élm ények term észetes csoportosulási m ódjaival. 
A mesélő kvázi-ábrázolás nem  a szokott módon hozza létre a valóság meg
szokott teljesítm ényeit; valószínű események jönnek létre  valószínűtlen mó
don. Az élm ényanyag realista  érzék term éke, a kapcsolás, a forma a mítoszé. 
A  bem utatott m ikrokozm osz rendkívül ökonomikus, soha sem redundáns, 
m indenkinek éppen az a  rokona, hitvese vagy ismerőse, akit a cselekmény 
egyszerű és kim erítő univerzum m á szervezése megkíván. Rakodzay Pál így 
jellem zi a m elodram atikus valószínűtlent: „A tú lzott rom antika azonban 
a meglepetést vette  főnek, és ennek feláldozta az igazságot és a valószínű
séget. Mert az például hihető, hogy két testvér egy leányt szeret, de hogy 
ez a lány azoknak testvérhúga, ilyen véletlen is m egeshetik, de oly rendkí
vüli, hogy a leghiszékenyebb em ber sem bízik abban, hogy ez az életben 
lehetséges legyen. De ez hatásos fogás.”22 A szereplők a legjobbkor tűnnek 
fel és távoznak, m indig ott bukkannak fel, ahol szükség van rá ju k ; a n a rra 
tív  célzatban, a szerzői ideológiában m egtestesült gondviselésként m űködik 
a cselekményvezetés. A sosem stagnáló cselekm ényt szerencsés vagy szeren
csétlen véletlenek h a jtják  előre, m elyek m inden figurából k iváltják a m axi
m um ot, hogy k im erítően jellemezze típusát.

3) A művészi alakok nyelve

Nemcsak a cselekm ény m űvién konstruált, a fiktív  személyek nyelve is 
szofisztikus („Sophisticated”). A szereplők többet kim ondanak, m int az élet-
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ben, egész létezésüket felszívja, megkettőzi a nyelv. A viszonyoknak a 
szerző általi pittoreszk dram atizálását megkettőzik, még egyszer dram atizál
ják  a szereplők pittoreszk megfogalmazásai. A fordulatok tanu lságait a régi 
vallásos nyelv vizionárius erejét a köznapi tudat szim bolikájába beoltó ta lá
nyosán szimbolikus vagy moralizálóan didaktikus m ondatok foglalják  össze.

4) Perspektíva

A minden ízében ordítóan épületes cselekmény ünnepélyesen aláhúzott 
perspektívába torkollik. A kritikus valóságkép által igazolt életlehetőségek 
határa inak  szakadatlan észrevétlen átlépései az ábrázolt élet fejlődéstenden
ciáit is befolyásolják. A körülm ények különleges összecsomózása átértékeli 
a cselekményt. A látszat szerint köznapi problém afilm  miliője a le lkekért fo
lyó küzdelem kulisszájává változik. Nemcsak a halmozott tip ikus jelensé
geket hozzák közelebb egymáshoz, problém a és megoldás, törekvés és cél. 
jelen és jövő is közelebb kerül, közvetlenebb kapcsolatra lép. A valóságban 
egy társadalm i réteg egésze által átélt és a nemzedékek feladatm egoldásai
nak Stafétaszerű mozgásában megoldott problém ákat itt néhány em ber ösz- 
szefüggő akciósorozata veti fel, és egyetlen egyén életében megoldódnak. 
Szárnyakat kapott történelem  ragadja magával a valóságosnál zökkenőm ente- 
sebb világot. A m elodrám a a szerelem, a köznapi problém afilm  a házasság 
élm ényanyagára vetíti, benne oldja fel az individuális sors léptékével nem 
m érhető kollektív m ozgásform ákat. A p rivát érzelmek utópiája, akárcsak 
a köznapiság populáris problém a fiimi mitológiája, m inden problém akörből 
kiküszöböli az áttekinthetetlenül problem atikust, a m ellékproblém ák káoszát. 
Jobban működik ez a világ, jobban kontrollálják lakói, m int mi a m agunk 
valóságát. Tökéletesebb, m ert egyszerűbb. így fogunk uralkodni világunkon, 
ha annyival bonyolultabbak leszünk mai lényünknél, amennyivel egyszerűbb 
ez a világ a való világunknál.

AZ ALOMREALIZMUS TÖRTÉNETI SZOCIOLÓGIÁJÁHOZ

Az ábrázolásform ák döntően a kanonizált művészetet, a mesélésform ák 
pedig alapvetően a populáris ku ltú rá t jellemzik. Ez magyarázza a fikció
spektrum  középső értékeinek, a poláris értékek m érsékeltebb változatainak 
sajátos szerepét, mely az ábrázolás m érsékeltebb változatainak nagyobb nép
szerűségében és a mesélés m érsékeltebb változatainak nagyobb presztízsé
ben nyilvánul meg. A m érsékeltebb form ák segítségével a  populáris ku ltú ra  
kritikai elism erést nyerhet, anélkül, hogy le kellene m ondania a mesélő 
eljárásról. A populáris ku ltú ra több kritikai sikerre vágyik, a kanonizált 
művészet több közönségsikerre. A poláris változataitól eltávolodó kanonizált 
művészet megközelítheti a populáris ku ltú ra  term ékeinek népszerűségét anél
kül, hogy át kellene vennie a mesélő módszereket, feladnia az ábrázolást.

Az álomrealizmus az ábrázolással rokon presztízsform a lá tsza tá t keltve 
őrzi a mesélő módszereket. Ez lehet tisztán látszat, de az így te rem te tt 
kevésbé extrém  közegbe, a mesélő eljárás érintetlen uralm ának alávetve, 
valódi ábrázoló m ódszereket is felvehetnek. A mesélő kvázi-ábrázolás közve
títő szerepet játszik a valódi ábrázolás és a kalandos-fantasztikus form ák
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érintkezésében, kölcsönhatásában. A tisztább, alapvetőbb form ák érintkezése 
szám ára hasznos kom m unikációs típus történeti szerepe időnként megnő, egy- 
egy kor, kultúra esztétikai élete számára alapvető form ává is válhat. Külö
nösen fontos azok szám ára, akik a mesélő k u ltú ra  hipnózisában élnek, de 
m ár vonzza őket az ábrázoló ku ltúra presztízse. Az am erikai hangosfilm 
első harminc évét teljességgel a nagy gazdagsággal kibontakozó mesélésfor- 
m ák  uralják, az igazi ábrázolás, a következetes kvázi-referenciális fikció 
periférikus szerepet játszik . A kvázi-ábrázolás m érsékli a kaland és fantasz
tikum  gátlástalan m esélő szenvedélyét, erőfeszítéseket tesz a környezet fel
fedezésére, a miliő k ritik a i képének felvázolására, gondjaink rendszeres 
artikulálására. A régi Hollywoodban a mesélő kvázi-ábrázolásra háru l az iro
dalom ban vagy az európai film ben a realisztikus ábrázolás által gondozott 
szükségletek kielégítése. A kvázi-ábrázolás alapvető form ává válik, többnyire 
össze is tévesztik az ábrázolással. A tudatosabb nézők a kvázi-ábrázolást 
„em eltebb” hangnem nek, a kvázi-ábrázoló fikciót „igényesnek”, „réalistának”, 
„felelősnek”, „problém alátónak érzik. (Kevésbé áll ez a m elodrám ára, in
kább  a presztízsfilm re; az álomrealizmus nem  egységes, tovább differenciá
lódik, s m indenkor az ábrázoláshoz legközelebbi extrém  form ája képviseli a 
presztízsform át.) A m ai napig az elfogulatlan, naiv publikum  a filmtömeg
term elés fő eltartó ja . A naiv publikum  és a sajátos film eket élvező intel
lek tuális m inoritás között feltűnik  egy viszonylag nagy publikum : ha nem is 
k ife jle tt in tellektuális igénnyel, legalább az igény igényével. Ez a kvázi-ábrá
zolás közönségbázisa, mely más, önállóbb a rcu la tú  produktívabb püblikum ré- 
teg  m int az extrém  in tellek tuális igényt nem érző, de majmoló elfogult közön
ségréteg, mely az ún. művészgiccset ta rtja  el. A félm űvelteknek szánt „prob
lém afilm ” p lakatívan  megfogalmazott, illusztratív-didaktikus módon preparált 
„társadalm i” problém ákról cseveg. Bizonyos érte lem ben a m elodráma is prob
lém afilm : a lelki problém ák m űfaja. A problém afilm  és a m elodráma a szel
lem i és lelki igények d istanciáját öltik a tiszta akciófilmmel szemben. Befo
gadóik m űveltebbnek, illetve érzékenyebbnek ta rtják  m agukat az extrém  
kalandos és fan tasztikus form ák élvezőinél. A mesélő kvázi-ábrázolás presz
tízse jelentős tehetségeket vonz, jelentős alkotásokat is létrehoz. Specialistái 
vannak. Kimagasló rendezők (William Wyler, Joseph Mankiewicz) főként a 
kvázi-ábrázolás fo rm áiban  alkottak. A tiszta kalandfilm et presztízsfilmekkel 
váltogató nagy m esterek ambiciózus k irándulásai szintén a kvázi-ábrázolás 
terü le tére vezetnek (John Ford: Besúgó, Érik a gyümölcs). A mai rendező is 
gyakran  m indkét régióban tevékeny. George Lucas a  fantasztikum  (A csilla
gok háborúja) m ellett a kvázi-ábrázolással (Am erican Graffiti) is próbálko
zott. Steven Spielberg is él a  kaland és fan tasztikus (Jaws stb.) m ellett a 
kvázi-ábrázolással (The Sugarland Express). Spielberg megható naivsággal 
keveri össze a „m agas” m űvészet analitikus intellektualizm usát a mesélő 
kvázi-ábrázolás ál-köznapi kalandm itológiájával: „A Bíbor szín jeleníti ren
dezői pályám igazi nagy k ih ív á sá t.. . Nagy nevek és különleges film trükkök 
nélkü l kívánok dolgozni, nem idézem a m esék világát, és kerülöm  m ajd a 
h ihető  vagy h ihe te tlen  csodákat. Próbára kívánom  tenni m agam at: vajon 
képes vagyok-e valam iféle m egújulásra?”23

A sztálinizmus ku ltú rpo litikája  sajátos „kétfron tos” harcot fo lytatott: az 
íllúziótlan, k ritikus m ivoltában ellenségesnek érzett igazi ábrázolás, akárcsak 
a termelési és po litikai propaganda céljainak nehezen alávethető „komolyta-
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lannak”, „valótlannak” érzett szenzációs, kalandos, egzotikus és fantasztikus 
form ák ellen. Így itt is előretört a kvázi-ábrázolás. A kor realistának vélt 
életrajzi filmjei (Micsurin, Viharos alkonyat) nem  kevésbé legendamesék, 
m int a hasonló hollywoodi term ékek (pl. Clarence Brown: Edison, the Man).

Az amerikai film, „művészetet” akarván létrehozni, „üzenetet” próbálva 
közvetíteni, de az igazi realizm ust nem érezve elég szórakoztatónak, a kvázi- 
abrázoláshoz fordult. Az európai művészfilmi tradíciókon nevelkedett szer
ző, aki napjainkban kapcsolatot keres a közönséggel, de a kalandot és fan- 
tisztikum ot valószínűtlennek, könnyűnek, intellektuális igényei szám ára el
fogadhatatlannak érzi, szintén a kvázi-ábrázolásban keresi a k iu tat. Az álom- 
realizmus itt is önálló iparág. Romy Schneider éppen ebben a dimenzióban dol
gozva vált talán utolsó klasszikus értelem ben sztárrá. Még Bergm an kései 
csevegő problém afilm je (Jelenetek egy házasságból) vagy fél-m űfaj filmje 
(Kígyótojás) is bizonyos szinten határesetként ide sorolható. Bergm an pá
lyája korai szakaszán is élt, akkoriban frissebb, szuggesztívabb módon, a 
mesélő kvázi-ábrázolással (Egy nyár Mónikával, Egy nyáréjszaka mosolya).

Átm eneti szerepe m indkét pólus, mind az igazi ábrázolás, m ind az igazi 
mesélés helyettesítésére képessé, univerzális pótszerré teszi a kvázi-ábrázolást. 
Ez nem jelenti, hogy lényegileg hamis, értéktelen form a: ha nem nyom ja el 
a pólusokat, kiélheti saját lehetőségeit, melyek annál nagyobbak, minél vi
rágzóbbak a szenvedélyesebben a szélsőségekre törő form ák pólusai, melyek 
között közvetít.
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Bujdosó Dezső

STALLONE
avagy: ismerjük meg Amerikát

I

John  Whitehead am erikai külügym iniszter-helyettes körülbelül a kö
vetkező szavakkal nyilatkozott a M agyar Televíziónak: „Önök m ost olyan 
útra  akarnak lépni, ami A m erikát naggyá tette. Ez a m agánvállalkozásra 
épülő gazdaság.”

Mivel m értékadó politikai m egnyilvánulások szerint M agyarországon az 
allami tu lajdon  hegem óniáját a közeljövőben vegyes gazdaság v á ltja  föl 
(amelyben m ár nem m arginális, hanem  komolyan számbaveendő lesz a  m a
gánvállalkozás szerepe), ideje, hogy tanu ljunk  a m agántulajdonra épülő 
gazdaságoktól, elsősorban az élenjáró Am erikától.

S tallone film jei ideális vizsgálódási anyagot nyújtanak a szám unkra. 
De azért legyünk óvatosak, hátha m ásról is szó van.

A Stallone által m egelevenített figurák nem tucatemberek, hanem  indi
viduumok. Cselekedeteiket, m agatartásukat — még a Kobra esetében is, ahol 
hősünk rendőrt alakít — az egyéni ítéletalkotás határozza meg.

Stallone figuráinak individualitása aktív, m ondhatni mindig vállalkozói 
típusú, tehát nem a hagyományos, befelé forduló, ezoterikus ind iv idualitás
ról van szó.

A magányos, individualista hősökkel szemben a m agyar nézőben k é t
fajta előítélet él.

A „hagyományos” megítélés szerint az individualizmus nem szolgálja a 
közjót, sőt azzal ellentétes. Az individualitás a társadalom  rákfenéje, m ert a 
közösséget atom jaira akarja lebontani. Zülleszti a nagy egészet, ezért leküz
dendő, kiirtandó.

A másik nézet az individualitás apológiája. Eszerint ugyan az egyének 
saját önző m agatartásukból indulnak ki, a többi em berrel kím életlenül szem- 
benállnak, az egészből, az egyének öntudatlan  törekvéseiből mégis előáll 
a közjó, a közösségi haszon.

Az első felfogás az ún. „szocialista” világnézethez, a második a „kapi
talistáéhoz” áll közel.

A mi felfogásunk szerint S tallone film jeiben olyan világkép tá ru l fel, 
amely egyik nézettel sem egyezik. M ert m it látunk Stallonénál? A válla lt 
individualitás nem szigeteli el az egyént a közösségtől, de ugyanakkor a kö
zösségi-társadalm i közjó nem is áll elő önmagától. Sőt, s erre is számos 
példát találunk, a társadalm i harm óniát — Stallone szerint — csak tudatos 
akarással, a közösségért történő önzetlen helytállással lehet elérni.

79



A Rambo II végén az ezredes a következőket m ondja: „Nem gyűlölheted 
a hazádat.” (M iután m ár m ajdnem  megölték Ram bót, a bajtársai cserben
hagy ták  stb.) Mire Ram bo: „Azt akarom, hogy Am erika ugyanúgy szeres
sen bennünket, ahogy mi szeretjük A m erikát.”

Stallone partneri viszonyt kíván kialak ítan i a társadalom mal, még ha a 
társadalom , illetve annak  egyes képviselői, hatalm asságai nem is akarnak 
ugyanilyen partneri viszonyt vele.

Rambo világszem lélete tagadja a szabadversenyes kapitalizmus mohó, 
em bert nyomorító, csak a profito t számláló gyakorlatát, és a későbbi, nem 
zetközivé vált kapitalizm ust, a m ultinacionális vállalatok felvirágzását hozó 
im perializm ust egyaránt.

Kantnak, a gazdasági típusú társadalom  legjelentősebb filozófiai elvei 
m egfogalmazójának van  egy roppant szellemes, szemléletes, a kapitalista 
világ társadalm i s tru k tú rá já t m élyértelm űen m egvilágító m etaforája.

A magányos fa — a köznapi tapasztalat is ezt m utatja  — nem törekszik 
túlságosan fölfelé a m agasba, hisz van szám ára bőven napfény, levegő, tér. 
Az erdő fáival azonban m ás a helyzet. A té r  szűkös, a fák egymás elől 
veszik el az éltető  napfényt, levegőt, tere t. Az egyes fák közt versengés 
folyik a puszta létezésért. A lehetőségek igazán, maxim álisan csak az erdő
ben  bontakoznak ki. A záltal tehát, hogy az egyes fák számszerű sokaságá
ból egy új minőség, az erdő jön létre (tehá t a quantitásból a qualités), ha
talm as lehetőségekkel gazdagodott az egyes fa, azaz az egyes egyed, egyén is.

Az erdő teh á t nem csak hogy nem nyom ja el az egyest, de a sudár 
fákká kifejlődött egyesek révén lesz m aga is tökéletes. A Stallone-figurák 
nem  önzők, és ugyanakkor nem önfeladóan közösségiek. Valami kanti ér
telm ű „társia tlan-társiasság” van lényegükben. Ezért m agányukban is közös
ségiek, és legelkötelezettebb közösségi m egnyilvánulásukban is magányosak. 
Csak egy példa: a Ram bo III elején k ijelen ti hősünk: „Ez nem az én hábo
rú m ”. S aztán, nem  elvekért, hanem a vele szolidáris ember, az ezredes 
m egm entéséért m égis az életé t kockáztatja szám talan kalandban. S m ikor a 
„gépezet” beindult, m ikor Rambo példáját követik  a harcosok, akkor kiszáll 
az egészből. F é lte tt am u le ttjé t átadja egy harcossá érlelődött gyermeknek, 
m integy rá testálva küldetését, és elindul m agányos ú tjára , hogy m ásutt is
m ét elölről, a nulláró l kezdjen mindent.

Rambo a m odern Szindbád, korunk „turistája”, aki ugyan életét adná 
az általa igaznak ta rto tt, és benne érzelm ileg is m otivált ügyért, de aki so
hasem  terem t győzelm eiből magának hitb izom ányt, anyagi vagy erkölcsi tő
két. Ő mindig egyedül, azaz önmaga m arad . Sem m ilyen hatalom, szervezet 
nem  integrálhatja őt, m ert lényege m egközelíthetetlen, eladhatatlan. Rambó 
nem  hajlandó sem politikai, sem gazdasági áruvá válni „Szenved” — ezt 
tükrözi arckifejezése —, m ert örökösen k ívü l van m inden világon, miközben 
örökösen harcol azért, hogy a világ jobb, igazságosabb, becsületesebb legyen. 
A Rocky fV-ben egy am erikai bokszolót a lakít, aki m ár nem egyszerűen a 
leghatalm asabb fizikai ellenfelét hívja ki, hanem  politikai ellenfelét is, azaz 
a legerősebb szovjet öklözőt. Harcuk így világok harcává válik. Rocky term é
szetesen legyőzi a szovjet bokszolót, de ebben  a győzelemben nyom a sincs 
valamiféle bornírt am erikai fölény tudatnak. Az 1985-ben készült film ben egy 
Gorbacsovra hasonlító  legfőbb szovjet politikus is végignézi a meccset, és 
saját bokszolójának legyőzése után kicsit kényszeredetten ugyan, de elkezd
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tapsolni. Elismeri az erősebbet. De m it mond Stallone: „még m indig jobb 
egy ilyen győzelem, m int egy háborús győzelem”. És így nyilatkozott az 
újságíróknak: „azért jöttem , hogy m egértsük egymást, hogy önök m egért
senek bennünket, és én m egértsem önöket.” „Érintkeznünk kell, a problé
m ákat az együttm űködés, nem pedig az ellenségeskedés szellemében kell 
m egoldanunk.” Persze ezt az utolsó m ondatot m ár nem Stallone m ondta. Ezt 
a m ondatot Gorbacsov írta  le 1987-ben, a nyári szabadsága alatt, az Á tala
kítás és új gondolkodás c. könyv bevezetésében.

Stallone próféta, m ár 1985-ben elm ondta azt, am it Gorbacsov 1987-ben 
ír majd le. 1987-ben forgatta  a Rambo III-at, melynek cselekménye Afganisz
tánban játszódik. Rambo a mudzsahedinek oldalán küzd a szovjet csapatok 
ellen. Szó sincs azonban szovjetellenességről vagy vak politikai elfogultságról 
Stallone a „m ásik” világhatalom nak az A m erikával tükörképszerű akcióját 
látja itt: „mi m ár m egpróbáltuk Vietnam ban, elvesztettük, most önök m eg
próbálják Afganisztánban, el fogják veszteni.”

Stallone a Rambo III-ban is jósnak bizonyult: ha nem  is m aradéktalanul 
érvényesül a tükörképszerűség, de facto azonban ugyanez játszódik le nap
jainkban a szovjet csapatokkal, m int annak idején V ietnám ban az am erikai
akkal. És ahogy Rambo nem találta a vietnam i háború u tán  a helyét a világ
ban (lásd Rambo I), ugyanígy nem ta lá lta  az a több ezer afganisztáni veterán  
(deszantos), aki nemrég tün te te tt M oszkvában a Puskin téren, vagy azok 
a veteránok, ak ik  az afganisztáni hősiességüket képtelenek „konvertáln i” a 
civil életben.

RAMBO I

Hogy melyik az alapfilm , az eredeti film az eddig készült három  folyta
tásban? — nehéz, lehetetlen megmondani. Mindegyik film ugyanaz, és alig 
hasonlít a m ásikra. Ugyanazok a kellékek, a cselekménybonyolítás közvetlen 
fordulatai, Stallone, arohetipikus jegyek is fölfedezhetők az egyes film ekben. 
Mégis, m indegyik film az eredetiség varázsát nyú jtja  a néző szám ára. E 
filmek ugyanis nem folytatások (még a Rockyk sem, jóllehet, ott a hős éle
tének cselekményfonalát meséli tovább Stallone), hanem mindegyik elölről 
kezdődik, s az előző film re csupán annyiban támaszkodik, m int am ikor egy 
mese olvasásába kezdünk bele; mivel m ár sok mesét olvastunk, ism erjük a 
játékszabályokat, de valam i eredeti tö rténe t fog következni.

A film kezdő képsorai filmes és irodalm i asszociációkat keltenek. Ram 
bo, a V ietnam ot m egjárt veterán, nem  találja a helyét a civil életben. 
Próbál valam iben megkapaszkodni, talán  az emlékekben, ezért felkeresi egy
kori harcostársait. A válasz: m eghalt rákban, börtönben van stb. Senkit sem 
talál, akivel közös szót értene az am erikai kisvárosban, céltalanul kószál, 
am ikor belebotlik a kisváros seriffjébe. Az igazoltatja, pejoratív  megjegyzé
seket tesz rá  („ismerjük az ily en ek e t. .., jobb lesz, ha eltűnsz”). Hősünk 
m ár-m ár lenyelné a sértegetéseket, de váratlan  elhatározással visszafordul: 
milyen jogon kergetik el, m ajd elmegy önként. Szabad ember, nem csinált 
semmi rosszat.

Két pici petárda robban egymással szemben. A seriff hatalm askodó 
gesztusa, alaptalan gyanúsítgatása, és Rambo szabadságvágya, érzékenysége
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a sérelem re. Sokkal nagyobb vétségek is m egtorlatlanul m aradtak, és sok
kal nagyobb igazságtalanságokat is lenyelt m ár Rambo. De most mégis, m int 
a h idrogén- és az oxigénatom , a két ellentétes gesztus összetapad, össze
gubancolódik. Persze, nem  békés vegyület keletkezik, ebben az értelem ben 
nem  jó a hasonlatunk, hanem  robbanószer. És ettől a pillanattól kezdve 
e lindu l a  pokol.

A hatalom nem  tű rh e ti hogy föllázadjanak ellene, még ha jogosult is ez: 
ő csak  a m eghunyászkodást ism erné el. Az in tegratív  személyiség azonban 
fönnakad  a hatalom  to rkán , se kiköpni, se lenyelni nem tudja. Beindul 
te h á t a kölcsönös erőszaktétel eszkalációja.

M ár a kezdeti konflik tus fölvet egy nehezen megválaszolható kérdést. 
Nevezetesen: hogyan lehetséges az, hogy egy alulról építkező, gazdasági tí
p u sú  társadalom ban a  hatalom  és az őt kiszolgáló erőszakszervezet ellen
őrizhetetlen , és olyan önkényes cselekvésre ragad tatja  magát, m int a film 
beli seriff. A seriff m agata rtása  inkább egy despotikus-bürokratikus stru k 
tú rá b a  vagy to talitárius hatalm i szervezetbe illene bele. Vagy talán  nincs 
is olyan messze a k é tfa jta  s tru k tú ra  egymástól, m int hinnénk?

Ezt bizonyítja az is, hogy a cselekm énybonyolítás a továbbiakban erősen 
em lékeztet a Vadászjelenetek Alsó-Bajorországban  című ném et film cselek
m ényére. A ném et film  a fasizmus szellemének, gyökereinek virulenciájárói 
a k a r t  beszélni. Vajon a to ta litá rius rendszer szelleme ott élne Am erikában is? 
— kérdezhetjük a Rambo I m egtekintése u tán . Választ, legalábbis egyértel
m ű választ nem ad S tallone a kérdésünkre. M int m inden esetben, a cselek
m ény  hitelét nem a külső valóság, nem e valóságról alkotott képünk igazolja 
vissza. A cselekménynek belső öntörvénye van, és ebben a belső öntörvényű - 
ségben Stallone hitelesíti az általa bem utato tt kegyetlen képet. Egy feltéte
les igent kell tehát válaszolnunk önm agunk kérdésére.

A Rambo I azonban messze több, m in t egy m odern K olhaas-történet. A 
film  ezen expozíció u tán  lendül á t igazi terepére. Rambo üldözötté, sőt ül
dözött vaddá válik. Most jön el az ő ideje. Ha eddig a társadalom  nem 
tu d o tt  m it kezdeni V ietnam m al, most Rambo tud. A film fő oppozíciója 
a személyek oppozícióján tú lnő: m ár nem  a seriff—Rambo ellentétről, é le t
halálharcró l van szó, hanem  a város, a gépesített, technikailag perfektül föl
szerelt világ és a dzsungelharcok tapasztalatait átm entő Rambo igazi terepé
nek, az amerikai dzsungelnak az ellentétéről. Rambo itt  talál m agára. Ez az ő 
hazája , m int M auglinak, m int Tarzannak, m in t a Civilizáció által elüldözött 
indiánoknak. (Rambo egyébként öltözete, fejdísze, nyila stb. u tán  sokszor tű 
n ik  indiánnak, m ondják is róla, hogy ősei közt voltak indiánok.) Rambo a 
term észet gyermekévé vált. A fák, a sziklák s főleg sa já t testi ereje, m ind
ehhez járuló lelem ényessége lesz az igazi tá rsa  ebben az egyenlőtlen küzde
lem ben.

Ha tehát m egszakadt az élet, a társadalom  kontinuitása Vietnam és Ame
rik a  között, akkor m ost kerülő úton éppen Rambo terem ti meg ezt a kontinui
tást. Anélkül persze, hogy verbalizálná a problém át: így teszi önm agát a 
m odern értelem ben v e tt civilizáció nélkülözhetetlen technikai és erkölcsi 
építőkövévé.

Szerencsére a  film  elkerüli azt a buktató t, hogy a fő konfliktust a város 
és a dzsungel (a term észet) egyszerű ellentétévé szimplifikálja. Ram bóban 
nem  nosztalgia él a term észet iránt, hanem  számára ez a harc term észetes
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terepe, ö  ugyanis fair-play harcos és nem lesipuskás. Nála csak az erő, a 
tehetség, az ügyesség, a fu rfang  számít, s nem a technikai civilizáció em bert 
elbújtató  fölénye, ereje. Rambo nem  veti meg a technikát persze. Ha kell, 
gépkocsit, ha  kell, repülőgépet vezet. A különbség csupán annyi, hogy a 
m odern technika kezes báránykén t sim ul Rambóhoz, míg m ásoknál idegen 
tárgy, a puszta gyilkolás eszköze.

RAMBO II

A Rambo  1-ben végül is Ram bót az ezredes közrem űködésével nem ölik 
meg, m ásrészt Rambo is kiegyezik; m egadja magát. A m ásodik epizód a kő
fejtőben raboskodó Rambo bem utatásával kezdődik. Fontos akcióra készül 
a katonaság — Vietnamban kellene földeríteni még fogva ta r to tt  am erikai 
katonákat —, és Rambót választják k i a feladatra.

M ár az első jelenetblokkban m egm utatkozik az a gondolat, am elyet 
többször is hangsúlyoztunk. Ram bót nem  hatja  meg a kegy, nem  alázatos, 
nem akar eleget tenni a felsőbb parancsnak. De eleget tesz a saját belső 
parancsának: a baj társaiért, érzelmi, szolidaritási alapon. Rambo nem  sor
katona, aki meggyőződésből vagy kényszerből csatába megy, Rambo portizán. 
aki csak a saját belső meggyőződése és stratégiája alapján hajlandó csele
kedni, és főleg: a partizánakció végén átad ja  a stafétát a sorkatonáknak.

Eddig még nem u taltunk  arra, hogy milyen m etakom m unikativ  m otivá
cióval, gesztusrendszerrel jelenik, ábrázolódik ez az emberi tartás. Ehhez a test- 
nyelv-szótárhoz tartozik a rezzenéstelen, kissé mélabús arcon tú l az egyenes, 
büszke járás (amiben semmi gőg, semmi Übermensch es a ttitűd  nincs), az 
egész gesztusrendszerből árad a nyugalom  és biztonság, belülről vezéreltség

A Rambo 7-ben sem volt m indenki Rambo ellensége, m in t ahogy a 77- 
ben és a 777-ban is vannak szövetségesei. M indenekelőtt ki kell emelni a>. 
ezredes figuráját. Ez az egyébként kevés színnel fölvázolt alak igen fontos 
dram aturg iai funkciót játszik a film ekben. (Egy kicsit hasonló „apa”-figura 
a Rocky-Ъап a menedzser. Am ikor az meghal, Rocky teljesen elveszti a lába 
alól a talajt.) Az ezredes az egyetlen em beri lény, akinek tekintélye van 
Rambo előtt. Fontos: nem azért, m ert a  főnöke volt V ietnam ban, hanem  
belső, emberi tartása m iatt. Tulajdonképpen az ezredes a közvetítő kapocs 
vagy láncszem Rambo és ellenfelei, Rambo és a világ között. A hatalom ban 
benn is és nem  is benn lévők, a borotvaélen táncolok, a két világban élők 
létezése egy normálisan működő társadalom ban nélkülözhetetlen.

A Rambo 77-ben cselekményszerűen is fölbukkan az a problém a, amiről 
m ár korábban beszéltünk. Stallone olyan világot akar, am elyben nincs A fga 
nisztán és nincs Vietnam. Az elfogult néző a Rambo II sok jelenetét viet- 
kong-ellenesnek, a Rambo III jeleneteit pedig szovjetellenesnek vélné. Pe
dig szó sincs erről. Stallone még ha a  mesék egy-két vonásra redukált 
módszerével, elrajzoltan m utatja  is az ellenséget, sohasem elfogult gyűlölet
tel. Nem fanatikus fundam entalista, sem fanatikus katonai bürokrata. Ép
pen ezért neki legalább annyi problém ája van a „sajátjaival”, ha nem  több, 
m int az ellenséggel. R&mbo m indig két tűz között van. Az am erikai katonai 
gépezet embertelensége, m erev bürokratizm usa a legkeményebb k ritika  alá 
esik, ehhez képest szinte szelíd az a kép, am it a tulajdonképpeni ellenségről 
ad. Stallone az igazságtalanságot gyűlöli, de nem az em bereket, nem az 
egyes népeket.
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RAMBO III

A film két „nem ” között elmondott „igen” története. Hősünk kolostorba 
vonult, nem kíván részt venni az afganisztáni harcokban, még az ezredes 
kérésére sem. És m iu tán  mégis részt vett, am ikor a harc új lendületet ka 
pott, kivonul a szín térről. Az állandó rekvizítum ok most is keretezik a fil
m et. Az am ulett és a jellegzetes Ram bo-tőr m ár a film  elején fölbukkan. 
Az am ulettet igen szertartásos m ozdulatokkal igazítja meg a nyakán Rambo. 
És amikor abbahagyja a  harcot, otthagyja az am ulettet egy fiatal fiúnál, aki 
tovább harcol a szovjetek és a korm ány csapatai ellen.

Magányos em ber, tőr, am ulett, gyerek — ezekkel exponálódik a tö rté 
net. Másfelől az ezredes és az am erikai követség egyik m unkatársa kéri 
Rambót, hogy szálljon be egy akcióba: titokban  kellene am erikai rakétákat 
Afganisztánba e lju tta tn i. Ha Jam es B ond-történetet látnánk, akkor ennek az 
akciónak a perfek t levezénylése lenne a film tém ája. Ram bót azonban csak
is erkölcsi m egfontolások vezetik. Rambo nem  kém, nem ügynök, nem titkos 
konspirátor, nem  egy hivatali akció alkalm azottja. Így ez nem az ő háború
ja . Rambo csak ak k o r indul harcba, am ikor az ezredes fogságba esik. T ulaj
donképpen csak m eg ak arja  m enteni őt, m ás értelm e nincs az akciójának. 
Ami érzelmi hatás éri őt az események során a  m udzsahedinek részéről, az 
másodlagos a film ben.

A film cselekm ényét nem írjuk le, hisz tulajdonképpen nehezen lehetne 
leírni az akciósorozatot, am it Rambo tesz az ezredes kiszabadítása érdekében 
A cselekménynél érdekesebbek szám unkra a rekvizítum ok, a cselekményele
mek. Egy páncélerőd m egostrom lásáról van szó, s ebben az értelem ben ez a film 
mintegy „visszája” a Rambo  J-nek. O tt egy hatalm as gépezet üldözte őt, 
itt egy hatalm as gépezettel, betonerőddel, tankokkal, helikopterekkel veszi 
fel jórészt egy szál m agában a harcot. Leegyszerűsítve: az ember és a gép 
konfliktusát lá tju k  a film ben kibontakozni. A testnek , a fizikai erőnek, az 
edzettségnek, a fá jdalom  eltűrésének ugyanúgy óriási szerepe van Stallone 
filmjeiben, m in t ahogy az egyéni lelem énynek, m ondhatni: innovációnak 
És hogy m ennyire nem  m itikus ellenség a technika (csak a technikának és 
a hatalom nak behódolt em ber az ellensége), a rra  példa, hogy e filmben is 
előkerülnek a m odem  technikával való bánni tudás evidens követelm ényei' 
a félelmetes tank  sem ellensége, sőt segítője: alá bújva, belekapaszkodva ju t 
be az erődbe.

Érdekes azt is m egfigyelni, hogy Stallone Rambo mellé milyen sok 
vonatkozását v o n u lta tja  fel az élet teljességének. A gyerek például m itikus 
mozzanattá növesztett szereplő sok film jében m int a kontinuitás, a jövő 
m egtestesítője; az tán  ugyanilyen m otívum  a játékosságnak, a homo ludens- 
nak a bem utatása. Például az Over the  topban a sport és a játékosság, 
és az élethalálharc szervesen összekapcsolódik. A Rambo III legmegragadóbb 
képsoraiban az afgán  harcosok lovasjátékát látjuk , az önfeledt versengést. 
Érdekes, hogy it t  is a  hum or és a más népek szokásai iránti tisztelet Van 
együtt a film ben. Ram bo nem érti, hogy m it csinálnak a harcosok, s végre 
rájön, olyasmit, m in t ők a  baseballban vagy a footballban. Rambóban nyom a  
sincs a m isszionáriusok, a ku ltúraközvetítők fö lényének. A  népek egyenran
gúsága evidencia a számára. Hosszú hajával ugyan feltűnést kelt az afgánok 
között, de ahogy ő elfogadta őket, ők is elfogadják őt. A mudzsahedinek elő-
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szőr nem akarják  m eghallgatni javaslatát. Míg idegenek voltak egymás szá
mára, addig szükségképpen nem  tudtak egy hullám hosszra hangolódni. De 
tulajdonképpen nem  volt szükség másra, m in t arra, hogy ez a kom m uniká
ciós összhang megterem tődjön, a közös cselekvési stratégia kidolgozása m eg
történik.

OVER THE TOP (TÜL A CSÜCSON)

Nem kronologikusan elemezzük a film éket, hanem  inkább bizonyos k é r
dések m egtárgyalásának logikája szerint. A Rambo három  epizódja, a most 
elemzendő Over the top és a Kobra tu lajdonképpen m itikussá növesztett 
figurákkal dolgozik, olyanokkal, akik em berfeletti, sőt mesés cselekvésekre 
képesek. A Rocky egészen más hőstípussal dolgozik. Rocky nem  is hős a szó 
hétköznapi értelm ében, csak annak IV. részében történik  paradigm aváltás: 
ott m ár nem egy figura karrierje  lesz a középponti téma, hanem  a  népek 
harca, Rocky küldetése a szuperhatalm ak békés egymás m ellett élésében.

Az Over the  topban Stallone egy kam ionsofőrt alakít, akinek több vá
gya is van. Egyrészt szeretne egy saját kam iont, hogy a m aga gazdája le
gyen. Másodszor szeretné visszaszerezni az elvált feleségénél, pontosabban 
annak ap jánál élő gyermekét. A film apa és fiú nehézségekkel teletűzdelt 
egymásra találásának a története, plusz a kam ion megszerzésének a tö rté 
nete. A kettő szervesen összekapcsolódik, hisz Stallonénak előbb meg kell 
nyernie egy szkanderezőbajnokságot ahhoz, hogy nyerjen egy kam iont, s 
ezzel a cselekedetével végleg maga mellé állítsa a fiát. A férfi története 
m ellett a gyerm ek öneszmélésének és az igazságra, becsületességre — am it 
az apa testesít meg — rátalálásának története párhuzam osan fut.

Az Over the top ban számtalanszor vesztesnek titu lálják  hősünket. A 
veszíteni vagy nyerni kérdése végül is a film középponti tém ájává 
válik. M ár a Rockyb&n is számtalanszor fölbukkant ez a motívum. Vajon 
vannak-e örök vesztesek, akik bárm it tesznek, nyerni sohasem fognak? És 
a Rockyban ez még m ajd fűszereződik azzal a m otívum m al is, hogy vajon 
meddig lehet nyerni? Mit kell tenni, hogy a kezdeti, k ivívott dicsőséget 
megőrizhessük? A Rambo /-ben is a vesztesről van szó. Rambo nemcsak a 
háborút veszítette el a bajtársaival és A m erikával együtt, de a bajtársa it is 
és végső soron a civil élet lehetőségeit is. És az igazságért fo ly tato tt harcában 
is vesztes. Talán csak a Rambo Ill-ban  oldódik föl ez a problém a, itt m ár 
önként hagyja abba a harcot.

Ez az egész problém akör természetesen m élyen összefügg az am erikai 
történelem m el és valósággal. M ert ahol kialakul a self m ade m an ideálja, 
s az az elképzelés, hogy mindig az ügyes, a vállalkozó kerül föl a csúcsra, 
az tehát, aki mer, ott a bukás, a sikertelenség egyenlő a tehetetlenséggel, 
az alkalm atlansággal.

Ám a győztesek és vesztesek, a tehetségesek és tehetségtelenek parad ig
m áját félretolja a film, s igen árnyalt társadalm i há tte re t rajzol a győztesek 
és vesztesek világa mögé. B em utatja azokat az összefonódásokat, érdekm echa
nizmusokat, am elyeken a gazdagság nyugszik, am elyek által a gazdagok 
fenn tartják  vagy növelik gazdagságukat. Ebbe beletartozik a zsarolástól, a 
megfélemlítéstől kezdve a gyilkosságig minden.
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Mindezek m ellett vagy ellenére, a film nagy erővel erősíti meg a h a r
mincas években kialakult ideált, m iszerin t a győzelemhez hit kell, bízni kell 
önm agunkban. Ebben az értelem ben a sikerének ki-ki önnön kovácsa. Éppen 
csak ism erkedik a fiú a másik élettel, a kocsmai szkanderező fenegyerekek
kel, am ikor az apa váratlanul p róbára  teszi: egy nála jóval erősebb fiú t k i
hív ellenfeléül. A fia az első m enetben term észetesen veszít. M ár-m ár telje
sen összevesznek, am ikor az apa kim ondja a varázsigét: azért veszítettél, 
m ert azt h itted , hogy veszíteni fogsz: ha bízol, hiszel önmagadban, senki 
sem fog m egállítani. És íme, a p róba sikerül. Erre rím el m ajd a filmvégi 
jelenet, am ik o r az apát m ár a fia b iztatja , és visszaszuggerálja neki a kez
detben kapo tt leckét.

A film eszmeisége szem pontjából egy pillanatig sem kétséges, hogy csak 
az győzhet, aki hisz önmagában, h isz a győzelemben. Ez a legfontosabb 
am erikai ideológiai mozzanat a film ben. De ugyanilyen fontos az a mellé
kesnek tűnő körülm ény is, hogy a Stallone által m egelevenített hőst nem 
érdekli, hogy bajnok lesz-e avagy sem. Neki csak a d íjul kitűzött kam ionra 
van szüksége.

Stallone következetes: m int lá ttu k , a  Rambo Ill-b an  sem érdekelte a 
harci dicsőség, a mesebeli győzelem sorozatban sem vált a harc fanatikusává 
Neki nem kellettek  a  babérok, m ert azt csak egy elidegenedett hatalm i gé
pezet adhatja , ö  csak önm agát tü n te th e ti ki, csak a saját erkölcse szerint 
cselekedhet. S tallone figurái fe lnő tt em berek, autonóm  cselekvők.

A  fe lü le tes néző, aki csak az afganisztáni tém át vagy az úgymond 
szovjetellenes kijelentéseket figyeli, azt mondja, hogy Stallone az amerikai 
életforma és az am erikai politika szócsöve, apologétája. Pedig szó sincs erről. 
Sőt. Ki ado tt olyan kegyetlen és m egrázó képet az am erikai rendőri bürok
rácia m echanizm usáról, m int S tallone a Rambo I-ben? Azt hisszük, senki, 
vagy kevesen. Különösen nem a populáris film típusban.

KOBRA

A R ockyk  u tán  és a R am bók  közben készült ez a film. Nemcsak a 
főszerepét játssza Stallone, hanem  ő a  film írója is. (Zárójelben m egje
gyezzük: nincs jelentősége annak , k i az egyes film ek rendezője vagy írója. 
Stallone nem csak főszereplő, de m eghatározója m indegyik film jének, je
gyezze b ár egyedül íróként a  film et vagy társaságban, vagy más írta  a  film 
jét. A rendezők személye sem fontos. M int az eddigiekből m ár kiderült, 
szerves összefüggés van az egyes film ek s tru k tú rá ja  között, s épp az a 
lényeges, hogy nem  egy színész a lk a tá ra  ír t  különböző film szerepekről van szó 
a film ekben, hanem  egy egységes, b á r állandóan mozgásban lévő, alakuló 
világnézetről. Stallone tehát p ró féta , mégpedig a próféták  verbalizm usa 
nélkül. M ondja a m agáét a mozgókép m itológiáit m egterem tve egyes opu- 
szaiban.)

A Kobra  rendőrfilm . Meséje tucattö rténe t bankrablókról és túszszedők
ről. De bele vannak építve a  S tallone-film ek fő gondolati-ideológiai s tru k 
túrái. A szervezet, a hatalom  in teg ráns része csődöt mond, m arad az életét 
kockáztató partizánrendőr, aki végül a hatalom  helyett megoldja a k ilá tás
talannak tűnő  helyzetet. Term észetesen a partizán nem  ta rth a tja  be a tör-
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vény es jogszabályokat. S ettől válik kényessé a kérdés. Meg kell mondani, 
hogy etikailag a legkevésbé szilárdan megalapozott film je ez. Am ikor a 
törvényességet kérik  számon cselekvéseiben, a megölt gyerm ekre és annak  
szüleire hivatkozik: „a gyerek szüleinek beszélj törvényességről”. Igen, ez el
len nem lehet, nincs apelláta, de a néző érzi, hogy ez az életfilozófia még 
sincs kellően alátámasztva.

Stallone hősei gyakran cselekszenek, gyakran kockáztatják az életüket 
egy em berért: az ezredesért vagy egy gyerekért. A gyerekm otívum ot lá ttu k  
az Over the topban  is és a Rambo III-ban is, s hasonló összefüggésben fe l
bukkan a Rocky-sorozatban is.

A K obrának van azonban egy olyan nóvuma, amely az általunk láto tt 
többi nyolc Stallone-fiLmben nincs, nem jelenik meg. Stallone nemcsak m a
gányos, esett, olykor elesett, vesztesnek tűnő figura, de kidolgozott deltái, 
férfias külseje ellenére a nők nem rajzanak körülötte. M int m ajd látjuk , a 
Rocky-sorozatban egészen m egható az a ragaszkodása, am elyet szerencsétlen 
barátja  szerencsétlen, nem is különösebben vonzó húga irán t érez. Az Over 
the topban is egy, a feleségétől elhagyott fé rfit látunk. Az egyetlen vonzó, 
szexis nőalak a Rocky IV-ben  jelenik meg, az is az ő bokszellenfele oldalán. 
A Kobra az egyetlen film, amelyben egy erős vonzású nőnemű lény egyálta
lában felbukkan, mégpedig Stallone oldalán. De azért Stallone most sem 
egészen moziklisével él: van valam i Woody Allen-es félszegség a nővel való 
kapcsolatában. Stallone számára ugyanis nem  a szex, hanem  a család a 
szent dolog.

A ROCKY I-TÖL IV-IG

A Rocky I-ben a főszereplő egy eléggé szerencsétlen olasz származású 
haverja húgának udvarolgat. M it udvarolgat: tulajdonképpen csak egym ás
hoz sodorja az élet a két szerencsétlent. Mégis, az I film végén, am ikor fizi
kai vesztesként, de erkölcsi győztesként összetört pofával, bedagadt szemek
kel támolyog ki a ringből, a szeretett lány nevét kiáltozza. A későbbiek 
során is az egymáshoz való ragaszkodás intim  pillanatait ábrázolja a film. 
Kapcsolatuk a siker felé vezető, igen sok buktatóval teli úton is egyre 
szorosabbá, egyre bensőségesebbé válik. Rockynak, m int a többi Stallone- 
figurának is szüksége van valakire, aki a döntő pillanatban lelkesíteni ké
pes, aki h itet és erőt ad neki. A Rocky II-ben éppen ezért nagyon fontos 
a feleség egyetlen biztató szava: „nyerj”. I tt  kell megemlíteni: ha családról 
beszéltünk, akkor vallásról is beszélnünk kell. A beteg feleség kórházi 
ágya fölött — amelynél Rocky éjszakákon á t virraszt — nagy kereszt van. 
Később, am ikor Rocky edz, egy Krisztus keresztjéhez hasonló gerendát cipel 
a hátán. Ugyanilyen hangsúlyos idős m esterének a zsidósághoz és a zsidó 
valláshoz való viszonya.

Visszatérve a feleséghez: ahogy Rocky „kikupálódik”, a feladattól, a 
körülm ények hatására lassan átalakul a feleség sorsa is, ő is fölveszi a  kor 
ritm usát, változik. De egyikük részéről sem passzív alkalmazkodásról, a m eg
változott helyzet elfogadásáról van  szó, hanem  többről: a feleség is h a 
sonló integráns személyiségnek bizonyul, m in t amilyen Rocky.
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Az I. film től a IV . filmig fokozatosan átalakul a Stallone-filmek ábrázo
lási módszere, m iliője, fő gondolati s tratég iá ja . Az I film még láthatólag 
egyetlen, önálló darabnak  készült, s csak a siker, s a kor d ivatja révén 
v á lt folytatásos tö rténe tté .

Azt is lehetne m ondani: az I film m ég lényegében a művészfilmek nyom 
dokain halad, am ikor látleletet ad egy periférián  élő rétegről és e rétegből 
kiemelkedő figuráról. Persze m ár itt is m egjelennek a további filmek rekvi- 
zítumai, am elyekről szólottunk (amulett, gyerek, balekség stb.). Viszont érde
mes azt m egfigyelni, hogy a Rocky további történeteiben két egym ást köl
csönösen feltételező, egymással összefonódó tendencia lesz m ind erősebb. 
Egyrészt egyre inkább a populáris film  eszközei és m itológiája uralkodik el 
az egyes film ekben, m ásrészt egyre kozm ikusabb, univerzálisabb lesz a  fil
mek gondolati anyaga. Ez kulm inál a  Rocky  IV-ben, ahol m ár egyrészt 
tisztán populáris film et csinált Stallone, m ásrészt m ár teljesen elszakadt 
attó l a k isnatu ralista  ábrázolásmódtól, am ely még az I filmet alapvetően 
jellemezte.

Elméletileg rögtön az a kérdés vetődik fel, hogy vajon mi az oka e két 
általunk em lített tendencia eluralkodásának. A globális világhoz való hozzá
szólás igénye vonzza-e a populáris film típust, annak a nem bizonyított h i
potézisnek az alapján, hogy ez lenne igazán adekvát a gondolat kifejtésére, 
vagy éppen fordítva áll a dolog: a popularizálódás m ár kezdetben szükség- 
szerű tendencia volt a filmekben, és ez mintegy véletlenül vagy esetleg 
szükségszerűséggel m agával hozta a világkép erőteljes változását is.

Hogy a tyúk  vagy a tojás volt-e előbb, a rra  hipotetikusan a következő 
válaszunk van. Stallone rendkívüli érzékenységgel tapad a korra, a m ai világ 
minden rezdülésére. Éppen ezért olyan film eket csinál, ahol akár a film  
elkészítésének éve, netán  a hónapja is számít, 1985-ben készítette el a Rockyt, 
abban az évben, am elynek tavaszán G orbacsovot m egválasztották fő titkárnak, 
1987-ben készült a  Rambo III, am ikor — így utólag visszatekintve lá tju k  — 
m ár érlelődtek a szovjet csapatok Agfanisztánból való kivonásának elkép
zelései.

A Rambo I-tői a Rambo III-ig hasonló ívet ír le Stallone pályája, m int 
a Rockyk  esetében. O tt a k isnaturalista helyzetképadásból lett egy globális 
problém a ábrázolása, a fíam bónál pedig egy olyan populáris filmmel ind íto tt 
Stallone, am ely m élyen a filmes és irodalm i hagyom ányban gyökerezett, és 
fokozatosan ettő l szakadt el a további k é t filmben.

Ha sztereotíp iákban gondolkodnánk, azt m ondanánk: a sorozatok ké
sőbbi darabjai kifu lladnak, egyre sterilebbekké válnak, egyre inkább kiszű
rődik belőlük az életanyag ábrázolása tek intetében és a más m űalkotásokkal 
való összehasonlításban is az élet, a realizm us. Ha viszont nem gondolko
dunk sem atikusan, akkor pont a fo rd íto ttjá t tapasztalhatjuk: a későbbi fil
mek lesznek konkrétabbak . Ezek a film ek  — és itt ismétlem, elsősorban a 
Rambo III-га és a R ocky IV -re gondolunk — m ár egészen konkrétan  m o
delleznek egy világhelyzetet, megoldandó politikai konfliktust, vagy éppen a 
globális világ globális stratégiai kérdéseihez szólnak hozzá. Stallone ú tja : a 
jó konvencióktól való elszakdás ú tja, m ely a csak és kizárólagosan Stallo- 
néra jellemző hang, ábrázolási módszer, mitológia stb. fiimi ábrázolásához, 
megvalósításához vezetett. A z „igazi” Stallone tehát a Rocky IV  és a Rambo 
III Stallonéja.
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E fejtegetést azzal indítottuk, hogy jeleztük: fontos Stallonénál az el
készítési év dátum a. Pontosítanunk kell: a két sorozat eddig elkészült utolsó 
darabjaiban, a Rocky IV -ben és a  Rambo III-ban fontos. Minél elvontabb, 
fantasztikusabb, mitologikusabb egy Stallone-film , annál valósághűbb, annál 
dokum entárisabb, annál inkább köze van az adott p illanat világtörténelm i, 
globális problémáihoz. Ha dicsérjük a Rocky I „kisrealizm usát”, akkor fe lté t
lenül dicsérnünk kell a Rocky IV  „nagyrealizm usát” (term észetesen nem a 
lukácsi értelem ben, sőt ellenkezőleg). S tallone ú tja  a valóságtól a valóságig 
vezet.

A Rocky I kezdetben nem tűn ik  többnek, m int egy kisebbségi am erikai 
réteg körében játszódó hangulatos nyom ortörténetnek. Rocky olasz szárm a
zású, az osztályok perem vidékén élő férfi, akiben ugyan m ár m egcsillant 
valam i — bokszolt egy klubban —, de nem  volt elég kitartása , vagy ahogy 
az edzője m ondta: lusta volt.

És ekkor közbeszól a véletlen. A „bajnok” megunja, hogy csupa ism ert 
ellenfél bokszoljon, kihív egy ism eretlent. A választás Rockyra, az „itáliai 
csődörre” esik. (Ez az elnevezés nem  annyira dicséri őt, hanem  ekkor még in 
kább nagyotakarásának és balekségének jegye.) Az edzője, ak i éppen most 
rúg ta ki, megérzi a  nagy lehetőséget — m aga és Rocky számára.

Véletlen plusz menedzser. K ét visszatérő elem a Stallone-film ekben. (A 
Ram bo-film ekben az ezredes tek in thető  ilyen menedzsernek.) A m enedzser
ség intézm énye nem sérti Stallone autonóm iáját. Nem gyám olítók ők, hanem  
katalizátorok, akik jelenléténél a legjobb tulajdonságok felszínre kerülnek.

Rockynk, ahogy egyre följebb emelkedik, egyre inkább elkényelmese- 
dik. M intha „keleti” aggyal gondolkodna: azt hiszi, hogy a lenti világ tö r
vényei fent is érvényesek. „Te m ár nem vagy éhes” — m ondja neki az 
edző, figyelm eztetve a várhatóan bekövetkező balsikerekre.

Am int bekerül a gépezetbe, a gépezetnek m egjelennek a saját érdekei 
is: a boksz nem y vagy x győzelm éért fontos, nem az egyén ügye, hanem 
show, üzlet, görlökkel, amerikai zászlókkal, pénzzel. Ennek a gépezetnek pe
dig m indenáron működnie kell, éspedig m int profitgyártó gépezetnek.

A gazdasági gépezet — és ilyet lá tunk  a Stallone-film ekben — nem dé
delgeti az em bert, dédelgeti és védi azonban a szervezetet.

Rocky béküzdötte m agát a felüllévők osztályába, és elfelejt m egkapasz
kodni. Már a Rocky II igen érzékletesen bem utatja, hogy a jó létte l együtt 
a gondok is előjönnek: vajon lehet-e fokozni a teljesítm ényt, vajon töretlen 
m arad-e továbbra is a pályája?

Mi van e kérdések mögött? A személyiség integritásának, ezen integritás 
kiépítésének és megőrzésének a kérdése. Hol érvényesül ez leginkább? Az 
alullévőknél nem, m ert a m indennapi anyagi gondok, a m egélhetésért való 
napi küzdelem megalkuvásokra ösztönöz, és nem az integráns személyiség 
kiépítésére. Fönn, ugyanúgy nem, hisz akkor — m int lá ttuk  — a show-biz- 
nisz gépe falja föl az embert. Az em ber m int integráns személyiség csak 
a két pólus között lehet, am ikor a legnyitottabbak az alternatívái, am ikor 
följebb emelkedhet, vagy le is zuhanhat. A fölfelé emelkedő em bernek van 
a legnagyobb belső energiája, éppen ezért a belső szabadsága. A világok kö
zött kalandozó „ tu ris ta” van a legnagyobb szabadságfokú helyzetben.

A Rocky IV  — m int m ár m ondottuk — kozmikussá emeli a tém át. Ha 
igen leegyszerűsítve akarjuk lá tta tn i, hogy milyen két ellentétes pólus között
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feszült Rocky álláspontja, a következőre kell u talnunk . Rocky ekkor m ár, 
m ondhatni tú lju to tt jón és rosszon (átaggódta felesége betegségét, m eghalt 
az idős m estere, m enedzsere, és m eghalt az ellenfélből le tt legjobb barátja  
is). Rocky teh á t olyan helyzetbe kerül a mérkőzés előtt, am ikor egyénileg a 
legkisebb a tám asza, és am ikor m ár politikai té tje  van a küzdelemnek. Az 
am erikai m enedzser nyíltan  ki is je len ti: „Mi a rendszer ellensége vagyunk. 
Mi a Szovjetunió ellen harcolunk.” Mégis m inden m ásként alakul. Dacára 
a rideg fogadtatásnak, a  KGB-ügynökök állandó jelenlétének, az ellenfél a r
roganciájának stb., Rockyban nem egy világhatalm at képviselő élő ideológia 
jelenik meg, hanem  egy olyan em ber, ak i visszaadja az értelm ét a sport
nak: az egyének p árta tlan , ideológiátlanított küzdelm ének. M ár idéztük Rocky 
szavait a döntő meccs előtt: m indannyiunknak meg kell változni, jobb, ha a 
sportban m érjük össze az erőnket. Rocky tehát nem azt teljesíti, am it várnak  
tőle, hanem többet: annak az erkölcsi parancsra cselekvő em bernek a kép
viselője ő, aki a m ai globális világ globális gondolkodásm ódja szerint a né
pek békés egymás m ellett élése ideológiájától vezéreltetve képes cselekedni.

Honnan indu ltunk  el? Onnan, hogy tanulni akarunk  Amerikától. S tal
lone film jeit ideális anyagnak tek in te ttü k  ehhez a kiránduláshoz. De nem 
azért, am iért a sztereotip  gondolkodás gondolta. S tallone nem kapitalista 
vállalkozó, nem a semmiből kiem elkedő, nem a sikert m agának száz tank  
ellenében is megszerző, hanem valam i egészen más. Rocky, azaz Stallone, a 
vakhit, a politikai vagy a gazdasági fölényből adódó elfogultság ellenfelévé 
válik. Anélkül, hogy durván m anipuláln i akarná a nézőt, vagy az egyetlen 
igazság birtokosának pózában tetszelegne, mesél a józan ész, a vakhiten 
felülemelkedő racionalizm us álláspontjából. Ha tan ítan i akarjuk m agunkat, 
akkor a legfőbb tanulság talán az, hogy az egyik dogmát elhagyva, nem  
szabad egy m ásik dogma bűvöletébe esnünk.
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В. Vörös Gizella

R + R = S .  S.
Kérdések egy mítosz körül

Serdültebb olvasóim kedvéért gyorsan megfejtem  a cím re jtvényét: Ro
cky +  Rambo =  Sylvester Stallone. (Fokozhatnám tovább: R + R = S . S .= S (uper) 
S(tar). Aki még így sem érti, azzal m ás-más galaxisban élünk, (ö  nyilván a 
G utenbergről elnevezettben.) Az alsóbb tizenévesek számára a képlet m agáért 
beszél, a leghangsúlyosabb épp az utólagos két S, hogy tudniillik  szupersztár: 
Sylvester Stallone a bálvány, az am erikai ideál m egtestesítője (az eddig u to l
só Rocky végén „nemes” profilja egy am erikai zászló háttere  előtt m erevedik 
ki).

Véletlen szerencse, hogy az első (az igazi) Rocky nem csak egy am atőr 
boxolóról, hanem  egy kezdő színészről is sokat elárul, aki egyelőre még nem 
szupersztár. Tehát: kissé esetlen term et, aránytalanul vastag nyaka fölött tú l 
keskeny arccal, amelynek az aszim m etrikusan lefittyedő száj (talán egy jól el
ta lált ütés nyoma) és az olaszosan kidülledő, nehéz szem héjakkal keretezett 
szem árta tlanul bam ba kifejezést kölcsönöz. Egy félszegségét zárkózottsággal 
leplező külvárosi srác arca ez. Az első gyanús jel: a film szerint Rocky ké
nyesen vigyáz keskeny vágású, klasszikus o rrára  (bár lehet, hogy am it a vász
non látunk, az m ár egy plasztikai sebész remeke).

A fiú a film szerint nemcsak laza, de lusta is. Ám kiderül, hogy az el- 
szánás átszabja karak teré t, „lassú víz parto t mos” . A lágyság egy vonatkozás
ban m egm arad: nagy, szerető lélek m ozgatja ezt a mélák gyereket. Am ennek 
is form át ad az olasz elődöktől örökölt katolikus morál: Rocky hazavezényel 
egy kislányt a sarki galeriből: „lógsz itt velük, aztán kurvának  néznek, és 
senki sem vesz el feleségül”. És ez nem puszta prédikáci: ő egy tiszta, igaz, 
kissé csúnyácska lányt választ, ak it sugárzó szeretete virágba borít. Vélhet
nénk: itt ügyes egyénítés történik az etnikai adottságok felhasználásával, ám 
ennél többről van szó: megjelent egy mítoszcsíra: tiszta ideálokkal érkező fia 
talem ber a mocskos utca és még mocskosabb bussines örvényében . . .  Jó pár 
év m úlva a Taxisofőrben néz ránk  a latinos arc (Robert de Miro), de a világ 
m ár keményebb le tt: a tizenéves lány m ár prostituált. Ennek a fiúnak is meg 
kell tanulnia harcolni, de m ár teljesen egyedül (Rocky m ellett, ha még oly 
esendők is, de em berek álltak), nem  ököllel, hanem  fegyverekkel, nem egy 
szabályozott térben, hanem a kupleráj labirintusában, ahol nincs m ár olyan 
törülköző, am it bedobjanak, csak az ölés és a megöletés. Persze nemcsak az 
idő változik, változik Rocky is. Az első Rockyban az álmosképű fiú kem ényen 
dolgozni kezd. Nem lehet m űterem ben kitalálni, ahogy egy kézzel feltöri és
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pohárba öntve fe lh a jtja  a nyers tojásokat. A kora hajnali külváros füstölgő 
szemétkupacai közül indul, és egyre szélesebb utcákon fu tja  le a napi ada
got, míg X nap u tán  végre egy lendületből felszalad a Capitolium sok-sok lép
csőjén és megáll a csúcson. Ha ez lenne a film  vége, akkor m ár a harm adik 
Rockyban járnánk , de itt  még h átra  van a nagy mérkőzés, ahol a világbajnok 
m ajm ának szánják, ám  ő kivágja magát. A m ikor hősként ünnepelnék, szétvert, 
vakra dagadt arcával a kam era felé fordul, és elbődül, m int egy m eggyötört 
vadállat. Az arc ebben a pillanatban valódi film kép a legnemesebb értelem 
ben, próbáljuk őt így megőrizni em lékezetünkben, m ert ham arosan jön a 
maszkm ester . . .

A Rocky tö rténe te  nem  a győzelemről szól, még csak nem  is a küzdelemről, 
hanem  a lélekről, am i a testben nyilatkozik meg. Ez a bokszfilmek Nagy Egye
tem es Mítosza. M ielőtt mosolyognánk ra jta , idézzük em lékezetünkbe valam e
lyik Hemingway-t, am ely — bár más minőségi fokon — mítosszá emeli a testi 
teljesítm ényt. És mi alapunk lehet rá, hogy ezt az összefüggést a művészek 
kitalációjának tek in tsük?  Ügy vélem, bele kellene törődnünk, hogy a valódi 
fiestán az egyszerű közönség is m egm erítkezik a transzcendensben, nemcsak 
a regényíró állítja  ezt.

De térjünk  vissza Rockyhoz és tegyük fel a kérdést ú jra: változik-e Ro
cky? A második és a harm adik folytatás m ajdnem  szolgaian követni látszik 
a bokszkarrier m eneté t: abban a p illanatban  folytatódik a történet, ahol az 
előző részben abbahagytuk . Minden szereplő leltár szerint megvan (illetve az 
ú ja t megszületni, a kidőlőt meghalni látjuk). Mégis az a benyomása tám ad az 
embernek, hogy egy varázsló já rt itt a két első folytatás között és m indenkit 
békából k irályfivá változta to tt: a feleség m ár nem csak szelíd tekintetével, ha
nem finom eleganciájával is hódít, a rozzant, öreg edző néhány szál csapzott 
hajá t csinos frizu rába rendezte a m aszkm ester, a piknikus és gyenge karak te
rű  sógor panaszai m ögül eltűn t a fagyott húsok nem  tú l gusztusos kényszer
világa és a show bussines kedvéért tehetségét k iárusító  exbajnok átlényegül 
a „mindhalálig boksz” tiszteletrem éltó m egszállottjává. Leginkább persze Ro
cky változik meg, m in th a  mentesen m inden salaktól, egy más világban szüle
te tt volna ú jjá. A jum bósapkás, lógóképű m élák helyett egy ropogós body
builder áll elő ttünk, fü rtökbe szedett, félhosszú frizurával, amely ügyesen hi
dalja át a keskeny arc  és széles nyak antagonizm usát. Hősünk ritkán  beszél, 
és sohasem mosolyog szemből, így a m im ika aszim m etriája alig vehető észre, 
sőt a vigyázatos m erevség komolyságot kölcsönöz az arckifejezésnek, a nagy 
sötét szemek m ár inkább  mélynek, m in t álm osnak tűnnek. E lőttünk áll te 
hát S. S. a sztár. Ram bóval m ár csak egy lépést kell megtennie — igaz, lé
nyeges új dim enziók felé — hogy „szuperré” is minősülhessen. A dolog pi
kan tériáját az adja, hogy S. S. a filmszínész, és Rocky, a bokszoló egy időben 
ér fel a csúcsra. Ám  miközben egy egész folytatás részletezi ennek deform áló 
hatását a bokszolóra, a film m inden eszközt bevet, hogy elfeledtesse ugyanezt 
a sztárral kapcsolatban.

A szőke gorilla legyőzése u tán i közös fényképezkedés („egy képet a 
fiam m al. . .”) m ár az irrealitás világába emeli a hőst. Akárcsak az ellenfél
példakép halálakor m egfogadott nemes bosszú.

Az ú t teh á t kettéágazott: a Rocky érzelmes, de itt-o tt érdes realizmusa, 
sajátos m ítoszaival a Taxisofőr-szerű, m ajdnem -m űvész-film ben folytatódik, a
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figura sematizált és heroizált változata, a hozzáillő m ítoszokkal együtt pedig 
a populáris filmben érik tovább.

A negyedik Rockyban m inden a végletekig polarizált: a hős lángpallosú 
angyalként veszi fel a harcot az ördög birodalm ának képviselőjével. Az oroszt 
technizált intézményekben készítik fel a nagy összecsapásra, Rocky a term é
szetben edz, hasábfák felvágásával és szekérderekak emelgetésével. Míg ő tel
jesen m agára van utalva, az orosz körül a szakemberek garm adája  nyüzsög. 
Míg Rocky forrón érző lélek, az orosz egy precízen program ozott gépezetnek 
látszik. Míg Rocky párja kicsi, barna és szerény, addig az oroszé sudár, szőke 
és magabiztos. (K arakterén Raisza Gorbacsova némely vonása tűn ik  át, Stal
lone elhíresült egykori neje játssza a szerepet.) Persze a profi am erikai film 
nem  elégedhet meg az ilyen olcsó szembeállításokkal, hanem  m egforgatja egy 
cseppet az értékeket; m indkét oldalon egyformán tökéletes testű  és elsőren
dűen képzett harcosok (és figyelemre méltó feleségeik) állnak. Igazi trou 
vaille, hogy miközben az orosz egy am erikai stílusú technizált környezetben 
készül fel, addig az am erikai Rocky (egy verejtékszagú cselekm énym ozzanat 
nyom án) egy hóval körülvett szibériai csőszkunyhóban (így képzelhetik el az 
am erikaiak a száműzetést). Vagy: miközben az oroszról végig olyan benyo
m ásunk van, hogy robot (arca rezzenéstelen, az ütések leperegnek róla, telje
sítm énye m echanikusan tökéletes), addig ugyanő mondja el Rockyról szagga
to tt géphangon: „Ez acélból van”, „ez nem érez fájdalm at”. És a legnagyobb 
pörgetés: az idegen aréna ellenségességét teljesítményével nem  képes átfordí
tan i Rocky, de ugyanazt eléri nyilatkozatával, amely a két nép megbékélését 
hirdeti. A Gorbacsov m aszkjában m egjelenitett főtitkár és nyom ában az egész 
közönség ekkor dörgő tapsban tö r ki. íme, az enyhülés éveiben kieszelt nem 
zeti bálvány — m ár csak az am erikai zászló van hátra.

Mit lehet még ehhez hozzátenni, kérdezheti a mítoszképzés m agasiskolá
já t  szájtátva csodáló filmnéző. Pedig a Rocky még nem hozott ki m indent 
Sylvester Stallonébói, aki — úgy vélem — csak Rambóval é rhette  el azt a 
csúcsot, amire mondjuk Marilyn Monroe ju to tt el.

A Rambo-filmek részben párhuzam osan készültek a Rocky-filmekkel, és 
bennük is kim utatható a fokozatos mitizálódás, de néhány lényeges ponton tú l
léptek a bokszfilm lehetőségein.

Nemrég közölték, hogy az első Rambo-filmet vetíteni fogják a Szovjet
unióban és a Helikon Film nálunk is bem utatja. Az eddigi tilalom  egy saját
ságos értelmezési mechanizmusra v ilágít rá. A film ugyanis arró l szól, hogy a 
vietnam i veteránt kiveti magából a civil közösség, a konflik tus odáig fajul, 
hogy a harcosnak — ha életben akar m aradni — be kell vetn ie a távol-kele
ten alkalm azott harcmodort. Mi lehete tt a tilos ebben a film ben? Nyilván ne
gatív, hogy jó harcosnak ábrázolta a vietnam i agresszort (és ném ely emlék
képben ellenszenvesnek a vietkongokat). Ugyanakkor k iderü lt az am erikai 
közfelfogásról, hogy elege van a vietnam i mítoszból — ez szovjet szemszögből 
pozitívum ; és kiderül, hogy az USA erőszakszervezetei gátlástalanok — ez is 
egybevág a szovjet elképzeléssel. Vajon m iért az első — a negatív  — momen
tum  kapta a tilalom idején a legnagyobb figyelmet? A szovjeteknek mindig is 
volt érzékük a popularités hatásm echanizm usához (nagy m ítoszokkal rendelke
ző nagy népeknek mindig van — gondoljunk a nagy honvédő háború  vagy K u
tuzov örökéletű legendakörére), pontosan megérezték, hogy a film nem arról
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szól, amiről a sztori, hanem  egyesegyedül a főszereplőről. A krimiszerű, expo
nenciálisan k iterjedő  konfliktus, a technikai trükkjei, a zord és mégis lakható 
természet, sőt még az ideológia is csak ürügy arra, hogy Rambo m egm utathas
sa, m it tud. A káprázat, am it a sztár felidéz, hom ályba borít minden egyéb 
mérlegelést, és a nézőt az ő ügye mellé állítja, legyen bárm i is az. A közeli 
szovjet bem utató nem csak a v ietnam iakkal való szövetség átértékelésével függ 
össze, hanem  — paradox  módon — tisztelgés is kell, hogy legyen az afganisz
táni veteránok elő tt is. A nagy mű m ost am bivalens áthallásokra ad módot, 
ehhez képest a m agyar bem utató  tarta lm i értelem ben egyszerű utánjátszás.

Mi is koncen trá ljunk  teh á t Ram bóra. Az első részben farm erben, a to
vábbiakban US A rm y (stílusú) ruhában  jelenik meg. Meg kell állapítani, hogy 
a Rocky-beli trén ing ruha , köpeny, de még a rövid sportnadrág  sem kölcsön
zött viselőjének olyan érdesen férfias külsőt és egyben up to date divatos 
megjelenést, m int a derékban  szoros, combban bő, bokában a bakancsba be
tű r t khaki vászonnadrág és a csaknem  az egész felsőtestet szabadon hagyó 
fekete trikó. Ha valak i ebben a hitelesen katonai szerelésben nem ismerné fel 
az e napi divatot, akkor figyeljen a ra ffináltan  dzsúdoszabású teherautópony
vára, am elyet egy m ozdulattal kanyarít m agára m enekülés közben a hős, gon
dosan körülkötve hangsúlyozandó derekán egy épp kéznél lévő kötéllel. Vagy 
tekintsük a fürtös frizu rába illő hom lokpántot, am i egyfelől a napi divat kellé
ke, másfelől valam i indiános term észetközeliséget is jelez. A szupersztár testi 
tökéletességét csak aláhúzzák a rákerülő  sérülések, am elyek bem utatása a hor
ror direktségét közelíti, ugyanakkor egyetlen p illanatra  sem válhat tőle a hős 
esendővé vagy gusztustalanná, ami a Rocky végén m eg volt engedve.

Lényeges, hogy a mozgás új jelen tést kap a Rockyhoz képest. Ott a leg
exponáltabb p illanatok  hatáselem e volt, a Ram bóban azonban az egész film 
cselekményének m ozgatója. A test és a mozgás ku ltusza a modern am erikai 
életform a egyik jellegzetes vonása, ha ehhez perjekció  társul, akkor előttünk 
áll a mai am erikai sikerideál. Rambo három  folytatáson á t alig szólal meg, 
csak a testével beszél. A sztár arcának ernyedt vonásai nem csak eltűnnek, m int 
a későbbi R o ckykban, de a Ram bóban a rezzenéstelen elszántság vonásait ve
szik fel. (M egjegyzem: egy gyerm ekeim  között végzett hatásvizsgálat szerint 
Sylvester S tallone egyszerűen csúnya. Az ő szám ukra nem  eléggé beszédes ez 
az érzelmektől és gondolatoktól m entes arc. Nem hiszem, hogy ebben egyet
értésre ta lálnának  bárm elyik  am erikai kortársukkal.)

A Rambo m ítosza szerves fo lytatása a westernm ítosznak, ahol a hősök 
szintén egykedvűen és 100 százalékos pontossággal tüzeltek  csípőből, de kam a
toztatja a keleti harci sportok és az ezekre épülő film ek tanulságait is. A keleti 
em bernek a kom plikált in tellektualitástó l távol m aradó, az elemi indulatokra 
és a szinte állati fokon kifinom ult ösztönökre épülő viselkedése Rambónál 
egyesül a fan tasztikum  h a tá rá t súroló technikával (autós és helikopterbravú
rok, robbanás és tűz m inden mennyiségben). Ám úgy látszik, a civilizáció po
tenciálja egyelőre a sztárm ítoszban sem pótolhatja a Hős személyes potenciál-, 
ját, így a technika m ár az első Rambóban is látványosan veszít a term észeti 
ember k ifogyhata tlan  lelem ényessége ellenében. A folytatásokban ez a m otí
vum m indenféle csavarásban m egism étlődik, hogy végül maga a technika is 
m int „kezes á lla t” szolgálja a fölé magasodó hőst. Ezek a motívumok m ár 
napjaink ak tuális p roblém áira válaszolnak, Rambo felől nézve Rocky afféle 
19. századi figura. A rom antika kellékeinek persze sem m iféle sztár, így Ram-
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bo sem lehet híjával (ezt az igazságot M agyarországon még nem sikerült fel
fedezni). A westernhős m in tá jára lényegében egyedül, és m indig saját fele
lősségére cselekszik, ami egyfelől különös, ha meggondoljuk, hogy Rambo zsol
dos katona, másfelől törvényszerű, ha  meggondoljuk, hogy m inden populáris 
film világnézetre és történelm i időre tek in tet nélkül ugyanígy heroizálja a 
m indenkori harcos alakját. A konkrét politikai konstellációkhoz (vietnami h á 
ború, Afganisztán) kevés köze van Rambónak, viselkedését kizárólag em beri 
indítékok m otiválják (bajtársiasság, hűség, szánalom). Ellenségképe sem atizált 
és túlzó (a vietkongokat torzító optikával fényképezik). Figyelem re méltó, hogy 
az „oroszokat” nagyform átum ú, koncepciózus és magas technikát bitorló affé
le „überm enschnek” ábrázolja a sorozat, akik számára az elegáns m odor és 
a féktelen kegyetlenség váltogatása tak tikai kérdés csupán. M ár a negyedik 
Rockyban  is fe ltűn t ugyanez a — m inek nevezzem? — respektus az oroszok 
potenciálja iránt, még akkor is, ha az ellenfél dicsérése nyilván a győzelem 
értékének növelése érdekében történik. Nehezen tudom elképzelni, hogy egy 
akárm ilyen meggyőződésű m agyar film ben az orosz katonatiszt ilyen arcéllel 
jelenhetne meg. Az am erikaiak szovjet-im age-e talán m agyarázható a veszély 
felnagyításával, a harckészség növekedése érdekében, az azonban külön szo- 
ciálpatológiai tanulm ányt érdemelne, hogy mi m iért kezeljük joviális kom oly
talansággal erős szomszédunkat. Nem kevésbé elgondolkoztató, hogy elkép
zelhetetlen egy m agyar Rambo-szerű figura, miközben létezhet (vagy volt is) 
szovjet, német, lengyel és rom án változatban.

Látható, hogy Rambo jelentősei lépett előre Rockyhoz képest a csillagok 
felé, de nem érdektelen a Rambo-filmek belső fejlődéstörténetét sem á ttek in 
teni. A folyam at minden előre nem tervezett sorozat esetében hasonló, a 
közönség — talán  kissé váratlanul — felkap egy figurát, aki sikerre viszi a 
filmet, a producer a biztos nyereség rem ényében újabb folytatásokat épít rá. 
Az első film m indig egyénibb, árnyalatgazdagabb, m int a folytatások, hiszen 
zárt dram aturgiával, saját atm oszférával rendelkező, önálló mű, míg fo ly ta
tásai m ár az eleve tervezett sorozatok füzérszerű szerkesztését, sem atizm usát 
és lazább dram aturg iáját követik. Rockyról előbb m ár elm ondtuk ezeket, néz
zük ugyanezt Rambónál. Az első Rambo valóságos társadalm i szituációban 
gyökerezik: a farm ernadrágos „nom ád” fiú jól kifejez valam it generációja 
életérzéséből. Összeütközése a rend őreivel, akik a nyugalm as konform lét vé
delmében lépnek fel, progresszív gondolkodású alkotókra vall. Ez a rész fe
dezi fel a „Rambo-késes” figura és a technika látványos ellentétét, a békeke
reső fiúból hiteles dram aturgia csinál bosszúálló angyalt. Persze, nem a fel
fedező film közegében mozgunk, a figura mitizálása az első percben megkez
dődik. De itt még a zárójelenetben atyai elöljárója vállán kisfiúként zokog 
a hős, később ez m ár elképzelhetetlen.

A politikai tényezők kezelése a folytatásokban inkább származik a Ro
cky  IV-ből, m int a Rambo í-ből. Míg a Rambo I-ben a háború csak em lék
képek form ájában, mintegy hangulati m otivációként jelenik meg, és az igazi 
összeütközés a honfitársakkal történik meg, addig a Rocky IV  a világpoliti
ka sém áit helyezi el figurája köré. A Rambo II folytatja ugyan a belső konf
liktus fölrajzolását, ám a tö rténet nagyobbrészt az ázsiai terepen játszódik, a 
harc a külső ellenséggel is folyik. A Rambo  Ш -ban a kalandfilm füzér szab
vány dram aturg iája uralkodóvá válik: elm együnk egy ú jabb helyszínre és 
megism ételjük a korábbi bravúrt. Az egzotikum nak egyre nagyobb a szere-
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pe, és Rambo — az első részbeli sivár m agányával ellentétben — érzelemgaz
dag kapcsolatokra tesz szert: a m ásodik fo lytatásban m egjelenik a Nő, a h a r
m adikban a Gyerek (a negyedikben várható  a Kutya?). Miközben az értékek 
sem atizálódása zajlik, végbemegy a szupersztárcsinálás folyam ata is: Rambo 
többé nem az élm ény, hanem  az eszmény, önim ádatunk objektivációja.

De utolsóként gondoljuk meg azt is: lehetne-e Rocky vagy Rambo a so
rozatkezdő film ek nélkül is ilyen hatásos? Nem szükséges-e valam it többet 
tu d nunk  a m itizált hősről, m in t am it x-edik kópiái m egm utatnak? Nem érez- 
zük-e oda a m erevvé vált figura mögé valam ikori em berarcát? Vagy vélet
len volna, hogy M arlene Dietrich, M onroe vagy Loren nem  egyszerűen szex
idolként, hanem  izgalmas, ú ja t hozó hús-vér figuraként is megjelentek egyik
m ásik film jükben? Vagy a m ásik oldalról: a 07-es ügynök, Jam es Bond ked
vencünk ugyan, de eszünkben sincs nem zeti m ítosznak tekinteni. Egy kérdés 
ez a sok közül, am elyet érdem es lenne m ég alaposan megvizsgálni.
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S. Nagy Katalin

FILMEN KÍVÜLI TÉNYEZŐK A MOZIBA JÁRÁSI 
SZOKÁSOKBAN*
Elemzés, következtetés és ötletek

A MOZI MINT INTÉZMÉNY

A mozit m int intézm ényt és a film et m int tömegkommunikációs m űfajt 
a legfontosabb kultúraközvetítők egyikének tekintem . Nem gondolom azt, 
am it Le Bou A  tömegek lélektanában, hogy ti. „a töm egek csak képekben 
tudnak  gondolkozni, és csak képekkel befolyásolta^ák m agukat. Csak a 
képek rém ítik meg vagy kápráztatják  el őket és indítják  te ttre ”, de azt gon
dolom, hogy korunk a képi ku ltúra, a vizualitás korszaka (lásd képregény, 
képernyő, képeslap, fénykép stb.). Kép m indenütt: reklám , újság és a film, 
m elynek m int audiovizuális eszköznek domináns szerepe van a szocializáció
ban, az értékterm elésben és értékközvetítésben, a m intaadásban, a viselke
dés szabályainak kialakításában, az emberi kom munikációban.

Kezdetben a mozi nem volt olyan személytelen jellegű intézmény, m int 
am ilyenné változott. Igaz, a személytelenségnek előnyei is vannak : a rc ta la
nul el lehet bújni, és mégis jelen lehet lenni a közönség soraiban, nem kell 
ünneplőbe öltözni (lásd színház, hangverseny). A mozi a hétköznapi form ák
hoz igazodott. A tömegesség és a hétköznapiság pedig velejárója a mai élet
formának.

A szociológiai irodalom gyakorta tételez fel kapcsolatot a nagyvárosi 
élet és a moziba járás ténye között. Kora reggeltől késő estig töm egek áram 
lanak a város, illetve a városrészek központjaiban, ügyintéznek, vásárolnak, 
éppen szabadnaposak, lábadozó betegek, vagy csak délelőtt, vagy csak dél
után  dolgoznak, vagy éjszakai műszakosok.

A városi életform át élő em ber gyakorta potenciális mozilátogató. K ul
tú rá jába szorosan beletartozik a mozi, életritm usába beleillik a moziba járás. 
A mozik nyitvatartási rendje is igazodhat(na) ehhez, ezért is fontosak a 
korán nyitó, a későn is még nyitva tartó, a különféle kezdésidejű, időritm usu 
mozik, főleg a centrum okban és a tömegeket áteresztő, befogadó városi 
tereken, közlekedési és vásárlási csomópontokban.

A mozi egyszerre képes nagyobb tömegek részére ugyanezt a kulturális 
kínálato t biztosítani. Igaz, a televízió töm eghatásával a versenyt nem veheti 
fel, de ha pl. Budapesten egyszerre 30—40 moziban vetítenék ugyanazt a

* Ez az írás a FÖMO-nak készített tanulmány rövidített változata.
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filmet, az előadásonként tízezernél is több em bert, naponta — három vetítés
sel — m ár egy városnyi (kb. 30 000) em bert jelenthetne, és egyheti folya
matos vetítésnél elm életileg m ár a m agyar nagyvárosok lélekszámát is elér
heti a közönség száma.

Miközben a rétegm ozik, a ré tegkultúrák , csoportkultúrák, szubkultúrák 
stb. terén az individualizálódás irán ti igény az egyik uralkodó tendencia, a 
másik: a ku ltu rá lis  homogenizáció, az am erikanizálódás, a kommercializáló- 
dás, a töm egkultúra irán ti igény. A töm egigényre számot tartó  filmeknél 
a tömeghatás m echanizm usa érvényesül (itthon lásd erről K irály Jenő, Vörös
G., Tallár Gy., R adnóti S. elemzéseit).

Tömegek ak a rják  ugyanazt ism erni, tudni, látni, hogy ne érezzék azt. 
kim aradtak valam iből, hogy legyen közös beszédtéma, hogy részesei legye
nek a vélt k u ltú rán ak . A tömegbázisú film ek is erre, ezekre — a filmen 
kívüli tényezőkre — apellálnak, szám ítanak

A töm egm űvészet helyettesíti az egykori folklórt. Tartalmazza és ki
elégíti a giccs, a ponyva, a cselekményesség, a rom antika, a mese, az irracio
nális iránti em beri szükségletet. Sém ákkal sém ákat szolgál, megőrizve olyan 
formákat, funkciókat, amelyek az em beri kultúrákban  jö ttek  létre, de kü lön
féle okok m iatt h á tté rb e  szorulnak (1. erről U. Eco elemzéseit.).

Van „giccs-em ber” (M. Bloch, Dorflex), ezért van giccsfilm. Van tömeg
ember, ezért van töm egfilm .

Kellő m ennyiségű töm egkulturális term ékkínála tra  van szükség, m ert 
ha nem a társadalm i nyilvánosság elő tt zajlik az igények kielégítése, akkor 
elburjánoznak a k u ltu rá lis  második, illetve harm adik nyilvánosságban a pót
kiélésnek az első vonalbelieknél rendszerin t silányabb term ékei.

MOZI, TELEVÍZIÓ, VIDEO

Minden új m édium  vagy új m űfaj megjelenésekor szükségszerű a pá
nik. A régebbi fo rm ák  m űködtetésében érdekelt intézmények, érdekcsopor
tok, vezetők, értelm iségiek félnek befolyásuk csökkenésétől, a közönség el
vesztésétől, a részükre jutó pénzösszegek m egcsappanásától. Pedig a technikai 
fejlődés sajátossága, hogy m egújítja önm agát, korszerűsödik, változatokat 
produkál, k iszorítja, m egszünteti az előző eszközrendszert.

Valóban m inden újdonság — legalábbis átm enetileg — csökkenti az 
érdeklődést a m ár bejára to tt, m egszokott iránt. Sőt, ha  annak funkcióit á t
veszi, és a korábbi szükségleteket is kielégíteni látszik, akkor feleslegessé te 
heti a régebbi eszközöket. A fényképezés lehetősége átm enetileg megszün
tette a portréfestészet m űfajá t (legalábbis a kulturálisan  uralkodó elit Ízlé
sében), és a hangosfilm  feleslegessé te tte  a némafilmet.

A televízió m égsem  helyettesítheti a mozit. Számos funkciót átvehet, 
számos szükségletet kielégíthet azokból, am elyeket évtizedekig a mozi szol
gált. A pánik azonban itt is átm enetinek bizonyult.

Ism erjük az angol és am erikai statisztikákból, szociológiai vizsgálatokból, 
hogy a televízió töm eges elterjedésének következtében valóban hirtelen le
csökkent a mozik látogatottsága. Egy idő u tán  azonban ismét emelkedni kez
dett, s „beállt” egy nagyjából azóta is stagnáló szintre. Van  közönsége a mo
zinak a televízió m elle tt is, a televízióval együtt is. Az újdonság varázsa
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ott is megszűnt, a telítettség ott is lé tre jö tt, létrejövőben van. Az egyeduralom 
megszűnése pedig jót tesz a művelődési intézményeknek is.

A mozi azonban természetesen nem tehet úgy, m intha nem  volna a 
televízió (és nem tehet úgy a film gyártás, a filmforgalmazás, a film m űvé
szet sem).

Ha a mozi közönségorientált, nem hagyhatja figyelmen kívül a televízió 
m űsorkínálatát, m űsorstruktúráját, a vetítések időpontjait. Ez a televízió szo
kásainak ism eretét igényli: m ikor van krimi, m ikor van focimeccs-közvetítés, 
aktuális, sokakat érintő belpolitikai vitam űsor stb. Ahogy van vagy lehetne 
színészegyeztetés, m űködhetne m űsoregyeztetés vagy legalábbis m űsorfigye
lés.

A televízió és a mozi szimbiózisa m egterem thető volna közös érdekeiken 
keresztül: a televízióban számos m ozifilmet vetítenek, és a m oziknak is é r
demes újra  elővenniük a televízióban sikerfilm m é vált filmeket.

A Tömegkommunikációs Kutatóközpont közvélem ény-kutatásaiból és 
filmszociológiai vizsgálataiból (Szilágyi E.) tudjuk, hogy a film ek a televí
zióban rendkívül közkedvelt műsorok — és mindig több m illió nézőt vonza
nak. Különösen népszerűek a nosztalgikus régi filmek, a régebbi és újabb 
sikerfilmek, kalandfilm ek, a rendezői vagy a színészi sorozatok (általában is 
a sorozatok, bárm ilyen ürüggyel állíto tták  össze).

A televízió hiánypótló vállalkozásai kiszorítják a mozit, holott a mozi 
azáltal kerül hátrányos helyzetbe, hogy számos funkciójának nem  vagy nem 
kielégítően tesz eleget. Azokat a művészfilmeket, rendezői film eket, am iket 
a televízió közvetít, a mozikban rendszeresen kellene vetíteni, illetve 2—3 
mozinak érdemes volna erre profilíroznia magát. (A televízió pl. Abuladze- 
sorozatot vetíte tt nagyon okosan a beharangozott nagy Abuladze-film  előké
szítéseként. Ez eszébe ju thato tt volna pl. a Gorkij mozinak is; de a Vezeklés- 
sei egyidőben is érdemes lett volna néhány moziban Abuladze-sorozatot 
indítani.)

Átmenetileg a video is csökkentette, csökkentheti a m ozilátogató közön
séget. A későbbiekben viszont esetleg növelheti: főként a nagyobb vetítővá
szon kínálta lehetőségekkel, ha követni tudja a videópiacon népszerűvé váló 
film ek iránti m egnövekedett igényt. Mint ahogy a lemezjátszó, a lemezek, a 
magnó, a sztereókazetták, a compact lemezek stb. megjelenése lényegében  
nem módosította sem a hangversenyközönség  létszámát, sem összetételét, h a 
nem a két hatás erősíti egymást.

A video a mozi iránt szociális igényeket, differenciálódó igényeket te
rem thet, megnőhet az archív anyagok, film történeti érdekességek, egyes ren 
dezők, irányzatok irán t az érdeklődés, illetve a kereslet az olyan mozik iránt, 
ahol hozzá lehet ju tn i ilyen különleges filmekhez is.

Bárm ikor létrejöhetnek olyan tömegkommunikációs médiumok, amelyek 
Következtében m egtorpan a mozilátogatás. De létrejöhetnek olyan új ku ltu 
rális intézményi formák, amelyek elősegítik a mozilátogatást, pozitívan h a t
hatnak a moziba járási szokásokra.

A video utáni tömegkommunikációs eszköznek is m ár érződik a  ku ltu 
rális szokásokra történő hatása (1. erről Angelusz, Jakab, Szekfű, Szilágyi E. 
stb.). Semelyik művelődési intézm ény nem zárt, csakis más ku lturális intéz
m ényekkel lépést tartva, azok mozgására, közönséghatására figyelve m ű
ködhet eredményesen.
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MOZI ÉS KÖNYV

Közismert a kölcsönhatás az egyes kulturális médium ok között; a televí- 
z;ó-sorozatok u tán  az addig eladhatatlan  könyv is eladhatóvá válik, a best
sellerkönyv film en g aran tá lt siker stb. Különösen a hagyományos tömeg
kommunikációs eszközök és az újabb, gyorsan elterjedő töm egkom m uniká
ciós eszközök kölcsönhatása erős, folytonos (Halász, Gereben, Józsa, K am a
rás, Nagy A ttila stb. hazai kutatásai).

Nem is erről szólnék, bár a film en kívüli tényezők között a moziba 
járási szokásokban ez is fontos, nem elhanyagolható tényező. Hanem arról, 
hogy minél több könyv jelenik m eg a moziról, a filmről, film történetről, 
rendezőkről, film színészekről stb., ez a tényező annál fontosabb lesz a mo
ziba járási szokásokat meghatározó m otivációegyüttesben. Különösen az ér
telm iségieknél! Az olvasás, a könyvből tájékozódás még mindig főként é r
telmiségi szokás. S ha  m ondjuk a G ondolat K iadónál (az értelmiségiek áltai 
leginkább figyelem m el kísért tevékenységet folytató kiadó) a Szemtől-szem- 
ben sorozatban, am ely  kb. 15—20 000 példányszám ban megjelenő általános 
kulturális inform ációs sorozat, olyan könyvek m ellett, m int Sztravinszkij, 
Chagall, Rippl R ónai stb. megjelenik Fellini, Orson Welles stb., ez nagym ér
tékben befolyásolja az elsősorban értelm iségi olvasóközönség film választását, 
filmizlését.

A könyv m a m ég értékeket szentesít, sokkal inkább, m int bárm elyik m á
sik töm egkom m unikációs médium. S a já t képzőművészet-szociológiai vizsgála
taim ban kaptam  m úzeum ba, k iállításra nem járó munkásoktól, alacsonyabb 
iskolai végzettségűektől ilyen válaszokat: ,,az jó festő, m ert könyv van ró la”. 
,,a gyereknek m egvettem  ezt a könyvet, ez csak nagy festő lehet”.

A könyvvel h ite lesíte tt film rendezők stabilabb közönségrétegre szám ít
hatnak. De a név, m ely közism ertté válik napilapokból, televízióból, képes 
magazinokból, kü lfö ld i utazások során, önm agában is szintén biztosíték a 
közönség aktiv izálódására.

Sokféle közönség van, a neveknek m ás-m ás kulturális rétegben van 
visszhangja. Más vonzza az egyetem istákat és más a szakm unkásfiatalokat, 
más a nyugdíjasokat.

Vannak azonban a rétegkultúra, rétegm űveltség fölé emelt, m anipulált, 
közismertté te tt  nevek, amelyek biztos sikerre szám íthatnak tömeges m ére
tekben, a név au rá ja , a hozzátapadt hiedelm ek és képzetek folytán.

A FILM MINT BESZÉDTÉMA

Lényeges, hogy egyedül vagy társaságban  megy-e valaki rendszeresen 
film et nézni. A film  m int iskolai tananyag  életre szólóan m eghatározhatja 
a mostani generációk moziba járási szokásait. Továbbá az is, hogy egy ku l
turális csoportban m ennyire fontos a film m int tém a. Tudjuk, hogy a  te
levízió- és a rádióm űsorok nézettségében, hallgatottságában meghatározó, 
hogy m ásnap beszélgetni lehet — ső t kell — az izgalmas, érdekes m űsorok
ról a  m unkahelyen, vagy hogy egy-egy m űsor közös tém a a fodrásszal, a 
kozmetikussal, a varrónővel, a közértessel és a szolgáltatóipar számos szek
torában dolgozókkal való érintkezésben (Hanák K., Barcy M., Szilágyi E 
kutatásai).

1 0 0



Saját nyolcéves tapasztalatom , hogy egyenesen csoportkényszer működik 
pl. a közgazdasági egyetem isták moziba járása esetében. Szégyen, illetlen
ség, műveletlenség, a közösségen kívül m aradás, sőt: a közösség norm áival 
való szembenállás, ha valaki nem ismeri bizonyos rendezők, irányzatok (pl. 
Wanders, Tarkovszkij stb.) filmjeit.

Széles társadalm i rétegekben a film a személyes beszélgetés pótlására 
szolgáló beszédtéma: egymásról, saját bajainkról, világnézetünkről stb. nem 
beszélünk, de szóba hozzuk a televíziós bemondónőt, a h íres színésznőt, a 
Szabó család konfliktusait, és A cápa borzalmait.

Betiltás, politikai pletyka, szexpletyka, hiedelem, családi botrány, de
viancia — bárminemű esemény, amely a széles rétegek érdeklődésére számot 
tarthat, nézőszám-emelkedéshez vezethet. (Ehhez remekül értenek  a nyugati 
s főként amerikai reklám szakem berek, és ki is használják. A tisztességesség 
határain  belül nálunk sem ártana figyelembe venni az em berek ilyen irá 
nyú igényeit, és ezen keresztül történő befolyásolhatóságukat.)

Az emberek többségének ma is — m int mindig a ku ltú ra  tö rténeté
ben — szüksége van mítoszokra, mesékre.

A mozi malm ára h a jtja  a vizet az is, hogy növekszik a nyolc általánost 
be nem fejezettek, az írni-olvasni alig tudók aránya, főként a legfiatalabb 
korosztályban. Az újság, a könyv, a hagyományos töm egkom munikációs esz
közök szinte fogyaszthatatlanná válnak e rétegek számára. Növekszik a kép
regény, a video népszerűsége. S növekedhet ennek következtében a mo
zié is.

A mozinak m int intézm énynek számítani kell egy olvasni gyakorlatilag 
nem tudó, iskolázatlan, alacsony műveltségű, rendszerint pénzzel rendelkező, 
alkalmi m unkás fiatalokból álló közönségrétegre, akiknek vizuális kulturális 
szintje is nyilván meglehetősen alacsony (de ez nem jelentheti azt, hogy 
bóvlival kell elárasztani őket!).

SZUBKULTÚRÁK, RÉTEGMOZIK

Erősödik a szubkultúrák jelenléte, az etnikum ok (cigányok, németek, 
szlovákok, zsidók stb.) növekvő kulturális igénye saját nyelvű közlemények 
iránti igényt is jelent, és nyilvánvalóan más-más típusú, m űfajú  művészeti 
term ékek iránti keresletet is. Ugyancsak erősödik a vallásosság, főként a 
fiatalok körében (Tomka, Kamarás, M olnár A. stb.), és fokozódik az egy
házak kiscsoportos tevékenysége is. Mindez összefügg az értékzavarral, é r
tékvákuum m al, az eklektikus értékstruk túrákkal, általánosságban a konzer
vatív tendenciák erősödésével. A vallás iránti érdeklődés, fogékonyság meg
változtatja az ízlésstruktúrát, és olyan művészeti alkotások, vallási tém ák 
irán t keletkezik igény, amelyek meglehetősen hiányoztak az elm últ 30—40 
évben a hazai kulturális kínálatból. Az elm últ egy-két évben a rádió műso
rában is megjelentek a vallási témák (Magyarországon a töm egkom m uniká
ciós m édiumok közül rendszerin t a rádió követi, illetve jelzi a leggyorsab
ban a kulturális érdeklődés változásának irányát). A könyvkiadásban is 
jelentősen megnőtt a vallási tém ájú könyvek jelenléte, és aktiválódtak az 
egyházi — katolikus, reform átus, zsidó — könyvkiadások is. K ifejezett ér
deklődés tapasztalható a zsidó tém ák irán t (Medvetánc, K ultúra és Közösség 
különszámai, a Múlt és Jövő újraéledése stb.) az erősödő antiszemitizm us
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m ellett. A Vigilia és más egyházi folyóiratok népszerűsége, közkedveltsége 
m eredeken felfelé ível.

Erősödik ia határainkon  tú l élő m agyar nemzetiségiek irán t is az érdek
lődés, egyáltalán a m agyarság és a m agyar történelem  iránti figyelem (régi 
és régebbi, de nem  nacionalista film sorozatokkal szolgálni és befolyásolni, 
irány ítan i is lehetne ezt).

A közösség szubkultúrák , etnikum ok, vallások szerint is átrendeződőben 
van, s erre a mozik film kínálatának  is reagálnia kellene.

Fontos tényező, hogy a mozik neve m ár önm agában is tájékoztasson (pl. 
a Filmmúzeum, a Corvin, a Kinizsi, s ú jabban  a Horizont, a Toldi), hogy 
a közönség tudja, m ire szám íthat egy-egy mozinál.

Ahogy a közönség rétegzetté  vált, úgy a m oziknak is rétegződnie kelle
ne a rendszeres k ínálat m űfaji vagy egyéb ismérvei szerint.

A KÖZÖNSÉG MINT STRUKTÜRÄLATLAN CSOPORT

Nagym értékben befolyásoló tényező, hogy a mozi m iként kezeli a kö
zönséget. A javuló tendenciák ellenére is még m indig az a jellemző, hogy 
a mozik egy nem  létező közönséghez, egy arc nélküli tömeghez szólnak.

Általában és általánosságban nincs közönség. Még az utcai közönség 
vagy a közlekedési eszközök közönsége is s truk tu rálód ik  (a m etró vonalán 
kicserélődik a közönség a B atthyány térnél és a Keletinél, hogy egy durva 
hasonlatot m ondjak). Más az 59-es, más a 49-es villamos, és megint más a 
12-es közönsége.

M űsorpolitikát csinálni egyet jelent a közönség s tru k tu rá lt m ivoltának 
ism eretével és elism erésével. Aki célzott csoportok helyett általában akar 
eladni valam it, az m agára m arad  eladhatatlan  árujával. Az összemosás, egy- 
bemosódás, középszerűsítés, átlagokban gondolkodás helyett csak olyan szem
lélettel lehet m űvelődési á ru t is eladni, mely a közönség sokféleségéből, íz
léspluralizm usból, réteg—csoport igényeinek tudom ásulvételéből indul ki. Ez 
nem  a közönség kiszolgálását jelenti, hanem  a történelm i—társadalm i és így 
esztétikai realitások tudom ásulvételét. A konkré t mozik konkrét m űsoraján
la taiban  — néhány kivételtő l eltekintve — ez m ég sajnos nem valósult 
meg.

Még ha csupán a nálunk  szokásos, e lterjed t társadalm i rétegződésmodell 
m entén vizsgáljuk is a budapestiek társadalm át (Ferge, Kolosi, Utasi, An- 
dorka stb.), akkor is vannak  fehér foltok, s kiderül, hogy nem ism erjük bizo
nyos rétegek, csoportok m oziba járási szokásainak hátterét.

K ulturális rétegződési m in ta  még nincs (Angelusz-Tardos most készíti), 
az életm ódtípusoknak sincs olyan m űvelődésre vonatkoztatható feldolgozá
sa, amelyből ki lehetne indulni.

Csak nagyon hozzávetőleges inform ációink vannak arról, hogy mely cso
portoknál szocializációs tényező a mozi, s m elyeknél nem. A filmszociológiai 
kutatások, a közönségre irányuló  befogadáskutatások sem ju to ttak  általáno
sítható  s így a gyakorla tban  is hasznosítható következtetésekhez.

A hazai szociológiai irodalom ban hiányzik a rendszerelm élet alkalm azá
sa (ez tém ánk esetében azt je len ti pl., hogy keveset tudunk a politikai al-
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rendszerekről, a kulturális, művészetpolitikai döntésm echanizm usokról). Nem 
tudjuk, milyen in teraktív  csoportok vannak a  m agyar társadalom ban (ez 
tém ánk esetében pl. azt jelenti: nem  ism erjük a csoporthatásokat az egymás 
befolyásolásának mechanizmusait). Hiányzik a konfliktuselm élet nézőpontja 
(kivétel Hankiss). (Arról, hogy mivel adós a szociológia, s m it nem  tudunk 
még a m agyar társadalom ról, lásd Somlai Péter és Tamás Pál anyagait.)

Az alábbiakban néhány általam  fontosnak vélt szempontot, lehetséges 
ku tatási tém át emelnék ki.

LAKÓTELEPI MOZIK — GYESEN LÉVŐ KISMAMÁK

A lakótelepek Budapesten többnyire egy községnyi vagy egy kisvárosnyi 
lakosságot töm örítenék, s nem ritkák  a hazai középvárosnak megfelelő nagy
ságúak. Mozi pedig nincs, csupán néhányukon. Egy kis- vagy középvárosban 
ez elképzelhetetlen lenne, de a falvak is tiltakoznának ilyetén hátrányos 
helyzet miatt.

A lakótelepek mozival való ellátottsága, illetve annak h iánya igen je
lentős művelődésszociológiai problém a. De nem is erről és nem is a lakóte
lepi életm ódról szeretnék itt szólni, hanem  egy speciális neuralgikus kérdés
ről: a gyesen lévő kism am ák problém áiról. A hazai szociológiai irodalom ban 
is ism ertté vált problém a: ahogy a csecsemő fokozatosan leválik anyjáról, a 
m am a is szeretne némileg szabadulni a négy fal közé zártságtól, külső él
m ényekre vágyik, társas kapcsolatokra. Közismert a lakótelepi gyes-neurózis 
és ennek legsúlyosabb form ája: az alkoholfogyasztás. A délelőtti vagy az 
ebéd u táni 2 órás film vetítés — gyermekmegőrzővel kom binálva — hozzájá
ru lhatna a lakótelepi gyes-neurózis csökkentéséhez.

A kulturális intézmények jó üzletpolitikája azt kellene hogy jelentse, 
hogy a fe ltáratlan  közönségrétegeket felkutatva részükre biztosít célzott 
m űsorokat. A lakótelepi kism am ák rétege este nem tud moziba menni, de 
a déli etetés előtt vagy után  rendszeresen m egnyerhetők volnának. De nem 
csak ők, hanem a bandában lődörgő lakótelepi fiatalok egy része is.

A lakótelep nagy tarta lék  még, ha  nem  a hagyom ányos elképzelésekkel 
közeledünk hozzá, hanem a lakótelepi életformából kiindulva.

FEHÉR FOLTOK A VAROS MOZIHALÓZATARAN

A budapesti mozik m ár elhelyezkedésükben is túlságosan a centrum — 
periféria elvet követik. A város központjában viszonylag sűrűn  találhatók 
(bár itt is vannak külső területek), de nem m inden városrész központjában 
található mozi. A perifériák pedig összehasonlíthatatlanul rosszabbul ellá
tottak, m int a központok.

Rendkívül fontos tényező a mozilátogatottságban, hogy egyáltalán hol 
vannak, hová vannak telepítve a mozik. Sűrűségükre a város szerkezetéhez, 
társadalm i rétegződéséhez kellene igazodniuk.

Nincs mozi pl. a várban, az idegenforgalmi látványosság középpontjá
ban, ahová a vidéki turizm us is irányul, és am elyik célpontja a budapesti 
családok hétvégi program jainak is. Nincs mozi a Városligetben a V idám park, az
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A lla tk ert övezetében, és nincs mozi számos kerületi központban (nagy forgal
mú helyeken, közlekedési csomópontokban, pl. Örs vezér tér). Ügy tűnik, a 
háború  előtti m ozihálózat kiépítésekor sokkal jobban figyelembe vették 
azokat a szempontokat, am elyek a városi életform a velejárói, m int azóta. 
Nyilván a mai pénzszűkében és az intézményi, vállalati struk tú raváltás idő
szakában, recesszív gazdasági helyzetben nincs mód, lehetőség új mozik meg
építésére. De talán — megfelelő érdekeltségi viszonyok kialakításával — 
m egtalálhatók lennének azok a helyiségek (üzemi klub, irodaház, klub, ven
déglátóipari egység stb.), ahol érdem es volna üzem eltetni vendégmozikat (vá
szon, vetítő telepítésével). Vagy ilyen helyeken lehetne a videóval összehá
zasodni. Lényeg, hogy a vetítéseknek és a város társadalm i, ku lturális struk 
tú rá ján ak  fedésben kellene lennie. Minél több a fehér folt a város s truk tú rá
jában , annál nagyobb és több rétegről m ondhat le m int közönségről a film.

Érdemes volna olyan várostérképet szerkeszteni, amelyen a városi cso
m ópontok, sűrűsödési pontok, közlekedési és vásárlóközpontok, műemlékek, 
egyéb kulturális centrum ok, pihenőterületek, parkok 9tb. vannak bejelölve, 
és elemezni ezekhez képest a mozik helyszínét, a közlekedést, elérhetőségü
ket. S megkeresni, hogy a fehér foltok mi módon volnának csökkenthetők 
(legalább átm eneti eszközökkel).

CSALÁDI FILMPROGRAM

Létezik ifjúsági bérle t, nyugdíjasbérlet, van m atiné (kevés, de van), 
van egyetemi film klub, zártkörű  film klub stb., de családi bérlet, családi 
film klub, családi film program  nincs. Vagyis a  mozi m int intézmény, nem 
vesz tudom ást a családokról, de a magányosokról sem. A gyerekekről csak- 
csak, az ifjúságról és az öregekről igen: elfogadja és m egerősíti, hogy e 
két csoport já r legtöbbet moziba.

Pedig a társadalom  legfontosabb alapegysége, szocializációs bázisa a 
család (millió bizonyíték, Freud, Melanie Klein, Buda Béla, H. Sas Jud it és 
sok tucatnyian mások). A kkor is az, ha a családok szétesése, a válások szá
m ának  növekedése egyre több gyerek szám ára teszi hiányzó értékké m ind
azt, am it csak a család képes nyújtan i, s am it a családi nevelést, beszélge
tést, a családtagok egym ásra h a tásá t helyettesítő dom ináns kultúraközvetítő 
és szocializációs fo rrás: a töm egkom m unikációs médium  nem tudhat meg
adni. Minden, a család szétesését eredményező társadalm i tény m ellett fel
ism erhetők azok a  tendenciák is, amelyek a család m egerősödését szolgál
ják . A huszonévesek, az új családalapítók körében — m inden negatív ta 
paszta latuk  ellenére vag y  tán  épp azért! — ú jra  „divatba jö tt” a család.

A családi együ ttlé teket, program okat szolgálhatnák a családi film progra
m ok is. Pl. olyan film ek vetítése, amelyek a szülők gyerm ekkori kedvencei 
voltak. Ezek közös m egnézése erősíthetné a szülők és gyerekek közötti érték- 
hagyományozódást, a párbeszéd hitelességét.

Rendszeres szom bat vagy vasárnap délelőtti program ja a 25—40 közötti 
apáknak, tehát a m oziba legkevesebbet, legritkábban járó  férfiaknak a gye
rekek  elvitele o tthonró l tak arítás  és főzés ürügyén (gyanítom, hogy a fele
ségek, az anyák szám ára ez a 2—3 óra jelenti az egész heti egyetlen elkülö
nülési lehetőséget, egyedüllétet, regenerálódást). Nagyon kevés azonban e
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hétvégi m atinék száma Budapesten, a szombat délelőtti pedig még keve
sebb. M intha a mozik nem követték volna az 5 napos m unkahétre, m ajd az 
5 napos iskolába járásra  való átállást.

Ügy tudom, csak az A llatkertben van rendszeresen film vetítés. Pedig 
lehetne a V idám parkban, a Füvészkertben, a tavaszi—őszi nemzetközi vásá
rokon, a vadászati világkiállításon, a m acskabem utatón és a hasonló, óriási 
töm egeket megmozgató rendezvényeken, alkalmi vásárokon, búcsúban, k a r
neválokon, kiállításokon is.

Mint tudjuk, a mozi egyik őse a vásári m utatós kép, am it tekercsbe össze
hajtogatva hordoztak vásárról vásárra, búcsúba, népünnepélyekre, a vásári 
kikiáltók, és egyenként kibontva mesélték el a történetet. Évszázadokig így 
ju to ttak  képekhez a tömegek (és a tem plomokban, ahol a Bibliából való ábrá
zolások ugyancsak a mozi őseinek tekinthetők: 2-3 bibliai esemény összesű- 
iítv e  egy képben, utalások, m ontázstechnika stb.).

Meglepő, hogy a mozi Budapesten egyáltalán nincs jelen ezeken a hely
színeken. Szám talanszor tanúja voltam, hogy az Á llatkert vagy a Vidám park 
u tán  nem sikerült bejutni a cirkuszba számos családnak, m ert abból is csak 
egy van, és hetekre előre elfogynak a jegyek. Ha volna ott a helyszínen mozi, 
azzal lehet pótolni, kiegészíteni, befejezni a családi program ot. Nem kellene 
feltétlenül mozit építeni, hanem csak meg kéne keresni az időszakos vetítési 
lehetőségeket.

A családok többségére jellemző az, am inek nem tudtam  találóbb nevet 
adni, m int „hétvégi m entalitás” . Főleg, ahol gyerekek vannak, s ahol főként 
csak hétvégén van együtt a család — s m int ismeretes, a budapesti gyerekes 
családok zöme ilyen. Ide sorolhatók továbbá az elvált szülők első és második 
házasságából kombinálódó családok, a vasárnapi apukák és anyukák  is. Vagy
is a gyerekes családok jelentős része (Cseh-Szombathy, Somlai, Kenézné és 
mások vizsgálatai szerint több, m int egyharmada).

Pótolni, am it egész héten elm ulasztottunk, pótolni az együttlétet, beszél
getést, szórakozást, kompenzálni a valódi kapcsolat, a párbeszéd hiányát — 
mindez oda vezet, hogy a hétvégére zsúfolódik össze minden fogyasztás. Étel
ből, italból, művelődésből, egymásból. Ide sorolódik a kötelező érvényű mozi
ba já rá s  is, az általános hétvégi fogyasztási kényszer egyik célpontjaként.

Az általános fáradtság és idegesség azonban annyira m egterheli e hétvé
géket, hogy nagyon gyakori következmény, tünet, hogy a felnőttek és a gye
rekek egyaránt alig várják  ú jra  a hétköznapot, amikor a m unkahelyen és 
az iskolában kipihenhetik a hétvégi közös gyötrelm eket, az agyonzsúfolt prog
ram okat.

HÁZON KÍVÜL t ö l t ö t t  e s t é k

Potenciális moziközönséget jelenthetnének azok, akik házon, családon kí
vül tö ltik  az estét valam ilyen aktuális feszültség m iatt, továbbá akik rendsze
resen m enekülnek otthonról, és akiknek nincs otthona, nincs is hová hazam en
niük. Ez utóbbiakat eltűrik  a szegényebb környékeken, s beengedik az utolsó 
előadásra, a legolcsóbb helyekre. A mozinak ez esetben a kocsmával kellene 
konkurálnia. Bárm ilyen abszurdan hangzik is, valójában fontos tényező, hogy 
vannak társadalm i csoportok, akiknél rendszeres konfliktusmegoldási mód az 
időszakosan otthonról történő elmenekülés. Csatangolnak a városban, s nem
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biztos, hogy bemennek a pénzt és hosszabb időt igénylő szórakozóhelyekre, leg
alábbis kezdetben. N éhány óráról van szó, am ikor nem  tudnak m agukkal mit 
kezdeni.

Közöttük kisebbségben van, aki ilyenkor beül egy moziba, de talán  ez a 
többiek számára is valam iképp felkínálható, felkínálandó lehetőség volna •— 
ta lán  épp a kocsmába já rá s t megelőzendő.

S az otthontalanok szám ára is lehetne hely, nem csak ilyen ideiglenes, 
m eg tűrt form ában — (bár lehet, hogy ez m ár tú lzott idealizmus részemről, de 
tán  a velük kötött konszenzus nekik némi szociális kárpótlást, a mozinak pe
dig  egy keveset, de rendszeresen fizető réteget jelentene).

A „HELYI-MOZI”

A helyi ku ltúra analógiá jára képeztem a „helyi mozi” fogalmát. Igaz, a 
mozi eredendően in ternacionális kulturális szülemény, de a töm egkultúra te r
jesztésén túl talán képesek volnának alkalm azkodni a helyi specifikumokhoz 
is.

A helyi ku ltúra jelenvalósága éppolyan fontos tényező, m int a helyi tá r 
sadalm ak önszabályozó m űködése a társadalm on belül (lásd Gombár Csaba. 
B ihari Mihály, Vági G ábor m unkáit).

Legyen helyi mozi, ahova pongyolában és trén ingruhában  is le lehet sza
ladni, amelynek m űsorpolitikájába bele lehet szólni és közösen ki lehet ala
k ítan i a helyi igényeknek megfelelően (ahogy nem  hasonlít egymásra a XI 
kerü le ti 6-8 lakásos társasházakból álló városrész a XVII. kerületi családi 
házas vagy a X. kerü le ti lakótelepi övezetre, és nem  hasonlítanak egym ásra 
a bennük élő em berek sem, a mozitól is m ást várnak  el mindahányan).

A helyi moziban lehetne helyi presszó, esetleg helyi video vagy egyéb 
helyi új töm egkom m unikációs médium. A helyi mozi olyan közvetlen kö
zönségkapcsolattal, hely- és em berism erettel rendelkezhetne, amely alapul 
szolgálhatna számos potenciális m ozilátogató-csoport megnyerésére.

A mozik arcu lata  dom ináns tényező a filmen kívüli moziba járási szoká
sokban. Meggyőződésem, hogy a helyi közönséggel, helyi ism eretekkel ren
delkező mozi a gazdaságossági és a művelődési szempontok szerint is a leg
rentábilisabban m űködő mozi volna.

Olyan korszakban élünk  — remélhetőleg —, am ikor végre megnövekszik 
a nyílt, nyilvános kom m unikáció értéke, s ezen belül is lehetőség van nem 
csak a felülről irán y íto tt nyilvánosságra. Ha a ku lturális  intézmények nem 
m egkésetten akarnak  reagálni a zajló társadalm i folyam atokra, lehetőséget 
kell biztosítaniuk a helyi k u ltú rák  s olyan helyi kommunikációs fórum ok lé t
rejöttére, m int például a helyi mozi.

POLITIKAI TÉNYEZŐK

A politikai tényezők (ebbe beletartoznak pl. az aktuális vagy a hagyo
m ányos politikai esem ények és az azokhoz való viszony is) ugyancsak m ar
kánsan filmen kívüli tényezők a moziba járási szokásokban.
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Közismert a tiltott, dobozban ta rto tt stb. filmek irán ti várakozás (kivéve, 
ha más előjelű előítéletekkel társulva mégis közönyös fogadtatásra találnak), 
vagy a szovjet, keletném et és egyéb szocialista országok film jeivel szembeni 
passzív ellenállás. Eltúlzott, hibás, m esterkélt, erőszakolt m űsorpolitika követ
kezménye mindez.

Politikai kultúránkról, a politikai mechanizmusok term észetrajzáról azon
ban még keveset tudunk ahhoz, hogy azoknak a m űvelődési szokásokban való 
befolyásukról pontos képünk lehetne (inkább csak az előítéletekről s azok köz
vetlen eredm ényéről vannak ismereteink).

Tény, hogy ez is olyan terület, amelyik tisztázásra v á r és következtetések 
levonására (pl. ne kelljen bolgár, mongol, román film et vagy háborús tö rté 
neteket játszani annak a mozinak, ahová érzelmes m agyar, olasz stb. film e
kért járnak a nyugdíjasok).

A téma rendkívül bonyolult, alig-alig értünk hozzá.

SZABADIDŐ ÉS VÉLETLEN

A művelődés- és művészetszociológiái kutatásokban nem  figyeltünk fel 
eléggé azoknak az indokoknak a jelentőségére, melyek így hangzottak: „vé
letlenül arra  já rtam -já rtu n k ”, „épp ráértem -ráértünk, bem entünk”, „betéved
tü n k ”.

Pedig a mozinak ez igen nagy előnye pl. a színházzal, hangversenyekkel, a 
kötött idejű és rendszerű program okkal szemben, és ebben a vonatkozásban 
rokon a nyitottabb, szabadabb művelődési form ákkal (pl. m úzeumlátogatás, 
kiállításlátogatás, szabadtéri bem utatók egész napos rendezvények stb.).

Ezért is fontos a városközpontokban és a városrészközpontokban az egész 
nap játszó mozi. S ugyancsak fontos a presszó, a büfé közelsége vagy még 
inkább ottléte a moziban, m ert így kellemesen, kényelm esen kivárható az elő
adás kezdete.

Nagy előny, ha van jegy, így m áskor is szívesen él ezzel a kötetlen form á
val a látogató. Ez biztosítja a választás szabadságának illúzióját, a fogyasztás
ra  orientált társadalm akban rendkívül fontos: legalább a művelődési szokás 
nem  fogyasztási kényszerként hat.

A mozinak a szabadidőben betöltö tt szerepével számos hazai kutatás rész
vagy főtém aként foglalkozott (Szalai, Vitányi, Tánczos, Tudás, Heleszta, And- 
rássy, Utasi, S. Nagy, Gereben, Tárnok, Szekfü, Tomka stb.), arról azonban 
alig-alig vannak ism ereteink, hogy a véletlen, az ad hoc döntés, a hirtelen el
határozás, az esetlegességek milyen szerepet játszanak pl. a moziba járásban 
vagy egyéb művelődési formákban.

Tudjuk, hogy viszonylag sokan já rnak  m unkaidőben is moziba (anyagbe
szerzők, akik o tt várják  ki a holtidőt, kutatók és adm inisztratív  dolgozók, akik 
elkéredzkednek valam i ürüggyel, lógós egyetemisták vagy egyszerűen lógósok 
stb.). Tudjuk, hogy vannak, akik otthonról szöknek a m oziba valamilyen 
ürüggyel. De az esetlegesen moziba menők közé tartoznak az egyéb betévedők 
is (pl. vidékről kiküldetésben itt lévők stb.).

Nem tudom, hogyan lehet rá ju k  „szám ítani” m int közönségre. De hogy 
vannak és szép számban, ez tény. Azt sem tudom, hogyan tu d n á  a mozi azt
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az előnyét hasznosítani, hogy m int intézm ény, alkalmas az előre be nem ter
vezett látogatások fogadására is.

S épp a moziba legkevésbé járó  korosztályoknál fordul elő leggyakrab
ban ez a fa jta  véletlenszerű szabadidőtöltési mód. Célzott csoporttá ők nem
igen válhatnak, de talán  bizonyos csoportjaikra lehetne szám ítani (a vidékről 
rendszeresen felutazók közül pl. a rendszeres levelező fe lnőttoktatásban részt 
vevők, üzleti tárgyalásokat* folytatók stb., akik talán nem  is tudnak  mit kez
deni néhány órájukkal, és ha feléjük fordulnának megfelelő k ínálattal, szíve
sen élnének vele).

Bár a spontaneitás önm agában is igen nagy érték ebben az agyonszerve
zett, agyonterhelt világban.

AZ ÉLETKOR MINT MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐ

Egyre alacsonyabb évjártok válnak  filmfogyasztóvá: két-három  éves gye
rekek is ülnek a televízió előtt, s nem csak mesét, gyerekm űsorokat hallgat
nak—néznek. Minél alacsonyabb iskolai végzettségűek a szülők, annál ham a
rabb kezdenek gyerekeik televíziót nézni, s annál több időt töltenek a kép
ernyő előtt. Minél több időt tö ltenek a szülők házon kívüli jövedelemkiegé
szítő m unkával, annál kisebb korban  kezdi a gyerek a válogatás nélküli kép
fogyasztást, passzívan elfogadva a k ínálato t. S mivel ők vannak többségben, 
m ár az óvodákban is fő beszédtém a a televíziós műsor, s a kortárs csoportok 
erős hatásának következtében azok a gyerekek is követelik a szülőktől a nem 
hozzájuk szóló film ek m egnézésének engedélyezését, ak ik  szám ára más m ű
velődési, szórakozási form ák is rendelkezésre állnak. A gyerekek tehát na
gyon korán hozzászoknak a film képhez, szocializációjukban domináns tényező 
a televízió, s ra jta  keresztül a film.

Életkori sajátosság, hogy a gyerm ek legkorábban 5—6, legkésőbb 8—9 
éves korában eltávolodni, leválni vágyik  a szülői házról, önállósulni, gyorsíta
ni kívánja a felnőtté válást, s a családdal szemben a külvilág felé fordul: 
előbb az állatok, aztán a társai, az osztály, az iskola kezdi érdekelni. Ezt egy 
m egtorpanó, lappangó időszak követi, egy visszafordulás, befelé fordulás (8— 
10 évestől 12—14 éves korig), m ely szerencsés esetben ú jra  a családdal való 
kapcsolat megerősödésével jár. A bban a szakaszban, am ikor a gyermek kife
lé fordul, a külvilág érdekli, verseny társa  lehet a mozi a televíziónak. Ebben 
az átm eneti korszakban a gyerek szívesen megy el otthonról, igényli a külső, 
családon kívüli program okat. Ez az első olyan életszakasz, am elyre a mozi 
m int intézm ény szám íthatna, m egfelelő m űsorkínálattal. A speciálisan gyere
keknek készült kalandfilm ek, ú tleírások , állattörténetek stb. vetítésének a 6— 
9 éves gyerekek életritm usához kellene igazodniuk. R áadásul az az a korosz
tály, m elynek először van zsebpénze (tetemes részét jelenleg képregények meg
vásárlására fordítja, pedig egy rá  is tek in tettel lévő m ozihálózat konkurálhat
na a comics-szal). Feltétel term észetesen, hogy a mozi ne legyen túl messze: 
hiszen a gyerm ek közlekedni is ekkor tan u l önállóan.

A második nagy hullám  a 12— 14, 14—16 éves ko r: ekkor m ár a gyerek 
tudatosan ak ar leválni a családról, önálló program okra vágyik, kortárs cso
portokba verődve keresi a szórakozás még nem teljesen felnőtt, de a felnőt-
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teket utánzó formáit. Ha volnának „helyi m ozik” a helyi kulturális igényeket 
szolgálandó, ez az a korcsoport, amelyet meg kellene nyerni, és szisztem atiku
san oda kellene szoktatni a moziba: állandó törzsközönség válhatna belőlük, 
rájuk és az őket követő korosztályokra lehetne alapozni 10-12 évig a mozi 
m űsorpolitikáját. Ehhez azonban szükség volna a velük, az egyes csoportjaik  
hangadó vezetőivel való személyes kapcsolatra, hogy az igényeiknek, szükségle
teiknek megfelelő film kínálattal (s esetleg klublehetőséggel) a mozihoz kössük 
őket.

A 15—16-tól 22—24 éves korig m ár nem  akadály a mozik távolsága. Ez 
a legaktívabb, legmozgékonyabb korosztály. Közismerten a legtöbbet m oziba 
járó évjáratok. Minden am erikai, angol, francia, ném et szociológiai, illetve köz
vélem ény-kutatás ezt a korosztályt találja a leggyakrabban moziba járó  ré teg 
nek. Ugyanez volt a tapasztalat nálunk is a hatvanas-hetvenes években, és 
jelenleg is. M ennek maguktól is, de egy még inkább hozzájuk szóló film k íná la t 
és vetítési idő m ellett többet is mennének. Nem kielégített ennek a korosztály
nak a filmfogyasztási igénye sem!

A huszonnégy, huszonöt évesek körében csökkenni kezd a moziba já rá s  
szokása és a nyugdíjas életkorig lényegében stagnál. A 25—35 év közöttieknél 
a családalapítás, a lakásszerzés, a foglalkozási, m unkahelyi presztízsharc h á t
térbe szorítja az összes olyan szórakozási form át, mely otthonról való e ljá rás t 
igényel. A 35—45 év közöttieknél a megszokás, a hosszú, 12—14 órás m u n k a
idő, a fáradtság, a kényelem, a 45—55, illetve 60 év közöttieknél pedig az el
fáradás, a nyugalom ra vágyás és az unokák nevelésébe való besegítés h á trá lta t
ja  a nagyobb aktivitást igénylő program okban való részvételt. Az „alig várom , 
hogy otthon legyek”, a „ha végre hazaértem , m ár nem tudok eljönni o tth o n 
ról” attitűd, amelyik ma általánosan jellemző a 35—55 év közötti budapesti 
lakosokra (szinte társadalm i hovatartozásuktól függetlenül), kizárja ezt a k o r
osztályt a rendszeres, gyakori moziba járásból. Alapvető szórakozási igényüket 
kielégíti a televízió.

Némileg növekszik a 45 év felettiek aránya a mozilátogatók között: m ozi
ba magányosan is lehet menni, és az egyedül m aradók (válás, gyerekek fe lnö 
vekvése) szám ára a közönségbe való beleolvadás, a társas magány is oldódást 
jelent életform ájukban. Ha a mozi személytelen intézm ény jellegén v á lto z ta t
ni tudna, hogy a televízió és a video szám ára tényleges konkurenciát je le n t
sen, és megfeleljen a nyolcvanas évek művelődési igényeinek — ez a közönség
réteg is megfogható lenne. A középkorú magányosok számára is lehetne m eg
felelő program ajánlatokkal előállni.

A tizenévesek után a nyugdíjasok a potenciális moziba járó korosztály. 
A nemzetközi statisztikák is m indenütt ezt bizonyítják az ötvenes évek óta. 
Nyilvánvaló, ez a réteg is rétegzett, és vannak tartalékok ebben a korosztály
ban is. Egy idő u tán  a távolság újból m eghatározó tényezővé válik, és a „he
lyi mozi” szerepköre, vonzásköre ismét megnő. Nyilván a nyugdíjba m enetel 
körül kevésbé, m int utána nyolc-tíz évvel. Ahogy növekszik a rokkantak a rá 
nya, nyilván csökken a moziba járás gyakorisága. A rosszabbul hallókról, sőt 
a gyengébben látókról és az egyéb, pl. a mozgásszervi bántalm akban szen
vedőkről sem kellene lemondani (Svédországban és Hollandiában m ár m ű 
ködnek speciális, a fogyatékos egészségűeket szolgáló mozik).
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UDVARLÁSI SZOKÁSOK

Megnövekszik a m oziba járás igénye az első udvarlások idején, s m ind
végig jelentős együ ttes élmény, közös p rogram  m arad a házasságot megelő
zően.

Itt lehet együ tt lenn i anélkül is, hogy kötelező volna beszélgetni, m ajd 
pedig jó téma a beszélgetéshez az együtt lá to tt  film. Itt lehet bátrabban  kö
zeledni testileg a m ásikhoz és a reakciókból lem érni, hol ta r t  a kapcsolat. A 
sötétség leple a la tt a csókolózás, bizalmas érin tkezés megengedett (színházban, 
hangversenyen, köny v tárb an  stb. ez kevésbé megszokott, elfogadott).

Számos in te rjú n k b an  kiderült, hogy fő k én t a nem értelmiségi fiataloknál 
a partnerkapcsolatra való felkészülésben rendk ívü l fontos szerepe van a közö
sen megnézett film eknek. Többen azok közül a férfiak közül, akik nem  sze
re ttek  és nem szoktak  moziba járni fia ta lon  sem (szinte kizárólag igen ala
csony iskolai végzettségűek), az udvarlás komolyodása idején többször elv it
ték  moziba leendő feleségüket, s ennek a lán y  számára is szimbolikus jelentő
sége volt. K ülönösen érdekes, hogy m inden m egismétlődik a második házasság 
elő tt is (még ha 35—45 év között is sor k e rü l erre). Ez olyan társadalm i tény, 
amivel talán a mozi intézm ényesen is foglalkozhatna (filmek a házasulandók
nak?, filmek a házasságról, a szerelemről? Hisz minden film a szerelemről is 
szól!).

Az a p iackutató , aki tudja, hogy a film  term ék, e tényezővel is tud  m it 
kezdeni: a házasulandók is lehetnek célzott csoport, csak elijeszteni nem sza
bad őket és d u rv a  propagandisztikus eszközökkel beavatkozni e létező folya
matokba.

IDŐJÁRÁSI TÉNYEZŐK

Tudjuk, de nem  ism erjük pontosan, hogyan befolyásolja a moziba járást 
Budapesten a tél, a nyár, az eső (ha zuhog az eső, mindenki moziba megy, 
úgysem lehet jeg y et kapni — közism ert vélekedés), a napfény, a m igrénes idő 
és így tovább.

A kertm ozik szám a nagyon kevés, azok igyekeznek a tömegigényekhez és 
a nyári meleghez alkalm azkodni (könnyű, szórakoztató filmek).

Valószínűsíthető, hogy a nyugdíjasok té len  szívesebben m ennek és ücsö
rögnek a m oziban, hogy minél kevesebbet kelljen otthon fűteni. A perem ke
rületekben ősszel a kertek  gondozása m ia tt nyilván kevesebb nyugdíjas megy 
moziba, m int egyébként.

A jó mozis ennél nyilván még többet és differenciáltabb összefüggéseket 
tud. Nem ártan a  azonban ezekről tudatos anyaggyűjtéssel, pontos inform ációk
kal rendelkezni, hogy a tendenciák követhetők  legyenek a még gyakorlatlan 
vagy kevésbé figyelm es moziüzem-vezetők részére is.

Lehet, hogy nem  volna érdektelen m ég pszichoszomatikával foglalkozó or
vosok szaktanácsadását is m eghallgatni ez ügyben (pl. mikor, m inek a h a tá 
sára húzódik vissza inkább az em ber o tthonába, és mi készteti inkább arra. 
hogy em berek közé m enjen, elvegyüljön a tömegben stb.).
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TURIZMUS, UTAZÄS

A turizm us közvetetten hat a moziba járásra: aki utazik — m árpedig ez 
évente a nyugati országokban is több százezer ember —, szeretné itthon is 
látni, am it odakint játszanak. S ha itthon is m egtalálja ugyanazokat a fil
meket, am iket kint nem tudott megnézni pénzhiány vagy a nyelv ism eretének 
hiányában, akkor még az a réteg is elmegy alkalm anként moziba, ak i egyéb
ként nem moziba járó.

H at az utazás úgy is, hogyha valaki látott és megkedvelt egy tá ja t, vidé
ket, vagy nosztalgikusan vágyik oda, de még nem tud odautazni, akkor szíve
sen megnézi moziban is.

E rre a mozin kívüli tényezőre azonban ritkán gondolnak a propagandis
ták. Pl. a televízió m ozireklám jaiban is szerepelhetne ilyen: ön vágyik  Egyip
tomba, Indiába, Mexikóba stb., sokszor já rt Bécsben, Velencében, M ünchenben 
stb. — ú jra  láthatja kedvenc utcáit, tereit, épületeit stb. X és Y film jében. 
A kár még dokumentumfilmek vetítését is hozzá lehetne így kapcsolni a nagy 
játékfilm ekhez.

És persze lehetne társulni az Ibusszal, a Malévval, és film eket vetíteni a 
több órás utakon — hisz ezt m ár több helyütt feltalálták. Valószínűsíthető, 
hogy ezeket az útközben láto tt film eket szívesen megnéznék az em berek itt
hon a mozikban is.

Az utazás, az utazási vágy, a tényleges és tervezett turizm us számos le
hetőséget és potenciális közönséget re jthe t a mozi számára. Ez az „újkori 
népvándorlás”, ahogy M alraux nevezi, egybeköthető volna a m oziprogram okkal 
(így láttam  én is koreai és görög filmeket). S lehetne kínálni az ide érkezők
nek is angol és német nyelvű m agyar film eket: Jancsót, Mészáros M ártá t, Sza
bót — akiknek nemzetközi sajtó juk is van. Lehetne nyaranta, az idegenfor
galmi szezonban a szállodákban m agyar film eket vetíteni.

A Gorkij moziban ném et—angol feliratta l vetíteni lehetne a társadalm i 
problém ákat érzékenyen bem utató szovjet filmeket, s propagálni is, hogy 
nálunk megnézheti a nyugati sajtóban annyit emlegetett filmeket.

A több tízezer, sőt állítólag több százezer nyugati tu rista  nálunk  nem igen 
m ehet moziba, legfeljebb rég le já rt k in ti film eket lá that rossz kópiákon, u tán 
játszó mozikban. Pedig ez is egy potenciális közönségréteg.

A MOZI OLCSÓ SZÓRAKOZÁS

A televízióval való telítettség viszonylag gyorsan, kb. egy évtized alatt 
bekövetkezett. Gyorsan terjed a színes tévé is. A m agántulajdonban lévő vi
deók szám át is többen kétszázezerre becsülik (ez persze csak töredéke a m a
gyar családoknak).

A hangversenyjegyek drágulása számottevően nem befolyásolta a hang
verseny-látogatók számát. Mindezekből az az egyszerű következtetés vonható 
le nagyon általánosítva, hogy amire van igény, arra van pénz is. Legfeljebb 
még többet dolgoznak emberek (ameddig bírják)



Mindezekkel együ tt: a mozi viszonylagos olcsósága m iatt versenyképes. 
Igaz, azok a rétegek lá to g a tják  leginkább, ak iknek  még nincs (tizenévesek, 
egyetem isták) vagy m ár nincs  számottevő jövedelm ük (nyugdíjasok). Ez a tény 
korlátozza is a m ozijegyek árának  emelhetőségét, illetve épp a legnagyobb lé
lekszám ú moziba járó  csoportok egyben a kedvezm ényezettek is (ifjúsági bér
let, nyugdíjasbérlet), s ezen változtatni antiszociális volna.

Mi a teendő? N yilván i t t  is az érvényesül, am i társadalm i léptékben: aki
nek exkluzív, extrém , különös igénye van, azzal m eg kell fizettetni (éjszakai 
előadások, előzetes ve títések , speciális sorozatok), és az meg is tudja és fogja 
fizetni.

„OTTHON-KÖZPONTÜ” TÁRSADALMAK

Abrams angol szociológus „otthon-központú” társadalm aknak nevezi a 
nyugati, európai tá rsad alm ak at. Ez egyben o tthonülő  társadalm at is jelent.

Tudjuk, hogy a szám ítógépes munkák terjedése főként az Egyesült Álla
m okban, de már N yugat-E urópában is tovább növeli ezt az „otthon-közpon
tú ság o t”, hiszen a m u n k ák  (bank, adminisztráció, ügyfélszolgálat) otthon is vé
gezhetővé váltak, v á ln ak  azáltal, hogy a házi szám ítógépek, a teletexek rákap
csolhatok a központi kom puterekre. Több százezres töm eget érin t ez! Otthon 
dolgozó, otthon ülő és o tthon  szórakozó, m űvelődő társadalom ? Ez is a jövő 
egyik útja. Kihívás, am elyre a video a válasz egyelőre, de m ár kaphatók a 
szobafalnyi házi vetítővásznak.

M inket persze ez a veszély még nem fenyeget, hisz még a telefonhálóza
tu n k  is özönvíz elő tti, és kiváltságosnak szám ít Budapesten, akinek van te
lefonja (s ráadásul m ég m űködik is). A tendencia azonban ránk is érvényes, 
m ég ha megkésetten fog is érvényesülni.

Mi más értelem ben vagyunk „otthon-központú” társadalom : a lakás meg
szerzése, fenntartása és berendezése szám unkra a központi kérdés. S ha meg
v an  végre, hosszú ideig  otthon m arasztalja a 12-14 órás robotban kifárad t em 
bereket, akik alig v á r já k , hogy hazam enjenek és fá rad tan  lerogyjanak otthon.

Mindezeket nem  leh e t figyelmen kívül hagyni, am ikor azt a nehéz kérdést 
vizsgáljuk, a mozi m ivel és hogyan m ozdíthatna ki minket.
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KULTÚRA ÉS MECANATÚRA

Kuti Éva

A KULTÚRA TÁMOGATÁSÁNAK 
ÚT RENDSZERE FELÉ?!

„A válasz: Igen!
De m i is volt a kérdés?”

(Woody Allen)

A ku ltú ra  fontosságát, társadalm i-gazdasági fejlődésben játszott kulcs
szerepét m a m ár senki nem vonja kétségbe. Azt sem, hogy. az ország m űve
lődési intézményei siralmas állapotban vannak, hogy a költségvetési tám oga
tások csökkentése egy részüket a működésképtelenség h atárára  sodorta. Még 
kevésbé azt, hogy valam it tenni kell. Ez utóbbi igen mögött azonban erősem 
eltérő vélemények, a kivezető útról alkotott nagyon különböző elképzelé
sek húzódnak meg. Az itt következő gondolatsor egy ezek közül. K özreadá
sával az a célom, hogy hozzájáruljak az álláspontokat tisztázó, a továbblé
pés ú tjá t kereső vitához.

A DÖNTÉSEK JOGA A KULTÚRA FINANSZÍROZÁSÁBAN

Bármilyen furcsa is, az állam  ham arabb m ondott le a kulturális szféra 
és a kulturális folyamatok átfogó politikai ellenőrzéséről, m int arról a mo
nopóliumáról, hogy a közjót (és így a kultúrát) szolgáló összegeket keze l
je, azok felhasználásáról döntsön. A kulturális piacot m ár akkor elöntötték 
az évtizedeken á t kiátkozott, betilto tt művek és m űfajok, am ikor még szin
te  semmi nem tö rtén t az össztársadalmi célokat szolgáló finanszírozási dön
tések dem okratizálása, decentralizálása érdekében. Az állampolgárok m int 
fogyasztók a piaci mechanizmusok közvetítésével m ár jelentős befolyást gya
korolhattak a kulturális kínálatra , a kulturális intézm ényeknek m ár nem  volt 
tilos alkalm azkodni a fogyasztói kereslethez, am ikor a kultúra közösségi fi
nanszírozásával kapcsolatos döntések még m indig centralizáltan, a hatalm i 
központokban születtek.

Az új adórendszer bevezetésének elvileg változtatnia kellett volna ezen 
a helyzeten, de erre nem kerü lt sor. A közcélú adományok számára biztosítot
tak  ugyan adókedvezményeket, ugyanakkor azonban az adott szakterület sze
rin t illetékes felügyeleti szerv hatáskörébe u talták  annak eldöntését, hogy 
mi tekinthető közérdekű kötelezettségvállalásnak. Az állampolgárok és a 
gazdálkodóegységek játszhatnak ugyan kezdeményező szerepet a ku ltúra tá 
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m ogatásában, de m ihelyt ez a tám ogatás költségvetési pénzt is érin t (hiszen 
az adókedvezmény ebben az esetben nem más, m in t a költségvetés lem ondá
sa bizonyos bevételekről a k u ltú ra  javára), a hatóságé az utolsó szó.

Az áttörést az alap ítvány i törvény m egalkotása hozta. Ez az első olyan 
m egoldás a magyar gyakorla tban , amely m egbontja a közcélokat szolgáló 
összegek fölötti rendelkezés centralizált rendszerét. Az alapítványoknak nyúj
to t t  támogatások m inden külön  vizsgálat és hatósági engedélyezés nélkül fel
jogosítják  az adom ányozót az adókedvezmény igénybevételére. Ezen túl az 
alapítványok vállalkozói tevékenységet is fo ly tathatnak , s ennek hasznát nem 
te rh e li nyereségadó, ha az t te ljes  egészében az alapítványi cél érdekében hasz
n á lják  fel.

Az új rendelkezések — éppen áttörés jellegüknél fogva — nagyon fonto
sak , de legfeljebb az első lépést jelenthetik  a problém a megoldása felé. A 
ku ltu rá lis  intézmények nem  alakulhatnak á t testületileg alapítvánnyá, bár 
közülük a legéletrevalóbbak, az újra leginkább nyito ttak  tettek  és tesznek lé 
péseket ebben az irányban . Könnyen megjósolható, hogy a következő évek
b en  gombamód szaporodnak m ajd az alapítványok. Ez önmagában nem lenne 
b a j. Nincs azonban érte lm e annak, hogy a szabályozási visszásságok olyan in
tézm ényeket is az alap ítvány i forma felvételére ösztönözzenek, amelyeknek 
nem  ez illik a tevékenységéhez. Nem látom  be, m iért kellene például egy m ű
velődési háznak vagy egy könyvtárnak, m úzeum nak alapítvánnyá alakulnia, 
esetleg alapítványt lé trehoznia ahhoz, hogy vállalkozásai hasznát nyereségadó 
befizetése nélkül használhassa fel alaptevékenysége ellátására, és hogy m in
den  közérdekűvé ny ilván ítta tási vesszőfutás nélkül fogadhasson el lakossági 
és vállalati adom ányokat.

Az alapítványok helyzetének rendezése tehát, bárm ilyen örvendetes is, 
nem  helyettesítheti az úgynevezett nonprofit (nem haszonelvű) szféra átgon
dolt, egységes gazdasági szabályozását. Ennek egyaránt rögzítenie kellene azo
k a t a kritérium okat, am elyek alapján valam ely szervezet, vállalkozás (konk
ré t formájától függetlenül) közcélú intézm énynek minősül, azokat a követel
m ényéket, amelyek vele izem ben tám aszthatók, s azokat a kedvezményeket, 
amelyeket ennek fe jében  élvezhet.

A nonprofit szabályozásnak azt a tén y t kell elismernie, hogy nem egye
dül az állami költségvetés hivatott a közcélokat szolgáló összegek kezelésére 
és elosztására, hanem  vannak olyan intézm ények, társadalm i szervezetek, 
amelyek jogosultak a rra , hogy a költségvetés kihagyásával, központi ellen
őrzés és irányítás nélkül, önállóan rendelkezzenek bizonyos pénzeszközökkel, 
és azokat a társadalm i célok szolgálatában szabadon használják fel.

Hasonló jogosítványokkal kell fe lruházni a területi és a helyi önigazga
tási szerveket is an n ak  érdekében, hogy a ku ltú ra tanácsi finanszírozása a 
helyi társadalom ellenőrzése alatt álló, valóban közösségi kultúratám ogatássá 
váljon.

A HELYI TÁRSADALOM ÉS A KULTÜRA KÖZÖSSÉGI
FINANSZÍROZÁSA

A helyi tanácsok gazdálkodási s ezen belül kultúrafinanszírozási lehető
ségeit, döntési szabadságát a jelenlegi helyzetben erősen behatárolja az a 
központi és m egyei irányítástól való függés, amely meghatározó befolyást
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gyakorol a rendelkezésre álló források nagyságára. Különösen szembetűnő 
ez a függés a fejlesztési források odaítélésében. A m űködési költségvetés 
alakulásában sokkal nagyobb a „tehetetlenségi erő” szerepe, kisebb a központi 
beavatkozás szabadságfoka. Ez azonban viszonylagos. Éppen az utolsó évek 
tapasztalatai m utatták  meg, hogy szorult helyzetben a központi irányítás még 
a működési költségvetés szinten tartásá t sem szavatolja.

A helyi kultúrafinanszírozás alapproblém ája (pénzügyi szempontból) az, 
hogy az egész kulturális költségvetés arra  a m inim um szintre van beállítva, 
amely még éppen képes biztosítani a kulturális intézm ények m űködtetését és 
a tűzoltás jellegű rekonstrukciók, fejlesztések elvégzését. Ennek a ténynek 
történelmi, gazdaságtörténeti m agyarázata van. Az iparfejlesztést erőltető 
gazdaságpolitika természetesen diszpreferálta — többek között — a k u ltu rá 
lis in frastruk tú rát. Az így kialakult, m inim um ra szorított kiadási szintet az
tán  a ráépítéses, alapvetően bázisszemléletű tanácsi költségvetési gyakorlat 
szinte autom atikusan konzerválta. Összefügg ez a helyi tanácsok központi és 
megyei irányítással szembeni kiszolgáltatottságával, de összefügg azzal is, 
hogy a helyi vezetés nem a település polgárainak ellenőrzése alatt működik, 
így kevéssé érin ti azoknak a kulturális intézmények színvonalával való elé
gedetlensége, kevéssé érzékeny a felmerülő új kulturális igényekre, kezde
ményezésekre.

A helyi kultúrafinanszírozás jelenlegi rendszerében a bevett, m indenütt 
egyform án jelentkező feladatok ellátásához (az óvodák, iskolák, művelődési 
házak, könyvtárak működtetéséhez) még csak-csak sikerül előterem teni a 
szükséges összegek m inimumát, b ár ma m ár ez is egyre nehezebben megy, e l
lenállásba ütközik azonban minden, ami nem szokványos, nem  rutinszerű. 
Márpedig a helyi kultúra éppen ezektől az egyedi, a helyi körülményekből 
fakadó kezdeményezésektől válhat valóban helyivé. A helyi társadalm i és 
kulturális mozgalmak tám ogatásával nem lehet m egvárni a. következő te rv 
időszakot, am ikor esetleg m ár sikerül az ehhez szükséges összeget is beépí
teni a tervbe.

Igen fontos lenne, hogy a települések gazdálkodása m egszabaduljon a je 
lenlegi kötöttségektől, a forrásképződés autom atikusabbá, a rendelkezésre álló 
összegek felhasználása szabaddá váljon, de ezeket a felté teleket is csak a he
lyi társadalom  ellenőrzése a la tt álló, annak érdekeit szolgáló vezetés tudná 
igazán kihasználni, a helyi ku ltú ra javára fordítani.

Közismert azonban, hogy a tanácsok jelenleg nem az önigazgatás intéz
ményeiként, hanem  állam- és szakigazgatási szervezetként viselkednek. Ebből 
következően a tanács legfeljebb saját apparátusának és intézm ényeinek le
het a gazdája, de nem  a településnek. A helyi kultúrpolitikát, a helyi ku ltú 
ra  mecénás jellegű tám ogatását a kulturális reszortfeladatak ru tin irozott vég
rehajtása helyettesíti. Reszortfeladatok teljesítéséből azonban nem áll, nem 
állhat össze konzisztens településpolitika. A valódi kultúrpolitikától mi sem 
áll távolabb, m int a partikuláris ágazati (reszort-) szemlélet. Hiszen a ku ltú 
ra  a település egész életét átszövi, része, olykor gerjesztője a helyi társadal
mi mozgásoknak. Sikeres kultúrpolitika csakis a helyi társadalom politika in
tegráns részeként, annak egyik aspektusaként képzelhető el. A valódi ku ltú r
politika tulajdonképpen ott kezdődhet, ahol az intézm ényekért viselt reszort
felelősség véget ér, ahol az intézm ények nem m int m űködtetésre váró objek
tumok, hanem m int a helyi kulturális élet színterei vannak jelen  a helyi ve
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zetés tudatában. A helyzet ma korántsem  ez, sőt, éppen a fordíto ttja a gya
kori: a tanács saját intézm ényeinek érdekeit, szem pontjait képviseli a tele
pülés, a lakosság érdekeivel szemben. Ez annyit jelent, hogy a helyi hatalom 
szemében a település polgárai és gazdálkodóegységei nem  a helyi ku ltúra hor
dozói, alakítói, hanem  csak fogyasztói; financiális szempontból az intézmény- 
rendszer m űködtetésének pótlólagos (bár az utóbbi időkben egyre fontosabb! 
forrásai.

Nem tudhatjuk , hogy dőlnek el a  tanácsi költségvetés rendszerének re
form járól fo ly tato tt viták. Egyelőre csak rem énykedhetünk benne, hogy a 
végeredmény a helyi autonóm iák szempontjából kedvező lesz, hogy a tele
püléseknek a forrásképződés autom atizm usai biztosítják m ajd a lehetőséget 
az önálló gazdálkodásra, s a központi redisztribúció közbelépésére csak kivé
teles esetekben, kirívóan hátrányos helyzetek enyhítése érdekében lesz mód 
és szükség.

Azért lenne ez rendkívül fontos, m ert jelenleg a tanácsok költségvetési 
döntéseknek való kiszolgáltatottsága m ég mélyíti is a lassan ébredező, ön tu
datosodó helyi társadalm ak és a vezetés közötti (amúgy is meglévő és jól 
megalapozott) bizalm atlanságot. G yakori, hogy a helyi társadalom  új intéz
ményei éppen a tanáccsal és a h ivatalos intézm ényrendszerrel szemben, attól 
hangsúlyozottan elkülönülten fogalm azzák meg önm agukat. (Jó példáját ad
ják  ennek a tanácsi fejlesztési tervekkel szembenálló városszépítő egyesüle
tek vagy a formálisan, esetleg sehogy sem működő művelődési házak ellen
párjakén t létrehozott faluházak, gyülekezeti házak.) Ebben a helyzetben a 
település vezetésének még a jószándékú közeledési k ísérleteit is diszkreditál- 
ja  az, ha a fe lajánlott együttm űködés legfontosabb eleme a gazdaságilag egyre 
inkább ellehetetlenülő tanácsi intézm ények megmentése érdekében hozandó 
közösségi áldozat. S még ha hajlandó lenne is a helyi társadalom  erre az ál
dozatra, a tanács valójában nem  m egbízható partner, [hiszen vállalt kötelezett
ségeit csak akkor tud ja m egtartani, ha anyagi helyzetét közben a felsőbb 
döntések nem  változtatják  meg. A tanácsi költségvetés tavaly  végrehajto tt is
m ételt m egnyirbálása például számos település helyi vezetését kényszerítette 
ígéretszegésre nemcsak a település lakosságával, hanem  még saját intézmé
nyeivel szemben is.

A kulturális és különösen a közművelődési tevékenységeknek a zöme he
lyi szinten, a helyi társadalm ak döntéseire alapozva szerveződhet meg a leg
optim álisabban, leginkább alkalm azkodva a konkrét helyi szükségletekhez, 
igényekhez, hagyományokhoz, törekvésekhez. Ez az a szint, ahol a  ku ltú ra álla
mi finanszírozása a legnagyobb eséllyel válhat a szó szoros értelm ében is 
közösségi finanszírozássá, ahol a  helyi társadalom, a közösség közvetlenül is 
ellenőrzése a la tt ta r th a tja  a finanszírozási döntéseket. Ehhez azonban valódi 
döntési szituációra van szükség. Ha a pénz az állam i újraelosztás bonyolult 
csatornáin, sokszoros egyeztetések és alkuk eredm ényeképpen érkezik (visz- 
sza) a településekre, akkor inkább beszélhetünk kényszerhelyzetről, m int dön
tési szituációról.

Nincsenek illúzióim, nem hiszem, hogy a gazdálkodási autonóm ia létre
jö tte autom atikusan elvezetne a finanszírozási döntések dem okratikussá vá
lásához, de azt igen, hogy a hiánya m inden dem okratizálódást befullaszthat, 
zsákutcába ju tta th a t. Hiába alakulnak sorra a helyi társadalm i szervezetek, 
ha a település gazdasági helyzetét továbbra is k ívülről határozzák meg.
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Ezért tartom  kultúrafinanszírozási szempontból (is) kulcskérdésnek települé
seink gazdasági önállósodását. A politikai demokrácia mechanizmusaival ki
egészítve ez biztosítékot jelentene arra, hogy a helyi közösségeket érintő 
kultúrafinanszírozási döntések az érdekeltek ellenőrzése alatt, s így a kultúra 
érdekeinek is a leginkább megfelelően szülessenek meg.

Nem .szabad ugyanakkor elfelejtenünk, hogy vannak a ku ltúrának  olyan 
területei, olyan érdekei, amelyekkel kapcsolatosan nem a helyi közösségek, 
hanem  a társadalom, a nemzet szintjén lehet és kell meghozni a finanszíro
zási döntéseket.

A KÖZPONTI KULTÜRATAMOGATÄS LEHETSÉGES MEGOLDÁSAI

Senki nem vitatja , hogy az országos reprezentatív intézm ények, rendez
vények létrehozásához, működtetéséhez, a kulturális külpolitikához, az avant
gárd művészetek és művészek segítéséhez, a kulturálisan hátrányos helyzet 
enyhítéséhez stb. központi tám ogatásokra van szükség. Ezeknek a központi 
tám ogatásoknak a rendszere azonban pillanatnyilag oly m értékben kaotikus, 
hogy m ár nemcsak azt nem lehet tudni, m ennyi ez a tám ogatás, de azt sem. 
hogy ki és mi kapja egyáltalán. A könyvszakma egyre gyérülő támogatása 
a nyom da- és papíriparban köt ki, a filmforgalmazásé a film gyártásban és 
annak háttériparában. De zavarosak maguk a költségvetési kapcsolatok is, a 
tám ogatások és a költségvetési befizetések nettó adatai helyett m indenütt 
csak a bruttó  összegekkel találkozunk. Senki nem számolja ki, hogy az adó- 
kedvezmények milyen tám ogatást jelentenek a kultúrának, tám ogatásnövek
m ényként jelenik viszont meg, ha az adókedvezmény m egszüntetését a költ
ségvetés többé-kevésbé ellentételezi.

M ár csak ennek a zűrzavarnak a m egszüntetése érdekében is érdemes 
lenne komolyan végiggondolni a központi kultúratám ogatás egy radikális re
form jának lehetőségét. Tisztában vagyok vele, hogy az itt következő néhány 
gondolat a legvitathatóbb része ennek az írásnak. Magam sem tekintem  ki
érlelt javaslatnak, inkább csak olyan tűnődésnek, amely feltehetőleg éles 
reakciókat fog kiváltani, s ezzel be is tölti hivatását.

Ügy gondolom, hogy vitatkozni sok m indenről lehet ugyan, de csak té
nyek alapján érdemes. Az állam tényleges, nettó kultúratám ogatási kiadá
sairól, ezek reálértékének alakulásáról nem állnak rendelkezésünkre az ada
tok. Ez azonban nem jelenti azt, hogy bele kellene törődnünk ebbe az infor
mációhiányba. Most, am ikor lassan m ár a katonai kiadások is nyilvánosságra 
kerülnek, semmi ok nincs rá, hogy éppen a kulturális ráfordítások m aradja
nak homályban.

Ezt a kérdést nem azért tartom  fontosnak, hogy aztán az adatok birtoká
ban nagyobb meggyőződéssel panaszolhassuk, milyen keveset költ az állam 
ku ltú rára , hanem m ert a reform  kiindulópontja csak a jelenlegi helyzet is
m erete lehet. Ha egym ást keresztező pénzáramlások kusza együttesébe ta lá 
lomra dobunk bele reformintézkedéseket, akkor a legjobb szándék mellett 
sem lehet sok jóra számítani.

A jelenlegi helyzet tisztázása módot adna arra, hogy a központi ku lturá
lis ráfordításokat összevessük azokkal a feladatokkal, am elyeket elvben ezek
ből kellene ellátni. A kulturális szakma pillanatnyilag arról van meggyőződ
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ve, hogy a feladatokhoz képest ez a pénz rendkívül kevés, a pénzügyi irányí
tás pedig arról, hogy így is pazarlás folyik, s valószínűleg m indkét álláspont
ban van  valam i igazság. Az adatokkal és a feladatok listájával a kézben ez 
a vita új fordulatot vehetne, a heves kifakadásokat és kölcsönös vádaskodá
sokat fe lvá ltha tnák  az érvek és józan ellenérvek. Ebben a vitában a ku ltú ra  
érdekei m ellett olyan társadalm i erőket lehetne felsorakoztatni, amelyek 
évente, m inden egyes költségvetési v itában  természetesen nem mozgósíthatók 
Ezt az egyszeri alkalm at kellene — véleményem szerint — felhasználni arra, 
hogy a kulturális költségvetés kérdését függetlenítsük az évenkénti költségve
tési alkutól, a központi kulturális ráfordítások további alakulását valam ilyen 
népgazdasági aggregátum  alakulásához kössük.

Mivel a ku ltúra alapvetően a m unkaerő ú jraterm elését szolgálja, kézen
fekvő lenne ilyen aggregátum ként a bérek vagy a jövedelm ek összegét hasz
nálni, de egyéb megoldások is szóba jöhetnek. A feladatok áttekintése alapján 
k ialaku lt (kiharcolt) kulturális ráfordítások összegét a kiválasztott aggregá
tum m al összevetve kapnánk egy százalékot, amely a továbbiakban a ku ltu rá
lis já ru lék  képzésének alapja lehetne.

A kulturális  járulék  százalékát természetesen nem  kellene örök időkre 
rögzítettnek tekinteni, de azt csak a törvényhozás módosíthatná. Ennek a 
rendszernek több előnye volna. Egyrészt a ku ltúra még inflációs viszonyok 
között is képes volna előre látn i, hogy ebből a forrásból milyen bevételekre 
szám íthat, megszűnne az évenkénti aggodalom, hogy a költségvetési alku so
rán  m ennyi fog ju tn i számára. M ásrészt a korm ányzat és a törvényhozás 
m inden olyan esetben azonnal szembesülne a tervezett intézkedések anyagi 
következm ényeivel, am ikor valam ilyen módosítást k ívánna végrehajtani a 
központilag finanszírozott ku ltu rális  ellátásban.

N álunk hagyom ánya van annak, hogy nem számolnak a jövőre vonatkozó 
kötelezettségvállalás következm ényeivel. Ráadásul előre látható, hogy a kö
vetkező években a vezetés igen erős politikai nyomás a la tt fog állni. Mivel 
folyó forrásai nem lesznek a (különböző érdekcsoportok követeléseinek ki
elégítésére, nagy csábításnak lesz k itéve a jövőre vonatkozó ígéreteket illető
en. Ezért lenne célszerű a ku ltú ra  tám ogatásában is az alapszerű gazdálkodás 
bevezetése, am elyre éppen az jellem ző, hogy csak olyan kötelezettségvállalást 
ism er el, amelynek egyúttal b iztosítják  a vagyoni feltételeit, illetve ennek 
megfelelő jövőbeni bevételeket rendelnek  hozzá.

Egy ilyen kulturális alap létrehozása persze nem  önmagában jelentene 
biztosítékot a túlköltekezés, a felelőtlen ígéretek és a minőségrontáson a la 
puló szolgáltatásbővítés ellen, hanem  azáltal, hogy törvényben szabályozzák 
az alaphiánnyal kapcsolatos teendőket. Ki kellene m ondani, hogy a ku ltu rá
lis alapnak  az Országgyűléshez kell fordulnia, ha alaphiány keletkezik, illet
ve ha  a fennálló rendszer m űködéséből láthatóan ez következik, s az Ország- 
gyűlésnek gondoskodnia kell az alaphiány megszüntetéséről. Ha egy korm ány
zati döntés (például bizonyos ku ltu rá lis  szolgáltatások ingyenessé tétele a 
kisgyerm ekesek, nagycsaládosok, nyugdíjasok, m unkanélküliek stb. számára) 
vagy egy piaci hatás emeli az alapból finanszírozandó kulturális ellátás költ
ségeit, és ennek fedezetét az érvényben lévő kulcs szerint képzett kulturális 
járu lék  nem  terem ti meg, akkor a járu lékot emelni kell. Nem szabad meg
engedni, hogy a korm ányzat az évente keletkező hiány költségvetési forrás
ból való pótlásával hidalja á t az ilyen természetű nehézséget. Ez ugyanis az
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alapszerű gazdálkodástól a költségvetési gazdálkodáshoz, s a kulturális szféra 
számára a legkevésbé sem előnyös költségvetési alkuhoz való részleges 
visszatérést jelentené. Itt jegyzem meg, hogy a jelenleg működő kulturális 
alapok csak a  nevük szerint azok, valójában nem alapszerűen gazdálkodnak, 
belesimulnák a költségvetési újraelosztás rendszerébe. Az elnevezések sa j
nálatos egybeesése a továbbiakban még sok félreértés forrása lehet.

Nem tekintem  kardinális kérdésnek, hogy a kulturális alap képződése 
milyen módon történik, hogy a kulturális járu lék  m ilyen csatornákon ju t el 
az alapba. Számos konkré t megoldás elképzelhető. Nagyon fontos azonban, 
hogy képződésének és felhasználásának egyarán t biztosítva legyen a tá rsa
dalmi nyilvánossága. O lyan közvetlen dem okratikus ellenőrzés és beleszólás 
itt természetesen szóba sem jöhet, m int a ku ltú ra  helyi finanszírozásában. 
Éppen ezért ki kell dolgozni a közvetett társadalm i ellenőrzésnek azt a mód
ját, amely kizárja, hogy a döntések hivatalok hom ályában, partikuláris érde
keknek megfelelően történjenek. Hogy aztán erre  az angolszász országokban 
elterjedt „arts council” típusú megoldás alkalm asabb-e, vagy a m inisztérium i 
kereteken belül k ialakított, arról ismét csak hosszan lehetne vitatkozni.

A VÁLLALATI KULTÜRAFINANSZiROZAS ÖSZTÖNZÉSÉNEK
LEHETŐSÉGEI

A vállalati kultúratám ogatás semmiképpen nem  lehet több, m int kiegé
szítője a lakosság és az állami költségvetés ku lturális kiadásainak, fontos, 
de viszonylag marginális eleme, színesítője a kultúrafinanszírozási rendszer
nek. A munkahelyi, művelődés koncepciója nap ja ink ra  végképp idejétm últtá 
vált. Egyre általánosabb az a meggyőződés, hogy a vállalatoknak elsősorban 
term elniük kell, lehetőleg hatékonyan és nyereségesen, minden, ami ezen túl 
van, csak annyiban feladatuk, amennyiben közvetve szolgálja gazdasági cél
jaik elérését.

Ez persze egyáltalán nem olyan kevés, hiszen a vállalatoknál em berek 
dolgoznak, s minden m unkahely érdekelt abban, hogy a rendelkezésére álló 
m unkaerő minőségét javítsa, a dolgozókat minél több szállal kösse a vállalat
hoz. A gyors technológiai változások korát éljük, ritk a  ma m ár az olyan m un
kahely, ahol a dolgozó egész életében ugyanazokat a szakism ereteket alkal
mazhatná. A képzés, továbbképzés, átképzés egyre inkább része lesz a vál
lalatok m indennapi életének, s ennek megszervézésében csak a legnagyobbak 
nem tartan ak  igényt a kulturális intézmények segítségére.

A dolgozók vállalathoz kötésében, vállalattal való azonosulásának m eg
teremtésében jelentős szerepet játszhat a ku ltúra. Igaz, a munkavállalók m a
napság általában nem szívesen vesznek részt m unkaidő utáni kulturális ren
dezvényeken (különösen nem a hagyományos közművelődési programokon, 
ism eretterjesztő előadásokon, műsoros esteken), hálásak viszont a gyerekeik 
számára szervezett program okért, szakkörökért, egyetemi előkészítőkért, ami 
pedig a nyelvtanfolyam okat illeti, azon egy részük m aga is örömmel vállalja 
a tanulást. Változatlanul nagyon népszerűek a vállalati kirándulások, am e
lyek jóvoltából a családdal együtt viszonylag olcsón (ha nem ingyen) be le
het járni nem  csak az országot, hanem még a szomszédos állam okat is.

A dolgozók vállalathoz kötése (különösen a kisebb településeken) gyak
ran  egyet jelent azzal, hogy a települést m agát kell vonzóvá, letelepedésre
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csábítóvá tenni szám ukra. Ez term észetesen megköveteli a kulturális in fra
s tru k tú ra  fejlesztését is, s igen jó  alap lehet a település tanácsával és ku ltu 
rális intézményeivel való együttm űködés kialakításához.

A vállalatot azonban nemcsak a hum ánpolitika hozhatja kapcsolatba a 
ku ltúrával, hanem a puszta piaci érdek is. M ár a viszonylag egyszerű rek
lám törekvések is gyakran  m utatnak a ku ltú ra  irányába, hiszen adott eset
ben a valamivel burkoltabb, finom abb hírverés többet használhat egy új te r
m éknek, szolgáltatásnak, m int a d irek t reklám . Még inkább így van ez azok
ban  az esetekben, am ikor nem a term ékreklám , hanem az adott cég, m árka
név  irán ti bizalom felkeltése vagy erősítése a cél. S egy határon túl m ár a 
nagyság is kötelez, komoly, országos, különösen pedig nemzetközi nagyválla
la t m ár nem is presztízsének m egterem tése, hanem  inkább annak megóvása 
érdekében, néha annak  kényszere a la tt vállalja a mecénás szerepét.

Mindez elsősorban piacgazdaságban igaz, de töredékesen m ár a mi fél
piaci viszonyaink között is érvényesül. A vállalatok szponzori és mecénási 
szerepvállalásának fokozódása ugyan elsősorban a piacgazdaság kifejlődésé
től, a nemzetközi gazdasági kapcsolatok élénkülésétől várható, de ösztönzése, 
segítése m ár ma is aktuális. Annál is inkább, m ert — m int a nyugati tapasz
ta la to k  m utatják  — ilyen ösztönzésre még a valódi piacgazdaságokban is 
szükség van.

A vállalati kultúratám ogatás ösztönzésének egyik lehetséges m ódja az 
adópolitika, a vállalatok kulturális kiadásainak és kulturális célú adom ányai
nak  adókedvezm ényekben részesítése. Ez természetesen költségvetési áldo
zatvállalást is jelent, a költségvetésnek (a bevételekről való lem ondás form á
jában) oda kell tennie a maga fo rin tja it a vállalati forintok mellé ahhoz, 
hogy ebből ku ltúratám ogatás legyen. Minél nagyobb az adókedvezm ény (te
h á t a költségvetési áldozat), annál erősebb az ösztönzés. Ez u tóbbit azonban 
nem csak az adókedvezm ény m értéke befolyásolja, hanem az adóterhek nagy
sága és az adórendszer szerkezete is. Ami a  vállalatokra nehezedő adóterhe
k e t illeti, azok nálunk  kellőképpen nagyok ahhoz, hogy bárm iféle adóked
vezm ényt vonzóvá tegyenek. Előnyös lenne a ku ltúra számára, ha m egszűn
ne az a korlátozás, am ely ma a vállalati jóléti és kulturális kiadásoknak csak 
egy (a dolgozólétszám alapján adott fejkvóta szerint számított) részét engedi 
az adózatlan nyereséggel szemben elszámolni. A költségvetés bevételi szem
pon tja in  túl semmi nem  indokolja, hogy központilag m eghatározott fejkvóta 
döntse el, m ennyit költhetnek a vállalatok adómentesen dolgozóik m űvelődé
sére, s hol kezdődik a kulturális kiadásoknak az a sávja, am elyet m ár adó
val sújtanak. Elméletileg ugyanis m inden vállalati kulturális kiadás egyfor
m án  közhasznú, vagy egyform án nem  az, mesterséges, m echanikus szétvá
lasztásuk tarta lm i szempontból védhetetlen. Teljes körű adómentessé tételük 
a költségvetésnek valószínűleg nem  okozna akkora bevételkiesést, hogy ezt 
kom olyan megérezné, a k u ltú ra  szem pontjából viszont nagyon hasznos len
ne. Az erkölcsi hasznon, a fontosság elism erésén túl azért is, m ert a költség- 
vetés és a vállalatok szám ára „kis pénznek” számító összegek a kulturális 
intézm ények bevételeihez viszonyítva m ár nem  is látszanak olyan kevésnek.

Nem kedvező a ku ltú ra  szám ára az, hogy a vállalati tám ogatásokért 
olyan „ellenfelekkel” kell versenyeznie, m int az egészségügyi és szociális el
látás. Ez utóbbiak szintén nagyon rászorulnak a segítségre, s adott esetben 
erősebb érvekkel rendelkeznek a ku ltúránál. Ráadásul mindez egy olyan idő
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szakban zajlik, amikor a vállalati szféra is komoly gazdasági nehézségekkel 
küszködik, ami általában nem növeli a kultúratám ogatási hajlandóságot, még 
akkor sem, ha mindenki tisztában van vele, hogy a hum án szféra ta lp raál- 
lása nélkül a gazdasági kilábalásra nincs esély. A vállalati kultúratám ogatás 
fejlődését az adókedvezményeken tú l elősegítheti az is, ha olyan szervezeti 
keretek, intézmények jönnek létre, amelyek hozzá tudnak járulni a tám oga
tásra  szoruló kulturális intézm ények és a potenciális szponzorok egym ásra ta 
lálásához. A legtöbb vállalati tám ogatásra akkor lehet számítani, ha a külön
böző kulturális intézmények, események azt a szponzort találják meg, aki az 
adott ügyben valamiképpen érintett. Ez sokszor egyénileg is sikerül, de 
m indenképpen jó lenne, h a  kialakulnának olyan szervezetek, amelyek intéz
ményesen biztosítják a vonatkozó információk összegyűjtését és az é rin te ttek 
hez való eljuttatását. Az első ilyen szervezet, a K ultúra Menedzselő Iroda, 
egy bank és néhány kulturális intézmény kezdeményezésére m ár létrejö tt. 
Továbbiak megszületése m ellett a közös érdekek alapján mind a ku lturális 
korm ányzat, mind a Gazdasági Kam ara, mind az alakulóban lévő K ulturális 
Kam ara, de természetesen az egyes kulturális intézmények is bábáskodhatná
nak. Szükség lenne a ku ltú ra tám ogatásában élen járó szponzorok, m ecéná
sok rangjának, társadalm i elismertségének növelésére is.

a z  Ál l a m p o l g á r o k  m in t  f o g y a s z t o k  é s  m in t  m e c é n á s o k

A tanulm ány legvégére m aradt a legfontosabb kultúrafinanszírozási for
rás, a lakosság, az állampolgárok kulturális kiadásainak problémája. Nagy
ságrendjét tekintve az oktatáson kívüli kulturális ráfordításoknak messze ez 
a legjelentősebb tétele, s ez az, am it a kultúrpolitika és a pénzügyi irány í
tás a legkevésbé tud befolyásolni.

Ahogy a ku ltúra vállalati tám ogatásában a piac, úgy itt a m unkaerő ú jra 
term elésének minden egyéni költségét tartalm azó m unkabérek kialakulása az 
az alapfeltétel, amelynek teljesülése nélkül valódi megoldás nem képzelhető el

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a kultúrafinanszírozás rendszerén belül 
ne lehetne olyan kisebb m ódosításokat végrehajtani, amelyek a bérreform  
kim enetelétől függetlenül is jav ítanának valam ennyit a helyzeten. Az egyik 
ilyen lehetőség a lakosság kulturális fogyasztásának adópolitikai eszközökkel 
történő ösztönzése volna.

Ezzel a javaslattal szemben felvethető az az ellenérv, hogy bizonyos k u l
turális term ékek és szolgáltatások alacsony forgalmi adója (kedvezményes 
vagy 0 kulcs), valam int az alkotó értelmiségiek csökkentett (az alkotóm unka 
költségeit figyelembe vevő) adóalapja m ár ilyen kedvezmény. Ez term észete
sen igaz is, azzal a megszorítással azonban, hogy ezeknek a kedvezm ények
nek, ha van is jótékony hatásuk a kulturális szférára, igen kevéssé érvénye
sül a kulturális fogyasztást ösztönző hatása.

A forgalm i adó a fogyasztó szempontjából legfeljebb annyit jelent, hogy 
a ku lturális árak  relatíve talán  még m indig alacsonyabbak valamivel, m int 
egyéb cikkek és szolgáltatások árai. Ez esetleg hozzájárulhat a fogyasztás 
megszokott színvonalának fenntartásához, vagy mérsékelheti annak csökkené
sét, de sem m iképpen nem ösztönöz fogyasztásra.
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Az alkotó értelm iségiek jövedelemadó-kedvezményével kapcsolatban m ár 
ennél komolyabb problém a is felm erül. Ha elfogadjuk, hogy az adó alapjá
nak  csökkentése azokat a költségeket ismeri el, amelyek a szellemi tevékeny
séghez szükséges feltöltődéshez, benne a ku ltu rális  fogyasztáshoz szükségesek, 
akkor nem kerülhető meg a kérdés, hogy ugyanez a feltöltődés, kulturális 
fogyasztás nem ugyanúgy elengedhetetlen feltétele-e a nem szerzői jogvéde
lem  alá eső m unkáknak, például a pedagógus, a mérnök, az orvos tevékeny
ségének.

A jelenlegi adókedvezm ényeknél lényegesen jobban ösztönözné a ku ltu rá
lis fogyasztást (s mellesleg dem okratikusabb is volna), ha a kulturális kiadá
sokat vagy azok egy részét (például a könyvvásárlási kiadásokat, a szakmai 
továbbképzés, a nyelvtanfolyam ok költségeit stb.) az állampolgárok leírhatnák 
a személyi jövedelem adójuk alapjából.

Ugyanez a kedvezm ény az alapítványokat támogató és a közérdekűnek 
elism ert egyéb adom ányok esetében m ár m a is biztosított. Itt legfeljebb azt 
érdem es igen nagy hangsúllyal m egismételni, hogy különösen a kis adomá
nyok esetében komoly akadály t jelent az, hogy a nonprofit, köztük a ku ltu rá
lis szervezetek tám ogatása nem autom atikusan, hanem csak a felügyeleti 
szerv engedélye alap ján  m inősül közérdekűnek.

A nyugat-európai tapasztalatok azt m utatják , hogy az adóalap-csökken
tés lehetősége önm agában nem m otiválja az em bereket és a vállalatokat, in
kább csak kedvező felté te leket terem t ahhoz, hogy az erre amúgy is kedvet 
érzők támogassák a ku ltú rá t. Az állam és állam polgár, költségvetés és válla
la t meglehetősen konfliktusos m agyarországi viszonya ebből az egy szempont
ból talán még kedvező is lehet. Különösen a legfelső adósávokba esőknél el
képzelhető, hogy ha m ár úgyis sokat kell fizetniük, inkább valamivel még 
többet fizetnek, de ezzel a ku ltú rá t tám ogatják, s megszerzik m aguknak a 
mecénás presztízsét.

összefoglalva: úgy gondolom, hogy a kultúrafinanszírozás m inden lép
csőfokán a dem okratikusabb megoldások irányába kell tapogatóznunk, s azt 
remélem, hogy valam icskével ez a tanulm ány is hozzájárulhat ennek előmoz
dításához.
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John W. O'Hagan — Christopher T. Duffy

AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁS KÜLÖNBÖZŐ FORMÁI 
AZ ELŐADÓMŰVÉSZETEKBEN*

Az előadóművészetek tám ogatása századokon át igen változatos form ák
ban valósult meg. N apjaink gyakorlata leginkább valószínűleg abban külön
bözik a korábbitól, hogy a tám ogatásokon belül jóval nagyobb az állami és 
kisebb a m agántámogatások aránya. Tanulm ányunk az állam i finanszírozás 
általánosan elterjedt formáiról, ezek előnyeiről és hátrányairól ad áttekin
tést.

a z  Ál l a m  m in t  t u l a j d o n o s  é s  m i n t  m e c é n á s

Az angolszász országokban az állami tám ogatások legnagyobb része a m ű
vészeti tanácsok (arts councils) vagy hasonló testületek** közvetítésével ju t 
el a címzettekhez. Sem a művészeti intézmények, társulatok, sem az egyes 
művészek nem kapnak közvetlen állami segítséget, így velük szemben a kor
m ányzat nem gyakorolhat tulajdonosi jogokat. A tám ogatásokat a művészeti 
tanácsok vagy alapítványok osztják el, ju tta tv a  belőlük a művészeti intéz
m ények és a művészek széles körének. Az elosztás többnyire nagyon általá
nosan megfogalmazott irányelvek alapján, szakértői tanácsadó testületek be
vonásával történik. A művészeti tanácsok állami intézmény létükre megle
pően függetlenek a korm ányzattól, döntéseikbe kivételesen nagym értékben 
vonnak be az állam apparátustól független szakértőket.

A művészeti tanácsok közvetítőként való felhasználásának legfőbb célja 
az, hogy a művészetek fölötti állami ellenőrzés a lehetséges m inim um ra 
csökkenjen. A m űvészeti tanácsok általában maguk is arra  törekszenek, hogy 
művészeti kérdésekben ne korlátozzák a tám ogatott szervezetek vagy művé
szek szabadságát. A támogatások elosztásának ez a mechanizmusa tehát — 
legalábbis elvben — a maximális művészi függetlenség biztosítását szolgálja.

A művészeti tanácsok és/vagy a korm ányok által nyú jto tt támogatások 
különböző form ákat ölthetnek. A legfontosabb közülük az intézményeknek 
folyósított jövedelemkiegészítő támogatás.*** Elnevezését azért kapta, m ert

* A fordítás alapja a szerzők „The Performing Arts and the Public Purse — 
an Economic Analysis” című, 1987-ben Dublinban, az Arts Council kiadásában 
megjelent könyvének „Forms of Public Funding” című fejezete.

** Az első művészeti tanácsot 1946-ban Nagy-Britanniában alapították, a máso
dikat Írországban 1951-ben.

***A magyar terminológiában a dotáció felel meg. — A ford.
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alapvetően az egyéb forrásból (főleg jegybevételekből) származó jövedelmek 
kiegészítésére szolgál. Bár többnyire a működési költségek fedezésére hasz
nálják, elvben semmi akadálya nincs annak sem, hogy beruházásokra for
dítsák.

A jövedelemkiegészítő tám ogatások folyósíthatok előre, éves összegben 
vagy részletekben, de utólag is, az előző évben keletkezett deficit egészének 
vagy egy részének fedezésére. Ennek a tám ogatásfajtának az a legfontosabb 
jellemzője, hogy norm ális körülm ények között egyáltalán nem kötődik a tá 
m ogatott teljesítm ényéhez, nincs közvetlen kapcsolatban mondjuk a m egtar
to tt előadások számával vagy a nézőszámmal. Ennek a „feltétel-nélküliség
nek” valószínűleg az a legfőbb oka, hogy sokkal egyszerűbb, m int a telje
sítm énym utatókhoz kö tö tt tám ogatások rendszerének működtetése. Ugyanak
kor közvetetten és hosszabb távon így is lehetőség van rá, hogy a teljesít
m ényeket a tám ogatások odaítélésében figeiembe vegyék.

A beruházási támogatások felhasználása általában sokkal konkrétabban 
m eghatározott, m int a jövedelemkiegészítő támogatásoké. Ezeket többnyire 
konkrét beruházási program okhoz adják. Speciális form ája ennek a tám oga
tásnak az, am ikor nem  egy intézm ény beruházási törekvéseit segítik vele, 
hanem  olyan épületeket hoznak létre, berendezéseket vásárolnak, amelyek 
több intézmény, társu lat, művész szám ára is hozzáférhetők. (Ennek tipikus 
esete a regionális művészeti központok létrehozása, ahol különböző helyi cso
portok, művészek és vándortársulatok egyaránt felléphetnek.) A beruházá
si tám ogatások legnagyobb problém ája az, hogy a segítségükkel létrehozott 
intézm ények fenntartása, m űködtetése gyakorta igen költségesnek bizonyul, s 
ezzel a tervezés időszakában csak ritk án  számolnak. Számos társu lat találja 
szemben m agát pénzügyi nehézségekkel, amikor túlságosan ambiciózus be
ruházási terveit megvalósuláshoz segítik.

A tám ogatások harm adik típusa az egyes m űvészek támogatása, amelynek 
nagy történelm i hagyom ányai vannak. N apjainkban az ilyen típusú támoga 
tások viszonylag kis hányadát teszik ki a művészetek közösségi finanszírozá
sára fordíto tt összegeknek. Európában és Észak-Am erikában a 8 százalékos 
arány  számít a legm agasabbnak, annak  ellenére, hogy a legtöbb országnak 
van formális p rogram ja a művészek segélyekkel, művészeti díjakkal, pályáza
tokkal, ösztöndíjakkal való tám ogatására.

A művészeknek nyú jto tt tám ogatásokat ritkán kötik az alkotásokkal kap
csolatos feltételekhez. Az ünnepi alkalm akra m egrendelt zenedarabok, szín
m űvek közism ert történelm i példáinak ugyan ma is vannak követői, de az 
esetek többségében semmiféle szankciót nem alkalm aznak, ha az ígért mű 
nem  készül el. A pénzügyi tám ogatások így kevéssé befolyásolják az alkotás 
folyam atát.

Meg kell végül em lítenünk a fogyasztóknak adott támogatásokat. Ezek 
lényege az, hogy a fogyasztónak olyan bonokat, vouchereket bocsátanak ren
delkezésére, am elyek a  művészeti események egész sorára érvényesek. (Na
gyon hasonlóak ezek ahhoz, am ikor az egyének könyvutalványt ajándékoznak 
egymásnak.) Ha ezek a bonok elég széles körben érvényesek, akkor a m űvé
szeti intézm ények csak kínálatuk vonzóerejének függvényében ju thatnak  ilyen 
úton jövedelmekhez. Ez a rendszer — érvelnek sokan — nemcsak hogy a leg
inkább rászoruló fogyasztókat tám ogatja, de a művészeti intézm ényeket is
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nagyobb hatékonyságra ösztönzi, továbbá fokozza a fogyasztók választási sza
badságát. Hogy a tám ogatásnak ezt a form áját a gyakorlatban mégis igen 
ritkán alkalmazzák, annak két fontos oka van. Az egyik az, hogy m eglehető
sen nehéz és bonyolult a tám ogatásra jogosultak kiválasztása. A m ásik az, 
hogy a vouchertulajdonosok eladhatják voucherjeiket, s ez esetben a tám oga
tás nem éri el a célját.

A művészetek állami tám ogatásának legközvetlenebb form ája az, am ikor 
a művészeti intézm ényeket állami szervezetként vagy félautonóm közintéz
m ényként m űködtetik. Ezekben az esetekben a szolgáltatásokat állam i szer
vezetek és nem független társulatok vagy művészek nyújtják .

A Szovjetunióban és a kelet-európai országokban az előadóművészetek 
területén az állam játssza az első számú vállalkozó és m unkáltató szerepét 
A másik végletet az Egyesült Államok jelenti, ahol alig van állami tu la jd o n 
ban lévő művészeti intézmény. A nyugat-európai országok nagy részének 
gyakorlata a kelet-európaihoz esik közelebb, m int az amerikaihoz. A usztriá
ban például számos állami tulajdonban lévő, állami irányítás alatt működő 
művészeti intézm ény van. Az előadóművészeti szervezetek (köztük a legna
gyobb zenekarok, operák, balettek, színházak) közvetlen állami tu lajdona és 
irányítása a kontinentális Európában inkább szabály, m int kivétel, s az e 
szervezetekben dolgozó művészek közalkalm azottaknak számítanak.

Még az angolszász országokban is akadnak példák olyan, közvetlenül 
a korm ányzatnak felelős, állami intézm ényekre, amelyek az előadóművésze
tek területén tevékenykednek. Különösen erős ez az állami szerepvállalás a 
szimfonikus zenében. Az állami finanszírozású British Broadcasting Corpo
ration (BBC) például számos szimfonikus zenekart menedzsel, és m inden év
ben igen nagyszámú nyilvános koncertet rendez. Hasonló a helyzet Írország
ban is, ahol az állami rádió- és televíziótársaság szintén aktív réázt vállal 
a zenei élet szervezésében és finanszírozásában.

Nem érdem es itt azzal a kérdéssel foglalkoznunk, hogy a BBC és az ír r á 
dió kevésbé függ-e a korm ányzati ellenőrzéstől és irányítástól, m int a bécsi 
Operaház vagy a Szovjet Állami Balett. A lényeges most csak az, hogy az 
állam tulajdonosként való részvétele a ku ltúra finanszírozásában általános 
jelenségnek tekinthető.

A KORMÁNY SZABÁLYOZÁSI SZEREPE

A kultúra közösségi tám ogatásának másik fontos módszere a kedvezm é
nyes gazdasági szabályozás form ájában adott támogatás. Erre az Egyesült Á l
lam okban találhatjuk  a legpregnánsabb, legtöbbet elem zett példát. A k u ltu 
rális adományok adómentessége itt akkora bevételtől fosztja meg az állam i 
költségvetést, ami tízszerese a ku ltú ra közvetlen szövetségi tám ogatásának, 
négyszerese a teljes (szövetségi, állami, helyi korm ányzati) támogatásnak.

A gazdasági szabályozás ú tján  történő állami kultúratám ogatásnak két 
fő típusa van. Az egyik az adókedvezmények rendszere, a másik ku lturális 
export és im port szabályozása. M indkét típuson belül a konkrét intézkedések
nek egész sora különböztethető meg. A z adókedvezm ények  között külön is 
érdemes szót ejteni a kulturális adományok adópolitikai ösztönzéséről.
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Ennek lényege általában  az, hogy a jövedelemadó m eghatározásában a 
korm ányzat adókedvezm ényt vagy éppen teljes adómentességet biztosít a 
nonprofit kulturális szervezetek tám ogatásának. Ebben az esetben az egyé
nek vagy vállalatok jövedelem adójuk alapjából részben vagy egészben levon
h a tják  a kulturális intézm ényeknek szánt .adományokat, ami egyúttal azt is 
jelen ti, hogy a költségvetés ezzel adóbevételekről mond le. Minél magasabb 
adókulcsú jövedelem ből adományoz a mecénás, annál nagyobb a költségvetés 
bevételkiesése. M int m ár em lítettük, az USA-ban ez a kultúra tám ogatásának 
legfontosabb módszere. Bevezetésére még a század elején sor került, évtize
dekkel azelőtt, hogy a ku ltú ra közvetlen szövetségi tám ogatásának gondolata 
egyáltalán felm erült volna.

Az állam nak term észetesen nem kell okvetlenül az adományozó adósáv- 
ján ak  megfelelő adóbevételről lemondania. O lyan rendszer is kialakítható, 
am elyben rögzített a ku ltú rának  szánt adom ányokra adott kedvezmény kulcsa 
T udnunk kell azonban, hogy ez a megoldás nem  az adományozókat, hanem a 
tám ogatott ku ltu rális  intézm ényeket érin ti hátrányosan. Ez utóbbiak éppen 
azért az am erikai típusú adókedvezmények hívei. A korm ányzatok viszont 
a bevételkiesés becsült nagysága szerint mérlegelnek, s döntésük végül is 
a ttó l függ, hogy az adókedvezmények rendszerét mennyiben kívánják a kul
tú ra  közvetlen állam i tám ogatása helyett m űködtetni.

Az adókedvezmények ú tján  történő kultúratám ogatás korántsem  korlá
tozódik az Egyesült Államokra. Számos európai ország adótörvényeiben szin
tén fellelhetők a k u ltú ra  tám ogatását ösztönző kedvezményekkel kapcsolatos 
rendelkezések. Az előírások országonként különböznek két fontos szempont
ból: az adókedvezm ényre jogosító adom ányok összegének felső h atára  és az 
adományok elfogadására feljogosított intézm ények köre szerint. M indazonál
ta l sokkal kisebbek a különbségek az adótörvényekbe foglalt rendelkezések, 
m in t azok hatása között. Különösen az am erikai és az európai gyakorlat kö
zö tt szembetűnően nagy  a különbség. Ügy látszik, hogy az eltérő hagyomá
nyok erőteljesebben befolyásolják az adományozói m agatartást, m int az adó- 
politikai ösztönzés. Lényegében ugyanazok az adókedvezmények Európában 
sokkal kisebb m ecénási aktivitást váltanak ki, m int az Egyesült Államokban, 
ahol ennek hagyom ányai a nemzeti történelem ben gyökereznek.

Az adókedvezm ények másik form ája az, am ikor a kulturális tevékeny
séget folytató intézm ényeket, egyéneket m entik  fel bizonyos adók részleges 
vagy teljes m egfizetése alól. A legjobb példát erre is az USA adja, bár ha
sonló rendelkezések Kanadában, az NSZK-ban, Svédországban és valószí
nűleg még más állam okban is érvényben vannak. Az am erikai nonprofit m ű
vészeti és ku ltu rális  intézm ényeknek nem  kell például vagyonadót fizetniük, 
am i Netzer (1978) becslése szerint 1975-ben a közvetlen állami ku ltúratám o
gatás felére rúgó adóm egtakarítást je len te tt a kulturális intézm ényeknek, s 
természetesen ugyanennyi bevételveszteséget az állami költségvetésnek. En
nek a közvetett tám ogatásnak az előnyeit elsősorban persze a drága épületek
kel, nagy értékű  berendezésekkel, esetleg földbirtokkal rendelkező intézmé
nyek élvezték, a kisebb társulatok, m űvészeti csoportok valószínűleg kevés 
hasznát látták. Ugyanezt m ondhatjuk egy másik adókedvezményről is. A 
nonprofit m űvészeti és kulturális intézm ények többségükben m entesek a szö
vetségi jövedelem adó alól, ez azonban aligha jelent sokat nekik, hiszen
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működésük többnyire inkább deficites, m intsem adóköteles jövedelm et ered
ményezne.

Gyakran alkalm azott adókedvezmény az eladott belépőjegyek forgalmi 
adó (például ÁFA alóli m entesítése is, esetleg csökkentett adókulcs alkalm azá
sával kombinálva. Ennek a tám ogatási form ának a legnagyobb hátránya az, 
hogy nem tud különbséget tenni a különböző minőségű, színvonalú szolgál
tatások között, ugyanazt a kedvezményt biztosítja a jó és a rossz könyvek
nek, a klasszikus és a könnyűzenei koncerteknek, a k u ltú rá t és a profitszer
zést szolgáló intézm ények tevékenységének. Néhány évvel ezelőtt heves és 
hosszan tartó  v ita  bontakozott ki Nagy-Britanniában a forgalm i adóval kap
csolatban, A m űvészeti intézmények kérték közönségüket, hogy gyakorolja
nak nyomást a korm ányra a forgalmi adó enyhítése érdekében. A mozgalom 
eredm ényeképpen a b rit Művészeti Tanács 1973-ban pótlólagos állami tám o
gatást kapott azzal a céllal, hogy az adott évben ennek differenciált elosz
tásával ellensúlyozza az általános forgalmi adó bevezetésének a művészeti 
intézményekre gyakorolt hátrányos következményeit. Az adókulcsok korrigá
lására azonban a későbbiekben sem került sor.

A Közös Piac adórendszerének egységesítése érdekében folytatott m unka 
során az illetékes bizottság valam ennyi tagországnak javasolta, hogy a szín 
házi előadásokat, koncerteket és egyéb kulturális eseményeket m entesítsék 
a forgalmi adó alól. A tagországok többsége elfogadta ezt az ajánlást és m ér
sékelt adókulcsokat alkalmaz a művészeti tevékenységekre, Nagy-Britannia 
azonban nem változtato tt az adókulcsokon. Írországban az előadóművészeti 
tevékenységek teljesen adómentesek. A pénzügyminisztérium  becslése szerint 
az állami költségvetés ezzel olyan összegű bevételtől esik el, amely a m űvé
szeti tanácson keresztül folyósított közvetlen állami kultúratám ogatásnak 
körülbelül 20 százalékát teszi ki.

Említésre érdem es végül az az adókedvezmény, am it az egyes művészek 
kapnak. Jó példáját találjuk ennek Írországban, ahol az 1969-es adótörvény 
értelmében az írók, zeneszerzők és művészek jövedelme adómentes. Ez az 
intézkedés rendkívül éles kritikát kapott, mégpedig azért, m ert sokak sze
rint nem a kitűzött célt szolgálja. A művészek szám ára ugyanis nem elsősor
ban a túl magas adóterhek jelentenek problémát, hanem  a rendszertelen és 
sokszor alacsony jövedelmek. Az adókedvezmény ilyenform án nem a rászoru
lókat tám ogatja, hanem  éppen azokat, akiknek a legkevésbé van rá szük
ségük.

További k ritikát vált ki, hogy ez az adómentesség csak az alkotóm űvé
szekre érvényes, az előadóművészekre nem, pedig éppen az utóbbiaknak van 
közvetlen hatásuk az ország kulturális életére. (Schuster, 1986) A nagyság
rendje egyébként ennek a kedvezménynek sem kicsi, az így elm aradt adóbe
vétel 12 százalékát teszi ki a művészeti tanács által elosztott közvetlen tá 
mogatásnak.

A kulturális export és import szabályozásában alkalm azott módszerek kö
zül valószínűleg a rádió és a televízió m űsorát befolyásoló intézkedések a 
legfontosabbak az előadóművészetek szempontjából. A kanadai rádió és te
levízió számára például előírják azt a minimumot, am it adásukon belül a 
hazai előállítású m űsoroknak feltétlenül el kell érniük. Ez valószínűleg ja
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vítja  a kanadai előadóművészek foglalkoztatottságát, ösztönzést jelent a ha
zai írók, zeneszerzők számára, s m indenesetre növeli azt a közönségkört, 
am elyhez a kanadai m űvészet term ékei eljutnak. Kiegészíti ezt a művészeti 
m unkaerő  im portját korlátozó intézkedés. A 80-as években K anadában je 
lentősen m egszigorították a külföldi m unkaerő alkalm azásának engedélye
zését. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy ilyen korlátozások elég ritkán  
fordulnak elő, s még azokban az országokban sem tartják  szigorúan be őket. 
ahol elvileg érvényben vannak.

Az előadóművészetekben az exportnak két form ája van. Az egyik a kül
földi turné, a m ásik az olyan rendezvény, amelynek külföldi látogatói is 
vannak. A külföldi vendégszereplések állam i tám ogatásának m egvannak a 
m aga hagyományai, az sem ritka, hogy az ilyen turnék költségeit teljes 
egészében a korm ányzat fedezi. Ami a külföldi közönségnek a hazai kul
tu rá lis  rendezvényekre vonzását illeti, ebben is vállal szerepet az állam. Lé
nyegében minden olyan közösségi kiadás, amely azt szolgálja, hogy az orszá
got vonzó turisztikai célponttá tegye, ha közvetetten is, hasznos az előadó
m űvészeti intézm ényeknek, de egyéb kulturális intézm ényeknek is.

M indazonáltal az export és az im port szabályozása, bárm ely form ájáról 
legyen is szó, aligha gyakorolhat számottevő hatást a kulturális életre, s sem
m iképpen nem veheti fel a versenyt más, a korm ányzat rendelkezésére álló 
gazdaságpolitikai eszközök alkalm azásának hatásával.

Itt meg kell jegyeznünk azt is, hogy a művészetek tám ogatására szánt 
költségvetésiben nem  jelenik meg, de a ku ltú ra  szempontjából nagyon is 
fontos az az összeg, am it az állam az oktatásra és foglalkoztatáspolitikai cé
lokra költ. Könnyen előfordulhat, hogy ami ebből közvetlenül a kulturális 
szférába áram lik, az még több is, m int az általunk az eddigiekben áttek in tett 
tám ogatások összege. Ennek ellenére valószínűleg el kell fogadnunk célsze
rűnek, hogy ezek a források az oktatási és a m unkaügyi költségvetésben sze
repelnek.

MELYIK A KULTÜRA TÁMOGATÁSÁNAK 
LEGKEDVEZŐBB FORMÁJA?

A kérdés megválaszolásához elsősorban azt kell eldönteni, hogy az ál
lam  m ecénásként, esetleg tulajdonosként tud-e többet használni a kultúra 
ügyének, vagy akkor, ha beéri a kulturális szféra működésének kedvező gaz
dasági szabályozása kialakításával. A vitákban ez általában úgy fogalmazódik 
meg, hogy mi előnyösebb a ku ltú rának : a közvetlen állam i tám ogatás, vagy a 
kulturális intézm ényeknek szánt adományok adókedvezményekkel való ösz
tönzése. Az alábbiakban m egpróbálunk rövid áttekintést adni az ilyen viták 
során felm erülő promlémá'król.

Gyakran kifejezésre ju t az a félelem, hogy minden jelentősebb közvet
len állami tám ogatás felidézi a m űvészeti kérdésekbe való politikai beavatko
zás veszélyét. M int a korábbiakban m ár em lítettük, ez a félelem ritkán  bi
zonyul indokoltnak, de elképzelhető, hogy éppen azért nem, m ert a veszély
nek minden érdekelt tudatában  van, s igyekszik ellene védekezni.

Azt is m eg kell mondani, hogy az állam i beavatkozás teljesen nem kü
szöbölhető ki. A korm ányzatnak m indig választania kell a tám ogatást igény
lők közül, hiszen az igények szükségképpen nagyobbak, m int a rendelkezés
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re álló források. Az is természetes, hogy sem a korm ány, sem a művészeti ta 
nács nem adhat ki pénzt a minimális pénzügyi elszámolási kötelezettségek 
betartása és betartatása nélkül. A művészeti tanácsok kívánatosnak ta r th a t
ják azt is, hogy előre m eghatározzák az általuk tám ogatandónak ítélt ku ltu 
rális események típusát és egyéb jellemzőit. K iköthetik például, hogy tám o
gatásaik bizonyos százalékát kísérleti előadásokra vagy nemzeti drám a
írók műveinek előadására szánják, vagy például, hogy olyan zenekarokat kí
vánnak támogatni, amelyek az iskolákban ingyenesen adnak koncerteket stb. 
Az ilyen feltételek kialakításának megvan az értelme, ha sikerül őket a tám o
gatások elsődleges céljával összhangban megfogalmazni. Bárm ennyire szent
ségtörésnek tűnjék is ez egyes művészek szemében, bizonyos korm ányzati be
folyásnak igenis érvényesülnie kell a döntésekben, ha a kitűzött célokat el 
akarjuk érni.

Hogyan kapcsolódik ehhez a közvetlen és a közvetett támogatások kö
zötti választás kérdése? A közvetett támogatások hívei meg vannak győződve 
arról, hogy ez a támogatási forma kevesebb állami beavatkozást tesz lehető
vé, mint a közvetlen tám ogatások. Ügy érvelnek, hogy az utóbbiakról m in
dig néhány hivatalnok dönt, s így a nemzeti ku ltúra fejlődésének irányítását 
egy m aréknyi csoport ta rtja  a kezében, míg az adományok adókedvezmények
kel való tám ogatása jelentősen megnöveli a mecénások körét, s így sokkal de- 
m okratikusabban születhetnek meg a kultúra tám ogatására vonatkozó dön
tések. Más szavakkal: az adókedvezményekkel ösztönzött adom ányokról dön
tést hozó polgárok sokfélék és sokan vannak, ezzel szemben korm ány s több
nyire művészeti tanács is csak egy van, tehát valószínűleg egy szempontrend
szert, ízlésréteget képvisel, egyetlen értékrend alapján dönt.

A valóság azonban ennél egy kicsit bonyolultabb. Először is: a művészeti 
tanácsok és a kormányok általában erős lobbyk befolyásának vannak kitéve, 
és szigorú közösségi ellenőrzés a la tt állnak, nem lehet tehát azt állítani, hogy 
döntéseikben nem tükröződik az em berek széles körének véleménye. Másod
szor: azok a vállalatok és egyének, akik a művészetek különböző formáinak 
tám ogatásáról döntenek, valószínűleg sokkal kevesebb hozzáértéssel teszik 
ezt, m int a művészeti tanácsok szakértői és tanácsadó testületéi.

Az Egyesült Államok tapasztalatai azt m utatják, hogy a m agánadom á
nyozók gyakran .sokkal keményebb, s  ráadásul nyárspolgári ízlésre valló fel
tételekhez kötik adom ányaikat, m int a kultúratám ogató állam i intézmények. 
(Netzer, 1987). Végül abban az esetben, ha a támogatás célja valam i konkrét 
szándék megvalósítása (például a kortárs zene támogatása, a nemzeti m űvé
szet erősítése stb.), a közvetlen tám ogatások valószínűleg alkalm asabbak az 
adókedvezményeknél a kitűzött cél elérésére. Ilyen körülm ények között a 
megoldás alighanem az lehet, ha sikerül úgy alakítani az adórendszert, hogy 
az ugyan ösztönözze a m agánadom ányokat, de az államnak is biztosítson bi
zonyos forrásokat a közvetlen kultúratám ogatás fedezésére.

A művészi szabadságnak az állami támogatások rendszerében való bizto
sítása tehát igen bonyolult kérdés. Nem kevésbé bonyolult a különböző tá
mogatások hatékonyságának problém ája sem.

A hatékonyság kérdésében az egymásnak ellentmondó állítások egész 
sorával találjuk szemben m agunkat. Ezek egyike az, hogy a közvetett ku ltú ra
tám ogatási formák szükségtelenné teszik az olyan adm inisztratív kiadásokat,
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m in t például a m űvészeti tanácsok alkalm azottainak bére, s így a vonatkozó 
korm ányzati kiadások m inim álisra csökkenthetők. A közvetett támogatások 
rendszerének m űködtetése azonban —• így az ellenérv — szintén nem olcsó. 
Az adóapparátuson kívül pótlólagos kiadásokat okoz az is, hogy az adófi
zetők ügyvédeket, tanácsadókat, szakértőket alkalm aznak a számukra leg
kedvezőbb adózási stratégia kialakítására. „Egyáltalán nem  bizonyított te 
hát, hogy a piaci rendszer azonos tám ogatást olcsóbban képes a kulturális 
szférába elju ttatn i, m int az erre  szakosodott állami intézm ények.” (d o b e r
man, 1980. 19. old.)

Egy másik gyakori érv az, hogy a közvetlen tám ogatásokra alapozott kul
túrafinanszírozási rendszer az intézm ényhálózat megmerevedéséhez vezet, aka
dályozza az innovációt, feltételek nélkül biztosítja a m ár meglévő intézmé
nyek tám ogatásának folyam atosságát, megnehezíti új intézm ények létrejöttét. 
Ezek az aggályok nagyon is indokoltak, főleg akkor, ha a ku lturális szerveze
tek  többé-kevésbé rögzített körének m űködését nagy összegű, évről évre 
rendszeresen folyósított állami tám ogatásokkal segítik, m in t ahogy az a jö
vedelemkiegészítő tám ogatások esetében általában történik. Az ilyen támoga
tá s t élvező intézm ények hajlam osak a pazarló kiadásokra, nem érdekeltek 
abban, hogy más forrásból szárm azó bevételeiket növeljék (például jobb 
m arketingm unkával vagy rugalm asabb árpolitikával fokozzák jegybevételei
ket). További nehézséget okoz, hogy a  tám ogatott intézm ények gyakran nem 
érik  be a m űvészeti tanácstól kapo tt összegek rendszeres folyósításával, ha
nem annak folyam atos növekedésére számítanak, s ennek megfelelően te r
vezik tevékenységüket és k iadásaikat. Ezzel tulajdonképpen kényszerhelyzet
be hozzák a tám ogatót, am ely m ár korántsem  szabad döntés alapján, ha
nem  azért kénytelen m egadni a k é rt összegeket, hogy ezzel a tám ogatott 
pénzügyi összeomlását, csődbe ju tá sá t elhárítsa. Így áll elő a róka fogta csu
ka esete, am ikor a tám ogató legalább annyira függ a tám ogatottól, m int az 
őtőle.

A kultú ra tám ogatására rendelkezésre álló rögzített vagy csak lassan nö
vekvő összegek m ellett ez term észetesen azt jelenti, hogy az állam csak igen 
korlátozott m értékben képes az új igénylők tám ogatására, új kezdeménye
zések finanszírozására. A tám ogatásokat elosztó szervezet ebben a folyam at
ban lassan elveszti kezdeményező szerepét, a ku lturális folyam atokra való 
érzékenységét, sajátos ethoszát és ezzel létjogosultságát is. Ez a fogalmazás 
talán  túlságosan drám ainak tűnik , de — úgy érezzük — alkalmas a problé
m a súlyosságának érzékeltetésére.

Valószínűnek tűnik, hogy a k u ltú ra  tám ogatásának adókedvezményekre 
alapozott rendszere valam ivel kevésbé merev, s talán  egy fokkal hatékonyabb. 
A m agánadományozók feltehetőleg erősebben érdekeltek a költségek m ini
m alizálásában, m in t a korm ányzat bürokratái, s adom ányaikat rugalm asab
ban igazítják hozzá az ízlés változásához. Ez a rendszer sem mentes azon
ban a problém áktól. Először is — m int m ár em lítettük — a korm ányzatnak 
alig van befolyása a tám ogatások irányára, annak ellenére, hogy azok jelen
tős részét az adókedvezmények ú tján  ő finanszírozza. így előfordulhat, hogy 
a pénz „hatékonyan” ugyan, de a rossz intézm ényekhez kerül, rosszakhoz 
abban az értelem ben, hogy olyan szervezetekhez, am elyek nem vállalnak részt 
a közérdek szolgálatában. M ásodszor: gazdasági hanyatlás idején a m agán
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m ecenatúra nagyon bizonytalan tám aszt jelent. A művészeti tevékenységek 
amúgy is sok bizonytalanságával összeadódva ez még inkább m egnehezíti a 
kulturális intézmények hatékony m űködtetését. (Throsby—W ithers, 1979) 
Harm adszor: az általános adópolitikai változások nagyon komoly és váratlan  
hatsáokat gyakorolhatnák a ku ltú rá t érintő adókedvezményekre, annál is in
kább, m ert az adópolitikáról általában nem olyan szervezetek döntenek, am e
lyek a ku ltú ráért is felelősnek éreznék m agukat. Jó példa erre a jövedelem - 
adó kulcsának általános csökkentése, ami leértékeli a kulturális adom ányok 
után járó  adókedvezményeket vagy az ÁFA-kulcsok más terü le teken  való 
csökkentése, ha a kultúrának biztosított kedvezmények nem változnak, s így 
a kulturális szolgáltatások relatíve olcsóbbá válnak. Meg kell végül em líteni, 
hogy a nagy magánmecénások éppen úgy elkötelezetté válhatnak egy-egy k u l
turális intézmény tám ogatásában, m int a korm ány vagy a művészeti tanács, 
jelentős részük ugyanis fél attól, hogy a tám ogatások hirtelen m egvonása 
rossz fényt vetne rá, rontaná tevékenységének általános megítélését.

Gyakori az a feltevés, hogy m aguk a művészek jobban kedvelik az ind i
rekt, m int a közvetlen állami tám ogatásokat, m ert a művészeti tanáccsal vagy 
a jóléti állam m al való kapcsolatukban megalázónak tartják , hogy a „k é re l
mező” szerepére legyenek kárhoztatva. Ennek a feltevésnek a jogosságát 
azonban egyelőre semmiféle szisztematikus vizsgálat nem bizonyítja. Az ál
lam és az adófizetők szempontjából pedig valószínűleg az az előnyösebb, ha 
világos képük van róla, hogy a társadalom  m ennyit költ a művészek tám o
gatására, am i a közvetlen támogatások rendszerében sokkal könnyebben m eg
valósítható.

A fentieket mérlegelve aligha lehet határozott következtetésre ju tn i a kü 
lönböző kultúratám ogatási formák hatékonyságát illetően. Bármelyik form át 
válasszuk is, az előnyök és hátrányok egész sorával kell számolnunk.

Igen érdekes az a kérdés, hogy egy új tám ogatási form a bevezetése szig
nifikánsan növeli-e vajon a kultúra tám ogatására fo rd íto tt teljes összeget, 
kiegészíti vagy kiszorítja-e a korábbi tám ogatási form ákat. A kérdés úgy is 
megfogalmazható, hogy mi az állami és a m agánm ecenatúra egymáshoz való 
viszonya.

Lehetséges, hogy azokban az országokban, ahol az állami ku ltúratám oga
tásnak nagy hagyományai vannak, a potenciális mecénások állami fe ladatnak 
tekintik a ku ltú ra finanszírozását, s adom ányaikkal inkább más terü le teket 
támogatnak. A k iterjedt m agánm ecenatúra lá ttán  pedig, éppen ellenkezőleg, 
az állam ju th a t arra  a következtetésre, hogy nincs szükség a kultúra közvet
len korm ányzati támogatására.

A m agánadományok különböző adópolitikai intézkedésekre való érzé
kenységéről készült néhány tanulmány. Ezeknek az itt tárgyalt kérdés szem
pontjából is van bizonyos indirekt tanulsága. Az eredmények ugyanis azt 
m utatták, hogy az adókedvezmények hatására a kedvezményezett szerveze
teknek valam ivel nagyobb volt ,az adományokból származó bevételtöbblete, 
m int amennyi veszteséget a költségvetésnek az adóbevételek kiesése je len 
tett. Ebből az következik, hogy a korm ány — adott anyagi áldozat árán  — 
az adókedvezmények útján  valamivel több pénzt tud a kulturális szférába 
ju tta tn i, m int közvetlen támogatások segítségével. Nem szabad azonban el
felejtenünk, hogy az em lített vizsgálatokat az USA-ban végezték, ahol a la
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csony a közvetlen állam i támogatások aránya. Nem kizárt, hogy magasabb 
állam i részvétel m ellett az összefüggés m ár nem  érvényesül. Az eddigi vizs
gálatok alapján éppen ezért igen keveset m ondhatunk arról, hogy a kultúra 
közvetlen és közvetett tám ogatásának melyik lenne az optimális kombináció
ja, m ilyen összetétel biztosítaná a legtöbb anyagi eszközt a kulturális szféra 
szám ára.

A KULTÜRA TÁMOGATÁSÁT SZOLGÄLÖ 
FORRÁSOK ELŐTEREMTÉSE

A kérdésnek ragyogó kifejtését adja a Canadian Federal Cultural Po
licy Review Com m ittee Report, amelynek legfontosabb következtetéseit az 
alábbiakban röviden ism ertetjük. A kérdés áttekintését Írországban különö
sen időszerűvé teszi a nemzeti lottó 1987-es bevezetése, amelynek bevételei 
részben az előadóm űvészetek tám ogatását szolgálják.

A kultúra tám ogatásához szükséges összegek előteremtése voltaképpen 
sokkal inkább a költségvetési, m int a kultúrpolitika gondja. A költségve
tési bevételekről és kiadásokról folytatott v ita  során azonban a parlam ent 
dönthet úgy, hogy bizonyos bevételeket „pántlikázva”, egyenesen valamely 
speciális területre, például a kulturális szférába ju ttat. A lottóbevételek egy 
része Írországban ilyen pántlikázott pénzként szolgálja a művészet tám ogatá
sát. Ez term észetesen nem változtat azon, hogy a kultúra finanszírozásának 
döntő hányad^ továbbra  is a hagyományos módon, a megszokott csatornákon 
történik.

Az ír ku ltu rális  m iniszter a lottóbevételek kulturális célú felhasználását 
úgy értékelte, m in t áttörést, olyan ötletet, amely lehetővé teszi a ku ltú ra 
tám ogatására rendelkezésre álló összegek önkéntességen alapuló és fájdalom - 
m entes növelését. Ez a „fájdalom mentesség” persze relatív, az adók emelése 
m indenesetre sokkal fájdalmasabb le tt volna. Az eredmény m indenképpen 
az, hogy a k u ltu rá lis  szféráinak van egy a korm ány által meg nem csapolt be
vételi forrása, am elynek különös előnye a biztonság, hiszen nem függ a p a r 
lam ent költségvetési döntéseitől sem. Ezt úgy is értékelhetjük, m int a k u l
turális m iniszter megerősödött autonóm iáját, hiszen a m inisztérium nak mos
tantól van egy olyan jövedelmi forrása, am ely független az adórendszer vál
tozásaitól.

Nagyon valószínűtlen azonban, hogy akadna olyan pénzügyminiszter, 
akit meg lehet győzni arról, ami érdekei ellen van, aki bizonyos bevételeket 
hajlandó lenne egyszerűen figyelmen k ívü l hagyni a költségvetési politika 
alakításában. M árpedig ha a ku ltúrának  szánt állami tám ogatás m eghatározá
sában figyelembe veszik az autom atikusan a kulturális területre áram ló be
vételeket, akkor az utóbbiak által a m űvészeteknek nyújto tt nagyobb anya
gi biztonság m ár inkább látszat, m int valóság.

A lottóbevételekből történő kultúratám ogatás további problém ája az, 
hogy az így keletkező forrás semmiféle összefüggésben nincs a ku ltúra pénz
szükségletével, kizárólag a lottó irán ti lakossági érdeklődést tükrözi. Ezzel 
függ össze az a kérdés, hogy ezt az összeget milyen módon kell elosztani 
a különböző kulturális területek között, indokolt-e a jelenlegi gyakorlat, 
vagy a ku ltu rá lis  m inisztérium nak m eg kellene osztania a rendelkezési jogot
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más szervezetekkel. Vita folyik a felhasználási célokról is. Jelenleg úgy tű 
nik, hogy főleg nagyobb kulturális beruházásokat finanszíroznak majd a lo t
tóbevételekből, de az előadóművészetek pótlólagos tám ogatására való fel- 
használás sem tekinthető kizártnak.

KÖVETKEZTETÉSEK

A kultúra közösségi tám ogatásának számos form ája van, ezek ism ertsé
ge nem annyire jelentőségüktől, m int inkább jól látható  vagy rejtettebb  vol
tuktól függ. G yakorlati alkalm azásukban igen nagyok az országok, különösen 
pedig az USA és az európai országok közötti különbségek. Nem foglalkoztunk 
itt egy másik igen fontos kérdéssel, a ku ltúra finanszírozásának helyi/regio- 
nális és központi/szövetségi szint közötti megoszlásával, amiben pedig szintén 
nagyon jelentősek az országok közötti eltérések.

Bár a vitákban sök szélsőséges érv, állítás elhangzik, azt kell mondanunk, 
hogy nincs olyan kultúrafinanszírozási megoldás, amelynek a többivel szem
beni fölénye egyértelm űen bizonyítható volna. Minden országnak m egvan
nak a maga történelm i hagyományai (beleértve az egyéni jótékonysággal, a 
m agánm ecenatúrával kapcsolatos nemzeti szokásokat és értékrendet is), a 
sajátos kulturális tevékenységei, a kulturális szükségletek kielégítésével kap 
csolatos attitűdjei. A leggyümölcsözőbb valószínűleg az, ha minden nemzet 
szakértői a saját kultúrafinanszírozási rendszerük immanens hibáit, hiányos
ságait igyekeznek a lehetséges m inim um ra csökkenteni.
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Lester M. Salamon

AZ ÁLLAM ÉS A NONPROFIT SZEKTOR 
KAPCSOLATA A KÖLTSÉGVETÉSI MEGSZORÍTÁSOK 
IDŐSZAKÁBAN 
Az USA tapasztalata*

Furcsa paradoxon jellemzi a nonprofit szektor újabb kori am erikai tör
téneté t. A hetvenes évek közepéig m integy ötven éven á t erről a területről 

vajm i kevés szó esett, a társadalm i v iták  az öntevékenység kérdéskörét alig 
é rin te tték , minden figyelem a rra  a szerepre koncentrálódott, am elyet az ál
lam nak kell betöltenie az em beri szükségletek kielégítésében. Pedig ebben az 
időszakban a közcélokat szolgáló magánkezdeményezések erőteljesebben je
lentkeztek, m int valaha, a m agánkézben levő nonprofit intézm ények számu
kat, m éreteiket és tevéknységi körüket egyaránt gyorsan bővítették. 
A nyolcvanas évek első felében éppen ellenkezőleg: az öntevékenység iránti 
figyelem  megsokszorozódott, m iközben a terü le t rendkívül súlyos gazdasági 
nehézségeket élt át.

Tanulm ányom nak az a célja, hogy megfejtse ezt a paradoxont, és fel
tá r ja  annak következm ényeit az állam  és az öntevékeny szervezetek kapcso
la tának  am erikai alakulásában. Ennek érdekében, vizsgálnom kell az ameri
kai nonprofit szektor alapvető jellem zőit és korm ányzattal való kapcsolatát. 
Azt gondolom ugyanis, hogy a  nonprofit szektorral kapcsolatos jelenlegi 
am erikai politika paradox vo ltát döntően egy félreértés okozza, e szektor 
m űködésének és az am erikai típusú jóléti állam ban elfoglalt helyének félre
értése. Kevés olyan összefüggése van az am erikai társadalom nak, am it ehhez 
hasonló következetességgel hagynának figyelmen kívül, vagy hasonlóan ke
véssé értenének. Ez nemcsak azért káros, m ert politikai hibákhoz vezet, ha
nem  azért is, m ert tévhiteket ébreszt a jóléti szolgáltatások biztosításának egy 
olyan modelljével kapcsolatban, am elynek külföldön is nagy a hatása..

Tanulmányom célja éppen ezért a következő kérdések kifejtése: Hogyan 
m űködik az am erikai nonprofit szektor? Milyen szerepet játszik az amerikai 
jóléti állam ban? Hogyan befolyásolják ezt a szerepet a legutóbbi politikai 
változások? Mi következik ebből az öntevékenység jövőbeli fejlődésére vo
natkozóan az Egyesült Á llam okban és a világ más országaiban?

* A „Government and the Voluntary Sector in an Era of Retrenchement: The 
American Experience” című cikk fordítása. (Journal of Public Policy 6. évf. 1. sz. 
1—20. old.)
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NYOLC MEGÁLLAPÍTÁS

A fenti kérdésekre adott válaszokat elsősorban a rra  az új adategyüttes
re  alapozom, am elyet a w ashingtoni Urban Institute gyű jtö tt össze az am eri
kai nonprofit szektor méreteiről, struk túrájáró l és korm ányzattal való kap
csolatáról. Az U rban Institu te vizsgálata csakúgy, m int a je len  tanulm ány a 
nonprofit szektor „közjót” szolgáló intézményeire koncentrálja figyelmét, 
azokra a szervezetekre tehát, am elyekre jellemző, hogy

1) a magánszektorhoz tartoznak, de nem profitorientáltan  működnek és 
így a szövetségi jövedelemadót nem  kell fizetniük;

2) tevékenységük az állam polgárok szélesebb körét szolgálja, nemcsak a 
szervezet tagjainak közvetlen érdekeit;

3) jogosultak adómentes egyéni és vállalati adom ányok elfogadására;
4) szolgáltatásokat nyújtanak , nem pedig pénzbeni tám ogatást adnak 

m ás közjót szolgáló szervezeteknek.

Ebbe a definícióba beleférnek a kórházak, egyetemek, múzeumok, művé
szeti csoportok, napközi otthonok, szociális otthonok, gyerm ekotthonok, csa
ládsegítő központok, környezetvédő csoportok, érdekvédelm i szervezetek és 
m ég sok más közcélokat szolgáló nonprofit intézmény. N em  tartalm azza vi
szont a definíció az adómentességet élvező szervezetek három  csoportját: I. 
a szakm ai szövetségeket, szakszervezeteket, klubokat és egyéb olyan szerve
zeteket, amelyek kizárólag sa já t tagjaik érdekeit képviselik; II. a templomo
kat, zsinagógákat, mecseteket és hasonló intézményeket, am elyek főleg vallá
si tevékenységeket folytatnak; III. az alapítványokat, szponzorügynöksége
ket, mivel ezek támogató, pénzügyi közvetítő tevékenységének eredménye 
m egjelenik a szolgáltatásokat nyújtó  szervezetek bevételei között.

Az Urban Institu te  felm érése a globális adatok országos szintű számba
vétele mellett, tizenhat kiválasztott helyszínen zajlott. Az i t t  működő non
p ro fit szervezeteket postai úton kiküldött kérdőívek segítségével vizsgálták. 
Részletesen elemezték a szövetségi állam, az államok és a helyi kormányza
tok költségvetését és nyilvántartásait is. Ez a m unka számos olyan eredményt 
hozott, amely megkérdőjelezi az am erikai jóléti állam és nonprofit szektor 
uralkodó koncepcióját. Az adatokra és a kapcsolódó ku ta tás eredm ényeire 
alapozva nyolc fontosabb m egállapítás fogalmazható meg.

1. A z  Egyesült Á llam ok nonprofit szektorának fejlődése m egcáfolja az ön
tevéken y  szervezetek és az állam viszonyáról alkotott hagyományos, különö
sen pedig a hagyományos konzervatív elméleteket.

A  hagyományos elképzelések szerint mélységes konfliktus van az ál
lam és az öntevékeny szervezetek között. Az állam szociális, jóléti szerep- 
vállalása fölöslegessé és idejétm últtá teszi az állampolgárok és szervezeteik 
ez irányú  tevékenységét. Ahogy a korm ányzati felelősségvállalás bővül, vár
hatóan úgy szűkül a magánkezdeményezés, legalábbis azokon a területeken, 
ahol m indkettőnek volt valami szerepe.
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A tények azonban azt m utatják , hogy az Egyesült Államokban lezajlott 
fejlődés nem felelt meg ezeknek a várakozásoknak. B ár a felsőoktatásban az 
állam i intézm ények növekedése gyakorolt némi nyom ást a magánegyetemekre, 
a legtöbb területen (beleértve a felsőoktatást is) változatlanul nagy súllyal 
van  jelen a nonprofit szektor, annak ellenére, hogy az állam i szektor fejlő
dése igen gyorsnak m ondható. 1980-ban például körülbelül 116 milliárd dol
lá r volt az am erikai nonprofit szektor közjót szolgáló kiadásainak összege. 
(Lásd az 1. sz. táblát!) Ez a bru ttó  nemzeti term ékek  hozzávetőlegesen 5 
százalékát te tte  ki. A nonprofit szektorban foglalkoztatottak száma az ösz- 
szes foglalkoztatotténak több m int 5 százaléka volt. A szolgáltatásban dolgo
zók egyötöde a nonprofit szervezetek alkalm azottja. S ez az arány számos 
terü le ten  még m agasabb is. 54 százalék a nonprofit intézm ényekben dolgo
zók aránya az összes kórházi, 53 az összes múzeumi, 70 az összes középiskolai 
alkalm azott között, a szociális szolgáltatásban foglalkoztatottak 50 százaléka 
a nonprofit szervezetek dolgozója. A nonprofit szektor kiadásai sok helyen 
m eghaladják a városi és a megyei költségvetési k iadásokat, annak ellenére, 
hogy az USA-ban igen erősek a helyi önigazgatás hagyom ányai.1 Teljesen 
egyértelm ű, hogy a m odern jóléti állam fejlődése nem  sorvasztotta el az 
am erikai nonprofit szektort.

Ez utóbbi nem csak egyszerűen nagy, hanem növekedésére jelentős részben 
az utóbbi időben k erü lt sor, párhuzam osan a korm ányzat jóléti kiadásainak 
igen gyors emelkedésével.

1. sz. tábla

A  közjót szolgáló nonprofit szolgáltató szervezetek kiadásai az USA-ban, 1980

A szervezet típusa
Kiadások

összege
m illiárd dollár

megoszlása
%

Egészségügy 70,0 60
O ktatás/kutatás 25,2 22
Szociális ellátás 13,2 11
Lakóhelyfejlesztés 5,4 5
Művészet, ku ltúra 2,6 2

összesen 116,4 100

Az egészségügyön és a felsőoktatáson kívül m űködő nonprofit szerveze
tek  körében végzett v izsgálatunk például azt m utatta , hogy ezeknek az intéz
m ényeknek kétharm ada 1960. és 1982. között jö tt lé tre , abban az időszakban 
tehát, am ikor az állam i szerepvállalás is bővülőben volt. Az új öntevékeny 
szervezetek létre jö tte  a nonprofit szektor s tru k tú rá já t is átalakította, tevé
kenységét jelentősen szélesítette. A hagyományos nonprofit intézmények mel
lett sorra jelentek m eg az új, a szegénység elleni, a polgárjogi, a fogyasztói 
érdekvédelmi, a környezetvédelm i és egyéb mozgalmakhoz kötődő öntevé
keny szervezetek.
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Röviden: az am erikai jóléti állam  expanziója egyáltalán nem rengette 
meg a nonprofit szektort. Éppen ellenkezőleg, az utóbbi egész eddigi tö rté
netének egyik legintenzívebb fejlődési szakaszát élte ugyanabban a periódus
ban, am ikor az állami szerepvállalás is rohamosan nőtt.

2. A nonprofit szektor folytatódó bővülése jelentős részben következm énye  
a jóléti állam sajátos amerikai fejlődési útjának.

Az állam i és a nonprofit szektor közötti kapcsolat hagyományos felfogá
sának az a legnagyobb hibája, hogy nem veszi figyelembe, hogyan m űködik 
a korm ányzat az am erikai viszonyok között, és egyébként sok más ország
ban is. A hum ánszolgáltatások szférájában a korm ány (különösen a szövetsé
gi kormány) az USA-ban elenyészően kevés feladatot végez saját maga. 
A szövetségi korm ány, bárm it tegyen is, szinte mindig más intézm ények, az 
állami, megyei, városi kormányzatok, a bankok, a vállalatok, a kórtiázak, a 
felsőoktatási, a kutatóintézetek stb. közvetítésével teszi. Az eredmény egy bo
nyolult rendszer, amelyben a korm ány biztosítja az anyagi eszközöket és 
megszabja a célokat, de m agukat a szolgáltatásokat más intézmények n y ú jt
ják, gyakorta igen diszkréten, ném árulva el, hogy kit és hogyan szolgálnak.

A korm ányzati cselekvésnek ez a módja annak a konfliktusnak a kö
vetkezménye, amely az Egyesült Államokban tartósan ott feszül a közösségi 
szolgáltatások irán ti igény és az e szolgáltatások nyújtására hivatott állami 
intézmények bürokratizm usával szembeni ellenségesség között. E konfliktus 
feloldására szolgál az a megoldás, am ikor a korm ány szerény „harm adik
ként” meghúzódik a háttérben, s megelégszik azzal, hogy az általános jólét 
növelése érdekében a szolgáltató intézm ényeket támogassa, anélkül, hogy 
indokolatlanul növelné az állam adm inisztratív apparátusát. Ahol egy adott 
funkció ellátására, legyen az kölcsönök nyújtása, egészségügyi vagy szociá
lis ellátás, m ár vannak jól működő intézmények, ezek minden valószínűség 
szerint jelentős szerepet kapnak a területükön induló bárm ely korm ányprog
ramban. Sőt, az is gyakran előfordul, hogy ha korábban nem voltak, a kor
mány m aga hoz létre ilyen intézm ényeket különböző társadalm i célok eléré
se érdekében, elkerülve ezzel a korm ányzati apparátus bővítését.

Következik a korm ányzatnak ez a m agatartása Amerika plurális politi
kai szerkezetéből is. A kormány egy-egy akciójához gyakran csak úgy lehet 
megszerezni a szükséges politikai tám ogatást, ha sikerül az adott terü le ten  
érdekelteknek legalább a csendes jóváhagyását megkapni. Ennek egyik le
hetséges ú tja  az, ha nekik is cselekvési tere t biztosítanak az adott program  
végrehajtásában. így például a m agánbankokra bízzák, hogy a korm ányköl- 
csönökhöz bankgaranciát nyújtsanak, a biztosítókat és a kórházakat bevon
ják az egészségügyi programok végrehajtásába stb.

Ebben a rendszerben a nonprofit szervezetek természetes várományosai 
a szolgáltatói szerepek jelentős részének, hiszen céljuk eredetileg is a közös
ségi érdek szolgálata, a jótékonyság, s többségükben azokon a területeken 
működnek, ahol az állam bizonyos felelősséget érez az állampolgárok ellá
tásáért. Mi több, számos területen a korm ányzati tám ogatás tudatosan is 
hozzájárul új nonprofit szervezetek létrejöttéhez. Ebben a folyam atban sok
oldalú partneri viszony alakul ki a korm ány és a nonprofit szektor között, 
ami az utóbbi számára a bővülés lehetőségét és a tevékenység egy részének 
állami tám ogatását jelenti.
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Ez a bonyolult partneri viszony igen különböző form ákat ölthet; lehet 
ez a szövetségi korm ány közvetlen tám ogatása a nonprofit szervezeteknek ; 
szövetségi tám ogatás az állami és a helyi korm ányzatoknak, amelyek aztán 
m egvásárolják a nonprofit intézmények szolgáltatásait; személyre szóló visz- 
szatérítések a nonprofit szolgáltatások vásárlóinak stb. A rendszer gondos 
feltérképezésére (talán  éppen a bonyolultsága m iatt) sohasem került sor. Pe
dig a méretei im ponálóak. Becsléseink szerint 1980-ban egyedül a szövetségi 
korm ány körülbelül 40 m illiárd dollárral tám ogatta a nonprofit szektort. 
(Salamon—Abram son  1982a; 42—43. old.) M int a 2. sz. tábla m utatja , ez az 
összeg körülbelül egyharm adát te tte  ki az ezekre a területekre irányuló szö
vetségi kiadásoknak. S néhány területen, így például a szociális ellátásban, a 
kutatásban, a m űvészetekben, a ku ltú rában  és az egészségügyben a szövet
ségi kiadásoknak fele vagy több m int fele a nonprofit szervezeték tám ogatá
sára ment el.

2. sz. tábla

A  nonprofit szervezetek becsült szövetségi támogatása az 1980-as pénzügyi 
évben

A terü le t
szövetségi A nonProflt szervezetek 
kiadásai szövetségi tám ogatása

Terület
M illiárd dollár Milliárd

dollár
a szövetségi 

kiadások 
% -ában

K utatás 4,7 2,5 54
Szociális szolgáltatások 7,7 4,0* 52
Művészetek, k u ltú ra 0,6 0,3 50
Egészségügy 53,0 24,8 47
Foglalkoztatási program ok, képzés 10,3 3,3 32
Alap- és középfokú oktatás 7,0 0,2 2
Felsőoktatás 10,3 2,6 25
Lakóhelyfej lesztés 11,5 1.8 16
Külföldi segély 6,9 0,8 11

összesen 111,6 40,4 36

Még tisztább  képet ad a  nonprofit intézm ényék szerepéről a 3. sz. tábla, 
amelynek adatai az USA 16 településén fo ly tato tt vizsgálódásunkból származ
nak.2 E vizsgálat során a helyi, az állam i és a szövetségi tám ogatásokat egy-

* Az adat a pénzbeli szociális segélyek egy részét is tartalmazza, ami a szövetségi 
kiadások oszlopában nem szerepel.
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3. sz. tábla

Az állami támogatást élvező humánszolgáltatások nonprofit, pro fitérdekelt és 
állami szervezetek által nyú jto tt hányada tizenhat településen, 1982 (°/o)

Terület
Nonprofit Prf *  **- Állami erdekelt

összesenszervezet által nyújtott
szolgáltatások aránya ((Vo)

Szociális szolgáltatások 56 4 40 100
Foglalkoztatási programok, képzés 48 8 44 100
Lakásszolgáltatás,
lakóhelyfejlesztés 5 7 88 100
Egészségügy 44 23 33 100
Művészetek, ku ltúra 51 _* 49 100

összesen 42 19 39 100

arán t beleszám ítottuk az állami támogatásokba. Az eredmények azt m utatják , 
hogy a korm ányzat által az öt legfontosabb hum ánszolgáltatásra fo rd íto tt 
pénznek mintegy 40 százalékát a nonprofit szervezetek kapják. Szintén közel 
40 százalék ju t az állami szolgáltató intézm ényeknek, a m aradékot a profit- 
orientált szolgáltatók kapják. Ez azt jelenti, hogy a nonprofit szervezetek na
gyobb hányadát állítják elő az állami tám ogatást élvező szolgáltatásoknak, 
m int m aguk az erre  szakosodott állami intézmények. S néhány terü le ten , így 
például a szociális ellátásban m aguknak a vonatkozó állami kiadásoknak is 
több, m int 50 százaléka a nonprofit szolgáltatókhoz kerül.

Röviden: annak, hogy a jóléti állam  fejlődése nem szorította ki a nonpro
fit szervezeteket, az egyik legfontosabb oka az utóbbiak kulcsszerepe az álla
mi tám ogatást élvező szolgáltatások nyújtásában. Azokon a területeken, aJhol 
mind az állami, mind az öntevékeny szektor jelen van, gyakorta a nonprofit 
szervezeteknek van nagyobb súlya. A humánszolgáltatások am erikai rendsze
rének éppen ez a korm ány és a nonprofit szervezetek közötti p artn eri vi
szony az alapja.

3. A nonprofit szektor jövedelm einek a korm ányzat a legfőbb forrása.

Mivel tudjuk, hogy a korm ány ilyen nagy m értékben támaszkodik a non
profit szervezetekre a közösségi finanszírozású humánszolgáltatások n y ú jtá 
sában, m ár nem meglepő hogy az am erikai nonprofit szervezeték jövedelm ei-

*0,5 százaléknál kevesebb.
** Az állami kiadásokkal súlyozott adatok. A számlálóban a szervezetek által ka
pott állami támogatások összege, a nevezőben az adott terület összes állami kiadá
sa szerepel.
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nek nem az egyéni jótékonyság, hanem a korm ányzati támogatás a legfonto
sabb  forrása. Szemben az 1980-ban a szövetségi korm ánytól kapott 40 milli
á rd  dollárral, a nonprofit szervezeteknek az összes magánadományból (válla
la ti támogatások, alapítványok, egyházak, egyéni adományok, hagyatékok) 
csak 25,5 m illiárd dollár bevétele származott. Még nyilvánvalóbban bontakozik

4. Isz. tábla
A  támogatások forrásai a humánszolgáltatást végző nonprofit szervezeteknél 
(kórházak és egyetem ek nélkül), 1981.

F orrás A megoszlás %-a

K orm ányzat 41
A szolgáltatások díjbevétele 28
M agánadományok 20

United Way 5
Egyéb szövetségek 3
Egyéni adom ányok 6
Vállalati adom ányok 3
Alapítványok 3

Nemzeti alapítványok 5
Egyéb 6

összesen 100

ki ez a tendencia annak  a felmérésnek az eredm ényeiből, amelyet 1981-ben 
3400 nonprofit intézm énynél, a kórházi ellátás és a felsőoktatás körén kívül 

geztünk. (4. sz. tábla) E szervezetek bevételeinek 41 százaléka korm ányzati 
forrásból származott. A m ásodik legfontosabb jövedelem forrást a szolgáltatási 
díjbevételek jelen tették . Csak ezek után következtek 20 százalékos aránnyal 
a m agánadom ányok.

Azt m ondhatjuk tehá t, hogy a korm ány és a nonprofit szervezetek kö
zö tti partneri viszony nem csak meghatározó jellemzője az am erikai típusú 
jó léti államnak, hanem  egyúttal olyan pénzügyi tény  is, amely meghatározó 
jelentőséggel b ír a k ite rjed t nonprofit szektor életében.

4. A  kormány és az ö n tevékeny szervezetek közötti együttm űködés egyálta
lán nem  új fe jlem ény  az Egyesült Á llam okban, sőt, nagyon is mélyen gyö
kerezik  az am erikai történelem ben.

A z  állami tám ogatás növekedését az öntevékeny szervezetek egy részében 
úgy  tekintik, n in t a nonpro fit szektor korm ányzattól való hagyományos füg
getlenségének káros és sajnálatos feladását. Pedig a korm ánnyal való ilyen 
együttm űködés egyáltalán  nem  új jelenség, m élyen gyökerezik az Egyesült Ál
lam ok történelm ében. Például a nemzet első nagy nonprofit intézményeinek 
egy része, a H arvard  és a Columbia Egyetem, a D artm outh College, a M etro
politan  Múzeum m ind alap ítását, mind m űködésének beindítását korm ánytá- 
m ozgatásnak köszönheti. (W hitehead, 1973; Nielsen, 1980) New Yorkban a 
szegények segélyezésére szánt közösségi k iadásoknak m ár 1890-ben 57 százalé
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ka a nonprofit intézmények közvetítésével ju to tt el a támogatottakhoz. (W ar
ner, 1984) A m agánkórházak korm ányzati tám ogatása a tizenkilencedik század 
végén és a huszadik század elején olyan elterjed t volt, hogy az Amerikai K ór
házi Szövetség jelentése 1909-ben m int „speciálisan am erikai jelenségre” h i
vatkozott rá. Egészen a tizenkilencedik század végéig a nonprofit szervezete
ket Am erikában nem a magnászektor, hanem  a közületi szektor részének 
tekintették, tekintettel „közcélokat” szolgáló tevékenységükre. (Stevens, 1982; 
Salamon, 1986.)

Az is igaz, hogy a korm ány és a nonprofit szektor közötti együttm űkö
dés, ha megvoltak is a történelm i hagyományai, jelentős növekedésen m ent át 
a Roosevelt elnök féle New Deal 1930-as m eghirdetése óta, és különösen a jó
léti állam ötvenes, hatvanas években lezajlott fejlődése során. A M edicare, 
az öregek egészségügyi biztosítását szolgáló program  1965-ös beindítása a m a
gánkórházaknak nyújto tt állami visszatérítést te tte  a nemzeti egészségügyi 
rendszer sarkkövévé. A társadalom biztosítási törvény 1967-es módosítása le
hetőséget nyito tt arra, hogy a szövetségi korm ány új szociálpolitikai program 
jának keretében az állami és a helyi korm ányzatok nonprofit intézm ényeket 
bízzanak meg a szociális ellátási feladatokkal. Az 1964-es „Gazdasági lehető
ségek törvénye” olyan szövetségi tám ogatást élvező nonprofit intézmények 
egész hálózatának létrejöttéhez vezetett, am elyeknek a szegénység elleni helyi 
küzdelem a célja. Az em lített intézkedések és egyéb akciók eredm ényekép
pen a korm ányzat és a nonprofit szervezetek m ár korábban is meglévő kap
csolata megerősödött és új form ákkal gazdagodott. Ez azonban nem feled tet
heti el velünk, hogy e kapcsolat alapvonásaiban m ár évtizedekkel, sőt évszá
zadokkal ezelőtt kialakult.

5. A kormány és a nonprofit szervezetek közötti sokoldalú viszonynak m in t 
az állami in tézm ények által nyú jto tt jóléti szolgáltatások alternatívájának je 
lentős előnyei vannak  — ugyanakkor a hetvenes években egyre nyilvánva
lóbbá vált, hogy ez a rendszer jelentős irányítási és koordinálási problémá
kat is felvet.

A  korm ány és a nonprofit szektor között az USA-ban kialakult együ tt
működésnek mind a tisztán  állami szolgáltatásokra, m ind a kizárólag önte
vékenységre építő rendszerrel szemben m egvannak a maga előnyei. A kor
m ány erőforrás-m ozgósításában való nagyobb kom petenciája kombinálódik itt 
a nonprofit szektor nagyobb szolgáltatói kom petenciájával. A rendszer — 
legalábbis potenciálisan — lehetőséget ad arra , hogy egy demokratikus poli
tikai folyam atban alakuljanak ki a közösségi problém ák megoldásában érvé
nyesítendő prioritások és az ezekhez rendelt pénzügyi döntések, s ugyanakkor 
mégse hatalm as, bürokratikus állami intézm ények kerüljenek túlsúlyba a 
szolgáltatásúk nyújtásában. Megőrizhetők a kism éretű szolgáltató szervezetek, 
az öntevékenységgel járó  nagyobb személyes elkötelezettségből, odaadásból 
származó előnyök, s mégis elkerülhető, hogy a gazdagok kezében összponto
suljanak a szolgáltatásokkal kapcsolatos döntések. Mindezeke túl a ren d 
szer hozzájárul egy olyan intézm ényhálózat fenntartásához, amelyben az ál
lampolgárok jelentős részt vállalnak a közösségi problém ák megoldásában. Ez 
egyúttal a pluralizm us és a magánkezdeményezés m int fontos nemzeti é rték  
védelmét és erősítését is szolgálja. Nagyon valószínű, hogy ha a szolgáltatá
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soknak ez a rendszere m ár régen ki nem  fejlődött volna, akkor az am erikaiak 
most buzgón törekednének  a kialakítására.

M indazonáltal a korm ány és nonprofit szektor közötti partneri viszony
nak  — minden potenciális erőssége és előnye mellett — m egvannak a maga 
problémái is. Ezek egyike az, hogy bárm ilyen fontos és k iterjed t is ez a p a rt
neri viszony, k ialakulása mégis ad hoc m ódon történt, a szereplők még léte
zésének is alig-alig vannak tudatában, s te ljesen hiányzik a partnerek  szere
pének és felelősségének szisztematikus áttekintése. A kapcsolatok bővülésével 
a feszültségek is nőnek, egyre több a zavar. A nonprofit szervezeteket példá
ul gyakran elkedvetlenítik  a korm ány könyvelési, adminisztrációs előírásai és 
tevékenységük korm ányzati szabályozásának hatásai. (US Senate, 1980) El
lenérzéseket kelt az is, hogy a korm ánytisztség-viselőknek egyre több beleszó
lása van az öntevékeny szervezetek m űködésébe, s ezzel párhuzam osan csök
ken azok testü leti, társadalm i ellenőrzése, megfigyelhető a nonprofit intézm é
nyek professzionalizálódásának, bürokratizálódásának tendenciája. A korm ány
zati programok m erev struk tú rája , a tevékenységi körök éles elválasztása 
szintén gondokat okoz, akadályozza, hogy a nonprofit szervezetek in tegráltan  
közelítsenek az em beri problémákhoz.

A korm ányzat illetékesei a m aguk részéről azt kifogásolják, hogy gyak
ra n  igen nehéz ellenőrizni, m ennyire rendeltetésszerű az állam i tám ogatások 
felhasználása. A jelenlegi rendszerben a korm ányzat sokszor a meglevő intéz
m ényrendszer o lyan  tevékenységeit is finanszírozni kénytelen, am elyek egyál
ta lán  nem felelnék meg a vezetés vagy a helyi közösség igényeinek. (DeHoog, 
1985.)

Ezeknek a feszültségeknek a hetvenes években bekövetkezett növekedé
séhez hozzájárult a nonprofit szektor egyik bázisául szolgáló m agánfilantrópia 
látható  erózója. A m agánadom ányok b ru ttó  nemzeti term ékhez viszonyított 
aránya 1969. és 1979. között 2,1 százalékról 1,8 százalékra csökkent. (Ameri
can Association of Fund-Raising Counsel, 1981.) Ez részben az infláció ha tá
sának tu lajdon ítható . M ásrészt azonban azokkal a változásokkal függ össze, 
amelyek az adórendszerben következtek be. Az adókedvezmények körének 
kibővítése azzal az eredm énnyel já rt, hogy a korábbinál kevesebben veszik 
igénybe a jótékonysági kiadások u tán  já ró  kedvezményeket, ami term észete
sen csökkenti az adom ányok nagyságát.3 Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy 
a m agánalapítványokra vonatkozó jogszabályok 1968-as m egváltoztatása a 
kedvezőtlen piaci feltételekkel párosulva a magánalapítványok vagyonát, s 
ezzel az öntevékeny szervezetek tám ogatásának  másik forrását is veszélyezte
ti. (Giving in A m erica, 1975) Ilyen körülm ények között term észetes, hogy a 
nonprofit szektor vezetői egyre inkább  aggódnak intézményeik állapota és 
jövője miatt.

Az öntevékenység jövőjével kapcsolatos aggodalmak akikor kerültek  fel
színre, am ikor ism ét m élypontra süllyedt a társadalm i problém ák korm ány
zati megoldásába v e te tt hit, a korm ány irán ti bizalom, ami egyébként Am eri
kában soha nem  vo lt túlságosan erős. A vietnam i háború, a vágtató infláció, 
a hatvanas és hetvenes évek szabályozási intézkedéseivel szembeni ellensé
gesség, a nagy szociálpolitikai nekibuzdulások ellenhatása együttesen vezetett 
a jóléti állam m al való szembeforduláshoz. Mivel a nagyközönség kevéssé volt 
tudatában a korm ányzat és a nonprofit szektor közötti partneri viszonynak,
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ez a korm ányprogram okkal szembeni ellenségesség potenciális tám ogatási 
tarta léko t jelen tett a magánkezdeményezések számára.

6. A z öntevékeny szervezetekre nehezedő nyomás és a velük kapcsolatos aggo
dalmak, valamint a kormánnyal való elégedetlenség hatására a hetvenes 
években érdekes lehetőség nyílt a nonprofit szektor megerősödésére és a 
kormánnyal való kapcsolatainak racionalizálására.

A fentiekben ism ertetett problém ák hatására a hetvenes években jelen
tős erőfeszítésekre került sor a nonprofit szektor helyzetének elem zésére és a 
nem zet életében játszott szerepénék újragondolására. Ezek a m ind a politikai 
jobb-, mind a politikai baloldal részéről tapasztalható erőfeszítések érdekes 
léhetőséget terem tettek  a  nonprofit szektor státusának felértékelésére és a 
korm ánnyal való ad hoc kapcsolatok tudatosabb, átgondoltabbá tételére.

A legfontosabb ilyen erőfeszítések közül itt négy érdemel em lítést. Az el
ső az, hogy John D. Rockefeller javasla tára  1973-ban létre jö tt a Commission 
on P rivate Philanthropy and Public Needs elnevezésű bizottság, am elynek 
fontos üzletemberek, kormányzati vezetők és a nonprofit szektor vezető sze
mélyiségei voltak a tagjai. Két éven át tartó  működése során a bizottság je 
lentős mennyiségű adatot gyűjtött össze a nonprofit szektorról, kidolgozott 
ezen kívül egy cselekvési program ot, amely nemcsak az öntevékenység to
vábbi korm ányzati tám ogatására te rjed t ki, hanem  olyan adópolitikai változ
tatásokat is javasolt, amelyek ösztönözni tud ják  a m agánadományok növekedé
sét. (Giving in America, 1975.) A bizottság m unkáját mintegy kiegészítette az 
üzleti orientációjú American Enterprise Institu te kutatási program ja. Ez a 
hetvenes évek közepén egész sor olyan tanulm ányt eredm ényezett, am ely a 
korm ányt sokkal m arkánsabb és aktívabb politikára szólította fel az öntevé
keny szervezetek közcélokat szolgáló programokba való bevonásában. 
(Berger—Neuhaus, 1977.) A harm adik em lítésre érdemes esemény az Inde
pendent Sector elnevezésű, új, a különböző nonprofit intézm ényeket töm örítő 
nemzeti szövetség létrejötte volt 1979-ben. Céljának azt vallotta, hogy erősítse 
azt a szerepet, am it a nonprofit szektor játszik a nemzet életében. Végül, ne
gyedikként, a szélsőjobboldali Heritage Foundation 1980-ban kibocsátotta saját, 
filantrópiával foglalkozó jelentését, amely lényegében ugyanazokra a követ
keztetésekre ju to tt, m int a Rockefeller által szervezett bizottság. így  egy u lt
rakonzervatív  hang is csatlakozott a kórushoz, amely a hatvanas években és 
a hetvenes évek elején még főleg a liberálisok által tám ogatott intézm ényeket 
védelmezte.

A Reagan-adminisztráció 1981-es hivatalba lépésének idejére (legalábbis 
a jobb- és baloldal néhány vezetője között) szokatlan egyetértés alakult ki 
abban, hogy erősíteni kell a nonprofit intézm ényeket, öntevékeny szervezete
ket, szélesíteni és racionalizálni szükséges ezeknek a csoportoknak a kor
m ányzattal kialakult kapcsolatait. (Salam on , 1984b) Ez az egyetértés azonban 
egyelőre még nem öltött testet in tegrált cselekvési program ban. Mi több, a 
politikai baloldal továbbra is m egőrzött némi szkepticizmust az öntevékeny
séggel kapcsolatban, ugyanakkor a konzervatívok is nehezen tu d ták  elméleti 
lelkesedésüket azzal az ellenségességgel összeegyeztetni, am it a hatvanas 
években létre jö tt liberális, környezetvédő és érdekvédelmi csoportokkal szem
ben éreztek.
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Az egyetértés ennek  ellenére meglepő m ére teket öltött, különösen ha fi
gyelembe vesszük, hogy az öntevékenység tám ogatói milyen széles politikai 
skálán helyezkedtek el. A hagyományos állam i jóléti politikával kapcsolatos 
növekvő k iábrándulással párosulva ez olyan helyzetet eredményezett, amely
ben politikailag és analitikusan  egyaránt együtt voltak a feltételek az önte
vékeny csoportok szerepét jelentősen növelő, az állam  és a nonprofit szektor 
együttm űködését szám ottevően javító politika szám ára. Ez valóban kivételes 
lehetőséget je len te tt, lehetőséget arra, hogy az állam i vezetés megvalósítsa 
azt, am it a R epublikánus P árt 1980-as program ja így fogalmazott meg: „Üj- 
ra  kell éleszteni az öntevékenység am erikai szellemét, a magánkezdeménye
zés és a közösségi kezdem ényezés harm óniáját.”
7. A Reagan-adminisztrációs o lyan 'politikát (vezetett be, amely lerombolással, 
de legalábbis visszafejlesztéssel fenyegette a korm ány és a nonprofit szektor 
között a korábbiakban kialakult együttm űködést.

Bár elvben erősen  elkötelezett volt az öntevékenység ösztönzése m ellett, 
a R eagan-adm inisztráció vajm i keveset te tt annak  érdekében, hogy a hetve
nes években k ia lak u lt egyetértésre alapozva pozitív programot dolgozzon ki 
a kormány és a n o n p ro fit szektor együttm űködésének javítására. Éppen 
ellenkezőleg, az öntevékenységgel kapcsolatos po litikát a kormány alárendel
te  általános gazdasági program jának, amely a gazdasági növekedés serken
tése érdekében az adók  csökkentését és a költségvetési kiadások m egnyirbá
lását irányozta elő. A Reagan-adm inisztráció bizonyos értelemben vissza
té rt a hagyományos felfogáshoz, amely a korm ányt és a nonprofit szektort 
versenytársnak tek in te tte . Ezen az elvi alapon nem  volt nehéz eljutni a 
következtetéshez, hogy a nonprofit szektort azzal lehet a leginkább segíteni, 
ha a kormány k ité r  az útjából, kivonul a tevékenységi területéről, s a m a
gánkezdem ényezésekre bízza az így keletkezett ű r betöltését.

Ez a m egközelítés azonban figyelmen kívül hagyta, hogy az am erikai 
körülmények között nincs lényegi konfliktus az állam i és a nonprofit szek
to r között, sőt sokaldalú  partneri viszony köti össze őket Ugyanazok 
a költségvetési m egszorítások, amelyek m egnövelték a nonprofit szektor 
szolgáltatásai irán ti igényt, egyúttal a nonprofit szervezetek bevételeit 
is csökkentették, veszélybe sodorva ezzel m ég a szolgáltatások addigi 
körét is. A ko rm án y zat eredeti költségvetési javasla ta  a nonprofit szer
vezetek szövetségi tám ogatásá t 33 m illiárd do llárra  kívánta csökkenteni (kö
rülbelül 20 százalékkal az 1980-as szint alá) az 1982—85-ös időszakban. Az ön
tevékeny szervezetek bizonyos típusai esetében azonban ennél sokkal nagyobb 
m érvű csökkentést irányoztak  elő. Így például a szociális ellátást nyújtó  non
profit szervezetek szövetségi tám ogatása az eredeti költségvetési javaslat sze
rin t változatlan á rak o n  64 százalékkal lett volna kevesebb az 1985-ös költség- 
vetési évben, m int v o lt 1980-ban. A lakóhelyfejlesztéssel foglalkozó szerveze
tek szövetségi tám o g atásu k  65 százalékát, az ok ta tásra  és kutatásra lé tre jö tt 
szervezetek a tám ogatás 35 százalékát vesztették volna el. (Salamon—A bram 
son, 1982a) Mivel e szervezetek jövedelmén belül az állami támogatások te
kintélyes részt képviselnek, csökkentésük a tevékenységi kör szűkítését kény
szeríti ki. így teh á t a Reagan-adminisztráció, m iközben szavakban ösztönözte 
az öntevékeny szek to r bővülését, a költségvetési megszorításokon keresztül 
éppen annak visszafejlesztését te tte  elkerülhetetlenné.

1 /  <
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Miközben a költségvetési javasla t az állami tám ogatások visszafogásával 
fenyegetett, ugyanennek a gazdasági stratégiának egy másik intézkedése, 
az adók csökkentése egy újabb veszélyt is felidézett, a magánadom ányok 
csökkentését. Az adópolitikai javaslat az adókulcsok csökkentésével és a ha
gyatékok adóztatásának liberalizálásával erősen m érsékelte a m agánadom á
nyok pénzügyi ösztönzését. Bár az 1981-es adószabályok végül is lehetővé 
tették, hogy az általános adókedvezményre jogosult adóalanyok a m agánado
mányok u tán  külön kedvezményeket élvezzenek, a nonprofit szektor képvise
lőinek ezt a korm ány határozott ellenállásával szemben sikerült kivívniuk.

A nonprofit szektor jövedelmeinek csökkenését előidéző gazdasági prog
ram  bevezetése m ellett, a korm ány több olyan adm inisztratív intézkedést is 
hozott, amely hátrányos volt az állítólag tám ogatott öntevékeny szervezetek 
számára. 1) Javasolták annak a szervezetnek (Community Services Admi
nistration) a megszüntetését, am ely addig a szövetségi korm ány helyi önte
vékeny szervezeteket támogató politikájának legfontosabb intézménye volt. 
2) Csökkentették a nonprofit szervezetek által korábban élvezett postai ked
vezményt, ami pedig igen fontos volt a postai úton történő tám ogatásgyűj
tés kiterjedtsége m iatt. 3) Erőfeszítéseket tettek , hogy a kevésbé intézm é
nyesült öntevékeny csoportokat kizárják a szövetségi korm ány által évenként 
szervezett m unkahelyi jótékonysági akcióból. 4) Űj szabályozást vezettek be, 
amely kötelezte az összes bevételük 5 százalékánál nagyobb szövetségi tám o
gatást élvező nonprofit szervezeteket, hogy elkülönített könyvelést vezessenek 
az általuk fo lytato tt érdekvédelmi m unkáról, elkerülendő az állami tám oga
tások érdekvédelmi célokra való felhasználását.

A felsorolt, negatív hatásokkal fenyegető költségvetési, adópolitikai és ad 
m inisztratív intézkedések m ellett, a korm ányzat te tt néhány olyan lépést is, 
ami pozitív hatásokat ígért. Létrehozták egyrészt a Fehér Házon belül a 
nonprofit szektor ösztönzésére hivatott, a korm ányzati funkciók magánkézbe 
adásának lehetőségeit tanulm ányozó h ivatalt (Office of P rivate Sector In i
tiatives). M ásrészt a nonprofit szektor vezetőiből és prominens üzletem be
rekből tekintélyes bizottságot szerveztek (Task Force on P rivate Sector In i
tiatives), amelynek szintén az öntevékeny szektor segítése a célja. Ezek a 
utóbbi, kétségkívül jószándékú kezdeményezések azonban aligha alkalm asak 
arra, hogy a nonprofit szektort hátrányos helyzetbe hozó gazdasági intézke
désék hatását ellensúlyozzák. (Berger, 1985.) A költségvetési kiadások csök
kentésére törekvő gazdaságstratégia és az a politikai elmélet, amely a kor
mány és a nonprofit szektor közötti kapcsolatot homályba burkolja, együtte
sen annyit jelent, hogy a Reagan-adminisztráció, amely a szónoklatok szint
jén bátorítja  az öntevékenységet, a gyakorlatban pedig gazdaságilag ellehe
tetleníti azt, még csak nincs is tudatában  annak az ellentmondásnak, ami a 
politikájában megnyilvánul. Még kevésbé érzékeli azt, hogy kivételes lehető
séget m ulasztott el az öntevékenység erősítésére, a korm ány és a nonprofit 
szektor közötti együttműködés javítására.

8. A Reagan-adminisztráció által javasolt és a kongresszus által részben elfo
gadott költségvetés-csökkentés hatására a nonprofit szervezetek kénytelenek  
voltak alternatív finanszírozási források után nézni, vagy szűkíteni tevékeny
ségüket. Általánosságban elmondható, hogy a szektor reakciója nem a jó té 
konyság, hanem az üzleti tevékenységek irányába való elmozdulás volt.

■A.
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1981-ben a kongresszus végül csak egy részét fogadta el a Reagan-kor- 
mányzat által te t t  költségvetés-csökkentési javaslatoknak. A nonprofit szer
vezetek szövetségi tám ogatása azonban még így is jelentősen csökkent 1980- 
hoz, a Reagan hata lom ra ju tását megelőző évhez képest. Az egészségügyet 
(ahol továbbra is nő ttek  a támogatások) figyelmen kívül hagyva azt mond
hatjuk, hogy 1982. és 1986. között a nonprofit szektor összesen 23 milliárd 
dollár (évente 4,6 m illiárd  dollár) szövetségi tám ogatást veszített az 1980-as 
szinthez képest. Az infláció hatását kiszűrve az egészségügyön kívüli nonprofit 
szervezeték 1986-os szövetségi tám ogatása 28 százalékkal kevesebb, mint 
1980-ban volt. (5. sz. tábla) Néhány területen , így például a szociális ellátás
ban és a lakóhelyfejlesztésben ez a csökkenés még nagyobb, több m int 40 
százalékos. (A bram son—Salamon, 1986)

Mint a 6. sz. táb la  m utatja, a költségvetési megszorítások m ár a nyolc
vanas évek kezdetén is jelentősen é rin te tték  a nonprofit szervezetek pénz
ügyi lehetőségeit. Egy korábbi, a kórházakat és az egyetem eket figyelmen 
kívül hagyó v izsgálatunk tapasztalatai szerint a nonprofit szervezetek kor
mányzati tám ogatása m ár 1981 és 1982 között átlagosan 6 százalékkal csök
kent (az infláció h a tásán ak  kiszűrésével). S néhány területen igazán jelentősek 
voltak a csökkenések. Így például a jogi szolgáltatást nyújtó és az érdekvé
delmi szervezetek korm ányzati tám ogatása 1981-ről 1982-re 29 százalékkal, 
a lakásügyi és településfejlesztési szervezeteké 16 százalékkal, a foglalkozta
tottságot és képzést jav ító  csoportoké 13 százalékkal, a szociális ellátást nyúj
tó szervezeteké 9 százalékkal csökkent.

5. sz. tábla

A  nonprofit szervezeteknek nyújto tt szövetségi támogatás 1változása az 1980- 
as és az 1986-os pénzügyi év között, 1980-as változatlan árakon

A szervezet típusa

Szövetségi
tám ogatás

1980
m illiárd
dollár

Változás 1980. és 
között

m illiárd
dollár

1986.

%

Szociális ellátás 6,5 - 2 , 6 — 40
Felsőoktatás 2,6 — 1Д — 44
Egyéb oktatás/ku tatás 3,0 — 0,6 — 21
Egészségügy 25,0 +  5,8 +  23
Külföldi segély 0,8 — 0,1 — 8
Művészet, k u ltú ra 0,4 — 0,2 — 41

összesen 40,8 +  1,5 +  4
összesen egészségügy 
nélkül 16,7 - 4 , 8 — 28
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6. isz. tábla

A  nonprofit szervezeteknek nyú jto tt korm ányzati támogatás változása 1981— 
82-ben, a szervezetek típusa szerint, az inflációs hatás kiszűrésével

A szervezet típusa A változás % -a

Egészségügy — 28,8
M entálhigiéniai ellátás — 15,6
Bentlakásos szociális intézmények — 12,7
O ktatás/kutatás — 8,8
M űvészet/kultúra -  8,1
Szociális ellátás — 7,3
Vegyes szolgáltatások -  1,3
Jogi szolgáltatások/érdekvédelem -  1,3
Lakásszolgáltatás/lakóhelyfejlesztés — 0,1
Foglalkoztatási programok/képzés +  4,1

Szervezetek összesen — 6,3

A korm ányzati tám ogatás visszaesése ellenére a nonprofit szektor ösz- 
szes jövedelme (még az infláció leszámítása u tán  is) 0,5 százalékkal nőtt. Ezt 
azonban nem a magánadományok növekedése te tte  lehetővé, m int ahogy azt 
a Reagan-konmányzat remélte, hanem  a szolgáltatási díjbevételek em elkedé
se. Bár a magánadományokból származó jövedelm ek valóban nőttek, ez csak 
negyedét ellensúlyozta ki a korm ánytám ogatások csökkenésének .(Salamon— 
Abramson, 1985) További 70 százalékot a szolgáltatásokból származó díjbevé
telek növekedése ellensúlyozott. A nonprofit szektornak úgy sikerült á tvé
szelnie a költségvetési megszorításokat, hogy felem elte szolgáltatásainak dí
ját, illetve olyan szolgáltatások esetében is bevezette a díjfizetést, am elyek 
korábban ingyenesek voltak.

B ár az állami tám ogatásoknak ez a piaci bevételekkel való helyet
tesítése nem szükségképpen káros a nonprofit széktor számára, m inden
képpen fontos kérdéseket vet fel ennek áz intézm énytípusnak a jövőjével, 
az am erikai jóléti állam ban játszott szerepével kapcsolatban. Minél jobban 
függenek az öntevékeny szervezetek a szolgáltatási díjbevételektől, feltehe
tőleg annál inkább kénytelenek a fizetőképes kereslethez alkalmazkodni, s 
tevékenységüket annál kevésbé tud ják  a valóban rászorulók segítésére, ellá
tására koncentrálni.

Különösen aggasztó ez két, a vizsgálatainkból nyilvánvalóvá vált tény 
fényében. Az egyik az, hogy az öntevékeny szervezetek sokkal ritkábban  fog
lalkoznak elsősorban a szegényekkel és a szükséget szenvedőkkel, m int azt 
várni lehetne. Az általunk vizsgált hum ánszolgáltató szervezeteknek keve
sebb, m int 30 százaléka állította, hogy a szegények teszik ki a hozzájuk for
dulók többségét, s körülbelül fele elismerte, hogy ügyfeleinek kevesebb, m int 
10 százaléka tekinthető szegénynek. A másik figyelem re méltó tény az, hogy 
a m egkérdezett szervezetek teljes egyetértésben érzik az állami tám ogatást
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olyan ösztönzőnek, amely k iváltja a szegényekkel való fokozottabb törődést. 
Ebből egyenesen következik, hogy a korm ányzati tám ogatás csökkentése ezt 
a törődést is csökkenti.

Nyilvánvaló bizonyítéka ennek az a különbség, ami az egyes szervezetek 
jövedelm i helyzetében a tám ogatások csökkentése nyomán létre jö tt. Míg az 
álta lunk  vizsgált szervezetek jövedelm e 1981-ről 1982-re átlagosan 0,5 százalék
kal nőtt, a szegényekkel foglalkozók jövedelm i helyzete jelentősen romlott. 
A költségvetési m egszorításokat azok az intézm ények (például kórházak) vi
selték  könnyebben, amelyek viszonylag könnyen ju tnak fizető páciensekhez, 
azok a legnehezebben (például a m unkanélküliekkel foglalkozó szervezetek), 
am elyéknék kevéssé fizetőképesek az ügyfelei (Salamon, 1984a) Ha a non
p ro fit szektornak piaci jövedelm ekkel kell felváltania az eddig az államtól 
k ap o tt tám ogatásokat, akkor valószínűleg meg fog változni a szektor tevé
kenységi szerkezete is.

A mivel foglalkozik és k it szolgál a nonprofit szektor kérdésén túl, a 
díjbevételek növekvő jelentősége azt a kérdést is felveti, hogy van-e értelm e 
a szervezet nonprofit form ában való működésének. Különösen problem atikus
sá válik  ez annak 'a kihívásnak a fényében, am it a kisvállalkozások jelente
nek az USA nonprofit szektora szám ára. Minél erősebben tám aszkodnak a 
nonprofit intézm ények a díjbevételekre, annál jogosabbnak tűnik  a kérdés, 
hogy valójában mi különbözteti meg őket az azonos területen  működő profit- 
o rien tá lt szervezetektől, s mi indokolja a nekik nyújto tt adópolitikai kedvez
m ényeket.

K övetkeztetések

Az am erikai nonprofit szektor fejlődése válaszúihoz érkezett. Sok más 
ország gyakorlatával szemben ez az intézm ényrendszer az USA-ban mosta
náig  meg tud ta  őrizni szerepkörét a jóléti állam  növekedése ellenére is. Ez 
nem  annyira a korm ánnyal való szembenállás, m int inkább a korm ánnyal 
való együttm űködés eredm ényeképpen sikerü lhete tt neki. A jóléti szolgálta
tások  biztosításában a korm ány és a nonprofit szektor között k ialakult p a rt
neri viszony éles ellentétben áll sok m ás nyugati ország gyakorlatával, ahol 
a jó léti szolgáltatásokért elkülönült állam i intézm ényrendszer felelős.

Ennek a p artn eri viszonynak és a rá  épülő szolgáltató hálózatnak számos 
előnye van. B iztosítja, hogy az erőforrások m egterem tésére és a prioritások 
k ialakítására egy dem okratikus politikai folyam atban kerüljön sor. Ugyan
akkor azt is lehetővé teszi, hogy a szolgáltatásokat kism éretű, a helyi közös
séghez kötődő, m agánkezdem ényezésre építő szervezetek nyújtsák. A jóléti 
á llam  nyújto tta előnyöket így m indenkinek joga van igénybe venni, s a 
szolgáltató szektorban mégis m egőrizhető bizonyos fokú verseny és pluraliz
mus.

A korm ány és a nonprofit szektor közötti partneri viszony fontossága 
és kiterjedtsége ellenére is rendkívül kevéssé tudatos az Egyesült Államok
ban. A korm ányzat és a nonprofit szektor közötti együttm űködés nem egy 
tudatos politika eredm ényeképpen alaku lt ki, hanem m int alkalm azkodás a 
politikai realitásokhoz — a nonprofit szektor politikai erejéhez, az állami bü
rokráciával szembeni éles ellenségességhez, a jóléti szolgáltatások hagyomá
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nyosan csekély közösségi tám ogatásához. Ezért egyáltalán nem meglepő, hogy 
a partneri viszony 1960. és 1980. között bekövetkezett gyors növekedése so
rán  egész sor feszültség is keletkezett.

Bár a hetvenes években jelentős erőfeszítéssel próbáltak meg ezekkel a 
problém ákkal szembenézni és a m egoldásukat megtalálni, a R eagan-kor- 
m ányzat hatalom ra kerülése véget vete tt ezeknek a törekvéseknek. Az önte
vékenység erősítésének nevében súlyos gazdasági károkat okozott a nonprofit 
szektornak, az öntevékenységre való hivatkozást fügefalevélnek használta a 
költségvetési megszorítások számára. A sors iróniája, hogy m iközben m ás or
szágok am erikai típusú partneri viszonyt próbálnak létrehozni a korm ány  és 
a nonprofit szektor között, az am erikai politika öntudatlanul éppen az ellen
kező irányba mozog.

A jövő kérdése, hogy sikerülni fog-e újraéleszteni azt a politikai tám o
gatást, ami Reagan hatalom ra ju tása előtt egyszer m ár kialakult, elég lesz-e 
ez a nonprofit széktor megerősítéséhez és a korm ányzattal való együttm űködés 
racionalizálásához. Annyi azonban bizonyos, hogy egy ilyen partneri viszony 
mind az Egyesült Államokban, mind m ásutt használható m odellje lehet a jó
léti állam megszervezésének.

JEGYZETEK

1 Az amerikai nonprofit szektor méretéről és szerkezetéről további részleteket közöl
nek: Gronbjerg—Kimmich—Salamon, 1984; Gutowski—Salamon—Pittman, 1984; 
Harder—Kimmich—Salamon, 1985; Lukerman—Kimmich—Salamon, 1984 és az 
Urban Institute Nonprofit Sector Project egyéb jelentései.

2 E munka további részleteiről lásd: Musselwhite—Salamon, 1986 és Harder—Mussel- 
white—Salamon, 1984.

á Az amerikai törvények szerint az egyéni adófizetők a jótékonysági és az okta
tási intézményeknek szánt adományaikat még az adófizetési kötelezettség kiszá
mítása előtt levonhatják jövedelmükből. Így az adomány a tényleges nagyságá
nál kevesebbe kerül nekik, hiszen az összeg egy részét különben adóként kelle
ne befizetni.
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Jean-3acques Rosé

AZ AMERIKAI MECENATÚRA —  FRANCIA SZEMMEL*

Alig akad Franciaországban olyan kommunikációs szakember és ille té 
kes irányító, aki el ne zarándokolt volna az Egyesült Államokba, hogy az ot
tani rendszerről tapasztalatokat gyűjtsön. Az USA a kötelező hivatkozási 
alap, de igen gyakran illúziók forrása is. A modellé m erevített am erikai ren d 
szer nem term ékenyítette meg a francia gyakorlatot. Bármilyen hatást gya
korolt is a francia megfigyelőkre, ak ár vonzotta, akár taszította őket, a gya
korlati eredm ény m indig ugyanaz m aradt. A reakciók skálája nagy vonások
ban a következő:

— Ha az am erikai modell rosszabb a m ienknél, akkor őrizzük meg a sa
játunkat.

— Ha jobb, akkor nem alkalm azható Franciaországban (s ennek a lá tá 
m asztására igazán nem hiányoznak az érvek).

— Az ideális az lenne, ha sikerülne kompromisszumot találni a két m o
dell között.

A francia sajtóban m egjelent cikkek és a hivatalos jelentések közös h ibá
ja  az, hogy a szponzorálás am erikai rendszerét m indig általánosságban, m indig 
leegyszerűsítve vizsgálják. E tanulm ány célja kettős: egyrészt m egpróbáljuk 
eloszlatni azokat a tévhiteket, am elyek Franciaországban az amerikai mece
natúrával kapcsolatban kialakultak. Másrészt m egkíséreljük leírni, hogy mi 
az, ami az am erikai tapasztalatokból a francia m entalitás és a jogrendszer 
megváltoztatása nélkül is közvetlenül átvehető.

Az am erikai m ecenatúrát nem lehet néhány egyszerű formulával leírni. 
A jelentősége igen nagy, m ert hatalm as pénzösszegekről van szó. M echaniz
musai rendkívül sokrétűek és rugalm asak. Alapelveinek áttekintése kevés a 
megértéséhez, vizsgálni kell a részleteket is, az intézményeket, a politika gya
korlatba való átültetésének módszereit. A dollárok kultúrává változásának 
igen pontosan kidolgozott módszerei vannak, s ezeket nemcsak a vállalat- 
vezetők ismerik, hanem  (s ez az, am i Franciaországban a leginkább hiányzik) 
a kulturális szervezetek is.

* A fordítás alapja a szerző „L'or pour l'art” című (Flammarion, Paris, 1986.) 
könyvének „La grande illusion américaine” című fejezete.
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A FILANTRÓPIA JELENSÉGÉNEK GLOBÁLIS
MÉRETEI AZ USA-BAN

A m éretek m egítéléséhez nem elegendő, ha az adományok abszolút ösz- 
szegét közöljük (ami egyébként 1984-ben 74,25 milliárd dollár volt), úgy érez
zük, szükség van néhány arányszám ra, am elyeken ennek az összegnek a 
nagysága lem érhető:
— Az adom ányok közel négyszeresét teszik ki a csillagháborús program  költ
ségeinek.
— Valamivel kevesebb, m int 10uo-át a szövetségi kormány költségvetésének.
— 75%-át a francia korm ány költségvetésének.
— 2% -át az am erikai GHP-nek.

A globális összeg azonban önm agában nem sokat mond, érdem es köze
lebbről megvizsgálni az összetételét. A teljes összeg 90%-a egyéni adomá
nyokból származik, cs'ak 4,7% a válla la tok  hozzájárulása. Az adományok 
48%-át az egyházak kapják. A m űvészetek és a kultúra részeserése csak 6,2° n, 
de az oktatásé 13,5%.

Szigorúan véve csak a vállalatoktól jövő nem egészen 5%, összesen 3,45 
m illiárd dollár vág szorosan írásunk tém ájába. S ha még ezen túl is szű
kíteni k ívánjuk  a vizsgálat körét,* ak k o r elegendő, ha arról a 11,4%-ról (145 
millió dollár) beszélünk, am it a vállalatok kulturális célokra adnak. Ezt a kis 
% -ot (ami nagy összeg) és felhasználását azonban nem érthetjük  meg önma
gában, az am erikai filantrópia jelenségének egészéből kiszakítva.

A NAGY ALAPÍTVÁNYOK

Az olyan dinasztiák nevei, m int a Rockefeller és a Ford, a franciák fülé
ben az am erikai m ecenatúra felhőkarcolóinak számítanak. A M anhattan 
valóban létezik, ez igaz, de a F ifth A venue-t látni nem jelenti egyúttal az 
Egyesült Államok m egismerését is. Az egész országra, sőt, az egész világra 
kisugárzó hatással bíró „nagy a lap ítványok” körül kialakult mítosz azt su
gallja, m intha a m ecenatúra feltétele a m ár elért siker, megalapozott gazdag
ság lenne.

A kezdeti időben (főleg a XIX. században, esetleg a XX. század elején) 
néhány nagy család a kőolaj, az au tó ip ar vagy más üzletág jóvoltából hatal
mas vagyonra te tt  szert. Ezután vagy m aga a  dinasztia alapítója, vagy — még 
inkább — (az örökösei úgy kezdtek viselkedni, m int a legtöbb herceg a tör
ténelem  során: a közjót szolgáló intézm ényeket alapítottak vagy tám ogattak, 
mecénássá váltak.

Az am erikai m ecenatúrára vonatkozó francia kutatások gyakran lera
gadnak a nagy alapítványok vizsgálatánál, ami bizonyos fokig érthető  is, 
m ert ezek azok az intézmények, am elyeknek még Franciaországban is van 
hatása, am elyekről sű rűn  olvashatunk a sajtóban, s amelyek éppen nagysá
guk folytán az am erikai vállalati m ecenatú ra tekintélyes részét képviselik.
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Ezek a nagy alapítványok államot képeznek az államban, politikájuk 
gyakran valóban korm ánypolitikára emlékeztet. A Ford-alapítvány például az 
ötvenes években szabályos program ot dolgozott ki az „afrikai nacionalista 
ellenállók” segítésére a portugál kolonializmus elleni harcban. Katonai k ik ép 
zőtáborokat rendezett be számukra, gondoskodott a politikai m enekültekről 
stb.

Egy másik példa: John Rockefeller meg volt győződve arról, hogy az 
egészség nagyon fontos a nép jólétének biztosításához. Ezért alapítványa 
számára prioritásként jelölte meg az egészségvédelem célját, továbbá lé tre
hozott egy Nemzetközi Egészségügyi Irodát, am elynek tevékenysége hat kon
tinensre és 62 országra terjed t ki. Erőfeszítéseit az Általános Oktatási Ta
nács (a Carnegie-alapítvány szerve) törekvéseivel összehangolva előbb az 
USA-ban, ,majd Európában, Latin-Am erikában és a Közép-Keleten is végre
hajto tt egy program ot, amelynek az orvosképzés javítása volt a célja.

Az ilyen nagyszabású tervek végrehajtása érdekében az alapítványok 
létrehozták saját kutatási és végrehajtó apparátusukat. Igen ham ar elérték a 
bürokratikus szervezetek fejlődésének azt a fokát, amelyen m ár a nagy ad
m inisztratív szerveket jellemző működési szabályok lépnek életbe. Már John 
Russel, a Carnegie-alapítvány elnökének asszisztense (1920-tól 1940-ig) m eg
figyelte, hogy „egy nagy alapítvány könnyen egy disztingvált és antipatikus 
intézet benyom ását kelti, amely kifejezetten hidegen viselkedik az ado
m ányért folyamodóval. Szervezett irodák: zárt ajtókkal tele folyosók. A por
tások és titkárnők egész láncolata, amely úgy elzárja az u takat, hogy még 
a legelszántabbakat is elbátortalanítja. Néhány alapítvány kifejezetten azért 
alkalmazza ezt a rendszert, hogy megvédje m agát a nem kívánatos kérel
m ektől.”

Mindezek láttán  a francia megfigyelők igazolva látják a francia közjog 
hagyományokon alapuló „bölcsességét”, am ellyel megakadályozta, hogy a 
tőkének a közjó érdekében való szabad mozgósítása olyan intézmények ki
alakulásához vezessen, amelyek fügegtlenségükkel és hatalm ukkal élve két
ségbe vonhatnák az állam kizárólagos jogát a közérdek m eghatározására és 
az azt szolgáló anyagi eszközök fölötti rendelkezésre. Paradox módon, a fran 
cia kormánytisztviselők minél inkább csodálják a nagy am erikai alapítvá
nyokat, annál inkább ellene vannak, hogy hasonló intézmények lé tre jö tté t 
Franciaországban is lehetővé tegyék. Ugyanakkor hajlanak rá, hogy az am e
rikai m ecenatúrát ezeknek a nagy alapítványoknak a működésével azonosít
sák. Pedig a tények mást mondanak.

Az am erikai alapítványok igen nagy tőkével rendelkeznek. Ez 1980-ban 
40 milliárd, 1985-ben 58,66 m illiárd dollár volt. Ezt a tőkét az am erikai gaz
daság különböző ágazataiban fektetik  be. A befektetéssel kapcsolatos dön
tések nem filantropikus elvek, hanem a pénzvilág törvényei szerint szület
nek, biztosítva ezzel az intézmények stabil pénzügyi helyzetét. Az alapítvá
nyok szerepét tehát nem a tőkéjük, hanem ennek a  tőkének a hozadéka alap
ján  kell megítélni. Ez pedig 1984-ben mindössze 4,36 m illiárd dollárra rúgott, 
ami az adott év összes jótékonysági kiadásának csak 5,8%-a.

Az am erikai m ecenatúrával kapcsolatos első francia illúzió tehát nem 
nevezhető jelentéktelennek: az 5,8° n-nak a 100%-kal való összetévesztése nem 
vall valami nagy precizitásra.
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AZ EGYÉNI FILANTRÓPIA AZ ADOMÁNYOK 90u,0-A

Az egyéni adom ányok összege folyam atos növekedést m utat, függetlenül 
az ország gazdasági helyzetétől, az évi jövedelm ektől és a hatóságok politiká
jától is. Az am erikaiak  és a franciák között az adományozási hajlandóságban 
megfigyelhető szembeszökő különbséget az am erikai és a francia m entalitás 
eltérésével szokás m agyarázni. Az am erikai m entalitás azonban igen gyenge 
m agyarázat egy olyan nagyságrendű jelenségre, m int az 55,6 millió állam pol
gár által adom ányozott 61,5 m illiárd dolláros összeg (személyenként átlago
san több m int 1000 dollár). Indokoltnak látszik, hogy ennél valam ivel m é
lyebbre m enjünk az elemzésben.

Szemben a közhiedelemmel, az am erikai filantrópia nem korlátozódik a 
gazdagokra, az adom ányozók a társadalom  egészen különböző rétegeiből, k ü 
lönböző fajú, vallású, etnikai hovatartozású em berek közül kerülnek ki. Az 
adományok lefontosabb m otívum a a közösséghez tartozás tudata és az ön
érdek, annak tudatosítása, hogy bárki, bárm ikor maga is rászorulhat a közös
ség, a másik em ber segítségére. Az adom ányozás azért ölt nagyon sokféle 
formát, m ert a társadalm i élet önszerveződésében gyökerezik. Az am erikai 
polgár nem vár állam i gondoskodást, szokva van hozzá, hogy a környezetében 
tapasztalt problém ákat a kisebb vagy nagyobb közösségnek önállóan kell 
megoldania. Ez növeli felelősségérzetét, a közösséggel való azonosulást. Tisz
tában van azzal, hogy am ikor a közösségnek ad, akkor azt saját jav ára  is 
teszi. Jó tékonyságát nem  magasztos célok m otiválják, szó sincs itt érdeknél
küliségről. Sokkal inkább arról, hogy állam ának, lakóhelyének, szűkebb kö
zösségének tudatos polgáraként a közérdek szolgálatát is saját jól felfogott 
érdekének tekinti.

— Az összeg nagyobbik felét, 50,7%-át azonban az am erikai vállalatok 9,1%-a, 
összesen 129 657 válla la t adja.
— Ugyanezek a vállalatok az am erikai vállalatok által m egterm elt összes 
profit 9,3%-ával rendelkeznek.

Ezek a globális adatok m utatják , hogy a vállalati m ecenatúra az USA-ban 
nem általános jelenség, a vállalatoknak alig egy harm ada érin te tt benne. S az 
adományoknak több m int felét a vállalatoknak nem egészen 10%-a adja, a 
m ecenatúra teh á t erősen koncentrált. Egy 1982-es adat szerint a 25 millió dol
lárosnál nagyobb üzleti forgalommal rendelkező cégeknek 94%-a ado tt pénzt 
nonprofit célokra, s 93%-a vallotta, hogy van rendszeres adományozási po
litikája. A Council on Foundations szerin t az „adni képes” vállalatok körében 
a filantrópia álta lános gyakorlatnak tekinthető.

Ha ez igaz, ha  az adományozás a legnagyobb üzleti forgalomm al rendel
kező vállalatokra jellemző, akkor ennek  aránya, intenzitása nem kell, hogy 
a vállalatnagyság függvényében alakuljon. És valóban, éppen ellenkezőleg, 
fordítottan arányos a vállalatnagysággal. A Council on Foundations által 
végzett szám ítások k im uta tták , hogy az adom ányoknak az adóköteles jöve
delemhez viszonyított aránya a vállalatnagyság növekedésével arányosan 
csökken. A C onference Board az 1982— 1985-ös adatok elemzése nyom án ha
sonló eredm ényre ju to tt. Az 1985-ös Giving USA-ben m egjelent jelentés 
következtetése így hangzik: „A laptalan az a hiedelem, hogy az adományok 
legnagyobb része egy m aréknyi am erikai nagyvállalattól származik.”
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Mint a Conference Board m egállapítja: „a filantrópiái funkció egyike a 
vállalati funkcióknak, ugyanolyan, m int a pénzügyi, termelési, m unkaügyi 
funkció. »Menedzselni-« kell, kvantifikálni és kvalitatív  értékelésnek alávet
n i” . Ez az elv közvetlenül megvalósul a vállalati szervezetben és az adom á
nyokkal kapcsolatos döntéshozatal módjában. Az adományozási politika k i
alakítása, am it a vállalati stratégiaalkotás részének tekintenek, m indig a 
döntéshozók magasabb régióiban zajlik. Valam ennyi vizsgálat azt m utatja , 
hogy a kulcsfigura e tekintetben többnyire a vezérigazgató. A legfontosabb 
döntéseket mindig ő hozza meg, vagy legalábbis részt vesz azok m eghozata
lában. Ezek: az adomány céljának, összegének, kedvezm ényezettjének meg
határozása.

Az adományok tervezett összegét rendszerint beépítik a vállalat költség- 
vetésének tervébe. Az esetek 60%-ában a filantrópiái tevékenységre vonat
kozó tervek még valam ilyen írásos form át is öltenek. A vállalati jótékony- 
sági politika elemei a következők:

— a célok meghatározása,
— az adományok nagyságának meghatározása,
— a kritérium ok és eljárások az adományok címzettjeinek m egválasztá

sára,
— az eredm ények ellenőrzésére szolgáló eljárások.

A VÁLASZTÁS CÉLJAI ÉS KRITÉRIUMAI

A Council on Foundations által készített tanulm ány (legnagyobb am eri
kai vállalatok vezérigazgatóinak szempontjai) igen világos áttek in tést ad 
azokról a célokról, amelyeket a vállalatok adományozási politikájuk kialakí
tása során követnek. A kulcsmondat a következő: „Corporate giving is an 
expression of enlightened self-interest.” (A vállalati adományozás nem  más, 
m int a m egértett önérdek kifejeződése.) Mit jelen t itt a m egértett vállalati 
érdek? A Council on Foundations által m egkérdezett vezérigazgatók a követ
kezőket m ondják róla:

— Tízből hét igazgató úgy gondolja, hogy a vállalatnak érdeke a szék
helyén felmerülő tényleges közösségi igények kielégítésében való részvétel.

— Háromból két vezérigazgató szerint ugyanez érvényes azokon a te 
lepüléseken is, ahol a vállalat dolgozói élnek.

— Háromból egy említi, hogy az adományok célja a vállalati image ja 
vítása.

— Négyből egy gondolja úgy, hogy az adom ányoknak közvetett hatása 
lehet a vállalat term ékeinek piaci fogadtatására.

A fenti adatok egy olyan vizsgálat eredményei, amelynek 300 vállalatra 
kiterjedő reprezentatív m intája alkalmas a 25 millió dollárnál nagyobb üzleti 
forgalm at lebonyolító vállalatok attitűdjének jellemzésére. A kapott válaszok 
azt m utatják, hogy a filantrópia közvetett úton szolgálja a vállalati érdeket, 
olyan vállalaton kívüli befektetések útján, amelyek vagy a földrajzi környe
zetben vagy a piacon javítják  a vállalati tevékenység feltételeit.

Különösen szorosak a vállalati érdekkapcsolatok a tám ogatott oktatási 
intézményekkel, amelyektől a jól képzett, magas színvonalú m unkaerő kibo
csátása várható.
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FILANTRÓPIA ÉS KOMMUNIKACIÖ

A filantrópiái tevékenységet tehát csak a vezérigazgatók egyharm ada 
tekinti úgy, m int a vállalati image jav ításának  eszközét, s még kevesebb, 
mindössze egynegyede a piacpolitika eszközének. Amikor az adományozási 
program  végrehajtásának felelősét kijelölik, az korántsem  mindig a kom m u
nikációs és reklám ügyekkel foglalkozó menedzser. Az adományozási politika 
a globális vállalati stratég ia részét képezi, nem a kommunikációs politika 
alfunkciója.

A francia m egfigyelők gyakran csodálkoznak, hogy az am erikai kom m u
nikációs és reklám tankönyvekben, -kézikönyvekben nincs a szponzorálással 
foglalkozó fejezet. A vállalati adományozási politikával a m enedzsm entre vo
natkozó publikációkban foglalkoznak, ami jól jellemzi az ezzel kapcsolatos 
am erikai álláspontot.

Ide kívánkozik egy anekdotikus történet. A Stratégia című francia szak
m ai folyóirat 1985 jú liusában  3 számból álló összeállítást közölt a m ecenatú
ráró l és a szponzorálásról. Ebben m ár az első számtól fogva, m integy m ottó
ként, bekeretezve szerepelt S. P iquet m egállapítása: „A szponzorálásnak az 
USA-ban nincs átgondolt koncepciója”. Íme, így terjednek Franciaországban 
az A m erikával kapcsolatos tévhitek. Nem szeretnénk hasonló tévhit kialaku
lásához hozzájárulni, ezért leszögezzük: bár az adományozási politika való
ban nem  a kom m unikációs és m arketingpolitika alárendeltje, arról nincs 
szó, hogy az am erikai vállalat valam iféle diszkrét m ecenatúrát űzne. Sőt, 
nagyon is ügyel rá , hogy em berbaráti tevékenysége megfelelő publicitást 
kapjon, s kom m unikációs stratégiájában előkelő helyet biztosít a vállalati 
adom ányokkal kapcsolatos inform ációknak.

A fentiek bizonyítására, illetve illusztrálására, ism ertetjük egy ökono- 
m etriai vizsgálat eredm ényeit és az Exxon példáját.

Az ökonom etriai elemzést Ronald S. Búrt, közgazdász (Columbia U niver
sity) végezte. H ipotézise az volt, hogy a vállalat reklám befektetéseit és köz
érdekű adom ányokkal kapcsolatos politikájá t ugyanazok a motívumok ala
kítják. Ennek megfelelően ökonom etriai m odelljében korrelációt keresett (és 
talált) a két különböző befektetés alakulása között. Az eredmények azt m u
tatták , 'hogy azoknál a vállalatoknál m agas az adományok aránya, amelyek 
aktív  reklám politikát is folytatnak. S ébbe a csoportba azok a vállalatok 
tartoznak elsősorban, amelyek term ékeiket, szolgáltatásaikat a fogyasztói 
piacon értékesítik. Az em berbaráti és a reklám tevékenység egyaránt kis he
lyet foglal el a vállalati stratégiában a kohászatban, a nyersanyagokat és 
a beruházási jav ak a t gyártó ágazatokban.

AZ ÖSZTÖNZŐ SZEREPET JÁTSZÓ INTÉZMÉNYEK HÁLÓZATA

A filantrópia alapvetően közösséghez kötődő jellegéből adódik, hogy az 
adom ányok többsége közvetlenül kerül a tám ogatott (többnyire helyi vagy 
legalábbis nem tú l távoli) szervezethez. Ily módon az Egyesült Államok tel
jes területén körülbelül 300 000 szervezet kap kisebb-nagyobb adom ányokat. 
Á ltalában még a vállalatok is a székhelyükhöz viszonylag közel fekvő in
tézm ényeket tám ogatják. Az alapítványok bevételei között az adom ányok vi
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szonylag kis súllyal szerepelnek. A nagy mecénások inkább az alapítványi 
tőkéhez járu lnak  hozzá, s az alapítványi bevételek többségükben a tőkejö
vedelmekből származnak.

A tám ogatottak nem várják  ölbe te tt kézzel az adományokat, m aguk is 
mindent megtesznek, esetenként éles konkurenciaharcot folytatnak azok meg
szerzése érdekében. Az alapok gyarapításának m ostanra már kidolgozott mód
szere alakult ki, a „fundraising” technika, am it a tám ogatást kereső szerve
zetek általában saját földrajzi környezetükben alkalmaznak.

De nemcsak helyi, hanem  országos szinten is aktív  m unka folyik az ado
mányok megszerzéséért, az alapok növeléséért. Ennek érdekében olyan ma
gánkézben lévő szervezetek is alakultak, amelyeknek célja nem a profitszer
zés, hanem a filantrópia magas szintjének fenntartása, esetleg emelése. Ezek 
közül legrégebbi az 1916-ban létrejött Conference Board, amely azonban még 
ma is rendkívüli életképességet m utat. A Conference Board úgy definiálja 
magát, m int vezetők hálózatát (network) és m int a nonprofit szervezetekkel 
foglalkozó kutatóintézm ényt. Ez a hálózat a menedzsmentre, a gazdaságra és 
a közérdekkel kapcsolatos politikára vonatkozó információk cseréjét szolgál
ja. ö tv en  országban 4000 tagszervezete van (az európai központ Brüsszel). 
A tagszervezetek sorába egyaránt tartoznak vállalatok, egyetemek, szakszer
vezetek. A New Yorkban, Ottawában, W ashingtonban és Brüsszelben működő 
irodáknak összesen 350 alkalm azottja van. A tudományos m unka eredm é
nyei rendszeres kiadványokban jelennek meg. A Conference Board folyam a
tosan ellátja inform ációkkal a vezetőket és a nagyközönséget, vállal techni
kai és gyakorlati közreműködést is különböző konkrét problémák megoldá
sában. Tevékenységét természetesen a tagszervezetek adományaiból finanszí
rozza.

Mit érdemes kiemelni a fenti leírásból? A kezdeményezés régi voltát, a 
tevékenység folyamatosságát, a működés nemzetközi jellegét, de elsősorban 
talán a megközelítés term észetét: a Conference Board-nak az em berbaráti 
tevékenység ösztönzését szolgáló kiadványai rendkívül gyakorlatiasak. Sem
mi prédikáció. Gazdasági tanulmányok. A jelenség m éreteinek rendszeres 
számbavétele. A gyűjtési módszerek leírása. A filantrópia hatékonyságának, 
az adományozó szempontjából is jelentkező hasznának bem utatása. Mindez 
nem zárja ki az elméleti vizsgálatot, sőt. Még az adományozás filozófiájáról 
sem haboznak szót ejteni, de  ezt is felmérésekre, a jótékonysági döntéseket 
meghozók szem pontjainak és viselkedésének elemzésére alapozzák.

A Conference Board-ot időrendben követő American Association of 
Fund-Raising Counsel körülbelül húsz évvel szerveződött későbben. Mint a 
neve is m utatja, az alapítványok gyűjtésért felelős tanácsainak szervezete. 
Tulajdonképpen szakmai szervezet. Eredeti célja az volt, hogy „rendet terem t
sen egy anarchikus szektorban, ahol gyakoriak a félreértések, helytelen értel
mezések”. Első m unkája egy olyan m agatartási kódex kidolgozása volt, ame
lyet még ma is általánosan tiszteletben tartanak . Az American Association 
of Fund-Raising Counsel folyamatosan tanulmányozza az am erikai filantrópia 
fejlődésének gazdasági és szociológiai tendenciáit. A vizsgálatok eredm ényeit 
havi kiadványában, a Giving USA-ben közli. A tudományos kutatáson  kívül 
erőfeszítéseit főleg a m agatartási kódexben rögzített szabályok betartásának 
biztosítására koncentrálja, de foglalkozik hatékony gyűjtési technikák kidol
gozásával és terjesztésével is.
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A harm adik fontos szervezetet, a Council on Foundations-t 1949-ben 
hozták létre azzal a céllal, hogy az összes am erikai alapítványt képviselje és 
„javítsa a filantrópia am erikai életben elfoglalt helyének m egértését”. A 
szervezet 651 m agánalapítványt, 165 com m unity foundation-t, 102 vállalati 
alapítványt és néhány független adományozót (magánszemélyt és vállalatot) 
töm örít. A Council on Foundations egyrészt lobbyként működik a szövetségi 
hatóságokkal szemben, m ásrészt ingyenes és folyamatos szolgáltatásokat 
végez a filan tróp iát gyakorló szervezetek és közepes m éretű vállalatok szá
m ára.

Végül em lítsünk meg még két szervezetet, amelyek ugyan sokkal diszk
rétebben, de kétségkívül nagyon hatékonyan tevékenykednek, ak ár azért, 
m ert igen fontos kérdésekbe van beleszólásuk, ak á r azért, m ert tag jaik  között 
igen magas rangú személyek is vannak. Az 1976-ban alapított Ethics and Po- 
Ucy Center-ről és — még inkább — a Business Roundtable-ről van szó. Az 
előbbieknél sokkal zártabbak, inkább körök, m in t szervezetek. Tagjaik közé 
csak kooptálással lehet bekerülni. A Business Roundtable olyan jelentéseket 
publikál, am elyekről köztudom ású, hogy a legnagyobb vállalatok vezetőinek, 
s olyan em bereknek a befolyása a la tt készülnek, m int például Nixon, Carter, 
Reagan, akik m ind a hárm an tagjai a szervezetnek.

Hasonló erejű és súlyú m ás szervezetek a  m űvészet és a k u ltú ra  támoga
tásának kérdéseire specializálódtak, így elsősorban ezek végzik a minket 
közelebbről érdeklő terü le tre  vonatkozó kutatásokat. A filantrópiának ezt a 
terü le té t (amelynek Franciaországban m ecenatúra a neve) Am erikában „pat- 
ronage”-nek, m űvészetpártolásnak nevezik.

VÁLLALAT é s  f il a n t r ó p ia

Az am erikai vállalatok filantrópiával kapcsolatos tevékenységét könnyű 
megfigyelni, de nehéz megérteni. A megfigyelést megkönnyíti, hogy o tt ez a 
vállalatoknak „norm ális” , egyáltalán nem kivételes és teljesen nyilvános te
vékenysége. Céljait és technikáit számos tudom ányos munka tárgyalja. A 
megértési nehézséget az okozza, hogy definíciója viszont a francia olvasó 
szám ára ellentm ondásosnák tűnik. E definíció szerint a  vállalat filantrópiái 
tevékenysége nonprofit szervezetek adom ányokkal való tám ogatását jelenti, 
annak érdekében, hogy ezzel a vállalati érdekek elérését biztosítsák.

Nincs egyetlen olyan nyilatkozat, tegye azt ak á r vállalatvezető, ak ár tá r
sadalmi-gazdasági kutatásokkal foglalkozó (egyetemi vagy magán-) kutató, 
am ely a definícióhoz ezt a három  elemet fel ne használná: adomány, a cél 
a nonprofit jellege, a vállalat saját érdekeihez való szoros kapcsolódás. Ekkora 
egyhangúság m ár nem  lehet valam iféle elegáns képm utatás eredm énye. Hi
szen a vállalati adom ányok 3,4 m illiárd dolláros, s még egyre emelkedőben 
lévő összege számos k u ta tás tárgya. Készülnek róla m élyinterjúkon alapuló 
szociológiai vizsgálatok, reprezentatív  m intán alapuló felvételek, m akroöko- 
nómiai statisztikákra alapozott elemzések, a jelenségek közötti korrelációkat 
is vizsgáló ökonom etriai kutatások.

S a  döntéshozók szubjektív  m egnyilatkozásainak vizsgálatán és az objek
tív adatok elemzésén alapuló kutatások mind ugyanazt az eredm ényt hozzák, 
bárk i végezze is őket, az 1RS (Internal Reveneue Service — adóhivatal), a
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Conference Board, a a Council on Foundations vagy az egyetemi ku ta tóhe
lyek (főleg a Yale és a Columbia Egyetem).

Az Am erican Association of Fund-Raising Counsel 1984. évi jelentésében 
összegzi a vállalati filantrópiára vonatkozó adatokat:
— Az összes vállalati adom ány (3,45 m illiárd dollár) a vállalatok 31%-ától 
érkezik.

A vállalati filantrópia és a kommunikációs politika közötti szoros kap
csolatot m utatják  az Exxonnál készített in terjúk  is. Az elnök, C. C. Gavin  
által m ondottakat („Ha az adományok a közérdeket szolgálják, m iért kellene 
titokban ta rtan i őket? Ez logikai ellentm ndás volna.”), csak alátám asztja az 
Exxon kommunikációs program jának vizsgálata. Ez három részből áll:

1. A közvetlenül az értékesítéshez kapcsolódó akciók. Egyrészt annak 
köztudomásúvá tétele, hogy az Exxon a lehető legolcsóbban állítja elő az 
energiát és termékei a lehető legjobb minőségűek, másrészt a szorosan vett 
reklámtevékenység.

2. A vállalat tevékenységéhez kötődő akciók: annak bizonyítása, hogy az 
Exxon tevékenysége nem sért környezetvédelmi, foglalkoztatottsági, kisebb
ségi stb. érdekeket.

3. A vállalat közérdekű adom ányainak közism ertté tétele. Ennek során 
igen fontos az egyes adományok konkrét céljának, az érin tettek  körének 
elemzése, s az ennek megfelelő speciális kommunikációs program  k ialak í
tása.

A reklám  és a filantrópia között céljában nem, de hatásm echanizm usá
ban van egy nagy különbség. A reklám  közvetlenül szolgálja a piaci érdeke
ket, nagyobb hatást óikkal tud ja m anipulálni a vásárlókat, de a fogadtatásá
ban m indig bizonyos gyanakvásra kell számítani. A filantrópia hatása sok
kal finomabb, sokkal közvetettebb, s így sokkal kevesebb gyanakvásba is 
ütközik. Nagyon fontos, hogy a vállalati stratégiába m indkettő a m aga he
lyére kerüljön, saját term észetének megfelelően alkalmazzák. Ez az, am it az 
adom ányokkal kapcsolatos kommunikációs politikának is figyelembe kell 
vennie, az agy önreklám ozás adott esetben visszájára is fordulhat, kockára te 
heti a vállalati filantrópia által keltett kedvező benyomást.

VÁLLALATOK ÉS KULTÜRA

Az am erikai vállalatok adományai nem elsősorban a művészetek és a 
ku ltúra területére áram lanak. Rendeltetés szerinti megoszlásuk 1984-ben az 
alábbiak szerint alakult:

— O ktatás 39,0%
— Egészségügy 28,7 %
— Állampolgári aktivitás 14,8%
— Művészetek és ku ltúra 11,4%

(A sport szponzorálása vagy az „Állampolgári aktiv itás” tám ogatásában, vagy 
a vállalat reklámköltségvetésében van benne.)

1. Ebben a megoszlásban kifejezésre ju t az a prioritásrendszer, am elyet 
a vállalatok aszerint állítanak fel, hogy tapasztalataik szerint mely területnek 
nyú jto tt adományok szolgálják leginkább a vállalati érdeket.
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2. A ku ltú rának  adott tám ogatások viszonylag új keletűek, de erőtelje
sen növekednek. Ez a növekedés párhuzam osan zajlik az am erikai közvéle
m ény átalakulásával, am elynek méréséről a Louis Harris Intézet gondosko
dik. A bekövetkezett változások:

— A m űvészetek és a ku ltú ra irán ti érdeklődés a hetvenes évek eleje 
ó ta gyors ütem ben nő.

— A közvéleményben egyre erősebben van jelen az a gondolat, hogy a 
vállalatok jelentős szerepet játszanak a kulturális tevékenységek tám ogatá
sában.

— A tám ogatások növekedése m űvészeti területenként differenciált a t
tól függően, hogy az egyes területek milyen m értékben vonzzák a közönséget.

3. Ebből jól látható , hogy milyen nagym értékben alkalmazkodik a válla
la t adományozási politikája a  közösség igényeiben bekövetkezett és a válla
la t által észlelt változásokhoz

4. Ennek az „önszabályozó m odellnek” a  működése a művészetek és a 
ku ltú ra  szempontjából számos kérdést vet fel. Ezeket azonban a későbbiekben 
vizsgáljuk majd, együtt az egyéni tám ogatások által felvetett kérdésekkel. 
(Az utóbbiak összege m eghaladja a vállalatök kultúratám ogatását.)

5. A vállalatok ku ltú rával kapcsolatos m agatartását a helyi sajátosságok 
erőteljesen befolyásolják. így, bár a k u ltú rának  adott ju tta tások általában 
nem  túl m agasak, egyes esetekben az is előfordulhat, hogy a kultúra kerül az 
élre  a vállalat adom ányozási politikájában. Ennek egyik híres példája a Phi
lip Morris oég, am ely hatalm as összegeket fek te t a képzőművészet, ezen belül 
is a kiállítások finanszírozásába. (A „Vatican Collection” kiállítását például 3 
m illió dollárral tám ogatta, ez volt a legnagyobb összeg, am it vállalat valaha is 
ado tt kiállítás oéljára.) Erről term észetesen nemcsak a kiállításlátogatók ér
tesültek, hanem az újságolvasó, rádióhallgató, televíziónéző milliók is. így 
m a m ár aligha lehet úgy em lítem  a képzőművészet szponzorálását, hogy erről 
m indenkiben eszébe ne  jusson a Philip M orris neve.

PÉNZ ÉS MŰVÉSZET

Az „am erikai filan tróp ián” belül a m aga 1984-ben kapott 4,64 m illiárd 
dolláros (6,2%) tám ogatásával a  művészet még kisebb helyet foglal el, m int 
a kultúratám ogatás a vállalati politikában. Ugyanebben az évben az NEA 
(National Endowm ent for the Arts) 162 millió dolláros állami (szövetségi) 
dotációt kapott. Ahhoz, hogy a művészetek teljes állami tám ogatásának ösz- 
.szegét m egkapjuk, ehhez a 162 millió dollárhoz természetesen hozzá kellene 
adnunk az egyes állam ok és a települések által kultúratám ogatásra fordított 
összegeket.

Az államok esetében ez a NASAA (National Assembly of S tate Arts 
Agencies) adata szerint 1984-ben körülbelül 160 millió dollár körül lehetett. 
Még nehezebb becslést adni a helyi korm ányzatok kultúratám ogató kiadásai
ról. M indent összevetve azonban m egállapíthatjuk, hogy a kultúrának szánt 
egyéni adományok (bár az egyéni filantrópián belül az utolsó előtti helyet 
foglalják csak el) még m indig háromszor akkora összeget tesznek ki, m int a 
ku ltú rának  biztosított közösségi, állami tám ogatás. Ez a helyzet annak a mély
reható  átalakulásnak a  következménye, amely a művészeti tevékenységekhez 
ado tt egyéni tám ogatások volumenében és s truk tú rá jában  bekövetkezett.
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1965 és 1983 között, 18 év a la tt a művészetek és a ku ltúra állam polgári 
támogatása húszszorosára nőtt, összege 800 millió dollárról 4 m illiárdra em el
kedett. Eközben az egyéni filantrópia egészének fejlődése jóval lassúbb volt, 
az adományok teljes összege „csak” ötszörösére, 13-ról 65 milliárd dollárra 
nőtt. Az összehasonlítási alapként szolgáló év (1965) kiválasztása lehetőséget 
ad két m egállapításra. Az egyik az, hogy a ku ltú rá t érintő filantrópia való
ban igen gyors fejlődésen m ent keresztül. A m ásik viszont az, hogy 1965 egy
úttal a National Endowment for the Arts alapításának éve is volt.

A NEA alapítását hosszú vita előzte meg, amely párhuzamosan zajlo tt 
az alapítványok hatalm áról folytatott vitával, mely utóbbi az 1969-es adóre
formtörvénnyel zárult le. A NEA költségvetése folyamatosan növekedett, 
egészen Reagan hatalom ra kerüléséig, aki erőteljes csökkentést kezdeménye
zett. A Kongresszus azonban határozott ellenállást tanúsított, s az eredm ény 
kompromisszum, az addiginál jóval kisebb költségvetés-növekmény lett.

Fontos tanulság, hogy a ku ltúra állami tám ogatását szolgáló „költségve
tés” létrehozása együtt já r t  a ku ltú ra  állam polgári tám ogatásának növekedé
sével. A költségvetési pénz nem helyettesítette a magánadományokat, hanem  
összeadódott velük, sőt ösztönözte növekedésüket. A dolgok ilyetén alakulása 
nem valami szigorú oksági kapcsolat eredménye, hátterében három különböző 
jelenség húzódik meg.

1. A NEA, még ha a szövetségi korm ány képviseletében tevékenykedik is, 
aligha bír nagyobb befolyással a művészeti életre, m int az egyéni mecénások. 
Alapító okm ánya világosan ki is mondja, hogy „egyetlen korm ányzat sem 
képes nagy művészeket terem teni”. A NEA-támogatások elosztása a m arching 
grant és a  challenge mechanizmus alapján történik. (Ezeket a  m ódszereket a 
vállalatok is alkalmazzák, hogy ezzel ösztönözzék alkalm azottaik hozzájáru
lását a közérdeket szolgáló intézmények támogatásához.) Egy szubvenció el
nyeréséhez ebben a rendszerben az szükséges, hogy a kérelmező bizonyítani 
tudja, magánadományokból m ár rendelkezik a szükséges összeg 50% -ával 
(matching grant), vagy — ma m ár általánosabban — 75%-ával (challenge 
grant). V itathatatlanul olyan támogatáselosztási módszerről van szó, amely 
ösztönzi a magánszemélyektől származó tám ogatások megszerzését (s egé
szen más logikát követ, m int amely szerint a francia Kulturális M inisztérium 
támogatáselosztásban illetékes bizottságai működnek). 1984 óta a NEA egy 
olyan program  végrehajtásán is fáradozik, am elynek célja állami és regioná
lis szintű alapítványok (community foundations) ltérejöttének és fejlődésének 
ösztönzése.

2. A magánszemélyek által a művészetek és a ku ltúra tám ogatására for
dított összegek gyors növekedése összefügg azzal a jelenséggel, am it a Louis- 
Harris Intézet „a hetvenes évek kulturális robbanásának” nevez. Ebben az 
időszakban viharosan nő tt az am erikai népesség érdeklődése a sport és a 
művészeti élet (képzőművészetek, színház, balett, opera, hangversenyek) iránt. 
A nézőszámok (a mozi kivételével) folyamatosan növekedésben vannak, 1984- 
ben elérték a 115 millió főt, a felnőtt népesség 67%-át. Ez a növekvő lakos
sági érdeklődés nagyban segítette a ku ltú rá t abban, hogy megszerezze a szá
m ára szükséges egyéni és közösségi tám ogatásokat.

3. Még feltűnőbb a kultúrával való pénzkapcsolatok átalakulása, ha nem 
csak az 1965—1985-ös időszakot vizsgáljuk, hanem  hosszabb periódust, visz-
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szamegyünk egészen a XX. század első éveiig. Abban az időben a ku ltúra 
egyáltalán nem k ap o tt közösségi tám ogatást. Ekkor (a XIX. század végén és 
a XX. század elején) jöttek viszont lé tre  azok a nagy alapítványok és „nagy 
mozgalmak”, am elyek fokozatosain növekvő helyet biztosítottak az USA-nak 
a XX. század m űvészeti életében (Boston Symphony Orchestra, Oarnegie Hall, 
Metropolitan O pera, Museum of M odem  A rts stb.). Mindegy, hogy melyik in 
tézmény tö rtén e té t vizsgáljuk meg közelebbről, m indegyikben ugyanazzal a 
jelenséggel találkozunk, a klasszikus, a „hercegi” m ecenatúrával, a m ecenatú
rának azzal a form ájával, amelyet Franciaországban mind a mai napig a leg
jobban ismernek és szeretnek. Az időközben Amerikában bekövetkezett vál
tozások tudatosítása teszi végképp nyilvánvalóvá, hogy m ennyire anakronisz
tikusak azok a fran c ia  szándékok, am elyek a mai Franciaországban a század 
eleji amerikai m ecenatú rá t szeretnék reprodukálni.

„IS CULTURE THE BUSINESS OF BUSINESS?..

Két évvel a NE A megalapítása u tán , 1967-ben David Rockefeller a leg
nagyobb am erikai vállalatok vezetőinek egy csoportjával együtt létrehozta 
a Business Com m ittee for the Arts-ot. Az alapelvek: „A művészeteknek nyúj
to tt támogatás a válla la t számára széles körű  ismertséget, valódi publicitást, 
ragyogó hírnevet és kiváló image-t biztosíthat. Ez a tám ogatás jav íthatja  a 
kapcsolatokat a fogyasztóval, a term ékek minőségi megjelenésének gazdagí
tása révén elősegítheti ezek kedvező piaci fogadtatását. A művészeteknek 
adott támogatás m orális »pluszt« jelent a vállalatnak, ami a m agasan kvalifi
kált munkaerő szem ében vonzóerőként je len ik  meg.”

A Business Com m ittee for the A rts néhány rövid év a la tt ugyanolyan 
fontos helyre te tt  szert az amerikai filantrópiában, m int a fentebb em lített 
nagy szervezetek, a Conference Board vagy a Council on Foundations. Orszá
gos méretekben fo ly ta to tt tevékenységét a ku ltú ra  és az üzleti élet kapcso
latainak fejlesztésére specializálta. M int a többi hasonló szervezetek, ez is 
egyszerre végez tudom ányos kutatásokat (karöltve az egyetemekkel) és me
cenatúrára ösztönző tevékenységet.

Még a Business Committee for the A rts alapítása előtt két évvel ta 
nácskozást rendezett a New York-i Board of T rade „Is culture the Business 
of business?” (Az üzletek  üzlete-e a ku ltú ra?) címmel. Ez a híressé vált for
m ula legalább három féleképpen értelm ezhető.

1. Az egyes vállalatok  szintjén úgy, ahogy azt David Rockefeller a fent 
idézett m ondatokban a Business Committee fo r the Arts alapításakor megfo
galmazta. A vállalati filantrópia, a m enedzsm ent és a reklám együttesében a 
m űvészeteknek ad o tt tám ogatás az az eszköz, am elyik a legszorosabban kap
csolódik a vállalat kom m unikációs politikájához (reklám és public relations). 
Az „introduction: The C orporate A rt P a tro n ” című tanulm ány bem utatja, ho
gyan fejlődött a ku ltúratám ogatással kapcsolatos vállalati szemlélet, a rövid 
távú  adómentességi érdek  által m otivált viselkedéstől hogyan ju to ttak  el egy 
olyan koncepcióig, am ely  a művészetek és a k u ltú ra  (támogatását m int a vál
lalati politika in tegráns részét, eszközét kezeli. A legnagyobb innovációs ké
pességgel rendelkező vállalatok még egy lépéssel előbbre vannak, am ikor
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m arketingpolitikájukat nagyvonalú mecénási tevékenységgel alapozzák meg. 
Ezek közé a legnagyobb képzelőerővel rendelkező és legagresszívebb vállala
tok közé tartozik p. Philip M orrison kívül az IBM, a Pepsi Cola, a Johnson’ 
Wax, a Chase M anhattan Bank, az Alcoa, az Exxon, a CBS és a Corming 
Glass Works.

2. Az egyes vállalatok érdekein túl, m akroökonóm iai szempontból (az ál
lam, a régiók nézőpontjából) a kultúra a fejlődés egyik fontos tényezője. 
New York állam ban például a ku ltúra adja ja régió gazdasági teljesítm ényének 
2% -át, megelőzve ezzel olyan ágazatokat, m int a szállodaipar, a reklám ipar, az 
inform atika, a gépgyártás és az építészet. A reklám iparról még Franciaország
ban is elismerik, hogy nagy üzlet van benne. M anhattan a reklám  fővárosa, 
s lám, a ku ltúra a saját hazájában is képes maga mögé utasítani. Méghozzá 
anélkül, hogy kulturális iparnak álcázná magát, úgy, hogy megmarad a m ű
vészek, a galériatulajdonosok kezében, nonprofit intézm ényként működik, 
m int a M etropolitan Opera vagy a Guggenheim-alapítvány. Pedig az utób
biakat választott testületek, alapvetően művészeti szempontok alapján irá 
nyítják.

De em líthetnénk itt a középnyugat északi nagyvárosait, pl. Minneapolis— 
Saint Paul-t, amelynek még csak kulturális m últja, kiépített kulturális in fra
struk tú rája  sem volt. Az itteni nagyvállalatok vezetői elhatározták, hogy adó
köteles jövedelmük 5% -át kulturális célokra fordítják. Ez az elhatározás m a
gával ragadta a város lakosságát is, amelynek művészeti célokat szolgáló 
adományai az egész USA-ban a legmagasabbak közé tartoznak. S 20 év a la tt 
a Minneapolis—Saint Paul agglomeráció olyan kulturális intézm ényhálózatot 
épített ki, amely mind méreteivel (például csak színházból 104 működik), 
mind kisugárzó hatásával (olyan híres intézm ények vannak itt, m int a G uth
rie Theatre, a Symphony Orchestra of Minneapolis, a Saint Paul Chamber O r
chestra vagy az új opera, az Ordway Center) mély benyom ást gyakorolt a 
szemlélőre. A sajtó „Amerika A thénjéről” beszél. Ugyanakkor azonban, m in t
egy mellesleg, Minneapolis gazdasági szempontból is az am erikai agglomerá
ciók élvonalába került.

3. Szám unkra, és valószínűleg a francia kulturális és művészeti élet 
számára is a „culture is business of business” jelszó utolsó értelmezése a leg
érdekesebb. Ha m egváltozott formák között is, de a művészet és a ku ltúra ma 
is szám íthat az üzleti világ tám ogatására. Látványos, nagy adom ányokra nap
jainkban m ár nemigen lehet számítani, bár néha azért még ilyen is előfor
dul. A Getty Muzeum (Los Angeles) például 1984-ben és 1985-ben olyan nagy
ságú adom ányokat kapott, hogy a statisztikusok kénytelenek voltak lábjegy
zetben megmagyarázni a művészettámogatás adatsorában így megjelenő k i
ugró értékeket.

Az igazi változás forrása a kultúra és az üzleti világ kapcsolatában azon
ban nem is a tám ogatási form ák változása, hanem  inkább a menedzsment és 
m arketingtechnikák gyors behatolása a kulturális szervezetek m indennapi 
működésébe. Ez elsősorban azoknak a külső tanácsadó irodáknak a műve, 
amelyek nagyon hasonlítanak vállalatok public relations tevékenységének se
gítésére létre jö tt intézményekhez, csak éppen a kulturális területre speciali
zálódtak. A legrégibb közülük az A rt and Communication Counsellors, am ely 
m ár harm inc éve működik. Ez olyan profitorientált szervezet, amely a R uder
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Finn and Rotm an public relations iroda egyik osztályaként működik. Ügyfe
lei között egyarán t akadnak vállalatok  és kulturális intézmények. Az alap- 
gyűjtési (found-raising) technikák fokozatosan „professzionalizálódtak”. A 
nagy ku ltu rális  szervezetek (például a MET vagy a Lincoln Center) felelős 
m unkatársainak jelentős része m a m ár olyan szakemberek közül kerül ki, 
akik az egyetem en „kulturális m enedzser” képzést kaptak.

A Business Committee for th e  A rts uszályában számos nonprofit egye
sület jö tt  lé tre  azzal a céllal, hogy segítse a kulturális szervezeteket a found- 
raising technikák alkalmazásában. Példaként em líthetjük az 1976-ban New 
Yorkban létrehozott Cultural Assistance Centert. Ez 1982-ben egy kis gyakor
lati kézikönyvet is kiadott „P arner: a Practical Guide to Corporate Support 
of the A rts” címmel. Ez egy igen jól használható eszköz a kulturális szerve
zetek szám ára. Semmi elmélet, nyom a sincs benne tipológiáknak, a nyelve
zete egyszerű, a közölt m arketingism ereteket nem re jti el a szakzsargon mö
gé. Közvetlenül használható eszközöket ad a felhasználók kezébe, olyan tech
nikákra tan ít meg, amelyekkel a m arketingtevékenység hatásai is m érhetők 
Benne m inden k ife jte tt gondolatot, m ódszert egy-két, gyakran számszerű 
példával illusztrálnak.

Ugyanennek a kézikönyvnek a m ásodik fele a New York-i kulturális in
tézményekről és az általuk a vállalatoknak  kínált kisebb-nagyobb szolgálta- 
tásókról n y ú jt áttekintést. Ez egy igen hasznos összeállítás, m ert nemcsak 
a nagy m ecénások számára ad ö tle teket (valószínűleg azok szorulnak rá ke
vésbé), hanem  csekély (250, 500, 1000 dolláros) áron  a kisvállalatoknak is 
ajánl olyan lehetőségeket, am elyeket azok jól fel tudnak  használni kom m u
nikációs politikájukban. Ez bizony piac, ahol éles verseny folyik az eladók 
között, s nem az egyes vállalatok társadalom  iránti felelősségére hivatkozva 
várnak tám ogatást a kultúra szám ára, m int Franciaországban.

Fordította: K uti Éva



Franz-Otto Hofecker — Franz Sattlecker

A KULTÚRA LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALATI 
TÁMOGATÁSA AUSZTRIÁBAN'

N apjainkban egyre több szó esik a magánszektor kultúratám ogatásban 
já tszo tt szerepéről, a m agánm ecenatúra és a vállalati szponzorálás jelentősé
géről. Nincsenek azonban olyan átfogó statisztikai adatok, am elyekből teljes 
képet kaphatnánk a jelenség m éreteiről, formáiról, az állami ku ltúratám oga
táshoz való viszonyáról. Ez a tanulm ány sem vállalkozhat többre, m int hogy 
összefoglalja a rendelkezésre álló néhány em pirikus vizsgálat eredm ényeit, va
lam int esettanulm ány-mélységű elemzést adjon a vállalati m ecenatúra egy 
példaértékű megnyilvánulásáról.

A MAGÄNMECENATÜRA l a k o s s á g i  é r t é k e l é s e  é s  g y a k o r l a t a
EGY KÖZVÉLEMÉNY-KUTATAS TÜKRÉBEN

A 14 évesnél idősebb lakosság m agánm ecenatúrával kapcsolatos attitűd 
jének és mecénási m agatartásának felm érését a Fessel +  GFK Közvélemény- 
ku tató  Intézet végezte el 1987 április—májusában. A vizsgálat reprezentativ i
tását rétegzett, többlépcsős, klaszterezett, véletlen m intavétellel biztosították. 
A felm érés során 1024, kérdőívre alapozott in terjú  készült.

Az első kérdés így hangzott: ,,Mi a véleménye, kielégítő-e jelenleg Auszt
riában  a kultúra támogatása, vagy fokozott tám ogatásra lenne szükség'?'' Á 
m egkérdezettek 50 százaléka elégedett a jelenlegi helyzettel, egyharm aduk 
(főleg városlakó értelmiségi) úgy véli, hogy a mostaninál intenzívebb tám oga
tás lenne indokolt. Ezzel kapcsolatban meg kell jegyeznünk, hogy Ausztriá
ban a ku ltúra finanszírozásában az állam  hagyományosan nagy szerepet já t
szik, így valószínű, hogy a ku ltúra tám ogatásán a m egkérdezettek többsége az 
állam i tám ogatást értette, tehát az első kérdésre adott válaszok az állami 
kultúrafinanszírozásról alkotott vélem ényeket tükrözik.

Kifejezetten a m agánm ecenatúrára vonatkozott viszont a m ásodik kérdés. 
A válaszadók 56 százaléka szerint kívánatos lenne, hogy a m agánszektor a 
jelenleginél nagyobb szerepet játsszon a ku ltúra tám ogatásában. A m agán
m ecenatúra hívei igen nagy részben ugyanazok, akik szerint a  közösségi kul- *

* A  fordítás alapja a szerzők „P rivate  cultural sponsoring in A ustria . A  com
mented analysis on relevant statistical data” című, 1988 júniusában, Becsben meg
je len t műve.
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tú ratám ogatást is jav ítan i kellene. A közvéleményben tehát nem egymással 
szembeállítva jelenik  meg a két tám ogatási forma, hanem  éppen ellenkező
leg, azok összehangolt m űködtetését ta rtják  kívánatosnak.

A harm adik kérdés azt tudakolta, hogy kik, m ilyen szervezetek alkal
m asak a mecénás szerepére, a ku ltúra hatékony tám ogatására. A megkérde
zettek kétharm ada szerin t i'yenek a különböző m űvészetpártoló szervezetek, 
kulturális egyesületek. Egyharm ad szavazott a vállalatokra, s ugyancsak 
egyharm ad a m agánszem élyekre. (A három válaszlehetőségből egyszerre töb
bet is meg lehete tt jelölni, ez magyarázza, hogy a válaszok összege m egha
ladja a 100 százalékot.) A m ecenatúra különböző form ái természetesen nem 
válnak el élesen egym ástól. A művészetpártoló szervezetek, kulturális egye
sületek igen gyakran  élvezik a vállalatok és a magánszemélyek tám ogatását, 
sokszor csak elosztói és nem forrásai a kultúra tám ogatására szánt összegek
nek. A m agasabban kvalifikált rétegek ennek tu d atáb an  is vannak, ők azok, 
akik szinte egyenlő arányban  em lítik a három lehetséges mecénást. A kevés
bé inform áltak viszont m ajdhogynem  kizárólag a társadalm i szervezeteket 
ítélik alkalm asnak a m ecénás szerepére.

Különösen pozitív a m agánm ecenatúrával kapcsolatos attitűdje azoknak 
a m egkérdezetteknek, akik rendszeresen folytatnak valam ilyen kulturális te
vékenységet. Bár jobban  kedvelik a m űvészetpártoló szervezetektől, m int a 
vállalatoktól vagy m agánszem élyektől kapott tám ogatást, de még az utóbbi
akról is sokkal jobb a véleményük, m int a rosszul inform áltak, alacsonyan 
képzettek csoportjának.

A negyedik kérdés az adókedvezményekkel kapcsolatos véleményekre irá
nyult. A válaszok szerin t a megkérdezettek 52 százaléka egyetért a magán
m ecenatúra adópolitikai ösztönzésével, 39 százaléka viszont ellenzi azt. A 
kultúratám ogatásra szánt összegek adóm entességének hívei között főképp 
azokat találjuk, akik fontosnak ta rtják  a m agánm ecenatúra fejlesztését. Ér
dekes, hogy m iközben ebben a csoportban m eglehetősen nagy a magasan kép
zettek aránya, a jövedelem  szerinti szóródás viszont nem bizonyul szignifi
kánsnak. Ez azt is je len ti, hogy a magas jövedelm űek a feltételezettnél való
színűleg jóval kevésbé tek in tik  érdeküknek, hogy a ku ltúra tám ogatásával 
szerezzenek jogot adófizetési kötelezettségeik csökkentésére.

Az ötödik, a k u ltú ra  tám ogatására való személyes hajlandóságot firtató  
kérdésére adott válaszok szintén azt m utatják, hogy nem  a gazdaság, a m a
gas jövedelem, hanem  a m otiváltság, a műveltség, a művészetekhez való kö
tődés a meghatározó a mecénási m agatartás kialakulásában. (Ez még akkor 
is igaz, ha a pénzadom ányok zömükben azért a viszonylag magasabb jövedel
m űektől származnak.) Akik hívei a m agánm ecenatúrának, azok többségük
ben maguk is hajlandók valam ilyen form ában részt venni a kultúra tám oga
tásában. A konkrét form ákkal kapcsolatos vélem ényeket az 1. sz. tábla fog
lalja össze.

A tábla adatai világosan m utatják, hogy az em berek az alkalmi, tartós 
elkötelezettséget nem  jelentő  kultúratám ogatási fo rm ákra, esetenkénti ado
m ányokra nagyobb arányban  hajlandóak, m int azokra, amelyek több időt, 
nagyobb személyes részvételt igényelnek. Az elkötelezettséget jelentő formá-
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1. -sz. tábla

A  különböző kultúratámogatási form ákban ténylegesen vagy potenciálisan  
részt vevők és az azokat elutasítók aránya  Jf%)

Támogatási forma Elfogadók Elutasítók
aránya

Alkalmi adományok 45 51
A ku ltú ra érdekében végzett nem fizetett, 
öntevékeny m unka 39 56
M űvészetpártoló szervezetekben, kulturális 
egyesületekben fizetett tagdíj 32 62

kát inkább azok vállalják, akik am úgy is szorosabban kötődnek a m űvészet
hez. Feltűnő a generációk közötti különbség is: a fiatalok jóval nagyobb 
arányban vesznek részt a kulturális szervezetek m unkájában, az idősebbek 
az anyagi áldozatokra m utatnak nagyobb hajlandóságot.

M int az a hatodik kérdésre adott válaszokból kiderül, az alkalm i adom á
nyokra hajlandók 54 százaléka, az egyesületekben m unkát vállalók k é th ar
mada csak a saját régióján belüli ku lturális tevékenységet kívánja tám ogatni, 
az országos kulturális akciókba nem  akar bekapcsolódni, azok finanszírozá
sát állam i feladatnak tekinti. Ez a helyi kultúrához való kötődés annál szo- 
rosabbnak bizonyul, minél kisebb településen lakik a megkérdezett.

Az utolsó két kérdés azokhoz szólt, akik jelenleg is közvetlenül, ak tívan  
részt vesznek valamilyen kulturális, művészeti tevékenységben, vagy valam i
lyen kulturális program végrehajtásában, esemény megszervezésében. A rá
nyuk az egész m intán belül 10 százalékosnak bizonyult. A felsőfokú vég
zettséggel, m agas társadalm i státussal rendelkezők részm intájában ez az 
arány jóval magasabb, 25—35 százalékos volt. A kultúra m ellett ak tívan  el
kötelezett, a m agánm ecenatura szempontjából kulcsfontosságú polgároknak 
erről a csoportjáról kétségkívül hasznos lenne többet tudnunk, de a jelenle
gi felm érés alapján a viszonylag alacsony esetszám jn ia tt ennek a 10 száza
léknak a további bontása m ár nem lehetséges (pontosabban a reprezen tativ i
tás elvesztését eredményezné).

A lakosság m agánm ecenatúrával kapcsolatos véleményének felm érésével 
párhuzam osan lezajlott egy másik vizsgálat is, amely a vállalati álláspont 
megismerését célozta.

A KULTÜRA TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS
VÁLLALATI ATTITŰDÖK

Az 1987 tavaszán kiküldött 500 vállalati kérdőívből mindössze 35 ér
kezett vissza. A válaszokat ennélfogva meglehetős fenntartással kell kezel
nünk. Semmiképp nem tekinthetők általánosan jellemzőnek, feltehetőleg in
kább azoknak a vállalatoknak az a ttitűd jérő l árulnak el valam it, am elyek az 
átlagosnál jobban érdeklődnek a m ecenatúra kérdései iránt.
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A válaszadók 77 százaléka meg van győződve arról, hogy saját vállalata 
szám ára hasznos a k u ltú ra  tám ogatása, de a többiek is kivétel nélkül arról 
számolnak be, hogy ilyen vagy olyan form ában részt vállalnák a ku ltúra fi
nanszírozásából. 51 százalék szeretne több információval rendelkezni a me
cenatú ra lehetőségeiről.

A vállalatok 40 százaléka a public relations (PR) hatás kedvéért, másik 40 
százalék a m unkavállalókkal való kapcsolatok javítása érdekében vállal 
m agára kultúratám ogatási feladatokat. U gyanakkor a válaszadóknak közel fele 
,/tiszta m ecenatúrának” tek in ti a vállalati kultúrafinanszírozást, nem pedig a 
m arketing tevékenység szerves részének.

A jövőre vonatkozó tervek azonban bizonyos változásokat valószínűsíte
nek. A vállalatoknak mindössze 29 százaléka kíván m egmaradni „önzetlen 
m ecénásnak”, 46 százalék fokozni akarja  a PR -hatást, 31 százalék pedig a 
vállalati hum ánpolitika szem pontjait szándékszik érvényesíteni a ku ltú ra tá 
mogatásban. 17 százalék még nem alak íto tta  ki elképzeléseit.

Megdöbbentő a tapasztalat, hogy a vállalatoknak mindössze 23 százalé
ka rendelkezett pontos inform ációkkal azokról az adókedvezményekről, ame
lyek  a kultúra tám ogatása esetén igénybe vehetők. Elképzelhető, hogy azóta 
valam elyest változott a helyzet, hiszen közvetlenül a felm érést követően ke
rü lt  sor két olyan intézkedésre, amelyek a vállalati mecenatúra ösztönzését, 
tám ogatását szolgálják.

A vállalatok szponzorálási tevékenységét szabályozó rendelet, az úgyneve
ze tt „szponzorálási dek ré tu m ” 1987. áprilisában  jelent meg. Ezzel a rende
le tte l a Pénzügym inisztérium  teljes adóm entességet biztosít minden olyan, a 
k u ltú ra  tám ogatását szolgáló kiadásnak, am elynek a reklám hatását a válla
la t  bizonyítani tud ja . Ezeket a kiadásokat egyszerűen működési költségként 
leh e t elszámolni.

B ár — részben a kezdeti széles 'sajtónyilvánosság hatására — a szpon
zorálási dekrétum  fe lke lte tte  a vállalatok érdeklődését, a kultúratám ogatás 
m arketingeszközként való felhasználása továbbra  te kivételes esetnek szá
m ít. Az osztrák vállalatok  tudatában vannak ugyan mecénási tevékenységük 
lehetséges gazdasági hatásainak, de mégis alapvetően adományozóként visel
kednek. Többnyire anélkü l döntenek a ku ltúratám ogatási kiadásokról, hogy 
azokat konkrét célhoz rendelnék, hatásukat terveznék, ellenőriznék. Jellemző, 
hogy kulturális k iadásaiknak  többnyire a jótékonysági célokra szánt alap a 
forrása.

A vállalati ku ltú ratám ogatás tudatosabbá és szervezettebbé tételét szol
gálja  az az adatbank, am ely 1987 októberében „az ausztriai kultúratámogatá
si programok tőzsdéje” néven jÖtt létre. Ez a számítógépes adatbank ta rta l
m azza m indazokat a kultúratám ogatási program okat, amelyeket a különböző 
m űvészek és ku ltu rá lis  intézm ények k ínálnak  fel a potenciális szponzorok
nak. Speciális szám ítógépes eljárás biztosítja, hogy a vállalatok az igényeik
nek, céljaiknak leginkább megfelelő p a r tn e rre  rátaláljanak.

A „tőzsde” valam ennyi művész és k u ltu rá lis  intézm ény előtt nyitva áll, 
m ég tagdíjat sem kell fizetniük. A költségek m egtérítését is csak akkor vár
já k  el tőlük, ha az ada tbank  segítségével valóban sikerül szponzorra találn i
uk.
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A hivatalos megnyitás óta eltelt háromnegyed év alatt az adatbankba 205 
kultűratám ogatási program került bele. Megoszlásuk a következő:

Előadóművészetek 41%
Képzőművészet 33%
Film, videó, számítógépes művészet 13%
Kiállítások 11%
Tudomány, irodalom 2%

A vállalati tám ogatásra aspiráló kulturális program ok 44 százaléka sorol
ható a klasszikus, 36 százaléka a m odern és 20 százaléka az avantgárd  m ű
vészetek kategóriájába. Igen széles skálán szóródik a művészek és kulturális 
intézmények által javasolt program ok tám ogatási igénye. Az adatbankban 
legkisebb összeggel egy vidéki színház szerepel, amely 10 000 schillinget sze
retne kapni egyik előadásához. A legnagyobb tám ogatást egy operaelőadás
hoz kérik, ez 2 500 000 schilling lenne.

Működésének első néhány hónapjában a „tőzsdén” nyolc kulturális prog
ram  talált szponzorra, a kapott tám ogatás teljes összege 1 340 000 schilling. 
A m ind a tám ogatás összegét, m ind a program  nagyvonalúságát, mind a meg
valósítás szakmai színvonalát tekintve legjelentősebb tám ogatási program ot az 
alábbi esettanulm ányban részletesen is elemezzük.

AZ ERSTE ÖSTERREICHISCHE SPARCASSE-BANK MECEn ASI
TEVÉKENYSÉGÉNEK HATÁSELEMZÉSE

Az Erste Österreichische Sparcasse-Bank nemcsak a nagy, hanem  
egyúttal a tudatos mecénások közé is tartozik. Az általa a ku ltú ra  tám oga
tására fordított összegeket nem egyszerűen jótékonyságnak, adom ánynak te 
kinti, hanem olyan eszköznek, amelynek a bank közism ertté válását, jóhíré
nek öregbítését kell szolgálnia. Ennek megfelelően az általa folyósított tám o
gatásoknak konkrét, előre rögzített, a tám ogatottal egyeztetett feltételei van
nak. A mecénási tevékenységet a bank nem tek in ti befejezettnek a pénz á t
utalásával, hanem azt is vizsgálja, hogy a befektetés elérte-e a kívánt ered
ményt, milyen hatással volt a megcélzott közönségre.

A jelen tanulm ányban elemzett akció során a Sparcasse-Bank a Művé
szettörténeti Múzeumhoz tartozó K incstár hordozható m agnetofonokkal való 
felszerelését finanszírozta, hozzájárulva ezzel a magnetöfonos egyéni tá rla t
vezetés rendszerének megalapozásához. (A múzeum képtárának m agnetofonok
kal való felszerelése szintén folyam atban van, a bank az előbbihez 100 000 
az utóbbihoz 900 000 schillinget biztosított.)

A magnetofonos tárlatvezetés meghonosításának az volt a  célj'a, hogy új, 
vonzó szolgáltatást k ínáljanak a K incstár látogatóinak, mégpedig a múzeum 
kiadásainak lényeges növelése nélkül. Ez azáltal vált lehetővé, hogy a Spar- 
casse-Bank vállalta a beruházás költségeit, a folyó kiadások ugyanis m ár a 
m agnetofonokért szedett kölcsönzési díjakból is fedezhetők.

Ausztriában ez volt az első ilyen típusú kísérlet, s más európai orszá
gokban sem tudunk  hasonló megoldásról. A program  végrehajtását nyomon 
követő, az Intiativen W irtschaft fü r Kunst, IWK által végzett vizsgálat be
bizonyította, hogy magas szakmai színvonal és jó szervezés m ellett biztosított 
a költségek megtérülése.
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Az Erste ö sterreich ische Sparcasse-Bank szponzori hozzájárulása ellené- 
ben a következő hirdetési tehetőségeket kapta:

— A K incstár term eiben három  helyen szerepel a neve és emblémája.
— A gyűjteményit ism ertető kaze tta  elején és végén a látogatóik a bank 

30—30 másodperces hirdetését hallhatják .
— A kiállításról készült ism ertetőkön, prospektusokon feltüntetik  a 

szponzor nevét.
— M egem lítették a Sparcasse-Bankot a K incstár m egnyitása alkalmából 

rendezett sajtókonferencián is.
— A M űvészettörténeti Múzeum közönségkapcsolatokkal és public rela- 

tion-nel foglalkozó osztálya gondoskodik arról, hogy a K incstárról szóló tudó
sításokban helyet kap jon  a bánik szponzori szerepének méltatása.

A látogatók vélem ényét, a közönségre gyakorolt tényleges hatást kutató, 
m ár em lített IWK-vizSgáLat az alábbi négy kérdéskörre terjed t ki:

— a K incstárról alkotott kép, a szolgáltatások értékelése,
— a szponzorról szerzett benyomások,
— a m agnetofonos tárlatvezetés értékelése, elfogadottá válása,
— a gazdálkodó szervezeték és a m űvészet közötti kapcsolatról alkotott 

vélemények.
Az IW K-felm érés eredményeiből és a hordozható magnetofonok hasz

nálatáról 1987 m ájusa és december között szerzett gyakorlati tapasztalatokból 
levonható az a  következtetés, hogy az új szdlgáitatást a látogatók döntő több
sége pozitívan fogadta, m ind az igénybevétéli arányok, mind a vele kapcsola
tos attitűdök nagyon kedvezőek. A magnetofonos tárlatvezetés minőségét a 
válaszadók 83 százaléka jónak vagy nagyon jónak értékelte, 88 százalékuk 
elégedett volt a k ap o tt inform ációkkal. Elsöprő többségük (98 százalék) úgy 
ítélte, hogy a magnetofonos tárlatvezetést más m úzeum okban is érdemes 
lenne bevezetni.

Végső soron azonban nem a vélem ények a döntőék, hanem  az új szol
gáltatás tényleges igénybevételének m utatói. Ezek az adatok szintén alapot 
adnak a bizakodásra, m indenesetre messze m eghaladják az előzetes várako
zásokat. 1987. decem ber 31-ig közel 13 000 ember, a látogatók csialknem 5 szá
zaléka vette igénybe a magnetofonos tárlatvezetést. Ha azonban figyelembe 
vesíszük, hogy a látogatók jelentős része csoportókban, idegenvezető kíséreté
ben já r ta  be a K incstárat, s csak az egyéni látogatók számát tek in tjü k  viszo
nyítási alapnak, akkor az 5 százalékosnál sokkal m agasabb arány t kapunk.

A kazetták  négy nyelven, ném etül, angolul, franciául és Olaszul állnak 
rendelkezésre. A felhasználások nyelv szerinti megoszlása a következő:

ném et 5062
angol 4088
francia 1879
olasz 1870.

Ez azt m utatja , hogy a magnetofonos tárlatvezetést nagyobb részt külföldiek 
vették igénybe.

A látogatóknak a K incstár egészéről k ialakíto tt összképe is igen kedvező 
volt. 92 százalékuk sikeresnek vagy nagyon sikeresnek ítélte az épület fel
ú jítását. Az 1-től 5-ig (l= n ag y o n  jó  5 = nem megfelelő) terjedő skálán adott 
osztályzatok átlaga m inden kérdésnél 2,5 alatt m aradt. A kapott információ-
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kiait a látogatók 2,1, a kiállítás reprezentativitását 1,5, vonzerejét 1,6 pontra 
értékeltek.

A Fessel +  GFK Közvéleménykutató Intézet M űvészettörténeti Múzeum
ra  vonatkozó vizsgálata bizonyítja, hogy a K incstárnak ez a pozitív értékelé
se kivételesnek tekinthető. A M űvészettörténeti Múzeum légkörét ,a megkér
dezetteknek csak 32 százaléka ta lálta  „inspirálónak”, 45 százalékuk kritizálta 
a kiállításrendezési koncepciót, 37 százalékuk pedig egyszerűen korszerűt
lennek minősíttette a  múzeumot.

A K incstárról és a M űvészettörténet Múzeumról alkotott vélemények 
közötti feltűnő különbségék két tényezővel m agyarázhatók. Az egyik az, 
hogy a K incstárban sókkal vonzóbb a  ‘kiállított m űtárgyak elrendezése, a má
sik az, hogy a kapcsolódó szolgáltatások is jóval gazdagabbak. Az előbbi két
ségkívül azzal a helyzeti előnnyel függ össze, amelybe a K intístár az újí- 
építés következtében került. Az utóbbi (azonban m ár sókkal inkábbb a ve
zetés törekvéseinek eredménye, hiszen a korszerű múzeumi szolgáltatások 
m eghonosításának (a miagnetofonos tárlatvezetés mellett a K incstárban ilyen 
még a jól felszerelt könyvesbolt és a kiállításról készült, igen olcsón megvásá
rolható írásos ismertető) régi épületekben sincs semmi komoly ákadálya. Az 
ausztriai helyzetet jól jellemzi, hogy a K incstár szolgáltatásait m ind a Sajtó, 
m ind a múzeumlátogatók unikum nak minősítették.

A K incstárnak ez a pozitív értékelése term észetesen több tényező együttes 
hatásaként jö tt létre, de a látogatók körében végzett felmérés a lap ján  bizton
sággal állíthatjuk, hogy a miagnetofonos tárlatvezetési szolgáltatás nagyban 
hozzájárult egy olyan kép kialakulásához, amelyben a K incstár m in t modern, 
vonzó, m inden ú jra  nyito tt intézmény szerepel.

Ezt a kedvező véleményt a látogatók a szponzorra is kiterjesztik . 84 szá
zalékuk pozitívnak Vagy nagyon pozitívnak ta rtja  a bank és a kulturális 
intézm ény között kiallákult kapcsolatot. Érdekes ezzel kapcsolatban a különbö
ző nemzetiségű látogatók vélem énye között tapasztalt eltérés. Az USA-ból ér
kezett látogátók 73 száZléka úgy gondolja, hogy „nagyon jó”, ha  a bankok 
tám ogatják a kultúrát, az osztrákóknák csak 63 százaléka volt ezen a véle
ményen. Ennék valószínűleg az a m agyarázata, hogy az üzleti v ilág  és a kul
tú ra  közötti kapcsoltatoknak az USA-ban nagy m últra Visszatekintő hagyo
m ánya van, am it Ausztriáról nemigen lehet elmondani.

Hasonló eredm ényt hozott az a kérdés is, amely azt tudakolta, hogy a 
látogató kívánatosnak ta rtja -e  a .vállalati m ecenatúra bővítését, bár itt ki
sebb volt a különbség az am erikai és az osztrák látogatók vélem énye között. 
Az előbbieknek 94,23, az utóbbiaknak 91,7 százaléka adott pozitív választ.

Ami a szponzor ismertségének növekedését illeti, a m egkérdezettéknek 44 
százaléka nyilatkozott úgy, hogy m ár korábban is tudott az E rste österre ich i
sche Sparcasse-Bank létezéséről. Természetesen elsősorban az osztrák látoga
tók (88,89 százalékban) ism erték a bank nevét, a ném etek és az am erikaiak 
körében ez az arány jóval atacsonyább volt (rendre 15,63 és 5,77 százalék).

A rra a kérdésre, hogy emlékszik-e a szponzor nevére, a m egkérdezették 
85,08 százaléka ingenlő választ adott, s valóban meg is tu d ta  ism ételni a 
bank nevét. Ez világosan m utatja , hogy a kazettán  rögzített h irdetés na
gyon hatásos volt. S ami a barik számára talán  még ennél is fontosabb, a 
látogatók nem egyszerűen emlékezték a névre, de pozitív asszociációkat is
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kapcsoltaik hozzá. 84 százalékúik nagyra értékelte a bainlk mecénás! tevékeny
ségét, s csak 1,66 százalékuk m ondta azt, hogy ellene van a művészeték és az 
üzleti világ ilyen típusú együttm űködésének.

Nagyon fontos a szponzor szempontjából az, hogy közvetett módon ő is 
részesül abból ,a magas presztizslből, am it a K incstár az osztrák kulturális élet
ben élvez. Az ország egyik legkorszerűbb múzeumáivák a mecénása is szá
m íthat a rra  a rokomszenvre és csendes büszkeségre, am ely az általa tám oga
to tt  intézm ényt öveZi.

A megkérdezeitftéknek 77,35 százaléka azon a vélem ényen volt, hogy a 
korm ánynak erősebben kellene tám ogatnia a vállalati m ecenatúra fejlődését. 
(Az am erikai állam polgárok ebben a kérdésben is m arkánsabban m ecenatúra
párti állásponton volták, 88,5 százalékuk szavazott a vállalati kultúratám oga
tás korm ányzati ösztönzésére.)

Ugyanakkor az is nyilvánvalóvá vált, hogy a m egkérdezettek szerint to
vábbra  is az állam nak kell vállaln ia  a ku ltú ra  tám ogatásával kapcsolatos te r
hek legnagyobb részét. A nem zet kulturális költségvetését a válaszadók 37,57 
százaléka szerint növelni szükséges, 53,04 százalék van  a költségvetés szin
ten  ta rtá sa  m ellett, s m indössze 6,08 százalék ta r t ja  kívánatosnak a költségve
tés csökkentését. A szponzorok szerepét tehát nem  abban látjuk, hogy he
lyettesítsék, hanem abban, hogy kiegészítsék az állam  kultúrafinanszírozási 
tevékenységét.

A látogatói vélem ényékhez hasonlóan pozitív vo lt a Sparcasse-Biank me
cénása tevékenységének sajtóvisszhangja is. A K incstár renoválás utáni meg
nyitásáró l szóló 17 haZai és 3 nemzetközi sajtójelentés, valam int a m egnyitá
son készült rádió- és telev ízió-in terjúk  mind m egemlékeztek a magnetofonos 
tárlatvezetés műszáki felté teléinek m egterem téséről is.

összefoglalva azt m ondhatjuk , hogy a K incstár és a Sparcasse-Bank közöt
ti kapcsolat m indkét fél szám ára hasznos volt.

— Mivel a hordozható m agnetofonok igénybevételéért a látogatók fizet
nék, ez az új szolgáltatás új bevételi forrást jelen t a M űvészettörténeti Mú
zeum számára.

— A mecénás! szerepvállalás közvetlen rek lám hatásán  túl is öregbítette 
az Erste österreichische Sparcasse-Biank jóhírét.

— A korszerű szolgáltatások bevezetése jiavítótta a közvéleményben a 
K incstárról kialakult képet.

— Az akció kedvező sajtóvisszhangja mind a banlknák, mind a múzeum
nak hasznos volt.

Érdemes végezetül összevetni a korábbiákhan m ár emlegetett Fessel +  
GFK-vizsgálat és a K in cstárra  vonatkozó IW K-felm érés eredményeit.

M int a tábla m utatja , a K incstár látogátóinak körében lényegesen ked
vezőbb a rnagánm ecenatúra, s azon belül is a vállalati kultúratám ogatás meg
ítélése, m int az egész lakosságot reprezentáló m intában. Ez a különbség rész
ben bizonyára azzal függ össze, hogy a m úzeum látogatók eleve jobban érin
te ttek  a ku ltú ra  ügyéiben az átlagpolgárnál, sokkal inkább tudatában van
nak a művelődés fontosságiának és a kulturális intézm ények anyagi gond
jainak, esetedként m aguk is a kisébb-nagydbb m ecénások soraiba tartoznak. 
Szerepét játszhat az is, hogy a Fessél +  GFK osztrák m intájával szemben az
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2. sz. tábla
V élemények a magánmecenatúra fejlesztéséről

Kérdés Igen Nem Nincs válasz
% % %

Kívánatos-e a vállalati és m agánm ecenatúra 
fejlesztése?

Fessel +  GFK 56 15
IWK 92 3

Kívánatos-e a vállalati kultúratám ogatás 
adókedvezményekkel való ösztönzése?

Fessel +  GFK 
IWK

52 39
77 11

28
5

8
12

IW K-vizsgálatban külföldiek is jócskán szerepelnek, aikilknék (mint az am eri
kaiakkal kapcsolatban m ár em lítettük) lényegesen különböző a magánmece
natúráró l alkotott Véleménye, m int az osztrák átlagpolgáré.

Ennék ellenére sem zárható azonban ki, hogy a vállalati kultúratám oga
tást igénylő válaszok lényegesen magasabb aránya az IW K-felmérésben rész
ben éppen a konkrét, pozitív tapasztalatnak köszönhető. A vállalati mecenatú
rával kapcsolatos előítéleték felszámolásában semmi nem lehet olyan hasznos, 
m int az, ha az érin tettek  a gyákorlatban győződnék meg az új kultúratám o
gatási formák jótékony hatásairól.

Fordította: Kuti Éva
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Marschall Miklós

A MECÉNÁS SZEREPÉBEN:
A NYUGATI PIACGAZDASÁGOK VÁLLALATAI

A kultúra válla la ti szponzorálása viszonylag új jelenség Magyarországon, 
sok még az ideológiai, jogi, adóügyi bizonytalanság. Éppen ezért hasznos len
ne m egismerkedni a ku ltúra vállalati tám ogatásának a  piacgazdaságokban ki
alakult gyakorlatával. E dolgozat a m aga szerény eszközeivel ehhez kíván 
hozzájárulni.

Elölj áróbn le kell szögeznem: nem  rendelkezem átfogó információkkal 
a „business sponsoring”-nak vagy „corporate funding”-nak nevezett vállalati 
kultúrafinanszírozást illetően. Az alábbiak  tehát nem tekinthetők szisztema
tikus ku tatóm unka eredm ényének, hanem  inkább egy kissé esetleges példa
tárnak, némi kom m entárra l fűszerezve.

VÁLLALATI MECENATÚRA AZ NSZK-BAN

A vállalati m ecenatúra m int a lte rn a tív  finanszírozási lehetőség, jóllehet 
évszázados hagyom ányokra tek in thet vissza, ma reneszánszát éli Nyugat- 
Európában. Az állam i költségvetés k u ltu rá lis  kiadásait i t t  is m egkurtították, 
ráadásul a  „jóléti állam ” konzervatív-liberális k ritikája  a  szellemi hátteret is 
m egterem tette ehhez. A nyolcvanas évek  varázsszavai — az állami paterna- 
lizmussal szembeszegezve — a lokális finanszírozás és a „business sponsoring”, 
a vállalati m ecenatúra .

Ez utóbbi tényleges jelentőségét, dim enzióját term észetesen nem szabad 
túlbecsülni. Egy NSZK-beli szerző a  nyugatném et állami (ami ott elsősorban 
regionális és helyi) kulturális kiadások 5 százalékára becsülte (1981-ben) az 
üzleti élet, <a vállalatok  kulturális rá fo rd ítása it.1

A vállalatok kulturális szerepvállalását, ennek indítékait, m ódjait az 
NSZK-ban — a m ár idézett szerző nyom án — a következőképpen lehet „ti
pizálni” :

— Nagy m ú ltú , híres cégek ápolják hagyományaikat, bem utatják, doku
m entálják tö rténe tüket.

Jó példa e rre  a  Mercedes M úzeum  U ntertürkheim ben, a m üncheni BMW  
Múzeum, a V illeroy  és Boch cég K erám ia Múzeuma M ettlachban, a Herbol 
cég festékm úzeum a. Kölnben, a M auser cég fegyverm úzeum a  Obem dorfban, 
az Agfa leverkuseni múzeuma  és így tovább . . .  Az ilyen cégmúzeumok persze 
nem anny ira  a m ecénásság tárgykörébe tartoznak, hiszen itt  a vállalatok sa
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já t vállalkozásáról van szó. M indazonáltal ezek a  „m úzeum ok” szervesen be
letartoznak az adott település kulturális kínálatába.

— Egy-egy nagyobb cég, am elynek neve összeforrt egy adott település, 
város nevével, amelyben domináns gazdasági szerepet játszik, mecénása a he
lyi kultúrának. Ilyen a Böhringen cég Ingelheimben, a Bayer Leverkusenben, 
a Rosenthal Selbben, a V W  Wolfsburgban, a B A SF  Ludwigshafenben, 
a BM W  Sindelfingenben, a Hoechst Hoechstben (F rankfurt egyik városnegye
dében), a Krupp  Essenben stb. Ezek a vállalatok jelentős részt vállalnák az 
adott város múzeumainak, könyvtárainak, kiállításainak finanszírozásában, a 
városi színház, a  városi koncertegyüttes fenntartásában.

— Kulturális mecenatúra m int reklám, m int „public relation” tevékeny
ség. A profitorientált, piacérzékeny cégek számára nagyon fontos „jó h írük”, 
image-ük ápolása. A mecénási szerep tőkeerősséget, nyitottságot, in tellektuá
lis színvonalat, rangot sugall; nyilvánosságot, „elegáns”, nem reklám szagú 
hírverést biztosít. A művészet tám ogatása bizonyos vállalati rangot, pozíciót 
feltételez, ami csak „az igazán nagyoknak, sikereseknek” lehet a sajátja, ezért 
bizonyos presztízst, „exkluzivitást” jelent. Jól illusztrálja ezt a legismertebb 
mecénások rövid listá ja : Philip Morris, Reemtsma, Krupp. Siemens, AEG, 
Henkel, Bayer, BASF, Mercedes, BMW, Lufthansa, 4711, Deutsche Bank, 
Dresdner Bank, Bayerische H ypotheken- und Wechselbank.

— A cég profiljához kapcsolódó, közvetlen term ék- illetve szolgáltatás
reklámot szolgáló kulturális tevékenység. Ilyen a B laupunkt gyakorlata: a 
nyugat-berlini nemzetközi híradástechnikai kiállítással egy időben, ahhoz 
kapcsolódó művészeti kiállításokat finanszíroz. M egem líthetjük még az ADAC  
(a nyugatném et autóklub) Autó a m űvészetben  című kiállításait, a Grüner és 
Jahr kiadóvállalat Schöner Wohnen  (Szebben lakni) című kiállításait, egy kas- 
seli fodrász- és kozmetikai cég „A kozm etika története” című kiállítását.

— Gazdag magánmecénások, akiknél a művészetértés, a személyes ízlés 
a döntő. I t t  nem ,a cég jó híre, hanem  a tulajdonos személyisége az elsődleges. 
Híres m űgyűjtőkből tevődik össze ez a kör. Az NSZK-ban és külföldön is is
m ertek az olyan nevek, m int Ludwig  (gyűjteményét M agyarországon is lá t
hattuk), Körber, Bucheim.

— Vállalati alapítványok (Stiftungen) A vállalati alapítványok elsősorban 
a tudományos kutatások tám ogatását tekintik feladatuknak, de azért a ku ltú
ra, a művészetek tám ogatásában is számottevő a szerepük. A legnevesebb vál
lalati alapítványok a következők: F V S-Stiftung  (120 millió DM alaptőkével), 
a Deutsche Bank (10 mill. DM), a Dresdner Bank  (8 mill.), a Commerzbank 
(5,7 mill.) alapítványa. A zenei életben fontos szerepet játszik a Jürgen Ponto, 
az Oskar és Vera R itter  alapítvány, valam int a Deutsche S tiftung  Musikleben.

A viszonylag kisebb cégek létrehozták a Stifter-V erband-ot (alapítványi 
szövetség), amely mintegy 6 milliárd DM tőkével rendelkezik. (Természetesen 
ez is elsősorban kutatási, oktatási célokat szolgál.)

— M űvészeti díjak, jutalm ak. Egy a potenciális mecénásokat és a mű
vészeket tájékoztatni h ivatott m indig „up to date” kézikönyv (Handbuch der 
Junst- und Kulturpreise) szerint az NSZK-ban ny ilván tarto tt m integy 800 
művészeti díj közül kb. 200-at vállalatok és magánszemélyek fizetnek. Említés
re érdemes a Jürgen Ponto-alapítvány díja, a Grohmann-alapítvány  díja, a 
Böttcherstrasse, a Glockengasse díj. Ezekben az esetekben elsősorban képző- 
művészeti díjakról van szó.
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— A Szövetségi Iparkam ara  (Bundesverband der Deutschen Industrie rö
v id ítve  BDI) kulturális bizottsága  (K ulturkreis der BDI). K ifejezetten a kul
tú ra  tám ogatására hozták lé tre  a nyugatném et iparvállalatok ezt a testületet, 
am elynek mintegy 500 vá lla la t volt a  tagja 1985-ben. Feladata, hogy összehan
golja  és szakszerűvé tegye a tagvállalatok mecénási tevékenységét. Éves költ
ségvetési kerete 0,8 millió DM. Fennállása óta mintegy 600 m űvészt támogatott 
d íjakkal, jutalm akkal. „Ideológiája” az, hogy a „vállalkozás szabadsága és a 
m űvészet szabadsága feltételezik egym ást”, hogy a vállalkozó és a művész 
helyzete sok szempontból hasonló: m indkettőt az önállóság, a kockázatválla
lás bátorsága, a k reativ itás és a dinamizmus kell, hogy jellemezze. A vállalko- 
zószellem támogatása a m űvészetben tehát a  vállalatoknak is érdeke . . .

— A  kis- és középvállalatok m int a lokális kultúra, a helyi kulturális 
cgyeslüetek támogatói. A z  NSZK-ban köztudom ásúlag nagyon élénk a helyi 
egyesületi élet. 43 ezer helyi da lárd á t tartanak  például nyilván. A helyi kultu
rá lis  egyesületek (múzeumi, zenei, képzőművészeti, népfőiskolái stb.) tagdíjak
ból, tanácsi támogatásból és a helyi vállalatok tám ogatásából ta rtják  fenn m a
gukat.

MŰVÉSZETPÁRTOLÓ, ILLETVE SZPONZORÁLÓ
v á l l a l a t o k  Au s z t r iá b a n

A usztriában elsősorban a bankok, a biztosítótársaságok és a számítógép- 
g y ártó k  szereztek m aguknak h írnevet m int mecénások ill. szponzorok.

Piacgazdaságokban ez m indenü tt így van, és ez érthető  is, hiszen a banki 
és a biztosítási szférában — a hasonló szolgáltatások kem ény versenyében — 
létfontosságú az ügyfelek bizalma, a vállalat „jó híre”. Ezek a cégek mindent 
m egragadnak jó hírük növelése érdekében, sok más egyéb m ellett a mecénási 
szerepet is alkalm asnak ta r t já k  erre.

A számítógéppiacon is csak az a cég szám íthat sikerre, am elyik a sok ver
sen y tá rs  között képes nevet szerezni magának, ehhez pedig ma m ár nemcsak 
jó  term ék, hanem profi „public relation”-politika is kell. A szponzori szerep 
ebben  ju t  fontos funkcióhoz. A rról sem feledkezhetünk meg persze, hogy az 
illető cégnek viszonylag tehetősnek kell lennie, hiszen a m ecenatúra közvetlen 
m o tívu m a  mindig az adóalap csökkentése, az adóztatható profithányad mér
séklése, ha tetszik : a p ro fit egy részének „megmentése” az adó elől.

Az em lített három  szférán kívüli vállalatok is fontos mecénások Ausztriá
b an : m egem líthetjük a H um anic cipőkereskedelmi vállalatot, az ásványvizet 
é rtékesítő  Römerquelle céget, az E ternit cserépgyárat, a K ästner—ö h ler kis
kereskedelm i vállalatot vagy a Coca-Cola-t. A m ultinacionális vállalatok is 
o tt vannak  a szponzorok között: ilyenek például a Mobil Oil Austria, vagy a 
Solvay. Azon nincs m it csodálkozni, hogy az olyan állami monopóliumok, mint 
a Casinos Austria és az A ustria  Tabakwerke a legbőkezűbb szponzorok közé 
tartoznak .

Az viszont m ár meglepő — és ez némileg a m agyar helyzetre emlékeztet 
—, hogy az osztrák állami ip a r nem  szerepel a szponzorok között.

T érjünk  vissza a bankokhoz. Egy osztrák szerző2 becslése szerint a 10 leg
nagyobb osztrák bank p ro fitján ak  kb. 0,5 százalékát költi közvetlenül kulturá
lis célokra, ez a banki m érleg 1—2 ezrelékének felel meg.
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A Creditanstalt Bankverein (.,CA”)

А „CA”, 60 százalékos állami részesedéssel Ausztria legnagyobb bankja.
— A „CA” legelső mecénási tevékenysége (a II. világháború után) az O szt

rák Zenélő Ifjúság  nevű mozgalom tám ogatása volt. Az 1949-ben alap íto tt M u
sikalische Jugend  — a Jeunesses Musicales tagszervezete — Ausztria legfon
tosabb ifjúsági komolyzenei szervezete.

1985-ben például 29 osztrák városban 300 koncertet rendezett. 40 ezer tag ja  
van a szervezetnék, amely számos kitűnő zenekarral és énekkarral is ren 
delkezik. A Jeunesse Chor például 1985-ben nagy európai és japán  hangver- 
senykörutat tett. 1972 óta a CA a legjelentősebb vállalati szponzora a szerve
zetnek, kiegészítve így az állami tám ogatást.

— A CA irodalmi mecénás is egyben. Két kiadóval (Residenz Verlag, 
Verlag Jugend und Volk) együttm űködve konkrét művek kiadását tám ogatja. 
Üzletfeleinek könyvritkaságokat ajándékoz. Az osztrák kortárs irodalom  be
szerzésében tám ogatja a közkönyvtárakat. Irodalom a CA-ban címmel fiatal 
Írók számára rendszeres felolvasóesteket rendeznek, am elyekre elsősorban a 
bank barátait, ügyfeleit hívják meg.

Ugyanennek a program nak a keretében a CA megalapította az irodalom
kritikusok díját. Ezt az adott év legjobbnak ítlé t irodalom kritikusa kapja, a 
zsűri tagjai írók. (A„szerepcsere” ötlete szellemes, a publicitás így biztosítva 
van.) A díj egyébként 50 ezer schilling.

— Ami az előadóművészetet, elsősorban a színházat illeti, a CA-nak 
évek óta kitűnő kapcsolatai vannak a Reinhardt Szemináriummal. F ia tal szí
nészhallgatóknak a bank fellépési lehetőséget biztosít minden olyan város
ban, áhol h ivatala van. Az egyetlen feltétel: m odem , jelenkori osztrák m űvet 
kell választani. A különösen tehetséges színészhallgatóknak ösztöndíjat ad a 
CA. Ügy is tám ogatják a Reinhardt Szem inárium ot, hogy bizonyos előadásaik
ra  m egvásárolják az összes jegyet, m ajd olcsóbban eladják a bank ügyfeleinek.

— Ide sorolhatók a bank m űem lékvédelm i kiadásai is. Tekintve, hogy a 
bank hivatalai gyakran védett, patinás épületekben találhatók, az ilyen k iad á
sok csaknem természetesnek tekinthetők.

A Länderbank

Ausztria második legnagyobb pénzintézete is nagy hagyom ányokkal ren 
delkezik a művészet mecénálásában.

—1 A Länderbanknak még saját színháza  is van, nem is akárm ilyen: 
a Theater in der Josefstadt, Ausztria egyik vezető színháza. 1953-ban alapí
to tták  a Bécsi Színházi K ft.-t (Wiener Schauspielgesellschaft m.b.H.), am ely
nek kizárólagos tulajdonosa a Länderbank. Ez a kft. a fenntartó ja a T heater 
in der Josef stad t-nak. A kft. tu lajdona az az épületkomplexum is, am elyben 
a színház helyet kapott. A jogilag önálló színház (Josefstadt Betriebsgesell
schaft) csak névleges bérleti d íja t fizet a kft.-nek.

— A Länderbank másik legfontosabb kulturális  tevékenysége a kiállítások  
szervezése. A bank jubileum i évében m egrendezett Ausztria a modernizáció  
küszöbén  című kiállítással kezdődött ez a tevékenység. A kiállításról, am elyet 
kb. 35 ezer néző tek in tett meg, gazdagon illusztrált könyvet is m egjelente-
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te t t  a bank. Az első k iá llítást több is követte: egyebek között A rthur Schnitz - 
lerről (20 ezer látogatóval), A z olimpiai szellem  90 évéről stb. A Länderbank, 
m in t más bankok is, fontos m űgyűjtő  is. Komoly művészi értéket képvisel 
a bank Fotograf is című fotógyűjtem énye, m integy 3000 fényképpel.

A Zentralsparkasse

A Bécs városának tu lajdonában lévő takarékpénztár elsősorban a kor
tá rs  képzőművészet tám ogatásából veszi ki részét. A bank fennállásának 50. 
évében, 1956-ban alap íto tták  a W iener K unstfond-o t (művészeti alapot) 
amelynek a fő célja: fia ta l tehetségek tám ogatása. A tudatos vásárlások 
eredm ényeképpen a Zentralsparkasse rendelkezik az egyik legnagyobb képző- 
művészeti gyűjtem énnyel Ausztriában. A 6000 darabos gyűjtem ény szinte 
egyedülálló módon reprezen tálja  a II. világháború u táni osztrák képzőm ű
vészetet.

A cég évente közel 100 kisebb-nagyobb kiállítást rendez kb. 150 helyen 
(csaknem kizárólag sa já t országos hálózatának helyiségeiben). Figyelembe v é 
ve a takarékpénztár átlagos ügyfélforgalm át, ezeket a műveket, melyek k i
zárólag osztrák ko rtá rs  alkotások, sok em ber lá thatja . Akárhogy is nézzük, a 
m odern művészet m egism ertetésének épkézláb módja az, am it a „laikus” 
bank csinál.

Szintén gyakori szponzor a mintegy 2 m illiárd schilling díjbevétellel ren 
delkező 10 legnagyobb osztrák biztosítótársaság. A biztosítócégek adekvát tá 
mogatási módszere a ku ltu rá lis  rendezvények ingyenes biztosítása. A szpon
zori tevékenység bevett m ódja az ingyenes szállítási, kiállítási vagy például 
a rossz idő elleni biztosítás.

Nemcsak szponzorálásnak, hanem jól átgondolt piacépítésnek is tek in the
tő a számítástechnikai cégek aktív részvétele bizonyos profiljukhoz tartozó 
művészeti események finanszírozásában. A usztriában ezek a cégek általában 
a nagy nemzetközi vállalatok leányvállalatai, az egy IBM  kivételével, nem 
nagy cégek, m int például a R ank Xerox  vagy az Austro Olivetti. Nyilvánvaló, 
hogy az új technikai eszközök nyújto tta új m űvészeti lehetőségek tám ogatá
sa, megismertetése e vállalatok jól felfogott hosszú távú érdeke. Bizonyos 
avantgárd m űvészeti törekvések tehát term észetes mecénásukat lelték meg 
ezekben a cégekben.

Végezetül A usztriában sem hagyhatjuk em lítetlenül a m űvészetpártoló 
gazdag magántőkéseket. Ilyen például a „sajtócézár” Hans Dichand vagy a 
többszörös kastélytulajdonos Albrecht M etternich-Sándor.

Nálunk m indig fennáll a veszély, hogy idealizáljuk a külföldi példákat. 
Az iménti, sok esetlegességet tartalm azó felsorolás is — mivel csak a jó pél
dákat emeltük ki — a valóságosnál kedvezőbb színben m utatja be az auszt
ria i helyzetet.

Annák ellenére, hogy A usztria világviszonylatban is figyelemre m éltóan 
„gazdálkodik” k u ltu rá lis  értékeivel, annak ellenére, hogy az idegenforgalm i 
világpiacon nagy sikerrel „értékesíti” ku ltu rá lis  és történelm i hagyom ányait 
(lásd a Salzburgi Fesztivált, az Operabálokat, az újévi koncertet, M ozartot és 
Johann Strausst, a bécsi szecessziót stb.), a „business sponsoring”-nak e lk e
resztelt vállalati szerepvállalás a kultúra finanszírozásában még jóval kisebb 
a lehetségesnél és a szükségesnél.
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A m ár idézett osztrák szerző egy példát is em lít: az olyan, m odern rhar- 
ketingmódszerékkel szervezett kulturális vállalkozás, m int a Vienna Festival, 
amely szervesen beépül Bécs idegenforgalmi kínálatába, kiadásainak csak 
mintegy 10 százalékát tudta vállalati szponzorok révén fedezni.

Eddig a vállalatok oldaláról igyekeztem bem utatni a kultúratám ogatás 
indítékait és tényleges gyakorlatát. Nézzük meg a másik oldalt is: milyen 
módszerekkel próbálnak tám ogatókat szerezni a kulturális intézm ények?

A „public relation” tevékenység a kulturális intézmények — színházak, 
múzeumok stb. — esetében is természetes. Ennek bevált m ódja olyan társa
ságok, egyesületek szervezése, amelyekben az adott intézmény „barátai” -— 
magánszemélyék és vállalatok — vesznék részt. A jogi személyiséggel ren
delkező társaságoknak, egyesületeknek nemcsak a pénzszerzés a feladatuk, 
hanem  a társadalm i kapcsolatok ápolása, közönségszervezés, vélem ényszondá
zás — egyszóval a kulturális m arketing  is tevékenységi körükbe tartozik.

Közönségszervezetek, kultúrapártoló egyesületek Ausztriában

— A legelső művészetpártoló egeysületet, a Salzburgi Kulturális Egyesülési 
(Salzburger Kulturvereinigung) 1947-ben alapították. Mára az egyesülés ak
korára nőtt, hogy különböző tagozatokra oszlik. A színházi tagozat például 
fennállása óta mintegy 1,75 millió látogatót biztosított a Salzburg Landes- 
theaternek. A koncerttagozat egy-egy évadban 30 hangversenyt rendez Salz
burgban, így a salzburgi zenei élet egyik m eghatározójává vált. Az egyesület 
rendezi 1972 óta m inden ősszel a Salzburgi K ulturális Napokat (ami term é
szetesen nem  azonos a világhírű Ünnepi Játékokkal).

Az egyesület tevékenységét túlnyom órészt a 200 rendes tag (zömmel vál
lalatok) és a mintegy 10 ezer pártoló tag finanszírozza.

— 1956-ban Bécsben alapították meg a Burg Színház Barátainak Társa
ságát (Gesellschaft der Freunde des Burgtheaters). A színház közönségkapcso
latainak ápolására h ivatott egyesület találkozókat, beszélgetéseket szervez a 
színház vezetőivel, ahol m egvitatják az egyes darabokat vagy a színházi ve
zetés koncepcióját, a színház anyagi ügyeit.

1987 tavaszán jómagam is részt vehettem  egy ilyen „közönségtalálkozón” 
a Burgtheaterben. Egy ötórás III. Richárd-előadás u tán  este 11 óra tájban 
legalább száz ember m aradt ott a színházi klubban, több rendezővel és né
hány vezető színésszel, köztük a III. Richárdot alakító Voss-szal, aki az öt- 
orás előadás ellenére vette m agának a fáradságot, és, ha ho ltfárad tan  is, 
de m egjelent a beszélgetésen. A nagyrészt fiatalabbakból álló közönség egyál
talán  nem  udvariaskodott, valóban érdem i párbeszéd alakult ki a színház 
jegy árpolitikájától egészen addig a kérdésig, hogy m it keresnek nyugatné
m etek az első számú osztrák színház élén. (Tudni kell, hogy a B urgtheater 
nem valam i avantgárd klubszínház, hanem Bécs legpatinásabb színháza, 
Ausztria „nemzeti” színháza.) Itt nem népművelés folyt, a színészek, vezetők 
itt nem „m egnyilatkoztak”, hanem egyszerűen kérdésekre válaszoltak.

A társaság szervezi a jutalom előadásokat, a színházi megemlékezéseket, 
ünnepségeket. Foglalkozik a színház történetével, a híres társu lati elődök 
életével. A társaság volt az egyik finanszírozója a nagy elődökről készült 
portrésorozatnak, am it a színházban állítottak ki.
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Színésznövendékeket ösztöndíjakkal tám ogat a társaság. Érdekes közön
ségnevelő akciónak tűn ik  az a pályázat, am it középiskolásoknak írnak ki. A 
legjobb műelemzéseket vagy a színházzal kapcsolatos írásokat teljes évi bér
le tte l jutalmazzák.

— Hasonló társaságot hozott lé tre  a Bécsi Á llam i Operaház is. Az 1975- 
ben alapíto tt társaságnak (Freunde der W iener Staatsoper) a new yorki 
M etropolitan és a londoni Covent Garden hasonló szervezetei voltak az elő
képei. Az egyesület fő tevékenysége az ún. közönségtalálkozók (Künstler 
gesprache) szervezése. Ezek a „beszélgetések” m a m ár olyan népszerűek, hogy 
egy nagy  színházterm et kell igénybe venni; és az eszmecseréket az osztrák 
rád ió  is közvetíti. Az egyesület az operaélet egyik szervezőjévé, inform á
ciós központjává nőtte ki m agát: az európai operaeseményekről havi in
form ációs bulletint je len te t meg. Nagy népszerűségnek örvendenek az egye
sü let által szervezett operautak: Európa híres operaházainak előadásai turiz
m ussal összekötve nagy idegenforgalm i és kulturális vonzerőt jelentenek.

A bécsi opera az osztrák ku ltú ra  egyik fő exportcikke, érthető tehát, 
hogy a „m anagem ent” fogékony a legkorszerűbb m arketing- és PR-módsze- 
rekre.

— Külföldön is ism ert a Salzburgi Fesztivál Barátainak és Támogatóinak 
Egyesülete  (Freunde und F örderer der Salzburger Festspiele). Ez az egyik 
legarisztokratikusabb ku ltú rapárto ló  egyesület, taglétszám a erősen korlátozott, 
tudatosan  törekszik az exkluzivitásra: komoly rang vagy pénz kell ahhoz, 
hogy valaki a tagja lehessen. A tagoknak csak 40 százaléka osztrák, a többi 
tehetős vagy rangos külföldi. (Ellenzői éppen ezért gazdag sznobok gyüleke
zetének tartják.)

A korlátozott taglétszám ú egyesületet kiegészíti a „Fesztivál tám ogatói
nak  csoportja” . A legm agasabb éves tagdíj i t t  „csak” 5 ezer schilling. Mit 
kap n ak  ezért cserébe? A m indig kevés belépőjegy elosztásában némi előnyt. 
És a presztízst, hogy a nem zetközi „kultúre lit” közelében lehetnek.

Az egyesület tag ja inak  beleszólása van a fesztivál program jainak kiala
k ításába is, az egyesület a fesztivál előkészítéseként évente mintegy 40 ta 
nácskozást, vitát, előadást rendez a következő évi program m al kapcsolatban. 
Az arisztokratikus stílusnak megfelelően a fesztivál ideje a la tt az egyesületi 
tagok  számára a gyönyörű Leopoldskron kastélyban — a salzburgi püspök 
egykori nyári rezidenciáján — kötetlen találkozókat szerveznek a fellépő 
művészekkel.

— Említésre érdem es még az „Állami Balettiskola Pártoló Egyesülete” 
(Gesellschaft der F reunde der Ballettschule der Bundestheater), amely szin
tén az „am erikai m odeli”- t  .követi. A pártoló egyesület fő célja pótlólagos fi
nanszírozási források fe ltá rása a balettiskola számára. A tehetősebb szülőket 
p róbálják  ösztönözni arra , hogy m agánadom ány okkal segítsék a balettiskolát, 
m ivel az iskola egyébként tandíjm entes. A pártoló egyesület fizeti például 
egyes oktatók részvételét a nemzetközileg legjobb továbbképző kurzusokon. A 
tehetséges növendékeknek ösztöndíjakat adnak, balettkurzusokra küldik 
őket.

— A legújabb „Friends o f . . jellegű pártoló egyesület A usztriában a 
Theater in der Josefstadt Barátainak Egyesülete. Az NSZK-ból jö tt új igaz
gató, Boy Gobert ösztönözte ezt, aki a ham burgi Thália Színháznál egy na
gyon sikeres pártoló egyesületet szervezett.

70



Az imént felsorolt példák természetesen meglehetősen esetlegesek voltak 
Az osztrák és az NSZK-beli példák azonban nem egyediek: a vállalati mece
natúra indítékai m indenütt hasonlóak a nyugat-európai országokban.

Nézzük meg, hogy van ez Finnországban?

MŰVÉSZETPÁRTOLÓ VÁLLALATOK FINNORSZÁGBAN

Egy közelmúltban végzett finnországi felmérés szerint3 is a szponzorálás 
nyújto tta publicitás és az „image”-építés a vállalati m űvészetpártolás legfon
tosabb indítéka. A felmérés 3 kategóriába csoportosítja a vállalatok kultúra- 
finanszírozó tevékenységét:

1. Műalkotások vásárlása (saját gyűjtem ény számára vagy a hivatali h e 
lyiségek díszítésére stb.).

2. Szponzorálás (közvetlen támogatás). Kulturális fesztiválok, színházi 
előadások, hangversenyek finanszírozása, pénzadományok, m űvészeti díjak, 
természetbeni tám ogatások (szállítás, raktározás stb.).

3. A vállalati „saját ku ltú ra” finanszírozása: saját könyvtár vagy klub 
fenntartása, színházi és koncertjegyek vásárlása az alkalm azottak számára 
stb.

A megkérdezet vállalatok — 350 cégről van szó — 64 százaléka végzett 
valamilyen művészetpártoló tevékenységet.

Művészetpártoló vállalatok ágazatok szerint F inn
országban 1984-ben3

Ágazat A m egkérdezett 
cégek száma

tám ogatja
Ezek közül 

nem
a k u ltú rá t

tám ogatja

Iparvállalatok 134 84 50
Kereskedelem 75 34 41
Bankok 81 72 9
Biztosítótársaságok 17 11 6
Egyéb 28 8 20

Összes 335* 209* 126

Itt is a bankok járnak  az élen: 90 százalékuk  részt vesz valam ilyen művé
szetpártoló tevékenységben. A biztosítótársaságok 65 százaléka, az iparvállala
tok 64 százaléka, a kereskedelmi cégek 45 százaléka teszi ugyanezt.

Nem em lítettük eddig — m ert annyira közismertek — a nagy m ultina
cionális vállalatokat. Az Exxon, a Shell, az IBM, BP, Siemens, a Chase Man
hattan, a Tuborg és a többiek m indig ott vannak a legrangosabb fesztiválok 
szponzorai között.

*15 cég pozitív válaszát az adatok hiányossága miatt nem lehetett értékelni.
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Egy példa azért ide kívánkozik: a Yamaha konszern gyakorlata/' A példa 
azért jó, m ert bepillantást enged abba a tudatos, hosszú távú piacépítésbe, 
am iről mi Magyarországon annyit beszélünk — egyelőre eredm ény nélkül.

A YAMAHA PÉLDÁJA

A Yam aha konszern a japán  gazdasági csoda egyik hordozója.
„Egy gyertyatartó  nyolc ága, nyolc egymáshoz kapcsolódó vállalat a Nip

pon Gatoki Co., Ltd. kebelében. Üzemek, repülőtársaság, bankszervezetek, ke
reskedelm i szervezetek, alapítvány . . ., úgy tűnik, hogy a társaság A-tói Z-ig 
m inden igényét m aga akarja kielégíteni. A termelés erősen diverzifikált, de a 
megcélzott piac jól kö rü lhatáro lt: a szabadidő vagy m ég inkább a magánélet 
szférája (aláhúzás tőlem). A Y am aha gyárt m indenféle zenei, akusztikai és 
elektronikai eszközt (kivéve a hegedűket, csellókat és nagybőgőket); sífelszere
léseket (a cég hivatalos szállítójává v á lt az Egyesült Államok, Kanada, Svájc 
és term észetesen Japán  nemzeti válogatottjának) egyéb téli sporthoz szükséges 
felszereléseket; teniszütőket és egyéb teniszfelszereléseket; a nyíllövészethez 
szükséges eszközöket (Japánban vagyunk!); m otorbicikliket (az újszülött motor, 
a Poet, finom  járm ű nők számára), hajóm otorokat; b ú to rt . .  .”5

A Yam aha valószínűleg a világ legnagyobb hangszergyártó cége. Évente 
250 ezer zongorát, ennél is több elektrom os orgonát, g itá rt gyárt. Piaoa az 
egész világ. Ehhez m ár korszerű m arketingm ódszerek, hosszú távú értékesí
tési politika szükségeltetik. De té rjü n k  vissza az előbb idézett beszámolóhoz:

„Fotelom ba süppedve, a  p rogram ot lapozgatva várom  a hangverseny kez
detét az NHK (a japán rádió és televízió) nagy előadóterm ében. Az első ol
dalon ezt olvasom: «-Az összes zenét, am it hallani fog, gyerekek komponál
ták. Ne úgy hallgassa ezeket a darabokat, m int gyerekek műveit, hanem úgy, 
m int muzsikusokéit.« Aláírás: Genichi Kawakami, a Yamaha-alapítvány  el
nöke.

A 3500 férőhelyes terem  tele van. A közönség többségében 4—15 éves 
gyerekekből áll. Mind, vagy m ajdnem  mind a Yam aha növendékei. . .

Ez a koncert egyike a Y am aha-alapítvány által elképzelt grandiózus ren
dezvényeknek. Reklámszempontból a kevésbé hatékony akciók közé tartozik 
(sic!). A Jun io r Original Concerts (JOC) sorozat részét képezi. Ezt a form át 
G. Kawakam i, az alapítvány elnöke, ugyanakkor a  Yamahához tartozó ipari 
vállalategyüttes, a Nippon G akki ügyvezető igazgatója vezette be 1972-ben. 
Ebben az évben hat Y am aha-koncert lesz Japán különböző régióiban. Ezeken 
a hangversenyeken öt év óta az egész világból vehetnek részt gyerekek. Ele
gendő, ha m űveikkel elküldenek egy kazettát a JOC válogatóbizottságának. 
Ezeknek a rendezvényeknek egy része egyúttal verseny is, a győztesek külföl
di tu rnéra  mehetnek. 1974 óta a JOC mintegy húsz országban adott hangver
senyeket . ..

A szünetben megkérdezem az egyik gyerektől, hogy ő is olyan jól já t
szik-e, m int azok ott a pódiumon. A habozás nélküli válasz: »Óh, nem!«. A 
szülők m egm agyarázzák: »Azok, ak ik e t a színpadról hall, valóban a nagyon 
tehetségesek. Ez a piram is csúcsa. Az alap viszont nagyon széles.« Sőt, h a ta l
mas. A Y am aha-alapítvány 9500 iskolát hozott létre Japánban  (összesen 650
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ezer gyerek) és közel kilencszázat a világ más részeiben, közülük hatvanötöt 
Franciaországban. Ebben fedezhető fel a Yamaha nagy stratégiája: összekap
csolni a fe je t a végtagokkal.” (kiem. t.)6

A Yamaha látványos elkötelezettsége, „missziója” a zenekultúra terjesz
tésében tulaj dohképpen nem más, m int egy jól átgondolt hosszú távú piac
építés. A zenével „beoltott” gyerekek ugyanis a potenciális hangszervásárlók 
táborát gyarapítják. így áll elő a széplelkék és ku ltú r apostolok számára oly
annyira megemészthetetlen igazság: még a komolyzene-oktatás is hasznos le
het gazdaságilag, még ebben is lehet „üzlet”, csak piacorientált, hosszú távú  
üzletpolitikával rendelkező vállalat kell hozzá. Olyan vállalat, amely később 
megtérülő beruházásnak tekin ti a művészetpártolást.

A m ár idézett beszámolóból tud juk , hogy a cég a jövendő m uzsikusoknak 
szánt katalógust jelentet meg, benne a zeneiskolák számára ajánlott hang
szerek listájával, valam int a 25—60 fős zenekarok ideális összeállításának le
írásával.

Hozzá kell még tenni, hogy a Yamaha zeneoktatási program ja a leg
korszerűbbek egyike.

„Az első két előkészítő év alapozással telik. A gyerekek 4 éves korukban 
lépnek be a Yamaha iskoláiba. Először meg kell barátkozniuk az intézm ény
nyel. I tt m indenki baráti viszonyban van. A gyerekék ritm ikus gim nasztikát 
végeznek, és eljátsszák a dalokat. Később lerajzolják és el is éneklik any juk
kal együtt, akit barátságosan m eghívnak, hogy vegyen részt a tanfolyam on. 
A második év végén a tanuló m ár képes kisebb darabok kom ponálására és 
azoknak társai előtt való eljátszására. Ha folytatni ákarja tanulm ányait, á t 
kell esnie egy meghallgatáson. A tanulók általában a folytatás m ellett dön
tenek . . ,”7

SZPONZORÜGYNÖKSÉGEK

Ha az üzleti világ részéről m egvan az ösztönzés (az adóalap-csökkentés) és 
az érdek (reklám, image, piacépítés), a kultúra, a művészetek esetében pedig 
a szükség — akkor nagyon jó szolgálatot tehetnek az olyan speciális vállal
kozások, ügynökségek, akik a két partnert: a szponzort és a művészt össze
hozzák.

Tevékenységük a reklám ügynök és a házasságközvetítő kerveréke. Egy
más nyelvét esetenként nehezen értő patnereket hoznak össze: a művészek, 
kulturális intézmények szám ára szponzorokat, pénzügyi segítséget, a szponzo
rok számára pedig kulturális szakértelm et, hozzáértést biztosítanak.

A 70-es, 80-as években a nyugat-európai országok m ajd m indegyikében 
létrejöttek ilyen szervezetek. Tipikusnak tekinthető közülük az angliai ABSA.

ABSA (Association for Business Sponsorship of the Arts LTD)

Az ABSA olyan gazdálkodószervezetek társulása, amelyek részt vesznek 
a művészetek anyagi tám ogatásában vagy érdeklődnek eziránt.

Részletek a szervezet brosúrájából:
„Mi a társaság célja? Az ABSA célja, hogy elősegítse a gazdálkodószer

vezetek művészetpártoló (szponzoráló) tevékenységét.
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Miért támogassák a vállalatok a m űvészetet?
Azért, m ert a tám ogatás segíti a m űvészeteket, és hasznos az üzletnek is. 

A művészetnek, am ely egy nemzet életének egyik legfontosabb alkotóele
me, szüksége van tám ogatásra. A vállalatok ebben segíthetnek, és ezzel m a
guk is jól járnak .

Mit nyer a vállalat?  Jav ítja »public relation« tevékenységét, jobban be
kapcsolódhat környezete, az adott település életébe, kedvezményeket sze
rezhet alkalm azottai részére, és kedvezőbbé teheti a vállalat »image«-ét

Miért érdemes csatlakozni az A B SA -hoz?  Ha a vállalat eddig még nem 
kapcsolódott be a m űvészet tám ogatásába, az ABSA segíthet:

— tanácsot adhat, hogy a vállalat m iképpen profitálhat a szponzori te
vékenységéből ;

— megkeresi az ö n n e k  megfelelő ku lturális eseményt;
— tanácsot ad h a t a szponzori tevékenység továbbfejlesztésére.
Ha a cége m ár bekapcsolódott a m űvészet tám ogatásába, az ABSA akkor 

is segíthet:
— tanácsot ad h a t az ö n t  érdeklő kulturális eseményekkel kapcsolatban;
— tám ogathatja vállalata m űvészetpártoló tevékenységét;
— átadhatja tagvállalata i összes ilyen irányú tapasztalatát.
Mit végzett eddig az ABSA?
1976-ban tö rtén t m egalapítása óta a társaság:
— elérte, hogy a tömegkommunikációs fórumok (sajtó, rádió, tévé) na

gyobb nyilvánosságot biztosítsanak a m űvészetpártoló vállalatoknak;
— a The Daily Telegraph című lappal közösen m egalapította a Művészet- 

pártoló V állalatok Nemzeti D íját;
— tám ogatta a m űvészetpártolással kapcsolatos hirdetéseket a gazdasági 

és pénzügyi sajtóban ;
— konferenciákat, találkozókat szervezett a gazdasági és a kulturális 

élet képviselőinek összehozására stb .”
Az ABSA m aga nem  alapítvány, és nem  is folytat önálló szponzori te 

vékenységet. E rre nincsen pénze. Az ABSA tulajdonképpen ügynökség, szol
gáltató  szervezet, am ely elsősorban közvetítő feladatot lát el az üzleti élet 
és a kulturális szféra között. Jelm ondata: Mi nem a kulturális események 
szám ára keresünk szponzorokat, hanem  a szponzorok szám ára kulturális 
eseményeket.”

Az éves tagsági díj a 80-as évek elején 250 font volt, a kulturális in
tézményeknek pedig 5 fontot kellett fizetniük, hogy felkerüljenek az ABSA 
cím listájára.8

A vállalati m űvészetpártolásnak (a „corporate funding”-nak) különösen 
nagy hagyományai v an n ak  az USA-ban. Jellemző, hogy a „művelődésgaz
daságtan” születése, a ku lturális szféra — konkrétan  az előadóművészet — 
első átfogó közgazdasági elemzése is egy vállalati alapítvány, a Rockefeller- 
alapítvány kezdem ényezéséhez kapcsolható. 1965-ben jelent meg Az előadó
m űvészet — problém ák és esélyek című Rockefeller-jelentés. A szakmai kö
rökben azóta „klasszikussá” vált Baumol-hipotézisek az előadóművészet növek
vő veszteségességéről is innen származnak.

Ugyanebből a jelen tésből szűrték le azt a tapasztalatot, hogy jó lenne 
egy olyan szervezet létrehozása, amely ösztönözné, sürgetné az üzleti vilá
got a kultúra, az önfinanszírozásra képtelen művészet tám ogatására.
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így született meg New Yorkban, 1967-ben a Business Committee for the 
Arts Inc. (A M űvészetpártoló Üzletemberek Bizottsága vagy másképpen fo r
dítva „Gazdaság a művészettért” Bizottság).

Business Committee for the Arts Inc. USA

A bizottság, David Rockefeller, a Chase M anhattan Bank akkori elnöké
nek személyes kezdeményezésére, meghívásos alapon (!) közel száz vezető 
üzletem bert tömörít. A meghívás rangot jelent: a bizottságnak valóban a 
legbefolyásosabb üzletemberek a tagjai. Pénzt a bizottság a Rockefellereken 
kívül az Old Dominion Foundation-től, a Ford-alapítványtól és a Rockefeller- 
alapítványtól kapott. Ma m ár a bizottsági tagok felajánlásai finanszírozzák a 
szervezet program jait.

Melyek a bizottság fő céljai? Hadd idézzem a szervezet információs bul
letinjét: (Az általános megfogalmazások ellenére nagyjából körvonalazza a 
bizottság program ját, „filozófiáját”.)

1. A művészet tám ogatásával kapcsolatos kutatások és statisztikai elem
zések finanszírozása;

2. Szaktanácsadás és segítség olyan cégek számára, amelyek be kíván
nak kapcsolódni a művészet támogatásába, különböző kulturális program ok 
finanszírozásába ;

3. Országos információs rendszer létrehozása, am ely tájékoztatja a válla
latokat a tám ogatható kulturális eseményekről, az ezekkel kapcsolatos tud
nivalókról, ugyanakkor pedig bem utatja — elsősorban a művészeti élet szá
m ára —, hogy m it nyújt, m it tud nyújtani a vállalati szféra a ku ltú ra  tám o
gatásában ;

4. Segítség támogatót, szponzort kereső kulturális szervezetek szám ára;
5. Elősegíteni a vállalatok közös fellépését a művészet tám ogatásában;
6. Végső soron növelni a vállalati szféra, az üzleti élet részvételét a kul

túra finanszírozásában.9
Mint em lítettem m ár, számos nyugat-európai országban m űködnek ha

sonló jellegű szervezetek. Csak a példa kedvéért közülük kettő: Franciaor
szágban az ADMICAL  (Association pour le développem ent du m écénat in
dustriel et commercial); Hollandiában a „Stichting Sponsors voor K u n st” 
(Amsterdam).

NÉHÁNY TANULSÁG

1. Az eddigiekben szinonimaként használtam  a „mecénás” és a „szponzor” 
fogalmát, jóllehet ezek a kifejezések a nyugat-európai gyakorlatban nem  tel
jesen ugyanazt jelentik.

A  különbség persze nem annyira gyakorlati, hanem  inkább „retorikai”, 
„ideológiai” : a „gazdag mecénás” a múltban, a művészet „patrónusakénit”, 
önzetlen „adományokkal” segítette a kultúrát, míg a mai kor „szponzora” 
nem patrónus, hanem partner, „üzletfél”, aki nyíltan bevallja, hogy saját 
üzleti érdekeit követi, am ikor egy művészt, egy kulturális vállalkozást vagy 
egy kulturális intézm ényt támogat. Az „üzleti érdeket” persze nem nyersen,
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hanem  áttételesen és hosszú távon kell érteni. A névváltozásban, a hangsúly- 
eltolódásban a ku ltu rális  szféra „emancipációs” törekvései is szerepet játsz
h a ttak : a m űvészetnek nem „tám ogatókra”, patrónusdkra van szüksége, ha
nem  az adott m űvészeti tervékenység hasznosságát felism erni képes gazda
sági partnerekre, vállalkozókra.

Az em lített holland szponzorügynökség igazgatója ezt úgy definiálja, hogy 
a szponzorálás „kölcsönös előnyöket szolgáló üzleti szerződés egy kulturális 
intézm ény és egy szponzor vállalat között.”10

2. A m ecenatúra, illetve a szponzorálás alapvető feltétele, ösztönzője az 
adókedvezm ények rendszere. K ét pilléren nyugszik ez a rendszer: a non
p ro fit kulturális intézm ények tevékenységükre adómentességet élveznek; il
letve az ilyen intézm ényeknek nyú jto tt tám ogatás az adományozók (magán- 
személyek és vállalatok) szám ára adómentes, nem kell értük  jövedelemadót 
fizetni. Minél gazdagabb valaki (minél m agasabb jövedelem adó-kategóriába 
tartozik), annál „olcsóbb” szám ára az adományozás. Ez m inden progresszív 
jövedelem adó-rendszerben így van: adókedvezm ényt csak annak lehet nyújta
ni, aki adózik, teh á t annyi jövedelm e van, hogy m ár .adóznia kell, m inél jnaga- 
sabb a  jövedelme, annál m agasabb adósávba esik, minél m agasabb az adó, 
annál többet „nyer” az esetleges adókedvezménnyel.

Az adókedvezmény tulajdonképpen az adomány terheinek az adományozó 
és az állam közötti megosztását jelenti.

A kedvezm ényezett ku ltu rális  intézm ény által kapott adom ány tényleges 
é rték e  (teljes összege) összetevődik:

1. az adományozó tényleges áldozatvállalásából,
2. az állami adókedvezményből.
Az utóbbi annál nagyobb, minél gazdagabb az adományozó. így a gazda

gabbak  — legyenek azok magánszemélyek vagy vállalatok — a m agánado
m ányaikhoz kapcsolódó adó-visszatérítéseken keresztül, tulajdonképpen „ke
zükben ta rtják ” az állam i ku ltúratám ogatás egyik fontos eszközét, az adópoli
tikát.

Az adó-visszatérítés m int közvetett kultúratám ogatási form a különösen 
jelen tős szerepet játszik az USA-ban.11

Magánszemélyek jövedelem adó-alapjuk 50 százalékáig, a vállalatok adó
a lap juk  10 százalékáig n y ú jth a tn ak  adómentes tám ogatást — többek között 
k u ltu rá lis  célokra. (Az 1986-ban bevezetett adórendszer radikálisan csökkentet
te  a kedvezmények körét. Arról, hogy ez a kulturális „m ecenatúrát” hogyan 
érin te tte , nincs információm.)

Európában szűkebb az adókedvezm ény m értéke. Az N SZK -ban  a válla
latok  és a m agánszem élyek adóalapjuk 10 százalékáig nyú jthatnák  adómentes 
tám ogatást, Svájcban  — eltérő kantom  szabályozás m ellett — az adóalap 20 
százalékában m axim álták  az elszámolható adom ányokat. Franciaországban 
m ás a támogatási „filozófia” : magánszemélyek adóalapjuk 1 százalékáig „me- 
cénáskodhatnak” adóm entesen, a vállalatok ugyanezt csak az adóalapjuk 0,1 
százalékáig tehetik  meg.12

A vállalati és m agánadom ányozás, m int láttuk , elsősorban az USA-ban 
jellem ző, ahol N yugat-Európához képest jóval kisebb szerepet játszik a „jó
léti állam ”.

N yugat-Európában az utóbbi időben a szponzorálás, tehát a m arketing
bázisú kultúratám ogatás jö tt divatba.
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Az adózás szempontjából a szponzorálás különbözik az adományozástól, 
a m ecenatúrától: a szponzori kiadásokat, mivel itt kölcsönös előnyöket szolgáló 
üzleti megállapodásról van szó, a Vállalati költségek terhére számolják el a 
cégek. A szponzori kiadások teljesen adómentesek, adózás előtti költségnek  
számítanak.

3. Az eddig bem utatott példák alapján a ku ltú ra  tám ogatásában alapve
tően kétféle vállalati indítékot különböztethetünk meg:

a) hosszú távú piacteremtés és -építés,
b) vállalati jó hír növelése, presztízse, PR-munka.
Az első csoportba olyan vállalatok sorolhatók, amelyek termékeiket, szol

gáltatásaikat a tágan értelm ezett kulturális piacon értékesítik, tehát lé térdekük 
a hosszú távú piacpolitika, a jövendő vásárlók „.felnevelése”, a keresletterem 
tés. (Lásd a Yamaha, a computercégek, a B laupunkt példáját!)

A második csoportba azok a vállalatok tartoznak, amelyek számára az éles 
piaci versenyben elengedhetetlen valamilyen m arkáns vállalati arculat k ia la 
kítása.

Ezek a rendszerint nagyobb cégek a megcélzott piac, fogyasztói réteg  sa
játosságait figyelembe véve, saját „public relation” filozófiával rendelkeznek. 
A cél a piac, a „külvilág” meggyőzése m indarról, am it a vállalat a siker é r
dekében fontosnak tart. A teljes vállalati kommunikációs rendszernek — a 
reklám tól az eladók öltözködéséig — ezt a m egtervezett „üzenetet” kell köz
vetítenie. Hol rejtettebb, hol nyüvánvalóbb form ában. A z éles piaci verseny
ben ugyanis egyre kevésbé hordozzák maguk a term ékek, szolgáltatások ezt 
az üzenetet. „Különbözni” a term ékkel, szolgáltatással magával ma már sok  
esetben alig lehet.

Gondoljunk csak aíra , hogy a banki szolgáltatások ma N yugat-Európában 
nagyjából hasonlóak, a verseny m iatt nagy különbségek nincsenek. Ugyanez 
vonatkozik a biztosítótársaságokra is. De vehetjük akár az autóipart (a n y u g at
európait) is példaként. A különböző gyárak modelljei között — egy ado tt á r
kategórián belül — a lényeges param étereket tek intve alig van már különbség. 
A technikai újítások a verseny m iatt „végigsöpörnek” az egész autóiparon, 
ezekkel kitűnni ma m ár sokáig nem lehet. S így van ez a kozmetikai ipartó l 
kezdve a légitársaságokig.

A jó vállalat tehát nem term éket, szolgáltatást, hanem nevet, referenciát, 
jó hírt, rangot értékesít. Jó ára ugyanis elsősorban ezeknek van.

Ma m ár sok esetben nem term ékek, szolgáltatások, hanem vállalati 
„image”-ek versenyeznek egymással. Ennélfogva létfontosságúvá lett a vállalat 
„kommunikációs politikája” m int a piac meggyőzésének alapvető eszköze. 
Ebben pedig fontos szerep ju th a t a mecénási, illetve a szponzori tevékenység
nek. (Láttuk az osztrák „CA”, a nyugatném et BMW, Mercedes vagy a Philip  
Morris, az IBM és mások példáját.)

4. Talán m ár az eddigiekből is kitűnt, hogy a művészet tám ogatásában, 
szponzorálásában nem gazdag tőkések magánpassziójáról van szó elsősorban 
— ahogy ezt Kelet-Európábán hajlam osak vagyunk feltételezni —, hanem  az 
adott vállalat hosszú távú üzleti érdekeihez kapcsolódó tevékenységről: piac
illetve „image”-építésről. Mivel a vállalatok szám ára a szponzorálás „kom m u
nikációs értéke” (a reklám, a nyilvánosság, az „üzenet”) a fontos, au tom atiku
san m egtalálják a számukra legmegfelelőbb szerepet a ku ltúra finanszírozásá
ban: m indig „valami m ást” csinálnak, m int az állam i mecénás.
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Éppen ez az a l te r n a t iv e s  a vonzó a vállalati kultúratám ogatásban.
A másik oldalon ez azt jelenti, hogy a vállalatok szívesebben tám ogatnak 

különleges, látványos, vállalkozásjellegű kulturális tevékenységeket, akciókat, 
például nagy hírveréssel járó  fesztiválokat, és kevesebb figyelm et fordítanak 
a „hétköznapi k u ltú ra ”, egyes kulturális intézm ények folyó kiadásainak finan
szírozására.

Ezt teljesen term észetesnek kell elfogadnunk. Éppen ez az alapja a Nyu- 
gat-Európában m egfigyelhető „m unkam egosztásnak”: állami forrásból tám o
gatják a k u ltu rá lis  „alapellátást” — hogy magyar kifejezéssel éljek —, és 
szponzorokat, m ecénásokat keresnek a látványosabb, a vállalatok számára 
nagyobb rek lám értékű  vállalkozások szám ára.
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A KULTÚRA KÖZEGE

Striker Sándor

AZ ÖNTEVÉKENYSÉG TÁRSADALMI ÜZENETE

A m űvészetorientált öntevékenységek történetének áttekintése során a 
kezdeményezés eredete szerint két alapvető korszakot határolhatunk el: a 
központi és a csoportindíttatású kezdeményezések periódusait.

A KÖZPONTI KEZDEMÉNYEZÉSEK IDŐSZAKA

A túlnyomórészt központi kezdeményezések korszaka 1948-tól monopol
helyzetének megszűnéséig, közelítőleg 1964-ig tarto tt. Első szakaszában — 
1958-ig — „a mozgalom” szervezte, vagyis a p árt ideológiája és aktivistái. 
A háború utáni rövid koalíciós korszakban kim unkált „közművelődés széles 
körű program ja az am atőr művészeti mozgalomra és az ism eretterjesztésre 
szűkült” (V itányi, 1983). A tevékenységre a .népművelés’ kifejezés terjed t 
el, annak paternalisztikus felhangjaival. Az am atőr művészeti mozgalom köz
pontilag legerőteljesebben tám ogatott ágai a mozgalmi és a népdalkórusok, 
valam int a színpadi néptánccsoportok lettek. E tevékenységek sugallt üze
nete a felszabadultság, szabadság és részvétel érzése volt, vagy ahogy azt a 
korszak egyik kórusm űalkotója fogalm azta: „az új nemzedék zenei célja és 
szerepe a zenei műveltség — ami eddig a kiváltságos körök privilégiuma 
volt — köztulajdonba vétele, és hogy általa gazdagítsák s mélyítsék nagy 
eredményeinket. Hogy közösséget hozzanak létre!” (kiemelés: Bárdos, 1969). 
A tárgyi népm űvészet nyilvánosságot kapott produktum ai a nép és veze
tője harm óniáját hangsúlyozták, m int például a Rákosi születésnapjára ké
szült jókívánság-feliratú népi kancsók (Z eln ik , 1983) stb. Ugyanezen időben 
alakították ki központilag a kultúrházak intézményrendszerét, ahol a  műsor 
jelentős részét föntről kezdeményezett s falu járó  aktivisták által bem utatott 
programok adták. Ezt a fázist nevezhetjük a hagyományos falusi m űkedvelés 
utolsó szakaszának is, mivel a helyi lakosság egy ideig még színpadra v itt 
operetteket és népszínműveket, főként jeles napokon.

1958-ban a M agyar Televízió megkezdte a m űsorszolgáltatást, s ham a
rosan tévékészülékek kerültek — lezárt üvegajtós dobozokban — a k u ltú r- 
házakba. Magánkézben kevés készülék üzemelt ekkortájt, s így az emberek 
a kultúrház képernyője előtt gyűltek össze szom bat-vasárnap esténként. A 
központi kezdeményezések korszakának m ásodik szakaszát ettől kezdve a 
televízió s más intézmények által szervezett am atőr művészeti mozgalmak
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jellemzik. Maga „a mozgalom” ezen időszakban elsősorban társadalm i m un
kával — építőtáborokkal — m ozgósította a fiatalok alkotóerejét. Az első tv  
által szervezett m űvészeti kezdeményezés, az 1962-es K i Mit Tud? ham arosan 
az egyik legnépszerűbb m űsorrá vált, s ezt követően évekig jelen tett nyilvá
nos fellépési lehetőséget (előzsűri u tán) az am atőr és félprofi előadók szá
m ára (Striker, 1984 p. 31.). A vetélkedők sugallt üzenete ekkor a fiatalok 
tehetségének, az új rendszer által felnevelt nemzedék ráterm ettségének s 
részvételének jelzése.

A CSOPORTKEZDEMÉNYEZÉSEK IDŐSZAKA

Időközben ez az új nemzedék új, nem hivatalos művészeti érdeklődést is 
m utatott, noha sem ők, sem a hivatalos „dekódolok” nem tarto tták  az akkor 
feltűnő jelenséget igazából „m űvészef’nek. 1964-ben az országban csaknem 
3000 g itárt adtak el, szemben az előző évek 1100-as átlagával, és az év vé
gére egyedül B udapesten 250 beatzenekart ta rto ttak  nyilván s 1968-ra or
szágosan m integy 5000-et (Sebők, 1983, p. 69). A KISZ KB 1964-es szabadidő
határozata szerint m ár ekkor „egyeduralom ra tör a m odern tánczene” , és „el
halványítja ugyan a régi jó  békeidőket idéző századeleji érzelgős muzsika ha
tását, de nem kevésbé á r t gazdag zenekultúránk ápolásának, sőt nemegyszer 
a nyugati világ irán ti nosztalgiák keltésére is alkalm as” (uo„ p. 70). A rock 
and roll, vagy ahogy nálunk elnevezték, a beatzene az ország ifjúságának 
jelentős részét megm ozgatta. E lkezdődött az a periódus, melyet „a mozgalom” 
kifáradásának szakaszaként jellem ezhetünk, s amely 1964-től körülbelül 1980- 
ig tarto tt. E korszakban az am atőr m űvészeti tevékenységek kezdem ényezését 
csoportok ve tték  át. A  zene  volt az első médium, s m aga a tevékenység kez
detben ifjúsági k lubokban folyt. E klubokat vállalatok, egyetemek s a ké
sőbbiekben művelődési házak ta rto tták  fenn. Eredetileg e klubok a dolgozók 
vagy diákok szám ára létesültek, ám  fenntartó ik  érdekeltté váltak a bevé
telben, s így a szom bati koncerteket nyilvánossá te tték ; fiatalok százai áll
tak  sorba még így is a klubok előtt hétrő l hétre. A tömegkommunikáció ha
m arosan m ozgalomnak nevezte  a jelenséget — m int a korszak egyéb, ké
sőbbiekben tárgyalandó csoportkezdeményezéseit is —, noha e mozgalom or- 
ganizáltsága a szem tanúk bíráló megjegyzései szerint soha még egy vadliba- 
csapat szervezettségét sem ü tö tte  meg. Sőt, a zene nyelve sokáig az angol 
volt, így — nyelvism eret h íján  — leginkább csak az életérzés szürem lett át 
belőle.2 Az üzenet azonban igen ham ar érthetővé vált mind önmaguk, mind 
a kívülállók szám ára:

NEM A ZT  ÉREZZÜK, AM IT M ONDANAK

A M agyar Televízió m egpróbálta átvenni a kezdeményezést, és 1966-tól 
táncdalfesztiválokat szervezett, ez a törökvés azonban éppen a m ás érzést 
leginkább kifejező Illés együttes közönség- (1966) és szakmai (1968) sikerét 
hozta. Sőt, 1968-ban ez a zenekar sa já t lappal rendelkező (Fonográf) klubot 
is ny ithato tt a Fővárosi Művelődési Házban, nem kevéssé azért, m ert töb
bek között „a közművelődés szakem berei láttak  nagy lehetőséget abban, 
hogy a beatzene segítségével a legkülönbözőbb társadalm i réteghez tartozó 
gyerekeket elvezessék más m űvészetekhez vagy a politikai kultúrához” (Se
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bők, 1983, p. 102). Azonban a beatzene egyirányú m édium nak bizonyult, és 
a központi irányítás lényegében a rendelkezésre álló csatornák szűrő szerepé
re korlátozódott: az am atőr zenekaroknak működési engedély érdekében 
vizsgát kellett tenniük az Országos Szórakoztatózenei Központ zsűrije előtt, 
a dalok szövegét jóváhagyásra a Sanzonbizottsághoz kellett beküldeni, míg 
végül a lemezfelvétel kérdéseit az akkor monopolhelyzetű Magyar Hanglemez- 
gyártó V állalat döntötte el. A megfelelő eljárás ügyét a 6/1971. (XII. 17.) KM 
rendelet szabályozta. A beat most m ár valóban hivatásos és mozgalmi oldal
ra szakadt, s a mozgalom 1973-ban popfesztivált szervezett a DVTK (Miskolc) 
sportstadionjában, azonban a hatósági fogadtatás kedvezőtlennek bizonyult, 
s a 3/1974. (XII. 14.) KM rendelet a hasonló rendezvények kizárólagos jogát 
az (akkor még ugyancsak monopolhelyzetű) Országos Rendezőiroda hivatásos 
szervezői hatáskörébe helyezte.

A korszak am atőr művészeti tevékenységeinek másik jelentős médium a 
a film . Az inspiráció ez esetben is nem kevéssé kívülről szárm azott: az or
szágban ekkor kezdték vetíteni a kiemelkedő kortárs (Godard, Tru ffau t. 
Alain Resnais, Antonioni, Fellini, Bergman, Kuroszawa Wajda stb.) és film 
történeti (Dziga Vertov, Eizenstein, Orson Welles stb.) alkotók m űveit. E 
vetítések színhelye kezdetben főként a fent m ár em lített vállalati-egyetem i 
klub volt, hiszen a vállalatoknak és egyetemeknek állt m ódjában 16 vagy 35 
mm-es vetítő t üzemeltetni (az itt látható film eket a központi forgalmazás 
jó ideig nem  vásárolta meg). A vetítéseket rendszerint viták követték, me
lyek során gyakorta fogalmazódott meg e második médium üzenete, m iszerint

A VALÓSÁG NEM OLYAN, MINT A Z T  ÁLLÍTJÁK.

Ezt az üzenetet fejezték ki a kortára magyar alkotók fimjei is (Kovács 
András, Kása Ferenc, Szabó István, Jancsó Miklós stb.), valam int a Balázs 
Béla Stúdió szociográfikus, dokum entum film-gerincű tevékenysége. Mivel a 
klubok egy részének fenn tartó ja  eleve birtokolt, vagy ha nem, hát fel tu 
dott szerelni saját 8 vagy 16 mm-es laboratórium ot, a közönség egy része 
létrehozott helyi alkotókört, vagy csatlakozott a m ár működő klubhoz. „Az 
egyetem isták az egyetem istákkal, a cipészek a cipészekkel jöttek össze” (Gu
lyásék, 1979, p. 3) — mivel ezek az alkotói klubok a kívülálló közönség szá
m ára m ár nem voltak nyilvánosak. Gyakorta nem is kötődött a kettő, volt, 
ahol csak vetítésre, míg máshol csak filmkészítésre nyílt lehetőség. Ez az 
elkülönülés meghozta a nyilvánosságra törekvés igényét, s ham arosan filmek 
százait nevezték be a budapesti és országos am atőrfilm -fesztiválokra (melye
ket az Amatőrfilm-szövetség szervezett), ahol a film legjobbjaiból álló zsűri 
aktív résztvevője volt a vitáknak, azonban az am atőrfilm ek versenyeztetése 
kétséges vállalkozásnak bizonyult, s leginkább az alkotók profivá válásához, 
kitűnéséhez jelenthetett lépcsőfokot m int szelekciós rendszer. Később a tele
vízió Pergő képek címmel m űsorára tűzte a fesztiválnyertes am atőrfilm eket, 
de a közbülső nyilvánossági szint csaknem teljesen kim aradt. Kevés kivétellel 
az am atőrfilm eket éppen azokban a klubokban nem játszották, ahol azok 
készültek, még akkor sem, ha az a klub pl. művelődési ház keretein  belül 
működött. Ez jelenthette azt, hogy kerülték a helyi tém ákat, de éppenség
gel azt is, hogy a helyi tém ák magasabb, nagyobb nyilvánosságig ju tta tá sá t 
tűzték ki célul. Igaz, a fesztiválokon és m agánvetítéseken kívüli nyilvános be
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m utatást (forgalm azást) s a nem  családi jellegű filmek készítését a 4/1971. 
(VII. 31.) KM rendelet központi — filmfőigazgatósági — engedélyezéshez kö
tötte. Ezzel szinte párhuzam osan a film elm életének oktatásához (filmesztéti
ka) központi u tasításra  középiskolai tananyag készült.

Az am atőr m űvészeti tevékenységek harm adik  csoportja az 1960-as évek 
végén a színházi m édium  körül koncentrálódott. Az előbbiekben szerepelt, 
hogy a m űkedvelő színjátszás hagyom ánya tú lélte  a központilag kezdeménye
zett közművelődés korszakát, de az életm ódban (ingázás) és a kulturális szo
kásokban (a televíziós adások beindulása) bekövetkezett változások követ
keztében e tevékenység a felnőtt lakosság egyre csekélyebb részét érinthette. 
Intézményi kezdem ényezések is erősítették ezt a negatív (sorvasztó?) tenden
ciát, mivel a központilag szervezett kulturális seregszemléken nem lehetett 
bem utatni a hosszú és ideológiailag konzervatív népszínműveket és operet
teke t — m elyeket egyébként színpadra vittek  — a hatvanas évek elején, így 
e csoportok évenként m eg kellett, hogy tanu ljanak  valami rövidet és politi- 
kusabbat, mely darabok  ugyanakkor a helyi igényektől távol álltak  (Dévé
nyi, 1982, p. 151.). Ettől kezdve a falusi együttesek műkedvelői affinitása 
és közönsége egyarán t csökkent. Az am atőr irodalm i színpadi és színjátszó 
tevékenység más társadalm i csoportok körében viszont fellendült. A m ár idé
zett forrás szerint ez elsősorban két kiváltó okra vezethető vissza: az 1968-as 
nyugat-európai diákm ozgalm akra és az ugyanekkor nálunk bevezetett új gaz
dasági m echanizmus pezsdítő hatására  (D évényi, uo., p. 155.), azonban ezen 
kívül figyelembe kell venni bizonyos közvetlenebbül inspiráló m otívum okat 
is. Ide tartozik a ko rtá rs  és m odern m agyar költészet relevanciájának felfe
dezése (József A ttila , Juhász Ferenc, Weöres Sándor stb.), a m odern dráma- 
irodalom  hozzáférhetősége m agyarul (Sartre, Peter Weiss, Dürrenmatt, 
Anouilh, Beckett stb.), valam int az is, hogy ném i információ szűrődött be 
Grotowski és m ások színházi kísérleteiről. Am belső inspirációt áru l el, hogy 
a jelentősebb színpadra á llíto tt produkciók esetében 138-ból 68-at a kollek
tíva  vagy az egyik résztvevő jegyez, míg külföldi szerzőktől 38, magyaroktól 
32 m űvet használtak fel (A kritika  mérlegén, 1982, pp. 169—184.). S az ösz- 
szes színpadi produkciónak tehá t csaknem felé t kitevő saját alkotás jelentős 
része szociográfikus tarta lm ú, melyeket az é rin te tt társadalm i réteg ifjúsá
ga adott elő. M ivel a drám a konfliktus vagy konfliktusok köré központosul, 
nem  meglepő, hogy a színjáték szolgált m int médium  arra, hogy közölje hő
sei üzenetét, vagyis, hogy

A K O N F LIK TU S NEM AZ, A M IT  MONDANAK.

A korszak d ek lará lt politikai konfliktusa a vietnam i háború volt, „a 
mozgalom” e köré szervezte m unkáját — többek között a társadalm i m un
k á t is. (Nem csodálkozhatunk, hogy volt olyan csoport, mely önállóan szerve
ze tt társadalm i m unkát helyi célokért, m elynek lélektani mozgatóit a kor
szak egy filmje be is m u ta tta  — Sípoló m acskakő, 1973.) Az aktuális konflik
tusokkal foglalkozó színdarabok közül többet a hatóságok vagy a szakembe 
rek  részéről kedvezőtlenül fogadtak (Kukabúvárok, Étoile, M ockinpott úr, 
Görgőseke stb.), n éhányat időlegesen vagy helyileg betiltottak. Ez az am atőr 
tevékenység azonban valóban mozgalommá vált, melynek első fesztiválját 
Kazincbarcikán szervezték meg 1972-ben. I tt  közel 3500 működő csoportból
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30 vett részt (Nánay, 1972), s a művészi színvonal a hivatásos színházi kritika 
érdeklődését is felkeltette. Az ezen a ponton felm erülő várható kontextuson 
túl (amatőr—profi) a fesztiválok azonban olyan kérdést is felszínre hoztak, 
mely alátám asztja a művészeti tevékenység médium jellegének fontosságát: 
felvetették ugyanis az otthoni közönségtől való elszakadás problém áját. Mi
vel a tartalom  a helyi lakosokhoz kapcsolódott, vagy épp velük közös volt, 
némely előadás a fesztiválokon gyökértelenné vált. Az üzenetközpontúságot 
számos darab színpadtechnikája és drámaszerkezete is hangsúlyozta. Volt, 
amelyben nem alkalm aztak színpadot (pl. Halász Péter színháza), míg a m áso
dikra példa az olyan előadásszerkesztési mód, mely a befejezésbe kifejezetten 
bevonta — eszmei és gyakorlati azonosulásra késztetve — a nézőket (Petőfi- 
rock). Ezen utóbbi kísérlet egészen az utcai dem onstrációvá válásig terjed t, 
mely politikailag m egengedhetetlennek bizonyult, s példázta a társadalm i-po
litikai mozgalommá válás lehetőségeit, illetve annak korlátá it (Szász, 1982, 
p. 133.). Maga az üzenet művészeti médium nélkül reprezentálta önm agát az 
1972—73-as március 15-i utcai demonstrációkon, ahol tényleges politikai 
korlátáival is találkozott. Ezután — em iatt is? — politikai s gazdasági szél
csend állt be, „dugulást” hozva létre, melynek egyik „eredm ényeként” az 
am atőr rendezők és színjátszók átszivárgása a hivatásos színház terü letére 
tömegessé vált (Dévényi, uo., 160.). „A mozgalom” , vagyis a KISZ m egvizs
gálta az am atőr színházak létrehozásának további lehetőségeit (KISZ, 1974), 
míg az egyes közművelődési tevékenységet végzők szakképesítéséről és fog
lalkoztatásáról — beleértve a műkedvelő művészeti körök, klubok stb. veze
tőit — az 5/1976. (X. 26.) KM m iniszteri rendelet intézkedett.

A mozgalmi típusú am atőr művészeti tevékenységek korszakának a nép
tánc — vagy általában a népm űvészet — lett az utolsó olyan médiuma Ma
gyarországon, mely a fentiekben tárgyalt zenéhez, filmhez és színjátszáshoz 
hasonlóan önkifejező  jelleggel rendelkezett. A táncházmozgalom többféle, de 
a magyar ku ltúrán  belüli indíttatásból — bár néptáncszakem berek kezdem énye
zésére — 1972-ben indult ú tjá ra  (Striker, 1984). Alapvető sajátossága, k iin 
dulópontja a színjátszó mozgalom pszichikai végpontjával érintkezett, hiszen 
lényege az együtt táncolás-éneklés: a zenekar és a táncosok lejöttek a szín
padról, s a nézők egyben résztvevői lettek az eseménynek. Vonatkozott ez a 
szünetekre is, am ikor általában daltanítást kezdem ényezett a pihenő közön
ségnek a zenekar vagy egy-egy táncos. A néptánc és a folklór m édium má 
változott itt is, hogy csoportidentitást fejezzen ki —

MI NEM AZOK VAG YU N K , AM INEK M ONDANAK.
(Csepeli, 1980, p. 105).

A folklór m int történeti jelenség megfelelőnek bizonyult arra, hogy k i
fejezze a hagyományok és a ku ltúra folytonosságát, hiszen nem terhelték  
ezúttal egyéb kötelezettségek, m int annak idején az ötvenes években. A tánc
házmozgalom azóta is inspirálja az am atőr kézműves, népi iparm űvészeti te
vékenységek újjáéledését, többek között nyári táborokat szervezve, ahol e 
mesterségek el is sajátíthatók. Noha a néptáncot ennek nyom án ezrek ta n u l
ták (meg valam ilyen szinten, 1970 és 1979 között az ak tív  felnőtt néptánc
együttesek száma alig változott (1310-ről 1316-ra). A mozgalom oktató hatása 
nyilvánvalóbb, ha figyelembe vesszük az adott időszak a la tt a gyermekcsopor
tok számának növekedését 440-ről 774-re, tehát csaknem megduplázódást m u
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la t  (Hosszú, 1980). U gyanakkor végbement egy intézményesülési folyam at is, 
m ely azonban a mozgalom asszim ilálhatatlansága folytán csak annak néhány 
kulcsfontosságú vezetőjét és táncanyagát érin tette, melyeket beépítettek az 
Állam i Népi Együttes színpadi (!) program jába. Egy önálló stúdió — a F iata
lok Népművészeti S túdiója (FNS) — is lé tre jö tt viszont azzal a szándékkal, 
hogy egy budapesti központot terem tsen az am atőr kézműveseknek, ám az 
építkezés tovább ta rto tt, m int am it a mozgalom elbírt: mind az egykori ta 
gok nagy részének, m ind a végül m egvalósult intézménynek sajá t u ta t kellett 
k itaposnia a fennm aradáshoz. Az intézm ény (Közművelődési Információs In
tézet) még így is egyedülálló példája az am atőr művészeti mozgalomból lét
rejövő, közművelődési m ozgalm akat segítő állami költségvetési intéz
m ényeknek/1 Ami az am atőr népi iparm űvészeket illeti, a M inisztertanács 
1/1982. (I. 16.) sz. rendeletében felállított Népi Iparm űvészeti Tanács és a ren
delet 1/1982. (I. 16.) MM végrehajtási u tasítása gondoskodik jogállásuk, te
vékenységük és term ékeik  értékesítési feltételeinek tisztázásáról.

Magyarországon 1980 körül a szabadidős tevékenységek terén  — bele
é rtv e  a közművelődést — jelentős változás volt észlelhető. Az 1979-es á r
krízis egy új periódust, a gazdaság kifáradásának jeleit m utatta . A csoport
kezdeményezések m ár nem  öltöttek mozgalomformát. A közvetlenül megelőző 
évek szociológiai felm érései szerint a fennm aradó szabadidő annyira  csökkent, 
hogy az egzisztenciálisan kevésbé fontos tevékenységekre (pl. közművelődés) 
fo rd íto tt idő is m egrövidült (Szálai, 1978). Ennek ellenére 1980—82 között az 
országban 465 egyesület létesült (köztük 24 kulturális), több, m in t húsz évre 
visszamenőleg bárm ikor (Harangi, 1985, p. 22.).

Jelentős változást hozva a közművelődés szerveződési form áinak tekin
tetében, az egyesületi korszak  időszaka vette  kezdetét. A korszak egyik fó 
jellemzője, hogy sokkal inkább szakmai, m intsem  generációs (ifjúsági stb.) 
jellegű csoportokat hozott létre. A m űvészetorientált am atőr tevékenységek 
terü le tén  két új m édium  jelen t meg. A televízió egyik operatőre (Ráday Mi
hály) és az általa kezdem ényezett tv-program  hatására városszépítő és vá
rosvédő egyesületek kezdték meg m űködésüket az ország számos településén. 
Így az építészet kapo tt m édium szerepet azzal az üzenettel, hogy a környeze
tü n k e t alkotó objektum ok

M Á SK É N T A MIÉNK, M INT MONDJAK.

Ez a médium nem  m űvészeti önkifejezést, de inkább környezetkifejezést 
hordozott: a környezet, m ely egykor állam i — népi? — tu lajdonba került, 
m ostantól fogva a lakosságé lett, m ár ami látványának mű(vészeti) élvezetét 
illette. Tevékenységük eredm ényeit Budapest számos pontján  s az országban 
m indenütt tapasztalhatjuk  — tükrözve az általuk mozgósított szakértők és 
szakmunkások alapos társadalm i m unkáját. Az am atőrök szerepe e tevékeny
ségben többnyire a m egm entendő objektum ok felderítésére és (fotó)dokumen- 
tá lásá ra  szorítkozik, valam int arra, hogy különböző testületek és intézmények 
döntéshozatalát befolyásolják (lásd: Hake, 1986, p. 125.). M int azt az 1986- 
ban Debrecenben rendezett holland—m agyar szimpózium is felvetette, az ilyen 
jellegű tevékenységeket érin tő  állami beavatkozás, beleértve a finanszírozást 
is, csökkent, e feladatokat a lakosságra hárítva. így tehát nem  meglepő,
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hogy az egyesületekről szóló 1981. évi 29. sz. törvényerejű rendelet (3. par.
4.) lehetővé teszi jogi szem élyek csatlakozását egyesületekhez, s így az egye
sületek számára elérhetővé válhat a tevékenységhez szükséges pénzösszeg. 
Ily módon pedig, például a városvédő egyesületek esetében, állami költség- 
vetésen kívüli pénzforrások is igénybe vehetők az állami tu lajdon  felújítására 
és karbantartására.

A korszak második m édium át a videó és a közösségi kábeltelevízió 
használata képviseli. A videó önm agában nem volt képes célirányos csoport
tevékenységeket generálni, leszám ítva a nyugatról m agánúton im portált vagy 
csempészett műsorok magánvetítését. Stúdióval és kábellel kiegészülve azon
ban megmozgatta az általa elért lakosságot, mégpedig igen hasonló módon 
ahhoz, ahogyan azt a film tette közel két évtizeddel azelőtt. Am egyúttal nem 
a valóság egésze m utatkozott másnak. A kábeltelevízió és videó üzenete az 
volt, hogy

NEKÜNK НЕМ AZO K  A HÍREK, AM IT <M O N D A N A K .

Helyi lapok hiányában a közösségi kábeltelevíziók kezdtek kiszolgálni la
kossági igényeket a lakóhely (kerület, lakótelep stb.) jövőjére vonatkozó hírek 
beszerzésével, részben igényeik és szükségleteik megfogalmazása, h írré  szer
kesztése révén, mely utóbbiakat azután elju tta ttak  a felelős személyekhez és 
szervekhez (S zek fű , 1983, Nagypál, 1986). 1986 végére az ilyen jellegű m űkö
dést felvállaló kábeltelevíziós stúdiók száma 25-re nőtt M agyarországon, s 
közel 170 000 lakásba ju to tt el. Az országban nincs központi (kereskedelmi) 
kábeltelevíziós rendszer, s a M agyar Televízió két program ot sugároz az 1. 
és 2. csatornán, hétfőnként ekkor még nincs adás, ami helyet biztosít más 
műsorszórásnak/’ A tv  monopolhelyzete — m ár ami m űködését m int tömeg
kommunikációs vállalatot illeti — megszűnt, ám a M inisztertanács Tájékozta
tási H ivatala elnökének 2/1986. (IX. 1.) MTH sz. rendelkezése (1. par. 2.) 
a M agyar Televízió szakvéleményének feltüntetését kívánja meg az újonnan 
létesülni kívánó tv-stúdiók engedélyezési kérelmén, így teh á t monopolhely
zete m int hatóságé megmaradt.

M int látható, a két utóbbi m űvészetorientált és audiovizuális társadalm i 
tevékenység (a közösségi televíziók közreműködőinek többsége társadalm i 
munkás) nagyobb hangsúlyt fek te te tt a lakosság érdekeinek kifejezésére és 
képviseletére. Ez a jelenség elvezet a m úvészetorientált am atőr tevékenysé
gek harm adik fázisához, m elyet a politika kifáradása jellemez, s amelynek 
időszakában a társadalmi nyilvánosság a politikai cselekvés szintjére került. 
1985-ben új politikai választási rendszer lépett életbe M agyarországon az 1983. 
évi III. törvény (dec. 27.) alapján, melynek részeként jelölőgyűlésekre került 
sor, és a lakosságnak lehetősége nyílt jelöltek állítására. így tehát ezen h a r
m adik szakaszban a művészeti és audiovizuális tevékenységeket nem terhe
lik feltétlenül különböző üzenetek terhei, hogy arról tudósítsanak: valami 
más, m int ahogy mondják. Azonban az előző szakaszból következően súlyo
san terhelik gazdasági nehézségek. E harm adik, piaci vagy szövetkezeti sza
kaszban az am atőrök és profik a szövetkezés új form áit keresik (pl. a Céh) 
annak érdekében, hogy kreativitásukból megélhessenek, s így a művészet 
m int m édium  a megélhetés eszközévé válik  am atőr viszonylatban is.
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Az eddigiekben tá rg y a lt történeti áttekintést a táblázat foglalja össze.

jelleg m édium üzenet

1948-tól

központi 
1958-tól kezdem é

nyezések

1964-től

„a mozgalom” 
által

a tv  és
intézm ények
által

— m unkáskórusok
— néptánc
— népdalkórus
— népművészet
— előadóművészetek

— tánczene

szabadság,
felszabadultság,
részvétel

(sugallt)

tehetség,
ráterm ettség,
részvétel

(sugallt)

1972-től mozgalmi — beatzene más az érzés
(„a mozgalom” — film más a valóság
kifáradása) — színjátszás más a konfliktus

— néptánc más ,mi'
in terregnum (önkifejezés)

(a reform
Csoport- m egtorpanása)

1980-tól kezdemé- más a tulajdon
nyezések — egyesülési — építészet más a hír

(a gazdaság — video és kábel (környezetkife-
kifáradása) jezés)

— piaci
(a politika — művészeti befektetés

1985-től kifáradása) vállalkozások (megélhetés)

A MÉDIUMOK FELHASZNÁLÁSI FOLYAMATA

Az első korszak — a központi kezdeményezések — médium használata 
elsősorban m űvészetpolitikai elemzés feladata. így a jelen  elemzés a máso
dik periódus vizsgálatára terjed  ki.

A csoportkezdeményezések esetében a stratégia szempontjából m egálla
pítható néhány azonos állomás. Az elindítóknak helyet kellett találniuk egy 
vállalati klub, ku ltúrház, iskola vagy egyetem stb. falai között, ahol is an
nak hivatásos vezetőjét (vezetőit) rá  kellett beszélni, vállalják el az „ernyő” 
szerepét az új tevékenységhez. Szakm ai tudást kellett szerezni a résztvevők
nek vagy az „ernyő” egy m unkatársának, hogy az ado tt művészeti tevé
kenység folytatásához szükséges m űködési engedélyt beszerezhessék. Majd 
az „ernyőt” rá  kellett venni, hogy engedje be a b arátokat is, így téve fo
kozatosan nyilvánossá  a tevékenységet. Az aktív résztvevők felelősséggel irá
nyíto tták  a program okat, hogy a törvények ideológiai vagy fizikai m egsérté
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sét elkerüljék. A későbbiekben kapcsolatfelvételt hoztak létre a hasonlóan 
tevékenykedőkkel (közös fellépések, koncertek, fesztiválok stb.) és nyilvános- 
ságfot-publicitást kerestek. A jól szervezett közös rendezvényekről terjedő 
publicitás gyakorta hozzájárult ahhoz, hogy pénzügyi tám ogatásra tegyenek 
szert, s így az „ernyőből” vagy másik rábeszélt szervből mecénás lett. Ettől 
kezdve az önkéntes tevékenységre bizonyos kötelezettségek hárultak  annak 
érdekében, hogy a m ecenatúrára való érdemességüket bizonyítsák, s megkez
dődött a professzionalizálódás autoszelekciója.

A professzionalizálódás szintje döntő tényezővé vált az am atőr művészeti 
tevékenységek esetében. A mozgalmi szakaszban negatívum ként ta rto tták  szá 
mon, mivel a hivatásos résztvevők m ár nem a mozgalom emberei voltak, k i
véve a táncházat, ahol m aga a program  a hivatásosoknak is szabadidős tevé
kenység lehetett (Siklós, 1977, p. 84.), így nem jö tt létre teljes elkülönülés. 
Az egyesülési szakaszban a „professzionalizálódás” pozitív fejlem ényt je len
tett, mivel ezt a nagyobb szakértelemmel hozták kapcsolatba, s az egyesületek 
és stúdiók eredményesebben tudtak dolgozni az önkéntes szakértők  segítségével.

Az intézményesülés foka a mozgalmi szakaszban m ár nemcsak negatí
vum, de vízválasztó is volt, mivel ezek a tevékenységek valamiféle önkife
jezést reprezentáltak bizonyos fennálló központi intézményes elképzelések
kel szemben. Így az intézményesülés hozzájárulhatott az adott művészeti 
tevékenység technikai minőségének emeléséhez, ám gyengítette az üzene
tet. Ennek legjobb példája az 1983-as évet követő, üzleti életbe intézm é
nyesült beatzene. A néptáncmédium jelenti itt is a kivételt, m ert míg az 
egyes táncok intézmények formában ismét felvihetők a színpadra, m aga 
a táncházmozgalom m int program (műsor) alkalmi jellegénél s technikai 
igénytelenségénél fogva üzenetét — az együttességet — szabad ég alatt, 
színpad és elektromosság nélkül is közvetíteni tudja. Az intézményesülés 
az egyesülési szakaszban létfeltétel.

A fogadtatás (dekódolás) folyam atát is ketté kell választani a szaka
szok szerint. Bár m indkét szakasz másságot fejezett ki, a mozgalmi tevé
kenységek a központi intézmények által kifejezésre ju tta to tt koncepciókat 
kérdőjelezték meg, míg az egyesületek és stúdiók csak bizonyos intézm é
nyek tevékenységét. A fogadtatás ennek megfelelően különböző volt. A 
beatet -— az idősebb generációk ab ovo felzúdulásával párhuzam osan — 
nyugatim ádattal vádolták és nem -m agyar jellege m iatt tám adták (Sebők, 
1983, p. 102.). A szociográfiai filmek egyes vélemények szerint eltorzítot
ták a valóságot, csak a negatívum okat láttatva, az am atőr színház u ltra 
balos és túlságosan abszurd volt (Magyar Ifjúság, 1972/12). A táncházat (és 
folklórt) tú l magyarosnak, nacionalistának és sovinisztának nevezték. Ál
talában a m indenkori korszak vezető teoretikusai védték meg e mozgal
m akat elemző cikkeik révén (lásd: Sebők  uo., Pozsgay 1972, Vitányi 1973, 
Vargyas 1974 stb.). Ezzel együtt a mozgalmak népszerűségük csúcsán m in t
egy keresztes háborút vívtak, hogy tevékenységükkel a másság üzenetét 
továbbíthassák. A fentieken kívül, m int a fentiekből kitűnik, a fejlődés 
bizonyos szakaszában a központi kezdeményezések lépést tettek a mozga
lomhoz való csatlakozásra annak tám ogatása érdekében. Ez minden eset
ben rendeletekben és határozatokban is form át öltött, melyek hozzájárul
tak a mozgalmak intézményesüléséhez (1. alább). Az egyesületek  m unkájá-
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nak dekódolása m ás m intát követett, tevékenységükkel a lakosság álta
lában egyetértett, míg nem tetszést leginkább csak az é rin te tt intézmény 
nyilvánított, bár a Fővárosi Tanács vagy a Magyar Televízió esetében ez 
is sokat jelentett.

Az am atőr művészeti és audiovizuális tevékenységek szerkezetét meg
lehetős határozottsággal jellem ezte e csoportkezdeményezések egygenerá- 
ciós jellege. A fentiekben tárgyalt tevékenységek egyikénél sem lehetett 
nyomon követni a generációs váltás eredm ényezte folyamatosságot. Az új 
nemzedék m ár a professzionalizálódott, intézm ényesült szakaszban csatla
kozhatott a — b ár akkorra m ár annak alig nevezhető — mozgalmakhoz 
(erre a beat sorsa szolgál példának).

A KÖZMŰVELŐDÉS MINT MÉDIUM — AZ ORGANIKUSSAG
KÉRDÉSÉRŐL

Az utóbbi négy évtized hazai m űvészetorientált am atőr tevékenységei
nek társadalm i szintű mozgásait m egkíséreltem  röviden áttekinteni. E négy 
évtized kezdetén, m int láttuk , „a közművelődés széles körű program ja” e 
fenti tevékenységekre, valam int az ism eretterjesztésre korlátozódott. A be- 
határolódás ellenére azonban a kulturális, művelődési terü let különböző 
szociális és politikai tarta lm ak átv itelét is felvállalta, s egy-egy korszak 
keresztes h ad jára tak én t különböző önkifejezési üzenetet, igényt és érdeket 
is képviselt.

A közművelődés ezen kettős szerepét számos esetben a szervetlen fe j
lődés eredm ényének tu lajdonítják  (Varga 1986, p. 228, S zek fű  1983, p. 131), 
ám  e kifejezés am ennyire képszerű, olyannyira önellentmondásos is. A „szer- 
vetlenség” és a „fejlődés” egym ást kizáró kategóriák, így a kérdés meg
fogalmazói a „szervetlen fejlődés” pusztán hiposztazáit történeti-szocio
lógiai folyam atával vetik össze a „szerves fejlődés” — vágygondolkodást 
is tükröző — eszméjét. Mégis, a társadalom  „szervetlen fejlődésének” kö- 
szönhető-e az a jelen  dolgozatban is le írt jelenség, m iszerint M agyaror
szágon a közösségi ku lturális kezdem ényezéseket minden esetben intézmé- 
nyesülési-professzionalizálódási pályára irány ítja  egy, a m indenkori kezde
ményezésre vonatkozó rendelet, s összefoglalva egy kezdem ényezés—mozga
lom —rendelet—in tézm ényesülés—professzionalizálódás—elhalás fejlődési m in
ta  figyelhető m eg az évtizedek során? A társadalom  m int egész különbö
ző közösségek (helyi, szakmai és érdek-) konglom erátum a az adott hatalm i 
hierarchián belül. A társadalom  általános h ierarchiáját (szerkezetét) érin
tő változások vagy éppenséggel a gyakori változások súlyos hatással lehet
nek a közösségek konglom erátum on belüli hálózatára. Így például, ha egy 
adott változás során — m elyre a bevezetőben az 1948—49-es időpont meg
jelölésével u taltam  — a társadalm at teljes m értékben központilag akarják  
irányítani, úgy az öntevékeny, tehát önmozgással bíró s önszabályozó há
lózat helyébe és az egymással kölcsönhatásban lévő közösségek irányítására 
is megfelelő intézm ényrendszert kell létrehozni. Az ábra egy önszabályozó 
s egy központi irányítású  hálózat különbségét modellezi :
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X

A két rendszer közötti döntő különbség az, hogy míg az önszabályozó
nak nevezett struk tú rában  a közösségek közvetettség nélkül érintkezhet
nek egymással, a külvilággal és az inézményekkel, addig a központi irá
nyítású modell esetében a közösségek között nincs közvetlen érintkezés. 
Nincs társadalmi nyilvánosság, a közösségek, valam int a közösségek és a 
külvilág közötti kontaktusokat a központ által m űködtetett intézmények 
szervezik. Visszatérve a közművelődés kérdéséhez, nem meglepő tehát, hogy 
a statisztika nem m utat egyetlen kifejezetten társas célú egyesületet sem 
1982-ben, szemben az 1932-re k im utatott 3807-tel (Harangi 1985, p. 41): a 
„társas” érdekképviseletet addigra ugyancsak központi intézm ények vették 
át. „A »helyi társadalom « valódi fórumai hiányoznak még, s csakúgy a 
»helyi nyilvánosság«” (K u ti , Marschall, Nyilas 1986, p. 187) — em lítik ezt 
más források is, és hasonló indoklással tám asztják  alá egy 10 000 lakást 
felölelő, földrajzilag különálló új lakótelep igényét kábeltelevíziós hálózat
ra (Szekfű  1983, p. 132).

A modell elméleti szempontból m agyarázatot nyú jt a magyarországi 
am atőr művészeti és audiovizuális mozgalmak fejlődésére. A központi kez
deményezés korszakában a központ saját intézm ényeit, csatornáit hasz
nálta a tevékenységek megszervezésére. Ám a későbbiekben m inden cso
portkezdeményezés saját csatornát kellett hogy hasítson az in tézm ények
ből, hogy létrehozhasson valamit, ami addig nem  létezett. M inden vágás 
a központ intézm ényeit sebezte meg, hiszen ezek az ő csatornái voltak, m e
lyeik egyébként is mindaddig a központ felől áram olta tták  az üzeneteket.

A modell szemlélteti az intézményesülés  folyam atának lélektanilag is 
vízválasztó jellegét. Amikor egy-egy csoportkezdeményezésű mozgalom in
tézményesülni kezdett, egyre inkább az intézményi környezet részévé vált — 
ezáltal meglazult kötődése az eredeti csoporthoz, s egyre kevésbé fejezhette 
ki annak üzenetét, mely éppen a különbség, a  másság hangsúlyozása volt.

Az egyesülési szakasz időszaka még ennél is egyértelm űbben m utatja 
azon hipotézis jogosságát, hogy mindezen közművelődési törekvések a tár
sadalmi nyilvánosság szerepét vállalták fel M agyarországon. A közművelő
dés a csatorna, a médium szerepét töltötte be, mely más m édium  hiányában  
az ifjúság érzéseit, eszméit, identitását, szükségleteit és érdekeit, majd az 
egyesülések periódusában a lakosság hasonló üzenetét hordozta. Az am atőr
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színjátszás nem tu d o tt politikai csatornává válni, de a kábeltelevízió már 
közel já r t  ehhez. Ennék példája az 1985-ös választások jelölőgyűléseinek vi
deós rögzítése és sugárzása azok részére, akik a gyűlésen nem tud ták  részt 
venni (Zalaegerszeg).

A modell a fentieken kívül m agyarázatot nyú jt a személyes kapcsolatok 
kiem elkedő jelentőségére M agyarországon, m elyet az egyesületeik m ár kife
jezetten  ki is aknáznak, am ikor jogi személyeket és hivatalnök, szakértő ta 
gokat vonnak be m unkájukba (Harangi 1986, p. 149.). Egy-egy személy egy
szerre lehet tagja a csoportnak (közösségnek) és a központi intézm ényrend
szernek is, s ezáltal még egy teljesen központilag irányíto tt struk tú rában  is 
meg lehet takarítan i a osatornavágás fáradságos m unkáját nyom talan, lát
ha ta tlan  kommunikációs (és cselekvési) u tak létrehozása révén — annak po
zitív és negatív következm ényeivel.

A második modell — úgynevezett szervetlen — fejlődésének alapvető 
problém ája tehát a társadalm i nyilvánosság hiánya, vagyis, hogy nem  létezik 
a  csoportok és a központ között folyamatos, közvetlen  interakció. A kapcsola
tok indukáló hatásának  hiányában még a kezdeményezések is kívülről ins
p iráltak , m int azt az írás elején bem utattuk. így az ilyen társadalm i szerke
zet fejlődése különbözik az önszabályozó modellétől. A központi szabályozás 
kiépítése u tán itt a fe j lődés t  elő kell segíteni tervek, rendeletek, új intéz
m ények, külső inform ációk, program ok stb. révén, m ásként fogalmazva: idő
ről időre kívülről kell „géneket” ü ltetn i a közösségekbe. Tehát a m etaforikus 
fogalm azásban is helyettesíteni szükséges a „szerves—szervetlen” dichotómiát, 
ahol is ez az utóbbi inkább exogén  (kívülről szabályozott) fejlődésként jelle
m ezhető, a belső interkom m unikációval rendelkező önszabályozó szervezet 
endogén  (belülről eredő) fejlődésével szemben.

Ezen indukált fejlődés során le tt  M agyarországon a közművelődés a tá r
sadalm i nyilvánosság médium a. A m édium  valódi, 1985-től kezdődő megjele
nése tehát felveti a közművelődés identitásának kérdését.

MEGJEGYZÉSEK

1 A tanulmány 1987-ben készült, szövegváltoztatások helyett az időközben bekö
vetkezett változásokat reflexióként a jelen Megjegyzések tartalmazzák.

2 Ennek jellegzetes példája az angol nyelvű dalok címeinek szándéktalan félre- 
fordítása, mely azóta is folytatatódik, mintegy szimbolizálva a kultúrák közötti 
átjárás nehézségét. Pl. a Hermann’s Hermits No Milk Today így lett Ma nincs 
tej-re fordítva nálunk, ahol ez a jelenség mindennapos estefelé a boltokban. Az 
angol cím — és a szöveg — viszont az angol mindennapokban használt kis üze
nőkorongra utal, melyet az ablakba téve tudatják a tejesemberrel, hogy a jelzett 
számnak megfelelő számú palack tejet tegye a küszöbre. A No Milk Today je
lölésre állított nyilacska a házigazdák távollétére utal, tehát „ma nem kérünk 
tejet” tartalmú, s a dal szereplője ebből értesül szerelmese elutazásáról (a „ma 
nincs tej” angolul ,there is no milk today’ volna). Az angol szöveg értése gyak
ran tehát már a címnél elakadt.

3 Az intézmény azóta Közművelődési Információs Vállalatként kilépett a költség- 
vetési keretek közül, s fokozottan táblázatunk utolsó, piaci szakaszának mintá
jára működik.
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4 A közösségi kábeltelevíziózás előbb a műholdas vétel engedélyezése, majd 1989. 
január 1-jétől a hétfői adás és a megváltozott műsorpolitika bevezetése miatt 
nehéz helyzetbe került. Ugyanakkor a helyi hírek a nyilvánosság valódi csa
tornáinak felelevenedése révén a helyi, professzionális sajtóban keresnek helyet 
maguknak, mint pl. a tiszakécskei osztályzáseset stb. A kábeltelevíziós stúdiók 
így az érdeklődés csökkenése s a tanulmányban jelzett piaci szakasz bekövet
kezése folytán vállalkozásokba kezdtek (műholdvevő-hálózatok kiépítése, rek- 
lámfilm-tevékenység stb.).
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Szász János András

SZELLEMI-ÉRZELMI ÁTTÖRÉS A DIKTATÚRÁN 
Avantgárd ifjúsági színjátszás 1968— 1972

írásom ban, személyes és ku tatási tapasztalataim  alapján, a korszak né
hány  kiemelkedő együttesének sajátos produkcióit ismertetem. Ennek során 
közvetve az is nyilvánvalóvá válik, hogy m ai politikai küzdelmeink szerves 
előzményei azok a szellem i-kulturális-m űvészeti törekvések, amelyek az 1960- 
as évek végén, 1970-es évek elején M agyarországon (és Kelet-Európa néhány 
m ás országában, főkén t Lengyelországban és 1968-ig Csehszlovákiában) ki
bontakoztak. E rre  az örökségre m a ezért is érdem es odafigyelni, m ert egy
részt a d ik tatú rán  való szellemi-érzelmi „győzelem”, illetve áttörés nélkül 
nem  ju thattunk  volna el napjaink politikai-strukturális reform törekvései
hez, másrészt m ert ez az áttörés szellemileg-erkölcsileg többet követelt és 
ígért, m int „csupán” politikai és gazdasági „reform ot”. A társadalom , a sze
mélyiség, a hit és elkötelezettség teljes m egújulását és újjászületését igényelte.

*
Az 1970-es évek elején a Tatabányai Országos Fesztiválon találkoztam  

először az új színházi mozgalommal. Két különös előadás ragadott meg. Egyik 
a Halász Péter v eze tte  Kassák Stúdió Itt m indenk i csak ül meg áll c. produk
ciója volt. A m ásik Eless Béla rendezésében a Tatabányai Bányász Színpad
H. Fukazava jap án  szerző Zarándok-ének  c. drám ájának bem utatása.

Halász Péter együttesének stílusa volt szám om ra különösen új. Mikor 
a klubszerű színházterem be bevonultunk mi, nézők, a színészek m ár a te
rem  közepén voltak, lazítottak, koncentrációs gyakorlatokat végeztek; néhá- 
nyan nadrágjukat fe lha jtva  lábat mostak, hogy ily módon frissítsék m agu
kat. A színháznak szám om ra — m int néző szám ára — eddig ism ert világát 
ezzel a néhány m ozzanattal vulgarizálták. M egfosztották szentségjegyeitől, 
és egyszerre beavattak  egy másik világba. A kulisszák mögül érzékelhető kö
zelségbe hozták azokat az eszközöket, m elyekből a színház felépül, illetve a 
színházi m egjelenítés „szent” eszközeivé ava tták  ezeket az egyszerű, term é
szetes, a korábbi színházhoz viszonyítva végtelenül szegényesnek tűnő dol
gokat. M indenekelőtt az em beri testet, |a trikókban  feszülő és ellazuló iz
m okat, a kéz és m eztelen lábfej vagy felsőtest érzékiségét, életteljes, foko
zott jelenlétét a tá rg y i világban. A m ozdulatok erejét, a lélegzetvétel dina
m ikáját, m indazt, am ivel az élő csodálatos módon összeköttetésben van a 
környező világgal, az élettelennel. U ralkodik ra jta , és mégis mélységesen és 
kétségbeejtően a k iszolgáltato ttja is annak. Д г eszközök szegénysége a létünk 
lényegéhez való odáfordulást szuggerálja, nem  színházasdit játszunk, hanem
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színházat; a biológiai létben gyökerező törékeny emberi világ értelm ét keres
sük.

Az előadás sem a megszokott színházi felépítésű volt. Nem volt történe
te, nem  voltak benne párbeszédek vagy bárm ilyen irodalmi szöveg, hanem  ap
ró, egymást váltó mozzanatokból bontakozott ki a szabad jazz im provizatív 
jellegéhez hasonló alkotó dram aturgiát alkalmazva. Az egyes jelenetek előt
tünk  bontakoztak ki és haltak el, átadva ^helyüket az újabbaknak, a teljes 
rögtönzíés és spontaneitás érzését keltve, ugyanakkor mégis tisztán, k arak té i 
risztikusan, sokkoló erővel form álva meg az egyes mozzanatokat. Az egyes 
jelenetek hatása fokozatosan gerjesztette egymást.

Miből épült föl az előadás? Azt lehet m ondani — legalábbis az előadók 
azt az érzést keltették —, hogy az élet bárm ilyen hétköznapi történéséből 
felépülhet. Sőt, az esemény minél hétköznapibb, annál sokkolóbb hatású szá
m unkra, hiszen m indannyiunkkal m egtörténhet, hogy pl. m együnk át a síne
ken, elgázol bennünket a villamos, betakarják  holttestünket, és az emberek 
m ár napirendre is térnek az esemény felett, mennek tovább. M ajd az egyik 
szereplő zengő fűrésszel, géppisztolysorozatot im itálva lövi a színészeket, ké
sőbb a fegyvert ránk  irányítva tovább tüzel. Megdöbbenünk, hogy ránk is 
lőhetnek, mi is szereplőivé válhatunk a játéknak, illetve az életnek, amely
ben az események folynak. Időnként a színészek közül néhányan, esetenként 
m indannyian, közvetlenül a nézőkhöz rohannak és fo jto tt hangon, szűnni 
nem akaróan egyre erőteljesebben suttogják: „Itt m indenki csak ül, meg 
á l l . . . ” Ezzel a görög kórushoz hasonlóan, mintegy keretbe foglalják, össze
fűzik az előadás egyes jeleneteit, s kiemelik azok közös lényegét. Az ism ét
lődő mondatok elfojtott suttogása, váltakozva újabb és ú jabb jelenetekkel, 
egyre inkább felzaklat, s felkorbácsolja az em berben az elfo jto tt dühöt, rá 
döbbenti, hogy valóban „csak ül, meg áll”, igyekszik m egalkudni, nem be
avatkozni a dolgokba, saját békéje m iatt. Hagyjuk m agunk m ellett elmenni 
az eseményeket. R ívülrekedünk így saját életünkön is, saját nemesebb in
dulatainkat is elfojtjuk.

Itt láttam  először a szerelmi aktusnak a test életével, fizikai jelenlétével 
való sokkoló hatású  kifejezését is: még zajlik az előző jelenet, am ikor a szín
pad szemben lévő két oldalán egy fiú és egy lány az életre ébredés lassú 
m ozdulatával kezd keresőn kúszni egymás felé, összetalálkozva a biológiai 
egyesülés erejét szimbolizálva összefonódnak. Ahogy az előadás a zenéből (a 
szabad im provizatív j azzból) vette, illetve ahhoz hasonlóan ép ítette  fel d ra
m aturgiáját, a „szerelmi jelenet” a táncból m erített legtöbbet, de azt is a leg
egyszerűbb form ákra bontotta és vezette vissza, érzékeltetve az emberi élet
nek és kapcsolatnak a biológiai m eghatározottságban gyökerező elem entáris 
erejét.

Megdöbbentő volt a csoport viselkedésének előadáson kívüli szuggesztivi- 
tása is. Az egész csoportot valam it fanatikusnak tűnő hit já r ta  át közös vál
lalkozásuk iránt. Ezt a hitet környezetükre is kisugározták. A fiatalok kö
zösségi összetartozásának rég nem lá to tt erejével találkozhattunk. Ezt a fa
natizm ust a  későbbi évek során a  többi nagy csoportnál is tapasztaltam . A 
„kor szelleme”, a közönség hasonló igénye és a csoportok fanatikus hitéből 
táplálkozó energia egymást gerjesztő szerencsés találkozása te tte  lehetővé,
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hogy egy-egy kiem elkedő együttes legjobb előadásaiban a világ korszerű szín
házai legjobb teljesítm ényeinek színvonalára em elkedjen művészi értékeiben 
is. Az önkifejezésben való találkozás s a kor haladó eszméivel való azonosu
lás terem tette  meg a fesztiválok igazi ünnepi hangulatát.

A Tatabányai Bányász Színpad előadásában H. Fukazava Zarándok-éne
kében  a sokkoló hatású  tragédia szintén ,a hétköznapiság mozzanatát emelei a 
legmagasabb szintre. Megszoktuk m ár, hogy barikádokon meghaló forradal
m árok és népvezérek a legnagyobb hőseink. Itt viszont egy öregasszony ma
gasztosul „hőssé” azáltal, hogy a távol-keleti szokásoknak megfelelően déd- 
u tokája megszületése u tán  felzarándokol a N arajám ára, és ott önkéntes éhha- 
la lt hal. Az előadás erre  a zarándokúira  .való készülődés körülm ényeit s a 
táplálkozási lehetőségek m iatt k ialaku lt kegyetlen parancs elfogadását ábrá
zolja. Az emberi m éltóságnak e kegyetlen törvények közötti megőrzését élhet
jük  át.

A következő években m egrendezett nagy fesztiválok, főleg a kazincbarci
kai országos fesztiválok 1972-ben és 1974-ben, de a Balassagyarm aton, Deb
recenben, Egerben vagy a Szentendrén rendezett nagy találkozók is igazi ün 
nepekké váltak. A kifejezési eszközök hihetetlen gyorsasággal gazdagodtak és 
terjedtek. A Kassák Stúdió, de az U niversitas (Rüszt József vezetésével) és a 
szegedi JATE Egyetemi Színpad (Pál István vezetésevei) is nemzetközi fesz
tiválokról a világ színházi m ozgalm ának legkorszerűbb kifejezési eszközeit 
hozták m agukkal. A brechti „elidegenítő” játékstílust a lengyel Grotowski kí
sérleti színházának — a testtel való kifejezés úgynevezett szegényszínházá
nak — eszközeivel ötvözték. Ugyanígy tanultak  az angol Peter Brooktól, de 
felelevenítették a forradalom  utáni szovjet színház és a korabeli ném et szín
ház töm eghatást kiváltó eszközeit is. A test és mozgás kifejező erejére épít
ve, csak egyszerű, jelképes, stilizált díszleteket használva így hozták létre a 
hazai szegényszíriházat. Az egyszerű, elemi eszközökhöz való visszatérés egy
ben lehetővé te tte  a sokkoló erejű „kegyetlen” színházi stílus kialakulását. 
(Mindez a kifejezési form a és életérzés rokon azzal, am it korábban a beat- 
hullám  kibontakozása során lá th a ttu n k  és rokon a későbbiekben a tem atikus 
néptánc-koreográfiákban tapasz ta la takkal is.)

Az első Országos Kazincbarcikai Fesztiválon, 1972-ben a miskolci Manézs 
Színház (rendezője Lengyel Pál) előadása csupán néhány percig ta rt. Egy 
fehérekből álló csoport üldöz egy négert. Időnként szem elől tévesztik, ilyen
kor m egtorpannak, m ajd fokozott erővel fo lytatják  a hajszát. Rohanásuk za
ja  és ziháló lélegzetük hangja egyre erősödik. Végül a négert egy lépcsőfel
járóhoz szorítja. Ö felrohan a lépcsőn, a .tetején, m in t egy szobortalapzaton 
megáll, kezét a feje fölé emeli. A rá irány íto tt reflektorfényben élesen k ira j
zolódik árnyéka a színpad h á tu lján  kifeszített fehér lepedőn. Az árnyék az 
am erikai szabadságszöbor glóriás a lak já t form álja ki. Az éles fények hirtelen 
kialszanak. Az ösztöneinkig hatoló félelem a szinte „üvöltő” csendben az 
eszme és valóság mélységes szem bekerülésének lehetőségeire döbbent rá.

Egy későbbi produkciójukban a to rzu lt hatalom  ábrázolásának form ájá
ban még plasztikusadban fejeződik ki ez a gondolat: egy csoport a vezér 
harsány sípjeleire gyakorolja az egyform a m ozdulatokat. Az egyik szereplő 
kizökken, saját mozgást kezd végezni, m ajd m egpróbálja m egállítani a csoport

94



gépiessé vált mozgását is, ezért a vezér parancsára eltapossák. A vezér, most 
m ár alvezéreivel együtt, díszes tem etést rendez a megöltnek, m aguknak sa
já títv a  ki annak tetteit. Megbíznák egy szobrászt, hogy készítsen szobrot a 
hősről. A művész lázasan dolgozik, a megrendelőknek nem tetszik az első vál
tozat. A saját ízlésüknek megfelelő változatot készíttetik el vele. Végül m un
kájáért cukorkával (nyalókával) jutalmazzák, s a nézőknek is cukorkát szór
nak ki.

Az előadás hatása itt is a felfokozott és stilizált mozgásra és az éles 
hanghatásokra épül. A színpad pódium jellegű, hátrafelé kissé emelkedő. 
Azt az érzést kelti, m intha .a cirkusz porondjára látnánk be, ahol idomítás, 
azaz az egyéniség kiölése folyik. A temetés szertartásossága, a stilizált mozgás, 
az artikulálatlanul felcsattanó vezényszavak sötét világa jelenik meg. M ind
ezt a művész m anipulálása zárja, aki hálásan mosolyog m egkapott nyalókája 
m iatt. Végül m i magunk, nézők is m egkapjuk m egérdemelt cukorkánkat.

De hasonló módon sokkoló hatásúak voltak a dokum entum játékok is. 
Szintén az I. Országos Kazincbarcikai Fesztiválon (1972) lá th a ttu k  a Tatabá
nyai Bányász színpad K ukabúvárok  című előadását. Az előadás anyagát a 
színpadtagok gyűjtötték össze. A tatabányai gyerekeknek arról az 1—2 szá
zalékot kitevő részéről szólt, akik szemeteskukákból gyűjtögetve szerzik meg 
napi élelmüket. Igaz, ez a gyerekek kis töredékét jelenti. De hogyan lehet, 
hogy ez a szocialista viszonyok között még az 1970-es évékben is előfordul
hat?  — kérdezték a fiatalok az előadással.

A történelm i m últ is jelenné vált a színpadokon. Sokszor annál m egrá- 
zóbb erővel szólt a máról, m ennél mélyebben ásott a m últba. Jól példázza 
ezt Debreceni Tibor rendezésében a Vári Színpad Perlő Ének  c. előadása.

Az előadás szerkesztett anyagból épül fel. A török világból (a 150 évig 
ta rtó  török megszállás idejéből) m egm aradt panaszos jobbágylevelek és v á lt
ságdíjért könyörgő foglyok leveleit idézve elkerülhetetlen volt nem gon
dolni az ötvenes években különösen a parasztságot sújtó kiszolgáltatottságra, 
a beszolgáltatástól a kitelepítésekig, a kuláküldözésig, vagy éppen a kényszer
rel megszervezett téeszek m unkaerejének biztosítása végett a faluból való 
elköltözést és m unkavállalást tanácsi engedélyhez kapcsoló, a középkori 
jobbágy röghözkötöttségét eszünkbe ju tta tó  rendeletig.

A perlő énekként felhangzó protestáns zsoltár: „Perelj Uram  perlőiddel, 
Harcolj én ellenségeim m el. . pedig úgy hangzott fel, m int egy mai fohász, 
csak éppen még azt a plusz jelentést is hordozta, hogy a „per” nem mai 
csupán, hanem a történelem ben mélyen és sokszor átélt. M ásrészt jelentette 
azt is, hogy a mai per ugyan lehet más, m int a régi, de nem  biztos, hogy ki
sebb súllyal nehezedik ránk, és ahogy akkor hit kellett, m a is hit (elköte
lezettség) kell megharcolálsához.

A mozgalomnak ezekben az évkben (1968—1973) kibontakozó nagy fel
hajtóerejére jellemző, hogy a m odern avantgarde színház egyik legjelentő
sebb teljesítm énye egy, a városainktól távol eső kis faluban jö tt létre.

Bagosi László Mágocson, a helyi falusi fiatalokkal rendezte meg Peter Weiss 
Mock Impôt Ur c. darabját. A jóhiszemű ember végtelen kiszolgáltatottságát 
m utatták  be. Mock Impôt feleségét elcsábítják, mindenéből kifosztják, végül 
a m odern idők legújabb „vívm ánya” szerint gépként szétszedik, belső részét
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is kicserélik. Személyiség nélküli új em bert form álnak belőle. A nyugati vi
lág arc nélküli töm egem berévé válik. De fellelhetjük benne a mi világunk 
,,jólnevelt”, ún. „közösségi” em berét is.

De még azok a színpadok és rendezők is, akik nem  törekedtek kimon
dottan politizáló, agitatív  darabok rendezésére, m int pl. Mezei Éva, vagy Ke- 
lety  István, rendezéseikkel nagy h a tást gyakoroltak a színházi szemlélet 
m egújítására. K elety  Istvánnak a budapesti Műegyetem Szkéné Színpadával 
bem utatott Aucasin és Nicolette c. középkori francia népm esére épülő játéka 
a mese varázsának és a színpadi já ték n ak  új lehetőségeit fedezte fel szá
munkra.

A szegényszínház eszköztelen eszköztára éppen azért nagy hatású és m i
nőségileg új, m ert a kínosan elkészített, az am atőröknél legtöbbször giocses 
vagy naturalista  kulisszák és jelmezek helyett a szereplők alakulnak át jel
mezzé és kulisszává. Ezzel a mese v ilágának antropom orf karakteréhez igazán 
megfelelő eszköztárat találtak . A m esében minden tárgy  vagy közeg átlelke
sített, emberi tulajdonságokkal felrulházott, ezért lehet tökéletes kulissza a 
néhány szereplőből összeálló erdő: egyszerre jelzik és jelentik  az erdőt és 
annak emberi le lkét; és ugyanaz a helyzet a többi eszközzel te. A történet 
és a cselekmény álta l m egkövetelt változásokat az átlényegülés varázsa hatja  
át, és ám ulatba ejti a nézőt. (Ez a játékstílus különösen nagy pályát futott 
be a középiskolai színpadoknál Tiszaföldvártól Sárbogárdig, Monortól, Sze
gedig, Debrecentől Kaposvárig.)

Végül P ál István  rendezésében a JATE Egyetemi Színpad előadásában 
bem utatott két nagy hatású  produkció kapcsán szeretném  m egm utatni a moz
galom 1974-ig terjedő  hőskora lehetőségeinek ha tára it és korlátáit. Ezáltal 
szeretném érzékeltetni, m iként veszett el a mozgalom ünnepterem tő ereje.

Az egyik produkció a K őm űves K elem en  balladájának színpadi feldol
gozása. A Szegedi Egyetemi Színpad, részben az eredeti ballada alapján, rész
ben Sarkadi Im re töredékesen m egm aradt d rám ájára tám aszkodva készítette 
el az előadást. Az előadás az áldozattétel mai értelm ét ku tatja , hitelesen, 
nagy drámai erővel felm utatva, hogy nem  adható egyértelm űen igenlő válasz 
arra  a kérdésre: vajon  m egérte-e az áldozat?

Kelemen v á lla lja  az áldozatot, a közösnek h itt ügyért, m ajd keresi te tte  
értelmét. K étségbeesetten tapasztalja, hogy am it közös ügynek hitt, az mások 
számára merő egyéni érdek és haszon volt, kockázat és áldozatvállalás nélkül. 
A létrehozott m ű is m ásokat szolgál m ár, elidegenedik tőlünk, nem old fel, 
nem emel magához.

Az áldozathozatallal önm agunkat fosztjuk ki, legszentébb személyes érté
keinket áldozzuk fel, — mégis kívül rekedünk a létrehozott művön. Ugyan
akkor — s a  trag ikus szituációnak ta lán  éppen ez a legmélyebb rétege — a 
cselekvésre nincs m ás lehetőségünk. Ha elkötelezettek akarunk m aradni, s 
emberileg (és társadalm ilag  is) érvényeset, értékeset akarunk  tenni, vállal
nunk kell a lehete tlen t, a m egsemmisülést, önm agunk kifosztását. De vajon 
vállalhatjuk-e, hogy önm agunkat, önm agunk m egsemmisítése árán valósítsuk 
meg? Igen, de m inek? Nem, de m uszáj!

E kérdésekkel .tehát m ár e lju to ttunk  ennek a társadalm ilag tenni, változ
ta tn i akaró m ozgalom nak a határaihoz. A kérdések a világ abszurditásához
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vezetnek, jelzik a „továbblépés” stílusát. Tárjuk fel viszonyaink abszurditá
sát, hogy legalább ennyiben is tú llép jünk  azokon. (Jól m u tatja  az abszurd 
felé való eltolódást, hogy a későbbi években egyre több színpad tűz napi
rendre ilyen drám ákat jelentős közönségsikerrel. Jó  példája ennek Mészáros 
Tamás rendezésében a M etro Színpad bem utatásában láto tt M rozek-dráma, 
a Tangó.)

A mozgalom határait más vonatkozásban ismét csak Pál István rende
zésében ? JATE színpad előadásában lá to tt Petőfi Rock reprezentálja.

A mozgalom mindig kettős term észetű volt; művészeti és társadalm i-poli
tikai (és ha úgy tetszik világnézeti!). A kettő csak együtt, egymást erősítve 
szülhetett igazán hatásos színházat, és társadalm i hatékonyságát is döntően 
művészi mélységén, hitelességén át fe jte tte  ki. De m agában hordta a lehe
tőségét annak is, hogy tere t kapva társadalm i-politikai mozgalom bontakozzon 
ki belőle. Mozgalom a hatékonyabb, demokratikusabb, felelősségteljesebb 
társadalm i viszonyok létrehozásáért, m int áhogyan m agában hordta a lehe
tőséget a korszerű színház (és színházi mozgalom) m egterem tésére is.

A  Petőfi Rock a társadalm i-politikai mozgalommá válás lehetőségeit, il
letve annak korlátá it példázza. A Petőfi-évforduló volt az a pont (1973), am i
kor az am atőr színjátszó mozgalom legszélesebb tömegeit érin te tte  a társadal
mi-politikai felelősségérzet, öntudatosodás, aktivizálódás. Az állandóan m űkö
dő nagyobb csoportok m ellett főleg középiskolákban, iparitanuló-intézetek- 
ben számos, alkalmilag létre jö tt csoport alakult, lázasan készülődtek az ün 
neplésre. A hivatalosan m eghirdetett évforduló a fiatalok igényével ta lálko
zott ez esetben.

Ez az aktivizálódási hullám  is érzékeltette, hogy egy viszonylag szűk ré
tegre kiterjedő művészeti mozgalom hogyan válhat szélesebb társadalm i moz
galommá.

Az am atőr ifjúsági színházi mozgalom társadalom kritikai szelleme a  Pe- 
tőfi-évfordulón, Petőfi nevében és szellemétől indíttatva átcsapott a nemzeti 
függetlenség, a nemzeti sors problém áinak felszínre hozásába.

A Petőfi Rock azért különösen érdekes példa, m ert a színházi form ák kö
zött elment a közönség legteljesebb aktivizálásáig. Az előadás szerkezete úgy 
épül fel, hogy önmagába körkörösen visszatér, s így soha nincs befejezve. A 
játék  addig folyik és ismétli önmagát, míg a nézőket annyira fel nem gerjesz
ti, hogy beállnak a játszók közé, és velük együtt énekelnek és vonulnak ki a 
színházteremből, így a színházi játék átvált (átválthat)! utcai demonstrációvá. 
Ez pedig politikailag nem volt megengedett.

Ezzel lényegében el is értünk  a társadalm ilag  elkötelezett avantgarde if
júsági színpad lehetőségeinek határaihoz, mely egyrészt az abszurd drám ák 
felé való fordulásban, másrészt közvetlen társadalm i demonstráció, a változ
tatások erőszakos kikényszerítésének ú tja  felé közeledett.

Elő is fordult két alkalommal kisebb „békés demonstráció”. Az egyik 
1973-ban, a Petőfi-évforduló évében, az 1948-as forradalom kitörésének nap
ján. Március 15-én, a fiatalok a délelőtti, hivatalosan szervezett és engedé
lyezett ünnepségen kívül, délután, iskolából hazafelé jövet ismét kim entek 
a Petőfi térre, a Petőfi-szoborhoz, s ott álldogáltak, nézelődtek, beszélgettek, 
maga iránt.
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Akciót csak a rendőri beavatkozás je len te tt, amit a fiatalok békésen tű rtek  
és értetlenül szemléltek. A következő év m árcius 15-én az esemény ugyanígy 
megismétlődött. A zután ez évekig nem  fordult elő. Valószínű, hogy a fia ta
lokat m eggondolásra késztette a „begyűjtő itekre” k iró tt büntetés. M ásrészt 
ta lán  a rendőrség is lemondott arról, hogy ilyen módon ellenszenvet keltsen.

A hetvenes évek közepére jelentős m értékben m egváltoztak a társadal
mi körülm ények. Az am atőr ifjúsági avantgárd  színjátszás nagy korszaka ez
zel lényegében lezárult.

Ugyanakkor néhány különös jellegű élvonalbeli, avantgárd ifjúsági szín
házi csoport, am elyik nem volt .benne korábban a hivatalosan is elism ert 
együttesek m ozgalm ának főáram ában, a későbbiekben is megőrizte szuvere
nitását, tovább fo ly tatta  színházi kísérleteit.

Így m indenekelőtt a korábban Orfeo néven működő, majd politikai tá 
madás m iatt nevet változtató К -Stúdió együttese. Az együttes Büchner 
W oyzeck c. d rám ájának  előadása során a közönség közötti já ték  újféle szín
házi form áival kísérletezett. Genet Balkon c. előadása is sajátos, sikeresen 
megoldott színházi kísérletük volt.

Az Utcaszínház, jelenlegi nevén Zárt-Utcaszínház szintén jelentős sikere
ket ért el m ég a későbbiékben is, m aguk által „ írt” sajátos darabjaikkal: a 
Lekvárral, a Fel-vannal és a M ü-m am ával. Előadásaikban a kisem ber el- 
veszettségét, tragikom ikus kiszolgáltatottságát m utatják  be.

Jelentősebb eredm énnyel egy új együttes, a H urka Színpad jelen tke
zett. A punk és a csöves mozgalomhoz kapcsolódóan hozták létre, illetve pró
bálták átörökíten i a korábbi évek sokkoló hatású, mozgás- hang- és fényef
fektusokra építő totális színházi form áit.

A Térszínház érdemel még figyelm et, amelyik a közönséggel, m indenek
előtt a gyermekközönséggel való együttjátszás im provizatív játékstílusával 
kísérletezik ebben az időben.

Az 1970-es évek közepétől kezdve teh á t az am atőr színjátszó mozgalom 
közösségi alkalm ai (m indenekelőtt fesztiváljai) elvesztik azt a fa jta  ünnepi 
hangulatot, am ely az előző években kialakult. A mozgalom lendülete elve
szett. Nem születtek  meg azok a m egrázó erejű előadások, amelyek a fesz
tiválokat „feldobták”, feszültséggel tö ltö tték  meg. A felfedezés (a világ és 
Önmegismerés) öröme elm aradt. E lm aradtak  az impulzusok, nem jö tt lé tre  az 
a fajta közös gondolkodás, közöl élmény, „közös” személyiség, ami kom m uni
kációs tere t ny it felszabadítva az egyént, a személyes ént.

A világ megváltozott. Az eszm ékért való harcnak ez az ú tja  hatásta lan
nak bizonyult. A karrier, a személyiség megőrzésének és belső vívódásának 
problémái k erü ltek  a színházi (színi) kifejezés központjába. Ennek pedig a 
képzett h ivatásos színész lehete tt az erőteljes megjelenítője. (Az am atőr szí
nész a k a rak te r „m egform álására” akkor képes, ha az azonos saját k a rak te ré 
vel. A dokum entarista és fé ldokum entarista filmek éppen ezt a lehetőséget 
fedezik fel. A hivatásos színházak — főleg a vidékiek: Kaposvár, Békéscsa
ba, Pécs — részben átvették  azokat a társadalm i törekvéseket is, amelyek az 
m atőr színházakat a korábbi években éltették. Számos tehetséges am atőr ren 
dező és színjátszó hivatásos színházakhoz került. Az am atőr színpadok közül 
a legjobbak m ajdnem  mind felbom lottak, vagy átalakultak.)
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Az 1970-es években kibontakozó, az ifjúságot is magával ragadó folklór
mozgalomban, a gyökérkeresésnek, (—) az identitástudatnak  új ú tja i nyíltak 
meg egy időre. Az erkölcsi érzelmek felől az érzelm eknek az ösztönökben és 
a tudatalattiban  gyökerező mélységei felé szélesedtek az utak. A világlátás
nak és megismerésnék racionálisabb művészeti form ái helyett az új viszo
nyoknak jobban megfelelő, s e viszonyok között m élyebbre világító (nem rit
kán a miszticizmus felé is hajló!) etikai-érzelmi megismerési form áira kerü lt a 
hangsúly.

HELYESBÍTÉS

1989/3-as szám unkban pontatlanul jelöltük meg j .  R. Nowak m agyarra 
fordíto tt írásának forráshelyét. A fordítás először a Békés Megyei Népújság, 
1988. április 21-i számában jelent meg.

A szerkesztőség
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A. Gergely András

ETNIKAI TRADÍCIÓK EGY KISVÁROSBAN

„Minden különbséget, m e lye t 
a m ítosz Imegragad és Itételez, 
térbeli különbséggé vá ltozta t”.

(Ernst Cassirer)

TEREPTANULMANYOK

На a XIX. századot a „fajok korának” nevezték m ár a század alatt, a 
XX.-a t jogos lenne az etn ika i renaissance századának nyilvánítani. A populá
ris ku ltú ra  befogadói terénék  növekedése, az elitku ltúra tömeges terjedése 
szinte párhuzam osán m ent végbe az elmúlt száz év alatt avval a folyamat
tal, amelyben a nem zéti állam okból álló földtekén politikai állam okká szer
veződött társadalm ak alaku ltak  ki, m ajd globális és totális s truk tú rákká áll
tak  össze. E két dinam ikus tren d  lehetővé te tte  egyfelől a csöndes elszige
teltségbe kényszerült populációk fölemelkedését, illetőleg azt, hogy a hie
rarchikus, társadalm akat provinciális és centrális csoportok, érdek-kolliziók 
helyettesítsék. Ezek specifikus jellem zőit egyebek közt épp a kulturális antro
pológia segített fölism erni. Érdemes megemlíteni, hogy a harmincas-negyve
nes évek (főleg angolszáz) ku tató i m ár a családszervezet és a rokonsági 
rendszer, a nemek kapcsolata és a szociális funkciók kérdéseit (elődjükként 
főképp Morgant tekintve) elemezték, mégpedig az általuk vizsgált szegmentá- 
ris társadalm akat azok te rü le ti szervezettségében közelítve meg. Az „alkal
m azott antropológia” persze — nem újdonság ez — a gyarm atosító országok 
befolyásolási törékvéseit szolgálta, s a tradíció irányíto tta  „állam nélküli” 
társadalm i közösségek tanulm ányozását (W eber és D urkheim  elméleti bázi
sán, valam int utazók „szociográfiái” nyomán) segített kiterjeszteni a helyi, 
te rü le ti viszonyok m egértése irányába. Az „Area Studies”-ok m ár kiterjedtek 
a népszokások, a mítoszok, a hatalm i s truk tú rák , az érdekek és az értékren
dek föltérképezéseire is, m ajd  az új gyarm atosító és piaci érdekeltségék nyo
m án az agyelszívás, a m arginalizálódás és egyéb szociokulturális jelenségek 
felé irányultak (Sum ner, W. G. 1978, Rokkan, S.—Urwin, D. W. 1984. Bélá- 
di L. szerk. 1985, Gombár Cs. 1980.) E kutatási orientáció nem  utolsósorban 
azzal a haszonnal já rt, hogy az etnikai közösségek, a lokális társadalm ak mű
ködésm ódjának megfigyelése m ár nemcsak a harm adik világ félreeső zu
gaiban folytatódott, hanem  az európai, ázsiai, afrikai am erikai városok kü
lönböző övezeteiben is antropológiai vagy szociológiai vizsgálatok kezdődtek 
(N iederm üller P. 1984, Balandier, G. 1967, Cohen, A. ed. 1974, Niedermüller 
P .— Lammel A. szerk. 1986, Fejős Z.—Niederm üller P. 1983).

Az etnoregionális a lternatívák  m int társadalomszerveződési elvek (La
fon t, R. 1967, Joó R. 1988) m egértése és tervezési lehetőségei, párhuzam osan a 
gazdasági-világgazdasági m egatrendekkel, különösen fölerősítették a centru-
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mok és perifériák kapcsolatának kérdését. S bár volt ennek hagyom ánya m ár 
a középkor óta (Gurevics, A. J. 1974), a társadalom tudom ányi kutatás meg
bizonyosodhatott afelől, hogy a provinciális kultúrákban is lényeges mo
m entum  a helyi tudat és a perspéktíva egysége, legalább annyira, m int a 
nemzeti tudatok szintjén. Egyúttal bebizonyosodott, hogy a provinciálisát az 
különbözteti meg a többitől, hogy a m indennapi tevékenységekben sokkalta 
több a konvencionális megállapodások és szokások, rítusok és helyi érdekű 
értelmezések súlya. Vagyis a tradíciókhoz való viszony a cselekvések p re
misszája, a kulturális há tté r azonossága lényegibb specifikum dkat tartalm az, 
m int a m akro-társadalom ban (Redfield, R. 1941. Hunter, 1974, Burgess, E. W. 
1929, Lowie, R. H. 1937, Tomars, A. E. 1943. Markarian, E. Sz. 1987, Bah- 
tyin , M. 1982, Jánosi Gy. 1986.)

Nem térhetek ki itt m indazokra a kutatási tem atikákra és tudom ányfaj
tákra, melyék az elmúlt negyedszázadban jellegében ú jíto tták  meg a ku ltu rá
lis antropológiát. De a folklorizálódás, a kulturális pluralizmus, a szokások és 
hagyományok erősödő kutatáshullám a jelzi, hogy a lokális közösségek és 
a töm egkultúra dimenzióinak fölmérését m ár a kommunikációs minták, a 
hagyományképzetek, az idő- és jövőképék, az etnikus szimbólumok, az in ter
perszonális rituálék összegyűjtésével kell összekötni. Nincs mód itt még csak 
utaln i sem arra a nagy tömegű felmérésre, amely az eltérő ku ltú rá jú  populá
ciók életminőségét, identitásform áit, szokásjogait és intézm ényeit vizsgálja, 
de számomra kétségtelen, hogy ennek az etnológiában, szociálpszichológiában, 
antropológiában és történetszociológiában új u takat jelölő változásfolyam at
nak fontos része volt a térhasználat szociológiájának és pszichológiájának 
megteremtődíése (Tárkány Szűcs E. 1980, Abrahams, R. D.—Kalcik, S. 1983, 
Shils, E. 1970. 1987, Hofer T. szerk. 1984, Paul-Lévy, F.—Segaud, M. 1983, 
Fischer, G-N. 1931).

Anélkül, hogy alább valamely kurrens vizsgálati irány módszereit vagy 
értékfogalm ait adaptálnám , megkísérlem egy magyarországi, alföldi kisváros 
tradicionális etnikai közösségének térmegélési s truk tú rájá t körülírni. Magnós 
in terjúk ra  és történetszociológiai néprajzi m unkákra alapozott dolgozatom any- 
nyiban kísérlet csupán, hogy az etnikai csoportok szocio-tradicionális és rep- 
rezentacionális funkcióit eddig a népélet kutatói sem rajzolták kellőképpen 
pontosra, s különösen nem olyan táji-tö rténeti miliőben, ahol a passzív és kol
lektív néprajzi tények következetes föltárása eddig is mostoha tárgya volt a 
historikus érdeklődésnek (Janó A. szerk. 1965, Voigt V. 1987, Tálasi I. 1977, 
Fazekas—Szabó— Sztrinkó  szerk. 1987, A. Gergely A. 1988). Számos antro
pológussal együtt úgy gondolom, hogy mivel a történészek inkább a m últ 
bizonyos szeleteinek tanulm ányozását vállalják, s a társadalom néprajz is 
csak éppen hogy kezd tájékozódni a változási folyamatok föltérképezése fe
lé, a „nem domináns etnikai csoportok” vizsgálata a szociológiai és történeti 
antropológiai ku tatásra marad, s elsődlegesen a szociálantropológia feladata 
lesz a társadalm i csoportok m ásságának historikus elemzése. Az időbeli moz
gás elemzése, „az egész közösség” és „az egész ku ltúra” (Margaret Mead) 
mikromodelljének vagy tájegységi-történeti szerkezetének m egrajzolása per
sze magányos ku tató t meghaladó föladat, de a történelem adata it és ennek 
„tudattalan  m ögötteseit” (Claude Lévi-Strauss) egy társadalm i formáció 
(föltehető) működésmódjában megnevezni talán  mégsem hiábavaló ambíció.
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A részt vevő m egfigyelőként általam  évek óta tanulm ányozott alföldi mező
város, K iskunhalas egy „m ás” történeti időszakban volt egy specifikus kul
tú ra , kis és eltérő fejlődésm odell helyszíne, m ára ebből alig-alig m aradt va
lami, de még m indig elegendő ahhoz, hogy elvetve azt a történészi nézőpon
tot, amelyben a „saját k u ltú ra” fogalom rendszere dominál, olyan típusú ér
tékdim enziókra figyelhessünk föl, m elyek nem puszta „etnocentrikus tév u tak ” 
(Gaunt, D. 1984). A helyi társadalom  mai válsága ebben a kisvárosban is lá t
ni engedi a m entalitás- és viselkedéstörténeti sajátosságokat, amelyek a kul
turálisan m eghatározott kollektív tapasz ta la t tudattalan  szektorában még ak
kor is fölism erhetők, am ikor a m indennapi élet egésze szám talan kitervelt ra 
cionalitás alakjában felülrétegzi azokat.

Egy társadalm i és kulturális mikrokozmosz a tárgya tehát ennek a dol
gozatnak, s e tém án belül elvek, hitek, tévképzetek, identitásminőségek, ma
gatartások lokális köre, melyek a történészi vizsgálódás előtt könnyen rejtve 
m aradnának. Nem alkalmazom a reprezentatív  szociológiai felvétel, a gazda
sághistóriai folyam atelem zés vagy az etn ikai (nemzetiségi) közeg vizsgálatá
nak szabályos ku tatási módszereit és elméleti absztrakcióit. Nem a pillanat- 
felvétel s nem is a „m ozdulatlan m ú lt” (Davis, N. Z. 1984) ábrázolása a cé
lom, de nem is átideologizált fejlődé^képet akarok adni. Nem vélem maga- 
sabbrendűnek a halasi helyi társadalom  másságát, de nem  is gondolom, hogy 
a városiasodás és a m esterkélt urbanizációt követő erő lte te tt iparosítás má
ra m ár olyasfajta homogenizáló folyam atokká váltak, melyek — a legújabb 
kori történelem kép form ájában  — a mítosz helyébe léphetnek. Egy hajdan 
jelentős etnikai-tájegységi csoport, a kiskunok identitástörténetében ugyanis 
épp az a változás, m ely a mozgalmi logika szerint „fejlődésnek” minősül, 
jobbára nem más, m in t viszályok és megfélemedések históriája. Ebben a mi'k- 
rotársadalom ban szó szerint átélhető volt Comte ism eretes vélekedése: „Az a 
doktrína, amely elegendően meg tu d ja  m agyarázni az egész m últat, ennek 
az egyetlen bizonyítéknak következtében elkerülhetetlenül elnyeri a jövő 
szellemi elnökségét”.

VAROS, TÉR, IDENTITÁS

„A tér Ia hömpölygő idő egyik  formája, epizódja”
(J. L. Borges)

A város nem csak „egy világ”, egy térképre ró tt közterület. A hozzá való 
viszony szem pontjából egyben p rivát szféra is, személyes érdekeltségekkel, 
em lék-indítékokkal. Szocializáció, nevelődés, m unka zajlik benne, ugyanak
kor közösségi kapcsolatok tere, h írfo rrás és referenciahelyszín. Az alföldi 
mezőváros nem pusztán város, a „ná lunk” szó jobbára egyenértékűen jelen
ti g tan y át és a városi lakást is. A tan y a  évszázadokig m unkaterület, a város 
a kisközösségek helyét biztosító bázis, a magányos kun pusztasággal szemben 
a társas lét jelképe, hitközösségek és helyi vezetők letelepedési övezete. A 
város „beszél” lakóihoz, érteni léhet jeleit, tudni lehet térform áit, használni 
helyi adottságait, viszonyulni kell szellemiségéhez, cerem ónia nélkül lelhet él
ni vele és benne.

102



A városi té r is használatával, térközeivel jelent valam it ism erőjének; a 
helynevek, az ismerlhető emberek lakótere, a házstílusok, az utcaszerkezet, a 
vasút vagy a paták  fekvése, a felekezeti vagy m unkacsoportok találkahelye 
mind egy-egy darab já t jelentik a térnek, s köztük az eligazodás az ott élés, il
letve odatartozás élményét adja, s m int ilyen, értékké válik.

Az intim  terek és a 'közterületek aránya itt más, m int a m unkahelyeken, 
a tanyán vagy a veteményesben. Ebben a szociökulturális dimenzióban más a 
viszony a köztulajdonhoz, a közbirtokossági érdekekhez, m int a végtelen ta 
nyai vidéken, áhol a térélm énynek nem szab h a tá r t a gazdasági racionalitás 
vagy a szomszéd hangoskodása. A város belakott té r: em ber és környezete 
megszemélyesített viszonya, csoport-lhovátartozások atlasza, interakciók hely
színe, adakozó és elváró kapcsolatok jelesnapi terepe. Ez a társadalm i gyö
kerek humuszanyaga. Ott van benne az alárendelődés, a fölény, a rang, a 
protekció, a tisztelet, a nyugalom és az aktivitás sokféle minősége. Nem 
tartózkodási hely csupán, hanem  a hovátartozás mikromiliője. Valamiféle 
földrajzi keret, de téri és társadalm i dimenzióiban emberi otthon. A horizont, 
a jellemző épületmagasság, az öreg házak aránya, a templom koordináló 
szerepe szociális funkciókat teljesít. E funkcióknak pedig m eghatározó ele
me a história, a társadalm i valóság legintenzívebb metszete, mely ritm usa és 
ciklusai ellenére folytonosként élhető át, mely látható  veszélyei és értelmezé
sei nehézségei dacára következetes hordozója a norm áknak, közvetítője szere
péknek, értékeknek. M inthogy pedig ezek szervező elemei az életvezetésnek, 
társadalm i aktivitásnak, nyitottságnak, zártságnak, ürességnek, teltségnek, 
összefonódásnak, elkülönülésnek, m ondhatjuk: általuk még a fénynek és ár
nyéknak is önálló jelentése van. A kisvárosi em ber számára mindezek ugyan
úgy gyökerek, m int a tulajdon vagy a származás, és egyben a lehetőségek 
mezői (Goldmann) is, a szabályok kereteiként pedig szabadságok és kötele
zettségek kiszabói is.

Mindez nem  merev s truk tú rá t jelent, hanem  állandó pozícióversengést 
mobilitási esélyeket, legitimáló származást, kollektív létélm ényt, „odakötött- 
séget” a vállalt és átérzett mértékben. Az identitás lényegi része, hogy a 
m indennapok történetében az érintettek m iképpen élnek, hogyan észlelnek 
és alakítanák m aguknak megfelelő életfeltételeket. Ennek ökonóm iája és 
szubjektív érték tere van, s a helyiek szám ára nem a társadalom szerkezet 
vagy az uralm i elrendeződés az érdekes, hanem  a szocio-kulturális m agatar
tásmódéi!, viselkedésmódok, cselekvési m inták és életvilág-alternatívák. 
(Fischer, G-N. 1964, Ehalt, H. Oh. 1987.)

A társadalm i tér, a helyi atmoszférához való kötődés m ár hosszú évszá
zadok óta a hatalm i tolerancia, az etnikum ok közti kölcsönkapcsolat, a kör
nyezeti sajátosságokhoz kötődő érdekviszonyok függvénye. Egy archaikus 
ku ltú ra ápolt értékei különöses tanyai vagy falusi településen kisebbségi 
helyzetben vannak a környezet tőlük különböző, de az „egyenlőséget” kor
látozásokban gyákorló többségével szemben. A saját ku ltúra szabadsága így 
alig több, m int illúzió, s az elszigetelt „vidéki” közösség még kisvárosban is 
kompromisszumkényszereknek kitett. A kultúraátvétel ,.morális” kötelezett
sége így benyomul a városi térbe, szétterjed és nyugatiasodásra kényszerít, 
legyen e ráerőszakolt rendszer bármily kínzó a helyi közösségre nézve. Az 
alternatívák hiánya és a szociális reflexek így harchelyzetek és kompromisz-

103



szumkényszerék vállalására h ív ja  ki a „jó létet” hozókat, s össztársadalmi
nak m ondott célokat erő itét bele az alig m otivált hélyi-ségbe. A bajok éttől 
csak sokasodnak: látszólag tágul, ténylegesen viszont szűkül a társadalm i té r 
szuverén szabadsága (ennek nyugati példái és hazai alakzatai ismertek, lásd 
Serpell, R. 1981, Bánlaky  P. 1985. Hankiss E. ism ert munkái), a bomló trad i
cionális társadalom  és a lerom ló érték tér elbizonytalanodást és kiüresedett 
individualizálódást eredményez. A jelentésínség beleszól a cseremechanizmu
sokba, rontja a történelm i integráció esélyeit, kiszolgáltatja a civil társada
lom a'ktorait (Metscher, T. 1980), a m indennapi lét és a munkavégzés hagyo
m ányát, ez kihat a társadalm i kapcsolatokra, ku lturális átörökítési módok
ra, m ajd a kultúrafelfogás és -használat m egannyi részletére. Az oktrojált 
ku ltú ra  pedig az emberi m éltóság fontos tartozékait, építőköveit feszíti szét, 
s a társadalm i rendszer részeinek illeszkedését, az interakciók, a szokások, a 
tö rténetkép  és a jövőkép m inőségeit roncsolja össze.

A tradicionális társadalm ak  „archaikus közösségei” a jogszokások, a 
presztízs, a köztulajdonhoz való viszony szempontjából köztudottan sokkalta 
szabályozottabbak, érték tartóbbak . A nem anyagi ku ltú ra  többnyire rostos 
term észetű, szálai ha elszakadnak is, keresztülhatolnák az idő és a té r réte
gein, s vezérlő szerepet kaphatnak  akkor is, m ikor kívül esnek a látókörön. 
Például a halasi kunok társadalm a még alig lehete tt több historikus fikció
nál, vagy képzelménynél, vagyis még állandó lakóhely sem volt, de máris 
létezett m int találkozóhely, m int mágnes vagy tartóedény, amelynek döntő 
jellegzetessége, hogy a szellemi inspiráció lehetőségével vonzást gyakorol a 
környező lakosságra. Ez M um ford szerint is a város elidegeníthetetlen dina
mizmusához tartozik  (M um ford, L. 1986). Gép fertőzte korunk nemigen tu la j
donít jelentőséget az olyan lelki térképnek, vagy térorientációnak, mely a 
halottak  sírdom bjait tek in ti topológiai és tulajdonjogi határnak , illetve nem 
figyel oda rá, mi módon gázol át a „haladás” a halottakon. A történeti és 
régészeti források szerint a kunoknál közel másfél évezrede k im utatható  a 
halottakhoz-íhalálhoz való érdekes viszonyulás, megszemélyesítő és jelentéses 
kapcsolat (Fazekas—Szabó—Sztrinkó , 1987). A társadalom néprajz és a kul
turális antropológia az utóbbi időben m ár célul tűzte  ki a kultúrahatárok  
és az etnikai csoportok kapcsolatának megrajzolását, a különféle areák egy- 
m ásravetítését (Paládi— Kovács A. szerk. 1980), s ebben talán  egyszer szere
pet kaphat az élethez és halálhoz fűződő etnikai csoportviszony föltérképe
zése is.

Az általam  vizsgált tá j i  tö rténe ti ku ltú ra  vélekedésem szerint annyiban 
sajátos, am ennyiben az etn ikum ot egy saját, közös, stabil kulturális kontex
tus (nyelv, 'értékrend, m ag ata rtási szabályok, kooperációk, kötődés, hagyomány- 
tartás) jellemzi. A hagyom ányhoz való viszony éppen olyan ebben a tá rsa
dalmi szférában, am iként Európa nyugati vagy középső vidékén is: spontán 
rendek tagolják, tö rténetükben  fölm erül a deviancia és a „norm alitás” ér
tékviszonya, sajátos csoportviselkedés és konvenciótisztelet kíséri, a megszo
kásokat szankcionált szabályozások irányába terelik, védekező előítélet impli
kálja endogám beállítódásukat, kiform ált cselekvés- és életmódok átadására 
állítódott be egész társadalm i rendjük  (lásd a gyakorlati tudás és a hagyo
m ány viszonyát Európában, N yíri K. 1985—86). A kulturális különbségek és 
az etnikai csoporthagyományok elsődlegesen tö rténeti szituációkban ütköz-
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tek meg, és h istóriájukat körülveszi a kulturális fölény ellen vívott kudarc- 
terhes küzdelem. M ásságukat XIII. századi betelepedésük óta kultúraközi 
konfliktusok; etnikai előítéletek övezték, melyek m agyar és kun részről 
egyaránt az etnocentrikus létfelfogást kényiszerftették ki (Sum m er, W. G. 
1978, Serpell, R. 1981. A. Gergely A. 1985, 1988). A kunok etnikai csoportja 
ugyanis egy változó, tá ji ku ltú rán  belüli szigetszerű elkülönültségben élt kö
zel négy évszázadig, s önelhatárolásuk, népszomszédjaikról alkotott képük, 
m entalitásunk és civilizációjuk egy küzdőképes népesség reprezentációs for
m áit hordozta. A különböző ku ltú rák  összeférhetetlensége, a régi és új élet
mód és értékrendszer megütközése egészen korai történetüktő l kezdve kim u
tatható: nomád és pogány lovasnépként jöttek a katolizált és nyugatiasított 
Hungáriába, s letelepítésük puszta gazdasági és hadászati okai nem ta rta l
m aztak garanciákat a m ár itt  élők számára. Jöttükkel félő volt, hogy meg
változik a társadalm i stru k tú ra  m ár meggyökerezett form ája, felfüggesztetik 
a viselkedési norm ák rendje. Egy „elm aradottabb”, más k u ltú ra  a konform i- 
tás és a szociális függőségek változását eredményezheti, tradicionális tevé
kenységform ákat bonthat meg, szocializációs m intákat tehet tönkre. Légüres, 
lakatlan  földrajzi té tb e  jöttek, s kitöltötték azt túlcsordulásig. Táj és m ű
veltség szoros kölcsönhatásban vannak — m ire életm ódjuk és term elési h a j
landóságuk „elfogadhatóvá” lett, m ár körülvette őket a „Mi” és az „ ö k ” 
elkülönítő atmoszférája, elítélés tárgya lett gondolkodásuk és cselekvéseik 
szélsőségessége, viseletűk mássága.

Táj-történeti szempontból is központi area volt Halas kezdetben. A té r 
egyébiránt nem volt szűkös szám úkra: az akkori Európa leggyorsabb köny- 
nyülovas hadiseregét jelentették, mozgási szabadságuk szó szerint (ország)- 
határtalan  vo't. Halas jogi, igazgatási, kulturális és piaci szerepe nemcsak 
regionális jelentőségű volt a 19. századig, de mérvadó volt a tá ji m unka- 
megosztás, a bíráskodás, az ökológiai szerepviselkedés szempontjából is. 
Számos kitűnő m unka ism eretes Halas és a Kiskunság históriájáról, így 
nem részletezem a kulturális, m ilitáris vagy gazdasági funkciók átalakulását, 
de annyi tény, hogy a 19—20. század fordulójára m ár m arginális helyzetű, e t
n ikai hagyom ányainak elveszítésével kohéziós erejében is gyöngülő telepü
léssé, illetve tájékká lett. Még ebben a marginális szerepkörben is alkalm as 
volt Halas bizonyos archaikus elemek, m entalitások megőrzésére, még te rü 
leti hatásának (történeti térváltozásának) ellenére is képes m aradt csoport
meghatározó jegyek továbbadására (Erdei F. 1937).

A térbeli mozgás szabadsága az identitástudat egyik fő eleme lett a 
kunoknál (illetve az m aradt Észák-Kínától a Dunáig tartó  harcos vándorútjuk 
során évszázadokon át). A térbeli eligazodás biztonsága pedig az érték
rend, az etnikai karak ter jegyek re jte tt, illetve nem tudatos minősége révén 
a székvárosi szerep tudathoz já ru lt, a territoriális összetartozás pedig újabb 
tudatszervező erő volt. A tanyai-szállási és a városi lét a „k in t és bent” di
nam ikája révén kettős identitást eredm ényezett, pontosabban kettőzöttet: a 
(m unka- és lakó) helyhez, illetve a közösséghez kötődést. A környezettel vál
lalt hűségviszony az énazonosság alapeleme volt. Csak néhány példát erre: a 
kedvező államszervezeti, jogi státus és a kiváltságok m iatt a 16—17. század
tól elég nagyszámú betelepülő jelen t meg Halason, s miközben a feudális 
„fejlődésben” mintegy háromszáz esztendőt késett kunokat „torzult viselke-
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désform áik” és barbárságuk  alapján u tasíto tta  el a keresztény istváni állaim, 
a kunsági vidékeken egyham ar egyenlő jogokat kapott a betelepülő. Nem 
utolsósorban épp ezek töm ege bontotta meg a konzekvens helyi értékren
det, idézte elő a „ tyúkperék” és boszorkányperék sokaságát, a lokális ön
tu d a t irányvesztését. A fé lre te tt hagyom ányos jelképek, a kommunikációs fo r
m ák egyham ar vagyonjogi vagy hitfelekezeti v itákká fa ju ltak , a gúnynevek 
m áig is őrzik ezek nyom ait. Ugyanis a szubkulturális életm ódstratégia nem 
más, mint re jte tt dim enziója a csoportlétne'k, s a gazdasági térben megje
len t új népesség (főleg baranyaiak, jászok, s többnyire katolikus vállalkozók) 
éppen ebbe ebbe a szubkultúrába szorult kisebbségbe kértek  „fölvételt”, mely 
endogám módon védekezett a „genetikus” beavatkozás ellen. így tám adt föl 
először az elzárkózás eszköze, így próbálta szocializációs és pszichikus m intáit 
megőrizni az egyre fogyó kun népesség.

A városi és szállási kunok társadalm a ugyanis bizonyos életm ód-straté
g iát ta rto tt jónak, .mely eredendően eltért a betelepedőkétől. A kunok igazá
ból nem hagyták m agukat katolizálni, színleg megkeresztelkedve is évszáza
dokig pogányok m arad tak , ám  a települt vagy telep ített népesség a ham ar 
reformációhoz csatlakozó kunokkal szemben szinte m indig katolikus volt. 
A városi-tanyai társadalom  életm ódm intái nem voltak azonosak a szorgal
m as m unkával m egfeleléskényszeres katolikus jövevényekéivel. Mindkét 
részről „intézm ényesült” a m in ták  érvényessége, követésük jogszokássá vált. 
A csoportközi viszonyok háló ját is összegabalyította a jobbára szegényebb, 
vállalkozásban m erészebb, ú jítóbb hajlam ú betelepülők érdekmozgása. Szeg- 
regálódás indult, olyannyira, hogy a tan y á ra  végleg kiköltözőket előállíttatta 
és m egbüntette az elöljáróság, m ondván: kivonják m agukat a közös köte
lességek és közösségi ügyek vállalásából. A toleráns szomszédsági kapcsolato
k a t aprólékos jogszokások írták  körül: a szomszéd udvarára  nem nyílha
to tt  ablak az engedélye nélkül; a kerítkezés bevezetése után (hisz koráb
ban csak m egállapodásos határjelek  voltak, legföljebb alacsony sövény) 
m inden terü le ti határm ódosítást csak közös m egállapodással indítványozhat
tak , a határjelek  (szó szerint) szentsége m egkérdőjelezhetetlen volt, sértésük 
bűnözés értékű stb. (Papp L. 1941, Tárkács Szűcs E. 1980). A téri orientáció 
és a topológiai k a rak te rek  m inden helybélinek alapvető ismeretanyagához 
tartoztak , beleértve a kertes és tanyás terü le teket is. Az ilyen típusú tudás 
pedig nem egyham ar és nem  m inden betelepülőnek adato tt meg, s ez is 
konfliktusokat hordozott m agában, am iképp Félegyházával, Dorozsma ü rü 
gyén Szegeddel és Szabadka felől a „rácokkal” is folyam atosan vívniuk kel
le tt a maguk érdékéért. Végül is ta lán  éppen ennek a helyism eretnék, téri 
m ozgásbiztonságnak köszönhetik egyebek közt a töröktől való megmenekedés 
„adom ányát”, a későbbi korokban pedig a legeltető jószágtartás és mozgó 
piacozás lehetőségét. S hogy messzébbre ne m enjünk: a kiskunsági história 
egyik legism ertebb korszaka, a betyárkor is ehhez a té ri eligazodási kész
séghez kötődik. (A p arasztbetyár nem helyi hérosz vo lt szemükben, nem idil
li-nosztalgikus személyiség, hanem  m ásként gondolkodó, p rivát ellenálló, 
„partizán”, aki a té ri kötetlenséget életveszélyeivel is többre ta rtja , m int a 
császári hadsereg reguláit).

A saját v ilágkép szerepe is sokszorosan összefügg a téri képzetekkel. A 
betelepülők nyom án kialakulnak az eltérő tradíciójú városi övezetek, saját
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közösségeikkel, egyházukkal, presbitérium ukkal és iparosaikkal. A térfelfogás 
re jte tt tartalom ként hozzátartozik a lokális ku ltú ra lényegéhez, az o rien tá
ciós m intákhoz, a szokásgyakorláshoz, a jelképek értéséhez, így a csoportközi 
önmegkülönböztetéshez is. Nem verbális kódokban van jelen, hanem  a privát, 
intim  szférában m egtanulhatóan, s az életm ódban gyakorlatilag is átélhető- 
en. Rétegződése, intézményesülése norm atív feltétele a helyi társadalom  
rendszerének: státusok, rangok, szerepek és kapcsolatok dimenzióit írja  kö
rül minden térbeli kötődés, változásaiban pedig a ,,genius loci” h istóriája  
jelenik meg (Niedermüller P. 1987). A parókia, az egyesületek, a m űhelyek, 
boltok, vendéglők, malmok mind inform ális találkozóhelyek, lokális agórák, 
melyeken a térbeli inform ációterjedés belterjes ú tja i nyílnak meg, függetlenül 
a lakósűrűségtől, a tömbszerű vagy tanyákon szétszórt lakásmódtól. Egyúttal 
persze ezek az interetnikus elzárkózás, az endogám kötődés, a szociális füg
gésrend, a családi, rokoni összetartozás megerősítő platform jai is, itt é rté 
kelődnek át a tradíció jelentéstartalm ai, vagy erősítődnek meg a jogszokások.

A saját világkép persze könnyen válhat etnocentrikussá, és erősödhet 
mítosszá a nép térbeli stabilitása, megmaradása, harcedzettsége és folyam atos 
önreprodukciója során. A kisebbségi sorsazonosság épp a városlakókban érlel 
lakópolgári tudatot, előhíva az intézményes önvédelmet is. A szárm azásha- 
gyomány, függetlenül attól, hogy tényleges kontinuitása valódi vagy sem , 
m int egy m ikrozóna strukturális öröksége m arad meg a közfelfogásban, s .el
sőként jegyzi a territoriális hovátartozást. Az, hogy valaki kiskun vagy 
nagykun, nem  azonos, jász'kun pedig egyáltalán nincs, csupán m int hatalm i 
manipuláció létezik. Ez pedig nemcsak a terü le ti hovátartozást, illetékességet 
jelenti, hanem  a kultúra hozott anyagát, m eghatározottságát, s tru k tú rá já t is, 
s egyaránt lehet összetartozást erősítő vagy .ellentétet szító. A szorongató 
történelm i hétköznapokban a szárm azástudat m itikus erőt kölcsönöz, hogy 
az etnikum  szembehelyezkedhessen az ismeretlen, az uralkodó vagy a betola
kodó (nemzeti, csoport-) kultúrával. A szárm azástudat csoportintegráló, 
érzelmi reakciókat kiváltó szimbolikus erő, melynek persze része a m últkép 
mi'kropontossága, a közösségi kapcsolatok árnyaltsága is. A nagyszülők falán  
még a huszadik században is ott függött a százötven éves redempciós levél 
(1745), a városban még éltek öregek, akik néhány helyi változatban tu d ták  
a „Kun M iatyánk” reformációkori változatát („Berzé atamáz k e n d i. . . ”), s 
a tem ető ü lte te tt emlékfái is arborétum értékkel jelezték, milyen etnokultu- 
rális-szocializációs m inták élnek még a helyi népességben. A 19. században 
a halasi gim názium ban még tan íto tták  a kunok nyelvét és történetét, még 
törvények tilto tták  a „kunsüveg” v ise le té t. . .  — azóta megújuló erővel 
tö r erre a lokális népességre a kulturális egyneműsítés közhelyes ideálja. A 
nyelv és az öltözet szerepe nem  véletlenül határképző elem, objektív korlá t 
és szociálpszichológiai küszöb az interetnikus kapcsolatok esetében: a pozso
nyi diétán megjelenő kunokat pusztán külsejük alapján is azonosítani tud ják , 
s megjósolható, mi várható  tőlük az események menetében. A tradíció m int 
viselkedésmód tehát nemcsak történelm ileg hozott m inta (Veres P. 1987), 
de szokásjegyei, rituáléi csoport jellegű és terü le ti hovátartozást fölm utató 
reprezentatív  tartalm ak is.

Érdemes itt  külön is megemlíteni, milyen módon kerültek a ,kunok a
makacs konzervativizmus racionális vád ja alá. A „nagy történelem ”, a glo-
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bális folyam atok valóban érin tetlenül hagyhatják  a gazdálkodás, az életmód 
és a  lokális kötődés bizonyos öröklődő normáit, illetve m áskor a 
modernizáció ellentétbe kerülhet az érintetlenségét őrző helyi tö r
ténelemmel. Progresszív és liberális szemmel a kunok valóban m aradiak 
voltak — de csak akkor áll ez , ha figyelm en kívül hagyjuk a nem
zeti történet tú lpoétizált identitásform áit, a nemesi nacionalizmus ér
dekm ögöttese't, s a „haladásfogalom ” példáit Nyugatról vesszük ösz- 
széhasonlításul (Szűcs J. 1984.) Ámde ha az etnikai kisebbségek jogos
nak vélt identitásm inőségét nézzük, rögtön érthető, m iért nem tudtak 
m it kezdeni a szabadszállási kunok a képviselő Petőfi „világszabadság” jel
szavával, hisz ők szabadok, sőt kollektív nem esek voltak évszázadok óta, ősi 
jogon és fegyverrel k iv ívott jelenükben is. A halasiak is éppígy védték kun 
kapitányunk személyében és kard jával a rekatolizálni igyekvő egyházfő t. . .  
A központi és helyi hatalom  ilyen nyílt érdekkonfliktusai mögött téhát pol- 
gárosult öntudat, lokális kötődés és kisebbségbe szorult civilizációjuk végső 
védelmének m akacs m aradisága állt, szemben a „jobbító” erőkkel. Izgalmas 
módon a kunok geohistóriája jócskán őriz hasonló maradiságo'kat, legyen az 
tanítótestületi egyesülétszervezés, iparosítási kam pány, közbirtokossági érdek- 
védelem vagy szim bolikus viselkedésform ák sokasága. Mindezek mögött ott 
áll végső soron a terü le ti és tö rténeti in teg ritás t védő parasztpolgári életfelfo
gás, mely etn ikai gyökereivel a tájegységi ku ltú ra mélyrétegeibe kapaszko
dik. A sorsközösség, a küzdelem a hom okkal, az idegenekkel, s a lokális 
öntudat „ősi jusshoz” ragaszkodó jellege teh á t „m akacsságuk” vádalapja. 
Pedig a szűkebb p á tria  szám ukra egyben a tágabb haza is volt, lásd jelen
létüket Rákóczi, Bocskai és mások függetlenségi mozgalmaiban.

Illúzióik és tá j-tö rtén e ti szereptudatuk persze nemcsak nagyra növesz
tett, de a folytonosság lakópolgári önérzete m egterem tette azt a pszichikai” 
tere t is, amely nem  a jelen  megélhető valóságát jelenti, hanem  a m últkép és 
a jövőkép egy sajátos összeolvasztásából keletkezik. Az élményekben és szár
mazásmítoszban m egm aradó múlt, a rem ényekben és félelmekben szétterpesz
kedő jövőkép és a kurrens önism eret terem ti meg e pszichikai té r  realitását. 
A jövőkép persze a m últbeli kudarcok kivetítődése a társadalm i térben, de a 
m últkép mítoszi ta rta lm a  „bizonyos értelem ben sebezJhetetlen : immunis a ra 
cionális érvékkel szem ben” (Ernst Cassirer). A mítosszá vált világkép annyi
ra  irracionálisnak tűnhet a mi diszkurzív gondolkodásunkkal, hogy megíté
lését nem is válla lhatjuk  tudom ányos fegyverzettel. Az énképzet, az önmeg
különböztetés ugyanis a mítoszon belül m egy Végbe, s hordozója a tevékeny
ség, amely szem beállítja a dolgokkal a kívánság erejét. „A m itikus világkép 
nem objektív, hanem  em otív és a ffek tiv  szempontok alapján differenciálja 
a valóságot” (Cassirer). A  H alasra beköltözőkkel szemben nem osztálykorlá
tok álltak, nem  prim ér gazdasági függéskényszerek (vagy ha ezek is, mö
göttük a reális perspektíva!), hanem  az az elvárás, hogy aki közöttük akar 
élni, az fogadja el a helyi szellemet olyannak, amilyen. A helyi értelmiség 
nagyobb része m indig is bevándorolt vo lt, de többségük jö ttm entként is ki
érdem elte a befogadtatást, m ert „ledolgozta” a magáét, lakosi m ivoltában ha
lasivá tudo tt válni. A városiákat és a „jöttmlenteket” egyaránt a környező 
valóság tan íto tta  értékválasztásra, s a jelentéssel fölruházott környezet szim
bolikus univerzum m á vált, melynek használata  nem tudatos, inkább min-
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takövető volt, értékbelátások és orientációk, motivációk és kényszerek folyo
mánya. (Hoppál M. 1987).

Az urbanizáció és a rurális társadalom  folyam atainak szembeállítása 
(Redfield, R. 1941) nem érvényes a kunok társadalm ára. Ugyanabban a ku ltu 
rális mezőben voltak egyszerre városiak és tanyasiak, jobbágyok és önkor
mányzati képviselők, de egyik csoportjuk sem /volt életm ód szempontjából 
sem homogén. Kétségtelen, hogy a tanyasi társadalom  osztályosodása, ré 
tegződése kem ény folyam atként zajlo tt le a 19. században, s az individuali
zálódás — m int a polgári életform aváltás feltétéle — is m egindult a helyi 
közösségek bomlásával, de a paraszt-polgári m entalitás sokkal nagyobb je 
lentőséget tu lajdoníto tt a hagyományhoz való viszonynak, m int a társadalm i 
pozíciónak. A városi társadalom ban betöltött hely státuszértékű volt, egyút
ta l életmódszervező erejű is. A vallási, felekezeti hovátartozás a városi té r 
évszázadokig folytonös birtoklását is m agában foglalta, e tn ikai differenciáló 
funkciója volt. A felekezeti m eghatározottság és a társadalm i kötötsége'k te 
h á t szoros összefüggésben voltak a lakókörnyezét téri rendezettségével, sőt 
a tágabb (regionális) szférával is: az elszárm azottakból is a várost és annak 
szellemiségét képviselő, azt meg nem tagadó személyiségek lettek , akik a vá
ros értékeit, érdekeit képviselték a megyében vagy a politika más körei
ben. A kunok képviseleti intézm ényrendszere a protestáns presbiteriális rend
szerhez hasonlított, s a reform átus ku ltú ra tágabb köre, m ely az európai 
szellemi megújulás egyik intézményes rendszere volt, különösen alkalm as 
lehetett arra, hogy a mezővárosi és protestáns polgári-paraszti ku ltú ra  építé
sének territoriális segítője legyen. M árpedig minél tágasabb a tér, amelyen 
egy bizonyos intézm ényegyüttes elterjedt, annál nagyobb annak  tartóssága 
és életképéssége. (H. S. Maine, 1988), s ez jól látható az alulról szerveződő 
nép érdekvédelmi küzdelme, a parasztvárm egye esetében is.

A mezővárosi sajátos áruterm elő agrárgazdaság, a földterületek viszony
lag szabad használata, a protestáns ku ltúra és a (török, hábsburg) politikai 
hatalom tól való laza függés m agyarázza a politikai autonómia erős kohézióját, 
illetve a kálvinista népesség vallási ideológiáját. Mindezek erős téri, tö r
téneti determ ináltsága — úgy gondolom — kétségen kívüli. A halasi tá rsa 
dalom a maga mikromöd ellj ében és társadalm i terében kicsinyített alakban 
leképzelte ezeket úgy annyira, hogy a ,tö rténe ti Halas” m egm aradt részei 
szinte napjainkig őrzik még a viszonylag egynemű népesség örökségét. Д г 
etn ikai csoport a városon bélül elhatárolt térben  élt, a várost különböző 
funkciók szerint évszázadokig föl lehetett osztani belső övezetekre, nemcsak 
közigazgatási, hanem  vallási, szellemi szerepkörök szerint is, ta lán  még ellen
állóképesség és m entalitás szempontjából is, (Novak  L. 1986).

Kétségtelen, hogy az utóbbi egy, másfél évszázad a többi kiváltságos te 
rülethez és szabadalmas városhoz hásonlóan Halas népességének tradicionális 
csoportjait is asszimilálni tu d ta  a .modernizáció megkésett, nemegyszer kö
zösségellenes kelet-európai folyam atában. A passzív lo jalitást igen gyakran 
alá tud ja ásni az uralkodó körök ilyen, vagy olyan utasftásos jellegű politi
kája  (Tilly, Oh. 1983.). Minden átalakulás m ódosítja valam elyest a közösségre 
orientált és a nem zetre orientált csoportok viszonyát, form áját. A karak te
res tájegységi vagy etnikai identitás is kiszolgáltatottá lehet a pantikularizá- 
lódás hatására: ha a társadalm i erőforrások és a m entalitás egy specifikus
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időhöz, múltszem lélethez, helyhez vagy népességhez tartoznak, akkor e né
pesség kisebbsége vagy alárendeltségbe szorulása .gyöngítheti a kötődés, a 
kooperációs kedv, a hagyom ánytartás „óvilági” form áit. Így já rt az a halasi 
népesség is, m elyben az etnikum  pszichés ereje lokális .szereptudattá, lakóhe
lyi norm ává vált. A helyhez, térhez és környezethez kötöttség emocionálisan 
feltöltött, de az etn ikai folyam atot csak ,a tu d a t a la tti sztereotípiák tudják 
valam elyest m enteni a változásoktól. A terü le ti egység érdekeinek képviselete 
a huszadik század dl'ején m ég jellem ezte ezt az etn ikai ,csoportot, s önmeg
váltásuk  összegét még 1918-ban is visszakövetelték az államtól. Konszolidáló
dásuk és asszim ilálódásuk nap ja ink ra  látszólag m ár .befejeződött, de aki a 
kulturális egységesülés tényeit keresi, tapasztalhatja, hogy ez a populáció 
még m indig m egkülönbözteti m agát környezetétől, vagyis identitástudatának 
m aradványai még erősek. ,Az etnikai tu d a t ilyetén m egm aradásában vélemé
nyem  szerint m a is m egvan egy étnoregionális gondolkodásmód politizáló
dásának lehetősége. Ennek kiemelése különösen fontos azért is, m ert a tá j
egységi vagy regionális kibontakozás a társadalm i térszem lélet része lehet 
ugyan, de (ahogy Bourdieu  fogalmazza Paul Boas szavaival:) a régiót nem 
a tér teszi, hanem  az idő, a történelem .
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CIGÁNYSÁG ÉS KULTÚRA

Havas Gábor

A CIGÁNY KÖZÖSSÉGEK TÖRTÉNETI TÍPUSAIRÓL

Amikor cigány közösségről beszélünk, azonnal felvetődik a kérdés: hol 
vonjuk meg a közösség határát, k iket tekintsünk az ad o tt közösséghez ta rto 
zónak. Első p illantásra teljesen m agától értetődőnek tű n ik  a  válasz: azokat, 
akiket a közös m últ, a jelenlegi lakóhelyi összetartozás, a m indennapos é r in t 
kezés összefűz. Akiknek ennélfogva többé-kevésbé hasonlóak a tradícióik, az 
életkereteik, a pillanatnyi lehetőségeik és a jövőre vonatkozó perspektíváik. 
Akik köré a .rendelkezésre álló m in ták  típusai, a közösségi ellenőrzés szank
cionáló, illetve presztízst adó m echanizmusai az összetartozás kikerülhetetlen- 
ségének háló ját .szövik.

K utatásunk kezdetén — m ár csak technikai okokból is — a lakóhelyi 
együttélésből indultunk ki, és egy közösségnek tek in te ttü k  az azonos tele
pülésen élő, azonos etnikai csoporthoz tartozó cigányokat. Ezen az első 
szinten az etn ikai csoportok megkülönböztetésekor k izárólag az anyanyelvi 
különbséget ve ttük  figyelembe. Erre a különbségtételre azért volt szükség, 
m ert az azonos településen élő, különböző anyanyelvű cigányok az esetek 
jelentős részében meglehetősen elkülönülnek egymástól. Az érintkezés sok
kal ritkább a csoportok között, m in t az egyes csoportokon belül, ami abban 
is kifejezésre ju t, hogy a településen belül a tradicionális lakóhelyük is tö b b 
nyire elkülönül egymástól, és legfeljebb a legutóbbi időben kerültek egymás 
közelébe a .régi telepekről kirajzó, különböző anyanyelvű családok.

A fenti m egszorítással azért is indokoltnak tűn t összetartozó közösségnek 
tekinteni az egy településen élő cigányokat, m ert az ad o tt település nem ci
gány társadalm a is .egységesen viszonyul hozzájuk, egységesen ítéli meg őket. 
A későbbi, részletes elemzés során behatóan m egvizsgáljuk azokat az ese
tenként és .helyenként változó viszonylatokat, amelyek ré st ütnek ezen az 
egységes megítélésen, és .a két populáció viszonyát lényegesen árnyaltabbá, 
sokszínűbbé teszik. Mindez azonban nem változtat azon a tényen, hogy la 
kóhelyi vonatkozásban létezik a cigányokhoz fűződő viszonynak egy olyan 
globális vetülete, amely nem  tesz különbséget a közösség egyes tag jai között, 
m inden ott élő cigányt „egy kalap a lá” vesz. Ebből fakad az azonos helyen 
lakók kívülről is k ikényszerített kohéziója, fokozott egym ásrautaltsága, és 
nemegyszer .közös megbélyegzettsége is.

A felsorolt tényezők mind am ellett szólnak, hogy a közösség m eghatá
rozásakor a lakóhelyi együttélésből induljunk ki. Van azonban egy tényező,
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am ely tú lm utat a Lakóhely m egszabta kereteken, a m indennapi érintkezés 
szintjén, és a .cigány közösségnek az eddigiek alapján viszonylag pontosan 
körülírható h a tá ra it lényegesen elm osódottabbá, bizonytalanabbá teszi. Ez a 
tényező: a rokonsági rendszer. A rokonsági rendszerek egyrészt egymástól 
többé-kevésbé elkülöníthető alcsoportokra bontják az egy településen élő, 
azonos anyanyelvű cigányokat is, m ásrészt olyan más településekre vezetnek 
el bennünket, ahol szintén élnek az ado tt rokonsági rendszerhez tartozó ci
gányok. Az egy településen belül a m indennapos érintkezés szintjén együtt
élő cigányak közössége az esetek túlnyom ó többségében egy sűrű rokonsági 
szálakkal egybekapcsolt, olykor viszonylag nagy földrajzi távolságokat is á t
hidaló nagyobb egység (virtuális közösség) részének tekinthető . A tágabb 
közösséghez tartozó többi „alegység” olyan potenciális tájékozódási pontként 
funkcionál, am ely  jelentős szerepet já tszh a t a  rövid távú életstra tég iák  kiala
kításában, m e r t a helyitől eltérő  m in ták a t és a lternatívákat, nemegyszer 
kedvezőbb esélyeket kínál.

A rokonsági kapcsolatok m inden társadalm i csoport életében jelentős 
szerepet játszanak, sőt a  h ierarch ia  felső szintjein a társadalm i tőke fontos 
elem ét képezik. A társadalom  m arginális helyzetben lévő, többé-kevésbé el
különülő csoportjainál azonban a rokonsági rendszer olyan funkciókat is 
betölt, am elyeket a  (többségi társadalom ban intézményes megoldások vagy más 
társadalm i kapcsolatok helyettesítenek. Különösen érvényes ez a cigá
nyokra, és ezen belül azokra a cigány csoportokra, am elyek egészen a leg
utolsó időkig m egőrizték a törzsi, nemzetségi szerveződés bizonyos elemeit. 
B ár az utolsó évtizedekben ezek a társadalom szerveződési form ák a legtra- 
dicionálisabb cigány csoportoknál is roham os bom lásnak indultak , a nyomai 
m a is felfedezhetők, sőt befolyásolják a .rokonsági rendszer m indennapi élet
ben játszott szerepét. Ahogy a  m ár asszim ilálódott vagy asszimilálódóban lé
vő cigány csoportoktól a  m ind m arginálisabb helyzetben lévők felé haladunk, 
úgy nő a települések közötti rokonsági szálak szerepe, és bizonyos esetekben 
e kapcsolatok ism erete nélkül a közösségről nem lehet te ljes képet alkotni.

De akár a lakóhelyi közösségről, a k á r a földrajzilag többé-kevésbé szét
tagolódott rokonsági rendszerről van szó, mai helyzetük, viszonyrendszerük, 
funkcióik és a többségi társadalom hoz fűződő viszonyuk csak a történelm i 
előzmények ism eretében értelm ezhető. Ha történelm i vizsgálódásunk során 
a mából visszafelé haladunk, jelentős különbségeket érzékelünk  aszerint, hogy 
egy-egy cigány közösség tö rtén e te  m ióta és milyen m ódon köthető ahhoz, 
vagy azokhoz a településekhez, ahol tag jai jelenleg élnek. Hogy milyen kö
rülm ények vagy kényszerek h a tásá ra  m ilyen mozgások, m ilyen átrendeződé
sek előzték m eg a  jelenlegi lakóhelyen történő m egtelepedést. Hogy milyen 
tényezők já tszo ttak  szerepet a szétszóródási vagy koncentrálódási folyama
tokban.

Az asszim ilálódás vagy integrálódás, az életform aváltás m egindulásának 
katalizátora, k e re te  m indig egy-egy település szűkebb társadalm a. Jellege és 
m értéke az o tt ta lá lható  feltételek függvénye. A be- és elfogadás feltételei 
fékezhetik vagy serkenthetik  ezt a  folyam atot. Bonyolult érdekviszonyok 
függvénye az is, hogy a rendeletekben, törvényekben, leira tokban  testet öltő 
központi ak a ra t és politikai szándék hogyan csapódik le  a szűkebb földrajzi 
térben, és m ilyen regionális vagy éppen településenként eltérő különbségek 
alakulnak ki a  helyi érdekék és a  .központi szándék ütközéséből. A még ván-
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dorló cigány csoportoknál a  többségi társadalom  közelében történő letelepe
désnek mindig a korábbi életform a egy darabjának a föladása volt az ára. 
Fönntartása ugyanakkor egyre több akadályba ütközött. Egyrészt m ind több 
zaklatást, üldöztetést (kellett érte elviselni, másrészt a társadalom  m odernizá
lásával a lé t alapjai is egyre jobban megrendültek. A 18. századi H absburg 
uralkodók cigányokkal kapcsolatos rendeletéi ,és intézkedései óta egészen a 
20. század közepéig m inden idevágó kezdeményezés különbséget te t t  a m ár 
letelepedett és többé-kevésbé integrálódott, valam int a m ég vándorló „kóbor” 
cigány csoportok között. Az állam az igazi problém át m indig az u tóbbiak 
jelenlétében és társadalm i veszélyességében látta, s az alkalm azott vagy al
kalmazni próbált módszerek drasztikus vagy kevésbé drasztikus voltától 
függetlenül ennek az életform ának a  teljes föladását akarta  kikényszeríteni.

Ha a problém a ilyen hosszú időn á t ennyire hasonló módon vetődik  fel, 
ez látszólag azt bizonyítja, hogy a cigányok bizonyos csoportjai m inden 
kényszer, próbálkozás és romló feltétel dacára századakon át meg tu d ták  
őrizni tradicionális életm ódjukat, és igen hatékonyan álltak ellen a többségi 
társadalom  sokféle form ában m egnyilvánuló nyom ásának. Az egyes közös
ségek történetének behatóbb vizsgálata azonban azt bizonyítja, hogy nem  er
ről van szó. Hanem sokkal inkább arról, hogy miközben a régebben beván
dorolt csoportúik — b ár sok kitérővel és zökkenővel ta rk íto tt folyam at kere
tében — fokozatosan integrálódnak, újabb és újabb csoportok érkeznek 
az országba (elsősorban a déli vidékekről), és felbukkanásuk ugyanolyan 
problém ákat vet föl, m int a régebben itt élő csoportoké 50, 100 vagy 150 
évvel korábban. Bár általánosságban igaz, hogy a hagyományos vándorló 
életform a fenntartásának lehetőségei kedvezőbbek voltak a m últ század .vé
géig terjedő időszakban, m int azután, mégis a  bevándorló közösségek tö rté 
netét ideérkezésük pillanatától a tradicionális vándorlás és a teljes letelepe- 
dettség, m egállapodottság közötti á tm enet különböző fázisaival jellem ezhet
jük. Akadtak helyek és időszakok, am ikor ezt la folyam atot el leh e te tt g y ú j
tani, és a hagyományoshoz legközelebb álló első fázist viszonylag hosszú idő
re itartósítani lehetett, de ez a  többségi társadalom  erősödő nyom ásának ál
landóan ott leselkedő veszélyén és az ebből eredő átm enetiség tényén  m it 
sem változtatott. Mégsem közömbös, hogy a folyam at melyik történelm i idő
szakban, m ennyi idő a la tt és m ilyen konkrét feltételek között za jlo tt le. 
Ezek a  tradíciók ugyanis máig ható érvénnyel meghatározzák egy-egy közös
ség sorsát, a közösségi hatóerők m értékét, jellegét és működési m echan iz
musát.

De hogyan, m ilyen eszközökkel fogjuk vallatóra az egyes cigány közös
ségek m últját, ha ilyen messzire nyúló előzményekig akarunk visszakanyarod
ni? A közösség történelm i tudatának  ébrentartásához tartós, a ko llek tív  em 
lékezet folytonosságát biztosító objektivációkra van szükség. M árpedig a ci
gányok esetében az ilyen objektivációk csaknem teljesen hiányoznak, és 
em iatt a kollektív emlékezet jóform án semmit sem őriz meg a  távolabbi 
múltból, és a legöregebbek gyerm ekkoráig visszanyúló em lékekkel nagy já
ból véget is ér. De még ezt a  személyes emlékekkel befogható közelm últat 
is nehezen összeilleszthető m otívum darabkákra tördeli a  tartós objektivációk, 
a hosszabb távon m egőrzött tárgyak teljes hiánya, az életkeretek gyakori vál
tozása, a stabilitás m inden téren  m egm utatkozó hiánya. A kirekesztettség, a 
perifériális lét, a többségtől elválasztó nagy társadalm i távolság és az isko-
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lázatlanság m iatt sokszor még a nagy tö rténelm i sorsfordulókat sem úgy é l
ték  át, hogy ,azok „jelzőkaróként”, viszonyítási pontként szolgálhassanak, 
hogy hozzájuk igazodva a m últbeli tö rténéseket térben és időben el lehes
sen rendezni. M inél hajszoltabb, minél zák la to ttabb  volt ez a közelmúlt, 
m inél több helyváltoztatással és a m egélhetési módok minél gyakoribb cse
réjével já rt együtt, annál nehezebben és annál töredékesebben rekonstruál
ható.

Ami pedig a távo labb i m últat illeti, m ég az évszázadok óta azonos tele
pülésen élő közösségek esetében is csak elszórt, töredékes információk áll
nak  rendelkezésre. A jelenlegi lakóhelyükön csak néhány évtizede megtele
p ed e tt közösségek ko rább i története a  kollektív  emlékezet szintjén az ese
ték  túlnyomó többségében a teljes bizonytalanság hom ályába vész.

Egy lehetséges tö rtén e ti rekonstrukcióhoz a legtöbb tám pontot az egy
házi, majd 1895-től az állam i anyakönyvek ada ta i szolgáltatják. Az anya
könyvekből kibányászható , egy-egy közösségre vonatkozó adatok összevetése 
érzékelhetővé teszi a cigány közösségek közelebbi és távolabbi m últjában 
m utatkozó lényegi különbségeket. E különbségek alapján azután értelmezni 
leh e t a mai eltérések számos összetevőjét. Az összehasonlító elemzésben még 
az inform ációhiány is értékes információk fo rrá sáv á  válhat. Néhány elszórt 
ad a t gazdag je len tés ta rta lm a t nyerhet, ha olyan tényezők meglétére utal, 
am elyek egy m ásik közösség m últjából az azonos történelm i időszakban te l
jes egészében h iányoznak. Az azonos időpontokra vonatkozó adatok összeve
tésének módszere bizonyos m értékig ellensúlyozni képes a szűkös adatbázis
ból származó nehézségeket. Sőt egyes esetekben a van adat—nincs adat pusz
ta  ellentétpárja is sokatm ondó lehet.

A rendelkezésre álló (adatök elemzése a lap ján  most a közösségi előtörté
n e t két egymástól é lesen  eltérő alaptípusát m u ta tju k  be.

I. MESSZIRE VISSZANYÚLÓ HELYHEZKÖTÖTTSÉG — 
TARTÓS, MEGALAPOZOTT INTEGRÁLÓDÁS 

A BEFOGADÓ TELEPÜLÉS TARSADALMÄBA

Az ehhez a típushoz tartozó cigány közösségek m a is használatos, jelleg
zetes családnevei imár az egyházi anyakönyvezés kezdetén, vagy kevéssel 
utóbb, de legkésőbb a 18. század utolsó harm adában  ott szerepelnek a  mai 
lakóhely akkori népességének adatait tarta lm azó  anyakönyvekben, és a le
származási folytonosság egyértelm űen k im uta tha tó . Az első periódusban, 
d u rván  a 19. század közepéig, sók a bizonytalanság, és több tényező u tal a 
megállapodottság h ián y ára , valam int arra, hogy a többségi környezettel k i
a lak íto tt kapcsolatok m ég lazák, felületesek voltak. Cigány nevek eleinte 
szinte kizárólag a születési anyakönyvekben szerepelnek, így egy-egy em 
b er településen belü li sorsa kevésbé követhető  nyomon. A nem cigányokra 
vonatkozó bejegyzésekhez viszonyítva a cigány gyerekek születését rögzítő 
bejegyzések többny ire  lényegesen pon ta tlanabbak  és hiányosabbak. Gyakori, 
hogy ugyanazok a szülők egymást követő gyerm ekeik születésekor m ás-m ás, 
elferdített, k ifacsart névváltozatokkal szerepelnek. Az előforduló nevek je 
lentős részének cserélődési üteméből .arra leh e t következtetni, hogy még gya
koriak  a be- és elköltözések, az azonos rokonsági rendszer kötelékébe ta rto 
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zók olykor egymáshoz csapódva, olykor különválva, több település között 
mozogva keresik a pillanatnyilag legmegfelelőbb lakóhelyet.

A m últ század közepétől aztán észrevehető egy fokozatos stabilizálódás. 
Egyre több cigány név tűnik fel a halotti anyakönyvekben, majd a  század 
utolsó harm adában m egjelennek az első egyházi házasságok is. Az egyházi 
házasságkötés főként a muzsikus cigányok körében hódít gyorsan te re t, 
és a 19. század utolsó vagy a 20. ,század első évtizedében az e típusba ta rto 
zó közösségek muzsikus elitjében, a nem cigány társadalomhoz való köze
ledés nyilvánvaló jeleként, általánossá válik. A jelzett változásokkal p á rh u 
zamosan és szoros összefüggésben a cigányokra vonatkozó bejegyzések egyre 
pontosabbá válnak, a cigányok anyakönyvezésének módja egyre kevésbé té r  
el az általános gyakorlattól. Nem írják  be m egkülönböztetésül a „cigány” 
szót, sőt az esetek többségében a M ária Terézia óta forgalomban lévő eufé- 
misztikus kifejezések — újm agyar, ^újpolgár, újtelepes — is eltűnnek, és csak 
a nevek, valam int a speciális cigány foglalkozások szolgálnak útbaigazításul. 
Ha a bejegyzett foglalkozás nem köthető speciálisan a cigányokhoz — pl. 
földműves napszámos —, akkor az anyakönyv a valóságosabbnál is s tab i
labb beágyazottságot sejtet, hiszen ez esetben a cigányt ;az anyakönyvezés 
szintjén semmi sem különbözteti meg a hasonló foglalkozású nem cigánytól.

Az elm ondottak értelm ében a  <múlt század közepétől a szóban forgó te 
lepülések cigány népessége állandósul, és az anyakönyvekből egyre több  ci
gány sorsa kísérhető nyomon a születéstől a házasságon és a  gyerm ekek 
születésén át egészen a halálig. Az egyházi házasságkötések századforduló 
táján  tapasztalható ugrásszerű megnövekedése és az erre vonatkozó bejegy
zések érzékelhetővé teszik, hogy a környék hasonlóan stabilizálódott cigány 
közösségeinek bevonásával kialakul egy hosszú távon állandósuló házasodási 
körzet, ahonnan a k ívülről választott házasfelek, élettársak túlnyomó több
sége származik. Vagyis a m egállapodattságnak és integrálódásnak nagyjából 
azonos fokán álló közösségek lépnek tartós érintkezésbe egymással, és ez a 
körülm ény is hozzájárul .a nem cigány többséghez közelítő életform aváltás 
előreviteléhez. A ki- és beházasodások beleágyazódnak a többségi társadalm i 
környezettel k ialakíto tt tartós és egyre mélyülő viszonyrendszerbe, és sza
bályszerűségükkel annak további m egerősítését szolgálják. Az adott faluhoz 
végérvényesen hozzá tartozó cigány közösség összetételét m ár csak a házas
társak cseréje m ódosíthatná, de az ilyen irányú kapcsolatok jellege g a ran 
tálja, hogy az újonnan jöttek ,zökkenő nélkül illeszkedjenek be az eltávozok 
helyébe.

Az anyakönyvekből kiolvasható változási tünetek  mögött term észetesen 
sokkal mélyebb változások állnak. A cigányok m int az uraság által bete le
pített, vagy maguktól megkapaszkodni próbáló, de a faluközösség szám ára 
eleinte m indenképpen idegen, fu rcsa népség, továbbra is elkülönülő-elkülöní- 
tett, de mégiscsak megszokott, a helyi m unkam egosztásba valam ilyen m ódon 
beilleszkedő, és — legalábbis a  jelenlét szintjén — teljesen elfogadott tá rs a 
dalmi csoporttá válnak. A tartós megtelepedés, a nem cigány társadalom m al 
k ialakíto tt kapcsolatok elmélyülése, és a lassú, de hosszabb távon m in d en 
képpen te tten  érhető életform aváltás azt bizonyítja, hogy a  helyhez kötö ttség
nek m egvoltak, illetve kialakultak az egzisztenciális alapjai. Hogy a lakóhe
lyül szolgáló település és közvetlen környéke, ha alacsony szinten is, de biz
tosította az ott élő cigányok megélhetését. A megélhetés alapjául szolgáló
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tevékenységek pedig egyre szorosabbra fűzik  a cigány és nem cigány né
pesség kapcsolatát. A hagyom ányosan cigánysághoz köthető foglalkozások, 
tevékenységek esetében is megfigyelhető a funkciók fokozatos bővülése. A 
m uzsikálás pl. a  19. század első felében m ég többnyire a kastélyok, kúriák, 
nem esi udvarházak v ilágára korlátozódik, és az akkori vidéki elit szórakoz
ta tá sá t szolgálja. S h a  akadnak is falusi k u rta  kocsmákban játszó cigányban
dák, a kapcsolat a fa lusi néppel m ég elég esetleges és alkalm i jellegű. A szá
zad utolsó h arm ad áb an  a paraszti polgárosodás megindulásával sűrűsödnek 
az olyan alkalm ak (lakodalmak, egyéb családi és közösségi ünnepek stb,), 
am ikor, és az olyan helyek (falusi kocsmák, falusi táncm ulatságok, egyleti b á 
lok, mezővárosi kávéházak stb.), ,ahol a  cigányok a lakóhelyül szolgáló vagy 
környező települések népének szórakoztatására m uzsikálnak. Az érintkezés 
m indennapossá és lényegesen személyesebbé válik . Ugyancsak a paraszti pol
gárosodás m egindulásával függ össze, hogy azoknak a tevékenységeknek, 
am elyéket korábban  a jobbágy-, m ajd parasztgazdaságok teljes egészében 
m aguk láttak el, egy jelentős részét a növekvő m unkamegosztásnak köszön
hetően  most m ár m ásokkal végeztetik el. A differenciálódó, növekvő igény 
és kereslet a cigányoknak is ju tta t néhány  „m orzsát”, főként a különös szak
érte lm et nem  igénylő, stabil egzisztenciát nem  biztosító, illetve a cigányság 
hagyom ányaihoz valam ennyire kapcsolódó területeken. Így lesz sok helyein az 
alkalm i tapasztásokból, vályogvetésből rendszeresen űzött cigánym ester
ség. Ez is a kapcsolatok szorosabbra fonódásával já r együtt. Az eddig ism er
te te tt  tényezőknél is nagyobb a  jelentősége annak, hogy a cigányok fokoza
tosan bekapcsolódnak a mezőgazdasági bérm unkába. A paraszti gazdálkodás 
racionalizálódása a faluközösség szin tjén  szerveződő munkam egosztásban 
olyan réseket terem t, ahova a cigányok be tudnak  hatolni. Természetesen 
nem  képesek m egbirkózni a helyi zsellérek, bérm unkára kényszerülő tö rpe- 
birtokosok konkurenciájával, és csak o tt nyílik  számukra lehetőség, ahol az 
időbeli egybeesések vagy egyéb körülm ények kényszerhelyzetet terem tenek. 
Ám részvételük bizonyos mezőgazdasági m unkákban  szokásjogi alapon m égis
csak intézményesül, am it jól m utatnak  a századforduló tá ján  megszaporodó, 
e rre  utaló anyakönyvi bejegyzések (mezőgazdasági napszámos, mezőgazdasági 
cseléd stb.).

A vázolt fo lyam atok eredm ényeképpen az ilyen típusú cigány közössé
gek és a település nem  cigány paraszti népessége, szó szerinti és á tv itt é r 
telem ben egyaránt, lényegesen közelebb k erü l egymáshoz. Először csak né
hány, aztán ^egyre több cigány család é le té re  gyakorolnak befolyást a  legin
kább  elérhetőnek tű n ő  szegényparaszti m in ták . Eltűnik a hagyom ányos c i
gány  viselet, új szokások honosodnak (meg, és az  lasszimilálódásban legelőbbre 
járó , legtörekvőbb cigányok viselkedésében megjelennek a hagyom ányostól 
teljesen elütő szegényparaszti m agatartásform ák egyes elemei. A közeledés 
kézzelfogható és nagy  .jelentőségű bizonyítéka, hogy az ilyen típusú cigány 
közösségekből a gyerekek  elkezdenek iskolába járni. Bár az 1893-as országos 
cigányösszeírás isko láztatási adatai a fe lm érés összegzőinek vélem énye sze
r in t is rendkívül m egbízhatatlanok, anny i m inden kétséget kizáróan leszűr
hető belőlük, hogy ebben az időpontban m ár vannak olyan települések, ahol 
a cigány gyerekek jelentős része elkezdi az elemi iskolát, és legalább egy 
darab ig  elfogadható rendszerességgel lá togatja . E tény  jelentőségét akkor 
tu d ju k  megfelelően értékelni, ha figyelem be vesszük, hogy a m últ század vé-
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gen az iskola még a parasztság körében sem vált elfogadott intézménnyé, 
és sok parasztgyerek nem, vagy csak nagyon rövid ideig és rendszertelenül 
já rt iskolába. Természetesen nem arról van szó, hogy a cigány gyerekek e 
tekintetben egy szintre kerülnek a parasztgyerekekkel, hanem  pusztán a r
ról, hogy a leginkább 'megállapodott és integrálódott cigány közösségekben 
a gyerekek iskoláztatási szintje m egközelíti a legszegényebb nem cigány ré 
tegek gyerekeiét, és ezzel elindul egy nagyon lassú, hosszan elhúzódó adaptá
lódási folyamat, am ely azonban más cigány csoportokhoz képest mégis több 
évtizedes előnyt biztosít az iskoláztatás terén  ezeknek a közösségeknek. A fo
lyam at ímegindulását egyértelm űen jelzi, hogy az é r in te tt  községék anyaköny
veiben a három  keresztet m ind gyakrabban váltják  föl az elfogadható írás
sal odakanyarított cigányaláírásök.

A közeledést vagy az asszimiliáció ú tján  m egtett első lépéseket nem  sza
bad túlértékelni. Többnyire a legszegényebb zsellérek és a legelőrébb tartó  
cigányak között is éles ihatárvonal húzódik. A fa lu  tudom ásul veszi, megis
meri, megszokja, ső t esetenként még meg is szereti a m aga cigányait, de szi
gorúan cigány minőségükben. A paraszti polgárosodás, a mezőgazdasági kapi- 
talizálódás nyom án a m agyar paraszttársadalom ban m egszilárdul és ura lko
dóvá válik a szigorúan önkorlátozó, önfegyelmező, m unkacentrikus morál. 
A cigányok (életmódja, helyzete, életszínvonala egyrészt a negatív példa ere
jével igazolja a kemény erkölcsi parancsok jogosultságát (nélkülük nem  le
het semmire se jutni), m ásrészt a  cigányok állandó jelenléte a faluban vala
melyest oldja azok m erevségét és kizárólagosságát. A velük való érin tke
zésben legalább a nosztalgia szintjén (és különösebb kockázat nélkül) k i le
het élni az önfeledt pillanatok, az elengedettség, á lta lában  az adott életfor
mából kirekesztett értékek irán ti re jte tt vágyakat. Jó l érzékelteti ezt az 
alábbi interjúrészlet: „A cigányok á ltalában  kom aságban voltak paraszti há
zakkal. Édesanyám nak is volt három  keresztfia a cigányok közül, és ő rop
pan t szerette a  víg, a  jó hangulatot. A cigányokon m eg igen sokat lehete tt 
nevetni. A sok gondja m ellett szüksége volt egy kis időre, am ikor k inevet
heti magát, mondjuk úgy, hogy a komaasszonyával elbeszélget.” Ez a vi
szony leginkább a  szülő és az éretlen gyermek viszonyára emlékeztet. T er
mészetes velejárója volt a parasztok tegező és a  cigányok magázó beszédmód
ja, a parasztok leereszkedő, patriarchális alapokon nyugvó jó indulata  és a 
cigányok alázatosságból kikacsintó, gyermetegen játékos viselkedése. Külön 
erre a célra k ialakított kommunikációs, m etakom m unikációs jelzésrendszer 
érzékeltette minden pillanatban, hogy a viszony egyenlőtlen. Mivel a falunak 
elsősorban ilyen minőségben volt szüksége a cigányokra, m indent meg is 
te tt annak érdekében, hogy ezeket a  ,szerepeket konzerválja. A cigányok al
kalmi mezőgazdasági (cséplés, gyomlálás stb.), ,ház körü li besegítő (tapasztás, 
meszelés, m osás stb.) vagy alkalm i kézműves (kötél-, kosárfonás, eladás stb.) 
tevékenységét bagatellizálta, az é rte  fize tett term észetbeni bért inkább nem 
teljesen megszolgált adom ánynak tekintette. A „nem szokta a  cigány a  .szán
tá s t” típusú ideológiákkal hosszú táv ra  igazolta a m unkaerőpiac aktuálisan 
kétségtelenül meglévő realitását: azt, hogy a cigányok a legnehezebb piező- 
gazdasági idénym unkákban (aratás, kaszálás stb.) a  nem  cigány agrárpro le tá
rokkal szemben valóban nem  versenyképesek. Így, .noha ezekben a cigány 
közösségekben a teljes asszimiláció felé vezető ú t sok feltétele adott volt, 
mégis a félúton bekövetkező megrekedés nyert kétoldalú megerősítést. M ind-
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ez a  két háború közötti dekonjunkturális időszakokban jelentősen hozzá
já ru l t  a cigányok további pauperizálódásához.

Ugyanakkor a m agyar keresztkom aság terjedőben lévő intézménye és 
egy sor egyéb tényező jelzi, hogy a cigányokat ezeken a településeken sze
m élyre szóló kapcsolatok sokaságával átszőtt, valam ennyi védettséget nyúj
tó, otthonosnak nevezhető légkör vette  körül, amely a  további asszimilálódás 
vágyát az igazi lehetőségek 'hiányában is éb ren  ta rto tta .

A későbbiekben, a két háború  között egy-egy cigány borbély, cipész, 
pincér, földműves (!) stb. felbukkanása jelzi, hogy ha az egész közösségnek 
nem  is, a legtörekvőbbeknek sikerü l átlépniük  a cigányok és nem  cigányok 
között húzódó határvonalat, m ert a m egélhetés és az életform a egyetlen lé
nyeges elem ében sem térnek  m ár el a szegényebb nem cigány átlagtól. Erre 
u ta l az is, hogy kilépnek a lakóhelyi szegregációból, és beköltöznek a nem 
cigányok közé. Ezzel a hagyom ányos alapokon nyugvó differenciáltság (a si
keresebb muzsikusok kedvezőbb helyzete stb.) m ellett m egjelenik egy te lje 
sen új típusú, k ifejezetten  az asszimilálódás irányában ható, differenciálódás 
is, am i visszahat a  közösség egészére. Tagjainak többsége készen áll arra , 
hogy a közelebb kerülés m inden |újabb lehetőségét m egragadja. A 30-as 
évektől egyre több cigány tű n ik  föl pl. a hegyvidéki fa lvak  Alföldre járó  
sum m áscsapataiban, a közeli uradalm ak szezonmunkásai között, egyes tele
püléseken a cséplőgép-tulajdonosok állandósult cigánybandákkal dolgoztat
nak  csépléskor, ugyanahhoz a  gazdag paraszti házhoz rendszeresen eljáró 
m egbecsült házi cselédek kerü lnek  k i a cigány asszonyok közül stb. Ezek a 
tendenciák, ha az agrártú lnépesedés m iatt nem is válnak általánossá, újabb 
csoportokban erősítik  m eg a hagyom ányoktól eltávolító, asszim iláns értéke
ket. További lendületet ad ennek a  folyam atnak, hogy fokozatosan bővül 
azoknak az alkalm aknak a száma, am ikor cigányok és nem  cigányak a  h a 
gyományostól eltérő helyzetekben kerülnek érintkezésbe egymással. Ahogy 
az egykori parasztfiú  mesélte, ném ileg ta lán  szépítve a dolgot, de a tenden
ciá t egyértelm űen jelezve: „A 30-as, 40-es években előbb együ tt jártunk  ele
m i iskolába, aztán együtt leventéskedtünk, együtt voltunk katonák, összeba
rá tkoztunk, pertu  barátságba kerü ltünk , bizalommal fo rd u ltu n k  egymáshoz.” 
Természetesen to vábbra  sincs szó bárm iféle értelem ben v e tt egyenrangúság
ról, és ennek hangsúlyozását az előnyösebb pozícióban lévő nem  cigány fon
tosnak  is érzi: „H át legtöbbször ők énhozzám, m ert én  m it kérhettem  volna 
szegényektől?!”. A korábbinál több szállal m egerősített személyes kapcsolat 
is csak annyi eredm énnyel já r, hogy p  cigány szemszögéből a  jól ismert, ve
le egykorú parasztem ber ideális esetben — egyértelm űen fölényhelyzetének 
megőrzése m ellett — patrónussá válik, és ezen az alapon hajlan d ó  gesztuso
k a t tenni a vele együtt felnőtt, gyerekkora óta jól ism ert cigánynak.

Ám a  m agatartásfo rm áknak , értékeknek, em beri viszonylatoknak ez a 
lassú, felemás m ódon lezajló átrendeződése is kellő biztosíték a rra , hogy 'ami
k o r 1945 u tán  ú jabb  lehetőségek nyílnak meg, ez ne ta lá lja  készületlenül az 
ilyen típusú cigány közösségek tagjait. Igaz, a  földosztásból még ezek az 
elvileg leginkább esélyes cigány csoportok is kim aradtak, m ert sem ők m a
guk  nem voltak elég elszántak, sem a szervezők, végrehajtók  nem  gondoltak 
egy pillanatig sem rájuk . H olott ennél a fejlődési típusnál vo ltak  a feltételei 
leginkább adottak annak, hogy a parasztizálódás irányába m utató  radikális 
változás végbemenjen. Ez az esély kihasználatlan m aradt, m egindult viszont
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a cigányok erőteljesebb beáram lása az önálló gazdálkodásba fogó ag rárp ro le
tárok révén megüresedő helyekre: az uradalm akból létrehozott állam i gazda
ságokba, a sum m ásm unka megszokott színhelyeire stb. Amikor iaz 50-es 
évek gazdaságpolitikája földjéről elűzte és a  gyorsan bővülő ipari m unka
helyekre kényszerítette ,az újgazdák jelentős részét, nyomukban m egindult 
a cigányok első hullám a is a szakképzetlen ipari m unkahelyek felé. M indkét 
tendencia jól m utatja , hogy az elemzett típushoz tartozó közösségek a vázolt 
tö rténeti fejlődés eredm ényeképpen 1945 tá ján  m ár „ugrásra kész” á llapo t
ban voltak. Készen álltak  arra, hogy am ennyiben a többségi társadalom  ezt 
lehetővé teszi, m egszabaduljanak a kényszerű cigány különállás m aradék  je
gyeitől is, és beleolvadjanak a nem cigány társadalom  alsó rétegeibe. A m a
gyar falu  45 utáni változásai még az asszimilálódás felgyorsulásának rem é
nyeivel kecsegtettek, de az 50-es évek mezőgazdasági és parasztpolitikája 
ezeket a  rem ényeket is szertefoszlatta, m ert a m egnyom orított, dezintegrált 
paraszttársadalom  m ár nem lehetett az asszimiláció vonzási pólusa. De ab
ban, hogy az elkövetkező évek a „készenlét” ellenére sem hozták m eg egész 
közösségek számára a zökkenőmentes asszimilációt, a többségi társadalom  
ellenállása és a fölényhelyzet fönntartására irányuló  erőfeszítése is komoly 
szerepet játszott. Döntő volt ebből a szempontból a lakóhelyi szegregáció 
következetes fönntartása és újraterm elése, illetve a betelepülési, szétszó
ródási folyam at sokszor tudatos fékezése. Ennél a típusnál ez azért válik  k ü 
lönösen nyomasztó problém ává, m ert cigány oldalról nincs egyetlen olyan m o
tiváció sem, amely a kényszerű összezártság és elkülönültség fönn tartása  
m ellett szólna. Erre u tal az a tény is, hogy az ilyen típusú közösségek h á tte 
rével induló cigányok között találjuk a legtöbb példát imind a viszonylag gör
dülékeny, ma m ár erőteljesen 'háztájizó parasztizálódásra, mind a stab il ipa
ri m unkássá válás legszerencsésebb, legnagyobb előrelépést biztosító változa
taira. Az iskoláztatásban megmutatkozó, más cigány csoportokhoz viszonyí
to tt történelm i előny m a m ár a 8 általános elvégzésének nagy valószínűsé
gében és a szakm unkás aspirációk erősödésében kam atozik.

II. ÜJABB KELETŰ, ZAKLATOTT LETELEPEDÉSI 
FOLYAMAT — NYERSEBB KIREKESZTŐ MECHANIZMUSOK

A m últ század közepén újabb cigány csoportok előőrsei érkeznek — első
sorban délről — a mai M agyarország területére. Először a határm enti közsé
gekben tűn ik  fel egy-két új, addig ism eretlen név. Majd a nevek gazdái 
(amennyire ezt az azonosítási problém ák m iatt követni lehet) egy kb. fél- 
megyényi szűkebb régió keretein belül m aradva, de a határtól ném ileg eltá
volodva helyüket hol sűrűbben, hol ritkábban változtatva, a terü le t legkülön
bözőbb pontjain tűnnek fel. Közben — nyilvánvalóan a rokonsági kapcso
latok szálait követve — a határon tú lró l újabb családok csatlakoznak hozzá
juk. A jóform án m indegyikükre érvényes gyakori helyváltoztatások a szűk 
földrajzi térségen belül hol egymás mellé sodorják, hol elsodorják egym ástól 
a testvérek, szülők és gyermekeik vagy egym ással m ás módon rokonságban 
állók családjait. Az azonos rokonsági körből m indig vannak családok, am e
lyek éppen egy helyen találhatók, de az összetétel állandóan változik, a ro
konságnak hol az egyik, hol a másik része kerül össze, illetve válik szét.
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Ezeknek a helykereső mozgásoknak term észetesen megvolt a m aguk lo
gikája. A rokonsági rendszer k itün te te tt szerepe abban is kifejezésre jutott, 
hogy az azonos rokoni körhöz tartozók ko llek tív  akciók keretében változtat
tak  lakóhelyet, választo ttak  különböző m egélhetési módokat. Minél nagyobb 
távolság választotta el az egyes cigány csoportokat a többségi társadalom tól, 
an n á l kisebb létszám ú volt az együtt élő cigány közösség, és annál szorosabb 
rokoni kapcsolatok biztosították a közösség belső kohézióját. K ét tényező 
azonban a rokonsági rendszer lakóhelyi in tegrációja ellen ha to tt: az egzisz
tenciális kényszer és a házassági piac. Mivel a cigányok m egélhetését olyan 
tevékenységek fedezték, amelyek irán t egy-egy településen csak nagyon szű
kös kereslet m utatkozott, egzisztenciális érdekké vált, hogy szám uk sehol se 
halad jon  meg egy bizonyos, az adott település nagyságától függő szintet. An
nál is inkább, m ert egyes kiegészítő jövedelem források m egléte vagy hiánya 
(koldulás, házaló cserekereskedelem , jóslás stb.) igen nagy m értékben függött 
a nem  cigány lakosság „jóindulatától”, am it nem  lehetett volna m egnyerni, 
ha a cigányok szám a m eghaladta volna a nem  cigányok által elfogadhatónak 
ta r to tt  mértéket. Részben ez a m agyarázata annak, hogy az azonos rokonsá
gi rendszerhez tartozó  cigányok több település környékén, szétszóródva éltek 
De a kapcsolatok nem  szakadtak meg közöttük, a  más település közelében 
élő rokonok olyan „hátországot” jelentettek , am elyre szükség esetén mindig 
tám aszkodni lehetett. Ha a rokonsági rendszer által „behálózott” települések 
egyikén valam ilyen szempontból kedvezőbb helyzet alakult ki (jobb megél
hetési lehetőségek, nagyobb védettség, kevesebb üldöztetés stb.), akkor a jól 
m űködő rokonsági kom m unikációs csatornák ezt azonnal közvetítették, és 
m egindult a rokonság odaáram lása. A csoportos lakóhely-változtatásokban 
m indig jelentős szerepet játszottak azok a helyi feltételekben bekövetkezett 
változások, am elyekről a rokonsági kapcsolatok révén szereztek tudom ást 
az éppen más településen élők. Ezért időről időre kialakultak olyan sűrűsö
dési pontok, ahová elsősorban rokonsági alapon nagyobb szám ban költöztek 
cigányak. A cigány népesség gyors növekedése azonban többnyire a cigány 
közösségen belül is és cigány—nem cigány viszonylatban is a konfliktusok 
elszaporodásához, a helyzet elm érgesedéséhez vezetett, és gyakran  a  „súly
p o n t” újabb áthelyezését eredményezte.

A viszonylag sű rű  helyváltoztatást részben indokolhatta a csoport által 
űzö tt hagyományos foglalkozás jellege (pl. a  teknővájás esetében elfogyott a 
m unka vagy a rendelkezésre álló fa, és ezért kelle tt továbbállni), d e  lényege
sen nagyobb szerepet já tszo tt a csaknem teljes társadalm on kívüliség, és az 
ebből eredő zaklatottság, hajszoltság. A szűk földrajzi térben lezajló helyke
reső mozgások m ár nem  értelm ezhetők a hagyom ányos vándorló életform ába 
szervesen illeszkedő jelenségként, hanem  sakkal inkább egy olyan hosszan 
elnyúló átm eneti szakasz jellem zőjeként, am elyben a cigányok a m ind re
m énytelenebb utóvédharcok közepette tu lajdonképpen m ár a megállapodás 
lehetőségét keresik, de a hagyom ányos életfo rm a alapjainak megrendülése, 
a nem  cigány környezet ellentmondásos m agatartása (letelepedésre ösztönző 
nyom ás és zaklatás), valam int az életform aváltáshoz szükséges kapaszkodók 
csaknem  teljes h iánya olyan helyzetet terem t, amelyben ez a 'köztes „se ilyen, 
se olyan” állapot konzerválódik hosszú évtizedekre.

Az anyakönyvi bejegyzésekben szereplő cigányok lakóhelyének ponto
sabb körülírását szolgáló kifejezések — erdő, puszta, határ — kiválóan  érzé-
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keltetik, hogy micsoda térbeli és társadalm i távolság választotta el az ilyen 
közösségeket a falvak népétől még a m últ század vége felé is. Az anyakönyv 
kiállítója, aki egyébként rengeteg pontatlanságot követett el, és igen nagy
vonalúan intézte a cigányok anyakönyvezését (előfordul, hogy ugyanaz az 
apa vagy anya egészen m ás névvel szerepel gyerm ekének születésekor, m in t 
két hónappal később ugyanennek a gyereknek a halálakor), lakóhelyként 
nem tarto tta  elégségesnek a legközelebbi falu megnevezését. Fontosnak ta r 
totta jelezni, hogy a fa lu  neve inkább csak viszonyítási pontként szolgál, azt 
eldöntendő, hogy melyik erdőről, melyik pusztáról, m elyik határról van szó. 
Ebben az esetben a „puszta” szó sem régóta kiépült, állandó cselédség lakhe
lyéül szolgáló, uradalm i m ajorokat jelent, hanem  olyan m inden lakott helytől 
távol eső, többnyire erdőkben, erdők m ellett elterülő  senki földjét, ahol a 
helybéli földbirtokos engedélyezi néhány cigány család számára a m egtele
pedést. Nem véletlen, hogy ezeknek a pusztáknak a neve a  cigányok m egje
lenésével együtt bukkan fel először, és korábban nem  szerepel az egyháziköz
séghez tartozó lakott helyek fölsorolásában. A „pu trihelyü l” szolgáló kicsiny 
terü le té rt cserébe a földbirtokos rendelkezik cigányaival, emberei révén a 
legkülönfélébb ingyenm unkák elvégzésére u tasíthatja  őket. Amíg az ő te rü 
letén laknak, teljesen az ő jóindulatától függ, hogy m ire és milyen m értékben 
veszi igénybe őket, és hogy m ekkora te re t enged a csoporthoz kapcsolható 
hagyományos tevékenységek gyakorlásának. Pontosabban a velük közvetlenül 
érintkező uradalm i erdész, gazdatiszt vagy egyéb „elöljáró” engedékenysége 
vagy éppen kemény szigora szabja meg azokat a  szűk határokat, amelyek kö
zött p illanatnyi helyzetük jobbra vagy rosszabbra fordulhat. Ráadásul az 
uradalm ak igazi gócpontjain (népesebb majorok, kastélyok köré szerveződött 
központok) kívülrekedt, elszigetelt helyzet m iatt kellő védelm et sem élvez
nek a falusi elöljárósággal, a falvak népével szemben. Előfordul, hogy az u ra 
dalm ak és a parasztfalvak között lappangó ellentétek éppen a cigányok k ap 
csán robbannak ki, a cigányokon csattannak: az elvileg uradalm i védett
séget élvező, de valójában kiszolgáltatott, m agukra hagyott cigányokat egy- 
egy lopást, határsértést, egyéb apró vétséget ü rügyül használva vagy m in
den ürügy nélkül, az indulatokat szabadjára engedve, zaklatják — olykor a 
durva erőszaktól sem visszariadva — a legközelebbi falvak lakói.

Ha a zaklatások, az ellenséges m egnyilvánulások túlságosan gyakorivá 
vagy elviselhetetlenné váltak, az éppen ott élő cigányoknak igazi megoldást 
csak a továbbköltözés jelentett. Nem feltétlenül egy m ásik uradalom  te rü le 
tére. A választási lehetőségeket a  rokonsági rendszer pillanatnyi elhelyezke
dése kapcsán feltáruló alternatívák szabták meg. Az, hogy közülük ki hol él, 
és hogyan boldogul. Voltak, akik éppen egy falu h a tá ráb an  laktak. Az anya- 
könyvekben szereplő „h a tá r” megjelölés többnyire azt jelentette, hogy a pa
rasztgazda a falutól lehetőleg minél távolabb, valahol a földje végében ház
helyet adott egy cigány családnak, és cserébe bizonyos m ennyiségű, gazdasá
gában ledolgozandó „robotnapot” követelt. Ha az egyezség legalább 'egy ideig 
m indkét fél szempontjából m űködőképesnek bizonyult, akkor ham arosan 
nagy valószínűséggel a rokonsághoz tartozó újabb családok tűntek fel a falu 
határában, és próbáltak m ás parasztcsaládoktól hasonló egyezséget k icsikar
ni. De minél kevesebb család tartózkodott a határban , annál jobban kézben 
tudták ta rtan i a gazdák a maguk cigányait, s m inél inkább nőtt a cigányok 
száma, annál nagyobb volt a valószínűsége annak, hogy a cigányok m egpró-
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bálnak  lazítani az erős függőségi helyzeten, igyekeznek más, a sa já t hagyo
m ányaikhoz jobban kapcsolódó, a nagyobb közösség jelenléte révén jobban 
elérhető-szervezhető, és nagyobb szabadságot biztosító m egélhetési források 
u tán  nézni. Így a parasztok szemszögéből nehezen kezelhető, m egbízhatatlan 
m unkaerővé váltak . Ez viszont ú jabb  „robbanással”, az egyezség felbontásá
val fenyegetett. Tovább súlyosbította a helyzetet, hogy a déli, m ás etnikum ú 
terü le tekrő l a rokonsági alapokon szerveződő beáram lás változatlan  ütem 
ben folytatódott. M ég a századfordulón is szép számmal tűnnek  fel ezekben 
a régiókban olyan cigányok, akik 20—30—40 évvel korábban Szlavóniában 
születtek  (ebben az időszakban az állam i anyakönyvekbe bejegyzik a szülők 
születési helyét is), ugyanakkor egyértelm űen kim utatható, hogy rokonság
ban  állnak a régebben m agyar te rü le ten  élő vagy m ár itt  is született cigá
nyokkal. C satlakozásuk felduzzasztja ia meglévő kis telepeket, telepszerűen 
eg y ü tt élő közösségeket, és ez növeli a többségi környezethez fűződő viszony
ban  a konfliktusok lehetőségét. Tanulságos az anyakönyvekben végigkísérni 
a viszony rom lásának bizonyos jeleit. Míg a  bevándorlási fo lyam at kezdetén, 
az előőrsök fe lbukkanásakor még valam iféle leereszkedő, atyáskodó jóindulat 
nyom ait lehet felfedezni (meghalt „József, I. Péter p-i nem egyesült görög 
vallású  tekenyő csinálló czigány három  fertály  éves fia tská ja” 1940), és az 
e tn ikai hovatartozás egyértelm ű jelölése m ellett valam ilyen elfogadott-m eg
tű r t  társadalm i s tá tu s  „odaadom ányozását” is kiolvashatjuk a sorok közül, 
addig  a későbbiekben, a bevándorlás erősödésével párhuzam osan az anya- 
könyvek növekvő szigorúságot m utatnak , és m ár kizárólag csak a cigány
k én t való m egkülönböztetésre szorítkoznak. A század utolsó harm adában  év
tizedeken á t egyetlen foglalkozási m egjelölést sem találunk, m iközben az ese
tek  túlnyomó többségében nem m ulasztják  el az illető cigány voltának egy
értelm űvé tételét, g yak ran  a nyilvánvalóan pejoratív tarta lm ú , kirekesztő 
hangsúlyú „kóbor” jelzőt is fölhasználva. Ez a változás kettős folyam atra 
u ta l: egyrészt a régión belüli létszám  fokozatos növekedésével a cigányok 
egyre kevésbé tu d n ak  a hagyományos m esterségből megélni, m ásrészt ennek 
függvényében a környező társadalom  róluk alkotott ítélete negatív irányban 
változik, és ezért m ég a valóságosnál is rosszabbnak állítja  be a helyzetet. 
A m ikor a század első harm adának végén, közepén még csak egyJk é t cigány 
család lakott a  fa lvak  határában, többször előfordult, hogy a falubeli nem 
cigányok keresztszülőséget vállaltak a fö ldjük végén meghúzódó cigány csa
ládnak. Valószínűleg csak egy sem m ire sem kötelező, nagyvonalú gesztusról 
volt szó, annál is inkább, m ert a  cigány család az esetek többségében ham a
rosan odábbállt, m égis jelzi a közeledési szándék elfogadását, a kapcsolat- 
rendszer elm élyülésének halvány lehetőségét. Különösen ha hozzátesszük, hogy 
ezek a cigányak bevándorlásuk időpontjában görögkeleti vallásúak voltak, 
m íg a nem cigány környezet részben róm ai katolikus, részben reform átus 
Igaz, a cigányok esetében a  felekezeti hovatartozás nem je len te tt .mély kötő
dést, az egyházhoz, valláshoz fűződő kapcsolatuk — legyen szó bárm ilyen h it- 
felekezetről — rendk ívü l felszínes volt, és többnyire csak néhány külsőség 
átvételére szorítkozott. A görögkeletinek dek lará lt felekezeti hovatartozás eb
ben az esetben is csak annyit je len te tt, hogy más etnikum ú-vallású (román, 
délszláv) környezetből érkeztek, am elyhez, ha mégoly felszínesen is, de igye
keztek adaptálódni. Vallási meggondolások sem a  keresztelés tényében, sem 
az esetleges nem  cigány keresztszülők felkérésében nem  játszo ttak  komoly
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szerepet, sokkal inkább az elfogadtatás és a pártfogói kötelékek kiépítése volt 
a céljuk. Az európai norm áknak megfelelő vallási meggyőződés h iányát jel
zi, hogy áttelepülésük u tán  néhány évvel m ár róm ai katolikusnak vallo tták  
magukat, igazodva az új környezet terem tette  feltételekhez. A későbbiekben 
is minden ú jonnan  érkező görögkeleti vallású, de aztán előbb-utóbb „á tté r” 
a katolikus hitre. A m agyar keresztszülők intézm énye ennek ellenére sem 
válik elterjedtté, sőt az ilyen esetek szám a a századforduló felé közeledve a 
cigányok növekvő arányához viszonyítva fokozatosan csökken.

Az ilyen típusú cigány közösségek tehát egy fél.évszázad a la tt sem  tud 
ták helyzetüket valam ennyire is elfogadható módon stabilizálni. Az előőrsök 
viszonylag kedvező befogadási tapasztalatai nyom án meginduló beáram lás tú l
ságosan megnöveli a  cigányok szám át ahhoz, hogy akár a hagyom ányos élet
mód folytatására, ak ár a  gyorsabb ütem ű integrálódásra reális lehetőség nyíl
jék. Miközben az egyre kisebb „am plitúdójú” mozgás és az olykor többéves 
megállapodás egy-egy helyen jelzi, hogy a hagyományos életvitel nem  foly
tatható, és egyre több tényező ösztönöz letelepedésre, m aga a gyakori hely- 
változtatás ténye arról tanúskodik, hogy ezek a közösségek nem igen talál
nak állandó helyet sem együtt, sem szétszóródva a  befogadó társadalom nak 
még a perifériáján  sem. Minden letelepedési kísérlet azonnal nagyon erős 
függőséget és nyers alávetettséget eredményez, a  hagyományos beidegzett- 
ségekből táplálkozó kibúj ási kísérletek ((kettős stratégiák, továbbköltözések, 
pártfogói kötelékek kiépítése) viszont többnyire zaklatottsághoz, űzöttséghez 
vezetnek. Ebben a sajátos köztes helyzetben egyszerre ki- és beszorítottak. 
Ki vannak szorítva a társadalom ból, és be vannak szorítva a legkülönfélébb, 
de egyformán nehezen elviselhető kényszerhelyzetekbe. A határok, puszták 
és erdők ahhoz túlságosan közel vannak a nem  cigány társadalom hoz, hogy 
a nomád életet zavartalanul élni lehessen, de ahhoz túlságosan messze, hogy 
a cigányok — az előző típushoz hasonlóan — az érin te tt települések életéhez 
szorosan hozzá tartozó, megszokott, ismerős társadalm i csoporttá váljanak, 
hogy ezek a települések, bárm ilyen egyenlőtlen alapállásból, de igazán a  ,,lma- 
guk cigányainak” érezhessék őket. Ezért nem nagyon alakulnak ki személyes
séggel á tita to tt, a személyiség m élyebb rétegeit is mozgósító kapcsolatok. 
Márpedig az intenzívebb asszimilálódás m egindulásának ez lenne a feltétele 
Az érintkezés felszínes, nagyon szűk terü le tre korlátozódik, többnyire a lkal
mi jellegű és ritkán  személyre szóló. Annál is inkább, m ert a  cigányok a 
megélhetés kényszerétől hajtva vagy a pillanatnyi szorult helyzet kivédése 
érdekében továbbra is gyakran változtatják lakóhelyüket, egyáltalán nem 
vagy csak nagyon lassan állandósul egy-egy település környékének cigány 
lakossága, és így a tartós, a helyi faluközösség m indennapjaiba m élyebben 
beleágyazódó kapcsolatok kialakulására nincs is esély. Az a tény, hogy az 
anyakönyvekből még a századfordulón is hiányzik m indenfajta foglalkozási 
megjelölés, jól m utatja, hogy a szűkös, kevés lehetőséget kínáló m unkapiacon 
a cigányoknak nem sikerül m egtalálniuk azokat a réseket, am elyeken á t a 
helyi m unkam egosztásban tartósan elfoglalt, ném i állandóságot biztosító po
zíciókhoz vezet az út. így az egyetlen ,fegyver a kényszerű mozgékonyság 
marad, a helyi közösségeket ú jra  és ú jra  átrendező távolabbi lehetőségek 
megragadása. Am ennyiben a századforduló tá ján  valam iféle megállapodási 
tendencia mégis kirajzolódik, valam iféle közeledés mégiscsak végbemegy, en 
nek vonatkoztatási pontja sokkal inkább az uradalom , az uradalm i cselédség.
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m in t a  parasztfalu. Ez a világ pedig bizonyos értelem ben m aga is elszigetelt, 
kirekesztett, és különösen az a cigányok szám ára, akik ide sem  tudnak  iga
zán betagolódni.

A köztes állapot konzerválásának rövid és hosszú távon egyaránt súlyos 
következm ényei vannak . A tradicionális é letkeretek  úgy indulnak rohamos 
bom lásnak, hogy nincsenek kézzelfogható, belsővé tehető m inták és perspek
tív ák  az új é letkeretek  kialakításához. K ulturális zárványhelyzet keletkezik, 
am elyben a tradicionális elemek értelm üket, funkciójukat vesztik. A m it vi
szont a társadalm i környezet helyette k ínálhatna, az m egem észthetetlenül ide
gen, távoli és fe lfoghata tlan  m arad. Nincsenek, vagy alig vannak az életnek 
o lyan színterei és olyan közvetítőcsatornái, am elyek közelebb hozhatnák. A 
20. század elején pl. m ég a gondolata sem m erü l fel annak, hogy a gyerekek 
iskolába járjanak. Ezekre a közösségekre még hosszú évtizedeken á t a teljes 
iskolázatlanság a jellem ző, és ezzel együtt a teljes kirekesztettség a  falu  kö
zösségi színtereiről, valam in t a falunak az a meggyőződése, hogy ez a világ 
rendje. A rideg, szem élytelen .viszony, a számos terü le ten  m egnyilvánuló kom- 
m unikáeióhiány és a ku ltu rá lis  zárványhelyzet erősen áttételes, mégis sokat
mondó tünete, hogy sok cigányt még ebben a században sem anyakönyvez
nek. Előfordul, (hogy valak i hatvan  évet é lt le  ugyanannák a falunak a  köze
lében, gyerekei, m ajd  unokái születtek, anélkül, hogy jelenlétének bárm i nyo
m a lenne az anyakönyvekben.

Hosszabb táv o n  ez azzal a következm énnyel jár, hogy a  faluban és a 
helyi hatóságokban az előző típusnál meglévő elem i szintű összetartozás-érzés 
és szolidaritás sem alakul ki. A két háború  közti időszakban, különösen a 
felduzzadt létszámú faluszéli telepék ki voltak szolgáltatva a legbrutálisa'bb, 
legdurvább hatósági, csendőri erőszaknak — nyugodtan rá juk  gyú jthatták  a 
p u trit, télvíz idején bezavarhatták  a cigány óikat a legközelebbi patak  derékig 
érő  vizébe —, m ert sem m ilyen hallgatólagos közmegegyezés, semmilyen ele
m i méltányosság nem  korlátozta fellépésüket. A cigányok — ritk a  kivételek
től eltekintve — sehol sem  voltak birtokában  annak a  földdarabnak, ame
lyen hajlékuk állt. Az előző típushoz tartozó közösségek esetében mégis ki
a laku lt valam iféle szokás jogi alapokon nyugvó garanciája annak, hogy h a  nem 
m uszáj, pem  bo lygatják  őkét, és a te rü le t használatához fűződő jogukat m in
den különösebb kikötés nélkül, hosszabb távon  is elismerik. Ennél a típusnál 
viszont a legelemibb biztosítékok és ennélfogva a minim ális biztonság is 
hiányzott. A cigányok túlságosan gyakran szembesültek azzal a ténnyel, 
hogy a terület gazdái különleges jogokat fo rm álhatnak  velük szemben, míg 
ők teljesen k iszo lgáltato tt helyzetben vannak. Bárm ikor elzavarhatják  őket, 
h a  nem vállalják a nehezen .elviselhető függőségi helyzetet, és nem hajlandók 
m agukat alávetni a nyers kizsákm ányolásnak. A parasztok igyekeztek m axi
m álisan kiaknázni a te rü le t birtoklásából fakadó előnyöket, és a parasztok és 
cigányok közötti viszonyrendszerbe m ég a k é t világháború közötti időszakban 
is csak nagyon ritk án  épültek  be  a kölcsönösség és a m éltányosság bizonyos 
elemei. Az állandó zaklatásokkal szemben legfeljebb egy-egy jobbindulatú 
nagybirtokos vagy bérlő b irtoka je len te tt ideig-óráig m enedéket. Az erős 
függőségi helyzet term észetesen ebben az esetben is m egm aradt, csak a bá
násm ód le tt valam ivel nagyvonalúbb és m éltányosabb. A másik átm eneti pae- 
nekülési lehetőség: leválni a közösségről és olyan faluba költözni, ahol akad 
valam ilyen elfogadható m unka, és egyáltalán nincsenek vagy csak alig van-
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nak konkurenciát jelentő cigányok. Ebben az esetben a falu ta lán  valam ivel 
nagyobb méltányosságot tanúsít — a cigány—nem cigány arány fontos té
nyező —, de a közösségi h á tté r átm enet nélküli elvesztése az idegen környe
zetben nehezen elviselhető hátrány t /és állapotot terem t.

Ezek a közösségek tehát a két háború közti időszakban sem ltudják 
nelyzetüket semmilyen értelem ben stabilizálni. A m egélhetési kényszer ugyan 
őket is egyre inkább a mezőgazdasági bérmunkához köti, de a falu tá rsad al
mához egyáltalán nem vagy alig kerülnek közelebb. H elyüket még ekkor is 
gyakran kénytelenek változtatni, ho lo tt ez a mozgás a tradicionális tarta lm ait 
m ár régen elvesztette. Akkor is nagyon kevés az állandóság az életükben, ha 
ugyanannak a településnek a körzetében m aradnak. Az ilyen közösségek tö r
ténetében jóform án nincs telep, am ely a két háború  között ne változtatna 
többször is helyet. A „talpalatnyi föld”, ahová a p u tr i t  fölhúzzák, m indig egy 
kicsit odébb kerül, és ez {újabb és újabb költözéseket többnyire megalázó, em 
beri m éltóságukat tovább romboló helyzetek kényszerítik ki. De az együtt 
lakó közösségek összetétele is állandóan változik. Családok rajzanak ki és 
térnek vissza, együtt vagy külön-külön, (olykor falvak sorát já rják  be, hiszen 
a rokonság sokfelé ,szétszóródva él, olykor uradalm akban  próbálnak szeren
csét anélkül, hogy életkereteik, perspektíváik lényegesen megváltoznának. 
Csak azok helyzete javul valamelyest, akik meg tudnak  vásárolni egy darab
ka földet, ahol lábukat m egvethetik, ahova most m ár k im ozdíthatatlan p u trit 
emelhetnek — persze még mindig a falun kívül —, vagy azaké, akik „a kö
zösség köldökéről történő leválást” egy másik fa lu b an  tartósítani tudják. A 
többiek tovább folytatják bolyongásukat ,a „határból” a „pusztára”, a „pusz
táról” az „erdőbe” és vissza.

Ez a gyakran száz évnél is hosszabb időre elhúzódó zaklatottsággal és 
űzöttséggel párosuló kulturális zárványhelyzet nem  .feltétlenül szűnt meg 45 
után sem. Egyes közösségek helyzete, faluhoz fűződő viszonya a 60-as évek 
elejéig alig változott. De azokra a közösségekre is, ah o l a „be- és kiszorított- 
ság” oldódása ham arabb m egindult, súlyos teherként nehezedték a megelő
ző, hosszan elnyúló tö rténe ti korszak káros következm ényei, amelyek a si
keres asszimiláció ú tjá t csak kevesek e lő tt nyito tták  meg.
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Michael Stewart

JÁTÉK A LOVAKKAL
AVAGY A CIGÁNY KERESKEDŐK ÉS A SZERENCSE

Hogy a cigányok szerencsét hoznak egym ásra és a nem cigányokba, az 
Európa-szerte e lte rjed t hiedelem. Hazám ban, A ngliában Csak be kell m enni 
London .bevásárlóközpontjába, a West E nd-re karácsonyikor, és az em bert 
rögtön m egszólítja egy kolduló vándoroigány-asszony, és félig fenyegetve, fé
lig ígérgetve ném i pénzért „szerencsét hozó” virágot kínál Cserébe. Jóllehet a 
Moszkva té r  és az aluljárók alkalm i cigány virágárusainak portékái nem 
szerencsevirágok, a mai m agyar társadalom ban is él a cigányokkal kapcso
latban  ez a hiedelem.

Terepm unkám  során egyszer néhány cigányt elv ittem  egy m agyar paraszt 
házába azzal a céllal, hogy kárté rítést követeljenek egy hasznavehetetlen ló
ért, am it az egyik cigány vett a paraszttól néhány nappal előbb. A vásárban 
a ló kifogástalanul nézett ki, de később kiderült, hogy sánta az egyik lábára. 
Felszerelkezve az állatorvos igazolásával, a  cigányok tudták, hogy ném i pénzt 
visszaszerezhetnek a paraszttól. A m ikor becsöngettünk a kertkapun , a pa
raszt felesége beengedett bennünket az udvarra, és m eghallgatta a problé
m ánkat. Ahogy kezdte m egérteni a helyzetet, szipogni, m ajd csendesen sír- 
dogálni kezdett. Többször elismételte, hogy nem  érti, ,hogyan fo rdu lha to tt elő 
ez a dolog, hiszen, ahogy m egfogalmazta: „M indig adtam  a m aguk fajtá jának . 
Sosem tagadtam  meg semmit.” — am ivel a sa já t nagylelkűségére utalt, ami
kor korábban cigány koldusokkal került szembe. Ez csak egyetlen példa a 
sok közül, am iket el tudnék m ondani a rra  vonatkozóan, hogy a m agyarok 
közül még m indig soklan hisznek a cigányok abbeli képességében, hogy sze
rencsét vagy szerencsétlenséget hoznak, és hogy a cigányokkal szembeni jó té
konykodás a szerencse biztosítéka. M iután m indig nagylelkű volt a cigányok
hoz, a parasztasszonyt végtelenül elkeserítette, hogy ilyen balul ü tö tt ki fér
jének a cigányokkal kötött üzlete.

De nemcsak a hiszékeny nem-cigányok ruházzák fel a cigányokat ezzel 
a képességgel. M aguk a oigányók is elhiszik, hogy olyan tulajdonságokkal 
rendelkeznék, amelyék szerencséssé teszik őket, köszönéseikben pl. állandóan 
szerencsét kívánnak egymásnak, a leggyakoribb köszönés a „Sok szerencsét!” 
(T’aves baxtalo). A közös ivást megelőzően tósztot mondanak, am elyben ivó- 
cim borájuk szerencséjét emlegetik. A Cigány társaságban előadott dalok azzal 
kezdődnek és végződnek, hogy a m ásiknak szerencsét kívánnak. Ha va
laki nyilvánosan beszél egy m ásik emberről, vagy akár csak a nevét említi, 
a hallgatóság részéről udvariasan szerencsét kívánnak neki.
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Nem akarom  részletezni a cigányok, „szerencse” (baxt) és m elléknévi fo r
m ája a „szerencsés” (baxtalo) szavainak használatát, de röviden meg kell je
gyeznem, hogy a cigányok kétféle jelen tést kapcsolnak ezekhez a szavakhoz. 
Az egyik a  „szerencse” , am it mi is szerencsének (luck) nevezünk, a m ásik 
pedig a „boldogság” , am'it rendszerin t boldogságnak (happiness) fordítunk, 
b á r a m agyar fogalom nak több az érzelm i ta rta lm a , m in t angol m egfelelő
jének. Ez a kiegészítés azonban még nem  m eríti ki fordítási problém áinkat, 
m ivel a gyakran használt „szerencsés fiokó” (baxtalo murs) több, m int sze
rencsés és boldog. Az ilyen em ber gazdag, egészséges, kövér, számos fia és 
unokája van. Ügy tűnik , hogy a „szerencsés” (baxt) fogalmához a term ékeny
ség is hozzátartozik. így a  „bax t” ellentéte, a „corripe” szegényt, nyom orultat, 
árvát, m agányosat is jelent. Egy olyan öreg házaspár, aki otthon ülve egye
dül nézi a tv-t, „corro” , de egy m ááik pár, am elyet körülvesz a családja, 
„baxtalo”.

Aligha szükséges részletesen indokolni, hogy a „szerencsés em ber” fogal
m a milyen ellentm ondásokat hordoz. M ár csak azérlt is, m ert a cigányokkal 
együtt nekünk is az a vélem ényünk, hogy a cigányság sok szempontból rend
kívül szerencsétlen népség. A legtöbb harangosi oláh cigány esetében életük 
anyagi nyom orúsága a kívülállónak azonnal a szemébe tűnik. Egy olyan te 
lepen laktam , am elyet ném i m alíciával a cigányok is és a magyarok is „Pá
rizsnak” hívtak, azon csúfolódva, am ilyen életkörülm ények ott uralkodtak. 
Több m int 200 em ber lak ik  a Párizsban  úgy, hogy mindössze egy vízcsap áll 
az  egész telep rendelkezésére, így számos családnak naponta több vödör 
vizet kell több Száz m éterrő l cipelnie, hogy kielégítsék sa já t maguk és álla taik  
szükségletét. És ez csak az egyik azok közül a m egkülönböztetések közül, 
amelyek jogilag nem, de a gyakorló iban  mégis elkülönítik  a cigányokat a vá
ros többi részétől. A m ásik az, hogy bár H arangos városának m inden 
ú tja  aszfaltozott, az aszfalt a  vasú tnál, a város szimbolikus ha tárán á l véget 
ér, és a cigányok éppen ezen a h a táro n  tú l Iáknak. A megfelelő ú t hiánya azt 
jelenti, hogy a cigány ok nem  részesülnek a város kom m unális szolgáltatásai
ból. Nincs szem éthordás, nem  tak a r ítjá k  az utcát, és télen a m entőautó nem 
ju t be a telepre.

M iután a v asú t környéke, ahova a  Párizs épült, iparfejlesztési szem pont
ból előnyösnek látszott, az 1950-es években kijelölték ipartelepítési célra. En
nek megfelelően az 1960-as évek elején egy városi tanácsi rendelettel a Pá
rizsban m indenfajta lakóházépítést m egtiltottak, és annak ellenére, hogy az 
új ipari beruházás Hairangoson m ég m indig csak távoli cél, a tiltó  rendelke
zés m a is érvényes. M]égi!s több cigány ép ítétt ide az .elmúlt évékben m utatós 
házat, de annak ellenére, hogy a korm ány politikája elvileg tám ogatja  a ci
gányok önerős lakásépítését, nekik  büntetést kellett fizetniük a városi ta 
nácsnak, m ert megszegték az építési tilalm at.

A párizsi cigányok lakóiházépítési „csapdája” 'azonban csak egyike azok
nak  a  jellem zőknek, am ik m iatt a m agyar szociológusok a cigányok „többszö
rösen hátrányos” helyzetről beszélnek (Bokor, 1986). B ár az a helyzet, ami 
M agyarországon vidéken m ég a közelm últban is jéllemző volt — t. i. hogy 
a cigányokat olcsó m unkaerőkén t ugyan felhasználják a parasztok, de ugyan
ak k o r m egtiltják nekik, hogy a kocsm ákba belépjenek —, H arangoson ma 
nem  jellemző, de a m agyarok i t t  sem  hajlandók 'szorosabb kapcsolatba lépni

22



a cigányokkal, akik társadalm i értelem ben lényegében ki vannak zárva a  vá
ros életéből.

M iután többségükben írástudatlanok, a cigányok m ajdnem  teljesen kép
telenek értelmezni a magyar bürokrácia formális előírásait, és így a h ivata
lokkal Való m indenfajta érintkezés bizonyos frusztrációval já r  a szám ukra. A 
cigányok még olyan helyzeteket sem  képesek kihasználni, amikor, m in t az aláb
bi esetben, a  h ivatalnokok nincsenek hiv'atali helyzetük m agaslatán .

Egyik szombaton abban a m egtiszteltetésben volt részünk, hogy ellátoga
to tt hozzánk egy városi tanácsi h ivatalnok  a körzeti tanácstag  kíséretében. 
Nyilvánvalóan azért jöttek, hogy potenciális szavazókat szerezzenek az első 
ízben „szabad” tanácsi választásihoz. Egy csomó cigány kíséretében egyenesen 
abba a ’házba jöttek be, ahol családommal együtt én is laktam . Term észetelle
nesen m erev járásukból azonnal látszott, hogy a tanácsi em berek teljesen ré 
szegek. Beengedtük őket. Az idősebbik, teljesen megfeledkezve m agáról, meg
állt és elkezdett oroszul beszélni az egybegyűlt cigányokhoz. Aztán zavarado tt
ságában hozzám fordult, miagyarul. K ívánatosnak  tarto ttam , hogy ő és a n á 
la ném ileg józanabb társa ezúttal meghallgassa a cigányok vélem ényét, és 
ezért elkezdtem  a beszélgetést. Jó  néhány  cigány értelm esen elso ro lta  a sé
relm eit, és többek tözött javasolták, hogy a helyi tanács építsen h id a t a p a 
takon, amelyen naponta, m unkába m enet a cigányoknak át kell kelniük. Vá
laszában az idősebb hivatalnok elism erte, hogy a Párizs jelenlegi állapota 
nem egészen kielégítő, de azután furcsa, magasztos stílusban a Párizs teljes 
átalakításának vízióját kezdte ecsetelni, ami szerint Harangos polgárai szá
m ára díszpaékká alakítják m ajd át, a patákot szegélyező fasorral egészen a 
telep végéig. Ezután összeszedte m agát, eltávozott, és soha többé nem  ’ lá ttu k  
a Párizsban. A városi tanács m egválasztotta, de a párizsi digányök nem, akik 
közül tudom ásom  szerint senki sem szavazott.

A m ellett, hogy a cigányok a M agyarországon amúgy is szűkös politikai 
nyom ásgyakorlástól is el vannak zárva, még számos egyéb szem pontból is 
szerencsétlenebbeknek tekinthetők m agyar polgártársaiknál. Egy cigány élet
kora pl. várhatóan egy évtizeddel kevesebb, m int egy magyaré. Közvetlenül 
ott-tartózkodásom  előtt a harangosi egészségügyi hatóság nagyobb gondot for
dított a 'digányök megalázó, erőszakos közös fürdetésének a m egszervezésére, 
m int az egészségügyi ellátás javítására. A szörnyű, évenként kétszeri nyilvá
nos fürdetés rítusa ugyan abbam aradt, de a szelleme tovább élt. 1985 nyarán  
egy helyi egészségügyi felügyelő a cigánygyerekek egy csoportját, cukorkát 
ígérve, a teh erau tó já ra  csalta. Ezután a beígért édesség helyett a  gyerekek 
fejét te tű  elleni tam ponnal permetezitek be.

A cigányok ellen irányuló, és őket a m agyaroktól megkülönböztető e ljá 
rások m ellett a m agyar m unkaerőpiacon való részvételük m ódja m ég job
ban hangsúlyozza reménytelenül jogfosztott helyzetüket. Harangoson az ipari 
üzemek vezetői pl. a m últban nem voltak hajlandóik cigány m unkásokat fog
lalkoztatni. Az elmúlt 25 év iparfejlesztése 'és az ehhez kapcsolódó szigorú 
bérszabályozás (Marrese, 1981) időnként arra  sarkallta az üzem eket, hogy 
több szakképzetlen m unkaerőt vegyenek fel, m int am ennyit használni tu d 
nak, és ez elvezetett ahhoz a helyzethez, hogy m ajdnem  minden cigány férfi 
és nő, életének legalább egy bizonyos időszakában teljes állásban dolgozott. 
Az általam  m egism ert cigányok kivétel nélkül segéd- és b etan íto tt m unkások
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voltak. Azt m ondhatom , hogy a B raverm an-féle m eghatározás a szocialista 
M agyarországra is tökéletesen alkalm azható, a „betan íto tt m unkás” itt sem 
jelen t többet, m in t a kap italista  gazdaságokban (Braverm an, 1974; 426—447). 
A cigányok ily m ódon a  m agyar ipari m unkásré teg  legaljáin állnak, és, ahogy 
a m agyar „segédm unkás” (assistant worker) szó u ta l rá, m unkájuk gyakran 

•kívül esik a p roduk tív  folyamiatokon, többny ire  takarító - vagy rakodóm un
k a  (Ld. Havas, 1982; 136—198—9.)

Jó llehet a cigányok m unkaerőpiaci helyzete aligha irigylésre .méltó, egyér
telm űen felism erik, hogy a szocialista b é rm u n k a  alapvetően szükséges a 
számúikra. E ltekintve az alapbértől, amely önm agában sem jelentéktelen ösz- 
szeg, és lényegében fedezi m indennapos m egélhetésüket, az állandó m unka jo
gosítja fel a cigánycsaládokat a családi pó tlékra , a nőket az egyéves anya
sági segélyre; de az alacsony lakbér, a kam atm entes házépítési hitel és szá
mos egyéb ju tta tá s  is a szocialista bérm unkával együt'tjáró privilégium. H a a 
m últró l érdeklődünk, a cigányok ,úgy vélekednek, hogy az utóbbi 30 évben 
életkörülm ényeik  jav u lásá t illetően a legfontosabb változást a bérm unka- 
vállalás lehetősége jelen tette . Igaz, hogy m ás kontextusban szenvedésként 
(briga) emlegetik a m unkát, és h a  az em ber m egkérdezi tőlük, hogy m iért 
já rn ak  dolgozni, azt válaszolják, hogy „m ert kötelező” , amivel a m agyar tö r
vényekre utalnak, am elyek kötelezővé teszik a bérm unkát a m agyar állam 
polgárok számára. A  cigányok szám ára egyálta lán  nem  meggyőző az egyéb
ként igen jelentős m ag y ar propaganda a m unkáró l m int erkölcsi kötelesség
ről, és azoknak a fölényéről, akiknek állandó m unkahelyük van. Az álta
lam  m egism ert cigányok egyértelm űen e lu tasítanak  m indenfajta m oralizálást 
a m unkára vonatkozóan, ami szám ukra egyszerűen a létfenntartás egyik fel
tétele.

U gyanakkor van  a pénzszerzésnek olyan m ódja is, amivel kapcsolatban a 
cigányok is m oralizálnak, és ez a „pénzkeresés”, vagy „pénzcsinálás”, ami a 
kereskedelem  különböző fa jtá it, különösen a lókéreskedési jelenti. A  cigány 
házba érkező vendégnek két dolgot m utatnak  be: a tisztaszobát (sukar sobi), 
ha  van ; és a lovát, ille tve a lovakat, m ert ebből rendszerint több van. Nincs 
alkalm am  kellőképpen részletezni, hogy a cigányok életében milyen fontos 
szim bolikus je len tő ség e  van a  lovaknák, ehé lye tt két dolgot szeretnék hang
súlyozni: az egyik az, hogy  a lovakat azért veszik, hogy eladják, és nem  ezért, 
hogy használják; a m ásik  pedig az, hogy az ebből n y ert jövedelem a cigányok 
szemében különösen becsesnek látszik, annak  ellenére, hogy a  lókereskedés 
esetenként igen változó  haszonnal já r. A cigányók a legtöbbször m ár betaní
to tt lovakat vesznek a nem  cigányoktól vagy gádzsóktól, ahogy nevezik őket, 
és ugyancsak a  gádzsóknak adják el, jó  esetben haszonnal. A lovakat tehát 
azért tartják , hogy  e lad ják  a gádzsóknak. Egészen pontosan megfogalmaz
zák: ahol nincsenek gádzsók, az nem  jó vásár, illetve a cigányokkal nem  jó 
üzletelni, a cigányokkal való kereskedelem ből nem  származik haszon, ezt egy
értelm űen csak cserének nevezik. A lóvásárlás ennél fogva a cigányok 
szám ára mindig kockázattal jár, csak akkor é ri meg, ha időben 'akad új 
vevő. Ebből adódik, hogy a lókereskedelem  m indig izgalomban ta r t ja  a ci
gányokat, és h a  v a lak inek  van egy lova, az állandóan azok irán t a  lehető
ségek irán t érdek lőd ik , hogyan adhatna tú l ra jta . Valójában a cigányok 
élvezik a kereskedés alkalm ait, sokat beszélnék róla, és sokkal több kereske- 
döutat terveznek, m in t am ennyit m egvalósítanak.
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A nnak ellenére, hogy az általam  m egism ert férfiak többségének a lóke- 
relskedés csak ritk án  volt kifizetődő, ez egyáltalán nem bizonytalan íto tta  el 
őket lábban, hogy a lópénz jó pénz. Ennek legmeggyőzőbb megfogalmazá
sai valószínűleg azok a Cigánydalok, am elyékben a cigány a sikeres lóvásárt 
azzal ünnepli, hogy ita lla l vendégeli meg cigány „testvéreit”, m íg végül m in
den pénzét elkölti. A dalok idealizált világában a lóból származó pénz arra  
Való, hogy ideális helyzetet terem tsen a cigány szám ára; hosszú ivászatot és 
nótázást férfitársaságban; m íg a m unkabér a rra  való, hogy biztosítsa a ház
ta rtá s  napi szükségleteit. Bár különböző módjai vannak a lovakból szerzett 
pénz elköltésének, ez a pénz m indig jó  közérzetet terem t a cigányok szám ára, 
míg a m unkabér legjobb esetben is csak közömbös.

M eglehetősen különös és figyelem re méltó, hogy a legtöbb cigány szá
m ára a bérm unka egészíti ki a lókereskedést, és nem fordítva. A kereske
dés hasznát nehéz megbecsülni — nem csak azért, m ert a cigányok általában 
túlbecsülik a hasznukat, hanem  azért is, m ert az volt a benyomásom, hogy 
az általam  megismert üzleteknek legalább a felében semmiféle anyagi haszon
ról nem  lehet beszélni, ha az em ber a takarm ány t és az utazási kö ltségeket is 
figyelembe veszi. Én jó néhány esetben ‘k ifejezetten  veszteségesnek ta lá ltam  az 
üzletet, mégis csak ritkán  tapasztaltam , hogy ez a cgányokat elkeserítette.

Hogy egy átlagos, tehát szegény Cigány lóihoz jusson, annak a tipikus 
ú tja  a disznóhizlalással kezdődik. A férfiak  veszik meg a m alacokat, de a 
családon belül a nők viselnek gondot rá juk , felkutatják  H arangos szemetes 
kukáiból a kenyérdarabokat, és a m alacot 8—9 hónap m últán a  fé rfiak  m ár 
120 kilós hízóként ad ják  el az állam i kereskedelemnek. Ha ezt a pénzt a fi
zetésükkel kiegészítek, m ár hozá ju thafnak  egy lóhoz. így m ár érthetőbb, 
hogy a  cigány fé rfiaka t nem  izgatja igazán  ü z le tek  pénzügyi haszna, hi
szen lényegében nem a sa já t m unkájuk  k á rá ra  kockáztatnak.

Míg a gádzsók szám ára a haszon egyértelm űen az „üzletből” származik, 
a cigányok szerint a lópénz forrása a szerencse. Eltérően a fizetéstől, am iért 
megdolgoznak a m unkahelyükön, gádzsó m unkaadóiknál, ez a pénz az üzlet
kötő szerencséjének az eredménye. Ha egy cigány jól ad el, akkor „sze
rencsés” , h a  nem, akkor „szerencsétlen”. Ahhoz, hogy a „szerenase” jelentését 
kissé jobban m egértsük, tekintsük át a lóvásár néhány fontosabb m ozzanatát.

A városi olvasók számára meglepő lehet, hogy M agyarországon a 25 éve 
lezajlott mezőgazdasági kollektivizálás ellenére még m indig virágzik a lóke
reskedelem. Kétségtelen, hogy M agyarországon az 50-es években az állatke
reskedelem  teljesen összeomlott (Fél és Hoffer, 1969; 352), de a 60-as évek
ben ism ét életre kelt. És bár a ház tá ji ló ta rtást egészen 1977-ig hivatalosan 
m egtilto tták  (Swain, 1985: 73), azok az állatvásárok, ahol 1984—85Jben meg
fordultam , egész vásártere t betöltő, jelentős és látványos események voltak. 
A háztájik  és a mezőgazdasági áruterm elés más, részben kapitalisztikus for
mái (ld. Hann, 1980 és Swain, 1985) csakúgy, m in t a m agánfuvarozás elter
jedése a mezőgazdasági vidékeken (ld. pl. Domán, 1984: 124), egyarán t ösz
tönözték az állatpiac fennm aradását. És b á r a m agánlótartás 45 óta folyam a
tosan és egyértelm űen csökkent, a m egm aradt állományon belül a 60-as évek 
közepétől olyan változások za jlo ttak , am iknek következtében a korábbinál 
sokkal több kisparasztból le tt lótulajdonos. A cigányok m ellett ezek a kispa- 
r  as ztok birtokolják  az e ladásra  szán t lovak 70 százalékát, és ez m eg is .tölti
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a m agyar lóvásárokat, am elyek közül legalább egyet hetente egyszer H aran- 
gos ‘közelében is m egrendeznék.

Tekintsük most át, hogyan tö lti el egy cigány a vásáron egy délelőttiét. 
A rövidség kedvéért azokat az üzleteket vesszük szemügyre, am elyekben 
vagy a vevő, vagy az eladó cigány. Ha valakinek van  egy eladásra szánt lova, 
és a vásá r 40 kiltímétíerfeis körzetén  /belül lakik, jó l  teszi, ha legalább egy 
nappal előbb elindul a lovaskocsijával, m ert nem  elég m utatós a ló, ha kime
rü lt, izzadt és kezelhetetlen. A cigány az éjszakát a vásártéren  tölti, ahol csa
lád jával együtt letáborozik a tűz  körül. Bár a lókeresdelme't férfim unkának 
ta rtják , a nők nagyon gyakran  elkísérik a férjeiket, részben, hogy saját üz
leteiket lebonyolítsák, vagy csiak hogy a rokonokkal találkozhassanak. Az 
idősebb férfiak fiai és unokái ugyancsak csatlakoznak a családhoz.

Ahogy a vásár elkezdődik, a m i cigányunk először is lassan körbejárja  a 
piacot, hogy felm érje, m ilyen az aznapi lókínálat. M indenékelőtt azokat a lo
v ak a t szemrevételezi, am elyekét a gádzsók árulnak. A legtöbb kereskedő ha
tá ro zo tt elképzeléssel é tkezik  a vásárra  a rra  vonatkozóan, hogy m it akar ven
ni. E llentétben a p araszt vevőkkel, akik olyan szemm el nézik a lovakat, hogy 
m ilyen m unkára alkalm asak , a digányok eladási tá rg y k én t szemlélik a  lova
kat, am ely é t  m eg ke ll venni aihlhoz, hogy később tú lad janak  ra jta . Ebben 
kapcsolataik és a különböző vásárokról szerzett ism ereteik is befolyásolják 
őkét. M agyarország északi, hegyes vidékéin pl. jó l m egterm ett, erős lovak
ra  van  szükségük a gádzsóknak. Egy további választási szempont a ló neme, 
m ert a gádzsók a kancákat előnyben részesítik. Szem pont a cigány készpénze 
is, hiszen a lovak á ra  12 ezer forin ttó l 50 ezer forin tig  terjedhet, vagy azon 
is túl.

A vásári kószálás közben cigány .Vevőnk egyszer csak találkozik egy roko
nával vagy barátjával, aki m eghívja egy ita lra  a vásár szélén álló bódék 
(lacikonyhák) valam elyikébe. M egisznak két-három  felest Valamilyen gyü
mölcspálinkából, de visszafogják magúikat, m ert nagyon jól tudják, hogy a 
részegen kö tö tt üzlete t az em ber utóbb m egbánja. A  cigányok a pu ltnál 
ú jabb  rokonokkal, ism erősökkel találkoznak, üdvözlik egym ást és „szerencsés 
jóreggelt” (Bax'tali detehara) kívánnak egym ásnak. M eghallgatják, hogy m á
sok m it hoztak a vásá rra , hogy éppen mivel „foglalkoznak” (kerel). A ro 
konók, főként a sógorok később „segíthetnek” is egymásnak azzal, hogy a 
m ásik érdeklődésének m egfelelő lovakat keresnek. Vevőnk érdeklődését 
m ár ekkor is fe lke lthe ti egy-egy ló, amelyik szám ára megfelelőnek látszik.

Ez a munkia m egfelelő ism ereteket, jó  szem et és türelm et k íván. M ind a  
parasztok, mind a cigányok ugyanazt a két fontos testrészét vizsgálják m eg 
a lónak: a száját és a  lábait, b ár a szőrzet, a nyak és egyéb testrészek állapo
tá t is ellenőrizni szokták. Presztízsnövelő az a  képesség, Ma valak i a  ló 
fogai alapján meg tu d ja  állapítani az életkorát. A cigányok m ár csak puszta 
szórakozásból is m egvizsgálják a lovat, m ajd  m egállapításaikat a tulajdonossal 
ellenőriztetik. Ezután a kereskedő m egvizsgálja a  ló legfontosabb testrészét, 
a lábát. Ez pusztán az á lla t m egtekintésével is elvégezhető, de a vevők 
meg is tapogathatják  a  lábak duzzanatait (pók), amelyek arról tanús
kodnak, hogy tú lte rh e lték -e  a m unkában az állatot. Ha m indent rend
ben talál, a cigány m egjegyzi a  paraszt tulajdonosnak, hogy a ló ny il
vánvalóan  nagyon vad, éls ezzel a rra  késztetik  a  ^paraszt tulajdonost, hogy til-
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takozzon, m iszerint akár egy kislány is nyugodtan elsétálhat a ló lábai kö
zött. Azt a lovat ugyanis, am elyik nem engedi meg, hogy felem eljék a lábát, 
nehéz lesz patkolni és egyébként sem lesz könnyű bánni vele. De a paraszt, 
aki jól ismeri a lovát, ragaszkodhat hozzá, hogy ő m aga emelje meg a lá 
bát, ne a vevő. Ha a ló engedi, akár a térdére vagy a k arjá ra  is felteszi 
a ló lábát, hogy bemutassa, m ilyen kezes állat. Ha a tulajdonos bízik a lová
ban , bebújik a  hátsó lába a la tt  a nem i szerve alá, vagy ha kanca, felem eli 
'a farkát, és a h á tá t a nem iszervéhez nyomja. E rre a gesztusra csak a legsze
lídebb lovak nem  reagálnak vadul, élőfordul, hogy levizelik a tu lajdonost, 
vagy erőteljesen megrúgják.

Hja az üzlet m indkét fél részéről komoly, akkor megegyeznék abban, hogy 
„m eghajtják” (tradel) a lovat vagy „kipróbálják” (zumavel la). A „m eghaj
tá s” azt jelenti, hogy egy fiú a gyeplőhöz erősített gő téinél fogva vezeti a 
lovat, nagy sebességgel fö l-a lá  rohan vele, hogy a vevő láthassa a m ozgását. 
Ez az a helyzet, am ikor a  vevő észreveheti, hogy az egyébként m utatós ló 
rossz mozgású vagy sánta.

A „próba” (zumipo) m ég nagyobb erőfeszítést k íván  a lótól, és csak a k 
k o r  lehet m egejteni, ha kéznél van  egy kocsi. Ez a ló igazi vizsgája, ezért az 
olyan távoli vásárokról, ahova lehetetlen kocsival elju tn i, a cigányok úgy 
vélekednek, hogy oda nem is érdem es elmenni. A „próba” lényege az, hogy a 
kocsi egy vagy több kerekét kötéllel vagy lánccal rögzítik. Vagyis
an n ak  kell kiderülni, hogy milyen könnyen vagy  nehezen, ille tv e
m ilyen terepen  képes a ló elhúzni a kocsit. H a a  tulajdonos ci-
cámy, a „próbát” gyakran s a já t  kereskedői, illetve férfiú i p róbájának  
ds tekinti, és nagy érzelm ekkel köríti. G yakori, hogy ä cigá
ny o k  fogadást is kötnek a „p róbára”, és a fogadó azt kiáltja , hogy „nem  
fog sikerülni” (ci biril), paagyarul, hogy m indenki értse, hogy m i tö rtén ik . 
Előfordul, hogy mindez csak a nyilvánosság, illetve az előadás kedvéért tö r
ténik, hiszen a cigányok, ak iknek ilyesmiben ritk án  van  részük, boldogok, 
hogy bem utathatják  állataikat. Az volt a benyomásom, hogy a paraszt el
adók sokkal kevésbé hajlandók ilyen látványos szarepeket vállalni a vásá
rokon.

Nincsenek kialakult szabályai annak, hogy m ikor kezdődik az alku, b á r
m ikor lelhet tenni és kérni a ján latokat. A kár a  próba elő tt vagy ak ár egy 
korábbi időpontban is lehet m ár az árakról beszélni, am ikor a vevő m ég csak 
áttek in ti a lók ínálato t; bár senki sem szereti az első lépést megtenni, m ind
két fél azt szeretné, ha a m ásik m ondaná az árat. Az ajánlattevés vagy -k é 
ré s  színpadias gesztusokkal já r :  az eladó a baljával m egfogja a vevő kezét, 
és a jobbjával belecsap, m iközben azt m ondja, hogy pl. „adj negyvenötöt” 
(ez 45 000 F t-ot jelent). Ezután egy széles m ozdulattal visszahúzza a kezét, 
és elhelyezi ny ito tt tenyérrel, nagyjából a csípőjével egy vonalban a „viszont- 
csapást” várva, ami m ajd az a ján la to t jelenti. M inden „csapás” nagy csat- 
tanásokkal jár, és ezzel a kö rü lö ttük  lévőknek is a tudom ására hozzák, hogy 
■itt bizony pénz forog kockán. Az alkudozás során ezeket a színpadias gesztu
sokat m indkét fél többször is m egism ételheti; ez jelzi az alku fo ly tatásának  
•a szándékát, és lényegében ez hozza létre m agát az alkuhelyzetet. Ha az 
egyik fél azt akarja, hogy elkezdődjön az alkudozás, kihúzza a m ásiknak a 
kezét, és a sajátjával belecsap a tenyerébe.
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Az alku m ásodik fordulójában a „p ró b át” m ár számos ita l követi, és a 
hangulat felforrósodik. Bámészkodók töm ege verődik össze, hogy érdeklőd
ve körülzárja a  két versengőt. Azok az em berek, akik nem  szeretnek ilyen 
szituációikban szerepelni, soha nem érezhetik  m agukat o tthon a vásárokon. 
M int pl. azok az á lta lam  m egism ert nem  cigányok, akik a  v ásá rt csak alka
lom nak tek in tik  arra , hogy kinézzék az érdeklődésüknek megfelelő lovakat, 
de az eladókat csak o tthon  keresik fel, hogy nyugodtan, négyszemközt egyez
zenek meg a tu lajdonossal. M indkét fél tu d ja , hogy a vásá r az a hely, ahol 
megbecsülik az okosságot, ahol jó kapcsolato t lehet terem teni a  másikkal, és 
ahol kiderül, hogy k i a nagyvonalúbb, ahol alkalom nyílik a nagyközönség 
előtt a  tré fá ra  és a kö tetlen  csevegésre, de ahol m indig m egm arad a vadság, 
sőt az agresszivitás is a m ásik fél irán t.

Cigány eladónk m indig elmondja, hogy hol vette  a lovat, m ire használta, 
m ennyire jód bán t vele, hogyan etette. Rendszerint különleges dolgoklat ál
l í t  a ló tem peram entum áról, erejéről és evési szokásairól, és ezt tényékkel is 
bizonyítani igyekszik. Ha a vevő ezeket mégis kétkedve fogadja, ez a r ra  ösz
tökéli az eladót, hogy további próbákhoz ragaszkodjon. Em ellett a cigány ke
reskedők állításainak  igazát esküdözéseik is m egtám ogatják: „Ne lássam  soha 
'többé a feleségem et és a gyerekeim et!” (t. i. ha most hiazudok), „Ne lássak 
soha többé pénzt!” (love), „Sofia többé n e  legyen szerencsém !”, „Még ma te
messem el a f iam a t!” (Te praxon m u ro  sav adjes), Vagy ami a  leggyako
ribb, „Halljak m eg!” stb . Az egyik em bernek  az a trükk je , hogy leveti m a
gát a földre és fe'lemi a kezeit, m in tha im ádkozna, így bizonyítva m akulát
lan őszinteségét. O lyan is Van, ak i felhúzza az ingét és a hasát ütögetve is
m ételgeti, hogy „A rá k  egye meg p  bele im et!” (o. rakó  te  xal m uro per). A 
cigányok m eglepően m akacsul 'ragaszkodnak saját álláspontjükhoz, és ndhe- 
zen fogadják el a parasztok tó l a v isszautasítást. Egy ló szemrevételezése so
rán  az egyik p arasz t vevőnek négy cigány szinte monoton 'makacssággal is
m ételgette, hogy fogja be a lovat, és p ró b á lja  ki, ,ha kéte lked ik  az erejében. 
M egkérdezték tőle, hogy m ért nem  a k a rja  befogni, felszólították rá, hogy 
mégis tegye meg. N yersen és közvetlenül, de nem tám adó módon bántak 
Vele. A cigányok a gádzsókkal érin tkezve a m agyarban udvarias „m agázást” 
használják, am i kifejezi tiszteletűket és távo lság tartásukat. U gyanakkorm ég- 
'sem hagyják békén a parasztot, hogy „ sa já t belátása szerint döntsön” , ehe
lyett m egpróbálják ráerőszakolni sa já t álláspontjukat, vagyis m egpróbálják 
levenni a lábáró l a gádzsó eladót, ille tve vevőt.

Van egy cigány, ak i a legtöbb vásáron  feltűnik, időnként m egjátssza a 
részeget, és fiz ikailag  is inzul'tálja azokat az em bereket, akikkel kereskedik; 
belöfci őkét az á lla tok  közé, ráparancsol a fiára, hogy h a jtsa  meg a  lovakat, 
aki a tömeg felé fordítjia az állatot, hogy pánikot keltsen. M indezt azért teszi, 
hogy fen n ta rtsa , sőt erősítse az t a képzetet, hogy a lőkereskedelem ben a ci
gányok a helyzet u ra i. Ha a vevő habozik, nem  hagyja töprengeni, követöli, 
hogy azonnal m ondja m eg a habozás o k á t, és ,ha felm érgesedik, megtagadja, 
hogy eladja a lovat ennek a vevőnek, inkább  másik vevővel alkuszik, meg
próbálja le já ra tn i eredeti vevőjét a töm eg előtt. A lóvásárban az a különle
ges, hogy bizonyos m érték ig  m indenkit érdekeltté  tesz. A töm eg körben ácso- 
rogva erre várakozik , a kereskedők ped ig  a nyilvánosság .segítségével nyom ást 
gyakorolnak a vevőre, hogy mielőbb határozzon, ne  hagy ja  veszni a vásárt, 
ne tűnjön olyan em bernek, akinek nem  s ik erü l az alku,
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Hogy a cigány Iákereskedést jobban m egértsük, vessünk egy p illanatáét 
arra  a szerepre, amit tnind a m agyarok, mind a cigányok szerint a cigányok
hivatottak betölteni: ez a cincár szerep (Kiss, 1938; 279).2 Abból, hogy a 
cigányok m int kereskedők, m int „állatforgatók” rendszeresen .megjelennek 
a vásárokon, számukra egyenesen következik, hogy a tisztán  közvetítő „cin- 
cár” szerepet Is ők tö ltsék  be. A köznapi em ber szám ára a „kereskedő” el
lenszenves ember, 'aki hasznot húz mások m unkájából. U gyanakkor ő az, 
aki összehozza az üzletfeleket, és lehet, hogy nélküle létre sem jönne az 
üzlet. Magylar kifejezéssel élve ő az, aki szentesíti vagy m egáldja az üzletet. 
Ezért m egkapja a  „körösztvíz á rá t” , vagyis az áldom ásét.

Íme egy tip ikus eset a r ra , hogy mi a cincár feladata. Otthon, a Párizsban, 
egy késő áprilisi szombaton Pipás közölte .velem, hogy egy parasztnak eladó 
lova Van a szomszédos faluban, éis m'enjek át vele ném i pénzt keresni. Mujo, 
az öreg cigány, éppen nem régiben cserélte el viszonylag tűrhető  lovát egy 
nehézkes, csúnya lóra és ném i készpénzre. Űj lovát, m indenki nagyon csú
nyának ta rto tta , ‘és többen .mint m acskát (mutsa) em legették. Mujo felesége 
keserűen átkozódott, am ikor m eglátta, hogy az u ra  m it hozott haza, és m eg
fenyegette, hogy elhagyja, ,ha így pocsékolja a pénzt. A cigányok azonnal 
felajánlottak neki egy összeget a lóért, de az  2000 F t-tá l kevesebb volt, m in t 
am ennyit M ujo befektetett. Pipás te tt  egy ajánlato t, and megegyezett M ujo 
ráfordításával, de Mujo ragaszkodott hozzá, hogy 3000 F t-ot keresisen az üz
leten. Ebben a szakaszban az üzlet nem sok rem énnyel kecsegtetett.

így aztán  Pipásnak azt a javaslatát, hogy Mujo a paraszttal cserélje el az 
új lovát, örömmel elfogadták. Pipás .ahhoz is ragaszkodott, hogy én és m ég 
másik két fiatalem ber k ísérjük el és „segítsünk” (zutil) a „űsere-berében”. 
M ujo felesége ugyan azt javasolta, hogy ne m enjünk .olyan sokan, m ert az 
zavarni fogja a gádzsót de Uipás azt állíto tta , hogy ebből nem lesz sem m i 
probléma. A m ikor m egérkeztünk a paraszt házához, m in d já rt látszott, hogy 
Mujo feleségének volt igaza, m ert a gádzsó nem  fogadott szívesen b ennün
ket, néhány percig tudom ást sem  v e tt a je lenlétünkről. A nnak ellenére, hogy 
Pipás megígérte, hogy m egfizetjük, ha valam i k árt tennénk az udvarban , 
nem engedte meg, hogy bevigyük a lovat. A ztán ránkszólt, hogy ne hangos
kodjunk, és Pipáé elfogadva a  kifogásait, figyelm eztetett bennünket, hogy 
nem vagyunk a cigánytelepen.

A paraszt úgy tett, m in tha a lócsere egyáltalán nem érdekelné, de P ipás 
valahogy mégis rávette, hogy Mujo a lovát befoghassa az ő kocsijába. 
Végül a ló lekötött kerékkel is jól húzott. De mivel a paraszt 
kétségbe vonta, hogy ugyanezt egy félóra m úlva is meg tudja ism ételni. 
Pipás elv itte  őt egy rövid „kocsikázásra” ,a faluba. Sokáig elm aradtak, mi 
m ár kezdtünk aggódni, hogy valam i bajuk esett. Ezalatt az ú t saélén ü ltü n k  
Mujóval, és néhány paraszttal beszélgettünk, akik ism erték őt, és azzal 
ugratták a paraszt feleségét, hogy nem jó cigányokkal üzletelni.

Amikor Pipás visszajött, Mujo kijelentette, hogy elfogadja a paraszt .lo
vát, amelyik fiatalabb és kisebb állat volt, m int az övé, és 4000 F t-o t rá 
adásnak. A paraszt nevetett, és azt mondta, hogy ez esetben nem  lesz 
üzlet. Inkább a cigánynak kéne fizetni. Társaságunk egyik tag ja  m egjegyez
te, hogy a paraszt nem veszi komolyan az üzletet, és jobban tennénk, h a  o tt
hagynánk az egészet. De Pipás, az öreg paraszttal h á tra sé tá lt az udvar végé
be, és kb. 10 percig beszélgetett Vele. A m ikor Visszajöttek, a  paraszt föl aj ó n -
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lo tta  M ujónak a sa já t lovát és 3000 F t ráadást, am it Mujó szó nélkül elfoga
dóit. Pipás még m egpróbálta m eghívni a parasztot egy „áldom ásra”, de az 
nem  akarta o tthagyn i a házát. Befogtuk az új lovat a kocsiba, és Pipás meg
rag ad ta  a gyeplőt. M indeddig határozo tt nyugalm at erőltetett m agára, de mi
hely t bekanyarod tunk  a sarkon, vadul fe lu g ro tt a kocsira, és addig ostoroz
ta  a  lovat, m íg az vágtába kezdett, ‘P ipás m eg kiabálva szidta, m ialatt vé
gighajto ttunk  a fa lun , egészen a kocsmáig.

Mujo egy 1000 forin tost adott P ipásnak  a  sikeres üzletkötésért, cincár- 
pénz címén. P ipás fe lvá lto tta  a .pénzt, és, ezzel fizette az első kör italt. Ra
gaszkodott hozzá, hogy  mi hárm an, a k ísérők is kapjunk fe jenként 200 Ft-ot, 
b á r lényegében sem m i közünk nem  vo lt az üzlethez. Pipás rendkívül büszke 
vo lt magára, és k ije len tette , hogy „kraj sim !” (Én vagyok a király!), és leg
alább  ötször em lékezte te tt bennünket a r ta ,  hogy m egosztotta a cincárpénzt a 
segítőkkel. 'M egjegyezte még, hogy b árk i v á lla lhatja  a cincárszerepet, „Fel
téve, ha megfelelő szókincse van  hozzá” (te si les i vorba).

Vannak olyan helyzetek is, am ikor a  cincám ak még látványosabb szere
p e t kell vállaln ia. Egy nagyon kedves, m egbízhatónak látszó középkorú ci
gány  júliusban, a h a tv an i vásáron egy ,paraszt vevő kedvéért szabályosan 
m egvívott egy m ásik cigánnyal. Az addig  unalm as és esem énytelen vásáron 
10 perces ő rü lt átkozódás, kiabálás, és kem ény „ilópróba” vo lt szükséges ah
hoz, hogy a dincár nyélbe üsse az üzletet. A m int az üzletet m egkötötték, és 
a pénz gazdát cseriéit, a cincár k ijelen tette , hogy áldomást kell inni, és kisé
tá lt  a tömegből, am elyet továbbra is m ag a  u tán  vonzott, tudván , hogy a fi
gyelem, sőt la csodálat középpontjában áll. M indenki tudni ak a rta , hogy ki
nek  a m egbízásából vásárolt, 'és m ennyi pénz ü ti ezért a m arkát.

Néhány etnográfia i tapasz talatta l szeretném  indokolni, hogy m iért olyan 
vonzó a cigányok szám ára a cincárszerep. A cincár fe ladata  az, hogy meg
szervezzen, rávegyen  vagy m anipuláljon m ásökat az üzletkötés érdekében. 
Vagyis az a dolga, hogy irán y ítja  az em ber ékét. Pipás megjegyzése, m iszerint 
m indenkiből lehet óincár, akinek „jó szókincse van” a rra  a stílusra  u tal, ami 
ahhoz szükséges, hogy Valaki meggyőzzön m ásökat arról, hogy váljanak  meg 
a pénzüktől vagy  javaik tó l, és kössenek üzletet.

Az igazán jó  kereskedők azok, a k ik  ezt úgy csinálják, 'hogy m ajdnem  
m indenki szereti fés csodálja őket pusztán  azért, m ert érdekessé teszik a vá
s á r t  zengő han g ju k k al, állandó kiáltozásukkal és jeleneteikkel. Az ilyen em
b er az első perctől ,az utolsóig ak tív an  részt vesz a vásárban, alig van  olyan 
p illanat, am ikor nem  já rk á l körbe egy lóval és a fiával, aki a „hajtójta”, 
k iabál, hogy fe lh ív ja  m agára a figyelm et, beszélget az ismerősökkel, és állan
dóan üzletet p ró b á l kö tni, hogy „csináljon” is valam it, ahogy ők mondják. 
Érdekes módon az ilyen em ber a v ásá rra  n ag y  henteskötényt köt, és két mé
te r  hosszú k a rik á s  ostort pattog ta t. Ez ia szín já ték  közelebb visz annak a t i t 
kához is, ,hogy az ilyen em ber m iért vonzó; az a benyomásom, hogy ez a 
m agatartás azt sugallja , hogy la vásár egy ,nagy játéktér, ahol a köznapi élet 
m indannyiunk á lta l ism ert szabályai nem  érvényesek, szertefoszlanák. Az 
üzletkötésnek m in t já téknak  ebben a szituációjában a cigány szenvedélyt és el
m élyülést is h a jlan d ó  tanúsítani, am i teljesen  idegen a parasztok  legtöbb
jétől, akik u n o tt és közömbös m ag a ta rtás t öltenek m agukra a 'kereskedés
ben.
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A cigány cincár izgatottsága a  kockázatvállalásból származik, ahol a győ
zelmet a sükeres, 'befejezett üzlet jelenti. Ezután úgy viselkednek, m in tha 
nagyszerű dolgot v ittek  volna véghez, energia és önbizalom sugárzik belő
lük, am inek egyébként általában  híjával vannak . Egy alkalom m al .pl. egy 
fia ta l em ber három  üzletet hozott össze, öt lovat és több tízezer fo rin to t 
gyű jtö tt be egy fé lóra alatt. Az üzletkötés ideje a la tt rendkívül izgatott volt, 
duzzadt az energiától, elhatározta, hogy anny it présel 'ki ,a szerencséjéből, 
am ennyit csak lehet. A vásár u tán  az egész Párizs ró la  beszélt.

Az üzletkötés során a cigány szavai segítségével hat az őt körülvevő 
világra. A sZaVák jelen tik  a  kereskedő erejének a forrását. K orábban m ár 
em lítettem , hogy a  cigányok rendkívül kifejező károm kodásokat használnak 
üzletkötés .közben. A károm kodás Olyan típusú form alizált beszéd, am ely le
szűkíti a hallgatónak az t a  lehetőségét, hogy a k ap o tt inform ációkra reagál- 
jon.Ügy tűnik , hogy ezeket a kifejezési form ákat használva a cigányok á  sza
vakat kifejező eszközökből kényszerítő eszközökké próbálják  alakítani, és ez 
sajátos erővel ruházza fel őket. A nyilvánosság elő tt az ilyen szóhasználat
ból hasznot húzni nagy élvezet a cigányok szám ára, ak á r előadók, ák á r csak 
hallgatók. Nekem úgy tűnik , hogy legalább an n y ira  az üzletkötésben rejlő  
élvezetért, m in t a közvetítői d íjért vállálják  a cigányok a cincársZerepet.

A nyilvánvalóan anakronisztikus öltözet, am it sok cigány kereskedő vi
sel, a bőrcsizma, ;a bricsesz n;adrág, az ún. „lángol sziabású” Zakó és a bőrkabát' 
azdkat a  képzeteket tükrözi, am it a  cigányok a gádzsó parasztokkal való v i
szonyukról alak íto ttak  ki m aguknak. Дг a gyanúm , hogy ezzel a ruh áza tta l 
m egpróbálják az egykori gazdag földesurak, vagy dzsentrik  öltözködését u tá 
nozni, akiknek nem kélle tt „dolgozniuk” fö ld jeiken  .a m egélhetésért. Azzal, 
hogy dzsentrimódon öltöznék, a  cigányok azokkal azonosulnák, ak ik  abból 
éltek, hogy „m enedzselték” iszölgáikat és m unkásaika t. Eél és Hoff er, nép
rajztudósok egy hagyom ányos parasztfalu közösségéről azt m ondják, .hogy a 
parasztok  úgy em legetik a 'földesurlat, m int akinék „a vérében Van, hogy a 
közösség ügyeit intézze” , „az úrnak  jobb a beszédkészsége; jobban ki tud 
ja  fejezni m agát” (1969; .280). A cigányok 'öltözékükkel is megkísérlik kife
jezni a dzsentri felsőbbrendűséget a paraszttal szem ben. M anapság a  pa
rasztok igazi gazdái a term előszövetkezetek vezetői, így néhány rám enős 
cigány kereskedő a k o rra l lépést tartvla hozzájuk hasonló  zöld kabátban , ak
tatáskával az oldalán jelenik m eg a vásárokon.

Azáltal, ’hogy a lókereskedelem ben a cigányok jobbak, legalábbis szimbo
likusan látványos győzelm ét ar*atnak paraszt e llen feleik  felett. Kél és H offer 
idézik a tehetős parasztok szavait: „Mindenki fölism eri az igazi paraszto t a 
tartásáró l, abból, ahogy végighajt a falun , és ahogyan az ostort ta r tja  a ke
zében” (1969 380). Az „igazi p a rasz t” fogalm át valóban csak a lóval bánni 
tudó  em berekre használták , és nem  tarto z tak  bélé zak, ak ik  szarvasm ar
hával végeztek a mezőgazdasági m unkákat. A cigányok, ak iknek a s tá tu sa  a 
legszegényebb föld nélküli paraszténál is alacsonyabb volt, .akár használták  
a szarvasm arhát, ak ár nem , bizonyos felsőbbrendűséget éreznék a gádzsókkal 
szemben a vásárokon kedvelt á lla taik ra vonatkozó ism ereteik és szakértel
mük jóvoltából.

A cigányok a gádzsóik felett állnak abban la t  dk in tet ben is, hogy m int ke
reskedőknek nagyobb á ttek in tésük  van  a vásárok fe le tt, és szélesebb kapcso-
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la trendszerrel rendelkeznek, m int a parasztok, akiknek legfeljebb egy vagy 
néh án y  környékbeli v ásá rra l van  kapcsolatuk. Az egyik in form átorom  pl. 
azt m ondta, hogy h a  lovat akarok , fo rd u ljak  hozzá Segítségért, felsorolja ne
kem  azokat a vásárokat, ahova kapcsolatai vannak, ahol őt szívesen látják. 
Ez a helyi p a rtik u láris  kö tö ttségeken Való felülemelkedés felsőbbrendűségi 
tu d a to t n y ú jt a cigányoknak a  földhözragadt gádzsók felett.

A cigányok az üzletem berekhez hasonlóan értékelik üzleti tapasztalatai
kat, b á r más okokból: m inél gyorsabban cserél gazdát a ló, annál jobb az 
üzlet. Néhány esetben valóban a cigányok fölözik le a hasznot, így h a  több 
üzlete t kötnek, több  a szerencséjük, .és több  az esélyük a nyereségre. Koráb
b a n  m ár ,volt szó egy M ujo nevű  cigányról, aki (egyszer v e tt egy lovat egy 
m ásik  telepi em bertől, és néhány héten  (keresztül használta a  vároisban. Ez
a la tt  a  ló nem  tű n t  föl senkinek. M ajd egyszer elvitte, és részegen elcserél
te  egy rosszabb lóra, plusz (3000 F t-ra . A m ikor hazatért az új lóval, Pipás 
szeme azonnal m egakadt ra jta , és rögtön lá tta , hogy b arátjánál lócsere lesz 
ak tuális. A tö rténe tbő l a kereskedés .gyors tem pója is látszik, de általáno
sabb tanu lsága is van : aki gyakrabban  k ö t üzletet, annak több a szerencsé
je. Előfordul, hogy a  cigányok .szigorúan egyenlőségi alapon  lo v a t cserélnek 
egym ással. B ár ezú tta l nem  té rh e tek  ki ennek részletezésére, az a benyomá
som, hogy ez is a cserealkalm ák gyarap ítását szolgálja.

Részben em ia tt a vonzó csere-bere m iatt ,a parasztok és m aguk a  ci
gányok is úgy ta rtják , hogy a lókereskedők könnyű életet é lnek . A népraj
zos Kiss ezt Í r ja  errő l: „Valószínűleg nincs m ég egy foglalkozás, am i meg
közelítené a lókereskedést az éhhez szükséges ravaszság és csalárdság  tékin- 
te tében . A cigányok különös előszeretettel űzik, m ár csak ,azért 'is, m ert nem 
k e ll hozzá más, m in t egy jó  ostor.” ((Kiss, 1939; 277). A helyett, hogy dolgoz
n á n a k  a .m egélhetésért, a cigányok látszólag inkább abból élnék, hogy lovak 
fo rm á jáb an  fo rga tják  a pénzt. Míg m i iazt gondoljuk, hogy az egyik lókeres
kedő azért sikeresebb, m int a  m ásik, m ert többet tu d  a lovaikról, szélesebb 
körű  kapcsolatai vannak  nem  cigányokkal, és úgy  találjuk , hogy bizonyos 
miértekig a s iker és a kudarc rep ro d u k á lja  önm agát : a cigányak  inkább a r
ra  koncentrálnak , am it „szerencsének” hívnak . Ez persze .nem je len ti azt, 
hogy nem  tud ják , hogy a  jó ló k iválasztásához szakértelem  szükséges, de 
am ikor sikereiket ünnepük  vlagy k u d arca ik a t gyászolják, a szerencsét emle
getik. Hasonlóan az akrobatákhoz, táncosokhoz, színészekhez és m ás mű
vészekhez, a rra  törekszenek, hogy könnyednék tűnjenek.

T alán imár kissé jobban  érthető , hogy m it je len t a cigány dk szám ára a 
„szerencse”. (Ügy gondolom , hogy a  „b ax t” jelentésének a hatékonyság  is fon
tos kom ponense. A szerencsés lókereskedő egyben hatékony ,is, g ie r t  sikere
sen  «manipulálja gádzsó üzletfélét. M iután m inden sikeres üzlet laz ener
gikus és meggyőző beszéden m úlik, aligha meglepő, hogy a szerencse ,a fér
fiak  fejében lakozik. A m ikor m egkérdeztem , hogy hogyan Veszítheti el egy 
c igány  a szerencséjét, a felsorolt dolgok közül az egyik legelső az volt, 
hogy .ha egy cigányasszony a szoknyáját az üzletkötés előtti n ap o n  a  férfi 
fe jéhez  közel helyesli. A női szoknyáról azt ta r tjá k , hogy azt beszennyezi a nő 
m enstruác iós vére, így a szoknyával beszennyeződhet a férfi szája, akinek a 
beszéde ettől elveszti a hatékonyságát. Hogy a  baxt (szerencse) fogalmához a 
hatékonyság hozzátartozik, azt az is bizonyítja, hogy a „szerencsés em ber”
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jelentése is hasonló: ez az igazán hatékony  cigány, akinek jól megy, aki gaz
dag, aki egészséges, akinek sok Ilia van ; az ilyen em ber nyomot hagy m aga 
u tán  a földön, észreveszik am erre jár, sokfelé beszélnek róla.

A „szerencsés” szó öisszetevőiröl m ár beszélteim, de arró l még nem, hogy 
m iért éppen ehhez a fogalomhoz kapcsolják a hatékonyságot a cigányok. 
Hogy ezt m egértsük, ném iképp k i kell! tág ítan i azokat az összefüggéseket, 
am elyekben eddig a cigányokat bem utattam .

A cigányok ugyan nem élnek te ljes tá rsad alm i és ku ltu rális  elszigetelt
ségben, mégis létrehozták a nekik megfelelő életform át, am i többé-fcevésbé 
tudatosan  szem ben .áll azokkal 'az elveikkel és gyakorla tta l, am elyeket az őket 
körülvevő m agyar társadalom ban tapasztalnak. Ahogy Jud ith  Olkely előttem  
m ár m egállapította az angol cigányokról, én is azt tapasztaltam , hogy a 
m agyar cigányokat más csoportokhoz fűződő kapcsolataik alapján, egy vál
tozó társadalm i rendszerbe illesztve lehet a legjobban m egérteni. Szerinte: 
„A cigányok helyzete a szélesebb gazdasági környezettől függ, am elyben v án 
dorolnak, árusítanak, szolgáltatnak, és alkalm i m unkát vállalnak” (1983; 49). 
Ennek következtében „A cigányok tu d a ta  sem  vizsgálható a szélesebb tá rsa 
dalomtól függetlenül” (1983; 78).

A ciganológusok gyakran em legetik a Cigányok és a gádzsók közötti el
len té teké t, de ri'tkáln vizsgálják, hogy mi is a gádzsó jelentése az adott kon
textusban. A gádzsó általánosan elfogadott fo rd ítása  a „nem cigány” (ld. 
Sutherland, 1975; 8), de a m agyar cigányok konkrétan  a „parasztot” értik  
alatta. Számomra úgy tűnik, hogy ezzel egy speciális kulcsot szolgáltatnak, 
amelynek segítségével m egfejthető a „szerencse” szó cigány értelmezése.

I tt  nincs alkalm am , hogy részletesen k ité rjek  arra, am it elnagyolva „pa
raszti világképnek” fogok nevezni, de egy rövid bevezetőre azért szükség 
van. Ennek során Pél és Höffer (1969: 196) m unkáira  támaszkodom, amelye
ket a m agyar faluközösségekre vonatkozóan alapvető néprajzi m unkának 
tek in tenek  (ld. H ann, 1986: 142):i. Igaz, hogy v an  olyan álláspont is, am ely 
kétségbe vonja m unkájúk értékét, de az általam  itt fö lvetett kérdésről Já 
vor és Bell újabb keletű ku tatásai is m egállapították, hogy időtállóak, m ert 
a m odem  M agyarország „új paraszttársiadalm át” nagyon hasonló világkép 
jellemzi (Hollós és Maday, 1983; 19—20)4.

Az „igazi paraszti” világképhez a kulcsot az az értékrend  adja meg, 
am ely az ősöktől örökölt föld m egm unkálásához kapcsolódik. A falusiak er
kölcsi mérécje szerin t „birtokosnak”, „igazi parasz tnak”, „bennszülöttnek” 
lenni nagyon fontos érték. „Igazi parta fezt” az, ;akinek lehetőleg öröklött föld
je  van, ebbe pl. a föld nélküli m unkások nem  ta rto z n ak  bele (1969; 230). A 
falu t a „földhöz” m eglehetősen m isztikus kapcsolat fűzte, és ezen az alapon 
fejlődött ki a birtokos parasztok személyisége és m orális „értékrend je”. Az 
„igazi paraszto t” m indenekelőtt az elégedettség jellem ezte, am inek a (föld 
és a lótulajdon volt a feltétele. Az örökséget m egtartan i és növelni a férfi- 
m unka árán  lehete tt (1969; 28), m iu tán  csak az önfeláldozó fizikai erőfeszí
tésből származó vagyonnak tu la jdon íto ttak  igazi m orális értéket. Szó sze
rin t: „Az önfeláldozó, alapos és hatékony m unkát értékelik” ,(1969; 274), míg 
„A gyors meggazdagodást gyanakvással kezelik, és többé-kevésbé rendhagyó
nak tek in tik ” (249). Közszájon forogtak különböző tö rténe tek  erkölcstelen 
személyékről, akik varázslattal ta lá ltak  kincset a földben, vagy megbabonáz-
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ták mások teheneit, 'hogy illetéktelenül elnyerjék a te je t (1969; 249) — vélet
lenül csupa olyan dolog, am elynek az elkövetését cigányokról szokták felté
telezni.

Eltávolodva az „igazi parasztoktól” , vizsgáljuk meg, hogyan kapcsolódik 
össze az ő világképük a cigányokéval. Az „igazi parasztok” a paraszt lóke- 
resikedőikhöz is úgy viszonyultak, hogy , Szerencsejátékosoknalk ” tek in te tték  
őket, akiknek kockázatvállalása és ravaszsága idegen a hagyom ányos mező- 
gazdasági m unkát végzőktől (1969; 233). Azok az emberek, akik nem
földm űveléssel k eresték  a kenyerüket, valahogy gyanúsak voltak, m int pl. 
a pásztor, aki „az ostorából él”, és ak irő l azt feltételezték, hogy to lvajokkal és 
zülött nőikkel cim borái. Míg a pásztorok megítélése morális szem pontból volt 
hasonló a cigányokéhoz, a  szegény paraszt lókereskedők az á lla tokkal Való 
kapcsolatuk tek in te tében  voltak rokotnok a cigányakkal.

Az „igazi paraszt” büszke volt a r ra  a lófajtára, am it apjátó l örökölt, és 
igyekezett azt a  gyerekeire is á törökíteni (1969; 281—2). Jellemző volt, hogy 
ezeket az állatokat a család „billogjával” jelölték meg. Ezeket o tthon szelí
d ítették  m ajdnem  vlad lovakból házi állatokká. A szegény paraszt viszont 
a  tek in tetben  is közelebb állt a cigányokhoz, hogy a lovakat csak egy-két évig 
ta rto tta , m ajd a r ra  kényszerült, hogy elad ja őket. Nem volt családi „billog
ja ” (1969: 282), és így akárm ennyi m u n k át is fek te tett a lóba, azt senki sem 
jegyezte meg és senki sem értékelte.

A kisbirtokos paraszt azonban m indenképpen különbözött a cigányoktól 
abban, hogy m indent m egtett azért, hogy felem elkedjen, hogy igazi paraszttá  
váljon, hogy m egtarthassa  a lovait, és átörökíthesse a fiaira. M iután a cigány 
kereskedőnek nincs földje, nem  is tu d n á  kihasználni a lovakat, így meg se 
próbál elju tn i e rre  a szintre. Nem érdeke, hogy felnevelje és m egjelölje a 
lovakat, inkább m ár betan íto tt gádzsó lovakat vesz, és az t fo rg a tja  a vásá- 
rcik "és vásárlók .között úgy, hogy nyereséghez jusson.

Azt m ondhatjuk, hogy a cigányoknak az a legmegfelelőbb üzlet, ha 
egyálta lán  nem kell változtatn iuk a  lovakon. Nem „dolgoznak” ra jta , a 
„m unka” szűk p araszti értelmezése szerin t. Ha egyáltalán „á tfo rm álnak” va- 
lanafit, akkor az az üzletkötés em beri tényezőit é r in ti ,és nem  a lovakat. A 
parasztok a fizikai változásokra helyezik a hangsúlyt, arra, am it a nehéz fi
zikai m unka eredm ényez. Szám ukra .a  „m unka” .kizárólag a fö ld  meg
m unkálásának nehéz, kim erítő, izzadságszagú fizikai erőfeszítését jelenti, 
(Ld. pl. Bell, 1984; 170). Az ilyen önsanyargató  m unka á rá n  válik  az em ber 
„igazivá” és ezen keresztül terem ti m eg a független élet lehetőségét. A ci
gányok a kereskedés révén p róbálnak  hasonló függetlenséghez ju tn i, csak
hogy az  ő esetükben a pénzkereset m unka és erőfeszítés nélkül törtiéhik. A 
cigányoknál g y ak ran  m egfigyelhető, hogy am ikor a k a lan d ja ik a t m esélik, egy 
jellegzetes gesztust tesznek: az egyik kezük u jja iva l derékszögben könnye
dén m egérin tik  a m ásik tenyerüket, m ajd  kezeiket gyorsán m egfordítják, 
úgy, hogy a „befogadó” kéz kerü l fölülre. Ezzel érzékeltetik a tá rgyak  egyik 
kézből a m ásikba tö rtén ő  cseréjét. Az érin tés könnyedsége és a kezek cseré
jének gyorsasága annak  a sebességét, könnyedségét, ügyességét fejezi ki, 
ahogyan a kereskedő fo rgatja  az á ru t a vevők közötti

K étség telenül az az általános, hogy  a  cigányok nem „a lak ítják ” a lova
kat, de vannak  e ttő l eltérő ebetek is, am ik erőstíik a szabályt. O lykor a ci
gányok „rágós” lo v ak a t vesznek, ék m egszelídítik őket, de m inden általam
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m egfigyelt lóbetörési kísérlett látványos, .rövid, durva Hatásokból állt, ïam ikor 
egy csapásra akarták  m egváltoztatn i a lovakat5. Hasonló módszerek derü l
nek ki azokból a történeteikből is, amelyek beteg lovtak gyógyításáról szól
nak, olyan lovakról, am elyekről a gádzsók m ár régen lem ondtak. Itt is cso- 
datévő gyógymódokról van szó anélkül, hogy ennek következetes vagy sza
bályos módszerei lennének. Olyan esetek is vannak, 'am ikor egy-egy cigány 
veszi a fáradságot, hogy hónapokon keresztül átneveljen  egy lovat, de az 
ilyen esetek nem  váltak  cigánylegendákká.

Kivételes esetnek számít az is, am ikor a lovakat levágásra hizlalják, de 
i t t  nincs alkalom  arra, hogy ezt részletezzem, egy m egjegyzést kivéve. Azt 
hiszem, hogy az a vad erőszak, amivdl ezeket az álla tokat kezelik, m ielőtt 
eladják őket a gádzsó m észárosnak, egyúttal szakrális cselekedetnek is fel
fogható: am ellyel elválasztják m aguktól a lovakat. Ezt a látszólag egzotikus 
m agyarázatot ta lán  a m unkaráfo rd ítás nélküli lókereskedés legérdekesebb 
kivétele teszi érthetőbbé. E zú tta l olyan lovakról van szó, 'amelyékeit „cigány- 
lovtaknak” (rom ano grast) neveznek. Csak egyszer ta lálkoztam  ilyen lóval 
személyesen, de mások is m eséltek róluk. A rom ano g rast-n ak  az a m egkü
lönböztető jegye, hogy cigányok tenyésztik, és nevelik fel. A zt mondják, hogy 
az ilyen ló születése után az anyaállato t a cigányok leölik és megeszik. 
Ezután a csikót a házukba viszik, o tt etetik és o tt is alszik. Az első néhány 
hónapban a gazdája slaját kezűleg, üvegből eteti.6 Az ilyen  ló „csak cigá
nyul beszél” , 'és nem ért m agyarul. Am ikor egy ilyen kancával találkoztam , 
a velem lévő cigány éppen ki ak a rta  „próbálni” , és am ikor a ló  félreugrott, 
a aigány m eg ak arta  ütni. A tulajdonos azonban rák iab á lt: „Ne üsd meg! 
Cigányul! Cigányul é rt!” (Na m aria, romanij. Zanel rom'anse.) Más szóval, a 
cigányok által nevelt lovat nem  szabad megütni a fegyelmezés érdekében 
sem. Ez éles ellentétben van  azzal a cigányaik körében általának  m agatartás
sal, hogy egyáltalán nincs bűntudatuk , ha egy m akacs gádzsó lovat m egüt
nek. Ilyenkor a lóban a gádzsót lá tják , a M agyart, aki nem  ak a r engedelmes
kedni, és akire a cigánynak veréssel kell az ak a ra tá t rákényszeríteni.

Azt gondolhatnánk, hogy azt a néhány cigány lovat (romano grast), 
amit a cigányok magúik nevelnek, soha nem adják él a gádzsónak. Valóban 
ez a helyzet. Két m ódját hallo ttam  annak, hogy hogyan keresnek mégis 
pénzt a cigánylovakkal. Az egyik az, am ikor a cigány a ló há tán  ül, és a rra  
b iztatja a járókelőket, hoigy fogadjanak arría. hogy meg tudnak-e  válaszolni 
egy kérdést : „Honnan szárm ázik ez a ló?” A gyanútlan  járókelő  term észete
sen azt feleli, hogy „az anyjátó l” . A cigány viszont m egnyeri a fogadást, 
m ert elmagyarázza, hogy attó l származik, aki felnevelte. A másik ^módszer” 
az, hogy eladják a lovat egy gádzsónak, aki későn jön  rá, hogy bár a ló a 
vásáron megfelelőnek m utatkozott, dtthon az ő kedvéért m eg se mozdul. 
M iután ő nem tud cigányul, a ló meg nem tud m agyarul, nem ér
hetik meg egym ást. A gádzsó visszaviszi a, lovat a cigánynak, aki azzal é r
vel, hogy ő „lovat adott el, nem  lovaskocsit”, m ajd Visszaveszi a lovat fél
áron ás faképnél hagyja a gádzsót.

Ezek a (részben anekdotikus) történetek arról szólnak, hogy a cigány
ló a  cigányhoz tartozik , az ő része. M iután megölik az anyaálla to t és elfo
gyasztják — am it nem lehet m áspak, m int szakrális cselekedetnek minősí
teni —, k isa já títják  az anyaállat term ékenységét és potenciálisan a csikót is. 
A csikó cigányként és nem gádzsókérit nő fel. A záltal, hogy megették az
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anyaállato t, az utóddal elidegen íthete tlen  rokonságba kerü lnek , ahogy az 
em bertől a te s tv ére  sem idegeníthető  el. Csakhogy m íg az embertestVért be
h ívják  katonának , kórházba Viszik, vagy  legrosszabb esetben börtönbe zár
ják , a cigányló ideális, m ert ha  el is válik  a gazdáljától, hamlarosan úgyis 
visszakerül, m ert a gádzsók nem  vethetik hasznát. A m ikor ilyen lovakkal 
kereskednek, a cigányok nem engedik  el az állatot, nem  válnak  meg tőle, 
de varázslatos könnyedséggel m égis pénzt keresnek ra jta j

A m ikor a cigány nem hajlan d ó  dladni a lovát, am elyikbe m unkát fek
te te tt, hasonlít az „igazi p a rasz tra” , akinek elégedettsége erőfeszítéseiből 
szárm azik. Csakhogy míg a p arasz t iden titása  a földhöz kötődik (ő erre  es
küszik), a cigánynak nincs sem m ije, am in  nyomot h ag y h a tn a  az utókornak, 
kivéve a csa lád já t (ezért ő a gyerekei életére eskiíszik). M iután a cigányok
nak  nincs fö ldjük és nincs m unkaeszközük, a m itikus m eséken kívül az 
egyetlen lehetőségük arra, hogy autonóm iához jussanak, paradox módon 
olyan cserék felm utatása, am elyekben ténylegesen sem m it nem  adnak.

A cigányok lókereskedelm e R icardo klasszikus árucserem odelljével is 
le írh a tó : Pénz—áru—pénz. E szerin t az üzletem ber p én zé rt (P) á ru t vesz (Á), 
am elyet több pénzért ad tovább  (P), m in t am ennyiért eredetileg  vette, így 
jövedelm e a pénzből származik. A lóvásáron  a cigányok ugyanezt szeretnék 
elérni. A vagyonszerzésnek ez a m ódja a pénz fétisizálásával já r  együtt 
(Marx, 1974; 77), ami a cigányoknál is megfigyelhető: a sikeres üzlet után a 
cigány ráköp a tenyerében lévő p én zre  és azt m ondja: „Apád, anyád idejöj
jö n !”. A vásári szerepek közül a R icardo-i modell a c incárra  illik a legjob
ban, de az a vá ltoza t se áll távol tő le , am ikor a (cigány egyszerűen azért 
vesz lovat, hogy továbbadja.

Végül szeretnék  visszakanyarodni az eredeti kérdéshez. A cigányoknál 
a „szerencse” vélem ényem  szerin t a hatékonyságukkal azonos. Méghozzá a r 
ról a hatékonyságró l van  szó, am ely ik  a kereskedelem, pontosabban a gád
zsókkal való kereskedelem  >során érvényesül. A vásárban  a  cigány a gádzsó
val áll szemben, ráveszi, hogy v á ljo n  m eg a vagyonátó l vagy értékén  alul 
adja el a lovát. A cigány m inden ^pillantása párbajra  h ív ja  ki a gádzlsót, ;és 
m inden konfrontáció  kockázatvállalás. Ha sikere van , ak k o r szerencsés. A 
cigány gazdagsága, am it jta ira  és ,a „testvérekkel” való nó tázásra költ — a 
szerencséből szárm azik. ,M inthogy önértékelésük középpontjában  a szerencse 
áll, jó  ideig e lta r to tt, amíg s ik e rü lt azonosulnom  velük, M i a  szerencsét a vé
letlennel azonosítjuk. A szerencse véle tlen . M int Geertz taz indonéziaiak Chok- 
chok fogalm át elemezve m egállap íto tta , a  véletlen szám unkra m agától érte
tődően egyszerű (és bizonytalan. A szerencse általunk elfogadott értelmezése 
alapján nehéz lenne m agunkat szerencsésként m eghatározni. Hasonlóképpen 
nehezítette a  helyzetem et ta n u lt félelm em  a szerencsétől. Az európai ku ltú 
rának  szinte közös vonása, hogy a  szerencséből szárm azó siker kissé félel
metek. Csak az a s iker a biztos, am i az ember erőfeszítéseiből és ügyessé
géből szárm azjk. A rthu r M illernek v a n  egy ko ra i d a rab ja , am elynek az a 
címe, hogy „A férfi, akiinek m in d en b en  szerencséje v o lt.” Ez elég pontosan 
rávilágít e rre  a problém ára. A (darab hőse kifejezetten szerencsés, de állan
dóan a ttó l fél, hogy valam it fe l kell áldozínía szerencséjéért. Fél, hogy a fia 
megbetegszik, hogy az üzlete (tönkrem egy, stb. — a szerencséjéért cserében. 
M iller d a rab ja  tipikus esete annak , .amikor a sors m indössze illúzió, és a 
hős sikere k izárólag sa já t erőfeszítéseinek köszönhető. Éppen ezért semmi
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oka nincs a félelem re. M iller darab ja  nélkül .is világos, hogy a szerencse 
am erikai értelm ezése egyértelm űen szemben áll a cigányokéval. A vásári ke
reskedésben „szerencsés” cigányok a szerencse fogalm át kifejezetten 
szembeállítják a m unkáéval, és nem törődnek a mai félelm einkkel és bűntu
datunkkal.

Ha .a cigányok az üzletet tek in tve „szerencsések”, azt kétféle módón ér
telm ezhetjük. Egyrészt, ahogy egymás közt m esélik; Az esetek nagy részé
ben a .cigány a gádzsó szolgája, neki dolgozik, de a  vásá ron  fordulhat a 
kocka. B ár a vásár szabályai Iszerint m indenki jól já r, egymás közt a  cigá
nyok azzal dicsekszenek, hogy az övéké a haszon. A ínyereséget nehéz pon
tosan megítélni, így a cigányok általában vég nélkül ecsetelik, hogyan 
csapták be a „buta /parasztot”. Ezek a beszámolók r itk án  felelnek meg a 
tényeknek, inkább ideológiai funkciót töltenek be, hogy bebizonyítsák, mi
szerin t a .cigánynak is sikerülhet valami, hogy LéVi-Strauss-t idézzük, sike
rül kijátszani a „csere törvényét” a gádzsókkal szemben. A gádzsókkal v a 
ló kereskedelem ben érvényüket vesztik a köznapi együttélés szabályai, a 
cigányok já rh a tn ak  (tú l a gádzsók eszén. Az általam  korábban  le írt játékok 
és játszm ák, m int a  vásár elemei még fontosabbnak tűnnek  Lévi-Strauss A  
vad gondolkodás ban te tt  megfigyelései fényében, ahol a já tékokat és a r i
tu á lék a t szem beállítva emlékezetem szerint azt m ondja, hogy míg a rituálék 
egyesítik azt, ami korábban  elkülönült, a já ték  m egosztja azt, ami korábban 
összetartozott. A kereskedés eredm ényeként a  cigányok azt remélik, hogy 
hasznot húznak a gádzsókból, jazt remélik, hogy m egnyerik  a játszm át, és 
ezzel bizonyos értelem ben /elkülönítik m agukat a gádzsóktól, akikhez a m in
dennapokban szorosan kötődnek.

De a cigányok szerencséjét m ás módon is értelm ezhetjük. Korábban azt 
írtam , hogy a cigányok szerencsétlenek, a többségi m agyar társadalom ból 
Vailó k irekesztettségük m iatt. A cigányok szorosan kötődnek a miagyarokhoz, 
tőlük függ a megélhetésük. A m agyar lakosság mégis következetésen m egta
gadja ezt a kapcsolatot, m egtiltja  a '(cigányoknak, ,hogy beköltözzenek bizo
nyos városrészekbe, ,éis távolságot ta rtv a  kezeli őket. H arangos utcáin a 
gádzsók elfordulhatnak, Ha egy kolduló cigányasszony közeledik feléjük. A 
vásáron  azonban a gádzsók jönnék  lovat venni a cigányokhoz. Mind a ci
gányok, mind a parasztok úgy (gondolják, ,hogy a vásárban  a  szerencse az 
,úr. A cigányok testesítik  meg a szerencsét, és így belőlük lesz a  jó kereske
dő vagy oincár. Így a v álsárban a paraszt kénytelein szem benézni a cigánnyal. 
'Ha az  üzlet létrejön, a fizetés u tán , néhány p illanatra , am jkor meghívják 
egym ást a szokásos áldom ásra, a cigány kilép elkülönültségéből, és eléri, 
hogy a gádzsó elism erje kapcsolatukat, sőt egyenrangúságukat. Az együtt 
ivás biztos jele a közösségvállalásnak. Még 'Ha tu d ják  is, hogy rövid ez a 
•pillanat, míg az ita lt kihozzák, alig beszélnek, és m indenki .a slajátjai között 
áll, mégis m indkét fél érzi a közösséget*

Ami a parasztokat illeti, ők tu d ják , hogy kapcso la tban  vannlak a cigá
nyokkal, és annak is tudatában  Vannlak, hogy ezt a kapcso la to t sokszor meg
tagad ják . Sok m agyar állíto tta, hogy „mindig ado tt a cigányoknak”, ihla azok 
koldultak tőle. A jótékonykodással a gádzsók elism erik ennek a kapcsolat
nak  a létezését, és szégyellik a m egtagadását. Bizonyos értelem ben a cigá
nyokat kiszám íthatatlan, esetleg erkölcstelen, rendhagyó népségként kezelik,
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k izárják  őket a többségi társadalom ból, mégis ,úgy érzik, hogy a cigányok 
közben tu d n ak  já rn i a jó és irossz erőknél. Ez azt jelen ti, hogy a cigányok 
fel v an n ak  ruházva az áldás és az eiátkozás képességével. B ár ez a képesség 
valóban  a cigányok szerencséje, tu d ju k , hogy ez csak addig m arad  az övék, 
am íg k izárva élnek abból a társadalom ból, am elynek való jában  ,a részei, és 
amíg annyi más szempontból szerencsétlenek.

JEGYZETEK

1 Esettanulmányomat Magyarország észak-közép vidékén folytattam egy városká
ban, amelyet Harangosnak neveztem el. A cigányok a város lakosságának 2 
százalékát alkotják. Többségük (600 fő) ún. oláh cigány, akiknek az ősei a román 
fejedelemségekben éltek sok tekintetben a rabszolgákhoz hasonló módon a 19. 
század közepéig (Panaitescu, 1941). Cigányul beszélnek, és cigánynak vallják 
magukat. Tanulmányomban kizárólag velük foglalkozom.

2 Az elnevezést Sárkány Mihály a német Zins-ből (kamat) gyökerezteti. A cincá
rok a Magyar Néprajzi Lexikon szerint a románok egy csoportját alkották, akik 
főleg a Balkán déli részén éltek, de Budapesten is volt egy telepük a 19. szá
zadban. Tradícióik szerint kőművesek, aranyművesek és kereskedők voltak. Ma
gyarországon juhkereskedéssel és -mészárlásssal foglalkoztak, de ügynökösködés- 
sel is. A fogalom modern jelentése kiterjesztése az eredetinek.

3 A Fél és Hoffer könyvéből vett „paraszt”-modell megrajzolásánál szükségképpen 
nem foglalkoztam a Hann által leírt paraszttípussal, amely nagyon korán integ
rálódott a kapitalista piacgazdaságba. Igaz, hogy Hann maga is elismeri, hogy az 
„ő” faluja kivételes (1983:69). Tázláron pl. nem volt földhiány (1980:18). Hann 
megjegyzi, hogy bár „még ezt a rendszert is azok építették ki, akik az ország 
más vidékeiről, a kapitalista gazdálkodás elől menekültek” (1980:17), bár Tázlár 
speciális feltételei között az Átányhoz hasonló „normál” parasztfalu önfenntartó 
etikájának nem sok értelme volt.

4 Ebben az időszakban a parasztok véleménye valószínűleg sokkal kedvezőbb volt 
a kollektivizálás előtti korszakról, mint ahogy azt a néprajzosok elismerik. 
(1969:381—4).

5 Ez nem cigány specialitás. Lawrence leírja az amerikai cowboyokról, hogy ők is 
alkalmazzák az ilyen gyors, „egy csapásra történő)) betörést (1982:62), és az erő
szak nagyon látványos formáival fejezik ki az állatok feletti uralmukat. Érde
mes volna a cowboyokat (mindenki mindenkinek a testvére) és a cigányokat 
egyszer összehasonlítani.

8 A kutatási területről való visszatérésem után a fenti modellből vontam le a kö
vetkeztetést, hogy a cigányok az ilyen lovakat legalábbis a gádzsóknak nem ad
ják el. Kiegészítő információt kértem levélben Magyarországról, és Kovalcsik K. 
a Zenetudományi Intézettől volt szíves saját forrásaiból ellenőrizni ezt az állí
tást. Mellesleg viszonylag pontosan meg lehetett állapítani, hogy melyik ló ilyen; 
őrlőfogainak különös fehérségéből, ami abból származik, hogy a cigányok tejes
üvegből táplálták őket.
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Cigányasszony patyolat ingben (várja az urát a börtönből)



SZABÓ LÍVIA

CIGÁNYOK SIKLÔSNAGYFALUN —  1987-88
Jegyzőkönyvlapok

EGYÜTT A BUSZON

A siklósi piactéren sokadm agam mal meg a hátizsákom m al feltülekedek a 
távolsági buszra, mely a társasági élet színtere is egyben. Az utazóközönség 
kilencvenkilenc százaléka cigány. Négy falu (Alsószentmárton, Egyházasha- 
raszti, Old, Siklósnagyfalu) cigány rokonsága találkozik itt  össze a piaci be
vásárlások u tán  és a rokonlátogartások közben, hiszen a já ra t körbevisz jó
kora kerülővel, Siklósról ezeken a falvakon.

Cigányasszonyok tyúkokkal, kacsákkal, hónuk a la tt nagy kenyérrel, ba
tyukkal nyom akodnak fölfele, élénk kiabálással kötözködnek a sofőrrel — „a 
viteldíjat m ajd legközelebb . .. hogy nyóc forin tot kérsz, és be se kanyarodsz, 
ahol kérem  . . . ” Tömött szatyrok, kosarak, m ár éneklésbe kezdő férfiak, nyi
to tt üveg sörökkel, egymás hegyén-hátán, a felism erhetetlenségig mocskos, 
szakadt üléshuzatokon ülnek, ahányan odaférnek — „ . . .  a mámi meg oda- 
p is á l. . .  hát nem  ülök oda, ta rtsa  vissza Szentm ártonig ! . . . ” A fiatalabbak 
cseresznyemagot köpködnek, a gyerekék sivalkodnak, nagy, krém es sütem é
nyeket, barackot falnak, egy testes, kövér cigányasszony a tenyeréből kenye
ret, mellé kolbászt harap, s teli szájjal sóhajtozik, bökdösi a B.-ék kis me
nyét —„ hogy vót, megvót?” —, a soványka, csípőficamos m eny a belső ülésre 
szorítva bólogat, legyintget, a kórházból az abortuszáról ta r t  éppen hazafelé. 
Erre az alkalom ra fehér dzsörzéruhát ve tt föl, pipaszár lábain orm ótlan fé r
ficipők hintáznak a busz rázkódására. A cigányok átk iabálnak  egymásnak, ce- 
pekednek, helyezkednek, batyukat bontanak, uborkák, krum plik, paradicso
mok szanaszét gurulnak. Cigányasszonyok pléh fölmosóvödörbe tö ltö tt híg 
zsírral ügyeskednek, am it a siklósi piaci pecsenyesütő adott kedvezményes 
áron — „ • • • benne a kolbászszag . . .  me gé r i . . a selyem papír átitatódva 
csúszik le a padlóra, s a híg zsír vígan ide-oda lötykölődik a közel állók lába 
szárára. A busz elején tolongó J. „szerencséjére” m ár a busz végében is ál
domást isznak, ő az OTP-ből jövet nyom akodott föl a buszra. Asszonyok 
egymásnak gyerekruhát, cipőt, kendőt m utogatnak — „ajándék, ja  . . . ” — ki 
m it vett, persze fizetéselőleg, nyugdíj nap ján  vagyunk. A sofőr jó tem póban 
vezet, a táj idillikus a távolodó siklósi várkolostor kiem elkedő dombjával, a 
m űút m entén letám asztott biciklik m ellett határő rök  párosán vizelnek, a 
bokrok közül elő-előtűnnek. Siklósnagyfalusi m agyar asszony panaszkodik 
— „én még itt  lakom, de a fiam az m ár biztos, hogy elköltözködik in n e n . . . ”
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A lsószentm ártonban viharos nagy felkerekedéssel lezúdulnak csomagjaikkal 
a cigányok, helyettük  újabb rokonlátogatóba induló csapatok szállják meg 
a b u s z t . . .

Az egyházasharaszti körzetesített általános iskolában tan ító  „ tan testü le t” 
is Siklósról já r  ki. K ét fiatal m eg egy középkorú tanító néni és egy szintén 
fia ta l tanító  bácsi. Amikor a busz Alsószentm ártonba érkezik, megkezdődik 
a vad dulakodás a csapat iskolába igyekvő cigánygyerek és a buszsofőr kö
zött. A gyerekek jó  részének nincsen négy forin tja az iskoláig, bérlete meg 
elvétve. A buszsofőr veszi; a fáradságot, és lerugdossa a középső ajtón fel
tódu lt, pénz és bérle t nélküli kölyköket. A tanító nénik nem  szólnak közbe, 
hiszen a busz így is zsúfolt, te li ricsaj os kölykökkel, és a nap nekik még 
csak most kezdődik. Akik lem aradnak , hazamennek, vagy gyalog teszik 
m eg az utat. Visszafelé ugyanezt tapasztalom  az iskola előtt fél hatkor dél
u tán . A gyerekek vidámak, zajosak, a sofőr leállítja a buszt, lepofozza a 
hat-nyolc éves kölyköket. A tan ító  nénik kim erültek, az egyik, „szürrealisz- 
tik u s” szőkének m ár nincs h ang ja  — „Ha nem  megy szép szóval, akkor oda
csapok” . Szeme a la tt kékesfekete karikák , a reggeli szemfesték rég elmá- 
zolódott ra jta , h aja  szétáll, m in t a pónilóé. A dundi, fiatal tan ító  bácsi a m á
sik oldalamon sápítozik: „Széchenyi, ha látnád, hova süllyedt M agyaror
szág! íme, a jövő nem zedéke” — m u ta t körbe, fásultan szemléli a hátsó, il
le tve középső ajtóknál a felszállásért fo ly tato tt verekedést a buszsofőrrel, 
R endszerint a kölykök m aradnak  alul, illetve az iskola előtt, vagy m egpró
bálkoznak az első ajtónál egy áttöréssel, míg a sofőr hátu l osztja a többi 
kölyköt. A hangnem  útszéli, a kölykök visszakárom kodnak, a tanító  bácsi 
em elkedett hangnem ben fo ly ta tja : „Széchenyi, ha látnád! A szar országa 
le ttü n k !”

Alsószentm ártonban a cigányasszonyok kisebb pucér gyerekeikkel, fér
fiakka l elállják, eltorlaszolják testükkel a busz ú tját, nem engedik indulni 
a jára to t, veszekednek a sofőrrel: „Olyan nagy teher le tt volna elhozni a ki
csi lán y t m agának!” „A rák  egye a húsát, o tthagyta a g y e r e k e t . . .” A köly
kök, akiknek visszafele se nincsen négy forintjuk, gyalogolhatnak, hiszen 
a legközelebbi m unkásjára t tízkor jön.

A nap m últával m ár az idegkim erülés jelei m utatkoznak a dundi szőke 
fia ta l tanító  bácsin is: „tűnsz a picsába, takarodj a picsába” — így szólítja a 
buszon tolongó kölyköket és az idősebb cigányasszonyt is, akivel heves szó
váltásba keveredett: „Nekem te  nem  parancsolsz, ott állok a buszon, ahol 
jólesik, fizettem !” Reggeli harm atos frizu rá ja  borzas, és az arcán, homlokán 
sötétpiros karmoláscsíkok keresztezik borús ábrázatát. A sofőr hisztérikus 
roham okban csépeli a kölyköket, jegyet egyébként a fizető gyerekeknek se 
ad, csak a pénzt veszi el, a fe lnő tt cigányoknak sem ad ki jegyet, vagy el
használt jegyet ad a pénzükért. Ezzel a módszerrel napi három  fuvarra l ke
reshe t ötszáz fo rin to t is akár.

A buszról leszállva a fa lu  közepét átszelő m űúton megszemlélem a 
„m unkaerő foglalkoztatását” jelző m otorizált fölvonulást: négy piros zeto- 
ros robogott el, m indegyiknek sofőrje cigány. Prím a szarszippantó fölszere
lés, veszélyes rakom ányú tartá lykocsik  halálfejes m éregszállító jelzéssel ta r 
toztak  még a gyönyörű piros zetorokhoz, s a feliratokból is k itűn t, hogy a 
közeli m unkaadó, az egyházasharaszti mgtsz tu lajdonát látom.
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A „VÁLLALKOZÓK”

Virágos nagy jókedvvel u tazott velem a buszon az öreg cigány férfi vá
szonkalapban, ingben, kezében élő tyúk himbálódzott, degeszre tömött kosár 
a karján  — gondoltam, ő vásárolt be a családnak. A buszon fiatal cigány
asszonyt ölelgetett volna, de kapott a fejére párat. „Hasam  a hasadra” — 
így mondta pedig neki az öreg. A falu közepén álló „volt nagygazda”-ház- 
ba slattyogott be ham arosan utánam . A nagy „kulákházon” tetőjavító m a
gyar építőm ester állt a létra tetején, a homokbuckák m ellett fiatal, nagy 
pocakos cigány férfi dirigált. A házat frissen vakolták, pucolták, még nincs 
készen, újak az ablakkeretek. Tekintélyes külsejű, nem is gondoltam volna, 
hogy cigányok lakják. A fiatal cigány férfi m utatkozott be családfőnek, 
mondta, hogy az öreg, az apja nem  számít, még haszonélvezete sincs, iszá
kos, az udvar végében, a nyári konyhában lakik. „Külön koszton izs van” — 
m ondja az öreg cigányasszony, a feleség, a tényleges családfő anyja. Az 
öreg cigányember azért beólálkodott a verandára, ahol a palackos gáztűz
hely állt, és súlyos fazekakban Totyogtak a pipifalatok. M ikor nem nézett 
oda senki, fölemelte a fedőt, és a fazék mellé készített nagykanállal ottho
nosan belefalatozott. Mire észrevette a párja , a cigányasszony, ráförm edt va
lam it románul, az öreg kisompolygott, m ajd egy üveg sörrel té rt vissza, de 
az meg a napszámos-építkezésre fölfogadott (csak m agyar) em berek részére 
állt rekeszekben a nagy kapu alatt. Így ismét román nyelvű szemrehányás
ban részesült, m ikor beténfergett, m ert ott akart lenni velünk. O tt ültünk a 
tűzhely m ellett egy konyhaasztalnál. A fiatal családfő k iszaladt a ház elé, 
m ajd visszaszaladt, s közben nagy hangon kiabálta : az a legnagyobb kitolás 
a cigányokkal, hogy megvetetik velük kölcsönnel az ócska parasztházakat, azt 
m ikor meg beköltöznek, vehetik föl rá  a felújítási kölcsönt, ú jra  kell építe
niük, ha nem akarják , hogy a fe jükre dőljön. Sokkal jobban  járnának, ha 
teljesen ú jat építenének.

A házat építő, javító m ester is elmondta, hogy szinte kizárólag cigány 
kuncsaftjai vannak, és hogy ezeket a szerinte kétszáz éves házakat jav ít
gatja, toldozgatja, cserepezi újra, és egyetértett abban, hogy kétszer vetetik 
meg a cigányokkal. Először m ikor megveszi ,a „szart”, u tán a  m ikor rákölt még 
Kétszer-háromszor annyit, hogy ne legyen életveszélyes. Fogta a fe jé t az építő
mester, hogy ennyi kölcsönnel kell m egterhelni m agukat, .mikor neki egyszer 
volt csak ötvenezer forint adóssága, de beteg volt, míg Iki nem  fizette. A másik 
házon, ahol dolgozott, o tt a cigánycsalád szintén m egvette 150 ezer forintért a 
házat, amire még 250 ezer kölcsönt föl kellett venni az újraépítéshez. „Én nem 
tudnék aludni” — így az építőm ester, „nem még három  gyerekem  is lenne 
m ellé”. A helyzet ugyanis ebben a házban is hasonló. És u tán a  még mindig 
úgy járhatnak, m in t K. Tóniék.

A magyar asszony nagy hévvel dicsérte a szorgalmas, dolgos cigány- 
családot, akik bizony nagyon pórul já rtak , amikor a fe jü k re  dőlt az öreg 
parasztház, am it ugyan tőlük vettek meg OTP-sen. Valóban rosszul jártak , 
m ert a biztosító nem  fizetett nekik, csak 18 ezer forin to t, és még mellé 
harm incezer fo rin t személyi kölcsönt vettek  fel. Ez az összeg együttesen 
sem fedezi az új tetőszerkezet, a téglák, cserepek stb. vé te lá rá t sem.

Ács, kőműves rendes szakképesítéssel senki nem vállalta  el a ház rend
betételét, hiszen egy ilyen öreg ház nem  bírja a te tő t és a tornácot, amit
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hozzáépítettek. K erítettek  m agyar em bert, akinek nincs szakképesítése, de 
megcsinálta. Meg Harasztiból] ö tt egy másik, az se é r t ugyan hozzá, de meg
csinálta a kőm űvesm unkát, ö sszeko ldu lták  a környéket, fölfogadtak egy 
fuvarkocsis m agyar em bert 400 F t-é r t  egy napra. A lsószentm ártonban, Egy
házharasztiban az épülő házaknál fölösbe m aradt téglát, cserepet, faanyagot 
vettek, azt h itték , hogy olcsóbb, de fe lá rra l adták.

A tsz-től kértek  először fóliát, hiszen jöttek a nagy esőzések, és mivel a 
szobák az égre nyíltak, rendesen beáztak. A tsz adott, de kétezer forintért, 
ezzel bo ríto tták  be a házat á tm enetileg . Utána kértek  a tsz-től ötvenezer 
forintot, hogy ebből hozzák helyre a házat — „nincs k e re t” , mondták. Meg
jegyezte a Tóni felesége, hogy a tsz-tő l most kapott egy m agyar százezret 
házcserére ugyanitt. Kis parasztházat cserélt nagy po rtá ra , a kicsit a cigá
nyok licitá lják  épp most. „A cigánynak  nincs becsülete” — sóhajtozta. Már 
novem ber volt, és még mindig a fólia alatt fagyoskodtak, a falubeliek meg 
egyre-m ásra kérdezték tőlük: „M ért nem csináljátok m ár meg a házato
k at?” Segíteni senki nem jött, se sógor, se koma, se rokon, csak m agyar 
„fuseránsok” , pénzért persze. Az m ég csak eszükbe se ju t, hogy mi lesz, 
ha  jön egy m ásik vihar, hiszen szemrevételezésem szerin t is girbe-görbe az 
a tető, föl van  épp rakva, de ugyanúgy  leborulhat bárm ikor.

Eddig háromszázötvenezer fo r in tb a  van nekik ez a ház, és fürdőszoba 
most sincs, azt készültek csinálni éppen, hogy k ívül-belül meglegyen a 
kom fort, m ikor jö tt a szélvihar, s a fejükre, meg a három  gyerekükre dű- 
tö tte a  házukat. Jelenleg havi ö tezer fo rin t az OTP-jük, két évig. November 
végére le tt kész a házuk, ötvenezerből kalkulálták ki. Sz.-ék úgy tudják, hogy 
nem k ap tak  egy vasat sem a b iztosítótól, m ert „öreg a ház”. Valóban ez volt 
az első m enet, de ezt m egfellebbezte a Tóni, a n yakukra  já r t  heteken keresz
tül, és úgy csikarta ki belőlük a tizennyolcezret.

Lelkileg és testileg is k ikészültek a ház körüli m űveletektől. A Tóni fe
lesége hízott tíz kilót, a férfi fo g y o tt ugyanennyit. A Tóni havi keresete 
most 5200 forin t, és ebből nyolcszáz a jövedelemadó, és az OTP-t is abból 
fizetik. M esélték, hogy lesz tö rpe vízm ű az utcában, és örülhetnek neki, meg 
annak is, hogy a lakosoknak kell megfizetni.

A Tóni feleségével beszélgettem , aki nyögve dugványozott valam it a 
kertben, hajlongott a kilóival. Ök m ég viszonylag rendben  ta rtják  a k ertjü 
ket. „Ez lesz az éléskam ra” — m u ta to tt körbe a hagym aszárakon, krum pli
bokrokon.

A m agyar asszony azért h áb o rg o tt annyira a becsületes cigánycsalád 
sorsán és a  biztosító disznóságán (ami a tizennyolcezer forin ttal együtt is 
az), m ert lehet ném i lelkifurdalása, hogy jól rá juk  sózta az ócska házukat, 
ö  m aga h ív ta  föl a figyelm et a rra , hogy azért m ég akadnak a fa lu
ban jó állapotú régi gazdaházak, am it a magyarok igyekeznek fölvásárolni 
„házcsere” címén, s a cigánynak O TP-sen eladják a rosszat, amiből kiköltöz
nek. Végül is a viszonylag jó állapo tú  és a szinte düledező ócska paraszthá
zak között tú l nagy árkülönbség nincs. 120—150—190 ezer forintos házakról 
van szó. A jó állapotú házak viszont kétszer akkorák.

Az öreg cigányasszony csupa ja j volt, hogy nézzem ezt a nagy házat, 
a sok nagy szobát. Valóban három  szoba, utcára néző széles ablakokkal, a
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fal m entén a parasztágyak, dikók. A csupasz padlón m ezítláb ment elő ttem  
a cigány asszony. I t t  is egybenyílnak a  szobák, derékszögben a  konyhák, k e t
tő van, nagy előtér, üvegezet folyosó és vízöblítéses, teljesen tiszta vécé. 
fürdőszoba. A vécé ablakát egy színes cigánykendő takarta , m ert az udvarró l 
belátni. Mind ő takarítja  az összes betegségével együtt. Sóhajtozva lerogyott 
a székbe, megigazgatta a cigánykendőjét, sokszínű szoknyáját em elgette, 
meleg volt, és rák-rossebekkel hessegette az öreget, aki imbolygó lépteivel 
m egint előjött. A családfő csak rám ordult, m ire arrébb lépegetett behúzott 
nyakkal a csibés lábas felé, és ott kezdett kotorászni, de onnét meg a ci
gányasszony zavarta kifelé. A családtagok állandó ki-be jövés-m enésében 
az öreg még előhozta, hogy ő kosárkötő kisiparos, de nincs vessző, és nem  
csinál m indig kosarat, em iatt meg is büntette a KIOSZ. A fia, aki közben 
a belső konyhában ebédelt, teli szájjal belekiabált az öregek m ondandójába, 
ki-kirohant. Restelkedett, hogy ilyen apja van, aki folyton iszik, és m indig  
csak a baj van vele. Akkor ül föl a fia fogatjára is, m ikor nem kéne, a 
rendőr m egbünteti. Az öreg eközben virágos jókedvvel bontogatja a sö rö 
ket, behúzott nyakkal iszkol a hessegetések elől. Most is vannak asszonyai, 
akikhez eljár — mesélte szemrehányóan az öreg cigányasszony, nekik nem  
ad egy fillért se, és a házépítésben, segítésben sincsenek érdemei. A család
fő felesége napszám ba já r magánházakhoz, hogy keressen, de senki meg nem  
mondaná, hogy m ennyi jön össze ebből. A családfő annyi kölcsönnel te rh e l
te meg magát, am it képtelenség fizetni. Még a sógora is neki vett föl O TP-t, 
ő meg előzőleg te tte  ugyanezt a sógorának. A rokonságon belül általános a 
kölcsönfelvétel szívességi alapon, meg a kezesség, holott mindegyiknek v an  
saját OTP-je is. Vajon hogyan fizetik? Hogyan lehet valaki kezes, m ikor a 
keresetét súroló nagyságú OTP-je van, m ikor teljesen reális a veszély, hogy 
egyszer csak nem lesz miből fizetni?

A három  unoka az öregasszony köténye körül sürgölődött folyton, ő van  
velük egész nap, 'hiszen itt m ár se a  cigányem ber, se a fiatal cigányasszony 
nem ér rá dajkálni őket. Elég hiányos öltözetűek voltak, b á r meleg is volt. 
Csúnyán folyt az orruk, köhögtek, jó hűvösek belülről ezek a parasztházak. 
Öltözködésre csak a nagyobb eladások u tán  telik, ha göbét adnak el pl. 
Kosztra is csak a fizetések után  fennm aradó összeg jut.

B. Józseféknél a második látogatásom  alkalm ával a feleség volt o tt
hon, gyerekei közül kettő, és egy ism eretlen ősz hajú  öregúr hevert a dikón, 
a konyha-előszobában, ami elég tágas. „Az albérlőnk, Lajos bácsi” — így le tt  
bem utatva. Vele szaporodott a ház népe, m ióta nem  jártam  náluk. Lajos b á 
csi egy esős napon odatévedt, és m egakadt a szeme a kívülről bepucolt, ta 
karos házon, és beállt a kapu alá, és azontúl o tt m aradt, m int a m esében. 
Siklósról jö tt, elhagyta a családját. Kovács a szakm ája, de beteg, és а  В 
Józsiék intézik neki a nyugdíját. Havi kétezer fo rin ttal já ru l hozzá a családi 
élethez, és segédkezik a ház körül. Igazából nem  szám íthatnak rá, m ert m eg
esik, bogy fizetés előtt lelép, m in t legutóbb is, am ikor egy oldi özvegyasszony
nál húzta meg magát, s hetek m úlva rim ánkodott befogadásáért, betegen, pénz 
nélkül. A férj veszekedett vele m in t családfő, de a felesége visszafogadta az 
ajtó  mellé a dikóra.

B.-né elújságolta, hogy m unkába állt, felhagyott a bizonytalan jövedel
m et nyújtó  napszámoskodással, és helyette beállt az egyházasharaszti tsz-be
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m int sertésgondozó. Munkaidő reggel 7-től délután fél négyig. A m unkahely 
közelsége döntő szem pont volt, ez a te lep  gyalog fél óra a tapolcai úton. A 
gyerekeket reggel felöltöztetheti, m egreggeliztetheti, ú tju k ra  bocsáthatja, és 
nyugodtan van felőlük. Ha az iskolában bárm i van a gyerekekkel, telefonál
hatnak is neki a m unkahelyére. A sertéstelepen koszos, büdös férfim unkát 
végez, nagy fé rfi gumicsizmában vasv illával ganéz. Nagyon nem szereti ezt 
a munkát, de rá  v an  kényszerülve. O lyan fáradt a nehéz m unkától, a sok 
disznótrágyázástól, hogy alig él m ire hazaér, kapott valam i csúnya bőrki
ütéseket is, valam i fertőzést. Ö pécsi építkezésre, vagy valam i jobb m unka
helyre szeretett vo lna menni, takarítan i vagy konyhára, de ilyen nem akadt. 
O tt csak segédm unka lenne, a busz m ár v inné reggel ötkor, hozná este h a t
kor — „azt a csúfságot, hogy a gyerekeim  elébb érnének haza, m int én” . 
A gyerekeknek nagyon  hiányzik, és h a  bőgnek m iatta, akkor elm agyaráz
za, hogy m uszáj nek i menni, m ert abból vesznek ruhát, kaját, am it keres. 
Valójában ez a pénz is az OTP-be megy. Nagyon m egterhelték m agukat a 
ház bepucolásával, hav i 6500 Ft most a részlet, viszont van egy ócska T ra
bantjuk. Pénze az nincs, „most százötven forintom van” (hó közepén). El
ment a tanácsra segély t kérni, m ondták, „nagy a házuk” , nem adnak, „jól 
élnek”. Havi 3400—4000 forintot keres, és nincs hétvégéje, m ert m inden nap 
munkaidő. M ár az égvilágon m indenféle kölcsönt felvettek, mezőgazdasági 
kölcsönt, személyi kölcsönt, ifjúsági kölcsönt. A férje zetoros a tsz-ben, és 
ő is akkor tud jo b b an  keresni, ha vegyszerezési szezon van, a havi tizenöt
ezer .forint. Az sincs megfizetve, az a rengeteg  óra, olyankor a férje annyira 
bűzlik fürdés u tá n  is (van fürdőszobájuk), hogy nem lehet kibírni vele 
egy fedél a latt, ped ig  jó tágas három  szobájuk van. A tsz egészségügyi fel
világosításban része lte tte  őket, m iszerint a vegyszerezési szezonban nem 
szabad, egészségre árta lm as gyermeket nem zeni. Nekik is, az utódnak is ká
rosodásaik lehetnek . Az asszonyka közölte, ő m ár nem is akarna többet, elég 
a három gyereke, azé rt föl is írta neki az orvos a spirált. Panaszkodott, hogy 
irigyek rá a fa lu b a n  a ház m iatt — „nagy  házad van, jól élsz” —, és nem 
hiszik el, hogy n incs pénze. Ebben a hónapban  nem tu d ta  befizetni a gye
rekek napközijét, és hitelbe esznek. E lm ent, megkérte szépen a gondozó
nőket, hogy „éhesen ne hagyják a gyerekeit, majd m egadja” . Nem ő az 
első, aki ezzel a m ódszerrel küldi a napközibe a gyerekeket.

Arról .panaszkodott még, hogy m ár nem  olyan jó a napszám : „Tavaly itt 
sorba álltak a kocsik a napszámosokért, m ost eltűntek a kocsik is”. Valójá
ban azért k e lle tt elhelyezkednie, m ert ahová eddig já rt maszek napszámba, 
m ár azok sem fogadnak  embert. V iszont m ost megy a borsószedés Gyüdön. 
Napi ötszáz fo r in t és kaja , pia mellé, v iszont cigányoknak való m unka. Egy 
siklósi magyar asszony, aki szőlész-kertész, csábítónak ta lálta  az ajánlatot, és 
elment. Fájó h á tta l, ízületekkel konsta tá lta , hogy ezt csak a cigányok bírják, 
m ert ott „hason csúszva, seggen csúszva, kuporogva kell szedni a borsót álló 
nap, a cigányok edzettebbek.” Többet nem  is megy, nem éri meg. De em lítet
te, hogy a cigányoknak  is csak most éri m eg, m ert jövő héttől nyolc fo rin tért 
megy kilónként a  borsószedés, és csipkedni kell m agukat, hajtani.

Lajos bácsi tö b b  szervére beteg em ber, s mint albérlő, valójában cseléd. 
„Lajos bácsi, ü re s  a  daráló” — szólt rá  beszélgetésünk közben éllel, paran- 
csolón a fiatalasszony. És Lajos bácsi, ak i előzőleg elpanaszolta, hol szúr,
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hol fáj, milyen beteg, s elhevert a dikón, most p a ttan t fürgén, és szaladt a 
darálóhoz. Azt a néhány jószágot, ami van, a Lajos bácsi látja el bizto
san, mertj ő otthon van egész nap, míg a háznép dolgozik. Az anyósa van. 
még otthon, aki vigyáz a legkisebbik lányra. Lajos bácsi m agyar létére „ itt
hon v an ”. Felesége m egcsalta a sógora öccsével, u tán a  neki m ár nem kellett, 
ezért elindult gyalog bánatában, és itt kötött ki. Időközben volt itt a siklósi 
családja, akik felettébb elám ultak Lajos bácsi új környezetén, hívták m a
gukkal, de, hogy nem  jött, elmentek.

Harm adik látogatásom kor B. József m ár önálló vállalkozói terveket dé
delgetett. Ittuk a konyakot és a kávét, ő fizetett, közben mesélt a terveiről. 
Szeretne egy IFA kocsit vásárolni, használtat, leselejtezettet, a siklósi vagy 
szekszárdi szállítóvállalattól, és akkor ő fuvarozná a cementet, kiváltaná az 
engedélyt, és mivel úgyis „jó haverja” a  BCM-főnök, lenne sok fuvarja. Jó 
sokat dolgozna, rendesen hajtana, a maga u ra  lenne, és jól is keresne. En
nek az anyagi vonatkozásait úgy akarná megoldani, hogy eladná az állato
kat, a tíz malacot, a süldőt, a két góbét és a lovat, fogatot. Ekkor még nem  
e jte tt szót róla, hogy b ikákat is tart. Ez csak aznap este, a tűzeset u tán  
derült ki.

B. József a legmódosabb a faluban, a legügyesebb. A kinézetre is erős 
testalkatú , testes-pocakos férfi azért akar szállítási vállalkozásba kezdeni, 
m ert „nem megy m ár a tsz” . Valóságos panaszáradattal vártak1 hárm an (B. 
József, B. Sándor, Kalányos) a m unkagépeik m ellett, am int visszajöttek a 
földekről. „A rom ákat nem chemotoxszal ir tjá k ” — m utat a kezével a de- 
zodorfúvás m ozdulatát — „hanem ezzel!” —, és a zetor tartálykocsi oldaláról, 
aljáról lelógó vegyszerszóró csövekre m utat: „rabszolgatartásban vagyunk a 
tsz-ben” — ezt a rra  érti, ,hogy csúnyán legorom bítják őket, ha nem  akarják  a 
term ényt behordani, vagy nem akarnak annyi ó rá t dolgozni, am ennyit az 
idény, a term ény, meg a tsz-vezetőség éppen elvár.

B. Józsefet a  rendőr m egbüntette, m ert folyik az olaj a tartálykocsiból, 
rossz a  motor, a fék stb. Ha bejelentik a tsz-nek, hogy elrom lott a gépük, ak 
kor be kell adni a tsz szerelőműhelyébe. I tt  először is nem értenek hozzá a 
szerelők, m egcsinálják, ahogy tudják, leginkább rosszul. És hónapokig csi
nálják, s ő addig áll és nem  keres, m ert nem kap a gépe h elyett jó, új zetort 
Rá van hát kényszerülve, hogy m aga fuserálja össze a zetort, vagy, hogy a 
rossz m unkagéppel dolgozzék tovább, vállalva a rendőri büntetés rizikóját 
(1500 forint).

A kereset kevés, erre  is nagyon panaszkodott a Kalányos. A b ru ttósítás
sal adóba levonják a harm adát, kevesebbet keresnek, m int tavaly, ö  sze
mély szerint előző nap bem ent a tsz-irodára, hogy egy kis előleget könyö
köljön ki m agának. A tarisznyájából előhúzott egy darabka kenyérvéget, 
és m ártírképpel fö lnyújto tta a mennyezet felé, mondván, hogy nincs m it 
tenni rá, ezt eszi a feleségével, s a három gyerm ekével együtt. Az irodista 
kisasszonyok és az elnökasszony „m eghatódtak” , s kapott „egy kis szalon- 
náravalót is” . Kalányos egyébként kicsike, jóképű, jó beszédű ember.

M iután kipanaszkodták m agukat, m entek vagy inkább zörögtek vissza 
gépeikkel a földekre.

B. József késő estig kint volt a tsz-földjén. M ikor elsétáltam  hozzájuk 
délután  öt körül, m ielőtt buszra szálltam volna m ajd a házuk elöl, az öreg
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В. kosarakat kö tö tt a nagy kapu jukban , a földön ülve. B. anyja a paradi
csombefőzéssel volt elfoglalva, vagy ötven üveggel rakott el. B. felesége 
még nem jö tt m eg a sertéstelepről. H a sikerül a vállalkozása, az asszony ak
kor m ajd nem  fog dolgozni, hanem  o tthon  lesz a gyerekekkel m eg a jószág
gal. Az étkezés, az ellátás az iskolai napköziben s az óvodában nagyon meg
drágult ugyanis.

Miközben a család így el volt foglalva tennivalókkal, a pici lány egy
szer csak fö lgyú jto tta  a szomszéd fiú tó l k ért doboz gyufával a hátsó udvarban 
fölkazlazott szénát. Porig égett a nap i fuvaronként begyűjtött, téli tüzelőnek 
való fa is. Lajos bácsi közben az albérletes dikóján szendergett kétezerért a 
nyári konyhában. Az ólak és a b ikaistálló  is leégett, de az állatokat sikerült 
kim enteni, még időben értek ki a siklósi tűzoltók. A bikák takarm ánya, szé
nája, szalm ája előlegbe volt, így az öreg még ^znap fuvarozott valam i enni
valót az állatoknak a tsz-től. A nagym am a legjobban a gyönyörű pár új cipőt 
sajnálta, ami a kislányka .lábán volt, ak i maga is csak hajszál h íján  kerü lt ki a 
tűzből. M ikor m inden lángolt, levette  a cipőjét, és azt is bedobta a tűzbe. 
Aznap iszonyú hőség volt, pedig m á r  szeptem ber elején jártunk . Nagy vihar 
tö rt estére ki, a tűzoltás után.

Másnap betonkeverőgép m ent az udvarán, B. József komor arccal dolgo
zott m ellette, m ár csak a füstölőt ép íte tték  volna a gyönyörűen bepucolt ház
hoz. A baj az, hogy biztosításuk is csupán a házra van. A gazdaságra, istál
lóra eszébe se ju to tt  biztosítást kötni, s a k árá t tetézi, hogy még ki sincs fi
zetve az a széna, szalma, ami leégett.

A SZERZŐ-MOZGÓ „KOMMUNISTA”

Kicsike, szikkadt, pörgekalapos öreg cigányember m ondja: „Nem ha- 
zudok, tessék, m egm utatom , itt van. 3517 forin t a nyugdíjam ” — megné
zem, valóban annyi. Másnap mégis k iderül, hogy ez a „lefogott nyugdíj” 
összege csak, m ert a lányának válla lt kezességet, az ő OTP-jét fogták le be
lőle. Neki 4600 fo rin tja  lenne valójában. Most a m aradékból a szűk csalá
don belüli O TP-jét, a 3037 forintot fizeti, az ő m aradék nyugdíja így ötszáz 
forint sincs. Egyébként rokkantsági nyugdíjas, „szívasztmás”. Mégis akkora 
öreg MZ m otorja van, m int ő maga, ,azon száguldozik „pénzt csinálni” . De m i
kor kérdezem: „öreg vagyok én m ár, beteg vagyok” — ami különben teljesen 
igaz is, hiszen .aszfaltépítő, magasépítő, hídépítő, parképítő, rokkantsági bej egy - 
áll a m unkakönyvében. Külsőre ro p p an t szívós, saját szememmel láttam , hogy 
robogott á t a falun, m ert egy vas nem  volt a háznál, valam it keríteni. „A, 
nem kell rép á t term eln i, ha megyek a napszámba, lehet onnan hozni még el
adásra is.” De m ikor kérdezem, já r-e  alkalm i napszámba, „hát hogy járnék, 
beteg vagyok én . . .” Aztán m ikor k itá r ja  a nagyszekrény a jta já t, csak úgy 
dől ki belőle a sokféle ruhanem ű. M utatja , hogy ilyen szép ruhákban  já r a 
felesége, meg ő. Hiszen az ember nem  m ehet ,be házakhoz „rissz-rossz ruhá
ban, m ert nem állnak vele szóba”. Ebből kiderült, hogy valam it házaknál ve- 
szeget vagy eladogat. A ruhák sem igen boltból valók, hanem csak a bizomá
nyiból, bár ő váltig  erősködött, hogy ú jonnan  veszik őket. A berendezésen is 
látszott, hogy nagy messzi utakon szerző-mozgó m unka eredménye. Viszonylag 
jól is volt berendezve a ház, a legjobban azok közül, am it láttam : Volt benne
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egy-két fantasztikus faragott, oroszlándíszes, rézveretes finom m ívű karosszék, 
megfért a rossz dikóval, paraszt diófa szekrénnyel. Ö volt az első, aki azt 
mondta, hogy az alsószentmántoni „kis gunyhóját” eladta, és abból is pénzt 
csinált, am ikor m egvette ezt a házat, mely viseltes, de m ég nem  dűl, masszív 
egyelőre.

Sok terhe t vállal egyébként is m agára. Az „elmefogyatékos” nagylány 
ott ü lt egy kis sámlin az ajtóban. Szegény ikertestvérnek született, a m ásik 
meghalt, ő meg ilyennek m aradt, és csak három  évet ad ták  összesen in tézet
be. Az öreg neveli az egyik lánya unokájá t is, meg fizeti a másik lányának  
az OTP-jét, aki egy részeges, lum p leányzó. Náluk lakik még egy kiscsalád: 
a lánya meg a veje, a füstölőben és a volt istállóban van nekik berendezve 
két kis egymásba nyíló helyiség. Olyan másfél m éterszer kétm éteresek.

Szép üvegezett veranda húzódik a ház elején, am it az em ber m aga csi
nált. A nagy m otor ott áll a  füstölőfeljáróhoz tám asztva, ponyvával gon
dosan letakarva. Amikor büszkén m eglibbenti a ponyvát, két kiskutya bújik  
ki alóla. Üresen áll a lovas kocsi, a sánta öszvért e lad ta  m ég tavalyelőtt. 
A kocsi a la tt egy kacsa fészkel, tíz sárga, aznap kikelt kiskacsájával.

O. M ártonéknál legközelebb m ár az utcáról látszik a nagy „pezsgő 
élet” . Az udvar teleaggatva száradó pelenkákkal, egyik m enye kisbabával a 
karján, az elmebeteg, húszéves lánya is egy játék  babát szorongat m ellette. 
Kacsák, disznók, fogat nélküli kocsi a színben. A m últkor csak az 
öreg tanyázott otthon, most népesebb a ház. Ahogy belépek a konyhába, a 
meglepetéstől elfog a nevetés. A gáztűzhely fölött egy hatalm as m éretű  
Lenin-kép, a la tta  nagy lábasban kacsapörkölt rotyog. A szemközti falon 
újabb, nagym éretű Marx-fotó a családi fényképek közé illesztve, szépen kö
zépre. Kérdésem re, hogyan kerü ltek  ide, elmondja, hogy van egy siklósi jó 
barátja, jó embere, és ezeket a képeket kiszórták a siklósi tanácsházáról, 
ahonnan ő ezt begyűjtötte és kiválogatta. M ert volt o tt még Rákosi-kép is, 
de az nem kellett, m ert „az a kopasz nem  jó em ber volt” . De ez — és L enin
re m utato tt — „ő szerette a cigányokat, a szegényeket”. Am ikor i t t  voltak 
a rendőrök, azok is m egtorpantak az ajtóban  és azt kérdezték tőlem, hogy 
tán kom m unista vagyok? — „Az vagyok h á t” — tá r ta  szét a k arjá t, ke
zében egy üveg sörrel. A rendőrök azért jöttek, m ert „valam it elhoztak a 
gyerekek” . De „rögtön m ásként álltak  hozzám” — mondja, el is m entek. Ezek 
u tán  az orrom  elé nyomta az új nyugdíjszelvényét. Az összeg alaposan m eg
nőtt, 9352 F t-ra , ugyanis „négy gyerek gyám ja lettem ”. Szült az Érzsi lánya, 
m ost négy hónapos a fiú, az elm ebeteg lány u tán  is já r  családi pótlék, és 
még két unokája fölött gyámkodik. Van egy kis friss m enye is, tizenöt éves, 
bájos terem tés, o tt is lesz nem sokára egy baba.

O. M. igazi szerző-mozgó em ber. Nemrég vett egy vaskaput, am it úgy 
kunyerált el egy tapolcai házról négyezer forintért. M ert szép vaskaput 
akart a háza elejibe, de a környékbeli „fusizó” kovács az tízezer fo rin to t is el
kért volna érte . Megszervezte a fuvart, ,a szomszéd, aki egy P 10-es m otorból 
csinált valam i utánfutós kocsit, hozza m ajd el baráti alapon k é t
száz fo rin tért — akikkel először alkudozott lovaskocsi-fuvarra, azok öt-hatszáz 
forintot kértek  volna. Ez a szomszéd egyébként „pártfron ttitká r, re n 
dész” a Beremendi Cementgyárban. M int k iderült, m ár csak ő m arad t meg 
a cigányok közül a BCM-ben, m ert a „szanálást” úgy oldják meg, állítólag.
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hogy olyan nehéz m u n k át adnak a cigányoknak kevés pénzért, hogy rög
tön  otthagyják a gyárat, „m aguktól, önként” . Igaz, a poros, nehéz m unka m ia tt 
ez a gyár eddig sem volt népszerű a cigányság körében. Jó példa O. M árton 
felesége, aki a BCM konyháján  dolgozott m in t segítő. Aztán egyki napról a 
m ásik ra a jó kis m aradékleszedegetős konyhai m unkáról áthelyezték sza
lagkezelőnek 2600—3000 fo rin tért, ahol a portól és a zsákok emelgetésétől 
tönkrem ent a szíve. K érte  a vezetőséget, hogy legalább takaríthasson, hiszen 
orvosi bizonyítványa is van m ár a szívbajáról, hogy nem bírja a nehéz 
m unkát, de nem vették  vissza a konyhára, m ert oda m agyar asszonyt vettek 
föl. így aztán kilépett, ez van  a m unkakönyvben; önként. M arad az alkalm i 
napszám . Most van a  borsószedés, napi ötszáz plusz kaja és kocsival viszik, 
m eg jön majd a bólyi gazdaságban a kukoricakapálás, ami háromszáz forin t 
plusz ebéd. M árton is e ljá r ehhez a siklósi sokác emberhez, .akitől a képeket 
hozta, harmincforintos ó rab éré rt kőm űveskedik neki. Azért ilyen olcsón, m ert 
hogy ismerős, és szerez neki ,dolgokat (egyébként az ő iháza volt ez eredetileg, 
am iben laknak). A felesége analfabéta, és állandóra eleve nem veszik föl, ha 
nincs meg a nyolc általános. Négy éve a lkalm i napszámból keres. A rendész 
szerin t most szigorúbbak a m agyar m unkásokkal is. Aki ivott kicsit, késik k i
csit, azzal m ár nem  elnézőek, ,mint eddig. M ost még ezeket is kiszórják, de 
eleve szívesebben fogadják a  m agyar m unkaerőt, m int a cigányt, most kb. 
ö t-h a t cigány van az egész gyárban.

O. Márton ügyleteinek a tizedét sem meséli el. Van benne még energia 
az „éléshez”, nem lehet leteríteni. 700 négyszögöl kukorica, bab, am it 
rendesen művelnek, tartoz ik  házhoz, disznót vágtak, kettő t is, na, és a vad
récék, amiket „fogott” és cserélt rendes to jóra, meg „bakra” , egyet kettőért 
egy magyar asszonnyal. Ahhoz képest, hogy szívbajos, asztmás, jól b írja 
m agát.

A REMÉNYTELEN SZEGÉNYSÉG DÍSZLETEI

„A szegénység, ,amitől m egy az ember, m in t az állat, azt se tud ja m ár, 
m erre, m ert akárhová is megy, m indenütt csak ásd az árkot, lapátolj, gü r
cölj szakadásig. . . ” — só h ajtja  M. A házuk teljesen putriszerű, kéthelyisé- 
ges, a nyárias m elegben is lángolt a  tűzhely, ropogtak a fahasábok, M.- 
n é  valami levest főzött egy tízliteres lábosban. A tűzhely mellé tolva a 
gyerekágy, augusztusban szü lete tt ötödik gyerekük.

A magyar szomszédasszony az ab lakban  kukucskált befelé, behajolt az 
u tcáró l a szobába, éppen  kölcsönt fizetett neki vissza М.-né. Mesélte, hogy 
k é t gyerekruhát is v e tt a babának, darab ja  hatszáz fo rin t volt, meg is m u
ta t ta  a két rugdalózót — „Nem szeretem a használt ru h á t” . A kölcsön ezer
kétszáz forint volt, ettő l az asszonytól szokott kapni. Ű jabb gyermekáldás 
elé néz, m ert „m ár nem  lehet elvetetni csak azért lesz” — mentegetőzött ott 
nekem . Nagyobbik lánya, a  ’74-ben született Erzsébet m ost elköltözött Alsó- 
szentm ártonba a nagyszülőkhöz, m ert „itt nem  jó neki, csavarog” . Az öregek 
szeretik, ruhát, biciklit, m indent megvesznek neki, és főleg nem szólnak, ha 
csavarog. Az anyja veszekedett vele, sőt, m ég a tanácsra is elment, hogy 
csináljanak valamit. Iskolás, ötödikes. A nagyszülők közül csak a nagyapa 
édes, a nagymama „m ostohaanya”, de ő v e tte  a nevére a gyereket, tehát
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a családi pótlékot is ők kapják, М.-né lemondott róla. „Jönne vissza, de ne
kem m ár nem kell a lány.” M ikor először já rtam  náluk, úgy emlékszem, 
egy kislány fenékig érő, hullámos fekete hajjal, pucéran guggolt a putrisze
rű helyiségben. Ö volt-e vagy két évvel fiatalabb húga? M,-né pedig a  lánya 
m iatt utazgat egy nap kétszer is pici babájával a hátán . „Megyek Szentm árton- 
ba apámék . .  . megfőzni nekik. De drága a busz, jaj, 16 forint, hozzáteszek 
négyet, m ár egy KENYÉR ára . . . ”

M. elmesélte, hogy sikerült m unkahelyet változtatnia. A TÁÉV-től kilép
tek mind a tizenhárm án, az egész brigád. H árm an beléptek az egyházasha- 
raszti tsz-be, kőművesek mellé segédmunkásnak, 20,50-es ó rabérre l léptek ki, 
itt ugyanannyival vették  föl őket. Ez az alap, ha esik az eső, ezt akkor is 
kapja, ha meg dolgoznak .is, akkor van még rá 10 F t óránként. így most 
négyezer-ötszáz fo rin t a keresete, a m unkaideje reggel három negyed héttől 
délután fél négyig tart. Ö is m unka nélkül volt az év elején még. Megerő
sített abban, hogy szeretnének elköltözni innen. Nőnek a gyerekek, tága
sabb, nagyobb, jobb ház kellene. A felesége T uronyban akar egy m agyartól 
házat venni. Azt mondja, a m agyarók jobbak, m ert adnak kölcsön, a cigány
nak nincs pénze, hogy adna, és o tt főleg m agyarok laknak.

Amikor ú jra  М.-éknél járok, kiderül, mégsem költöznek, nem  adják el 
olcsón, százhúszezerért a házukat. М.-et m entő v itte  be, m ert m agas a vér
nyomása, rosszul lett, elájult. М.-né hívására inem jö tt k i iaz orvosnő, csak hol
napra ígérte, h á t k ih ívta a m entőket. Siklóson van a kórházban. М.-né állapo
tos, m ár lassan a szülési stádium ban. Ez lesz a hetedik.

A pici fiának, ak i tavaly ilyenkor született, csupa olaj, szurok volt a képe, 
a keze, ruhája. M entem tojásért a szomszédba, addig kim ászott.” Nagyon eleven. 
Míg az u dvarra  néző házból a  kapun kívülre került, a  járdán  á t az ú ttestre, 
amit épp frissen szurkoltak, igazán nagy u ta t te t t  meg négykézláb.

A házban a középső szobának berendezett köves helyiségben állt egy 
nagy barna konyhaszekrényféle, ra jta  egy jó ötliteres üvegben zsír, más 
sem m i. . .  A gyerekek csak úgy m agában kanalazták, nyalogatták. A két na
gyobbik volt még otthon, a fiatalabb, hatéves form a kislány, a kisfiú  kilenc 
körül, meg a pici. A nagylány továbbra is az alsószentm ártoni nagyszülők
nél van.

М.-né kölcsöncigarettára gyújtott, s csak állt o tt a küszöbön, m utatta  
a m aradék két kacsáját, hogy nem  b írja  eltartani. Le kell őket vágni, ha en
ni akarnak. A kerte t fölveri a gaz, de М.-né szerint van benne krum pli, még 
bab, hagym a is akad.

A MODERN DEPRESSZIÓS

A kétszobás házban együtt lakik a két fiú testvér élettársával, illetve fe
leségével, meg a gyerek. A két testvér együ tt is dolgozik, az öcs „vi
gyáz” a bátyóra. Bátyó 31 éves, és „modern depressziós idegrendszeri meg
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betegedésben” szenved, meg iszik is. Egyszer m ár volt kényszer-alkoholel- 
vonó kúrán.

„Az a baja, hogy m indig  gondókozik” — ügyelni kell rá, m ert nem 
hallja, ha hozzá beszél a főnök a m unkahelyen, nem  veszi észre, m intha ott 
se lenne. Az öcs intézkedik helyette, m intha a bátyó vak és süket lenne, 
nem  találná meg a csákányt meg a lapátot, és az árkot, am it ásni keli. 
M indenkin átnéz, és m indig csak gondolkozik.” „Az orvos v itette  el elvo- 
nóra . . .  de azóta is csak gondókozik . ..  mondom, szedjed a gyógyszert, akkor 
jobban  leszel. O lyan gyógyszert kapott, amitől nem  kell többet gondókodni 
sem m in . . . úgyis m inden jól van, ahogy van . . .”

Első látogatásom kor csak az asszonyok voltak otthon, meg a gyerek 
A férfiak  a Sellye Vízügy kubikosbrigádjában dolgoztak. Előzőleg is együtt 
voltak  a Pécsi Építőknél, ahol a bátyó a siklósnagyfalusi cigánybrigád ve
zetője volt. Ez a m unkaviszony 1984-ben, a névnapjukon, P éter-Pálkor szűnt 
meg. A testvérek jaznap vettek  fel 25 ezer forin t mezőgazdasági kölcsönt. A 
pénzt a bátyó te tte  zsebre, hogy úgyis neki le tt szánva, m ajd ő vásárol be. 
Aztán még aznap e litták  a .kubikosbrigáddal az egészet. Akkor rúg ták  ki az 
egész társaságot Pécsről (15 fő).

A családi ágy fölött a falon piros selyem, arannyal hím zett zászló leng, 
ra jta  a felirat: „Szocialista Brigádmozgalom”. Kérdésem re, hogy honnan ke
rü lt a falra, a feleség elm ondta, hogy szép, meg piros, meg selyem, és a fér
je, a bátyó szedte ki Pécsett a kukából. „Mindig tanál valam it, hoz m in
den t . .  . talált m ár a gyereknek is ruhát, cipőt, nekem is ruhát, m agának 
n a d rá g o t. . . ” A falon nagy íto tt fényképek a kislányról, meg a bátyóról, még 
katonakorából. K acér pózokban álló katonát ábrázolnak a színes fotók. „Jó 
em ber ez, mindig hoz valam it a k u k áb ó l. . .  de a m últ hónapban eladott 
m in d e n t. . .  m indent elv itt, a rádiót, a tv-t, a m osógépet. . .  semmi se ma
ra d t.” Az üres konyhában van egy konyhaszekrény, abban ta rtják  a ruhá
kat, a földön egy villanyrezsón lábasban épp tea fő tt a kétéves kislánynak. 
Az első szobában, ahol beszélgettünk, jó nagy családi ágy, elfoglalja a szoba 
három negyedét, asztal, két szék az ablak alatt. A nyito tt ajtón át a másik 
szobába látni: a cem entpadló közepén egy nagy lavór, benne víz, a padlózat 
egy helyütt gödörszerűen bemélyed. Egy ágy, egy szekrény, — ebből áll a 
testvéröcs és az é le ttársa  szobaberendezése. A feleség elnyújtva kiabál az 
udvaron  játszadozó pucér kislány u tán : „A -nasztá-zia . .. jaj, m egharap a 
nagy kutya . ..  m indenk it m egharap . . . ” Csak a to lvajt nem h arap ta  meg, 
ak i é jje l ellopta a frissen vásárolt két m alacuk közül a kant. A szomszédtól 
vásárolták, m agyartól. Könnyen lehet, hogy ő lopta el. A ku tyát m egetették 
valam ivel, amitől elaludt.

M ásnap otthon ta lá ltam  a bátyót. Nem m ent aznap dolgozni, m unkásru
háb an  ü lt a családi ágy szélén. Teljesen józanul, pokoli szomorúsággal né
zett o tt ránk, fe jé t a két tenyerébe h a jto tta : „ .. . h i á b a . . .  szenvedni kell 
. . .  az élet szenvedés . . . h iába, öreg vagyok, 31 éves . . .  fiatal voltam  . . . 
dógoztam  . .. sokat dógoztam, Pécsen az ép ítő k n é l. . . m agasépítő-mélyépítő- 
útépítő-parképítő  . . .  az em bernek vannak vágyai .. . lennének vágyaim  . . .  
voltak vágyaim, hiába, m ert csak a szenvedés az élet nekem  . . . nem  bántot
tam  soha se n k it. . . m indig csak mások engem .” — „M ajd beveszed a gyógy
szert, és m indent elfelejtesz, és jól leszel, nem  kell m indig gondókodni, hal
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lód” — így vigasztalta a mellette ülő felesége, a (gyerek meg rákezdte a bő- 
gést.

A barátom megkérdezte, készíthetne-e róluk egy felvételt. A fiatalasz- 
szony nagyon m egörült, tiszta ru h á t vett elő a szekrényből, de a kislány 
semmi áron nem akarta  azt fölvenni. A férj meg továbbra is a szomorú és 
szenvedésteli m ondókája közepette előkerített egy fésűt. M intha mi sem len
ne természetesebb, m int most egy fénykép, engedelmesen nézett a lencse 
közepébe.

ÉS ÜJRA A BUSZON . . .

Érkeznek a m unkásokat szállító járatok, befordulnak a kocsma elé a 
Sellye Vízügy szürke, rabszállító au tókra emlékeztető kocsijai. F árad tan  ká
szálódnak ki belőlük az emberek. Kubikoskeresetük a legalacsonyabb, am i
vel eddig találkoztam.

Bekanyarodik T rabantjával a tíz cigányfalu nemcsak lelki gondozását 
vállaló fiatal lelkész: „Magyar dem okratikus ellenzék! Solt O ttilia, Rajk 
L ász ló ... Isten áldását rá juk !” — útban  a következő elhagyatott falu felé.

A kocsmával szemközt várjuk  az ötórási buszt. Végre jön. Megáll. 
M indenki bámul, először senki nem m er fölszállni rá. A busz vadonatúj, kék 
és áramvonalas, az ajtó t valami autom ata kar kifelé nyitja. H átrá l a tömeg 
a csudálkozástól. A busz Beremendről jött, üres, a sofőr mosolyogva invi
tálja a cigányokat, hogy szálljanak föl. Odabent szalonzene szól diszkréten, 
magnókazettáról. És hihetetlen dolog történ ik ; a sofőr leszáll, és udvariasan 
megfogja az öreg B. Miki irdatlan  batyuit: „megpróbáljuk, h á th a  befér” — 
és be is rak ja  a busz oldalán nyíló csom agtartóba a tucat összekötözött kosa
rat. B. Miki fölszáll, elterpeszkedik a vadonatpiros huzattal bevont dupla ülé
sen, följebb tolja a szalm akalapját, megigazítja a csíkos piros pizsam anadrágja 
korcát, a ráhúzott pantallót, mezítelen felsőtestén a zakót igazgatja, m ajd a 
pucér lábaira húzott cipők befűzögetésébe kezd, s vakarja a hasá t közben.

Mindenki kényelmesen elhelyezkedik. Cigánydalok szólnak a kazettá
ról, B. Miki megszólal az oldi kocsmánál, hogy állnának meg: „nem bírom, 
ha pénzt érzek a zsebemben” . És leszáll, m ajd a kanyar u tán  visszaszáll, 
csámpázik az üveg sörével.

Másnap a reggeli buszon most nem a verekedés buszsofőr ül, egy másik, 
fiatalabb, aki lecsapva a tíz-húsz filléreseket, amivel a siklósi piacnál felto
lakodó cigányok fizetnek, dühösen kifakad: „Sehol nincs annyi tíz-húsz fil
léres, m int az én járatom on, honnan az istenből gyűjtitek össze.” És a reg
geli busz, mely m ár nem az a tegnapi vadonat, áramvonalas, csak a szoká
sos viseltes, szakadozott huzatú, büdös, lehugyozott üléses buszjárat, m egint 
ú tnak in d u l.. .



A modern depressziós

A falu közepén
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Balogh Katalin

„MINEK A' ISKOLA?" 
C salád i esettanulm ány*

AZ APA

Budapesten született, 1942-ben. Foglalkozása segédmunkás. Iskolai vég
zettsége nincs. 3 évig „ já r t” Budapesten az L. utcai általános iskolába. Ak
kor is a jelenlegi lakcím en lakott, ami a körzeti általános iskolától 5—6 
perc. Családlátogatásom  alkalm ával édesanyja elmondta, hogy „ .  ..  ez a 
gyerek mindig elveszett iskolába m enet” . Az iskolai dokum entum ok alap
ján  m egállapítható, hogy nem  annyira csavargott, m int inkább a gondvise
lője (az apa a háború a la tt eltűnt) lovára vigyázott, istállóban trágyázott, fu 
varozott. Kilencéves koráig  az általános iskola egyetlen osztályát sem vé
gezte el, egyetlen b e tű t sem ism ert, nem  írt, nem  olvasott, számolni csak 
pénzzel tudott, funkcionálisan. Az Áthelyező Bizottság vizsgálatát megelőző 
gyermekideggyógyász főorvos diagnózisa: m orális imbecillitás. (Ilyen diag
nózist a szakma sem akkor, sem most nem  ismer!)

Az Áthelyező B izottság kisegítő iskolába helyezte át első osztályba, aho
va ugyanolyan „gyakorisággal” já rt, m in t az általános iskolába. Ezért 12 
éves koráig a kisegítő iskola 1. osztályát sem végezte el; analfabéta m aradt. 
Az iskola akkori vélem énye: áthelyezéskor „csendes, visszahúzódó gyerek” , 
három éves iskolába já rá s  végén „osztályközösségben a m agatartása tű rh e te t
len, közösségben nem  ta r th a tó ” .

Ebben az időben a tankötelezettség 14 éves korig terjedt, és 12 éves kor
tól az iskola fe lm enthe tte  a tanulót különböző indokok alapján.

16 éves koráig „kocsikázott” az apjával, ,akik” az anya váltakozó élet
társai. Elmondása szerin t (az elmondás szó i t t  túlzás, m ert m ondatokban nem 
beszél; igen erős in d u la ti töltéssel, nagy m etakom m unikációval szavakat lök 
ki magából, ami nem  is annyira az esem ényekre vonatkozik, hanem indu
la ta it sűríti és verbálja) azért nem  já r t iskolába, m ert „basztam ü ln i” , ,,lo- 
vaztam  az ö reg g el. . . tud ja , mi pénz g y ű tt össze ,. . . m ert dógozni mindig 
sze’ ” (dolgozni m indig szerettem ), „a gyogyón egy pici pöcs volt” a kisegítő 
iskola igazgatója egy alacsony férfi volt, ak it utált), „meg kurva messzi 
vó’ ” (messze volt a gyógypedagógiai iskola). „M inek a ’ iskola?”, „Nézze, itt 
meg itt m inden van, am i köll !”

'Csongor Anna szerk.: Általános iskolások. Oktatáskutató Intézet 1989.
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16 éves korában lopásért börtönbüntetésre ítélték, és ekkor m egkezdő
dött a börtöniárás időszaka, „ . . .  m ert ugye, köllött a pénz a nőnek !” (aki
vel jogi házasságot kötött, de egyetlen gyermekük sem volt).

Tehát 1958-tól 1967-ig kisebb megszakításokkal m ajdnem  10 évet tö ltö tt 
a szabadságvesztés különböző fokozatain, különböző fegyintézetekben. Bün
te te tt előélete m iatt katona nem volt. A rra a kérdésem re, hogy a börtönben 
m iért nem tanult meg írni-olvasni : „M er’ má’ akó’ is arany  kezem vót, oszt 
dógoztam; nem szarakodtam  az írással” — volt a válasza. (A büntetések 
időtartam a 9 hónaptól 2 évig terjedt. Kérdés: ha ő, az analfabéta „m orális 
imbecillis” , nem „szarakodik” az írás-olvasás m egtanulásával, vajon m it 
csinálnak a nevelőtisztjei?)

1975 óta nem volt büntetve. Az első asszonya elhagyta, m ert „csóró” 
volt. Ági a jelenlegi felesége; hat gyermekük van.

Megismerkedésük története  :
Zoltán szerint: „Barátom m al kapáltunk, oszt’ lá ttuk , hogy a lányok is 

kapálnak, m ár akkor kinéztem  az Agi seggit, m er’ tetszett. Ö vót a legjobb 
az összes többi közül. Aztán estefelé átm entünk és rávágtam  a seggire. Lát
tam  én, hogy két kölyke van, az 5 éves meg a 3 éves, de hát, az én anyám  
is kölyökkel ment a férfihö.” K ét hét múlva a legjobb barátjával levelet íra 
to tt Áginak, a szöveg a következő: „Kellesz nekem, költözz hozzám, gyere
keiddel! Zoltán”. Egy hét m úlva összeköltöztek. Többet Zoltán nem  mond.

Ági szerint: „Tetszik tudni, a gyerekek apjával nagyon rosszul éltünk, 
m indig ivott, nem dolgozott. Elm entem  a keresztanyám  telkére dolgozni. Ott 
láttam , hogy a másodszomszédban férfiak is dolgoznak. Estefelé, am ikor ké
szülődtünk haza, a férfiak átjöttek. Zoltán játszott a gyerekeimmel, és bú
csúzóul a seggemre ütött. Nem beszélgettünk, nem  kérdezett semmit. K ét hét 
m úlva kaptam  egy levelet, hogy költözzem hozzá. A kkor egész éjjel gyötrőd
tem, hogy mégis m it volna jobb csinálni, m ár a gyerekek m iatt, m ert nekem  
úgyis csak mindig rossz volt. Zoltán nagyon rendes; ahogy teherbe estem, 
m indjárt elvett feleségül.” A rra a kérdésemre, hogy m ennyi ideig udvarolt, 
Agi úgy nézett rám, m int egy m arslakóra, m ert szerinte udvarolni csak a 
luxuskurvának kell, és a film eken szoktak. Moziban u to ljá ra  akkor voltak, 
am ikor Ágival terhes volt, 1976-ban. Táncolni, szórakozni soha, sehol nem 
voltak.

AZ ANYA

Ági 1956-ban született a Vili. kerületben, négygyerm ekes családban. 
Amikor ő 10 hónapos volt, az apa disszidált. Az anya különböző é le ttá rsak 
kal tengette életét, „a sok gyerektől nem tudott dolgozni, ki volt szolgál
ta tv a” . Elmondása szerint öt osztályt végzett. R ákérdezésre olmosódott vá
lasza: „A P. utcai általános iskolában i s . . . ” . M etakom m unikációjából ítélve 
őt is kisegítő iskolába helyezték át, amiről azonban nem  kíván beszélni. ír, 
olvas — ha nagyon szükséges. Szakképzettsége nincs. Foglalkozása konyhai 
dolgozó. 1976 októbere óta gyesen, illetve gyeden van. Középmagas, aszténi
ás, agyondolgozott, hallgatag asszony. A nagyhangú, teátrális, infantilisán 
agresszív, középmagas, 90—95 kilós Zoltán m ellett napokig szóhoz sem jut.
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A hallgatás az egyetlen biztonsága. A lakáskörülm ényeit ismerve, szinte 
em berfeletti erőfeszítésébe kerül a nyolc gyerm ek „ellátása”, „gondozása”, 
étellel, itallal való ellátása. Ö az életet adó és életben tartó  anya.

Az egyik anam nézis állítása szerint az anya italozó, ami egyáltalán nem 
felel meg a valóságnak. Feltehetőleg az ítéletalkotó véleménye, hogy ennyi 
gyereket csak alkoholista nő szülhet.

A család jövedelme, életkörülm ényei:

Apa fizetése vagy táppénze: 5000 Ft
Anya gyese és gyede a három  gyermek u tán : 3000 Ft
Családi pótlék: 7000 F t
Államilag k im utatható  jövedelem : 15 000 Ft
Egy főre ju tó  jövedelem : 1500 Ft

Az apa elmondta, hogy az építőanyagokat fuvarozó vállalatnál segéd
m unkás, de ő csak sódert szeret lapátolni; ha  más anyagot kell szállítani, ő 
hetek ig  betegállom ányban van, m ert így több ju t a brigád tagjainak. A be
tegállom ányért — állítása szerint — heti 500 Ft-ot ad a körzeti orvosnak, 
am i alig hihető, de én  ennél a családnál m ár rég feladtam  ítéletem nek azt 
a biztonságát, hogy lehetséges-e valami, vagy nem. Ha sóderszállításuk van, 
akkor ő napokig nem  csinál m ást, csak sódert lapátol: „M ert én bizony napi 
12 m 3 sódert is meg tudok em elni!”

Ebből a jövedelemből vegetálni sem lehet. Az apa (és ilyenkor mindig 
Z oltánra utalok, függetlenül attól, hogy R óbertnek és Rudolfnak nem ő a 
nemző apja, de sem ő, sem a tőle származó gyerekek soha különbséget nem 
tesznek semmilyen szinten Rudolfra és Róbertre) a törvényesség határát 
m indig súroló m ellékjövedelm eket keres, illetve olyan tevékenységeket vé
gez, am iket nagyon m egfizetnek, de „épeszű” ember nem vállalja.

Például: július utolsó szom batján és vasárnap ján  a m árianosztrai börtön 
k ú tjáb an  a szivattyút fogja rendbe hozni, am it eredetileg még több elítélt
társával helyeztek el a k ú tban  több m int 10 éve. A kú t mélysége — elmon
dása szerint — „ . . .  olyan 50—60 m éter mély, és egy kocsi is m egfordulhat 
b e n n e . . .  Én m á’ akkor tud tam , hol lesz a baj, de h á t ugye, senki sem fi
gyelte. Most aztán rossz, oszt’ áványozni, meg minden szart akarnak vele 
csinálni, oszt’ meg százezreket kérnek érte, persze, hogy sok még az nekik 
is . . . M egkeresett egy haver, . . . oszt’ ketten  megcsináljuk, visszük a szer
szám okat . . .  oszt’ ők adnak ott hosszú, nagy kötelet nekem, am i leér, oszt’ 
a haver csigával leenged. Benne megbízok! Üszni ugyan nem tudok, de ta 
lán  nem  is kő’ . . .  A dnak érte  30 000 Ft-ot, ha tényleg m egcsináljuk, ha nem, 
elm ent a hétvége, oszt’ ez van. H át persze, azt megmondtam, alá nem írok 
sem m it, adják a pénzt, oszt’ kész!”

Ha nem látnám  a „házat”, am iben tizedm agával lakik, akkor azt állíta
nám , hogy ez m ind fantazm agória, egy jelentős összeg megszerzéséről való 
álmodozás. M ert a veszély ilyen m érvű fel nem  ismerése inkább hasonlít 
egy álomhoz, m int a 44 éves, nyolcgyermekes férfi cselekvéséhez. De voltam 
a „házban” , ami „épült” deszkából, m indenféle kövekből, kátránypapírból, 
m ás épületekből származó nyílászáró szerkezetekből, im itt-am ott téglából;
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ahova egy tisztességes paraszt m ég a malacait sem engedné be. És itt most 
nem  a tisztaságról van szó elsősorban, hanem  az életveszélyről. Természe
tesen építési és fennm aradási engedély nélkül van ott m ár több m int tíz 
éve. A vizet „szerzik” : egy udvari csap a ház egyetlen vízellátója, csatorna 
nincs, a víz „elfolyik” ; „Megissza azt a f ő d . . . ” — m ondja Zoltán. „A ha
tóság egyszer idegesített, m ert nem  vót rajz szerint a villany, oszt’ kitép- 
desték a fa lb ó l. . .  M ert hát felgyullad az é p ü le t . . .  G yullad a nyavalyát ! 
Mi a fene gyulladna itt, nézze m eg! Szóval, villany az nincs.”

Mivel láttam  a házat, meggyőződésem, hogy Zoltánnak a veszélyhelyze
te t felismerő belátástudata nincs. Beszűkült tudatával m indenkor a tényle
ges meglévő szükségletből indul ki. Lakni kell, abban, am iben lehet. Pénz 
kell a családnak, dolgozom érte. Ö nem  hős és nem  felelőtlen. Szám ára m in
dent szabad, am it lehet. Például ottlétem  alatt, hogy bebizonyítsa, hogy ő 
m ennyire ügyes, egy legalább 20 éves Moszkvics-motort — am i m ár évek 
óta kiszerelt állapotban az udvaron „rohad” — be akart indítani. A „bein
dítás” menete elképesztő volt (legalábbis nekem, aki tanu ltam  fizikát, és 18 
éve rendszeresen gépkocsit vezetek). „Na, én m egm utatom , hogy nem oskola 
kell, hanem  kéz, meg fasza! . . .  Rudi, hozz benzint!” Rudi egy literes sörös
üvegben vízlocsoláshoz használatos, kb. 18 mm átm érőjű gum islaggal, 36 fo
kos hőségben az udvaron álló 200 literes fémhordóból a világ legtermésze
tesebb m ódján „kiszippantotta” a benzint. Amit csak úgy tu d o tt megtenni, 
hogy a hordóba belógatott gum itöm lő egyik vége a szájában volt, és addig 
szívta a benzint, míg a szájába nem  ért, és u tána lógatta az üvegbe (semmi 
öklendezés, semmi hányás, semmi fintorgás, lá thatóan m indig így csinálja). 
Közben az apa egy ZIL teherautóból „kidobott” akkum ulátort hozott m űkö
dőkész állapotba, am it úgy ellenőrzött, hogy a benzines üveg m ellett kb. 40 
cm -re 22—24-es villáskulccsal „kisütögette” a feszültséget, am i term észete
sen ívlánggal és erős hangadással já rt. Am ikor m ár meggyőződött az akku
m ulátor akcióképességéről, egy 30 mm-es kábellel hozzákötötte a tökélete
sen rozsdás gépkocsimotorhoz. A sörösüvegből a benzin nagy részét beleön- 
tö tte  a benzintartályba, kb. 1—1,5 dl benzint a m arkába öntött, és azzal be
spriccelte az egész motort. A kipufogócsövet rá te tte  a m otorra, összekötötte 
egy tömlővel, nagy-nagy boldogsággal és örömmel összedörzsölte a kezeit, 
olyan jó két lépésről ráköpött a m otorra, jó két percig károm kodott, m integy 
kérlelve a m otort, hogy beinduljon. Ekkor rákapcsolta az akkum ulátort, mi
re a m otor iszonytató hangokat ado tt; m indenhonnan füst, bűz és remegés, 
rázkódás jött. De Zoltán szerint nem  indult meg. Én ugyan váltig  állítottam , 
hogy megindult, de ekkor lesújtóan rám nézett, és rázend íte tt megszokott 
károm kodási tirádáira, term észetesen az összes gyermeke jelenlétében, és 
rámszólt, hogy m enjek m ár onnan, m ert m iattam  van a baj. (Ekkor tudtam  
Ágival beszélgetni.) Negyedóráig ta r to tt  ez az iszonytató próbálkozás, rob
banásokkal, bűzzel, akkum ulátorkisülésekkel, am it mind a nyolc gyermek 
olyan természetességgel vett, m in t egy középosztálybeli családnál, am ikor az 
apa kicseréli az elektromos biztosítékot. Negyedóra m úlva Zoltán bejött a 
konyhába, szó nélkül, egy szuszra m egivott egy üveg literes sört. M agyarul 
— de nem Kazinczy szókincsével — megmagyarázta, hogy m iért nem in
du lt be a motor. Borzasztóan rossz néven vette, hogy nem  iszom vele, de 
belátta, hogy egy nőnek m ár az is nagy dolog, ha gépkocsit tud  vezetni, 
am ellé természetesen m ár nem ihat. Elmondta, hogy gyerekkora óta nem
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ivott vizet, csak a börtönben. Csak sört iszik —. nem  sokat, olyan 4—5 li
te rt naponta.

Zoltán szereti asszonyát, és képességei szintjét m eghaladóan gondosko
dik is gyermekeiről. Ági elfogadja fé rjét, s egyetlen öröme — elmondása 
szerint —, ha gyerm ekei nevetnek és jókat esznek.

Ebből a családból érkezik iskolánkba öt gyerm ek, és a következő év
ben a hatodik is. T ehát m indenki, aki tanköteles.

Egy udvarban laknak  az apai nagyanyával, aki egy alacsony, sovány, 
m indenbe beleszóló, m indenről vélem ényt alkotó, de semmiben sem segítő 
és nem  gondoskodó, borzasztó vénasszony. Négy élő gyerm eke van. Fia és 
három  lánya. A három  lányából egy m ár évtizedek óta nem áll szóba vele. 
.,Hát, a m ásik kettőnek m eg olyan szörnyű az élete, hogy a gyermekeiket 
is én nevelem .” Valóban, a lányaitól származó négy gyerm eket ő neveli, 
m ert Zoltán szerint a két lánytestvére „akkora nagy kurva, hogy még a 
kölykeik sem kellenek nek ik” .

Az udvarban teh á t van 12 gyerek, egy nyito tt műhely, egy disznóól, 
egy tyúkól, négy, guanóval teli galam bdúc, és leghátul, a jtó  nélkül két pö- 
cegödör, am inek a fedelével éppen gurigázott egy gyerm ek. És a 400 négy
szögöles telken m egközelítőleg 4 vagonnyi egym ásra halmozott autóroncs, 
és teljesen ism eretlen rendeltetésű  anyagok.

Az anya elm ondása szerint a gyerekek soha nem  voltak betegek, amit 
dokum entum ok is bizonyítanak. Tény, hogy mind a tizenkét gyermeknek 
m egvan a feje, keze, lába, szeme, am i önm agában véve is isteni csoda. Sen
ki sem h alt meg vérm érgezésben, és nem  kapott tetanuszt.

Am ikor a gyerekek osztályfőnökeinél köztudottá vált, hogy családot lá
togatok náluk, az alábbi tanácsokat ad ták :

„Ne tessék bejelenteni, hogy m ikor, m ert akkor ott annyi idegen 
em ber lesz, hogy úgysem  lehet beszélni velük.” (Ezt a tanácsot m egtartot
tam.)

„Kocsival menj, m ert az az egyetlen, ami az istenük, akkor ta lán  nem 
dobnak ki.” (Kocsival m entem  — nagy sikerem volt.)

„Legalább két fé rfi m enjen veled, m ert azok olyanok, hogy oda egy nő 
nem teheti be a lábát.”

„Szólj a rendőrségnek, hogy biztosítsák a környéket.”
„Ne menj kocsival, de vigyél m agaddal fél liter konyakot, hogy amikor 

eljössz tőlük, k ívül-belül m egmosakodj vele.”
A három órás o ttlé tem  u tán  igen jó hangulatban, a teljes család kikísért 

az u tcára: 15 fő. És sű rű  integetések közepette v árták  meg, míg bekanya
rodom a másik utcába.

RUDOLF
(született Budapesten. 1973-ban)

A z áthelyezést kérő in tézm ény  javaslatának lényege:
A gyerm ek három  évvel túlkoros. Ingerszegény környezetben él. Az 

anyanyelvi tárgyakból különösen gyenge. Olvasni m egtanult ugyan, de az 
írásképe, helyesírása messze elm arad a minimális követelm ényektől. Érdek
lődését nehéz felkelteni. Fáradékony. Az osztályközösségbe nehezen illesz
kedik be.
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A szakorvos megállapításai az anamnézis és a vizsgálatok alapján:
Külsőleg elhanyagolt, kifejezetten ápolatlan, gondozatlan, egyébként 

megfelelően fejlett, alu ltáp lált fiúgyermek. Belszervi kóros eltérés nincs. 
Agyidegek részéről kóros eltérés nincs. M otorium : normotoniás, active-passi
ve jó functio. Reflex: eltérés nincs. M agatartása, viselkedése korának meg
felelő. Ingerszegény, elégtelen szociokult. miliő..

A pszichológus vizsgálatának eredményei:
Kooperabilis, közepes tempó. Rossz megfigyelő. Emlékezete lényegében 

jó, de a figyelem elterelhetősége m iatt pontatlan  kissé. Igazi gondot az 
instrukció megértése és a gondolkodtató feladatok megoldása jelenti. Egé
szen szoros segítség szükséges, hogy részben jó megoldásokat adjon analó
giás gondolkodásnál. Kauzális gondolkodás prak tikus spontán m egoldásai
ban jobb, indokolni nem  tud. A lényeget nem  érti. Következetetés csak 
egészen egyszerű esetekben jó. Budapesti—Binet szerint IQ: 71. Színes Ra- 
ven-tesztben 5—10 p. között. Bender В-ben a szöveg kivitelezése rossz. A 
gyermek gondolkodásában jelentős elm aradást m utat. A gyerm ek értelm i
leg enyhe fokban sérült. Főként az elvont gondolkodás fejletlen.

A  gyógypedagógus vizsgálatának eredm ényei:
Elfogadja a vizsgálati helyzetet, bár m inden feladatot igyekszik gyorsan 

elvégezni és szabadulni a kö tö tt helyzetből. G raf izmusa: jobb oldali domi
nanciával, szabályos ceruzafogással dolgozik, törekszik az esztétikus kül
alakra, mégis írása szögletes, vonalvezetése remegő. írása másolás alapján 
is sok h ibát tartalm az. Tollbam ondásban nem  ta r tja  tiszteletben a m ondat
fa jtákat, m ondat végi írásjeleket nem használ, a m ondatot kisbetűvel kezdi. 
Nyelvtani szabályokat nem  alkalmaz. Olvasása akadozó, sok helyen megáll, 
majd m ást olvas. R eprodukáláskor néhány lényeges m om entum ot említ, 
összességében szövegértése hiányos. M atem atika: egyszerű szabályt felis
mer, analóg módon bizonyos feladatokat téveszt. Szöveges fe ladatban  se
gítséggel rávezethető a helyes megoldásra. Műveletvégzése hibás. Á ltalános 
ism eretei csak saját személyére és családjára vonatkozóan kielégítőek, a 
többi részterületen hiányos. Az irányokat téveszti. A kisfiú enyhe fokban 
értelm ileg sérült.

összegzés ,  diagnózis:
Hétgyermekes, szűkös lakáskörülm ények között élő, alacsony szociokul- 

turális m iliőben nevelkedő család. A testvérsorban ő a legidősebb. Szülei 
elváltak, am ikor ötesztendős volt. Jelenleg a nevelőapával bővült család 9 
fő, egy kétszobás lakásban lakik. M ater alkoholizál. Vizsgáltunk első, za
vartalan terhességből, időre, 3200 g súllyal, sim án született. P erinatalisan  
negatív. Testileg és szellemileg is megfelelően fejlődött kisgyerm ekkorában. 
Betegségek: nem volt beteg. Bölcsődébe és óvodába nem já rt. Tanköteles 
korba lépésekor a kerületi nevelési tanácsadó vizsgálta, m ajd egy tanévre 
felm entette. A felmentés egy éve a la tt is csak iskola-előkészítő foglalkozá
sokon v e tt részt, óvodába nem  járt. Az 1980—81-es tanévben le tt első osz
tályos, m ajd  a következő évben ismételte az első osztályt. 1981-ben já rtak  
m ár bizottságunknál. A kkor az alacsony szociokulturális h á tté r  m iatt nem
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javaso ltuk  áthelyezését. Jelenleg a második osztályt ismétli, s az iskola is
m ét kéri áthelyezési vizsgálatát. Mivel a gyerek a 11:3 éves, a jelenlegi 
osztályközösségbe sem tud  kellőképpen beilleszkedni.

V izsgálati eredm ényeink szerint:
Dg.: Enyhe fokban értelm ileg sérült, gondolkodásfejlődésben jelentős 

az elm aradás, különösen az elvont gondolkodás területén. M egfigyelőképes
sége és figyelme rossz.

Rudolf in tézm ényes nevelésének lépcsői:
1979— 80-as tanévben egy év felmentés. A felm entés indoklása: „A la

csony szociakulturális m iliő” .

1980— 81-es tanév: Az L. u tcai általános iskolában, ahol a nevelőapja is
tankötelezett volt, az 1. osztályt eredm énytelenül járja , de nem bukik,
„csak” megismétli az 1. osztályt.

1981— 82-es tanév: 1. osztály, az általános iskola kisegítő iskolába ja 
vasolja, de az Áthelyező Bizottság szakvéleménye szerint „Alacsony szocio- 
k u ltu rá lis  miliője m iatt áthelyezését nem  javasoljuk. Általános iskolában 
fejleszthető.” Ezen szakvélem ény alapján az iskola továbbengedi 2. osz
tályba.

1982— 83-as tanév: Á ltalános iskola 2. osztálya.

1983— 84-es tanév : Ü jra az általános iskola 2. osztálya, ismét áthelye
zését javasolják a kisegítő iskolába. Ekkor a bizottság m ár: „Enyhe fokban 
értelm ileg sérült, gondolkodásfejlődésében jelentős az elm aradás . . . ”

A gyermek az 1984—85-ös tanévben, 11 évesen került á t a kisegítő is
kola 3. osztályába úgy, hogy az általános iskola egyetlen osztályáról sem 
volt érvényes bizonyítványa, m ert az 1981—82-es tanévben az 1. osztályból 
a 2. osztályba „autom atikusan” továbbhaladt.

A kisegítő iskola 3. osztályában feladatm egértő-tudatban, szorgalom
ban, számolásban a többi osztálytársánál lényegesen magasabb szinten volt, 
ezért október végén az iskola igazgatósága élt az osztálybasorolás módosí
tásával, és az Áthelyező Bizottság kontrollvizsgálatánál osztálybasorolási 
m ódosítást kért.

Rudolf a kisegítő iskola 4. osztályában kezdett el életében először való
ban iskolába járni. M agatartása: nagyon csendes, visszahúzódó, de a legki
sebb lappangó agresszióra is „szinte eszét vesztve” , ütlegeléssel válaszol. 
A m ikor nevelővel volt nézeteltérése, iszonyú károm kodások közepette kiro
h an t az iskolából: „M ajd hozom az apám at, az aztán itt agyonüt m inden
k it!” Valóban hazarohant, és o tt vélt sérelm ét felnagyítva, teljes m egértésre 
ta lá lt nevelőapjánál. A m ikor m ásnap sem jö tt iskolába, az osztályfőnök és 
a napközi vezetője együtt felkereste a családot, ahol nem nagy lelkesedés
sel fogadták őket, de Rudolf m ásnap m ár bejö tt az iskolába. Ez még két- 
szer-három szor m egism étlődött az előző tanévben. Úgy m últ év karácsonya 
óta, életkorából adódó m agatartási problém ák — nevelőtestületi szinten — 
nincsenek vele. Feltűnően udvarias, m indenkinél előzékenyebb, magas test-
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alkatú, kim ondottan jóképű kamaszgyerek. Kizárólag az anyanyelvi ta n tá r
gyakkal vannak nehézségei. M atem atikából, technikából, rajzból tantárgyi 
dicséretet kapott a tanév végi bizonyítványába.

RÓBERT
(született Budapesten, 1974-ben)

A z áthelyezést kérő intézm ény javaslatának lényege:
Emlékezete, logikus gondolkodása elm arad az elsős korosztályétól. Fi

gyelme rövid ideig tartó , megfigyelései pontatlanok. A tan tárgyi ism eretei a 
tan terv i követelm ény m inim um át sem érik  el.

A  szakorvos megállapításai az anamnézis és a vizsgálatok alapján:
Kp. fejlett, táplált, elhanyagolt külsejű, ápolatlan fiúgyerm ek. Jobb 

szemöldökvonala felett kb. 3 cm-nyi heg. (Egy hónappal ezelőtti baleset, 
vasrúdba beleütötte.) Ép izom- és csontrendszer. Belszervileg kóros eltérés 
nincs. Agyidegek részéről kóros eltérés nincs. M otorium : norm otoniás, ac
tive-passive jó functio. Reflexeltérés nincs.

A  pszichológus vizsgálatának eredm ényei:
Lassú m entalitású, nyugodt, csendes, visszahúzódó gyermek. Gyenge 

felfogóképessége m iatt nem m indig é rti meg az instrukciót. Azokat többször 
és variá ltan  szükséges elmondani ahhoz, hogy teljesítse. F igyelm etlen, fá
radékony, gyengén terhelhető. A Budapesti—Binet féle intelligenciatesztben 
szórt teljesítm ényt ad. Szóródás 5—8 év próbáiban. Gyönge a m egfigyelő
képessége, analitikus-szintetikus tevékenysége, k ritikai készsége, elvont gon
dolkodási funkciói kora átlaga a la tti szintűek. IQ: 0,75. Nem megfelelő a 
vizuális reproduktív  fantázia készsége. Emlékezete kis terjedelm ű, grafom o- 
toros készsége egészében véve fejletlen. Megfigyelései pontatlanok, vizuo- 
motoros kivitelezés fejlesztésre szorul. Em bealak ábrázolása Goodenough-féle 
m ódszerrel m érve R K = 6  év, RQ=0,83. A Bender-B tesztet kora átlaga alatt, 
gyengén teljesíti. Teljesítménye egészében véve enyhe fokban értelm ileg 
sérült gyerm ek teljesítm ényére utal.

A  gyógypedagógus vizsgálatának eredm énye:
Kevés beszédű, halk szavú kisfiú. Igen sok, életkorától és osztályfokától 

elvárható fogalm at nem ismer. M ondatokat ritkán  használ, válaszai leg
többször egyszavasak. Kötetlen helyzetben nem megnyilatkozó. Á ltalános 
tájékozottsága gyenge. Képről megnevezi az évszakokat, az időbeli egymás- 
utániságot tan ítást követően jól rendezi; a hónapok neveit nem  ismeri. Az 
első osztályban tan u lt ism ereteket nem  adja vissza kérdésekre. Az anyagban 
tájékozatlan. Olvasás: lelassult ütem ű, tagolt szóképes szintű. Önállóan 
nem tu d ja  a szöveget' értelmezni. írás: másolni önállóan nem  tud  elfogad
ható szinten. A betűket a sorközben nem helyezi el rendezetten, a betűk 
form álása, azok kapcsolása gyakran firkálásjellegű. N yom tatott-íro tt betűket 
keveri. Tollbam ondásra kéttagú szavakat tud  leírni. M űveleteket 10-es kör
ben, igen lassan, szemléltetés m ellett végez el. Az invers-feladatokat nem érti 
meg. A m ennyiségeket globálisan nem  észleli. M agatartása: zárkózott, te 
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vékenységigény n é lk ü l üldögél. Igen nehezen lehet motiválni. Érdeklődése 
nem m utatkozik, ö n á lló an  a gondolkodást igénylő feladatokat nem oldja 
meg, m echanikus jellegű  feladatokat is egykedvűen végzi. Segítséget nem 
hasznosít. Csak a szem léltetett és a cselekvés közben is irányíto tt helyzetek
ben tanítható.

összegzés, d iagnózis:
A gyermek alacsonyan ku ltu rá lt családban él. Az anya 5 osztályt vég

zett, a nevelőapa nem  já r t  iskolába, bár az első osztályt elkezdte. Ö csak 
a nevét tud ja leírni. A kisfiú az anya első házasságából született. 2 éves volt, 
m ikor szülei e lváltak , az apa nem is látogatja. Egy édes- és négy féltestvére 
van, az utóbbiak az anya második házasságából születtek. A család két 
kism éretű szobában, a nevelőapa anyjával együtt él. Második, zavartalan 
terhességből, időre, 3800 g súllyal született. Pszichomotoros fejlődése: 3 
évesen kezdett beszélni. Járn i is későn kezdett: 2 és fél évesen, szobatiszta 
3 évesen lett. Jelen tős betegségen nem  esett át. Óvodába nem járt. Tankö
telezett korba lépésekor egy tanévre felm entették. Következő évben iskola
előkészítőre já rt, ahol a felmentés ellenére sem tapasztaltak  fejlődést nála. 
A fejlesztés h iánya és értelm i functioinak fejletlensége m iatt korrekciós 
osztályba irány íto tták . A jelen tanévben ebbe az osztályba jár, de a köve
telm ényeket nem  tu d ja  itt sem teljesíteni.

Bizottságunk vizsgálati eredm ényei alapján:
Dg. : Enyhe fokban  értelmileg sérült, mely m ellett sérült a grafomo- 

toros terület.
Kórok: Az á llapo t k ialakulásáért az igen alacsony szociokulturális h á t

té r tehető felelőssé.
Javaslat: K isegítő iskola 2. osztály.
Korrekciós és nevelési tanácsok:
— érdeklődésének felkeltése,
— megfigyelőképesség fejlesztése,
— fokozott anyanyelv i fejlesztés,
— grafom otoros terü le tek  korrekciója.
Gyógykezelési jav asla t: Rendszeres iskolaorvosi ellenőrzés.
A felülvizsgálat szem pontjai: Á ltalános fejlődésm enet ellenőrzése.

Róbert in tézm én yes  nevelésének lépcsői:
1980— 81-es tan év : Felmentés a m indennapos iskolába járás alól; „éret

len” . iskola-elókészítő tanfolyam  elvégzésére kötelezik (72 órás), de az anya 
a sok gyermek m ia tt ezekre a foglalkozásokra nem, vagy alig tud ja elvinni.

1981— 82-es tan év : A lakástól távol levő általános iskola korrekciós első 
osztályába jár, ahol m ég ebben a tanévben kisegítő iskolába javasolják. Az 
Áthelyező Bizottság a javaslattal egyetért. „Gyenge felfogóképessége m iatt 
nem mindig érti m eg az in s tru k c ió t. . . figyelm etlen, fáradékony, gyengén 
terhelhető.”

1982— 83-as tan év : A kisegítő iskola 2. osztályában kezdte meg tanu l
m ányait, ahol a m ag ata rtás t kivéve, m inden tan tárgyból négyes vagy ötös 
osztályzatot ért el. M agatartása teljes egészében m odellje az apa m agatar
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tásának, ritkán  üt, de akkor iszonyúan nagyot, az osztálycsoport legperem én 
álló személy, sőt, az iskola egyetlen tanulójával sincs társas kapcsolata.

1983— 84-es tanév: A m agatartása kezd elfogadható lenni, de semmiféle 
büntetést nem  tű r  el, kontroll nélküli dührohamai vannak  vélt és valóságos 
sérelmei esetén. K im ondottan szorgalmas, igyekvő, a tan tárgy i nehézségeket 
szívósan leküzdő gyerek.

1984— 85-ös tanév: 4. osztály; tanév végén m agatartása ismét változó lett. 
Borzasztóan nehezen viselte el 7. testvérének m egszületését. I tt nem a szak- 
irodalom ban szokásos „testvér-féltékenységről” van szó, hanem  az anyának 
ilyen gyakori szülését szégyenként éli meg. Szorgalm a a tanév végén di
cséretes ötös. K izárólag nyelvtanból és testnevelésből van négyese. Rajzai 
csodálatosan szépek, a tanév végén ebből is tan tárgy i dicséretet kap.

1985— 86-os tanév: 5. osztály; végre megtalálja helyét az osztályban. T an
év végi osztályzata ötös. (Ez a  m agatartás egyben nem csak azt tükrözi, hogy 
a gyermek „szocializálódik” — ami vitathatatlan  tény  —, hanem  osztálytár
sai is elfogadják, és az iskola nevelőtestülete is alkalm azkodik hozzá.) E tan 
évben gyakran „elszökött” hazulról az iskolába, m ert az apja otthon ak a r
ta  tartani dolgozni. Ebben a tanévben tanulta m eg elkerülni, vagy ha ez 
m ár lehetetlen, e ltű rn i a kudarcot. Szépen, értelm esen olvas. Magyar iroda
lomból ötöse van, m inden m ás osztályzata négyes. A napköziben feladatait 
teljesen és tökéletesen önállóan oldja meg, ami a feladatm egértő-tudata és 
teljesítm ényorientáltsága m iatt igen pozitív, de jelzi a társaihoz való viszony 
deszinkronját. Ö és senki más! Még van három évünk ezt a m agatartást 
szinkronba hozni.

AGNES
(született Budapesten, 1976-ban)

A z áthelyezést kérő in tézm ény javaslatának lényege:
A feladatokat nehezen vagy egyáltalán nem képes megérteni. össze

függéseket nem  vesz észre. A minim ális tantervi követelm ényeket sem tud ja  
elérni.

A szakorvos megállapításai az anamnézis és a v izsgálatok alapján:
Elhanyagolt külsejű, kp. fejlett, táplált leánygyerm ek. Alakilag ép izom- 

és csontrendszer. Kisebb koponyakörfogat. Kerek arc, közel álló szemrés. K i
fejezett strabizm us, elálló fülkagylók. Belszervi vizsgálatánál: cor felett han 
gos fúvó syst. zörej, egyéb kóros élt. nincs. Agyidegek részéről kóros eltérés 
nincs. M otorium : norm otoniás, finomabb m otorica diszkrét érintettsége. 
Reflexkor: ép. Csendes, szótlan, ingerszegény, elégtelen szociokult. m iliőben 
élő gyermek.

A  pszichológus vizsgálatának eredményei:
Nyugodt, gátlástalan, megfelelő feladattartással dolgozó kislány. K udar

cot nem érzékeli. Dolgos, tevékenykedő, engedelmes. Gondolkodása élm ény-
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szintű, időnként inadéquat megjegyzései vannak verbális gondolkodtató fel
adatok válaszaként. Eseménykép megfogalmazásánál elvész a lényegtelen 
észrevételekben, összefüggéseket nem  é rt meg. Következtetés hibás. Emléke
zete rossz, felidézéskor az e lfe lejte tt részleteket teljesen értelm etlenül he
helyettesíti. B udapesti—Binét és B ender-teszt eredményei egyarán t perceptios 
zavart jeleznek. Színes Raven-tesztben csupán 8 jó választása van. A kislány 
értelm ileg enyhe fokon sérült. Személyisége harmonikus, sa já t szintjén jól 
terhelhető.

A  gyógypedagógus vizsgálatának eredm ényei:
Fokozott beszédkésztetésű, nagyon nehezen tud koncentrálni, állandóan 

e lté r a kérdésektől, és saját élm ényeit mesélgeti. Fogalm akat keveri, cselek
véshez kötötten és nehezen differenciálja azokat. Olvasni nem  tud. A leírt 
szöveg helyett teljesen  kritikálatlanul, teljesen más tarta lm ú m esét talál ki, 
s azt reprodukálja. B etűism eretét vizsgálva 4 magánhangzót és 3 mássalhang
zót tud  megnevezni. Leírni ezeket a betűket sem tudja. Szám lálni egyesével 
em elkedő és csökkenő rendben 20-as körben tud. M űveleteket nem  old meg 
Szám jegyírása kusza, rendezetlen, a négyzethálóban nem igazodik el. Mani
pu lativ  szinten egyesével szám lálgatva tízes körben elvesz, illetve hozzáad, 
e m űveleteket nem  képes írásban rögzíteni, nem érti meg a számjegy és a 
m ennyiség azonosságát. Pedagógiai helyzetben rövid ideig ta rth a tó  figyelmi 
állapotban, mivel nem  érti meg a feladatot. Csak cselekvéses szinten lehet 
elem i gondolkodást igénylő fe ladatokat elvégeztetni vele.

összegzés, diagnózis:
Vizsgáltunk az anya második házasságából született. Az első házasságból 

származó két fiú  féltestvérei, valam int az azonos házasságból született, négy, 
ugyancsak fiústestvérei között ő az egyetlen lány. Egy fé ltestvére ugyancsak 
kisegítő iskolás, kisebb édestestvérei óvodás, illetve bölcsődés életkorúak. 
Kétszobás lakásban, zsúfoltan él a 9 tag ú  család. Az anya leterhelt, három 
gyerm ekét gyermekgondozási szabadság m ellett gondozza. A szülők ala
csonyan, illetve nem  iskolázottak. Ágnes a harm adik, zavartalan  terhességből 
időre, 3250 g súllyal született. K isgyerm ekkori fejlődését az anya rendezett
nek  ítélte, jelentős betegségen nem  ese tt át. 4 évesen k erü lt óvodába, ahol 
m ár tapasztalták emlékezetének, megfigyelőképességének, lényegfelismerésé
nek gyengeségét, valam int ábrázolókészségének kialakulatlanságát. Tanköte
les korba lépése idején a n ev e lési, tanácsadó vizsgálta, s a tapasztalt gyenge 
aentális szint m ia tt korrekciós osztályba irányította.

B izottságunkban elvégzett vizsgálatok eredm ényei alap ján :
Dg.: Értelm ileg enyhe fokban sérült, fokozott beszédkésztetésű, gyenge 

grafom otoros készséggel bíró, figyelm ét nehezen koncentráló gyermek.
Javasolt intézkedés: Kisegítő iskola 1. osztály.
Korrekciós és nevelési tanácsok:
— beszédállapotának rendezése,
— grafom otoros terü le t korrekciója.
Gyógykezelési javasla t: Szívfejlődési rendellenesség gyanú ja fennáll. Az 

iskolaorvos közlése szerint szakrendelő vizsgálata folyam atban van. Kérjük 
ezt figyelemmel kísérni. Szem üveget kellene viselnie, am elyet két hónapja 
nem  hord. Szemészeti ellenőrzését is kérjük.
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A felülvizsgálat szempontjai:
— osztályfokba sorolásának ellenőrzése,
— beszéd- és grafomotoros te rü le t kiem elt ellenőrzése.

Egyéb, javaso lt intézkedések: Az elhanyagoló családi nevelés m iatt fel
tétlen  napközi elhelyezést kérünk számára.

Ágnes in tézm ényes nevelésének lépcsői:
1980—81-es év: Óvodás, ahol m ár „tapasztalták em lékezetének, megfi

gyelőképességének, lényegfelismerésének gyengeségét, valam int ábrázolókész
ségének kialakulatlanságát” .

1983—84-es tanév : A nevelési tanácsadó vizsgálata alap ján  korrekciós 
első osztályba irányították. (Abba az iskolába, ahol Róbert nevű  féltestvére 
két évvel előtte já rt, és a kisegítő iskolába le tt  onnan áthelyezve.) A korrek
ciós első osztály tan terv i követelm ényeinek nem  tu d o tt eleget tenni, ezért k i
segítő iskolába javasolták. „Pedagógiai helyzetben rövid ideig tartha tó  fi- 
gyelmi állapotban, mivel nem érti meg a feladatot.” Az iskolánkba áthelye
zett öt testvére közül ő az egyetlen, akiről az Áthelyező Bizottság m egállapí
to tta : „Fokozott beszédkésztetésű.” Családlátogatásom  során tapasztaltam , 
hogy a nem tanköteles korú testvéreit lényegében ő „neveli” , ez három  fiú. 
H ét testvére fiú. A „köznapi m agyar nyelvet” ő és édesanyja használja a 
családban, m ert a fiúk az apai modell alapján olyan szókészlettel rendelkez
nek, am it az iskolában nem ajánlatos használni. Állítom: az alacsony szo- 
ciokultúrából érkező gyerm ekeknek nem a szókincse kevés, hanem  az a szó
készlet, ami gyermekközösségben a nevelő jelenlétében használható.

1985—86-os tanév: 2. osztály; szorgalma és m agatartása példás, m ate
m atikából tan tárgy i dicséretet kap a tanév végi bizonyítványába. Egyetlen 
tantárgyból van közepese: írásból, m ert 1,5 dioptriás szemüvegre lenne 
szüksége, ami folyam atosan „elveszik” , „nem találom ”, „eltö rö tt” , „szem
üveget hordani szégyen” . Az osztályközösség m otorja: dolgozik, segítőkész, 
társaival a kapcsolata jó, különösen a napköziben tűn ik  ki szervező, a lé
nyeget átlátó anyai m agatartásával. Zoltán testvérével egy osztályba jár, 
am i néha az egész osztállyal kapcsolatban „túlzott” anyai gondoskodásra 
készteti. Vidám, jókedvű, jó hangulatú  gyermek. Néha kim ondottan szép, 
am ikor sikere és öröme van a teljesítm énye alapján. Szeret szavalni, szere
pelni. A lkalm anként mélyen elalszik az osztályban, m ár az 1., 2. órán, ezt a 
nevelő és a gyermekközösség egyaránt m éltányolja, és nem  zavarják, m ert 
tud ják , hogy valam elyik kistestvérére vigyázott éjszaka. Igazolatlan mulasz
tása  nincs. Az influenzajárvány idején hiányzott kétszer két hetet, am it az 
orvos igazolt, de ebből csak egyszer volt ő beteg, a, többiben a testvéreire 
vigyázott. A családi munkam egosztásban ő az egyetlen társa az anyjának, a 
tíztagú családban. Családlátogatásom alkalm ával m indhárom  kistestvéré
nek önállóan ado tt vacsorát.
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ZOLTÁN
(született Budapesten. 1977-ben)

A z áthelyezést kérő in tézm ény javaslatának lényege:
Az iskolaérettségi vizsgálaton még segítséggel sem tudott megfelelni. 

Ism eretei hiányosak. Felm erül az értelm i fogyatékosság gyanúja.

A  szakorvos megállapításai az anamnézis és a vizsgálatok alapján:
Kp. fejlett, táp lált fiúgyerm ek. A lakilag ép izom- és csontrendszer. Bel- 

szervi vizsgálatánál egyéb kóros élt. nincs. Agyidegek részéről eltérés 
nincs. M otorium : norm atóniás izomzat, harm onikus mozgásegyüttes. Reflex: 
eltérés nincs. Kedves, in fantilis m agatartású , ingerszegény környezetben ne
velkedő gyermek.

A  pszichológus vizsgálatának eredm ényei:
Kooperábilis, mosolygós, csendes kisfiú. Nyugodt, figyelmes. F eladattu

data k ialakult. Jól m otiválható. F áradva játékossá válik. Nehezen érti meg 
az instrukciókat. Alapvető fogalm akat nem ismer. Gondolkodása erősen 
konkrét szemlélethez kö tö tten  jó, de elvontan teljesen kialakulatlan. Ilyen 
jellegű feladatoknál az instrukció  is gondot okoz. K épről esemény lényegét 
csak a játékos helyzetnél érti. Emlékezete m echanikusan jobb csak. Buda
pesti—Binet szerint IQ:80. E m berrajza derűs, harm onikus, de gyenge. Színes 
Raven nonverbális tesztben is igen kevés (8) jó választása van. Bender—A 
tesztet ötéves szinten oldja meg. A kisfiú értelm ileg enyhe fokon sérült.

A gyógypedagógus vizsgálatának eredményei:
Halk szavú, igen gyenge beszédkészségű, közlésigénye nincs. Ism eretei 

rendkívül szűk körűek. A folyam atos óvodai fejlesztés hatására sem alakul
tak  ki alapvető időfogalmai, sa já t életkorát nem tud ja , színeket nem nevezi 
meg, csak egyezteti azokat. Irányokat sem ismeri. K onkrét síkon, cselekvé
ses szinten képes m ennyiséget változtatn i ötös körben, a változtatás m űve
letét megfogalmazni azonban nem  tudja. A m egszám lált mennyiség számos
ságát elfelejti, az ú jraszám lálásra képes csak figyelni, ez az instrukciótól 
elvonja a figyelmét, s a végrehajtásban  gátolja. H árm as körön belül az ösz- 
szehasonlításnál nem tud  helyes következtetésre ju tn i. íráselem ek m ásolá
sánál gyenge grafom otoros készség tapasztalható. Tétova vonalvezetésű, kis
sé bonyolított, ábrát nem  tud  másolni. Passzív, gyenge érdeklődésű, de ked
ves kisgyerm ek. Irány ítást folyam atosan igényel, a feladatokat ham ar meg
unja, befejezésre nem törekszik. Lényegm eglátása nem  megfelelő, tanítási 
helyzetben, ism ételt b em utatást követően sem gyakorlékony.

Összegzés, diagnózis:
Zoli hétgyerm ekes teljes család negyedik gyerm eke. A család életszín

vonala alacsony. A szülők iskolába alig jártak  (az apa analfabéta). Három 
testvére kisegítő iskolába jár. Pszichomotoros fejlődése: áll =  9 hó; já r  =  18 
hó; első szavak =  30 hónapos korában. Beteg nem volt. Hároméves korától 
já r  közösségbe. Ennek ellenére ism eretei alapvető dolgokban hiányosak, ér
telm ileg fejletlen. Ezért az iskolaérettségi vizsgálaton is gyengén teljesített, 
így bizottságunkhoz irányíto tták .
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Vizsgálati eredm ényeink szerint:
Dg.: Értelm ileg enyhe fokban sérü lt; különösen az elvont gondolkodás 

fejletlensége a probléma. N agym értékben hiányosak ismeretei is, m elyben a 
családi környezetnek is jelentős szerepe van.

Javasolt intézkedés: Áthelyezés, kisegítő iskola 1. osztály.
Korrekciós és nevelési tanácsok:
— alapvető ismeretek bővítése,
— gondolkodás fejlesztése.
Gyógykezelési javaslat: Rendszeres iskolaorvosi ellenőrzés.
A felülvizsgálat szempontja: Á ltalános fejlődésm enetének kontrollja.

Zoltán intézm ényes nevelésének lépcsői:
1980-as év: (3 éves korától) óvodai felvételt nyer, m int tanácsi térítéses 

gyermek, az alacsony szociokulturális miliő m iatt, ahova az anya vagy el 
tud ja  vinni, vagy nem. Folyamatos óvodába járásról szó sincs.

1984-es év: Iskolaérettségi vizsgálatnál az óvoda kérte a nevelési ta 
nácsadó szakvéleményét. A nevelési tanácsadó enyhe fokban értelm i sé rü lt
nek tarto tta , ezért az állam igazgatási ú t betartásával az Áthelyező B izottság 
elé utalta. Az Áthelyező Bizottság vélem énye: „Különösen elvont gondolko
dás fejletlensége a probléma. N agym értékben hiányosak ismeretei is. Nehe
zen érti m eg az instrukciókat. Kisegítő iskolába javasoljuk.” (Csak úgy el
mélázva, felvetődik bennem a gondolat, hogy Zolinak vajon milyen absz trak 
ciós gondolkodása gyenge — Zolinak absztrakciós gondolkodása nincs! Ami 
pedig nincs, az nem lehet gyenge.) De, hogy a konkrét gondolkodása és a 
praktikus intelligenciája igen jó, azt a két tanév folyamán bebizonyította 
iskolánkban. Ennek ellenére az általános iskolába való visszahelyezése illuzó
rikus, m ert absztrakt gondolkodása valóban nincs, és minden iskolai te lje 
sítménye kizárólag a pedagógussal k ialak íto tt emocionális kapcsolat ered 
ménye.

1984— 85-ös tanév: A kisegítő iskolában közepes szinten teljesíti az 1. 
osztályt. M agatartásával semmi gond nincs, kedves, barátságos, mosolygós, 
kerek képű fiúgyermek.

1985— 86-os tanév: 2. osztály; új pedagógushoz kerül, tanulm ányi te lje 
sítménye kissé javul. Technikából, környezetism eretből, énekből, rajzból n é 
gyese van. Testnevelésből a tanév végi bizonyítványban tantárgyi d icséret
ben részesül. Az egész tanévben 8 napot m ulasztott orvosi igazolással. Sze
re t iskolába járn i. Napközis. A napi 9 órai elfoglaltság m ár nem „fárasz tja” . 
Ágnes testvérének árnyékában „játékosabb” , m int azt szem élyiségstruktúrá
ja  indokolttá tenné. A két testvér különböző osztályba helyezését m égsem  
tartjuk  indokoltnak, m ert kölcsönösen olyan biztonságot adnak egym ásnak, 
ami a közösségen belül a befogadottság és féltestvéréhez viszonyítva nem  a 
kirekesztettség élményét adják. A vizuomotoros koordinációval gondjaink  
vannak, de szemészeti kivizsgálása, sajnos, gyermekfelügyelőink gyakori m u
lasztása m ia tt nem volt kivitelezhető, az anyára ilyen hosszú időt igénybe 
vevő vizsgálatnál nem is szám íthatunk. A családon belül az iskolához való 
viszony emocionális töltését ő b illen te tte az iskola javára. Az anya elmondá-

71



sa szerint: Zolika úgy szeret iskolába járn i, hogy m ár én is sajnálom,
hogy nem já rtam  ki rendesen.” Az édestestvérek közül (Zoltántól és Ágitól 
származó gyerm ekeknél) Agi a jobb képességű, de ő lány. Ebben a család
ban a férfi a dom ináns; mégpedig a Z oltántól származó első fiúgyermek. Ha 
ő szeret iskolába já rn i, oda a többit is el lehet engedni!

JÓZSEF
(született Budapesten, 1979-ben)

Az áthelyezést kérő  intézm ény javaslatának lényege:
Vizsgálati helyzetben alkalmazkodó, irányítható , együttműködő. Felada

tokat, kérdéseket azonban nem érti meg, eszközzel játszik. Súlyosan beszéd
hibás. Általános tájékozottsága minim ális. Gondolkodása és emlékezete fe j
letlen, m ennyiségfogalm a kialakulatlan. Ábrázolókészsége alacsony szintű, 
formamásolása bizonytalan.

A szakorvos megállapításai az anam nézis és a vizsgálatok alapján:
Kp. fejlett, táp lá lt  fiúgyermek. A lakilag ép izom- és csontrendszer. 

Dyscrania, széles, nyom ott orrgyök, o rrh á t, enyhén m andulavágású szemrés, 
alacsonyan ülő fülkagylók. Belszervei vizsgálatnál egyéb kóros élt. nincs. 
Agyidegek részéről lá tható  kóros élt. nincs. M otorium: norm otoniás izomzat, 
finom abb m ozgásokban incoordináltság. Reflex: ép mélyreflexek. Ingersze
gény, elégtelen szociokulturális miliőben élő, családi kórelőzmény ism ereté
ben ment. rét. funkcionális okokra vezethető vissza.

A  pszichológus vizsgálatának eredm ényei:
Kevésbé ápolt, gondozott fiúgyermek. Kooperál, de a verbális feladatok

n á l nehezen szólal meg. Sok biztatás sem  m indig eredményes. Nagyon be
szédhibás, nehezen érthe tő  a beszéde. K ezdetben nyugodt, m ajd egyre nyug
talanabb, izgő-mozgó a viselkedése. F e lad a ttu d ata  kialakulatlan, figyelme 
szórt, érdeklődése nem  tapasztalható. M unkatem pója lassú. Viselkedése kis
gyermekes, zavartan  mosolyog. Budapesti—B inet tesztben 3—6 év között szór
ta n  és gyengén teljesít. IQ:0,67. Feladatm egértése is nagyon gyenge. Képolva
sásra nem hajlandó. Számemlékezete nagyon hibás, m ondatemlékezete vala
m ivel jobb. Form aperceptio ja-reprodukálása rossz. A Bender—A tesztben is 
5 éves, nagyon gyenge szinten teljesít, elem i form ák másolása is pontatlan. 
Pálcika szín-ritm us követése is csak részben jó, figyelmetlensége itt is rontja 
m unkáját. Színes R aven-feladatát nem  é r ti  meg, összevissza m utogat, bár 
foglalkozik vele. R ajza jobbkezes, bizonytalan  ceruzáiogású és -kötésű, erős 
nyom atékú, alacsony szintű. Em berrajza is hiányos, aránytalan, prim itív. É r
telm ileg enyhe fokban  sérült gyermek.

A  gyógypedagógus vizsgálatának eredm ényei:
Gyengén ápolt, kisgyerm ekes m agatartású  fiúcska. Feladathelyzetbe hoz

ható , de figyelme rendk ívü l szórt. Beszédkésztetése gyenge, a beszéd meg
értése  is nehezített. Válaszai saját szem élyére vonatkozóan adekvátak, de 
szűk ism eretekre vallanak . Adatait pontosan tud ja. Téri orientáció gyenge, 
időfogalm ak te rü le tén  ennél is alacsonyabb szintű. Színismerete: a színeket
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egyezteti, két színt felismer, a kéket és a zöldet téveszti. Történetet felidézni 
nem képes. M ennyiségfogalma több-kevesebb-ugyanannyi vonatkozásában 
kialakult. Globálisan kettő t ismer fel, m echanikusan hatig számlál, ezután a 
számneveket keveri. Emlékezeti teljesítm énye gyenge, három tagú számsort 
téveszti. Pálcikából form át kirak, pontatlanul. Grafizm usa nagyon gyenge, 
form át grafikusan ábrázolni nem tud. Ház-, fa-, em berrajza rendkívül sivár, 
prim itív. Lényeglátás analógia próbában a kérdés megértéséig sem ju t el.

összegzés, diagnózis:
Teljes családban, 7 testvérével élő gyermek. Az anyának m ásodik házas

sága, az első házasságból született két gyerm eke is a családdal él. Igen szű
kös anyagi és lakáskörülm ények között élnek. Vizsgáltunk négy, iskoláskorú 
testvére kisegítő iskolába jár. József az anya m ásodik házasságából, az ötö
dik terhességből, időre, simán, 3200 g súllyal született. Betegségei csupán 
légúti hűléses megbetegedések voltak. Mozgásfejlődése norm álisan alakult: 
áll =  8—9 hó, já r  =  1,5 évesen. Beszédfejlődése nehezen indult meg, ala
kult, 3 évesen kezdett beszélni, ez azonban m ég a szülők számára is gyakran 
érthetetlen, még jelenleg is. Kezdettől fogva beszédhibás volt, jav ítása  nem  
történt. Bölcsődébe nem  járt, ötévesen kerü lt az óvodába. Jelenleg nagycso
portos, és az óvodai beiskolázáshoz a nevelési tanácsadó segítségét kérte. Az 
óvoda szerint a gyerm ek a foglalkozásokon nem  aktív, keveset fejlődött. 
Fejlődését az otthoni ingerszegény környezet is gátolja. Já ték a  felületes, 
kapkodó. Ábrázolása, rajza nehezen felism erhető. Figyelme szórt, változó. 
Megfigyelése pontatlan, emlékezete m egbízhatatlan. Ismeretei hiányosak. Be
szédhibás, nehezen érthető  a beszéde. Perem helyzetű, szabályokat nem  be
tartó  m agatartása m iatt társai nem  szívesen játszanak  vele. A szülő is lá tja  
a gondokat, azt, hogy nagyon játékos, eleven, csak játszani hajlandó, semmi 
m ásra nem képes o tthon sem. Vizsgálataink a lap ján  értelmileg enyhe fokban 
sérü lt gyermek, melyhez infantilis m agatartása, súlyos beszédhibája is tá r 
sul. A háttérben valószínűleg az ingerszegény, elégtelen szociokult. miliő és 
fam iliáris eredet áll.

Javasolt intézkedés: Áthelyezés; kisegítő iskola, előkészítő osztály.
Korrekciós és nevelési tanácsok:
— intenzív logopédiai kezelés,
— figyelem fejlesztése,
— grafomotoros készség fejlesztése.
Gyógykezelési javaslatok: Rendszeres iskolaorvosi ellenőrzés.
A felülvizsgálat szempontja: A korrekciós tanácsok kontrollja.

József intézm ényes nevelésének lépcsői:
1984- es év: Ekkor kerü lt óvodába, ahová rendszertelenül já rt.

1985— 86-os tanév: Tankötelezett lett. Az óvoda a nevelési tanácsadó 
vizsgálatát kérte a gyerm ek beiskolázásával kapcsolatban. Óvoda vélem énye: 
„A gyermek foglalkozásokon nem  a k tív . . .  Já ték a  felületes, kapkodó. Beis
kolázáskor a beszéde még a szülők számára is gyakran érthetetlen .” A ne
velési tanácsadó a 3. sz. Áthelyező Bizottság elé utalta. Az Áthelyező Bi
zottság m egállapította : „ . . .  Feladatokat, kérdéseket nem érti meg . . .  Súlyo
san beszédhibás. Á ltalános tájékozottsága m inim ális.” Javaslat: kisegítő is-
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kola előkészítő osztálya. A gyerm ek közepesen fejlett, jól táplált, jó  hangu
latú, segítőkész, érdeklődő. Súlyosan beszédhibás, ami szakmailag ponto
san megfogalmazva nem  is beszédhiba, hanem  infantilis hangképzés, a ma
gánhangzói is rosszak, hibásan képzettek. B eszédhibáját leszámítva az előké
szítő osztály m inden tan terv i követelm ényét jól teljesíti. Társai szeretik. 
Nagyon ritkán, és az osztályközösségben indokolatlanul „dühroham ai” van
nak, de testvéreivel ellentétben, a ny ílt agressziója nem társai, hanem  ön
m aga ellen fordul. (Beáll a sarokba, a rtiku lá tlanu l üvöltözik, és veri a fejét 
a falba. Ha vigasztalni próbáljuk, ez a, m agatartás 10—15 percig e lta rt, ha 
figyelm en kívül hagyjuk, 1—2 percen belül megnyugszik, visszatér a kor
társi csoportba, és fo ly ta tja  a csoportos tevékenységet.) E tanévben ő volt a 
legkisebb gyerm ek a családból a kisegítő iskolában, ezért it t  kell m egállapí
tan i a testvérkapcsolatokról az alábbiakat: — Rudolf és Róbert „őrgrófi 
m éltósággal” , szem kapcsolattal üdvözölve egym ást, mennek el a folyosón a 
szünetekben egymás m ellett. — Az L. gyerekek — Ági, Zoli, Béla — nagy 
rajcsúrozással jönnek az iskolába, itt ú tja ik  szétválnak, és hazam enetig tá r
sas kapcsolatuk nincs.

ANDRÁS
(született Budapesten. 1980-ban)

A z áthelyezést kérő in tézm ény javaslatának lényege:
Középső csoportban kezdett já rn i az óvodába, a szokásrendet elsajátí

to tta , de a csoportba nem  illeszkedett be. Szellemileg visszam aradott. Egyéni 
foglalkozásban sem érti meg a feladatokat, és nem  tudja megoldani. Moz
gása bizonytalan, beszéde szegényes. Szociális körülm ényei rosszak, nyolcán 
vannak testvérek, az iskoláskorúak kisegítő iskolába járnak.

A  szakorvos megállapításai az anamnézis és a vizsgálatok alapján:
Elhanyagolt küllem ű, som atikusan kissé gyengébben fejlett gyermek. 

Quadrált, assim etriás koponya, m élyen ülő fülek, stigmatizált arc, hasadt 
uvula, gótikus szájpad. Erősen dysláliás. Bal kéz ügyetlenebb, egyéb neuro
lógiai eltérése nincs. Csont- és izom rendszer ép. A basis felett hangos, nyak 
felé vezetődő syst. zörej. Egyéb belszervi eltérés nincs. Infantilis, de vizsgá
lati helyzetben megfelelően viselkedik.

A  pszichológus vizsgálatának eredm ényei:
Infantilis m egjelenésű gyermek, külsőleg is nagyon elhanyagolt. Az 

anyához erősen kapcsolódik, a vizsgálat is a jelenlétében zajlik. Pszichés 
tem pója lassú. K ülönösen gyenge az idői tájékozottsága, ebben főképpen 
emoncionális tényezők m otiválják. Felsőbb fogalm ai m ögött nincsen megfelelő 
absztrakció, így azok jellegzetesen konkré t jelentéssel bírnak. A képekről 
felsorol, de olyan lényegtelen elemek is szerepelnek abban, am elyek nem 
tartoznak  a kép tarta lm ához (pl. satírozás — esik az eső, stb.). A B udapesti— 
Binet IQ: 0,75. A színes R aven-próbát lényegében nem tudja eredm ényesen 
elvégezni, m ivel annak  lényegét még az egyszerűbb esetekben is csak kis
m értékben tud ja  belátni. A Bender—A próbán rotálás, gyenge alakkövetés
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szerepelnek. Koránál aluli teljesítm énye jó 4 évesnek felel meg. Összképében 
enyhe fokú fejlődési zavar jellemző mentális szintjére.

A gyógypedagógus vizsgálatának eredményei:
Kedves, mosolygós gyermek, de az anyáról nem volt leválasztható, nagy- 

sírása m iatt az anya jelenlétében tö rtén t a vizsgálat. Diffúz pösze, rossz 
hangsúlyozással beszél. Általános tájékozottsága alacsony szintű. Nagyság és 
növekedési relációt felismer, ötös körben számfogalma kialakult, globális 
mennyiségfelismerés három ig biztos. Időfogalmai kialakulóban, tevékenysé
get és évszakot egyeztet. Térben tájékozódik, testsém áját részben ism eri. For
m autánzásra rossz kivitelezéssel képes, szögletessé form álja a görbe vonala
kat. Gondolkodása alacsony szintű, merev, tapadó. Feladatm egértési nehéz
ségei gyakoriak.

összegzés, diagnózis:
A nyolcgyermekes családból az iskolás korúak kisegítő iskolába járnak . 

Az elhanyagoló, prim itív  környezet a fejlődését nem  segítette elő. A stigm a- 
tizált arcvonású, pszichomotoros fejlődésében m egkésett gyermek gondolko
dása merev, letapadó. Ceruzafogása görcsös, vonalvezetése szaggatott, áb rá
zolása alacsony szintű.

Az elvégzett vizsgálatok szerint: Dg.: Enyhe értelm i fogyatékosság, beszéd
zavar, grafomotoros retardatió .

Javasolt intézkedés: Áthelyezés; kisegítő iskola 1. oszt.
Korrekciós és nevelési tanácsok:
— beszéd javítása,
— grafom otorium  fejlesztése.
Gyógykezelési javaslatok: Rendszeres iskolaorvosi ellátás.
A felülvizsgálat szempontja: A korrekciós javaslatok kontrollja.

András intézm ényes nevelésének lépcsői:
1986—87-es tanévben lett a kisegítő iskola 1. osztályába áthelyezve. 4 

éves korától já rt óvodába, de rendszertelenül. Tanköteles korban az óvoda 
további vizsgálatot igényelt. Indok: „Szellemileg visszam aradott. Egyéni fog
lalkozáson sem érti meg a feladatokat, és nem  is tud ja  megoldani. Mozgása 
bizonytalan, beszéde szegényes.” Az Áthelyező Bizottság véleménye szerint: 
„A stigm atizált arcvonású, pszichomotoros fejlődésében m egkésett gyerm ek 
gondolkodása merev, letapadó.” A gyerm eket csak családlátogatás alkalm á
val láttam . Egy szál pendelyben vígan rohangált a többvagonnyi autóroncs 
között. Beszélni nem  hallottam , m ert ez ebben a családban az apa „privilé
gium a”. A három órás családlátogatásom alkalm ával kizárólag az apa „be
szélt”, m indenki m ás „csak bám ult, csak bám ult, csak bá’ ” . Az apa nagy
monológjait az udvaron tíztagú hallgatóság önfeledten figyelte: nyolc gyer
mek, az anya és én. E kizárólag érzelmi töltésű és szómondatokból álló nagy
monológokat az apai nagyanya villámcsapásszerű átrohanásai az udvaron 
szakították csak meg. Ilyenkor az apa 5—6 éves gyermek félénkségével ab
bahagyta a dum át, és m egvárta a „vihar e lü ltét” , ami az anyja m egjelené
sével szinte am perm érővel volt m érhető. A nagyanya szóbeli és m etakom -



m unikatív  m egnyilvánulásai számomra teljesen érthetetlenek voltak. (Ügy 
tű n t, hogy hallgatóság többi tagjainak sem je len te tt semmit, csak m ár hoz
zászoktak.)

*

Az itt szereplő h a t gyerm ek iskolai é le tú tja  és áthelyezési dokum entu
m ai önmagukban is hordozzák oktatásügyünk összes neuralgikus pontját:

— nem buk ta tu n k , autom atikusan továbbengedünk, függetlenül a tanuló 
telj esitményétől ;

— m egállapítjuk, hogy a gyermek képességei az alacsony szociokultu- 
rá lis  miliő m iatt alacsony színvonalúak, és fe lm entjük a m indennapos is
ko lába járás alól, és hagy juk  abban a  m iliőben, amely visszatartja a fejlő
désében ;

— korrekciós osztályba u talunk  olyan gyerm ekeket, akikről m ár a vizs
gálatok  során m egállapítható , hogy vajm i kevés rem ény van arra, hogy a 
korrekciós 1. osztályt e l is tu d ja  végezni;

— s ha m ár k isegítő  iskolába já r négy testvére, akkor m ár a legmaga
sabb szintű gyógypedagógiai szakvélem ény is m egállapíthatja, hogy „ .. . 
stigm atizált arcvonású gyerm ek” , és ettől a testvértő l m ár egyenes ú t vezet 
a kisegítő iskolába. És ez a pont, ahol először találkozik a család és az in
tézm ényes nevelési rendszer érdeke és vélem énye: „ . . .  enyhe fokú értelm i 
fogyatékossága fam iliáris eredetű” . (M ert dokum entált tény, hogy az apa 
egyetlen  osztályt sem  végzett el, annak ellenére, hogy általános iskolában 3 
évig, kisegítő iskolában 3 évig volt beírva. Az anya iskolai végzettsége, be
m ondása szerint, 5 osztály. A „Hol?” kérdésre ném aság a válasz.) V itatha
ta tlan , hogy a kisegítő iskolába járó  öt gyerm ek közül egy gyerm ek sem ké
pes elvégezni az álta lános iskolát, annak ellenére, hogy egyikük sem oligo- 
frén  személyiségű.

összegezve: e m űhely tanulm ányban  le írt család fölött a történelm i vál
tozások úgy vonultak  el, hogy ők arról sem emocionálisan, sem gazdasági
lag, sem  intézm ényes segítés révén nem  k ap tak  jelzést. Az apa a II. világ
h áb o rú  előtt született, teljesen iskolázatlan, kvalifikálatlan, nagyhangú, in
fan tilis , de valójában a család jáért élő, és inaszakadtáig dolgozó személyiség. 
Hogy a szocialista gazdasági s tru k tú rán  belül ő nem  találja meg a szám ítá
sát, és a nyolc gyerm ek eltarthatóságának  lehetőségeit, kérdéses, hogy kizá
ró lag  az ő szem élyiségzavarából származik-e.

Az anya lum penpro le tár családból szárm azik. Létének ha tára i: tud-e 
gyerm ekei szájába ennivaló t adni, és iskolába elfogadható ruhában  őket be
küldeni?

Ez a család soha nem  k ért segélyt, sőt a tanácsi térítéses napközit is úgy 
k e lle tt rájuk erőszakolni. Teljesen elképesztő lakáskörülm ényeik ellenére 
sem  kértek lakást, de elvárják , hogy kapjanak. Gyerm ekeik a szülők példája 
a lap ján  nagyon szorgalm asak és m unkaszeretők. Az anya a társadalm i m un
kam egosztásban lényegében háztartási m unkát végez (konyhalány), m ert ez 
az egyetlen, am it képes elvégezni.

Gyermekeik m a m ár lényegesen m agasabban iskolázottak, m int ők, és 
az új oktatási tö rvény  végrehajtási u tasításának  megjelenésétől függően a 
társadalm i m unkam egosztásba képességeik szin tjén  tudnak bekapcsolódni.
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Meggyőződésem, hogy a kisegítő iskolába járó  öt gyermek elju t a betan íto tt 
m unkás színvonaláig, m ert képességük, készségük és szorgalmuk erre  p re
desztinálja őket. Kérdéses azonban, hogy a m indenkor perem helyzetben lévő 
személyiségükkel képesők lesznek-e folyam atos és állandó m unkaviszony létesí
tésére, ami a társadalm i mobilitás igényével ellentétben, az egyén biztonságér
zetét szavatolja.

Ezért az intézményes nevelésnek, a készségek és képességek fejleszté
sén túl, a társadalm i beilleszkedéshez, nélkülözhetetlen ism eretek elsajátítása 
m ellett legeslegfontosabb feladata a személyiség olyan irányú fejlesztése, 
hogy felm érje lehetőségeit, és alkalm azkodni tudjon és akarjon a társadalm i 
elvárásokhoz, amihez az ú t a lemondások árán, de az én-kifejlesztés ú tján  
valósítható meg.

-# •

A  kézirat lezárása után az alábbi kiegészítést k íván juk hozzátenni a család 
történetéről, Apáról.

„ Mélyen eszméletlen, középkorú, tú ltáp lá lt, elhanyagolt küllem ű fé rfi
beteg. Bőre testszerte livid, oedemás, arca-ajka szederjes. Légzése hörgő, 
szívműködése szapora. Erős fájdalom ingerékre sem reagál. A reflexiás, m ár 
liberatiós jelek is észlelhetők. M iután vegetatív funkciói (légzés-keringés) gépi 
tám ogatásra szorulnak, az idegosztály intensiv kórterm ébe kerül. Diagnózis: 
agyvérzés ?

Kétnapos intensiv ellátás (gépi lélegeztetés, infusióban m inden szüksé
ges gyógyszerezés) ellenére október 31-én a légzés-keringés fe lta rtó z ta th a ta t
lan összeomlása következtében, anélkül, hogy eszméletét egyetlen p illanatra  
visszanyerte volna, m eghalt.”

Részletek a kórboncolás leletéből:
„Idült légcső-, nyelőcső- és gyom orhurut. Pangásos tüdő, m egvastago

dott szívizomzat, m egnagyobbodott szív, tágu lt kam rák, a koszorúerek ál
talános elmeszesedése. Az arteriosclerosis jelei az aortán és a többi nagy
éren is észlelhetők. A m ájat közepes fokú zsíros degeneratio jellemzi. Az 
agy boncolása során a bal oldalkam rát teljesen kitöltő vérzés lá tható , a k ö r 
nyező agyállomány vizenyős. A nyúltagyon beékelődés nyomai.

A halál oka: agykam rába törő vérzés, agyvizenyő, beékelődés.”
A kórházi kezelőorvossal való személyes beszélgetésből megtudom , hogy 

bár voltak súlyos kísérő betegségei, ezek egyelőre nem veszélyeztették az 
életét, az agykam rai vérzés azonban az élettel teljesen összeegyeztethetetlen, 
gyógyíthatatlan.

A család elmondása szerint 29-én „svarcban” teherautót jav íto tt, am it 
az emelő nem tudott teljes m értékben megemelni, ezért ő 500 F t-é rt vállalta, 
hogy felemeli. Emelés közben elszédült, összeesett, azonnal orvost hívtak, 10 
percen belül a m entő beszállította a kórházba.
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Forray R. Katalin

CIGÁNY FIUK ÉS LÁNYOK ISKOLAI 
MOTIVÁCIÓI ÉS ETNIKAI IDENTITÁSA

Ebben az írásb an  93 általános iskolai pedagógustól kérdőíven gyűjtött 
vélemények néhány  összefüggését értelm ezzük. Azt vizsgáljuk, milyennek 
látják  a kérdezettek  cigány leány- és fiú tan ítványaik  iskolai eredményessé
gét, hogyan ítélik m eg a családok nevelési stílusát.

A m egkérdezettek túlnyomó többsége úgy tudja, hogy iskolakörzetében 
az elmúlt években növekedett, de legfeljebb stagnált a cigányság létszáma, 
éspedig elsősorban nem  a családok m agas gyermekszáma, hanem  a beköltö
zés miatt. Mivel a helyi tanácsoktól k é r t adatok a létszámnövekedésre vo
natkozó becslést á lta láb an  nem tám asztják  alá, úgy gondoljuk, hogy itt in
kább problémák vagy a problém aérzékenység erősödéséről lehet szó.

A tanulm ányi sikerességben m egfigyelhető tendenciákról szinte m ind
egyik pedagógus pozitív véleményt m ondott: a felkeresett 30 iskolában az 
elm últ években érzékelhetően em elkedett a cigány gyermekek által elvégzett 
osztályok száma. A legfontosabb változás, hogy egyre többen ju tnak  el az 
általános iskola befejezéséig. Ma is ritkaságszám ba megy, hogy középisolába 
jelentkezzenek, de növekszik a szakm unkásképzésbe eljutok száma.

A lányok és a fiúk  között ebből a szem pontból már jelentősek a különb
ségek.

Az ország többségi lakosságában egyértelm űen kirajzolódott az a ten
dencia, hogy a lányok a fiúknál m agasabb iskolai szintet érnek el, de 
ritkábban szereznek szakképzettséget; ez a cigány leányoknál nem  tapasz
talható, a fiúk között viszont egyre többen akadnak, akik a sikeresen befeje
zett általános iskola u tán  szakmát akarnak  szerezni.

A pedagógusok lányok és a fiúk között az általános iskolában is különb
ségeket emelnek ki. A kérdezettek harm ad a  szerint a lányok többsége csak 
az 5—6. osztályig ju t  el, a fiúknál ugyanezt kevesebb pedagógus ta rtja  jel
lemzőnek. A pedagógusok kétharm ada úgy tud ja, hogy a cigány fiúk leg
később a fe lnő ttok ta tásban  általában m ár megszerzik az általános iskolai 
végzettséget, ugyanezt a lányokról csak a pedagógusok harm ada m ondja el. 
Az iskolázottság eszerin t mindkét nem nél emelkedik, de a m űveltségi kü
lönbség hagyom ányos, nem ek közötti fo rm ája  a cigányság körében még az 
igen fiatal nem zedékben is újraterm elődik, de nem abban a form ában, aho
gyan a többségi népességben ez megfigyelhető.
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A pedagógusoknak csaknem a  fele úgy vélekedik, hogy az általános is
kola befejezésére törekvést elsősorban a bizonyítvány megszerzésének igé
nye m otiválja: ez szükséges a szakmatanuláshoz is, de elsősorban m in t a 
gépkocsivezetés alapfeltétele je len t vonzerőt a cigány fiúk számára.

Viszonylag sok pedagógus (a kérdezettek harm ada) vélekedik úgy, hogy 
cigány tanítványai számára az iskola csak szociális szolgáltatásai m ia tt vonzó, 
vagy csupán azért látogatják, m ert kötelező, és retorziótól tartanak . De 
ugyanennyi vélem ényben találkozunk azzal a  nézettel, hogy a tanulás önm a
gában véve is fontos a cigány gyermekek számára. S ez utóbbi a tovább
haladás szempontjából döntő változást jelez.

Annak ellenére, hogy a pedagógusok túlnyom ó többsége fokozódó iskolai 
sikerességet, az iskolarendszerű tanulás értékének növekedését tapasztalja, 
a cigány gyerm ekeknél kérdezettek háromnegyede szerint az otthoni tanu lás 
ritkaságszám ba megy, ötödé szerint pedig egyáltalán nem fordul elő, és 
ezért szinte kizárólag a családra hárítják  a felelősséget.

A lányok és a fiúk iskolázási m agatartása között különbségek vannak  
az iskolai program okban való részvétel, illetve az iskolába járás rendszeres
ségének összefüggésében is. A pedagógusok fele szerint a cigányok gyakran  
nem vesznek részt az iskola tanórán  kívüli program jaiban, és ezt a leányok
ra fokozottan jellemzőnek ta rtják . Egyes esetekben (pl. iskolai kirándulás) 
főként a szegénységnek tu lajdonítják  ezt. Sokan úgy ta rtják , cigány ta n ítv á 
nyaik inkább csak olyan rendezvényeken vesznek részt, ahol táncolni, já tsza
ni, sportolni lehet, és következetesen távol m aradnak a műveltségfejlesztő 
programokról. A pedagógusok többsége szerint a család hanyagsága, nem tö
rődömsége az oka, hogy a gyerekek gyakran hiányoznak, de több m int egy- 
harm aduk fontos tényezőnek ta rtja , hogy olyan családi kötelességek h á ru l
nak a gyerekekre, amelyek nagyobb súllyal esnek latba, m int az iskolában 
való megjelenés. Ezek között elsőrangú a k istestvérek  ellátása, felügyelete, 
ez tipikusan női feladat.

Általános az a vélemény, hogy a kisebbek nem hiányoznak gyakrabban  
az iskolából, m int m agyar osztálytársaik. Ez a rra  utal, hogy az iskola ide- 
gensége .szűnőben van a cigányság körében: tömegessé, ha nem is á lta lá 
nossá vált az iskola elfogadása.

Az iskolában való megjelenés rendszertelensége a nagyobbaknál, a 11— 
12 éven felülieknél válik a  tanulás eredményességét akadályozó problém ává. 
Az olyan etnikai kisebbségnél, amely többé-kevésbé tradicionális közösségek
ben él, és am elynek hagyományos ku ltú rájában  az európai típusú iskolázás 
nem játszik szerepet, ebben az életkorban kezdődik az eltávolodás az iskolá
tól, azaz N yugat-Európában nagyjából a középfokba, M agyarországon a 
felső tagozatba való átlépés u tán . (Az évismétlés m iatt lem aradó gyerekek 
közül soknál ez a váltás alacsonyabb iskolai osztályban történik, s ez bizo
nyára hozzájárul az iskolától való totális elforduláshoz.)

A m egkérdezett pedagógusok 40 százaléka szerint a nagyobb lányokra, 
30 százaléka szerin t em ellett ia nagyobb fiúkra is jellemző a rendszertelen is
kolába járás. Míg a  lányokat a  családi kötelességek ta rtják  távol az iskolától, 
a fiúk inkább a szülők kereső m unkájában vesznek részt, vagy egyszerűen 
„csavarognak”.

Az iskolai m agatartás megváltozásáról a pedagógusok finom abb módo
sulásokat is megfigyeltek. A ny ito tt kérdésekből gyű jtö ttük  ki a táblázatban  
összesített válaszokat.
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A cigány tanulók magatartásában m egfigyelt jellegzetességek 
pedagógusok em lítéseinek százalékában

L á n y  ok F i ú k

kisebbek nagyobbak kisebbek nagyobbak

szociabilitás 40 9 6,5 31,2 2,2
agresszivitás, hevesség 6,5 20,4 10,8 48,4
etnicitás, családi h atás 2,2 18,3 1Д 15,1
iskola irán ti érdektelenség 5,4 25,8 6,5 21,5
gyorsabban érnek 3,2 37,6 2,2 16,1
egyéb 32,3 37,6 33,3 45,2

A kicsiknél egyetlen vonás em elkedik ki: a szociabilitás. A cigány is- 
fiúk és kislányok a pedagógusok szám ára feltűnő módon, nem cigány osz
tálytársaikhoz viszonyítva is szembeötlően kedvesek, barátságosak, alkalmaz- 
kodók, segítőkészek, játékosak. Ez a gyerm ekkép gyökeresen szemben áll 
m inden ism ert sztereotípiával. Még a gyanakvó megfigyelő is kénytelen arra  
gondolni, hogy egy gyermekcsoport, am elyről a pedagógusok kb. harm ada 
ilyen egyöntetűen barátságos képet alko to tt és őriz, ideális partn er az is
kolai m unkában.

A nagyobbakról ado tt jellemzések m in tha egészen más gyerm ekcsoportra 
vonatkoznának. A tö rés szinte drám ai — a pedagógusok nem tudják  mással 
indokolni tapasz ta la ta ikat, m int hogy 11—12 éves kor körül a  gyerekek 
„ráébrednek szárm azásukra”. Ennek illusztrálására íme, egy interjúrészlet: 
„Amíg a gyerek kicsi, elfogad m inket, hozzánk ak ar alkalmazkodni. Amikor 
nagyobb lesz, és m in t m inden kam asznál, erősödik a kritikai érzék, akkor 
ráébred a szárm azására, és kritizál m indent, az iskolát. Ettől fogva a család 
lesz számára a fontos, és minden rossz hatás, am it a családtól kap, az befolyá
solja m ár őt, ak á rm it teszünk.” A pedagógusok jellemzéseiben az elragadó 
kisgyerekekből m ég gyerm ekként „k icsinyített cigány felnőtt” lesz, akivel 
kapcsolatban k iv iru lnak  a sztereotípiák.

A nagyobb lányok leggyakrabban em líte tt sajátossága, hogy biológiai 
érésük a m agyarokénál korábban következik  be. A nagyobb fiúknál az ag
resszivitást, hevességet, indulatosságot em lítik  legtöbbször. S truk tu rális elté
résekkel ugyan, de a lányok és a  fiúk leggyakrabban em lített tulajdonságai 
hasonló személyiségképet, „idegenképet” írnak  le: egy indulatait korlátozni 
alig képes, az iskola irán t érdektelen, bezárkózó, ráadásul biológiailag is el
térő  etnikum  sztereotíp iáit.

Nehéz m agyarázatot találni a h iány ra : szociabilitásra utaló jellemvonások 
a nagyobbaknál egyszerűen nem szerepelnek. Ügy véljük, a cigányság belső 
heterogenitása ellenére is lehet szó hasonlóságról az etnikum  családi nevelé
si stílusában, m elynek „eredm énye” a kedves, vidám, segítőkész kisgyerm ek: 
másfelől létezik a lappangva vagy ny íltabban  megőrzött hagyomány, amely 
a kiskam aszkornak elő írja a felnőttek m elletti részvételt és felelősségválla
lást a család ügyeiben. Ugyancsak közös az etnikum  kényes belső és külső 
szociális helyzete, am ely a felnövekvő gyerekekben fokozza a veszélyérzetet,
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a védekezésre való készenlétet, következésképpen az agresszivitást is. A 
szociábilitásnak m int dom ináns tulajdonságnak a háttérbe szorulása figyel
meztető jelzés kellene hogy legyen a  pedagógusok számára. Az objektív 
etnikai m eghatározottság nem menti fel az iskolát az alól a kötelesség alól, 
hogy befolyásával segítse a kisgyerm ekként olyan rokonszenvesnek talá lt 
cigány lányokat és fiúkat kam aszkorba lépve is megőrizni pozitívan értékelt 
tulajdonságaikat.

A pedagógusok a cigánycsaládok nevelési stílusáról beszélve, szívesen 
fogalmaznak szélsőségekben: „m ajom szeretettel” nevelik — vagy elhanya
golják gyermekeiket. Az előbbi a cigánycsaládoknál túlzottnak íté lt kötő
dést, féltést fogalmazza meg negatív előjellel, az utóbbi a valóságban gyak
ran csak annyit jelent, hogy nem  szorítják a gyerm eket fegyelmezett m aga
tartásra, időgazdálkodásra, ami nélkülözhetetlen a folyamatos iskolai m un
kához.

A tanárok kétharm ada melegnek tarto tta  a  családi nevelési stílust, h á 
romnegyedük szerint a cigánycsaládok engedékeny módon nevelik gyerm e
keiket. Ez a besorolás indokolja a kicsik kedvességét, de egyúttal fegyelm e
zetlenségét is. Legfeljebb a kamasz gyereknél m egfigyelt tulajdonságokkal 
nehéz kapcsolatot találni — különösen, ha azt is tekintetbe vesszük, hogy 
a pedagógusok véleménye szerint a családi hatások éppen náluk m utatkoznak 
meg erősebben, nem pedig a kicsiknél.

A pedagógusok jelentékeny része szerint a cigánycsaládokban a gyerm e
kekkel szemben felállított követelmények hiánya vagy annak a következ
ménye, hogy a szülők nem  törődnek, nem foglalkoznak gyermekeikkel, vagy 
annak, hogy túlzásba v itt rajongásuk m iatt meg akarják  kímélni őket a kö
vetelmények teljesítésétől.

A családi nevelésben hiányzó fegyelemre és követelm ényekre a peda
gógusok valószínűleg a gyerekek iskolai hanyagságaiból, általában iskolai 
norm asértéseikből következtetnek. A cigánycsaládok — minél inkább ha- 
gyományőrzőek, annál határozottabban — m aguknak ta rtják  fenn annak 
jogát, hogy konkrét helyzetekben döntsenek: az iskolai kötelezettségek telje
sítésének vagy az aktuális családi szükségletek kielégítésének adjanak elsőbb
séget. Ha kistestvér őrzéséről, ellátásáról, családi ünnepre való elutazásról 
stb. van szó, akkor egy-két napig a  nagyobbak nem  m ennek iskolába. Ez 
az autonóm ia term észetesen zavarja az iskola működését, s a zavart csak 
növeli, ha ilyen autonóm döntéseket gyenge teljesítm ényű s am úgy is fel
tűnő tanulók hoznak.

A fejletlennek ítélt kötelességtudat m ellett a pedagógusok azt is a  csa
ládi nevelés hibájául róják, hogy — a gyakran hallo tt fordulattal élve — a 
cigánycsaládokban az értelm i nevelés hiányzik. H arm aduk vélekedett úgy, 
hogy a gyereket a  család intellektuális (iskolai) teljesítm ényekre nem  ké
szíti fel.

Az iskolai sikertelenség okai a pedagógusok háromnegyede szerin t a 
hanyagság, lustaság. Ez a m agyarázat háttérbe szorítja a szociokulturális 
háttér, a  tradíciók, az anyagi szűkölködés, az ingerszegény környezet h a tá 
sának felismerését. A pedagógusok a  „cigányosnak” m inősített általános a t 
titűdöt: a kötelességtudat h iányát teszik elsősorban felelőssé azért, hogy 
cigány tanítványaik a vártná l rend re  sikertelenebbek az iskolában, s ezt 
csak kiegészítik — talán  mentséget is ebben találnak rá — az életkörülm é-
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nyék és a hagyom ányok determ inisztikus tényezőivel. A kérdezettek túlnyo
mó többsége szerin t a cigány tanulók iskolai beilleszkedésének konfliktusai 
e tn ikai színezetűek — csak 20 százalék azoknak az aránya, akik a konfliktu
sokat nem ta rtják  közvetlenül etnikainak, de ők is a cigány gyermekek el
térő  m agatartására vezetik ezeket vissza.

A tanárok a  cigány gyermekek érzelm i kapcsolatait kiemelkedően fon
tosnak tartják . N em csak azt hangsúlyozzák, hogy cigány tan ítványaik  sze
ressék az iskolát, hanem  azt is, hogy az iskola, a pedagógusok több szeretet
tel .kell hogy fo rd u ljan ak  tanítványaik  felé.

A cigánycsaládokkal és gyerm ekekkel való együttm űködés javításának 
elsőrendű ú tjá t ab b a n  látják, ,hogy a gyerm ekeket az iskolában érzelem teli 
m eleg légkör vegye körül. A gyerekeket olyanoknak kell elfogadni, amilye
nek, ügyelni kell a rra , nehogy érzékenységük megsérüljön, kiváltképpen ka
maszkorban az átlagos tanulónál több figyelm et, törődést, a szeretet nyil
vánvalóbb kifejezését igénylik, s ,ezt biztosítani kell számukra. A cigány 
gyerekek etnikai érzékenysége, sérülékenysége egyik akadálya iskolai sike
rességüknek, sőt egyszerű beilleszkedésüknek, s a pedagógus akkor já r el 
helyesen, ha ezt tiszteletben  tartja , és törekszik növelni tan ítványai bizton
ságérzetét. A ,kép teljességéhez hozzá tartozik , hogy bár a pedagógusoknak 
több mint a fele képviselte a fenti vélem ényt, de közel a fele közönyről, 
türelm etlenségről, sőt nyíltabb vagy burkoltabb  ellenségességről árulkodó 
nézeteket fogalm azott meg. Ezek szerint a cigány tanulók iskolai problémái 
nem  az iskolából, hanem  a .családi környezetből származnak, kiküszöbölésük
ben sincsen szerepe az amúgy is tú lte rhe lt tanároknak.

A pedagógusok kétharm ada gondolta úgy, hogy a családi nevelésben 
különbségek vannak  a cigány lányok és a  fiúk  között. A különbségek a h a
gyományos .kép sze rin t .rendeződnek : a  lán y t a családnak, a fiú t a világnak 
nevelik. A lányokat családanyának nevelik, nem  engedik személyiségük, ké
pességeik k ibontakoztatását. A fiúkat szabadon — egyesek szerint szabado
sán — nevelik, k o rán  kell önállónak lenniük, pénzt keresniük. A teljesítm é
nyekre való ösztönzést teh á t az iskola és a hivatalos társadalom  keretei 
között hiányolják, de feltételezik, hogy a család m űködését érintő kérdésekben 
a teljesítm ényt nagyon is szigorúan veszik.

Ez a végül is koherens kép azt a tan á ri vélem ényt tükrözi, hogy a ci
gánycsaládokban gyakorlatilag  változatlanul őrződik és öröklődik a  hagyo
m ányos családmodell, s ebben a  rendszerben az iskolának igen kevés a sze
repe. Ez azért tű n h e t meglepőnek, m ert a  m egkérdezett 93 pedagógus közül 
54-en budapesti és .kisvárosi iskolák cigány tanulóival kapcsolatos tapasz
talataikról szám olnak be, akiknek lakóhelye urbanizált. A m egkérdezettek 
90 százaléka szerin t az  iskolakörzet cigánysága foglalkozási, életmódbeli és 
életviteli szem pontból erősen heterogén. Ha ennék ellenére ilyen m arkánsan 
rajzolódik ki a hagyom ányos cigány család képe, akkor csak két dologra 
gondolhatunk. Vagy a  sztereotípiák olyan erősek, hogy legyőzik a napi 
tapasztalatokat, vagy a hagyományok erősebbek az igen különböző cigány 
közösségekben annál, m int am ire szám ítani lehetett. Ez az utóbbi lehetőség 
egyúttal azt is je len ti, hogy az élet olyan fontos területén, am ilyen a fiatal 
nemzedék nevelése, az értékek, norm ák átörökítése, a cigányság egymástól
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sok tekintetben különböző csoportjai között a feltételezhetőnél nagyobb a 
hasonlóság.

A cigány tanulók viselkedése a kérdőívek leírása szerint igen hasonló 
ahhoz, am elyet a kutatók a világ igen sok országában a különböző etnikai 
kisebbségek tagjainál tapasztaltak. így  teh á t ezek a m agatartások csak fenn
tartásokkal fogadhatók el valam ilyen speciális módon „cigányosnak”.

Az etn ikai identitás fejlesztése és fenntartása a nők feladata olyan kö
rülm ények között, am ikor a nem zetállam  ennek a közéletben való fejlődését 
megakadályozza, és az etnicitást a m agánszférába szorítja vissza. A p a t
riarchális viszonyok között a nők feladata volt az új nemzedékről való 
gondoskodás, a kultúra, ,a nyelv átadása, általában a gyermek nevelése. 
Ha az állam kisebbségi politikája ezekre a feladatokra nincs hatással, nem  
adja meg a  lehetőséget az új etnikai identitások kialakulásához, a régi t r a 
díciók konzerválódnak.

Az etn ikai kisebbségek számára gyakran a család az egyetlen olyan hely, 
amely a pozitív énkép m egerősítését szolgálja. A  nők anyagi, háziasszonyi 
szerepét tehát a kívülről jövő fenyegetés, asszimilációs nyomás is igazolja. A 
lányok szám ára a családból való kiszakadás — képességeik szabad kibonta
koztatása értelm ében például — nem  egyszerűen az emancipációhoz vezető 
út, hanem egyben az etnikum  feladása is. Egy ,patriarchálisán  szervezett e t
nikumon belül az emancipáció fenyegetésként értelmeződik, és az elítélést, 
szélsőséges esetben a csoportból való k itaszíttatást vonja maga után. A k i
sebbség felől szemlélve tehát, az emancipációt a többséghez való asszim ilá
ciós kényszer korlátozza. A többségi társadalom  viszont a hozzávaló asszi
m ilálódási az emancipáció feltételeként kezeli.

Az etnikum  a férfiaknak több szabadságot engedélyez, ráruházza a csa
lád létfenntartásáról való gondolkodást. Ezért elsősorban a fiúk tagolódnak 
be a társadalm i munkamegosztásba, övék a  nyilvános é le t terepe. A k i
sebbségi csoport tag já t viszont a  társadalom  alulértékeli, ezzel elbizonytala
nítja azt a férfiidentitást, am elynek fontos eleme az erő, a dominancia. A 
férfiaknak az erre a helyzetre adott gyakori reakciója az erőszak alkalm azá
sa ,a gyengébbekkel, m indenekelőtt a  nőkkel és a gyerm ekekkel szemben. A 
fokozott m értékű agresszivitás rendszerint a korlátozott életesélyekre adott 
válasz.

A lányok és a fiúk egyenrangúsága a cigány etnikum on belül teh á t csak 
olyan társadalm i körülm ények és feltételek között valósulhat meg, am elyek 
nem kötik össze az emancipációt az asszimilációval, azaz, engedélyezik az e t
nikumok kulturális pluralizm usát.
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IRODALOM

A tanulmány az Országos Pedagógiai Intézetben folyó, a cigánygyermekek is
kolai beilleszkedésével kapcsolatos vizsgálat eredményei alapján készült.

*

Forray R. Katalin—Hegedűs T. András: Az együttélés rejtett szabályai. Országos 
pedagógiai Intézet, Bp. 1985.
Horváth Szabó Katalin: A  tanári értékelés és a tanulói teljesítmény közötti jellem
ző összefüggésekről (Bp. Oktatáskutató Intézet, 1985.) c. kandidátusi értekezése a 
kérdés szakirodalmát meggyőzően tartalmazza.
Részletes szakirodalmi feldolgozás a kérdésről Forray R. Katalin: Etnikai öntudat 
és nevelés, in: Hegedűs T. András szerk.: Tanulmányok a cigányság beilleszkedé
séről. Országos Pedagógiai Intézet, Bp. 1987.
Karin Pintér: Das Weibliche im Ethnischen adja a kérdés nemzetközi szakirodalmi 
összefüggéseit (R. Bauböck és misai szerk.: Und raus bist an! Etnische Minder
heiten in der Politik, Verlag für Gesellschaftskritik, Bées, 1988.) Ismert egyébként 
a kérdés a török, jugoszláv vendégmunkásokkal kapcsolatos vizsgálatokból is. Ügy 
véljük, a hatások még nagyobb mértékben jellemzők a hagyományokhoz egyébként 
erősebben kötődő cigányságra.
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Bodor Jánosné — Pál Jánosné

CIGÁNY GYERMEKEK AZ ÓVODÁBAN*

A GYERMEKEK HELYZETE

Az óvodánkba járó  gyerm ekek összlétszámából .a cigánygyerm ekék szám a 
iaz utóbbi években k’b. 30 százal'ék, a három  korcsoportban változó kor sze
rin ti megoszlással. 1E gyermekeik szűkebb családjainak 2,5 százaléka rendel
kezik önálló lakással, ezek is elhanyagoltak, minőségileg rosszak. A többiek 
nagyszülőkkel, vagy m ás rokonokkal laknak  együ tt; többny ire  igen rossz 
állagú, szoba-konyhás lakáshan, négy generáció tizenkét—tizenöt tag ja  lakik. 
A lakásokban ivóvíz nincs.

Ezeknél a cigánygyerm ekeknél nem csodálható az egészségügyi szokások 
hiánya, vagy alacsony szintje. Ezért volt fontos a m indennapi pedagógiai 
m unkánkban, hogy m egism ertethessük a gyerm ekeket a tisztálkodási eszkö
zökkel, testápolási szerekkel, s (ehhez a m unkához igen nagy szeretet, tü re 
lem, egyéni felelősségtudat szükséges.

Fontos, hogy a  gondozási feladatokat folyam atosan sajá títsák  ей a gye
rekek, s váljon  igényükké a rendszeres tilsátálkodás, a m egfelelő öltözködés. 
Sajnos, az otthoni körülm ények és a szülők esetenkénti igénytelensége, h a 
nyagsága és nem törődöm sége akadályozza ilyen jellegű ,m unkánkat.

A családi h á tté r  ism eretében igen fontos tényezőnek ta rtju k , hogy 
tud juk  a család nagyságát, a szülők foglalkozását,, jövedelm i viszonyaikat, 
amelyek szorosan összefüggnek a  szülők iskolai végzettségével.

Cigánygyerm ekeink szülei közül csak m integy negyven százaléknak 
van állandó m unkahelye, a többiek vagy alkalm i m unkából élnek, vagy 
nem dolgoznak.

A cigány szárm hzású fezülők közül 6 százaléknak volt szakm unkás iskolai 
végzettsége, 34 százalékuk rendelkezett általános iskolai végzettséggel, 25 
százalékuk az általános iskolának csak az 5—7. osztályát jvégezlte el, 35 
százalékuk pedjg csak 1—4. osztályról tud  bizonyítványt felm utatni.

* A Pest Megyei Tanács V. B. Cigányügyi Koordinációs Bizottságának Ablak c. 
kiadványában megjelent pályázat rövidített változata.
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Iskolai végzettségüknek  megjelelő a m unkahelyi alkalm azásuk je lle
ge is, s ehhez viszonyul a jövedelmük.

Ezek a tényezőik eleve m eghatározzák életszínvonalukat, ugyanakkor az 
életszínvonal, az é le tv ite l aladsony szírit je  akadályozza az iskolai végzettség, 
a szakképzettség m egszerzését. Igen szaros összefüggés m utatható  k i az ala
csony iskolai végzettség  ás a magas gyereklétszám  között, m ert ahol m aga
sabb a  szülők iskolai végzettsége, d tt aladsonyabb a gyerekszám.

Az alacsony képzettséggel járó  alacsony kereset s ,a m ár em lített szo
ciológiai tényezők is tükröződnék a lakás elégtelen felszereltségén,, a búto
ro k  hiányán — g y ak ran  3—4 em ber alszik  együ tt az ágyban —, az igény
telenségen, az egészségtelen életvitelen.

A cigánygyerm ekek családon belüli helyzete eltér a m agyar családoké
tól, sokféle vonatkozásban . A cigány édesanyák legfőbb értéknek ta rtják  a 
gyerm ek vállalását, a  gyerm ek jelzéseire azonnal reagálnák. G yakorta félnek 
óvodába adni, s e fé le lm üknek  a gyerekek elő tt is ,hangot adnak. Igénytele
n ek  a gyerm ekekkel szem ben. Sokszor tú lfű tö tt érzelm i reakciók jellemzik a 
fe ln ő tt—gyermek 'kapcsolatot. A családi nevelés folyam atában igen sokan 
nevelik  a  kicsit, idősebb testvértő l a nagynéniig, nagymamáig.

Hátrányos helyzetükből adódóan életükben jelen  vannak  a m indennapos 
konfliktusok, (amelyeket gyakran  erőszakos, durva, féktelen  érzelmi k itö ré
sek  kísérnek. A gyerm ekek  nem szerzőik m eg ebben a milliőbein a pszichés 
képességeket, am elyek a tágabb környezetbe tö rténő beilleszkedés során el
engedhetetlenek.

AZ ÓVODA SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZET FELSZÁMOLÁSÁBAN,
AZ ISKOLAELÖKÉSZlTÉSBEN

Fontos feladatunk, hogy az óvodába kerülő cigánygyerm ekek személyi
ségé t m egismerjük, ism erjü k  a családi h á tté r  jellem zőit, a családi nevelést, 
m in t az első szocializációs közeget, amelyből a m in tákat, alapvető érzelmi 
és visélkedétei m odelleket személyiségébe vésve hozza m agával az óvodába.

Az óvoda m int m ásodlagos szocializációs közeg, az óvodai nevelés cél
já n a k , fe ladatrendszerének (alapján a gyerm ekek harmonikuls személyiség- 
fe jlődését, mindazon jártasságok , képességék, készségek fejlesztését tűzi ki 
célu l, amelyeknek m egvalósulása u tán  képesék lesznek az iskolai tanulm á
n y a ik a t megkezderii.

Hogy hogyan a laku l agy-egy cigánygyerm ek sorsa, hogyan lehe't h á trá 
nyos helyzetüket csökkenteni, döntően befolyásolja: já rn ak -e  és meddig 
óvodába? Az a k isgyerek, ak i 3—4 éven á t .rendszeresen lá togatta  (az óvo
d á t, sokkal nagyobb eséllyel rendelkezik arba, hogy értékelje  a tanulást, éh 
a szü lők  előtt is értékké  v á ljo n  a tudás. Az óvodai nevelés során  nemcsak 
a gyerekekre, de a szülőkre is hatunk, s ezt is feladatunknak  tek in tjük .

Az óvodai beiratkozások előtt már fe lk u ta tju k  a Szűcs-telepen élő ösz- 
szds hároméves korú (Cigánygyermeket a népességnyilvántartó  Ős a védőnők 
segítségével. Az utóbbi nég y  évben már m inden három éves gyerek bekerült 
az óvodába, a problém a csak később jelentkezik, arrílikor egyes szülők rend
szerte lenü l engedik a gyerek et az óvodába. A szülők meggyőzése o tt köny-
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nyebb, ahol a szülőik jmaguk fölism erték  a  felem elkedés lehetőségét: van ál
landó m unkahelyük, iskolázottabbak, vagy nagyobb gyerekeik is ide 'jártak , 
vagy já rnak  az intézménjybe. Ok m ár tud ják , m ennyire szükséges az  óvoda 
iskolára előkészítő m unkája.

Legnehezebb a dolgunk az alacsonyabb iskolai végzettségű és <az an a l
fabéta ^szülőkkel, akik még m indig szükséges rossznak, teh ern ek  vélik az 
óvodai nevelést, s a legtöbbször így vélekednek: „Én is megvagyok tanulás 
nélkül! Elég, ha  van két kezem, dolgozrii a betűk nélkül 'is tud o k !”

M indig gondunk van  arra, hogy m ár a beszoktatás elő tt a szülővel 
együtt lehessen az óvodában a  ,gyermek, s ez az előzetels közös tájékozódás 
m egkönnyíti a gyerekek szám ára a miaguk zá rt világából egy nyüzsgő, m oz
galmas, titkokkal teli világba való átkerülést.

A pedagógus hozzáállása, gyerm ekközpontúsága és em patikus képessége 
segít abban, hogy a cigánygyerm ekek m eg ta lá lják  helyüket ,a csoportban, a 
közönségben. Az óvoda nyugodt, családias légkörében sok-sok egyéni seg ít
ségnyújtással, dicsérettel, élm ények sokaságának biztosításával a cigánygyer
m ekek is e lsa já títják  a közösségi élet szabályait, szokásait. Ehhez azonban 
tudatos, tervszerű irányításra van szükség, ahol a gyermek személyiségé
nek alapos ism eretével, az egyéni bánásm óddal tud juk  az egyénre szabott 
fejlődést biztosítani.

A gyerm ekek közösségbe vonását elsősorban érzelm eiken keresztü l 
valósíthatjuk  mieg. A mi feladatunk, hogy bizalm ukat m egnyerjük, m ajd  
később tá rsa ik  felé irányíthassuk. G yakran tapasz taltuk , hogy anyanyelvü
kön keresztül férkőzhetünk közel hozzájuk. Ha csak néhány szót h a llan ak  
tőlünk, az is azt je len ti számúikra: nem  vagyunk idegenek. Ha m ár é rtü n k  
egy-egy szót mi is, könnyebb őket m egértem . Sajnos, nem  tu d tu n k  cigány— 
m agyar szótárt szerezni, ezért a tan u ltab b  cigány szülőket kértük, hogy ír
ják  le szám unkra a legfontosabb szavakat, am elyeket esetenként a gyérte
kékkel együtt gyakoroltunk. Később fokozatosan ism ertetjük  meg az apró
ságokat a m ag y ar nyelvvel, a helyes artikulációval, a megfelelő beszédrit
mussal. A tiszta, szép beszéd az iskolában a tanu lás alapelem évé válik.

A szociolingvisztikai ku tatások  is igazolták, hogy a kulturális szem 
pontból hátrányos helyzetű gyerm ekek — a aigánygyarm ekek ilyenek —, 
legközvetlenebbül az anyanyelvi fejle ttség  színvonalában károsodnak. A m a
gyar nyelv gyenge ism erete, a  szegényes szókincs, a  prim itív  beszédkultúra 
együtt já r  az elvont gondolkodás alacsony szintjével. Ezért is nagyon fon
tos, hogy gátlásaikat, szorongásaikat feloldjuk a közvetlen beszédre ösztön
ző, óldó hatású  légkörben. Nagy szerepet kap a  játékidő, am ikor .az óvónő 
beépülhet a gyermek játékába. A szerepjáték  közben a gyerekek különbö
ző társadalm i szerepeket utánoznak, m ásképpen szólalnak m eg a „papás- 
m am ásban”, vagy a postás, a boltos stb. szerepében. A játék tevékenység
nek óriási szerepe Van a szocializációs folyam atban is, de nem kisebb ez a 
szerep az anyanyelvi nevelésben sem. A társas érintkezés során ism ereteket 
szereznek, fejlődik nyelvi kifejező eszközük, szókincsük, beszédkészségük. 
A bábozás, az irodalm i alkotások, versek, mesék m egism erése és dram 'atizá- 
lása kom oly eredm ényeket hoz a nyelvi kom m unikációs nevelésben.

Az iskolára való felkészítésben, a cigánygyerm ekek h á trán y a in ak  csök
kentésében rendkívül fontos szerepet kap az  oktató m unka az óvodában.
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Az oktatás tervezése során figyelem be kell vennünk, hogy a cigánygyer
mekek ingerszegény környezetből érkezne igen kevés ism erettel rendelkez
nék, s á lta lánosan  m egfogalm azható fe ladatunk , hogy a gyerekeket apiró lé
pésekkel a „ lá tn i-lá tta tn i, m egfigyelni-m egism ertetni” program m al ju ttassuk  
el oda: képesék legyenek  összefüggés ék élt félfedezni, é letkoruknak  megfelelő 
oksági viszonyodat észrevenni.

(A dolgozat ezt követően részletesen számot ad arról, milyen szerepet 
kapnak, és m ilyen  módfszerekkel dolgoznak a  pályázók az oktatás terén  
egy-egy foglalkozási ágban a tervszerű és kö tetlen  foglalkozások rendszeré
ben. K iadványunkban  a környezetism eret és a m unkára nevelés szak terü le
tekkel foglalkozunk.)

KÖRNYEZETISMERET

Ez az egyik foglalkozási ág, ahol legjobban lemérhető, milyen kevés él
ménnyel és ism erettel rendelkeznek a gyerekék akár a term észeti, ak ár a 
társadalm i környezet terén. Sok-sok élm énnyel, megfigyelő isétával, hely
színen vezetett foglalkozással (erdő, piac, á lla tkert, cipőgyár, állatkórház, hű- 
tőház, vasút, m úzeum , posta stb.) b iztosítjuk  a ko ruknak  megfelelő tapasz
talat-, ism eretszerzés lehetőségét. Az élm ények, ism eretek s ezek óvodai fel
dolgozása kapcsán (játékban, foglalkozásban, szabadidőben) kinyílik elő ttük 
a tenméiszeti és a  társadalm i környezet. Ébredező kíváncsiságukat, érdeklő
désüket m indig újiaibb és újabb esem énnyel fokozzuk, igyekszünk nyito ttá  
tenn i őket a v ilág  megism erésére. Nagyon sok gyermek érdeklődését sike
rü lt felkelteni a ku ltú ráh o z  kapcsolódó tevékenységek irán t (könyvtár, báb
színház, múzeum, mozi), s örömmel tö ltö tt el bennünket, m unkánk igazolá
sá t is jelentette, am ik o r nem  egy cigány 'k isgyerek k érte  szüleit, hogy iratkoz
zanak be az óvodánk m ellett található  „Mozgó könyvtárba”.

Kiemelt fe lad a tu n k  a  környezetism ereti foglalkozások tervezése és veze
té se  során, hogy a gyerekéket apró lépésekben — mindig az egyszerűtől a bo
nyolultabb felé h a lad v a  — szemléletes m ódon, több oldalról m egközelítve 
dolgozzuk fel a term észeti és társadalm i környezet anyagát. Igen fontos, 
hogy a gyerekek a, jelenségeket m indig tárgyhoz kötötten, sajátos környeze
tükben  ism erjék ,meg, hogy az óvónő helyes kérdéseivel irányítsa a gyerekek 
figyelm ét az a d o tt tém ára . ЕгГе kiválóan alkalm asak — m int m ár em lítet
tü k —, a megfigyelő sétá'k, a helyszínen v ezete tt foglalkozások vagy később 
a képhez kötött (diapozitívek, színes képek, fényképek, egyéb oktatástechni
kai eszközök stb.), a m anipulációs tevékenységhez szorosan kapcsolódó (vá
logatás, osztályozás, csoportosítás, rendszerezés stb.) ismeretfeldolgozó, 
-rendszerező foglalkozások.

Az ősztéma feldolgozása során a helyszínen figyelik ,meg a gyerekék a 
term észeti környezet változásait (fák, bokrok, virágok színeit, levélhullást 
stb.), majd másik alkalom m al a  kertekben  folyó őszi m unkákat, ellátogat
n ak  a piacra, ahol az ősszel érő gyümölcsökből vásárolhatnák. Folyam atosan 
figyelik az időjárást, annak  változásait, m egfigyelik az em berek öltözködé
sét. részt vesznek alm a-, diószüreten, de tevékenyen bekapcsolódnak az óvo
da őszi kerti m u n k ála ta ib a  is.
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A sok-sok élmény, ism eret felelevenítése, rendszerezése a foglalkozáso
kon nagyon átgondolt tervezőm unkát, foglalkoztatási form át és vezetést igé
nyel a óvónőtől. A sóik színes képből a  megfelelő őszi képek válogatása —, 
a csoportosítás indoklása — során fejlesztjük a gyerm ekek gondolkodását, 
szándékos figyelmét, emlékezetét, beszédét. A tevékenység közben m egta
nulnak a  foglalkozás manipulációs eszközeivel bánni, ezeket rendeltetés sze
rin t használni, ,s a tanulási fo lyam atban  a gyerm ekék elsa já títják  a foglal
kozásokon elvárható  és szükséges fegyelm ezett m ag ata rtást (jelentkezés u tán i 
beszéd, eszközfegyelem stb.).

A já ték  m ellett az óvodáskorú gyerm ékek életében m egjelenik .a m unka, 
s ez a kettő  gyakran  a napi életben, a nevelés fo lyam atában összekapcsoló
dik. Óvodába lépésük pillanatátó l koruknak megfelelő követelm ényékkel 
ism erkednek a m unkára nevelés terü le tén :

önkiszolgálás (testápolás, öltözködés, wc-használat, mosakodás, étkezés 
stb.),

naposi m unka, 
közösségért végzett m unka, 
kerti m unka.
A családból kikerülő gyerekek többsége önállóan öltözködni és enni sem 

tud. K érdéseinkre a szülők elm ondták, hogy általában  ők, vagy a nagy
szülők öltöztetik a gyerekét, s így 'történik az etetésük is, pedig a 3—6 éves 
gyerekék szinte keresik az a lkalm at a  m unkára, mivel ez sikerélm ényhez 
ju tta tja  őket. Sok dicséret, buzdítás, segítés u tán  egyre bátrabban  végzik 
gyerekeink a  feladatokat, s gyorsan felzárkóznak tá rsa ik  mellé. Az el'ső si
kerek u tán  m ár könnyen bevonhatók a  bonyolultabb m unkákba is. Fokoza
tosan m egism erik a m unkafolyam atok helyes sorrendjét, technikáját, pl. te 
rítő, edények, evőeszközök fogása, helyes elhelyezése az asztalon stb., kez
detben fe lnő tt segítségével, m ajd egyre önállóbban.

A m unkához való pozitív viszony — ha lassabban is —, m indannyiuk- 
ban kialakul. Nagycsoportos koruk (Végére — ha legalább három  évet jártiák 
óvodába —, m inden gyerek pontosan elvégzi feladatát, k ialaku l nála a m un
ka szieretete, szükségességének érzése, s egymás m unkájának  megbecsülése 
is. Nagy jelentősége van m indennek olyan vonatkozásban is, hogy a gyerek 
m agatartása a családra is befolyásolóan hat, hiszen otthon is kéri a 
tányért, v illá t, s neon szívesen eszik lábasból vagy fazékból, s főleg nem  kö
zösen. Így az életmód alakulásária is — h a  csak közvetve is — h a tás t gya
korol az óvoda.

A CSALÁDDAL TÖRTÉNŐ EGYÜTTMŰKÖDÉS

Fontos, hogy tovább keressük az utat, a lehetőségeket a rra  hogy a családdal 
együtt tud juk  a cigánygyerekeket az iskolára felkészíteni, hátrányaikat 
csökkenteni. Hiába m ondja az ONP: „Az óvoda a  családdal együtt e lé r t 
eredményeivel alapozza meg az iskolai nevelést” , ha még nagyon kevés 
cigány szülőt tudunk  e fe lad a tra  megnyerni. Ehhez továbbá felvilágosító 
m unkára, szem léletváltozásra, meggyőzésre van  szükség részünkről is, de 
más szervek résziéről is. Segítséget kapunk a körzeti gyerm ekorvostól, vé-
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dőnőktől, a Hazafias N épfronttól, a Cigányügyi Koordinációs Bizottságtól, a 
gyámügytől. P róbálunk  olyan tan u ltab b  cigány szülőt tó m egnyerni az ügy
nök, alkinék a gyerm eke óvodába já r, e a Cigányügyi Koordinációs B izottság 
tagja.

A meggyőzés, a  kö tetlen  elbeszélgetés, a, tap in tatos tanácsiadás, a szülők 
észrevétlen form álása a családlátogatásokon a legeredményesebb. Az úgy
nevezett ,ny ílt napok, am ikor a .szülők betek in tést nyerhetnek  a gyermekek 
óvodai tevékenységébe — a cigány szülők részéről még mindig nem eléggé 
látogatottak.

A hátrányos és veszélyeztetett gyerm ekekre való különös odafigyelés 
nemcsak pedagógiai, hanem  gyérm ék- és ifjúságvédélm i fe ladato t tó jelent. 
A rászorulók részére jav asla tu n k ra  a gyám hatóság 'segélyezéssel, a napkö
zis térítési d íjak  befizetésével n y ú jt segítséget a cigány családoknak. £ a j- 
nos így tó gyakran  kdll szélm alom harcot v ívnunk m ind nekünk óvónőknek, 
m ind a gyám hatóságnak.

Volt m ár példa a r ra  tó, hogy ruha-, íjátékgyűjtéssel próbáltunk  segíteni 
egy-egy családnak, de m ásnap a nagym am a eladta a gyerékelknek szánt ru
hát az ócskapiacon.

Feladatunk  összetett és társadalm i összefogást kíván, ugyanakkor nem 
nélkülözheti a cigányok akarásá t sem.

Oláh Jolán: Pávák
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Kerékgyártó István

A FANTÁZIA TORVÉNYE SZERINT 
Autódidakt-a Cigány Képzőművészek 
II. O rszágos Kiállítása

Tizennyolc éve annak, hogy Balázs János m űvészete országos érdeklő
dést, m ondhatni szenzációt keltett. A k ritik a  a  m agyarországi cigányság 
első festőjét ünnepelte személyében. V alójában két dunántúli cigány alkotó, 
Kiss József és Fenyvesi József megelőzte őt, az előbbi 1954-ben, az utóbbi 
1958-ban kezdett képzőm űvészettel foglalkozni. Mégis a  fordulópontot, , a 
ny itányt Balázs m űvészete jelentette, a többiek alko tóm unkájára  is az ő 
művészete irán t m egnyilvánuló érdeklődéi továbbhullám zása h ív ta  fel a fi
gyelmet. Balázs m űvészete ugyanis kivételes eredetiségével és szuggesztív 
fantáziájával lenyűgözte a  nézőket, s benne egyben a cigány nép i sa já to ssá 
gok is magas szintű kifejezést nyertek.

Még egy évtized sem te lt el, s az egymás u tán  színre lépő alkotók, ha 
m ásképp nem is, egy kiállítás erejéig csoportba töm örülhettek  az 1979-ben 
m egrendezett A utodidakta Cigány Képzőművészék I. Országos „Kiállításán. 
Ez a k iállítás Daróczi Ágnes kezdeményezésére, a Népművelési In tézet gon
dozásában, K arsai Zsigmond közrem űködésével jö tt létre, és a P a tak y  Ist
ván Művelődési Központban rendezték meg. Most pedig, egy évtizeddel az 
első csoportos bem utatkozás után, a N éprajzi M úzeum adott o tthon t az auto
didakta cigány képzőművészek képeinek és szobrainak.

Az első kiállítás 12 alkotója (Balázs János, Horváth Vince, F enyvesi Jó
zsef, Kiss József, Orsós Jakab, Pongar Béri Károly, Balogh Balázs Andráp, 
Oláh Jolán, Orsós Teréz, Kaiánycfs Lajos, Hock Lajos, Bada M árta) közül 
ketten  (Hock és Kalányos) abbahagyták a  festést, de a  közben színrelépő 
festőkkel, grafikusokkal, Dilinké Gáborral, Szécsi Magdával, Ráczné K alá
nyos Gyöngyivel — hogy csak a legjelentékenyebbeket említsük, — tovább
bővült, erősödött a  cigány művészek csoportja. Pedig nincs is m indenki je 
len ezen a 17 alkotót bem utató k iállításon. így a  m onum entális ábrázoló 
készséggel és jelképterem tő erővel foglalmazó Szentandrássy István  és nem 
csupán költőként, hanem  képzőművészként is eredeti tehetségű Bari Károly 
nem csatlakozott a kiállítókhoz.

A m agyarországi cigányság, hogy az életform aváltásnak ebben a krízi
sekkel terhes, új /korszakában kifejezze ,a m aga vágyait, eszmélését, hogy 
h írt adhasson belső világáról — m egszülte a maga értelm iségét, s ezen 
belül költőit, íróit, elaődóművészeit és .képzőművészeit. Kicsit h aso n lít ez ah
hoz, ahogy a 30-as évek M agyarországában a felbomló, átalakuló  hagyom á-
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nyos paraszti életform ából kiem elkedtek az ún. parasztinak és parasztfestők, 
s mintegy m egostrom ol Va a társadalm at, helyet kértek magúiknak a szelle
m i életben. „ Itt egy általános korjelenséggel állunk szemben” — állap íto tta 
m eg róluk szólva 1935-ben Móricz Zsigmondi „Az őstehetségek k o rtünétek” 
c. , írásában: „A nép, a földm ives pép  milliói, egészen a világháborúig  alig 
ad ta  jelét annak  hogy a tehetség hogyan küzd a lehetetlenséggel 
az ő m indent eltakaró  kebelében. De most, egészen közel, a vi
lágháború lezajlása óta, az utolsó tizenöt évben egyre roham osabban in
dul meg az a sa já tság o s fo’yam at, hogy a nép fiai átlépik az iskola zónáját, 
é*s iskolán k ívü li önm űvelődéssel egyszerűen beleavatkoznak az életbe. A 
legfontosabb, am ft ebből a  jelfenségből meg ke ll szívlelnünk, az, hogy az is- 
kóla m indenhatósága m egtört. A nép gyerm ekeinek papírform a .szerint, ma 
sincs semmi joga a m agasabb k u ltu rá lis  k ísérletekre, hiszen a népm űvelés 
tehén semmi á ta lak u lás  nem tö rtén t.”

Ami a  .tanuláshoz Való papírform a szerin ti jogot illeti, a hajdan i aka
dályok ledőltek, de ez a jog a  többszázados oiv.ilizációs lem aradás, a súlyos 
szociális körülm ények m iatt, az eseték többségében nem realizálódott. S ha  
pedig a tehetség  feszegette  a bürokratizálódott-kliklkesledett m űvészeti élet 
kereteit, s nem vo lt hajlandó besétálni az am atőrizm usnak „a szabadidő kul
tu rá lt eltöltése” nevezetű zsákutcájába, m űködésbe lépett a  „papírform a” 
szerin t történő kirekesztés, a középszerűség érdekvédelme. így kényszerült 
például — sikertelen  megélhetési, m űterem szerzési és alapfelvételi kísérletek 
u tán  — külföldre Béri Károly, s így u tasíto tták  vissza Bada Márta Művé
szeti Alap-tagsági kérelm ét is. (Igaz, a visszautasítás nem cigány szárm azá
suknak, hanem tehetségüknek szólt, hiszen a 60-as években indult modern, 
illetve a hagyom ányokat m egújító művészek jó része is m ésfél-két évtizedes 
késéssel le tt A lap-tag, s többen, éppen a legtehetségesebbek közül valók, 
még ma sem azok.)

Az utóbbi k é t évtizedben tehát kiem elkedtek a cigányságból azok a 
festői tehetséggel rendelkező idős és középkorú emberek, akiknek régebbi 
életükben meg sem fo rdu lt a fejükben, hogy képzőművészettel foglalkozza
nak, vagy ha szerettek  volna festem, akkor sem gondolhattak arra, hogy 
e rre  időt és pénzt áldozzanak, különösen nem  arra, hogy ezt válasszák hi
vatásuknak. Nehéz szociális körülm ényeik, iskolázatlanságuk folytán nem
hogy a Képzőművészeti Főiskolára, de m ég a Képző- és Iparm űvészeti Szak- 
középiskolába se igen ju th a ttak  be. S jelentkeztek — az intézményes oktatás 
szempontjából m ég m indig esélytelenül — fiatalok is (Bada Márta, Béri Ká
roly, Szentandrássy István, Orsós Teréz, Ráczné Kalányos Gyöngyi, Gyügyi 
Ödön).

Az intézményes képzésbe nem tu d v án  bekapcsolódni, iskola nélkül, ön
m aguk erejére hagyatkozva, esetleg szakköri stúdium okba kezdve vagy ép
pen innen-onnan ellesve az alapvető technikai tudnivalókat, kezdtek el al
kotni. A felhalm ozódott élmények, a  kikívánkozó mondandó feszítő ereje arra 
sarkallta  őket, hogy közvetlenül fejezzék ki önm agukat.

A 70-es, 80-as években a cigányság m űvészi önkifejezése a  költészetben 
és a festészetben bontakozott ki elsősorban. (Még a prózát is á tjá r ja  egy
fa jta  szubjektivitás, belső lirizmus.) Érthető, hogy az élm ényeknek közvetlen, 
az alkotó szubjek tum nak leginkább te re t engedő költészeti m űfajokban fo
galm azódtak meg sokré tűen  és átütő erővel a cigányság életérzése és sors-

96



kérdései. A líra mellett, hasonló érzelmi és indulati hevülettel, a festészet is 
elem entáris erővel jelenítette meg a cigányság önkeresését, az életform a
váltás fizikai erőt, ideget, lelket próbáló kínjait és rem ényeit. A vizuális ki
fejezésének a belső látásból, fantáziából fakadó közvetlensége folytán teh á t 
szintén alkalm as volt arra, hogy társadalm i, szociális és képzésbeli hátrányo
kat viszonylag gyorsan behozva, autentikusan tud janak  vallani élményeikről.

Abban, hogy Magyarországon — más országokhoz viszonyítva is — a ci
gány képzőművészek kivételesen népes csoportja lépett fel, minden bizony
nyal — m int m ár u taltunk  rá  — alapvető szerepe volt Balázs János felsza
badító hatásának. Példájával azt sugallta, hogy lehet iskolák nélkül is ki
emelkedni, s nem kell okvetlenül a számukra bonyolult és szemléletüktől 
idegen ábrázolásmódokat m egtanulniuk, hanem szabad a belső látás, a fan
tázia törvényei szerint is festeni. (S egy évtized óta az első magyarországi, 
főiskolát végzett hivatásos festőművész, Péli Tamás hatása is bá to rítja  a 
cigány képzőművészeket elindulásukban.) ösztönző hatása volt annak a ci
gány képzőművészek irán t megnyilvánuló társadalm i érdeklődésnek is, am it 
először szintén Balázs művészete ébresztett fel. Ez az érdeklődés — szeren
csére — viszont m érhetetlenül pozitívabbnak m utatkozik, m int az az üzleti 
reklám  és fogadtatás, am iben a harmincas évekbeli parasztfestőknek volt 
részük. A nnak idején ugyanis Bálint Jenő az általa felfedezett és „őstehet
ségeknek” nevezett parasztfestőket és szobrászokat az arisztokráciának és a 
nagypolgárságnak tálalta fel rosszízű, az emberi m éltóságot sértő h írverés
sel. A cigány képzőművészek mai fogadtatása viszont a társadalm i közgon
dolkodás demokratizálódását, fogékonyságának növekedését m utatja. S végül 
úgy látszik, hogy a m agyarországi viszonyok — az itten i cigánypolitika hibái 
és a több vonatkozásban jelentkező manipuláció ellenére is — kedvezőbbek 
voltak a más országokbelieknél a cigányság önszerveződésére, a cigány
értelmiség létrejöttére, a cigány művészek fellépésére, a különböző fejlődési 
alternatívák artikulálódására és ütköztetésére.

Mi a titka, a m agyarázata annak, hogy a  70-es, 80-as években színre 
lépő cigány képzőművészek többségének sikerült egyéni arculatú, öntörvényű 
alkotói világot terem tenie anélkül, hogy főiskolai képzésben, vagy egyáltalán 
valamilyen rendszeres és intézményes képzésben részt vettek  volna? A m a
gyarázat a belső látású képi gondolkodásban és képterem tő fantáziában, és 
az ezzel összhangban lévő közvetlen kifejezésmódban, az expresszivitásban  
rejlik. Ösztönösen is jól ism eri fel a cigány alkotók zömének ezt a  képi gon
dolkodásbeli jellegzetességét a tíz  évvel ezelőtti kollektív kiállítás egyik részt
vevője, Hock Lajos: „Ügy érzem, hogy mi, cigányok Van Gogh-gal valahol 
lelki rokonságban vagyunk, m ert nem kívülről, hanem  belülről festünk .”

Ez az expresszív alkotásmód nem elsősorban a „grand a r t” valam elyik 
stílusirányzatának hatására jön létre, hanem spontán módon. A stílus, a k i
fejezésmód nem szándékolt, hanem  m ondhatni pszichikailag feltételezett: aki
ben ilyen típusú szemlélet szerint rendeződik képszerűen a tapasztalat, ab
ban az élm ény feszítő ereje törvényszerűen m egterem ti a maga közvetlen 
kifej ezésmód j át.

Két olyan alkotásmód létezik ugyanis, ami a m űvészettörténeti előzmé
nyekhez történő kapcsolódás nélkül is képes esztétikai érték  létrehozására: az 
egyik a naiv tárgyias, a másik a spontán expresszív művészet. A naiv és a 
spontán expresszív m űvészet egymással ellentétes, de egyben párhuzam os
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művészeti jelenség. M indkét alkotói típus közvetlenül, a sa já t spontán módon 
k ialakult képi gondolkodásra hagyatkozva, az emlékező-képzelő látásban szü
lető képet festi vagy farag ja  meg. Az egyik azonban statikus, a másik pedig 
mozgalmas. A naiv az állandóság szintjén, állapotszerűségébe merevíti be, 
jelen íti meg m ondandóját, a másik, az expresszív pedig változásában, moz
gásában ragadja m eg a világot az érzelmi, indulati kifejezés, a gondolati 
hangsúly szerint eltúlozva. Ax expresszív alkotásmód lényege tehát a moz
gás, a változás m egragadása — legyen az akár külsődleges mozgás, akár 
belső, pszichikai mozgás. A mozgás m egjelenítése azonban nem az anatómiai 
ábrázolás szerint tö rtén ik , hanem  a karakterisztikus jegyek kiemelésével, k i
fejező hangsúlyokkal. A spontán expresszív alkotó az érzelmi, indulati kifeje
zés, a mondandó szerin t alak ítja a form át, például összenyomhatja a  figurát 
egyharm adára, vagy m egnyújthatja  kétszeresére. A naiv művészetben a v i
láglátás, a lé tállapot statikus megidézése a lényeges, a spontán expresszív 
m űvészetben az érzelm i-indulati kifejezés, a karak ter m egragadása, az élet
szerű megfigyelés azonban  m indig alárendelődik a kifejezésnek. A spontán 
expresszív alkotásm ódból könnyű az átfejlődés a hivatásos művészet szub
jek tív  irányzataiba — például a vele sok vonatkozásban rokon expresszio- 
nisztikus kifejezésm ódba — anélkül, hogy a kialakult belső értékeiket elvesz
tenék. A cigány alkotók közül többen ösztönösen és tudatosan is egyre in
kább  hasznosították és hasznosítják a hivatásos m űvészet irányzataiból mind
azt, amivel ezt az expresszív m egjelenítési módot gazdagíthatják, s a közvet
len kifejezésből átfe jlődnek  a hivatásos m űvészet nagyobb alkotói távolság- 
ta rtá st, bonyolultabb áttételeket m utató alkotásm ódjaiba. A spontán ex
presszív és a naiv tárgy ias kifejezés ugyanis valójában két sajátos megnyil
vánulási form ája a m űvészet két alapvető alkotásm ódjának, a tárgyiasnak 
és az expresszívnek. Ez a kétféle képi gondolkodásmód végigvonul a m ű
vészet története, s a  különböző stílusirányzatokban új és új form ában in- 
kam álódik.

Az A utodidakta C igány Képzőművészek II. Országos K iállításán találunk 
naturalista, realisztikus szellemben fogant m űveket is. Mégis az expresszivi
tás gyakran még a rea lista  szellemben fogalmazó alkotók m űveiben — éppen 
a legjobb alkotásokban — is jelentkezik. Fenyvesi József például portréin 
nagyvonalúan leegyszerűsíti a form ákat, lényegretörően hangsúlyozza a ka
rak te rt, a színek nem  a valóságos látvány, hanem  a lelki tarta lm ak  k ifeje
zése szerint alakulnak. A rcképei egyben sorsábrázolások is („Péter bácsi” , 
„Ignác bácsi”). A m ostani k iállításra új vonulatot bontakoztato tt ki m unkás
ságában. „A cigányság bevándorlása M agyarországra” c. sorozatában — tö r
ténelem könyvekben, ú tleírásokban  búvárkodva s a mesei képzelettel is á t
színezve — újraéli a vándorlás állomásait. A sorozat legkiforrottabb darab
ja ib an  elszakad az ú tleírásszerű  tudósítástól, a képzelet felforrósodik és meg
kapó kifejezőerővel te lítőd ik  a kép.

Orsós Jakab m unkásságában egyszerre figyelhetjük meg a népművé
szeti hagyom ányokra tám aszkodó stilizációt és az egyéni kifejezésről tanús
kodó expresszivitást. F atálait, evőeszközeit a népi kézművességre jellemző 
tiszta  egyszerűséggel és célszerűséggel, a fa anyagszerü szépségének érvényre 
ju tta tásával form álta. Nincs ra jtuk  semmi fölösleg, könnyűek és kézbe illőek. 
Szobraiban viszont a stilizáció személyességgel párosul. Például az Apáca c. 
groteszkben kifejező, szatirikus jellegű kisplasztikájában.
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A népi kisrealizmus, az anekdotikus realizm us, olykor naturalisztikus és 
dilettantisztikus vonások keveredése figyelhető meg Horváth Vince fa fa ra 
gásain. Művészetének legkiemelkedőbb darab ja ira  egyfajta stilizált realisz
tikus ábrázolás vagy éppen az expresszivitás jellemző, például a Keresztvivó 
c. szobrára, amely szuggesztív megjelenítése a rádőlő, rásúlyosuló, kereszttel 
viaskodó, sorsát beteljesítő isten-em bernek.

Az alkotók többségére azonban nem a naturalisztikus, látványszerű áb
rázolás, hanem  a merész képi hangsúly okát terem tő expresszivitás a je l
lemző. Ennek a vonulatnak a legjelentősebb alakja Balázs János. Rem ete és 
bölcs, egy XX. századi Diogenész, aki gyűjtögető életmóddal ta rto tta  fenn 
m agát a gépi civilizáció korszakában. Különc, magányos és ősi vonásokat 
m utató életm ódja az élet perifériájára  szorította őt, de egyben m egterem tet
te szám ára a lehetőséget a szemlélődésre, az önálló világkép kibontakozta
tására.

Először közvetlen környezetét, a pécskődombi házakat ábrázolja képein, 
a látvány egyszerű stilizálásával. Néhány bensőséges érzelemtől áthato tt, a 
naiv művészet körébe sorolható festm ényt is alkot, m inden részletet egyen
értékűen kidolgozva, átlelkesítve („Anya gyerm ekével”, „Bőség”), de végül 
nem tud ja hinni igazán ezt a vágyott, naiv harm óniát, s a Kék virágok c 
festményén a naiv szemlélettel m egform ált tárgyi motívumok mögé zakla
tott, indulatosan m egjelenített expresszív h á tte re t fest. Ettől kezdve gátsza
kadásszerűen törnek fel belőle az évtizedeken át halmozódó tapasztalatok, 
belső feszültségek, egy sajátos világkép á lta l rendezett létélm ények im m ár az 
expresszivitás, a belső vízió kivételes erejével.

Bizarr képzeletbeli világ a Balázs Jánosé. Festm ényein emberek, állatok, 
szörnyek, egzotikus növények, gyümölcsök zsúfolódnak egymás mellé, s hol 
valamiféle nehézkedési erő ta rtja  őket össze, hol pedig valam ilyen titokzatos 
hatalom nak engedelmeskedve, kataklizm a örvényébe kerülve repülnek, zu
hannak, egymással összekeverednek. A lakzatai gyakran keveréklények: az 
em bernek agyara, szarva nő, az állatok em berként viselkednek, a növény gu
mója edénnyé válik. Ezek a bizarr fantáziájú  képek — a látvány m eghök
kentő különösségén túl — mélyebb értelm et is hordoznak, sajátosan egyéni 
világkép, életfilozófia, etikai m agatartás ju t  bennük kifejezésre. Balázs Já
nos a társadalm i kötöttségek megszokott láncolatából kim aradva, rem eteként 
elvonulva a maga m ódján ú jra  felvetette és végiggondolta az emberi tö rtén e
lem és sors alapkérdéseit. A ttitűd je a  szemlélődő emberé, de a szenvtelen- 
séget gyakran felfokozott érzelmi, indulati viharzás váltja  fel. Az emberi 
történelm et a jó  és a rossz küzdelmeként, m integy személyes problém aként 
éli újra, és az alkotás kínzó viaskodása, a feloldatlan ellentm ondások meg- 
idézésévé válik. Jellegzetesen dualista szemlélet ez. A lét lényegét a folyton 
megújuló küzdelemben lá tja : „egyik oldalon szemben áll egymással a szel
lemiség nagysága a fizikai óriással, am ott az erkölcs m egtépázott Istene, a 
minden üdvösségre vészt jelentő ördöggel. Győzelem se itt, se ott nem kelet
kezik: nem ám! m ert győzelem nem volt, m ost sincs, nem is lesz soha! De, 
hogy a  művészet remekei ebből keletkeznek, születnek, az m egdönthetetlen 
igazság!” Balázs egyik lábával az őskorban, m ásikkal a gépi civilizációban 
áll. Az állatokat az em beriség hajnalát idéző képein úgy ábrázolja, ahogy 
azt hajdan a mítoszok korában tették ; s ugyanakkor az űrhajók, s az új 
háború fenyegető veszélye is m egjelennek festményein. M űvészetében a rossz
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ellenében „vázolta összekuszált szerkezetét az életnek, amelyben sok a gyű
lölet, kevés a szeretet, s több a megvetés, m int az egymáshoz való közele
dés”. Olyan korszakban, am ikor a m űvészet többnyire csak a világ egy-egy 
töredékes részét, egy-egy szeletét képes m egragadni, ő a teljességre tört, a 
maga módján szintetizált. M űvészetének összefüggésrendszere, képi nyelve
zete jobbára még m egfejtetlen.

A jó és a rossz küzdelm e Béri Károly  művészetének is alapm ondandója. 
A tíz évvel ezelőtt rendezett autodidakta cigány képzőművészeti kiállításon 
bem utatott képei a cigányság szociális problém áit, az életform aváltás kulcs
szituációit, konflik tusait ábrázolták. Ügy érezte, hogy művészetét túlzottan 
és leszűkítve csupán ezeknek a cigánysorsot ábrázoló képeknek az alapján 
ítélik meg. Fellázadt. „Egy cigány m iért ne lehetne egyetemes?” — kérdezte, 
s elkészítette a T riptichon c. nagym éretű szénrajzsorozatát, amely a  cigány 
mese- és hiedelemvilág jelképes m otívum aival építkezve az em beriséget fe
nyegető legfőbb rosszat, a háború rém ét jeleníti meg, s a mesék legkisebb 
fiúja, kezében számítógépes lyukkártyá t szorongatva indul el szerencsét p ró 
bálni. Béri szakköri tanulm ányokat is folytatott, formanyelvét, színvilágát 
azonban teljesen önállóan alakíto tta ki. Expresszív, víziószerű, fo jto tt tűzű 
pasztellképein a m otívum ok egyre stilizáltabbakká, s a szecesszióval rokonít- 
hatóan nyugtalanná, tekervényes vonalvezetésűvé válnak. („Mammon”, „Hu
rokban”, „Spirálban”). Lelkiállapotokat, a lélek belső titka it idézik fel nap
raforgó-lényei („V iráginger” , „Éjfél”, „Szél”), anélkül, hogy Van Gogh nap
raforgóinak hatása alá kerülne, jeléül annak, hogy a lélek tájairól új üze
neteket tud közvetíteni, a m ondandó szuverén képzeleti form ában jelen t
kezik.

A jó és a rossz harca, a hűség és az árulás, az áldozat értelm e vagy 
hiábavalósága foglalkoztatja Dilinkó Gábort is biblikus tárgyú, belső indu
lattól feszült képein („M egfeszített”, „M egérte?”, „E lárultalak”). A háború 
emléke is biblikus m otívum okkal, a keresztre feszített, meggyalázott Krisztus 
víziójával együtt jelenik m eg művészetében, egy máig lezáratlan, kínzó 
erkölcsi töprengés képi megfogalmazásaként. Emlékezetesek expresszív hang
súlyokkal fogalmazó, groteszket és tragikum ot vegyítő vagy fanyar hum orú 
portréi, tragikus élethelyzeteket ábrázoló figuraegyüttesei. Régebben erős 
ütésű színekkel feste tt, m a m ár inkább visszafogottabb színviszonylatokból 
ragyogtat ki egy-egy égő vöröset, vakító fehéret, ha a kifejezés úgy kíván
ja . A re jte tt belső feszültségek érzékeltetését szolgálja az aszim m etrikus 
komponálás, a szokatlan form ai-színbeli egyensúlyok megteremtése.

Dilinkó G ábort a látványfestészet is foglalkoztatja. Ezek a plein aire- 
jellegű képei gyakran felem ás megoldásúak, s nem érik el a fantáziából fe s 
te tt  m unkák színvonalát, pontosabban, ha az emlékezés érzelmi sodrába 
az impresszionisztikusból — a figurák megjelenítéséhez hasonlóan — expresz- 
szívbe fordítja át a táj ábrázolást, a kép művészi teljessége helyreáll, egysé
gessé és szuggesztívvé válik.

A plein aire hatások expresszívvé alakítása, a felfokozott atm oszférate
rem tés Bada Márta m űvészetének alapvető kifejezésmódbeli problémája. Ké
pe it derengő, kápráztató  fény já rja  át, m int am ikor az erdőszélen, a fák, a 
v ibráló lombok közé besüt a napsugár. Vagy az éjszakai holdfényes táj a t
m oszféráját, vagy éppen valam iféle vízmélyi derengést érzünk laza ép ítke
zésű kompozícióit szemlélve. Ebben a derengő-kápráztató világban jelennek

1 0 0



meg fantasztikus mesei szituációi és a  központi élethelyzeteket a m ese va
rázsával megszínesítő ábrázolásai. Ú jabb képeinek olykor m egoldatlan ket
tőssége, hogy miközben a  tá ja t oldott folthatással, atm oszférikusán festi, a 
figurák rajzos kontúrokat kapnak. A belső és külső látásmód ütközik, keve
redik ezekben az esetekben némi stíluskeveredést okozva.

A kiállítás alkotói között nincs egyetlenegy sem, akinek m unkássága 
teljes m értékben a szorosabban vett naiv művészet körébe lenne sorolható. 
Em lítettük, hogy Balázs János expresszív vizionárus festészetéből csupán 
néhány darab m utatja  a naiv m űvészetre jellemző jegyeket, a harm onikus ál- 
iapotszerűséget, a  minden részletet egyenértékűen kidolgozó, átlelkesítő m eg
jelenítést. Oláh Jolán képeire is a sodró erejű expresszivitás jellemző, csu
pán tág ra  nyílt szemű, feltárulkozó tek in tetű  figurái form álódnak a naiv 
művészet statikus harm óniájával, pontosabban a tek in tet merev, a test, a 
kéz többnyire m ár lendületesen alakított, s főképpen a környezet, a h á tté r  
ábnázolódik expresszíven, mozgalmasan.

Oláh Jolán nem  részletezi a form ákat, hanem  lényegretörően jelöli. Az 
első kiállítás óta nagy u ta t te tt meg: a korai képeken még gondot okozott 
a kéz, ia láb megformálása, m ostanra kidolgozta a maga grafikus jeleit, fo r
muláit, anélkül, hogy kifejező erejét, elevenségét elvesztette volna. M űvésze
te tem atikusán is sokrétűbbé vált. Képein a régi, hagyományos cigány é le t
form át idézi fel bensőséges érzelm i telítettséggel. Ábrázolja az é le tfo rm a
váltás felem ásságát is, az új környezet ridegségét, az emberek elm agányoso
dását, gyökértelenné válását. Villanyfénynél című képén riadt, szom orú te 
kintetű kislány áll az ostoros lám pa hideg fényében. Mögötte sokem eletes 
panelház riasztó sivársága. A sík terepen  sehol egy fa, sehol egy bokor, ami 
kedves lenne a szemnek. Oláh Jolán nem a régi telepi nyomort k íván ja  visz- 
sza, hanem  képi jeleivel a rra  figyelmeztet, hogy a hagyományos k u ltú ra  é r
zéketlen, durva megsemmisítésével nem  terem thető emberséges, harm onikus 
életforma.

H erbert Read a gyerm ekrajzokról ír t könyvében nosztalgikusan elm élke
dik arról, hogy milyen jó lenne, ha azt az érzékletes fantáziát és kifejező 
erőt, am i a gyerm ekrajzokat oly csodálatossá teszi, tovább lehetne m enteni 
a felnőtt korba. Nos, azok közül, akik Koltai Magda és Pongrácz Éva  legen
dás komlói cigány gyermek képzőművész körébe jártak , ketten fe ln ő tt ko
rukban sem hagyták abba a rajzolást és a festést. Ráczné Kalányos G yöngyi 
még szakkörös volt, amikor a rajzfilm -illusztrációkat készítette A h é t iker- 
szarvaskígyó c. meséhez, aztán viszontagságos élete m iatt abbahagyta a 
festést, de fél évvel ezelőtt újrakezdte. Az em líte tt ra jzfilm -illusztrációkat 
fogalmazza ú jra, im m ár nagy m éretben, önálló képi igénnyel, derűs, eleven 
színekkel és leleményes fantáziával. Orsós Teréz az iskola befejezése u tán  
sem szüneteltette a festést, legfeljebb a gyermeknevelés gondjai m ia tt 
ritkábban tud rá időt szakítani, m int régebben. Az életszerű megfigyelés, 
a karakterábrázolás az utóbbi években m ind nagyobb szerepet kap képein, 
s erősödött hum ora, a groteszk irán ti vonzalma is.

Orsós Teréz és Kalányos Gyöngyi példája modellértékű tanulságokat re jt  
m agában, nevezetesen azt, hogy van lehetőség a gyerm ekkorban kibontakozó 
érzékletes képi gondolkodás és fantázia, a kifejező rajzkészség tovább élte
tésére. Ök ugyanis zökkenőmentesen folytatták  a gyerm ekkorukban k ia la
kult rajzolási-festési módot. A látás- és ábrázolásmód egyben tovább is fe j-
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lődött, gozdagodott a felnőtt tapasztalatával. A két alkotó fejlődése kétféle 
lehetséges irány t jelez: Kalányos G yöngyire  a képzelet szabad szárnyalása, 
Orsós Terézre az em beri karakterek, m agatartásform ák megfigyelése és lé
nyegre törő, kifejező m egragadása jellemző.

Balogh Balázs A ndrás  festészetének első periódusában Balázs János ha
tása alá került. É rthetően, hisz m indketten  Salgótarjánban laktak, s Balázs 
János művészetének bűvköréből nem lehe te tt könnyen szabadulni. Balogh 
Balázs Andrásnak  vo lt ereje szembenézni önmagával. Életének e válságos 
időszakában széthasogatta, m egsem m isítette képeit, és hosszú belső viasko- 
dás és érlelődés u tá n  létrehozta a m aga önálló kifejezésmódját. A régi és a 
változó cigányéletet, a hagyományos m esterségeket és szokásokat ábrázoló 
képein szurokfekete háttérből em elkednek ki lendületes, plasztikusan, gro
teszken form ált, kékkel, törtfehérrel, vörössel, lilával festett figurái.

Virtuóz rajzkészség és stilizáció, egym ással feleselő, égő-világító színek 
jellem zik Szécsi M agda  művészetét. M otívum ait egybezsúfolja, az ábrázolt 
figurába „beleírja” , belerajzolja m indazt, am i a mondandó láthatóvá tevésé
hez szükséges. E gyfa jta  fogalmi képi gondolkodás, szimultán ábrázolásmód ez 
am i tág  tere t enged a szabad képzettársításoknak. Színes filctoll-kompozíciói
nak  építkezésm ódjában egyszerre hasznosulnak az afrikai és prekolum biánus 
m űvészet és a m odern  m űvészet tanulságai.

E rövid elem zések talán meggyőzően érzékeltetik, hogy m iért éppen az 
expresszivitás vált a cigány alkotók zöm ének értékterem tő, a személyes te
hetséget kibontakoztató  alkotásm ódjává. A m agyarországi cigány képzőmű
vészek nemzetközi viszonylatban is kivételes helyet foglalnak el. A „Cigány 
Képzőművészet Első Nemzetközi K iállításán” Párizsban a magyarországi ci
gány alkotók m űvei (Bari Károly, Béri Károly, Bada Márta, Péli Tamás) 
m egkülönböztetett figyelm et keltettek, éppen a  kifejezés közvetlensége, ere
je, frissessége és eredetisége révén. Nem utánoztak  ilyen vagy olyan stílus- 
irányzatot, nem epigon m ódra hasonlíto ttak  erre  vagy a rra  a m esterre 
vagy stíluskonvencióra, hanem önm agukat adták.

Az A utodidakta Cigány Képzőművészek I. Országos Kiállítása óta bekö
vetkezett gazdagodás — láthattuk  -— nem csak mennyiségi, hanem  minőségi 
is egyben. Az elm últ évtizedben nem csupán az alkotók száma nőtt, hanem  az 
első kiálításon színre lépők zömének m űvészete azóta önálló arculatúvá vált, 
kiteljesedett, s az u tóbb i évtizedben elindulok közül is többen m arkáns al
kotói egyéniséggé nő tték  ki m agukat. Az évtizeddel ezelőtt rendezett ki
állításon — érthe tően  — a hagyom ányos cigány népi élet ábrázolása és a 
drám ai ütközésekkel terhes társadalm i-szociális problem atika m egjelenítése 
volt a  hangsúlyt adó. A mostani kiállításon e két tém akör m ellett m egjelent 
az egyetemes üzeneteket hordozó alkotások aora is. E három  tem atikát nem 
lenne szerencsés egym ással szembeállítani: a három  együtt, egym ást kiegé
szítve vallhat csak hitelesen a  lét teljességéről, tükrözheti a cigányság esz- 
mélkedésének fő élm ény- és gondolatköreit. A cigány népi élet és hagyom á
nyos kultúra em lékeinek felelevenítése, a népköltészet és hiedelemvilág mo
tívum ainak, jelképeinek újraalkotása az etn ikai azonosságtudat helyreállítá
sát, a  szociális kérdések megidézése pedig a  különböző élethelyzetek és 
választások m élyebb átélését segíthetik, s végül az általános em beri problé-
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mák, a k ar alapvető létélm ényeinek kifejezése az em beriség egyetemes sors- 
kérdéseinék teljesebb megéléséhez kínál lehetőséget. M indezt nem elvont 
okoskodással, hanem a képi kifejezés közvetlenségével és érzékletességével, 
egyszerre nyújtva a gondolatilag is megfogalmazható! s a szóban elm ondha- 
tatlant, a lélek mélyén rejtőzőt.

Horváth Vince: Brácsás
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Hegedűs T. András

A CIGÁNY IDENTITÁS VÁLTOZÁSÁNAK PROBLÉMÁI

Elég sokan foglalkoztak ,és foglalkoznak a cigányság helyzetéről adott 
statikus képpel, az árnyékos oldallal. Erről tényleg nem lehet eleget beszélni, 
sem a társadalom, sem annak  irányítói, sem  az érin te tt etnikum  lelkiism eretét 
nem  lehet elégszer nyugtalan ítan i azzal, hogy eddig m ég egyik sem te tt 
elég sokat a .probléma súlyának csökkentése érdekében. A rendkívül ked
vezőtlen gazdasági, szociális, foglalkoztatási, jövedelmi, oktatási statisztikák 
azonban nem eléggé érzékenyen reagálnak ,a meginduló belső folyamatokra. 
A valóságban árnyaltabb  a kép: az ördögi körből való kitörésnek nemcsak el
m életi, hanem valóságos lehetőségeit is be lehet m utatni. Azokról a csalá
dokról és közösségekről van  szó, amelyek itt-o tt színezik, máshol változtat
ják , néhány helyen m eghazudtolják a m élyen belénk ivódott, elnagyolt ra j
zot.

(K utatásunkban a fővárosban, Pest, Fejér, Nógrád, Komárom, Szolnok 
m egyében 27 iskola 250 felső tagozatosának és családjainak tettünk  fel sok 
m ás mellett az id en titás tu d atra  vonatkozó kérdéseket. A mintaválasztásból 
eredően a kérdezettek a cigányság jobb fie lyzetű  rétegéhez tartoznak, amely
nek  m utatója, hogy gyerm ekük az általános iskola felső tagozatába el tudott 
ju tn i.)

Az általunk vizsgált jelenség statisztikai súlya nem azonos a jelenség 
társadalm i súlyával. A fe lkeresett családok (azok a családok, amelyek haj
landók voltak időt, energ iát szánni arra, hogy kérdőíveinkre válaszoljanak) 
m ásfajta  belső megoszlást m utatnak, m in t a  Valóságban megjelent, a ci
gányság belső társadalm i tagozódására vonatkozó adatok.1 A felkeresett ci
gánycsaládok között önbesorolásuk szerint a m agyar cigányokat a m egkér
dezettek nagyjából 60 százaléka képviseli, az igazi, a „vérbeli” cigányságot 
pedig nagyjából 25 százaléka.

A felkeresett cigánycsaládokra az volt a jellemző, hogy a nálunk fe jle t
tebb  országokhoz képest ném iképpen lem aradva az etn ikai újjászületés jelei
vel találkozhatunk. Az ő válaszaik a lap ján  vázoljuk fel az etnikai csoport 
szocializációjának néhány, szerintünk is lényeges dimenzióját.
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AZ ETNIKAI REVITALIZACIÖ

Általában akikor beszélünk etnikai revitalizációról,2 ha egy államon 
belül legalább két népcsoport él a  fejlődés igen különböző fokán, és ezt a 
különbséget több-kevesebb következetességgel őrzi. Minden fejlettebb civi- 
lizációjú ország s m inden bennük élő kisebbség — kiváltképp, hogyha az a 
kisebbség etnikai jellemzőkkel leírható — szembekerül azzal a kérdéssel, 
m iképpen lehetséges számukra az integráció, illetve egyáltalán szükség van-e 
az integrációra. Előfordulhat, hogy egyes etnikai csoportok áldozatul esnek 
a többségi társadalom  igényeinek, vágyainak. Azonban nem lehet azt el
várni, hogy az áldozatul esett kisebbség, etnikum  hajlandó legyen elviselni 
helyzetét, így elégedetlensége akár tiltakozó-protestáló akciókban is k ife 
jeződhet.

Hazánkban a cigányság protestáló, kontesztáló akciói egyes prognózisok 
szerint m ár a 90-es években várhatók, ha a  k é t nagy etnikum , a m agyarság 
és a cigányság nem képes egymással valam ilyen kom prom isszum ra jutni.

Bár a 60-as és 70-es években történtek „nagylelkű” politikai gesztusok, 
ám ezek mindig a domináns többség érdekeit fejezték ki, és főirányuk a 
status quo fenn tartása  volt. Ha azonban a sta tu s quo nem alkalm as arra, 
hogy kifejezze a valódi viszonyt a  többségi és a  kisebbségi társadalom  között, 
akkor elindul az etn ikai kisebbségben egy vagy több olyan mozgalom vagy 
új gondolkodásmód, amely új identitást keres. Az új identitás fő célja az, 
hogy a saját történelm et, a saját k u ltú rá t elfogadtassa a többségi társada
lommal. Az elfogadtatás látszólag egyfajta etn ikai polarizációt hoz létre.

Ez az igény a mi vizsgálatunkban fokozottabban jelentkezett, m int a 
cigányságban általában, és arra  irányult, hogy megfogalmazza az „igazi 
cigány” identitást.

K utatásunkkal esett egybe az az időszak, am ikor az etnicitás m in t m eg
határozó tényező legitimálódott. A saját újság megjelenésével, többféle szö
vetség kialakulásával történt ez, és akkor, am ikor napirendre kerü lt az 
önálló nemzetiséggé válás kérdése.

A cigányság körében erősödtek a revitalizációs tendenciák, és a h á trá 
nyos helyzetű etn ikai csoport harcolni kezdett azért, hogy saját szükségleteit, 
érdekeit megfogalmazza, hogy egyenrangúan tagozódjék be az állam társa
dalmi szerkezetébe. Ha az egész magyar társadalm i struk tú ra  felől közelít
jük  meg a cigányságot, csak az t tud juk  szemügyre venni, hogy az egyén, 
a család, a kiscsoport, a  kisebbségi csoport bárm ely tagja m ennyire képes 
alkalmazkodni a társadalm i többséghez. Problém ájukat nemcsak abban lá t
juk, hogy fizikai, fiziológiai hátrányos helyzetük m ellett anyagi, erkölcsi 
szempontból is halm ozottan hátrányos helyzetűék, hanem abban is, hogy az 
ö feladatuk m egtanulni, hogy két teljesen különböző társadalmi közegben  
tudjanak teljesítm ényképesen élni és m űködni, két társadalm i közeget és 
környezetet tud jan ak  a lehető leghatékonyabban m űködtetni: saját kisebb
ségi kultúrájukat, illetve annak közegét és a többségi társadalom  kultúráját, 
illetve annak ,közegét.

Kulturális különbségről van ugyanis szó, egy kisebbségi kultúráról, 
amely egyedi, am elynek sajátos színei vannak, és amely tudom ásul veszi 
saját egészen sajátos helyzetét.3
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FÉLÜTON VAGY KÉT KULTÜRA KÖZÖTT?

A kisebbség tag jai eredeti ku ltú rá ju k b a  beleszületnek, belenövekednek, 
norm áit, szokásait, értékeit, érvényes szerepelőírásait felnövekedésük során 
észrevétlenül sa já títják el. Ezzel párhuzam osan tanulhatják meg a  többségi 
társadalom  k u ltú rá já t. A töm egkom munikáció, a reklám , a közoktatás ha
tékony közvetítője lehet a  többségi ku ltú rának , azonban tartózkodni kel
lene attól, hogy ez a többségi k u ltú ra  m onopólium ra törekedjen. Ma még 
sajnos nem m ondható el, hogy a többségi k u ltú ra  időnként ne alkalm azna 
agresszív eszközöket, am elyek a dialógust sokkal inkább lehetetlenné teszik, 
sem m int to lerálják  vagy segítik.

Ha a negatív  visszacsatolás tú lsú lyba kerül, az egyén leállítja részvételét 
a szocializációs folyam atban. Ha nincsen pozitív korrekció, akkor adekvát m a
gatartási m inta nem  alaku l ki. Például a fegyelmezetlennek minősülő cigány 
gyermek a  bün tetést gyakran  nem  úgy éli át, m int a felnőtt reakcióját rosz- 
szaságna, hanem  úgy, hogy a magyar pedagógus a cigány gyermekkel szem
ben fajgyűlölő.

Fontos tényező a szocializációban a közösségben k ialakult problém ák meg
oldási m ódjának együttese, a  kognitív  stílus. A m odern országok többségi 
ku ltúrájában  az elemző kognitív  stílus a leginkább elfogadott, és ebből az 
következik, hogy m indig azok vannak  jó helyzetben, akiknek fejlettek  az 
oiemző problém amegoldó képességei. A cigányság esetében egy másik, nem 
domináns kognitív stílusról lehet beszélni. Ha valaki a többségi társadalom  
ku ltú rája  norm ái szerin t él, akkor pl. az üzleti életben vagy interperszonális 
kapcsolatokban az elemző problém am egoldási m ódot használja. A cigányság 
körében mások a kultúraspescifikus szabályok, lényegesebbek a szimbolikus, 
érzelmi és indulati elemek, a m etakom m unikáció, így kevéssé valószínű, hogy 
problémamegoldó viselkedési repertoárjuk  hatékony lesz. A többségi ku ltú ra  
hivatásos szocializációs ágensei — tanárok , társadalom tudósok, szociálpolitiku
sok — nem igen képesek arra , hogy tám ogatást nyújtsanak egy cigány fia
talnak ahhoz, hogy m egértse a többségi ku ltúrát, és megfelelően reagáljon 
azokra a norm ákra, 'amelyekkel az ezeket hordozó intézm ényekben (pl. isko
lában) találkozhat. A többségi csoport nem  ism eri eléggé, milyen szabályok 
kormányozzák a viselkedést a m ásik, a  kisebbségi kultúrában. Ilyen módon 
nemcsak a cigány gyerm ek észleli tévesen és reagál inadekvátan például 
tanárai, osztálytársai viselkedésére, hanem  a  pedagógusok is gyakran rosszul 
„fordítják le” a gyerek „norm asértő” gesztusait.

Kiemelkedő jelentőségűnek ta r tju k  a kétnyelvűség kérdését: a kétnyel
vű személynek van lehetősége a rra , hogy a két ku ltú ra  között közvetítsen. 
A többségi nyelvtudás h iánya, a nyelvtani hibák, idegenszerű akcentus a 
cigányságnál akadályozza a  többségi k u ltú ra  elsajátítását, és egyúttal táp lá lja  
a többségi társadalom  részéről m egnyilvánuló előítéleteket.

Kiemelésre m éltó tényező a  tes ti jegyek összessége (bőrszín, arcberende
zés, testalkat). A nyilvánvaló és szembeötlő különbségek há trá lta tják  és ne
hezítik a  többségi társadalom ba való beilleszkedést, míg az ellenkezője elő
segíti azt. A nyagunkban feltűnő, hogy a  m egkérdezettek többsége m agyarnak 
vagy m agyar cigánynak ta r tja  m agát, igyekszik hasonulni az általa m agyar
nak vélt kultúrához azon az áron, hogy külső jegyeit feladja. Az általunk 
felkeresett cigánycsaládok közül azokban, am elyekben a külsődleges jegyek
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egyértelművé teszik a  cigány etnikum hoz való tartozást, sokkal erősebb az 
etnikai öntudat. Az etn ikai újjászületési mozgalom legerőteljesebb megfogal
m azását nem a  m agyar cigányok, hanem  inkább az „igazi cigányok” (akik 
hibás elnevezéssel az oláh cigány elnevezést kapták) családjaiban készített 
in terjúkban találtuk meg. A többségi társadalom  ennek első eredm ényeit — 
cigány tanácstag stb. — úgy éli meg, hogy az ado tt társadalm i status quo 
egyensúlyát fenyegeti egy új külső tényező: a  cigányság öntudatának kiala
kulása, a cigány etnikai újjászületési mozgalom, a  cigányság nemzetiséggé 
válása. Ezt a többségi társadalom  fenyegetésként éli át, és szám ára a való
ságban egymástól elhatárolódó személyek úgy jelennek meg, m in t erős ko- 
héziójú egységes csoport.4

Az erős kohézió és az egységesség term észetesen fikció, de ezen az 
alapon az új csoportok stigm atizáihatók, és ez kiváló táp ta la jt nyú jt az elő
ítélet-képződésnek és a diszkriminációnak. Ebben a helyzetben m ár nem  é r
vényesek a régi lazább m agatartásm inták: m ind a többségi, m ind a kisebb
ségi ku ltú ra  oldaláról megnehezül a kölcsönös orientáció.

A többségi társadalom  és a kisebbségi etnikai csoport norm áihoz való 
egyidejű alkalmazkodás nem  egyszerű. Egy sajátos lojalitást kon flik tu s  léte
zésére is fel kell hívnunk a  figyelmet.5 Ezzel a  lojalitási konfliktussal első
sorban gyermekek és serdülők találják  m agukat szemben. A konfliktus a 
családi kötődések és a  többségi társadalom hoz való kötődés között keletkezik. 
A (kisebbségi kultúrához, az etnikum hoz tartozó gyermek ugyanis egyrészt 
kulturális m intákat vesz át a  társadalom tól az iskola és a kortárscsoport 
közvetítésével, m ásrészt á t  van  Ita tva  családjának tradícióival. Ezek a t r a 
díciók, értékek, norm ák elsősorban m agára a családra vonatkoznak, arra, 
amelyik fenn tartja  az egyén önbecsülését, védelm et nyújt szám ára feltétel 
nélkül.

Az elsődleges és másodlagos szocializáció egymástól teljesen különböző 
tapasztalatai nagyon súlyos konfliktusokat okozhatnak. A konfliktusok meg
jelenését m ár a  80-as évek derekán tapasztalhattuk részben a  cigányság 
által sűrűbben lakott utcákban, részben a  cigány gyermekek által az orszá
gos átlagnál jelentősen nagyobb arányban látogatott iskolákban. Ebből egy
fa jta  neogettó kialakulásának a  veszélye is következik. Ugyanígy negatív 
csoportséma a  „cam orra” jellegű szerveződés, am ikor a belső szociális viszo
nyok erejét a  törvénnyel való közös szembenállás is jelzi.

További probléma lehet, ha a csoport a közfelfogás szem pontjából tú l
ságosan tradicionális. Az ősi szokásokhoz való ragaszkodás vagy azok ú jjá 
élesztése és a szellemükben történő gyermeknevelés tulajdonképpen önvédel
m i reflexnek  fogható fel, amely a csoport fennm aradását biztosítja. Term é
szetesen a tradicionaiizmus egyidejűleg elm aradott viszonyokat is konzervál. 
Ez lehet egyik oka a  m arginalizálódásnak. A  cigányság belső integráltsága 
akkor hathat a  társadalm i integrációval egy irányban, h a  a  csoport elismeri 
a hatalom  intézményeit, szervezeteit, engedelmeskedik neki, ha nincsenek 
benne olyan struk túrák , amelyek a  csoport szociális elszigetelődéséhez vezet
nek, és ha  a  csoport tanulásra , innovációra képes rendszert alkot.

Az ún. cigánykérdés m ár nem tekinthető kizárólag szociális problém á
nak, m int még 15—20 éve gondoltuk. A cigány k u ltú rá t ápoló, a cigányság
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érdekeinek artiku lá lásá t és érvényesítését ellátó szerveződések arra  utalnak, 
hogy a m agyar társadalom ban is polgárjogot nyert egyfajta etnikai újjá- 
születé&i mozgalom létjogosultságának gondolata. Ezen az alapon kellene 
minél hatékonyabban és gyorsabban elősegíteni a dialógus k ialakulását a 
többségi és kisebbségi társadalom  között.

GYÖKEREK

A „teljes” cigányságot tekintve lehetséges, hogy egyre nő azoknak a 
száma, akik „kényszercigányok” : gyűlölik, m egvetik a cigányokat, de a kör
nyezet nem engedi őket nem  cigánnyá válni. Szeretnének beolvadni, asszi
milálódni, vagy legalábbis kam éleon m ódjára viselkedni, de bőrük színe, ro
konaik viselkedése, tip ikus lakóhelyük m indezt lehetetlenné teszi.

A szoros és ta rtó s  együttélés, a  kényszerű, ám  sajnos magától értetődő 
sündisznóállás m ia tt a  m ásodik évezred végén a cigány gyerm ekek vala
miképpen m egism étlik szüleik sorsát, k i tud ja  hányadik  generációként. Egy 
kikényszerített erős kohézió m iatt a kivételektől eltekinve, a cigány gyerm e
kek egyirányú u tcába kerülnek, s ezt úgy tehetik  elviselhetőbbé a maguk 
számára, hogy ebben  az utcában előrébb tudnak  járn i, m int őseik. De ez 
az utca nem vezet sehova, és a végén m agas kőfal emelkedik.

A tradíciók term észetesen nem genetikusán hatnak, hanem a szociális 
örökséget jelentik. Ez az örökség azonban egyáltalán nem teszi könnyebbé 
a kedvezményezett é le té t, hanem  kényszerpályát jelöl ki számára. Minden 
kultúrában, szubku ltú rában  elengedhetetlen a hagyom ány és annak meg
őrzése, csak éppen a m agyarországi cigányság szám ára ez az evidencia a 
hátrányok növekedését jelenti, a te rh ek e t súlyosbítja. Az etnikum , a cso
port szám ára a  közösség gyengülése m ia tt kedvezőtlen, ha egy kisközösség, 
agy család, egy egyén k i tud  tö m i a tradíciók által rajzolt képzeletbeli 
körből.

Van egy öntudatos kisebbség, am elyik úgy él, úgy nevel nyíltan  és 
lappangva, hogy em bernek lenni és cigánynak lenni nagy érték, igazán 
szélsőséges esetben a  legfőbb érték. Ennek a  kisebbségen belüli kisebbség
nek vagy a  létszám a, vagy a  súlya vagy a hangereje a 80-as években egyre 
nő. Már nem  egyszerűen lá tják  és vállalják  sorsukat, hanem  beleszólási 
jogot követéinek an n ak  irányításába, ső t közel lehet az idő, am ikor kézbe 
akarják  venni azt. A többséggel való egyezkedésben problém ákat okozhat, 
hogy egyetlen em beröltő a la tt  ju to ttak  el a  szégyenérzettől, a tagadástól a 
büszke m agatartásig, a legutóbbi időszakban pedig m ár a közvádló szerepét 
is vállalják, am ikor népük lehetetlen helyzetéről esik szó. Hasonló ez az 
am erikai négerek egy csoportjának „black is beau tifu l” hitvalláshoz, és 
m egvan a létjogosultsága. Azonban súlyos hiba lenne akár belülről, akár 
kívülről az egész népcsoportra rákényszeríteni ezt a hitvallást.

Ügy lá tjuk  a nyolcvanas években, hogy az ism ert problém ák m ellett 
kétfelől is súlyos csapások a la tt roskadozik a közösség. Az egyik, hogy a hul
lámzó, m ajd romló életfelté telek  fokozottan sú jtják  a cigányságot — az 
ez ellen való védekezés nem  a  tradíció őrzésének, hanem  egyenesen a  dezor
ganizációnak az irányába hat. A dezorganizálódó közösségekben  értékválsá

108



gok, értékzavarok m iatt az em berek egyénileg elgyökértelenednek, és áldo
zataivá válnak mindazon társadalm i kórnak, am it az em beriség eddigi filo- 
genezise alatt feltalált. A gyakorlati életből egyre inkább a m esék birodal
m ába kerül a ritualizáltság, a közösség gerince, valam int a  szolidaritás — 
a közösség érzelmi és fizikai támasza. A gyökerek kezdenék elszakadni, s 
olyan bomlási folyam atok indulnak meg, amelyek riasztó jövőképet ra j
zolnak fel.

A másik csapás, amelynek ereje térdre kényszeríti a cigányságot, a nyelv- 
vesztés folyam ata.6

Felméréseink a következőket m utatják :
csak m agyarul tud  44% 

m indkét nyelven tud 28% 
csak cigányul tud 28%

csak m agyaru l tud 57% 
m indkét nyelven tud 20% 

csak cigányul tud 10% 
ért cigányul 13%

csak m agyarul tud  71% 
m indkét nyelven tud 17% 

csak cigányul tud 3% 
ért cigányul 9%

Az identitástudat fenntartása nem oldható meg a szubvencionált nép
rajzzal, a  m egtűrt klubbal, az ok tro jált tankönyvvel, szótárral, hanem új 
identitást kell kialakítani. Ennek az új azonosságtudatnak m ár nem lehet 
kizárólagos alap ja a nyelv sem.

A kulturális-etnikai dezorganizáció u tán  felm erülhet a megsemmisülés 
képe is, ám ezt sem tarth a tju k  közvetlenül pozitív vagy negatív előjelűnek. 
A történelem  során sok nép nyelve u tán  identitását is elvesztette, de kul
tú rá ja  része lett egy másik ku ltúrának .

Az iskolázottabb és/vagy érzelem telibb csoportokban a külső veszély 
erősítheti a  szövetkezni akarást. Egyre erősebben hallani, hogy az alkotm á
nyosság sáncain belül kívánnak élni. Ám ugyanerre a helyzetre m ásként is 
lehet reagálni: a  beolvadás helyett a kipusztulás veszélye fenyeget: a  nö
vekvő alkoholizmus, az erőszak, az anyagi lehetőségek szűkülése csökkenő 
é lettartam ra vezet. Emellett ta rtan i kell egyes cigány közösségek „libanoni- 
zálódásától” is. Gondoljunk a skinhead-hisztériána.

Az állam cigány polgáraival nem kötött társadalm i szerződést, sok kér
désben szem benállnak egymással, még több kérdésben csak vádak hangza
nak el. Sajnos nagyon sok kérdésben k é t lövészárokrendszerről, állóhábo
rúró l van szó, ahol m indkét fél tartós háborúra rendezkedett be, és a ritu á
lis összejöveteleken m indenkiről lehet tudni, m it fog mondani.

Húzódik azonban egy dem ilitarizált övezet is a két nagy etnikum  között. 
Ebben az övezetben található az iskola. Az iskola a m agyar nem zetállam  ha
talm i szervezete, ám a cigányság szám ára az egyetlen lehetőség, hogy eljus
son a vágyva-vágyott magyar K ánaánba, ahol van lakás, van ennivaló, van

A nagyszülők nyelve:

A szülők nyelve

A gyerekek nyelve:
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m unka, van szórakozás, van k a rrie r  stb. Nem olyan nagyon régen, két-há- 
rom évtizede minden kérdőívben, in terjúban  a cigányság szerint az iskola 
szinte a csendőr szinonim ája volt. Bizonyára m a is vannak szép számmal 
olyan cigánycsoportok, akiknek ez a viszonya az iskolához.

V izsgálatunkban ez a tém a m ás m intázatot m u ta t: a közoktatás erőtel
jesen pozitív értéket jelent. Lehet, hogy a pedagógusok rosszak, lehet, hogy 
az iskolavezetés előítéletes, lehet, hogy a gyerek m egbukik, m ajd lassan ki
bukik, de a közoktatás egyre m agasztosabbnak tűnik. Miközben a közhata
lom hagyja és tevőlegesen segíti a közoktatás inflálódását, a cigányság kö
rében az óvoda és az iskola értéke növekszik.

Az iskola szervesen beépült az utóbbi évtizedekben a családok életébe. 
Ezt nem abból lehet m egítélni, hogy kevesebb „ ítéletet” hoznak a tanácsok 
cigányok ellen az iskola elkerülése m iatt. Ennél sokkal fontosabbnak ta rtjuk , 
hogy a m egkérdezett, kereken 350 gyerm ek közül 200-nak az életében m ár 
m egjelent az óvoda. Közülük 100 gyerm ek já r t hosszabb ideig óvodába. 
Nyugodtan eltekinthetünk ennek közvetlen nevelési hasznától, s tehetünk 
két m egállapítást. M inden gyerekkel egész családokat sikerült becsábítani, s 
kim ondhatjuk, egy érzelem teli óvodai csoport akkora bizalmi tőkét jelent, 
hogy an n ak  kam ataiból a m egannyi hibával sújto tt, bizalm atlansággal öve
zett, funkciózavarokkal küszködő általános iskola is kényelmesen megél.

Az óvodai „eredeti tőkefelhalm ozás” után következhet az iskolai „szel- 
vényvagdosás” periódusa. A közoktatási rendszert tapasztalataink szerint jó
indulatú semlegesség, elnem kötelezettség veszi körül. Az állam nem dik
tatórikusán  íra tja  be a cigány gyerm ekeket, a cigányság pedig nem tiltja  
ki gyerm ekeit az iskolából, nem  term észeti csapás az iskola, am ely ellen 
csak meneküléssel lehet védekezni. Talán mégiscsak jó lehet valam ire a 
hatodikos-nyolcadikos bizonyítvány.

Félreértés ne essék: nem  állítjuk , hogy a cigányság m egszerette a m a
gyarok iskoláját. Elsősorban azt állítjuk , hogy oldódóban van a hideg ellen
szenv, vannak pozitív érzelm eken is alapuló kapcsolatok. M ásodsorban azt 
állítjuk, hogy ezeknek az érzelm eknek a gyakorisága nem a szülők iskolai 
tapasztalataival, iskolai végzettségével m utat összefüggést, hanem  a cigány 
ku ltú rán  belül azzal a szubkultúrával, amelyből a gyerm ek vétetett. Az 
asszimilánsok 83 százaléka, a m agyar cigányok 73 százaléka, a zenészek 71 
százaléka, az „igazi” cigányok 61 százaléka állítja, hogy szereti az iskolát 
— m indösszesen 264 kislány és k isfiú  a kereken 350-ből —, pontosan azok, 
akik felső tagozatosok lévén, o tthonuk falai között m ár félig felnőttek. Sor
suk, gondolataik, érzelm eik azért roppan t fontosak, m ert az ő gyermekeik 
fogják benépesíteni az ezredforduló iskoláját.

Valószínűnek látszik, hogy az iskola egyik funkciója a cigány közös
ségek szám ára, hogy elodázza az e tn ika i köntösbe öltözött társadalmi kon f
liktusokat, amelyek a  beteg gazdaság ta la ján  jelennek meg. Egyre több 
cigány gyerm ek veszi szó szerint, am it az iskola ígér neki: egy lépést a 
felemelkedés felé vezető úton. 82 százalékuk szám ára szinonima az iskola 
és a  továbbtanulás. Vajon m it je len th e t ez, am ikor a m agyar gyerekek to
vábbtanulása is problem atikus? A cigány gyermekek objektív okok m iatt 
(rossz és hiányos bizonyítvány) fokozottan szorulnak a pálya szélére. Aho
gyan rom lik a gazdaság állapota és a társadalom  hangulata , úgy csökken az
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asszimilánsok esélye a sikerre. Ű jabb és újabb sértődött csoportok jönnek 
letre, kohéziójuk erősödik, és erősödik a diszkrim ináltság élm énye is.

A mostanság kibontakozó dem okrácia tovább ro n th a tja  a cigányság 
helyzetét, m ert a többségi társadalom  a saját bajai, problém ái felé fordul, 
semmiféle politikai ingamozgás nem  ad autom atikusan választ egy rossz 
helyzetű és egyre jobban leszakadó csoport számára. Ez ellen csak úgy 
lehet védekezni, hogy tudom ásul vesszük: a cigányságnak m ég elvi esélye 
sincs helyzetének önerőből történő kom penzálására. Egy jól in tegrált tá r 
sadalomiban a többség saját érdekében  túlvédi, túltám ogatja a  kisebbséget — 
nehogy ellene forduljon, nehogy a sokkal „költségesebb” tűzoltó-elsősegély
nyújtó  m unkára legyen szükség. Sokkal olcsóbb (bár nem könnyebb!!) em an
cipálni népeket és biztosítani a lehetőségeket az emancipációra, m int — ne 
adja a sors — Európai Szociális O tthont építeni a készülő közös ház mellé. 
Olyan integráció kell, ahol a népek, nemzetiségek ku ltú rá ja  á tlá tható  és át
járható , egyik sem tör monopóliumra, hegem óniára Az állam nak ebben az 
esetben nemzetsemlegesnek kell lennie, alkalm azottai szám ára meg kell tilta 
nia és torolnia az etnikai-kulturális alapú negatív diszkrim inációt.

Nagyon rem éljük (feltételezve, hogy m indkét népességben m ár megje
lent a józan és realista gondolat), hogy m iután a m agyar nem zet hivatalos 
intézményei nem  értek el k ívánt s ikert — bár nagyon sok eredm ényt tud 
nak felm utatni —, most segítő vagy hiánypótló szerepet fognak játszani a 
cigány intézmények. Ebben az esetben nem egyenlő létszám ú, de egyenlő 
feltételekkel kontesztáló és kompromisszumkereső szervezetekről lesz szó.

JEGYZETEK

A tanulmány az Országos Pedagógiai Intézetben folyó, a cigánygyermekek
családi és iskolai szocializációjával kapcsolatos vizsgálat alapján készült.

*

1 Kemény István: A  magyarországi cigány lakosság =  Valóság, 1974. I.
2 A kérdés szakirodalmából itt J. A. Banks műveire hivatkozunk, aki az etnikai 

újjászületési mozgalmak oktatáspolitikai összefüggéseit több ország adatai alap
ján vizsgálta (v. ö. Banks, J, A.: Cultural democracy, citizenship education and 
the American dream =  Social Education, 1983. 47., Multicultural education and 
its critics — Britain and the United States =  The New Era, 1984. 65., Ethnic 
Revitalization Movements and Education =  Educational Review, 1985. 37.).

3 de Anda, D.: Biocultural Sozialisation: Factors Affecting the Minority Expe
rience =  Social Work, 1984. 3—4. Whyte J.: The development of sex stereotyped 
attitudes among boys and g ir ls... In: Girls and women in Education OECD, 
Paris, 1986.
Az utóbb hivatkozott tanulmány a biokulturális szocializáció modelljét tekinti át, 
és ezeket a lányok és fiúk szocializációjára vonatkoztatja. A kérdést a magyar 
szakirodalomban az ún. „kettős kötés” elmélete és modellje érinti a leggyak
rabban (v. ö. Böszörményi—Nagy, J.—Framo, J. L. (eds) : Intensive Family 
Therapy, N. Y„ Harper and Row, 1965.).

4 Eiwert, DG: Die Elemente der traditionalen Solidarität =  Kölner Zeitschrift für 
Soziologie und Sozialpsychologie, 1980. 4., Esser, H.: Aspekte der Wanderungsso
ziologie. Assimilation und Integration von Wanderern, ethnischen Gruppen und 
Minderheiten — eine Handlungstheoretische Analyse. Darmstadt und Neuwind, 
1980.
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5 Heckmann, F.: Minderheiten =  Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozial
psychologie, 1978. 4.

6 Ezzel semmiképpen sem akarjuk azt állítani, hogy a nyelvi revitalizációt ki
zártnak tartjuk. A gyermekek nyelvoktatásának tradicionális cigány közösségek
ben hagyományai, stratégiái vannak. Lásd erről főként: Réger Zita: Nyelvi 
szocializáció és nyelvhasználat magyarországi cigány nyelvi közösségekben. MTA 
Nyelvtudományi Intézete, Budapest, 1987. Korábbi esettanulmányokban magunk 
is vizsgáltuk ezt a kérdést: Forrai R. Katalin, Hegedűs T. András: Az együtt
élés rejtett szabályai, Országos Pedagógiai Intézet, Budapest, 1985.

A művelődési reform szükségességére is utaló politikai nyilatkozatok

Szécsi Magda: Cigány angyal

112



CONTENTS

GISPSIES AND CULTURE

Gábor Havas: A baut tipes of gipsy com m unitys 3

Michael S tew art: Games w ith  the horses or else gipsy tradesm en
and fo rtune 21

Lívia Szabó: Gipsies in Siklósnagyfalu village 1987—88 (pages
from a report) 43

Katalin Balogh: „W hat is the school for?’- (A family casebook) 58
R. Katalin Forray: Scool-motivations and ethnic identity  of gipsy

boys and girls 80
Mrs. János Bodor—Mrs. János Pál: Gipsy children in nu rsery  87
István K erékgyártó: Gipsy artists 93
T. András Hegedűs: Problems of transform ation  of gipsies’ iden

tity  104

PICTURES

The Second National Exhibition of Autodidactic Gipsy A rtists 
(Ethnographic Museum) 19, 20, 40, 78, 79, 92, 94, 95, 103, 112

Foto Péter Fábry 42, 56, 57
Foto Lívia Szabó 42, 56, 57

ABOUT OUR AUTHORS 86



Ára: 30 Ft

СОДЕРЖАНИЕ

ЦЫГАНЕ И КУЛЬТУРА

Габор Хаваш: Об исторических типах цыганских обществ 3
Мишел Стюарт: Игра с лощадями или цыганские торговцы и

фортуна 21
Ливия Сабо: Цыганы в селе Шиклошнадьфалу 1987-88 (Записьки) 43
Каталин Балог: «Для чего школа?» (о семейных условиях) 58
Каталин Р. Форраи: Учебные мотивации и этническая идентич

ность цыганских мальчиков и девочек 80
Яношне Бодор -  Яношне Пал: Цыганские ребята в детском саду 87
Иштван Керекдярто: По законам фантазии 93
Андраш Хегедюш Т. : Проблемы изменений цыганской идентич

ности 104

КАРТИНЫ
Цыганские художники 19, 20,40,41, 78, 79, 92, 94, 95 103,112

Фото Петер Фабри 42,56, 57

ОБ АВТОРАХ 86



A TARTALOMBÓL
KULTÚRA ÉS DEMOKRÁCIA
Vitányi Iván: Szabadidő: birtokolni vagy lenni?
Bába Iván : Kultúránk és Európa
Ágh Attila: Az értelm iség strukturális reformja
Bujdosó Dezső: A kultúra alkonya Keleten
Kapitány A. — Kapitány G : Tézisek
a kultúra reformjáról
Kovalcsik József: A közművelődéstől a szabad
művelődésig



TARTALOM

KULTÜRA ÉS DEMOKRÁCIA

V itányi Iván: Szabadidő: b irtokolni vagy lenn i?  3
Bába Iván: K u ltú ránk  és E urópa 10
Á gh  A ttila: Az érte lm iség  s tru k tu rá lis  re fo rm ja  18
Bujdosó Dezső: A k u ltú ra  alkonya — K eleten  32
K apitány Agnes— K apitány Gábor: Tézisek a ku ltú ra  reform járól 42
A közművelődéstől a szabadm űvelődésig. K észítette : Kovalcsik Jó

zsef. 52
Dokum entum ok a szabadm űvelődésrőL 68
Веке Pál: Jav asla t a városi közm űvelődés átalak ítására. 73
H eit Gábor— Vidra Szabó Ferenc: A honnan a koldusok is  vissza

fordulnak. 89
Eszik Zoltán— Fóti Péter— Pőcze Gábor— Som orjai Ildikó—Tren-

csényi László: De facto. 96

SZERZŐINKRŐL 67

KÉPEK

Ellinidha grafikái 17, 31, 82



0_
kultúra
k ö zö sség
MÛVELODÊSELMÊLETI FOLYÓIRAT

1989*  5



FELELŐS SZERKESZTŐ: 

VITÁNYI IVAN

SZERKESZTŐSÉG :

B. VÖRÖS GIZELLA
felelős szerkesztő h.

p A l f i  Ag n e s
szerkesztő

SÜMEGHY ZOLTÁNNÉ 
szerk. titkár

SZERKESZTŐSÉG:

1251 Budapest,
I., Corvin tér 8. 
Telefon: 115-9657/87

ISSN 0133—2597

Megjelenik kéthavonta. Előfizetési díj egy 
évre 180 Ft. Egyes szám ára: 30 Ft. 
Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető 
bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál, a 
Posta hírlapüzleteiben és a Hírlapelőfize
tési és Lapelőállítási Irodánál (HELIR) 
Budapest, VIII., Lehel u. 10/a. — 1900 — 
közvetlenül vagy postautalványon, vala
mint átutalással a HELIR 215—96162 
pénzforgalmi jelzőszámra.

Kiadja a Pallas Lap- és Könyvkiadó Vál
lalat: Budapest Pf. 223. VII., Lenin krt. 
9—11. 1906. Felelős kiadó: Németh Jenő 
vezérigazgató.
ÍS9. 91874 Pannon Nyomda, Veszprém 
Felelős vezető: Danóczy Balázs igazgató. 
Indexszám: 26 410



KULTÚRA ÉS DEMOKRÁCIA

Vitányi Iván

SZABADIDÓ: BIRTOKOLNI VAGY LENNI?*

A cím ben feltett kérdés a m aga aforisztikus tömörségével ta lán  újsze
rűén van  megfogalmazva, de sem m iképpen sem  ú j; jó két és fél évtizede 
áll a szabadidő-kutatók érdeklődésének középpontjában. Talán jól gondolom 
— innen keletről nehezebb áttek in ten i a  nyugati irodalm at —, hogy Sebas
tian de Grazia m indenképpen az elsők között volt, am ikor 1964-ben erről 
az oldalról közeledett a  szabadidő (free time) és vagy a kötetlen idő (leisure) 
filozófiájához.

De Grazia vagygyal választja el a  free tim e-ot és a leisure-t, szám ára a 
free tim e (szabadidő) je len ti a birtoklás, a leisure (kötetlen idő) a létezés te 
rületét. Így ír: „Kötetlen idő és szabadidő k é t világ. Bárkinek lehet szabad
ideje, de nem  m indenkinek lehet kötetlen ideje. A szabadidő a  dem okrácia 
egyik megvalósítható eszméje. A kötetlen idő nem  valósítható m eg m aradék
talanul, és ezért ez egy eszmény és nem egy eszme. A szabadidő egy speciális 
időfajta speciális k iszám ítási módja. A kö tetlen  idő egy állapotra u tal, egy 
emberi helyzetre, am elyet kevesen óhajtanak, és még kevesebben érnek  el.” 

De G raziét követően szerzők egész sorát lehet idézni, akik ezt a p rob
lémát állítják  vizsgálódásuk középpontjába. B rightbill azt írja, hogy „csupán 
szabadidőnkben . . .  kerü lünk  közel ahhoz, hogy teljesen elszakítsuk azokat a 
kötelékeket, amelyek késleltetik szabadságunkat”. Erw in О. Smigel m egfogal
mazása szerin t a  ,szabadidő nem más, m int „a kényszernélküliség á llapo ta”. 
Neulinger „lelkiállapotként” határozza m eg a leisure-t (kötetlen időt). Leg
utóbb pedig  Jack K elly abban foglalja össze a  leisure (kötetlen idő) filozó
fiájáról elm ondottakat, hogy ^kötetlen idő inkább kényszertől való m entes
ség. Ez ia létezés és a valam ivé válás szabadsága — saját m agunk és a t á r 
sadalom szám ára”. Vagy rövidebben (ez a  könyv címe): „a kötetlen  idő a 
létezés szabadsága”. És így tovább, oldalakon á t sorolhatnánk az idézeteket.

Ha a r ra  keresünk feleletet, hogy m iért éppen az elmúlt két évtizedben 
m erültek fel ezek a kérdések, mélyebb összefüggésekre bukkanunk, a r ra  a 
korszakváltásra, amely az 1945—68-as időszakot az utána következőtől e lvá
lasztja. Im m ánuel W allerstein m egállapítása szerint 1945—68 a kapitalista  
világgazdasági rendszer legnagyobb növekedési korszaka 1500-ig visszamenő-

* Előadás az Európai Szabadidő Társaság (ELRA) konferencián Zürichben 
1988-ban.
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leg. (Hozzá kell tennem , hogy a kapitalista  világrendszer W allerstein-féle fo
galm ába azok az országok is beletartoznak, am elyeket szocialistának neveznek, 
a .növekedés /tehát rá ju k  is vonatkozik.) Gazdaságilag ez az időszak megfelel 
a K ondratyev-ciklus „A ” periódusának: a hullám ok a csúcs felé haladtak.

A korszaknak m egvolt a  következm énye a tudom ány és a közgondolko
dás .alakulásában is. W allerstein elemzése szerint ugyanazt fejezte ki m indkét 
akkor uralkodó ideológia: a liberalizm us és a m arxizm us, illetőleg e k é t nagy 
19. századi gyökerű szellem i áram latnak a  20. század közepére k ia laku lt vál
tozata (egy developm entista liberalizm us és egy dialektikájától m egfosztott 
m arxizm us): m in d k e ttő t a fejlődésben való szinte vallásos h it  jellemezte, 
egy olyan optim izm us, am ely szerint a világ m ost m ár .kimérhető és k iszám ít
ható, m egtervezhető. Persze m ásként fogtak hozzá: a keleti országok m arxis
tái a  régi módon ra k tá k  össze az ada tokat tervgazdasági álm aikban, s a  régi 
módon ütötték  rá  a klasszikus szerzők idézeteinek pecsétjét, de a  gazdaság 
egyelőre még m inden  ellentm ondásával együtt fejlődött. A nyugati világban 
viszont a gazdaság és a társadalom  elemzésének új módszerei fejlődtek ki 
szorosan kapcsolódva az új technikai lehetőségekhez. Ahogy a  gazdaságban 
és a politikában is az Amerikai Egyesült Á llam ok vette át a vezető szerepet. 
K ialakult a társadalm i jelenségek elemzésének új módszere, amely a m atem a
tika  legújabb ága inak  eredm ényeit használta fel a m intavételtől az adatok 
számítógépes feldolgozásáig. Hosszú ideig nem  is tudták őket m ás országok 
követni, a nyugat-európaiak  sem, m ert ,nem rendelkeztek hozzá megfelelő 
eszközökkel. A szociológusok, közgazdászok, szociálpolitikusok és pszicholó
gusok társaságait egyre jobban á th a to tta  az .a meggyőződés, hogy előbb- 
utóbb m indent m eg tu d n ak  m agyarázni, csak idő és pénz kérdése az egész.

Most, utólag nyilvánvaló, hogy sem a gazdasági íejlpdés nem fog ákadály- 
talanul folytatódni a  végtelenségig, sem az akkori világmagyarázó ideológiák 
nem elégségesek. In tő  jel, hogy .akkor ezt olyan kevesen látták, szerencsére a 
világ most nem nagyon  ösztönöz arra, hogy ú jbó l beleesünk valam ilyen in 
dokolatlan világm agyarázó optimizmusba.

A helyzet sajátosságaihoz tartozik, hogy 1945—68 a világgazdasági ren d 
szer elleni m ozgalm ak fellendülésének nagy korszaka is, különösen ha mind 
a szociális, m ind a nem zeti m ozgalm akat ideszám ítjuk. Ideológiájukat, h itü 
ket, indítékaikat tek in tv e  azonban ezek a  mozgalm ak is osztoztak a hatalm on 
lévők developm entista ideológiájában, legfeljebb nyugaton az etatista  m arxiz
m ust, keleten a liberalizm ust szerették volna inkább bevezetni, a harm adik 
világ .antikolonialista mozgalmai pedig választo ttak  a  kettő közül.

1968, még inkább , 1973 u tán  m indez m egfordult. A K ondratyev „A” 
periódus erőforrásai kim erültek, és egy hosszú ,,B” periódus indult, a vál
ságé és a stagnációé, am it csak lassan és nem  m indenütt kezd felváltani az 
újból m egindult növekedés.

M egváltozott a társadalom tudom ányok orientációja. M egszűnt a tudo
m ány m indentudásába és m indenhatóságába v e te tt naiv hit, m ár nem  bízunk 
többet abban, hogy a  számítógépek m indent megoldanak. M ár tud juk , hogy 
a kérdőívekre ad o tt válaszok sohasem tarta lm azhatják  a teljes igazságot, 
m ert a legkisebb kérdés, am elyre igennel vagy nemmel kell felelni, belül
ről tartalm azza a  végtelent. Hiába ad juk  össze a válaszokat milliós nagy
ságrendben, csak m egközelíteni tu d ju k  az igazságot. A hiba forrása nem 
a gép, hanem az em ber, amely m indig bonyolultabb, mintsem hogy kódjaink
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ba belegyömöszölhető lenne. Az érdeklődés ezért a mennyiségtől a minőség, 
az a ttribú tum tó l az esszencia, vagyis az em ber felé fordult. A szociológiában 
a m ennyiségi-m atem atikai analízis egyik legnagyobb alakja, Lazarsfeld te tt 
h ite t a  minőségi analízis m ellett. Űj módszerek terjed tek  el, amelyek a feno
menológia, az egzisztenciális szociológia, az interakcionizm us vagy más elvek 
jegyében a mélyebb összefüggések felé fo rd u ltak ..  . Talcott Parsons feltétlen 
tekintélye megingott, és 40 évvel a m ű születése u tán  egyszerre m egértet
tük N orbert Eliast. A legnagyobb felfedezések az ember, az én körül össz
pontosultak. E lfelejtett szerzők, ,mint G. H. Mead keltek  új életre, az I és a 
me megkülönböztetése sokak szám ára alkalm as kerete t adott a m egindult új 
gondolkodásnak. A pszichoanalízis új irányai a  Superego és az Ich között 
végre az Ego szerepére összpontosítottak. .Sartre m ondta ironikusan erről 
a folyam atról, hogy az én eddig olyan szerepet já tszo tt a pszichológiában, 
m int Franciaország A m erika és a Szovjetunió között, m ost azt kell felism er
nünk, hogy ő a  legnagyobb hatalom. (A po litikai hasonlat it t  nem fo ly tató 
dik.) O lyan új pszichológiai elm életek és gyakorlatok bontakoztak ki, m int 
Maslow-é vagy Rodgersé, amelyek m ár erre épülnek. De ezt tükrözi a k rea
tivitás kérdéséről kibontakozott óriási irodalom csakúgy, m int az identitás 
Ericson á lta l kezdem ényezett kérdésköre, amely több tudom ányágnak (szo
ciológiának, pszichológiának, antropológiának) is kulcsfogalm a lett.

Ideje, hogy visszakanyarodjunk a leisure és a free time ügyéhez. Az a 
változás, (amelyet de Grazia 1964-es írásával jellem eztünk, m ár a  tudom ány
nak ehhez a történelm i paradigm aváltásához tartozik. A szabadidő-vizsgála
tok első típusa azt a  szabadidőt ku tatja , am it birtokolunk. Ezt célozták az 
időmérleg-felvételek és a  rá juk  épülő értelmezések. Most új kontextusba ke
rü lt a kérdés, hogy m ire használja az ember az időt. Az új kontextus az 
egyén és az egyes társadalm i csoportok helye az egészben, közelebbről, az, 
hogy a  társadalom nak ezek az egyedi vagy különös egységei m ennyire tu d ják  
m agukat megvalósítani, m ennyire nyílik meg teh á t szám unkra a szabadság 
lehetősége. Ezt a szabadidőt, ezt a szabadságot teh á t nem pusztán b irtokol
juk, hanem  m integy azonosak vagyunk vele.

Ezt az új kontextust nem sorolhatjuk be m indenestül a szabadidő-kuta- 
tásha m int a (Szociológia egy speciális ágába. Az sem elég, ha a szabadidő he
lyett az em ber időfelhasználásának egészét akarjuk  kutatn i, mivel i t t  ennél 
is (Szélesebb összefüggésrendszerről van szó. M. F. Lafant, m ajd C. Busch jog
gal vetette fel a kérdést, hogy ilyen körülm ények között létezik-e egyáltalán 
m int külön ágazat a szabadidő szociológiája (La sociologie du temps libre, 
existe-t-elle?), és jogosan válaszoltak rá  nemmel. A kérdés tehát filozófiai 
jellegű, a társadalom filozófiára tartozik — h a  ugyan nem  kell ideológiainak 
m inősítenünk.

Filozófiailag tekintve az t kell leszögeznünk, hogy itt  egymással szorosan 
összefüggő jelenségek egy csoportjáról van szó, am elyeket együtt kell vizs
gálnunk. Az identitás, a kreativitás, az önmegvalósítás, m ajd — társadalm i 
szinten — az emberi jogok, a részvétel, a dem okrácia, az egyén és a közös
ség harm onikus viszonya egym ást feltételezi, ha bárm elyiket kivesszük a sor
ból, az egésznek nincs értelme.

A szabadidő — akár free tim e-näk nevezzük, akár leisure-nek — ebbe 
a (Sorba illeszkedik. A kötetlen idő akkor válik filozófiailag szabaddá (de 
Grazia megfogalmazásában a free tim e leisure-ré), ha az ember benne érvé
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nyesítheti kreativ itását, m egtalálja identitását, beilleszkedhet egy dem okra
tikusan  működő közösségbe. Csak a  le isu re-t kiemelni belőle m in t a szabad
ság birodalm át a költészet szabályai szerint lehetséges ugyan (a pars pro toto 
elve alapján), de tudom ányosan nem  helytálló.

Akik az elvet k ifejtik , m aguk is hasonlatnak használják, hiszen rend
szerin t azonnal hozzáteszik — m int m aga de Grazia —, hogy ez m a még 
nem csak eszme (idea), .de eszmény (ideal) is, abban az értelem ben is, hogy 
legalábbis a  mai viszonyok közt nem  megvalósítható. A szociológiai valóság 
m ást m utat.

Vajon m it?  Nézegetem John P. Robinson könyvét (How Am ericans Use 
Time?). Az én ism ereteim  .szerint ez a legfrissebb jelentés iá világ gazdasági
lag legfejlettebb .országának szabadidő-viszonyairól. A következőket olva
som benne: „M ire az összes .kötelező’ tevékenységeket figyelembe vettük, az 
időnek alig .20 százaléka m aradt .szabad’. A férfiaknak és a  nőiknek úgyszól
ván  azonos m ennyiségű szabadidejük volt, m integy heti 35 óra, de ez a szám 
csak azért jö tt k i, m ert a háziasszonyoknak több  m int öt órával van  több 
szabadidejük hetente, és a  dolgozó nőknek öttel kevesebb. . És ennek csak 
kisebb része ju t i t t  olyan tevékenységekre, amelyeket de Grazia értelm ében 
a szabadság m egvalósításának nevezhetnénk.

Nézegetem azokat az adatokat, am elyeket most számolt ki a gép a ta
valy felvett reprezentatív  m agyar szábadidő-felvételeink alapján. M agyaror
szág nem tartozik  Európa gazdaságilag fe jle tt országai közé, a  periférián  vol
tu n k  és m aradtunk. Szabadidő-helyzetünk valam ivel rosszabb, m in t az ame
rikaiaké, d e  pontosan ugyanazok a  tételek szerepelnek benne. A szabadság 
m egvalósításának osztaléka m eglehetősen .kicsiny.

Á ltalában véve: a valóság sok vonásában éppen nem azt m utatja , hogy 
m ár eljött volna a szabadság birodalm a — és ebből a szempontból nézve 
m indegy, hogy a szükségszerű felté tlen  uralm ától való m egszabadulást te
k in tjü k -e  a  szabadságnak vagy céljaink megvalósításának lehetőségét, a va
lam itől való vagy a  valam ire való szabadságot. Akárhogy is, az embereknek 
m a még a legfejlettebb .országokban is csak idejük töredéke szabad, de m ás
részt ennek jobbára még örülnünk is lehet, hiszen ha több lenne, nem  tudná
nak  vele m it kezdeni. Legalábbis ezt j u t a t j a  az a tény, hogy a  ténylegesen 
vagy viszonylagosan, de, hogy úgy m ondjam , szociológiailag szabad idő nagy 
részét sem a filozófiai értelem ben ve tt szabadságra fordítják, hanem  vagy a 
puszta rekreációra, vagy olyan sztereotip  tevékenységekre, am elyet nagyon 
nyom orúságos lenne a szabadság m egvalósításának nevezni.

M indennek következtében aztán , ,ha elfogadjuk a szociálfilozófiai szabad
ságeszm ényt, el k e ll fogadnunk az olyan k ritik á t is, am it például Habermas 
ad o tt a  szabadidő szerepéről korunk  társadalm ában. H aberm as véleménye 
szerin t a ^polgári nyilvánosság szerkezetében az irodalmi-művészeti-szellemi 
tevékenység m in tegy  közvetítő szerepet tö ltö tt be a politikai nyilvánosság 
és a  privát-in tim szféra között. A legújabb modellben azonban ez a szellemi 
nyilvánosság .nagyrészt szétesett, és helyét a  szabadidő foglalta el. Evvel köz
vetítő  szerepe is m egszűnt, a szabadidő nyilvánossága pszeudo jellegű, valójá
ban  az intim szféra kiterjesztése. Ha .pedig így van, akkor ezt az álnyilvá
nosságot, a  p rivátszféra sok apró m ikrokreativ itását (m int pl. a  kerám ia
körökben való m unkát) a szabadság cím kéjével ellátni még m anipulációnak 
is tű n h e t: a szabadság eszméje — nem  először — ideológiává válik.
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Ugyanakkor Habermas szóban forgó könyvének m egírásakor még nem 
térhe te tt ki az 1968 után  bekövetkezett változásokra. 1968 abban is forduló
pont, hogy a régi antiszisztem atikus mozgalmak, úgy látszik, hosszú időre ki
adták erejüket. A 70-es években azonban világszerte új mozgalmak keletkez
tek, természetvédő, .polgárjogi, kisebbségi érdekeket védő mozgolódások, am e
lyek mind szinte a kerám iakörhöz hasonló m ikrokreativ itásként indultak, de 
időközben széles körű társadalm i m ozgalm akká nőttek, am elyekben való
ban társadalm i értelem ben is .szabadság valósul meg.

A kép teh á t komplex és ellentmondásos. Minden igenhez hozzá lehet 
fűzni egy nemet. Természetesen nem is lehet szándékunk m inden ellentm on
dás feloldása, mivel a konfliktusok m agában az életben vannak. Meg kell 
azonban kísérelni a fogalm aknak egy olyan elrendezését, am elyben valóban 
az életben lévő ellentm ondást ragadjuk meg, nem a fejünkben lévő zavarnak 
hódolunk.

A k iu ta t keresve m indenképpen ki kell szélesítenünk fogalmi apparátu 
sunkat. A kétféle szabadidő-fogalm at ugyanis nem lehet közös nevezőre hoz
ni, m ég ha külön névvel illetjük is őket (leisure és free time). Túlságosan 
nagy közöttük a távolság — az egyik fogalom (lenni) a szabadság megvalósí
tásának m eglehetősen elvont állapotára vonatkozik, a m ásik viszont (bir
tokolni) a nem kötött időben végzett .sokféle apró tevékenységre. Közvetítő 
fogalm at kell közöttük találni, amely lehetővé teszik diogy viszonyukat m eg
fogalmazzuk.

Ezt adja véleményem szerint a flow  (áradás) abban az értelem ben, ahogy 
Mihály Csikszentmihályi és követői .használják.

Természetesen a  ,flow nem  vadonatúj kategória. Ha tö rtén e té t akarnánk  
feltárni, egyaránt hivatkozhatnánk a  |görög katharsisra, vagy a  kínai taois- 
ta  yu-ra (ez utóbbit Csikszentmihályi is em líti m int az elvégzett m unka örö
mét). Ezt a hagyom ányainkban és m indannyiunkban mélyen benne élő fogal
m at azonban Csikszentmihályi te tte  a tudom ányos vizsgálat, egyebek kö
zött éppen a szabadidő-kutatás számára operacionális kategóriává.

Hogy mi is a  flow, arra  vonatkozóan hadd idézzem Csikszentm ihályi leg
újabb m unkáját: „Az áradás főbb dim enzióit — erős érdekeltség, mély össz
pontosítás, a  célok és a  visszacsatolás tisztasága, az időérzék elvesztése, az 
öntudatosság h iánya és az önérzékelés transzcendenciája, am elyek egy ön
célú, vagyis belsőleg ellentételezett tapasztalathoz vezetnek — szóval ezeket 
többé-kevésbé egyform án érzékelik az em berek az egész világon. Ezek egy 
,negentropikus m agot’ képeznek, egy önm agáért való, rendezett tudatossá
got”.

Akkor érzi teh á t az em ber, ha úgy belem erül a m unkájába vagy b árm i
lyen más tevékenységbe, hogy szinte elfeledkezik magáról, á tad ja  m agát egy 
olyan áradásnak (flow), amelyben maga is m integy feloldódik. Más szavakkal, 
a flow megköveteli, illetve m agában foglalja a kreativitás bizonyos fokát, 
magával hozza, kifejleszti az em ber identitását, m egszünteti az elidegenedés 
érzését. Lukács filozófiai nyelvén .úgy határozta m eg a katarzist, hogy ál
tala az em ber a partikularitásból felem elkedik az általánoshoz; ugyanez tö r
ténik a flow esetében.

Csikszentmihályi elemzése szerint akkor él á t az em ber flow-t, am ikor 
m aga tűzi ki a célt, és meg is tud ja valósítani, am ikor teh á t a  feladat és a 
kihívás egyensúlyban van az em ber sa já t képességeivel. Ezzel kerülhetik  el
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az emberi tevékenységek fenyegető lélektani hátrányait. Ha a kihívás na
gyobb ,a képességnél, szorongás lép fel. Ford íto tt helyzetben viszont unalom. 
Ha ,mindkettő alacsony fokú, apátia.

A lehetséges állapotok térképéből következik, hogy minden em ber te r 
mészetes törekvése .elérni a flow-t. A legjobb megoldás, ha ez abban a m un
kafolyam atban sikerült, .amit az egyén hivatásául vagy foglalkozásául vá
lasztott. A vizsgálatok sz e rin t az ilyen em ber általában a kötetlen időben is 
keresi a flow-t, és könnyebben meg is ta lálja . Más a helyzet azoknál, ak iknek  
ez a  m unkában nem  ad a tik  meg. £ k k o r több eset lehetséges. Vagy olyan 
leisure-tevékenységet választ, -amely meghozza szám ára a flow-t — ilyen
k o r az életvitel sú lypon tja  á tkerü l a szabadidőbe. Vagy belenyugszik abba, 
hogy sem itt, sem o tt nincs flow, ebben az esetben szabadidős m agatartását 
az unalom —szorongás—ap á tia  határozza meg, teh á t vagy közömbös lesz, vagy 
éppen  élvezethabzsoló, valódi feloldódás nélkül.

A vázlatos á ttek in tésből is kitetszhet, hogy a flow-ban valóban azt a 
lelkiállapotot rag ad h a tju k  meg, am elyet a  k reativ itás—identitás—önmegva
lósítás—szabadság dim enziójában írhatunk  le. Ezért teh á t ha azt kérdezzük, 
hogy a szabadidő m enny ire  ad megvalósítási lehetőséget a szabadságnak, a k 
ko r azt kell kérdeznünk, hogy a  szabadidő-tevékenységek m ennyire ju tta tják  
flow-hoz az embert.

A kérdést először is történelm ileg kell vizsgálnunk.
Az idő m egosztása történelm i term ék. Az ú jkori európai ipari tá rsa 

dalom  előtt kétféle felosztása volt az em ber rendelkezésére álló időnek. Az 
első az évszakok és a term észeti körülm ények szerint történt, a m ásodik a 
hétköznapot és az ü n n ep e t kü lönítette el. Szabadidőről, még kevésbé kötetlen  
időről egyikben sem beszélhetünk, az ünnep például korántsem  m inősít
hető  a mai fogalm ak szerin t szabadnak, hiszen a rítusok által a legszigorúb
b an  .meg volt határozva. Nem volt teh á t szabadidő, de vólt flow m ind a 
m unkában, mind az ü nnep i tevékenységben. Nem egyöntetűen és nem fo ly to
nosan, a rabszolgam unka és m ás kényszerű m unkák esetén például csak igen 
korlátozottan.

A m unka és ,a szabadidő kötelező és .radikális elkülönítését teh á t a pol- 
gári-ipari-városi civilizáció ,hozta létre. Ugyanez azonban k ivonta a  flow -t 
először az em berek nagy töm egeinek .munkájából, azáltal, hogy részm unkát 
végeztetett .velük, am elynek term ékétől elidegenedtek. A m unka öröme csak 
viszonylag szűk ré tegek  szám ára m arad t meg. Második lépésben kivonta a 
flow -t a szabadidőből is és/vagy puszta rekreációval helyettesítette vagy psze- 
udo-flow-val.

A korábbi társadalm i állapotban teh á t — leegyszerűsítetten szólva — 
vo lt flow, de nem volt m ég szabadidő. Most van szabadidő, de nincs flow. 
Legalábbis az a dolgok alakulásának  egyik tendenciája, hogy így legyen.

Ezzel szemben bontakozik  ki egy m ásik tendencia, amely vissza k íván ja  
v inn i a ,flow-t m ind a  m unkába, m ind  a leisure-be, adott esetben tú llépve 
a m unka és a szabadidő m erev szétválasztásán is. Ez a tendencia szociológiai
lag, pontosabban sta tisz tika ilag  nem  általános még, m a csak a társadalom nak 
egy kisebbségére terjed  k i, de kétségtelenül egy növekvő kisebbségre. Ezt az 
ideált fejezi ki Jo h n  K elly form ulája: „Leisure and freedom  to be” (Szabad
idő és szabad lét). Ez jelen ik  meg a különböző k reatív  szabadidő-tevékeny
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ségekben a művészi gyakorlattól kezdve a  társadalm i mozgalmakban való 
részvételig, a hobbitevékenységektől kezdve a közösség érdekében vállalt 
munkáig.

Az 1968 után bekövetkezett paradigm aváltásnak ez az egyik társadalm i 
következménye, hogy ezeknek a szerepe m egnőtt, legalábbis az úgynevezett 
első és második világban. A társadalom  belső mozgásai újrarendeződtek, új 
társadalm i mozgalmak indultak el, és új kereteket keresnek m aguknak. B ár 
jó  két évtized telt el azóta, mégis korai lenne ezeket áttekinteni, m e r t tö r
ténelm ileg ez ,csak a kezdet, a m egindult tendenciák feltehetően tovább foly
tatódnak és tovább fejlődnek, m ég  .messze vannak  zenitjüktől. L étük és 
alakulásuk korunk  ,egyik legizgalmasabb szociológiai kérdése, amelyek vizs
gálatában a  leisure szociológiájának ,ki kell vennie a részét.

Hogyan válaszoljunk tehát a fe lte tt kérdésre, melyik igét (alkalmazzuk 
a (free tim e vonatkozásában: to  have or to  be (birtokolni vagy lenni). (Sze
rencsére a ,,to be or not to be” kérdését nem kell feltennünk.) Én úgy vé
lem, hogy a maga terü le tén  m indkettő  igaz. A szabadidő jelenlegi helyzetét 
a k é t ige egymáshoz való viszonya jellemzi.

Mivel jellem ezhetjük ezt a viszonyt? Véleményem szerint logikailag pon
tosan annak  felél ,meg, am it Im m ánuel K an t az eszmény és a valóság össze
függéséről elmondott. Fontos, sőt, m ondhatni sorsdöntő pillanat volt ez a fi
lozófia történetében. A korábbi filozófiák — Spinozáé és Descartes-é is — eti
kai felfogásukban az erény és a boldogság szembeállításából, harcából indul
tak ki. .K ant ezt .a valóság belső ellentm ondásának m inősítette, s vele szem
ben az ellentm ondás egy ,új, mélyebb és teljesebb, antinom ikus fo rm ájakén t 
állította fel az eszmény és valóság ellentétét. Az eszményét, amelyet vallunk 
és elérni szándékozunk, de amelyet sohasem érhetünk  el, ami mégis a m a
ga szüntelen újraterem tődésével ,a valóságban is jelen  van.

Nem kétséges a számomra, hogy K ant i t t  annak  ia világnak egyik alap
vető törvényét fogalmazta meg, amely a francia forradalom  után  a harm adik  
rend, a polgári társadalom  győzelmével köszöntött be Európában, m ajd  a 
földkerekségen. Ezek a törvények m a is érvényesek: az eszményt szüntelenül 
keressük, és szüntelenül tapasztaljuk, hogy m ég m indig nem értük el. Schiller 
ebből vezette le a  legfőbb m agatartásform ákat (nemcsak az esztétikaiakat), 
az em ber szükségképpen ironikus, ha az eszmény oldaláról nézi a valóságot, 
elégikus, ha a valóság oldaláról az eszményt, naiv, ha  nem látja ellen tétüket. 
Világtörténelm i kísérletek indultak, (folytak és folynak az ellentmondás m eg
haladására. A legnagyobb K ari M arxé, aki a társadalm i feltételekben jelölte 
meg az eszmény m egvalósíthatatlanságának okát, és algoritmust dolgozott 
k i a feltételek m egváltoztatására. ,A kísérletbe em berek százmilliói kapcsolód
ták bele. Bizonyítékot azonban még nem  sikerü lt szerezni: az eszmény eléré
sének eszméje egyelőre elérhetetlen eszménynek bizonyult. M indazonáltal a 
mi jelen eszmecserénk is azt bizonyítja, hogy a k ísérlet folytatódik, az em be
riség nem  m ond le az eszményről, legfeljebb különbözőképpen nevezi. A m ikor 
a leisure-ben de GraZia m ódjára a szabadság eszm ényét látjuk, s m egvalósíta
ni akarjuk, ugyanebben a szellemben járunk  el. A történelem  dönti m ajd  el, 
hogy ebből az eszményből mennyi tud  megvalósulni.
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Bába Iván

KULTÚRÁNK ÉS EURÓPA*

A m agyar k u ltú ra  — am ióta a m agyarság  a K árpát-m edencében él 
— mindig is am bivalens viszonyban volt Európával. Egyrészt képes volt olyan 
alkotások létrehozására, amelyék az európai ku ltú ra  legjobbjai közé ta rtoz
nak, m ásrészt az egész m agyar társadalom  — vagy legalábbis az elit — folya
m atosan szükségét érzi annak, hogy a m agyar k u ltú ra  európai vo ltát bizony
gassa, vagyis á llandó  kétségei vannak  efelől.

E dolgozatban a „ku ltú ra” k ifejezést egyszerre használom az „elitku ltú
ra ” értelem ben, v a lam in t a társadalom  életét átszövő, m indennem ű kapcso
latrendszer („szocioicultúra”) megjelölésére. (Minden esetben külön fe ltün te
tem, hogy a fogalom  melyik szférára vonatkozik.)

A m agyar k u ltú ra  napjainkban, 1989 első felében egyszerre van  em elke
dőben és süllyedőiben. Az elitku ltú ra term ékei, a film, a szépirodalm i művek, 
a zenei alkotások és m aga a zenei életünk, képzőművészétünk, társadalom tu
dományos életünk  — vagyis a „magas k u ltú rán k ” — határozottan  és egyér
telm űen felm enő fázisban van. O lyan korszakban élünk, am ikor e „magas 
k u ltú ra” alkotói éppen  kiszabadultak a  bénító  cenzúra béklyóiból, és felsza
badultan, b á r ném i szkepszissel, igyekeznek elfoglalni helyüket a társadalom  
életében, be tö lten i azt a hivatást, am it választo ttak  — és am it évtizedekig 
nem  tö lthettek  b'e. A m ai m agyar széllem i életben rendkívül sók az alkotni 
akarók száma, és szellemileg igen erős e társadalom  középnem zedéke — a 
35—60 év közötti nemzedék.

Ellenkező helyzetben  van viszont az ún. töm egkultúra és a társadalom  
„kulturáltsága” (a szociokultúra). M ivel a negyvenes évek végétől fokozato
san elpusztult a  társadalom nak az a középosztálya — a középpolgárság és 
középparasztság — , am ely m inden szerves fejlődésű társadalom ban a kultu
rális hagyom ányok hordozója, a m agas k u ltú ra  term ékeinek befogadója, fel
dolgozója, h a tásu k  megőrzője, a m agyar társadalom  alaktalan és k u ltú rá la t
lan  tömeggé vált, am ely a „magas” vagy a „konzum kultúra” egyes term ékeit 
befogadja, de feldolgozni, átalakítani, n e tán  kivetni nem képes, nincs hozzá 
ereje. A társadalom ból k ihalt az a „norm aőrző” réteg, amelynek m int együtt-

* A tanulmány először az OKK Művelődéskutató Intézete kiadásában jelent 
meg 1989-ben.
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tesnek „kultúraértékelő” hitele volt, amely többnyire 'konzervatív volt — 
természetéből eredendően —, amely az ú jjal szemben kissé intoleráns volt, 
valam elyest sznob volt, de amely a k u ltú ra  egész rendszerét — m ind a 
„magas”, mind a szociokultúrát — „fogyasztotta”, a lak íto tta , és az alsóbb tá r 
sadalmi rétegéknek Közvetítette. E közvetítő rétegek eltűnésével hatalm as 
szakadék keletkezett az „e litku ltú ra” terem tői és a befogadó rétegek között 
— és ez a szakadék egyre mélyül.

Süllyedőben van — napjainkig  m indenképpen — a helyi kisközösségek 
kultúraterem tő  képessége is. Az 1947—48 óta im már m ásodik nemzedékváltás 
a m agyar falvak és kisvárosok szellemi tőkeállom ányát egyre jobban csök
kenti. A helyi kisközösségek — az erő lte te tt urbanizációs hullám ok következ
m ényeképpen — nemcsak m unkaerejük jelentős részét veszítettéK el, hanem  
alkotóképes szellemi erejük legnagyobb részét is. A falvakból és kisvárosok
ból hatalm as áradatokban vándorolt el az a nemzedék, am ely a helyi közös
ségek autonóm ikultúrájánk alkotója s az elitkultúra term ékeinek  közvetítő
je lehetett volna. A napjainkban lassan alakuló helyi csoportok, egyletek, 
egyesületek, pártok m űködésének eredm ényeit csak egy-két év m últán tud 
juk m ajd felmérni.

Szinte .közhelynek szám ít m ár az a megállapítás, hogy napjainkban  egy 
új reform korban élünk. A politikára vonatkoztatva szokták ezt mondani, de 
érvényes a ku ltú rára  is. A reform kor a m agyar polgárosodás nagy Korszaka 
volt, az az időszak, am ikor a m agyar társadalom  élete — s nemcsak poli
tikai élete — differenciálódott, szétváltak a művészetek és tudom ányok ágai, 
s m indegyik .kereste a m aga helyét és szerepét a polgárosodás folyam atában. 
Ugyanez zajlik m a is: a m agyar társadalom  ism ét tesz egy kísérletet, hogy 
„hozzápolgárosodjék” Európához. Ezt ma másképpen h ív ják  — modernizá
ciónak, európai integrációnak stb. —, de a lényeg ugyanaz. Az elm últ negy
ven év alatt a társadalom ra Kényszerített béklyóktól m egszabadulva próbál
ja  az ország elitje mozgásba hozni a társadalom  alsóbb rétegeit, m egterem teni 
a „civil társadalm at” — ahogy divatos szóval nevezik.

E korszak abban is hasonlít a reform korra, hogy akikor is egy kevéssé 
differenciált „ literá to rku ltú ra” alakult át egy-két évtized a la tt sokszínű, sok
ágú modern kultúrává, s lényegében ez a  folyamat zajlik m ost is — közel tíz 
éve. Az 1960-as, hetvenes években — régi rossz m agyar hagyom ányként — az 
író, az irodalom volt a m agyar nem zet mindenese, társadalm i bajainak fe l
tárója, érdekeinek képviselője, szószólója. Közel tíz éve folyik azonban az a 
differenciálódási folyam at, amelynek eredményeképpen m a m ár az irodalom a 
társadalom  bajainak az egyik, de korántsem  az egyetlen fe ltáró ja , m ert meg
erősödtek a társadalom tudom ányok, a színvonalas publicisztika, és egyes te r 
m észettudósok is vállalják  a színvonalas ism eretterjesztést (pl. ökológiai kér
désekről). K ultúránk teh á t egyre kevésbé irodalomcentri'KUs, egyre kevésbé 
művészetcentrikus — s ez m indenképpen pozitív változásnak tartható-

A fenti gondolatm enetből következik az a  vélem ény is, hogy e folyam at 
eredm ényéképpen ku ltú ránk  közeledik az európai és az egyetemes ku ltú 
rához, ahol ugyanis m ár régi hagyom ány, hogy m indenkinek van egy „Kap
ta fá ja”, s ha  teheti, m arad a sajátjáná l, m ert ahhoz ért. Ez az önfegyelem 
nem  zárja ki más területek  eredm ényeinek a figyelemmel kísérését — az in-
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te r  diszciplináris párbeszédet —, de a megítélés alapja a m indenkori szaksze
rűség. A magyiar társadalom ban  is zajlik ez a folyam at, m egszűnt az író, az 
irodalom  „orákulum ” volta, s a javuló  társadalom tudom ányos teljesítm ény ék 
m elle tt az író, az irodalom  egy le tt a művészeti ágak közöltt. A politika is 
kezdi átvenni és betölteni sa já t szerepét, s ha a társadalom  „politizálódása” 
tovább  folytatódhat, k i  fog a laku ln i az a politikai s tru k tú ra , amely képes a 
közakara t („közakaratok”) közvetítésére és érvényesítésére.

K ultúránk azonban m ásképpen is közeledett Európához és az egyetemes 
kultúrához: a szórakoztató jellegű konzum term ékek árad a tán ak  megjelenésé
vel (videó, rocKzene, pornó, bulvárm agazinok stb.) Ezzel az áradatta l szem
ben  szinte teljesen védtelen  a  m ai m agyar társadalom . Újszerűségével, vizuá
lis hatásával, agresszivitásával sokkolja a társadalom  jelentős részét, és szin
te  senki sem tud ja , hogyan lehe tne  m ederbe terelni. A dm inisztratív  eszközök
kel a ku ltúrpolitika nem  m eri korlátozni — holott a v ilágon  és Európában 
is számos országban korlátozzák —, m ert tú l közeliek m ég az ilyen jellegű 
lépések rossz emlékei. A piaci konkurenciaharaban  e k iadványdk  szinte m in
dig  győznék. A m orális „lebeszélés” pedig könnyen nevetségessé teheti .a 
„lébeszélőt”. Szerves, kiegyensúlyozott ku ltú rá jú  társadalm ak  az elmúlt évti
zedékben többé-kevésbé sikeresen feldolgozták — korlátozták , megunták, 
visszaszorították — ezt az á rad a to t. A m agyar társadalom  — „kulturális véd- 
telenségében” — nem  egykönnyen fog megküzdeni vele.

A m agyar k u ltú ra  e re jé t m a az e litku ltú ra  adja. A m agyar szellemi elit 
erejénék  — és m orális ta rta lé k a in ak  — köszönhető a jó  és érdekes könyvek 
azon tömege, am ely az e lm últ hónapokban a f elszínre tö rt. M egjelentek a jó 
és kevésbé jó, de nem  k á rték o n y  politikai bestsellerek, az érdekes és hasznos 
ism eretterjesztő  m űvek a történettudom ány, a  politikatörténet, a szexológia, 
a vallástörténet stb. te rü le té rő l, hasznos és hiánypótló gyermekkönyvök tu 
ca tja it lá thatjuk  az utcai könyvárusok  standjain. M indez a  m agyar értelm i
ség. világra figyelő hajlandóságát, készségét bizonyítja — m ivel e könyvek je 
len tős része fordítás. És u g y an ak k o r a befogadókészséget is, a nyitottságot. 
M indez azt jelenti, hogy e könyvek — „talonban” — je len  vo ltak  a magyar 
írók, m űfordítók, könyvkiadásban  jára tos szák- és üzletem berek tudatában, 
és csak a p illanatnak  k e lle tt eljönnie, hogy m egjelenhessenek az olvasó szá
m ára-

A mai m agyar k u ltú ra  — az „elitku ltú ra” — az írásbeliség, a könyvki
adás területén, valam in t a társadalom tudom ányos vizsgálódásban váltott si
k eresen  ritm ust. M egnőtt az elit — a szakértők — reflexiókészsége, reakció- 
készsége, egyre több jó  irodalm i, történelm i, politológiai, jog i m unkát olvas
hatu n k , nem a szakem bereknek, hanem  az érdeklődő nagyiközönségnek cí
mezve. Szaktudom ányos igénnyé v á lt a  magas szintű ism eretterjesztés, s ez 
a társadalom  dem dkratizálódásának, európaibbá válásának  fontos feltétele.

K ultú ránk  egyik leggyengébb pontja  viszont az ökológiai képzettség hiá
nya. Ma m ár m ind N yugat-E urópában, m ind Észak-A m erikában az alapvető 
ökológiai ism eretek szerves részét alkotják az általános m űveltségnek. Renge
teg  kiadvány jelenik meg, és az ökológiai szemlélet — a term észet védelme, 
a term észettel, term észetben élés, annak tudata, hogy az em bernek nem le
győznie, hanem  m egóvnia kell term észetes környezetét — egyre több tere t 
nyer. Bár a m agyar sajtó, a töm egkom munikációs eszközök m inderről csak
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egy-egy politikai vagy gazdasági botrány kapcsán imáik, ez a m unka folyik, 
az ism eretterjesztésnek ez az ága épül, fejlődik, erősödik. Az ökológiai szem
lé le t egyik alapfeltétele a decentralizáltság. A környezetet nem  lehet központi 
irányítással védeni, a környezetben csak lokálisan lehet benne élni, csak a 
helyi kisközösségek képesek arra, hogy sajá t életükben valam iféle „öko
lógiai szemléletet” érvényesítsenek. Az ökológia ugyanis «par excellence „de
centralizált” tudom ány. S am ennyire nálunk  a helyi önkorm ányzatok h iá 
nyoznak, ugyanígy hiányzik az ökológia össztársadalm i érvényesülése — ami 
a huszadik század végén m ár k u ltú rah iánynak  minősül.

Holott éppen az ökológia lehetne a tudom ánynak — és a ku ltú rának  — 
az az ága, am elyen keresztül a m agyar társadalom  bekapcsolódhatna Euró
pába. Az ökológia teljesen m entes m inden történelm i ballaszttól, sehol sincs 
évszázaddkra visszanyúló — nyomasztó — hagyom ánya. T ipikusan nemze
tek  feletti kérdésekkel foglalkozik — és sikerének feltétele olyan nem zetek 
közötti konszenzus, amely szöges ellentétben áll m inden „nacionalista jelle
gű” m agatartással.

Az egyetemes és a hazai m agyar k u ltú ra  viszonya tehát nem  két homo
gén tünetegyüttes kapcsolata. A m agyar „elitku ltú ra”, „m agas-kultúra” be
fogadója és form álója az egyetemes kultú ránák . A m agyar irodalom , film m ű
vészet, zene, képzőművészet nincs lem aradva a világ élvonalától, vagy leg
alábbis nem mondható, hogy bárm elyik művészeti ágban szakadék tátonga- 
na a m agyar és az egyetemes alkotások legjava között. A töm egkultúrában, a 
szociokultúrában a lem aradás hatalm as. A nyugati világ is értékválsággal 
küzd, ott is szinte m indent elárasztott az elektronikus szórakoztatóipar. De 
azoknak a társadalm aknak  a tag ja i — a többségük — sókkal dem okratiku
sabb viszonyok között nőttek fel, sokkal ’rikább u ra i saját döntéseiknek, ér
tékválasztásaiknak. A nyugati országok polgárai 10—15 éve u tazgatnak  ke- 
resztül-kasul a világban. Tehetik, m ert a repülőjegyek ára, sa já t pénzűik nem 
zetközi pénzpiaci értéke ezt lehetővé teszi szám ukra. A mai nyugat-európai 
tizenévesék föl-alá szaladgálnak egész Európában — Svédországtól Portugá
liáig, és most m ár ak á r Moszkváig is. Nem könyvből tanu lják  Törökországot 
vagy Szicíliát, hanem  m egtapasztalják. V iláglátásuk tehát sokkal gazdagabb, 
differenciáltabb, biztosabb.

A m agyar társadalom  a  mai napig be van  zárva saját fa lu jába, városá
ba. Évtizedekig politikai okai voltak ennék a bezártságnak, m a m ár főleg 
anyagi okai vannak- A m agyar társadalom  csak tévé képernyőjéről „isme
r i” Európát. A m agyar tu rista  15—20 éve úgy utazik Nyugaton, hogy folya
m atosan koplal egy-egy képtár vagy m űem lék m egtekintéséért. A lákosság 
túlnyomó többsége pedig csak a szomszédos Ausztriáig utazik — bevásárolni. 
Ez a világkép európainak a legjobb szándékkal sem nevezhető, s leginkább a 
harm adik világ lakóinak világképére hasonlít. E szellemi korlátoltságból kö
vetkezik, hogy a m agyar társadalom  kevésbé védett a nyugati „konzum ára- 
d a tta l” szemben, am ely elözönli és elkápráztatja.

A fentiékből következően az elit- és a töm egkultúra között a szákadék 
részben egyre nő, részben folyam atosan töltődik is. Amíg a m agyar tá rsad a
lom nem  válik „kétnyelvű” társdalom m á, vagyis amíg m inden m agyar em
ber — az egyetemi tanártó l a ham burgerárus kislányig — nem  fog legalább 
elfogadható szinten beszélni angolul, addig az idegen nyelvet, nyelveket be
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szélők és az „egynyelvűek” közötti szakadék egyre mélyebb lesz. A mai — és 
a  közeljövőben v á rh a tó  — inform ációáradatban csak annak a m agyar em ber
nek lesz esélye a sikeres cselekvésre (gazdasági, tudom ányos stb. téren), aki 
ezeket az inform ációkat közvetlenül be tu d ja  fogadni, fel tud ja  dolgozni, tu d 
ja  alkalmazni. A kinek etilhez fordítókra, tolm ácsokra, segédszemélyzetre lesz 
szüksége — az nem  lesz versenyképes. És nemcsak személyében, hanem  cso
portosan, össztársadalm i m éretekben sem. A nyugati társadalm akban  m a m ár 
egyre elterjedtebb követelm ény, hogy a társadalom  elitjéhez tartozóknak 
m indhárom  európai nagy nyelvet — az angolt, a franciát, és a ném etet — 
illik beszélniük. H a valak i a három  közül valam elyiket nem beszéli eléggé fo
lyékonyan, azt egyszerűen lenézik. Töm egm éretekben pedig alapkövetelmény, 
hogy m indenki legyen képes angolul kom m unikálni. A m agyar társadalom  
töm egm éretekben e rre  nem  képes. Az elit beszél egy-lkét idegen nyelvet, ami 
azonban M agyarországon azt is jelenti, hogy a lakosság túlnyom ó többsége 
ennék az elitnek a szűrőjén keresztül k ap ja  az inform ációkat a világról. Ez a 
szűrő pedig — m int azt az elm últ 20 év bizonyította — torzan is m űködhet, 
m ert m anipulálható. H a tehá t a rra  a kérdésre keressük a választ, hogy Ma
gyarországon növekszik-e a szakadék az elit és a töm egek között, azt kell vá
laszolnunk, hogy — a tudom ányos ism eretterjesztő művek, népszerű kiad
ványok eredm ényeképpen — ez a szakadék nem  növékszilk, a nyelvtudásbéli 
hiányosságok m ia tt viszont a következő időszakban könnyen növekedhet.

A fenti gondolatm enetből következik a kérdés, hogy lehet-e valam it ten 
ni a kultúrával. K ultúrpolitikai koncepciók lendíthetnek-e valam it a  ku ltú 
rán? A válaszom  egyértelm űen: igen. A k u ltú ra  központilag is „ terem thető”’ 
és „pusztítható” . Ez term észetesen nem  azt jelenti, hogy u tasításra  lehet m ű
veket alkotni. De keltenék a ku ltú rpo litikai program ok, kell a ku ltúrpoliti
kai koncepció, am ely — indirekt m ódon — szabályozza, tereli — elsősorban 
a töm egkultúrát. Ahogy k i lehete tt tűzni az analfabétizm us m egszüntetésé
nek program ját, ugyanúgy k i lehet tűzn i más program okat is a közművelő
dés terén. A m ai m ag y ar társadalom nak nagy szüksége lenne egy olyan — 
jól finanszírozott — k u ltú rp o litik a i p rogram ra, am ely m agában foglalná — 
mondjuk — 1. az ökológia ku ltú ra  fejlesztését, 2. a legszegényebb rétegek k u l
turális felem elését (cigányok, trásadalm i perifériák , országos perifériák), 3- 
az ifjúság töm egeinek „beoltását” a jobb m inőségű kulturális term ékekkel, a 
korszerűbb ism eretterjesztés, a  nem  „poros” kiállítások, izgalmas koncertek, 
szellemes tárla tveze tés form ájában, 4- a builvárkultúra keretek közé szorítá
sa (a pornó, a bo tránylapok  stb. korlátozása törvényekkel, különadóval stb.)
5. az e litku ltú ra  finanszírozási s tra tég iá jának  kidolgozása (a sok fölösleges 
folyóirat m egszüntetése, a m egm aradók karak teresebbé tétele, pontos szelek
ció a dotálandó és az ön fenn ta rtásra  íté lt lapok között stb.). Az elm últ 40 év 
rossz emlékű k u ltu rá lis  és ku ltúrpolitikai p rogram ja inak  emléke könnyen kel
ti  azt a tévképzetet, hogy a k u ltú rá t „hagyni kell” , s az a legjohb. Holott 
m inden korszerű és dem ökratikus társadalom  korm ánya foglalkozik k u ltú r
politikával, m inden  valam irevaló politikai vezetés törődik a nem -elit töm egek 
művelésével, m ert ez is a dolga. És m a m ár m inden fejlett ország vezetése 
tudja, hogy a „k im űvelt em berfők” jobb gazdasági teljesítm ényre is képesek, 
m int az „e lbu tu lt töm egek”, vagyis akár közvetlen gazdasági haszonkulccsal
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is k im utatható  a  társadalom  m űveltségi szintje emelésének értelm e és hoza- 
déka.

Ám m inden „kultúrpolitikai p rogram nak” az adott társadalom  kulturális 
örökségére kell épülnie. A m agyar társadalom  ezer éve E urópa nyugati felé
hez tartozik, a róm ai kereszténység köréhez. Ebből következően a m agyar 
m űvelődéstörténet korszakai azonosak a nyugat-európai korszakhatárokkal, 
és m űveltségünk alapelem ei is e ku ltúrkörből származnak. És itt korán t
sem csák a vallási ünnepékről, a politikai eszmékről, m űvészeti áram latókról 
van  szó, hanem  arról az ezeréves „szocializációs folyam atról” , am elyen a 
m agyarság keresztülm ent. Ma a m agyarság — m in t nemzet és m int társada
lom  — rem ényekkel és lem ondásokkal te li ú jkort történelm ének fontos kor
szakát éli. K ulturális öröksége összezavarodott, kulturális ön tudata  elbizony
talanodott. Üj, korszerű m agyar ku ltú rpo litika  csak akkor lehet sikeres, ha  
egyszerre tu d ja  életre kelteni a m agyar társadalom  ku ltu rális  örökségének, 
hagyom ányainák a túlélésre érdemes elemeit, és ugyanakkor be  tud ja  o ltani 
m indezt a XXI. század kulturális követelményeivel. Ilyenféle m unkát végez
tek  eleink a m ú lt század első felében is, és ezt végezte m inden kelet-közép- 
európai nép értelm isége az elm últ évszázadban. E m unka so rán  fennáll az 
„elszervetlenülés” yesZélye, vagyis hogy a buzgó „ku ltú raterem tők” hamis, 
torz értékeket sulykolnak bele a társadalom ba, de azokat az idő úgyis kiveti 
magából. A hagyom ány és a korszerűség összhangját a k u ltú ra  területén  is 
program szerűen kell megterem teni, m ert jelenlegi helyzetünkben nincs esé
lyünk arra, hogy „magától” kialakuljon és hasson.

Ugyanakkor tudnunk kell, hogy a „hivatalos ku ltú ra” fogalm ától a ján la
tos ]esz m inél előbb — és örökre — megválni. A ku ltú ra  nem  osztható „hi
vatalos” és „nem hivatalos”, netán „ellenzéki” szférára. A ku ltú ra  szerves 
rendszer, am elyben a különböző ágak és szintek egymásba fonódó rendszert 
alkotnak, m egterm ékenyítik egymást, k io ltják  egymást. Egy m odern politikai 
vezetés is tö rekedhet a rra  — m int m ár fen t jeleztem —, hogy indirekt esz
közökkel befolyásolja a társadalom  — elit- és tömeges — ku ltú rá ján ak  ala
kulását, de h a  adm inisztratív eszközökkel megpróbál bárm it is kizárni, k i
tiltan i vagy „fu tta tn i” , akkor a k u ltú ra  szervessége ellen h a t —, s ennek kö
vetkezm ényeit nemzedlékék sínylik meg. Ez tö rtén t valam ennyi szocialista or
szág kultú rájában , és ennek az á rá t fizetik ezek a népék m anapság. A kul
tú ra  csak p lu ralista  lehet, csak sökszínű lehet, szabadon alakuló lehet. A 
„pluralizm usa” h a tá ra it a társadalom  m aga szab ja  meg, befogadván a számá
ra  fontosat és elvetvén a fölöslegeset. Ebbe — m int m ár jeleztem  — m inden 
korm ány beleavatkozhat a m aga ind irek t eszközeivel, de д е т  a ku ltú ra p lu 
ralizm usát m egszüntető igénnyel. A k u ltú ra  pluralizm usának megszűnése a 
ku ltú ra  halálá t is ökozza egyben. A k u ltú ra  egésze ugyanis egy folyam ato
san változó, dinam ikus egyensúlyrendszer, amely a részkultúrák, szubkultú
rák  állandóan módosuló viszonyából áll össze. Az értékek „föl-le” áradnak, 
a m inták változnak, az értelmezések m ódosulnak, de a  lényeg a mozgás m a
rad. Ha ezt a mozgást a kultúrátó l idegen eszközökkel — pl. adm inisztratív  
beavatkozással — m egakasztják, akkor leáll az értékek „anyagcseréje”, m eg
szűnik a rendszer szervessége — és működése. Az e rendszerbe való beavat
kozás tehát csak annyi lehet, hogy a konzum jellegű term ékek forgalm át kor
látozza, s a különböző kulturális szférák m űködését — azok kívánalm aihoz 
alkalm azkodva — tám ogatja plurális jellegét megőrizve.
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Ma az egész v ilág  a kulturális pluralizm us felé halad, sakkal inkább, 
m int eddig bárm ikor. Az országok és kontinensek közötti távolságok egyre 
kisebb jelentőséggel b írnak , az utazás költségei csökkennék — az egész nyu
gati és délkelet-ázsiai v ilág  ú tn ak  indult. Nemcsak az egyes európai nem zetek 
ku ltú rá ja  kerü lt egyre közelebb egym áshoz — m erthogy megism erték egy
m ást a társadalm ak, m égpedig töm eges m éretékben —, hanem az egészen 
távoli ku ltú rkörök  is — m int például Jap án  és Nyugat-Európa. Az Egyesült 
Államok egyre kevésbé angolszász k u ltú rá jú  ország, hatalm as spanyol nyel
vű tömegeivel, ázsiai bevándorlóival. Japánban , Dél-Koreában, Szingapúrban 
egym ásra épült a keleti ku ltú ra  és a nyugati civilizáció',— és egészen jól 
működik. Ebben a helyzetben m a csak az olyan kultúrpolitikai program nak 
v an  létjogosultsága, am ely  a rra  a kérdésre keres választ, hogyan illesZked- 
héti'k be a m agyar k u ltú ra  ebbe a m egbolydult áradatba, mégpedig úgy, hogy 
közben ne veszítse el önm agát, ille tve ne féljen attól, hogy elveszíti.

Egy korszerű m agyar ku ltú rpo litikai program nak három  pilléren kellene 
álln ia: 1. a m agyarság identitásának  m egtalálásán, 2. ,a m agyarság kelet- 
közép-európai helyének m egtalálásán, és 3. a m agyarság európai helyének 
m egtalálásán.

A m agyar társadalom , a m agyar nép akkor .fogja m egtalálni önmagát, ha 
ku ltú rá ja  az őt m egillető helyre kerül. Széttekintve az európai népművésze
tekben, bizton á llítha tjük , hogy a m agyar népi k u ltú ra  Európa egyik leggaz
dagabb kultúrikincse. Ezt a kuLtúrkincset be kellene em elni a maga helyére. 
A 20. század elején Skandináviában  .lezajlott az ott élő népék ku ltú rá jának  
korszerűsítése, a kor kívánalm aihoz illesztése, m égpedig anélkül, hogy e kul
tú ra  elveszett volna. Sőt, ekkor indu lt új virágzásnak, beilleszkedve a p o l
gárosodás világába (norvég m intás pulóverként, finn építőm űvészetként stb.) 
A  m agyar népi k u ltú rá t is így kellene beemelni .mindenekelőtt a társadalom  
tudatába. Á ltalános és középiskolai tananyagkén t kellene tan ítan i a m agyar 
népzenét, a népi táncot, a négi építészetet, a tárgyi népművészetet, a nép
szokásokat, m ajd szintézisként az egyes m agyarlakta tá jak  tájegységek kul
tú rá já t, 'tö rtén e lm é t. így  v á lh a tn a  a m agyar népi m űveltséganyag a m agyar 
-műveltség szerves részévé, nem az európai és polgári m űveltséganyagunk el
lenében, hanem  azzal együtt. E rre az anyagra építve lehetne elkezdeni Kö- 
zép-Európa m űvelte éganyagának, k u ltú rá ján ak  a beillesztését a m agyar k u l
tú rába . Ezután lehetne elkezdeni a velünk  együtt vagy a szom szédságunkban 
élő népék, a szlovákok, ruszinok, zsidók, romándk, szászok, svábok, szerbek, 
horvátdk, szlovének, cigányok stb. k u ltú rá ján ak  feldolgozását, s így válhatna 
m indez szerves m agyar tudásanyaggá, így ism erhetné m eg a magyarság, mi
b en  rokon szomszédaival, m iben különbözik tőlük. K ultú ránk  harm adik  pil
léré t, az európait, egészen m ás alapokra kellene helyezni, m int ahol m ost áll. 
M ai Európa-tudatunk ugyanis hangsúlyozottan történelem centrikus. Azaz 
a történelem m el m agyarázzuk, hogy m i Európához tartozunk, hogy európai 
nem zet vagyunk. Ez pedig anakronizm us! Az európai (értsd: nyugat-euró
p a i’ nemzetek nem szokták bizonygatni saját európai voltukat, m ert az 
szám ukra term észetes. Élik és nem m agyarázzák. Szám ukra a történelem  
nem  argum entum ók tárháza, hanem  elm últ esem ények .valamiféle rendje, 
ö k  a jelenben élnek, m ündenékelőtt a gazdaságban. Nem igazságtételt keres-
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nek a m últban esett sérelmeik m iatt, hanem  a jelenben igyekeznek bizonyí
tan i életképességüket, nemzeti erejűiket.

A m agyarság akkor lehet része ennek az Európának, h a  be tud illesz
kedni ebbe a világba. Ennek első feltétele, hogy az egész társadalom nak el 
kell ju tn ia  az Európába való beju tás alapfeltételéig: az angol nyelvtudásig. A 
másik feltétel a gazdasági élet lendületbe hozása. Ahhoz, hogy az európai kö
zösségnek teljes jogú tag jai lehessünk, fel kell kapaszkodnunk fa rra  a gaz
dasági színvonalra, ahol e közösség leggyengébb tag jai élnek (pl. Portugá
lia). Ma, a XX. század yégén, ugyanis csak a gazdasági p a rtn e ri viszony te 
szi lehetővé más — kulturális, politikai — partneri viszonyúik kialakulását. 
M int m ár fentebb jeleztem, a  gazdasági siker m ögött e társadalm ak m in 
dennemű értékei m egtalálhatóak — a kisközösségek önrendelkezési jogától a 
pártpluralizm usig —, s így e társadalm ak ■— tudván  sa já t teljesítőiképességük 
összetevőit — ugyanazon m ércével m érik a többi tá rsad alm ak at is-

A kör teh á t bezárul. A m agyarság akkor léphet be Európába, ha helyt 
tud  állni azok között a gazdasági t— és kulturális ,— feltételek  között, am e
lyeket Európa m a megszab. Alhihoz azonban, hogy ebben az Európában hely t
álljon, m eg kell találn ia sa já t iden titását — mind művelődési, mind tö rténe l
m i értelemben. Ehhez a folyam athoz, e folyam at elindításához azonban tu d a 
tos m űvelődéspolitikára van  szükség. Ne feledjük, hogy m inden olyan or
szág, mely az elm últ 10—15 évben szám unkra m eghökkentő gazdasági sike
reket ért el, re fo rm ját az oktatáson kezdte! Lehet, hogy nekünk is ott kelle
ne?
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Ágh Attila

AZ ÉRTELMISÉG STRUKTURÁLIS REFORMJA

A k u ltú ra  elsorvadása, a  nem zet általános dekulturálódása — m in t a szű
k ített nem zeti ú jraterm elés legfájdalm asabb aspektusa — riadóztatta a  h a 
zai közvélem ényt, és egyre több tervezet íródik s mozgalom szerveződik ennek 
a katasztrofális folyam atnak a m egállítására és visszájára fordítására. A hely
zet olyannyira súlyos, hogy m indenekelőtt a legsürgetőbb feladatokat, az áttö
rési pontokat k e ll kijelölni. B ár a k u ltú ra  leglényegét annak  legszélesebb a lap 
zata, az életm egnyilvánulások kom plex itását összefoglaló m indennapi kultúra 
adja, ennek érdem i m egújítását legfeljebb közép-, de m ég inkább hosszabb 
távú p rogram ként lehet megjelölni a jelenlegi helyzetben. Meg kell keresni 
azt a pontot, ahol a káros tendenciák rövid távon is m egváltoztathatóak, a 
negatív spirálok k iik ta tha tóak  és az egész ku ltúra reform jához szilárd kiin
dulópont a lak íth a tó  k i.1

Ez a döntő áttörési pont az értelm iség strukturális reform ja, azaz hely
zetének és társadalm i szerepének gyökeres és átfogó m egváltoztatása, ami 
egyben alapfeltétele  és k iindulópontja a ku ltú ra  teljes reform jának. Az ál
lamszocializmus kultúraellenes fejlesztési m odelljét és annak csődjét most 
nem fejtegetve azt szeretném  csak bevezetőleg jelezni, hogy ennek a  folya
m atnak az alapvető  .vonása volt az állam i tulajdon igen alacsony hatékony
sága, m agyarán a tulajdonos hiánya, am i különösen a ku ltú ra  társadalm i ú j
raterm elésének összeroppanásában, á lta lánosan  diszfunkcionális jellegében m u 
tatkozott meg. A tulajdonos m egtalálása és általános érdekképviseletének k i
alakítása pedig szervesen összefügg az értelm iség s tru k tu rá lis  reform jával.

I. A KULTURÁLIS TULAJDON REFORMJÁNAK KÖRVONALAI

Aligha ke ll érvelni amellett, hogy a  tu lajdon reform ja m ennyire központi 
mozzanata az egész reform folyam atnak, és milyen óriási nehézségeket okoz 
a szűkebben v e tt  gazdasági terü le ten  a v a ló d i ,— hosszú távú  vagyonérdekelt- 
séggel rendelkező — tulajdonos m egtalálása. A tulajdon reform ja körüli el
keseredett és g yakran  meddő v iták  azonban elfedik azt a körülm ényt, hogy 
a kulturális tu la jd o n  — azaz a k u ltú ra  általános társadalm i újraterm eléséhez 
szükséges tulajdonviszonyok — refo rm ja  a legsürgetőbb, de egyben a vi
szonylag legkönnyebben megoldható fe lada t is. A legsürgetőbb, m ert a  tá r
sadalom újraterm elésének  ez a terü le te  a leginkább lepusztult és tönkrem ent
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szférája a társadalom nak, ahol a legjobban dúl az államszocializmus disz- 
funkcionális igazgatási mechanizmusa, ugyanakkor viszonylag könnyen m eg
oldható, m ert itt a legnyilvánvalóbb a társadalm i igény, kézenfekvőnek m u
tatkozik e tekintetben a nemzeti egyetértés és számos tervezetből a ku ltu rális  
tulajdon radikális reform jának a körvonalai is kirajzolódnak. Itt a legnyil
vánvalóbb az is, hogy a klasszikus finanszírozási mechanizmusokkal — a 
költségvetési hozzájárulás lényegesen m egnövekedett arányával — egyrészt 
a közeljövőben ,nem lehet számolni, m ásrészt a problém ák gyökere jóval m é
lyebben van a nemzeti jövedelemből — avagy a GDP-ből — való százalékos 
részesedésnél. A döntő kérdés term észetesen a felhasználás optimalizálása, a 
népi részvétel és kezdeményezés bekapcsolása és a társadalm i ellenőrzés m eg
valósítása.

A tulajdon reform jához a ku lturális javak term elése területén olyan 
tulajdonform ák bevezetése szükséges, m int az országos kulturális jav ak a t 
m agában foglaló nem zeti, és helyi-területi form ákat megtestesítő önkorm ány
zati tulajdon. Az állami tu lajdon  — m int a  politokrácia korporativ tu la jdona 
— lebontása során világossá vált, hogy a tulajdon társadalm asított fo rm ái 
igen gazdag változatossággal kell rendelkezzenek. Országos szinten legalábbis 
két nagy tu lajdonform ára ,van szükség, az országos tárgyi in fra stru k tú ra  
(energiaellátás, vasutak stb.) állam igazgatási tu lajdonára, amely közvetlenül 
a korm ányzat rendelkezése alá tartozik, és a ku lturális vagy term észeti ja 
vak nemzeti tulajdonára, amelyek autonóm  nem zeti köztesterületként m ű 
ködnének. A nemzeti tulajdon nyilvánvaló esete a M agyar Tudományos A ka
démia (akárcsak a nagy országos közgyűjtem ények, múzeumok és tö rténe lm i 
kultúrjavak, valam int a nagyobb term észeti együttesek, m int pl. a rezervá
tumok), mely államigazgatási tu lajdonkén t a korm ányzattól való d irek t fü g 
gésben nem irányítható, de az országos szintű köztulajdon sajátos esetekén t 
autonóm működése — a „tudom ány term elése” — pontosan megszabja a tu 
lajdonlás feltételeit és körülm ényeit. ,Az autonóm  köztestületi státus az  ál
lampolgárok közösségének valam ilyen közcél érdekében való autonóm szer
veződését jelenti, s ennyiben vonatkozik jnem csak egyedülálló nemzeti in téz
ményekre, hanem  a kulturális javak term elésének egyéb intézm ényeire is, n e 
vezetesen a helyi-területi kulturális intézm ények egy részére is az egyetem i
főiskolai rendszertől a helyi közgyűjtem ényekig és kutatási hálózatig — m in t
egy összekötve a nemzeti tu lajdont az önkorm ányzati tulajdonnal.2

Az önkormányzati-önigazgatási tulajdon m int a területileg is tú lkoncen t
rá lt állam hatalm i tulajdonlás ellenpontja, terü le ti szintekre — országrészek, 
megyék, települések — való lebontása jelenik meg. Az államszocializmus 
fejlesztési és beruházási politikája közism erten 'tartalm azott egy nagyon erős 
térbeli koncentrációt és fővárosi-nagyvárosi orientációt, amely együ tt já r t  
az erőforrások m aximális elvonásával és a függőséget megerősítő, 'aszim m et
rikus terü le ti redisztribúcióval. Ennek a finanszírozási form ának a d iszfunk- 
cionális jellegét nem is annyira ,a gazdasági elvonás abszurd m értékéből adó
dó kulturális-társadalm i elsorvadás adja, hanem  a  döntési-rendelkezési, azaz 
tulajdonlási jogok teljes elvonása, 2—3 döntéshozatali instanciával feljebb 
csúsztatása, illetve az országos hatalm i centrum ba való beszívása. Az erő fo r
rások koncentrációja és töredékének v isszajuttatása ugyanis nem csak elsze
gényedéssel já r  a végeken, a hatalm i rendszer perifériáin , hanem a döntési
rendelkezési jogok elvesztése révén tudatvesztéssel és identitászavarokkal is,

19



m agyarán a hom o politicus dekulturálódásával és homo hierarchicus-szá való 
átalakulásával. G azdaságilag pedig a Д ejuttatott és visszacsepegtetett összegek 
diszfunkcionális, pazarló és szakszerűtlen felhasználásával jár, elképesztő 
kontrasztban a súlyos elm aradottsággal és hiánnyal.3

A ku ltu rális  újjáterm elésben — ahogy a társadalm i élet egészében — a 
tulajdonviszonyok ,radikális átalakulása az t jelenti, hogy vissza kell adni a 
döntési-rendelkezési jogot m in t tu la jdon lást az érin tett személyeknek és kö
zösségeiknek. K ülönböző becslések szerin t a II. világháború előtt az összes 
tulajdon 50— 70% -a a területi szerveződések önigazgatási tu lajdona volt 
m int m unicipiális vagy községi tulajdon. Ennek teljes helyreállítása nem csak 
a dem okratizálásnak, hanem  a társadalom  normális működésének m int ön
fenntartó  fejlődésnek és bővített ú jrate rm elésnek  a szükséges — b ár önm a
gában nem  elégséges — feltétele. M anapság a tulajdonvitákban igen sok szó 
esik a legszűkebb értelem ben vett term elés tulajdonform áiról, de alig kerül 
em lítésre a te rü le ti közösségek önigazgatási tulajdonának kérdése m in t egyéb
ként a tu la jdon  társada'lm isításának elem i form ája, amellyel szemben az ál
lamosítás egyszerűen privatizálás volt, vagyis a vezetés szűk körének korpo
ra tiv  tu lajdonává való átváltoztatás. Az önigazgatási tulajdon kom plex jelle
gű, azaz k iterjed  egy területi közösség te ljes környezetére, a társadalm i-ter
mészeti táj — föld és in frastruk tú ra  — egész működésére, s ebből adódik a 
diszfunkcionális je lleg  kiiktatásának lehetősége is, hiszen minden a helyszí
nen, az é rin te ttek  révén  dől el, és a szükséges szakértelem és érdekeltség is 
biztosítva van. A ku ltu rá lis  javak hely i-terü le ti ú jraterm elését a szociálpoliti
kával és az egészségüggyel együtt főleg ezeknek a lokális szerveződéseknek 
a hatáskörébe kellene adni az állam osíto tt ku ltúra jelenlegi rendszere he
lyett.

Kézenfekvő term észetesen, hogy a költségvetés jelenlegi kivonulása he
lyett az állam i finanszírozásnak és szakm ai felügyeletnek meg kell őriznie 
bizonyos szerepét, s hogy a másik póluson a m unkaerő társadalm i ú jra te r
melésének norm alizálásával — azaz az egyének-családök m ikrofelhalm ozásá- 
nak a bérek és jövedelm ek ,révén való biztosításával — jelentős m agánerőket 
is be kell vonni, m indenk it érdekeltté és é rin te tté  kell tenni a sa já t kulturális 
újraterm elésében. Mégis, a lényeg m anapság a finanszírozás olyan ú jfa jta  kö
zösségi form áinak elterjesztése, m in t az alapítványok és egyéb nonprofit in
tézmények bevezetése, s egyáltalában a k u ltu rá lis  beruházásokra és m űköd
tetésre való külső erőforrások bevonása v á lla la ti és személyi m ecenatúrák ré 
vén, amelynek fe lté te le  az adórendszer rad ik á lis  átalakítása. M indent össze
vetve, ,a ku ltú ra  adekvát finanszírozási rendszere több szinten és form ában 
feltételezi az autonóm  testületeknek és azok gazdálkodásának k ialakítását, 
önrendelkezési és tu lajdonlási jogát, m égpedig úgy, hogy egyrészt a  területi 
közösségek kulturális-m űvelődési „önellá tását” és „önrendelkezését”, m ás
részt a k u ltú ra  és oktatás-m űvelődés közvetlen és közvetett nagygazdasági 
kapcsolatrendszerét — vállalati kapcsolatokat a kutatási és oktatási hálózattal 
— és végül h arm ad rész t az országos ku ltu rá lis  javakat nemzeti tu lajdonként 
kezeli.

Két gyakorlatias megjegyzés kívánkozik m ég ide Egyfelől a ku ltú ra  szfé
rá jában  a helyi szin teken is végbem ent a tú lzo tt koncentráció folyam ata a 
hetvenes évek ellenreform ációs, gigantom án időszakában a helyi szintek
től az országosig, s így lé tre jö tt — Köles S án d o r találó kifejezésével — a k u l
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tú ra  nehézipara. Ennek átalakításában, a megfelelő m éretek és funkciók m eg
találásában van igazán szerepe a rendelkezési jogok helyreállításának a köz
ségektől a parlam ent megfelelő bizottságaiig, amelyek nem egy tagolatlan, 
hanem  egy szervesen tagolt költségvetést fogadnak el és ellenőriznek. M ás
felől éppen a jelenlegi tagoltsággal van baj, egészen a szétszakítottságig, a 
kulturális javak  újraterm elését ugyanis alapvetően az akadályozza, hogy a 
költségvetési d ik ta tú ra  idején m ásutt jelentkeznek a kiadások, s m egint 
m ásutt a bevételek, nevezetesen például országosan és helyileg a m űem lékek 
a ku ltúra finanszírozásának m aradékelve szerint a költségvetésből kerü lnek  
fenntartásra , de az idegenforgalom haszna a  vállalati szférában csapódik le. 
M indkét vonatkozásban tulajdonképpen az organikus, funkcionális egység 
hiányzik, ami csak a tulajdonlás reform jával hozható létre, amely nyom án 
a közösségekben a kulturális javak újraterm elése szoros kapcsolatba 'kerül a 
gazdasági-társadalm i újraterm eléssel.

A tu lajdonreform nak látszólag semmi köze sincs az értelmiség s tru k tu 
rális reform jához azon az általános összefüggésen túl, hogy az értelm iséget 
is alapvetően befolyásolja a kulturális javak norm ális újraterm elésének he ly 
reállítása. V oltaképpen a kapcsolat nem csak fontos, hanem  egyenesen lé 
nyegi. Ha a tu lajdon t lefordítjuk prózailag rendelkezési jogra, az állami tu 
lajdon d ik ta tú rá já t a rendelkezési jogok teljes elvesztésére, akkor a k u ltu rá 
lis javak kizárólagos állami tulajdona és gyakorlati gazdátlansága úgy je le 
nik meg, m int a társadalom  depolitizálódása, a hatalom tól, döntéstől-rendelke- 
zéstől való megfosztása. Ellenpontként pedig az a tulajdonlás, vagyis rendel
kezési jog, amely a fent vázolt tulajdonreform  révén megjelenik pedig nem  
egyéb, m int m aga az „értelmiségi” funkció a társadalom ban. Az államszocia
lista fejlesztési modell am ennyiben kultúraellenes, annyiban szükségképpen 
értelmiségellenes is m int a társadalm i autonóm iák megszüntetése, am elyet 
az egyes szférák a saját értelm iségük révén gyakorolnak. A tulajdon ugyanis 
a különböző közösségi szerveződésekhez kell hogy tartozzék, és azok dem ok
ratikus ellenőrzése alá kell hogy kerüljön, de az értelm iség a ku lturális  ja 
vak vagyonkezelője, vállalkozója és menedzsere. Nem azért, m ert ez érte lm i
ségi monopólium lenne, hanem m egfordítva, ez maga az értelmiségi funkció, 
amelynek alapján az értelmiség léte definiálható. Ezt a funkciót az érdekkép
viselet, a vállalkozás, az irányítás és ellenőrzés felől ugyan még körbe kell 
járn i, de a perifériák  perifériáin, a halódó kistelepüléseken a leginkább szem
beötlő, hogy az önrendelkezési viszonyok elvesztése — iskola, tanács stb. — 
az értelmiség elvesztésével já r  és viszont, vagyis az értelm iség nem állás, 
foglalkozás és képzettség kérdése, hanem  döntően egy közösségi funkció, 
amelynek elemi együttese a falusi tanító, lelkész és elöljáró.

Az értelmiség az államszocializmusban nem „uralkodó osztállyá”, h a 
nem m egtűrt és sokszorosan fragm entált réteggé, „társadalm i halm azzá” , 
felemás képződménnyé vált, éppen annak a révén, hogy az állami tu la jd o n  
d ik tatú rája  idején a politokráciával szemben nem bontakozhatott ki az é r
telmiségi funkció m int az egyes társadalm i szférák és terü le ti szerveződések 
ónrendelkezése. Az értelmiség problém ája ebben a hatalm i stru k tú ráb an  
szinte betegesen átideologizálódott és kezelhetetlenné vált — különösen az ö t
venes, majd a hetvenes években —, s közben az értelmiség teljesen elszegé
nyedett, képtelen volt nem csak a társadalm i funkciójának betöltésére, hanem
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m indinkább sa já t létének egyszerű újraterm elésére is. A nyolcvanas évek 
komplex társadalm i válsága tehát összesűrítve jelenik meg az értelm iség tá r
sadalmi létezésének és az értelm iségi létnek a válságában, az értelmiségi 
funkció h iányában.

II. AZ „ÉRTELMISÉGI” VÁLSÁG

Az értelm iség krónikus és aku t válsága jóval több egy társadalm i ré 
teg „saját” válságánál, ezért lehet k iindulópontja  és áttörési pontja a reform 
törekvéseknek. Ennyiben eleve az „éntelmesség” tartós, ideologikus h iányára 
vall az értelm iség helyzetének a „m unkásosztállyal” és a „parasztsággal” — 
a sztálini ideológia rossz absztrakcióival — való szembeállítása. A m unkás- 
osztály sem volt, az értelmiség sem lesz a társadalom  „uralkodó osztálya”, 
m int ahogy abszurd elméleti konstrukciókra semmiképpen sem adható „é r
telm es” válasz. Az „értelm iségi” válság az államszocializmus önlefékező, zsák
utcás m odernizációjának kifejeződése, az extenzív iparosítás prim itív  foka
in megrekedő társadalm i fejlődés súlyos kortünete, és a „term előm unka”, az 
értékterm elés eredendően téves m egközelítésének végeredm énye a fejlesz
tésben.

Kezdjük a helyzetképpel. A statisztikus az értelm iséget a legpraktikusab- 
ban, deskriptive m in t a legmagasabb képzettségű, azaz diplomás réteget kö
zeli meg, és ez bizonyos korrekciókkal — az alkotó értelmiség bizonyos cso
portjai nem fe lté tlenü l rendelkeznek diplom ával (például a művészek) és dip
lomát követelő á llást elég nagy a rán y b an  betöltenek felsőfokú képzettséggel 
nem rendelkezők is — első m egközelítésben definícióként el is fogadható. 
Már ebből k itűn ik  ugyanis, hogy az értelm iség leértékelődése az elm últ negy
ven évben az „értelm esség”, a tudás és képzettség fokozódó leértékelődését 
jelentette a társadalom  egész szélességében, s nemcsák arra  a 8—10% -ra vo
natkoztatottan, am elyet a statisztika az ak tív  népességből az értelm iségbe so
rol. Az egész társadalom  viszonylagos és a hetvenes évek végétől helyenként 
abszolút dekulturálódása m int tendencia te h á t az értelmiség helyzetén keresz
tü l érhető a legpőrébben tetten. így az értelm iség struk tu rális reform ja m ár 
az első közelítésben az egész társadalom  kulturális reform ja, a  kulturális 
elszegényedés m egállítása és a tudás—képzettség m inden term elési funkció
ban való rang jának  helyreállítása is.5

A tudás és képzettség leértékelődése az értelmiség válságának legfon
tosabb jelensége, s egyben az általános k ere te  is, amelyben a többi tendencia 
megjelenik. Éspiedig 1. az oktatás—k u ta tá s—termelés—m arketing innovatív 
láncolatának széttörése és intézm ényrendszereinek kölcsönös izoláltsága; 2. 
a belső adósságok halmozódása, különös tek in te tte l a vidék periférializálódá- 
sára; 3. a társadalom  kettészakadása (kétharm ad—egyharm ad társadalom ) 
a  m arginális ré tegek  leszakadásával, de ú jabban  mind fenyegetőbben a ,.kö
zép” alsó rétegének lemorzsolódásával; 4. az érdekképviselet, a közéletiség és 
az önszerveződés h iánya; 5. az Európától való elszakadás m int az orzság pro- 
vincializálódása. M indezek közvetlen következm ényei és m egjelenési formái 
a tudás leértékelődésének, ezért annak  rövid  bem utatása átvezet a többi ten 
denciához és he lyettesítheti azok részletesebb elemzését.

A tudás leértékelődése közvetlenül abban  m utatkozik meg, hogy nálunk 
a felsőfokú képzettségűek keresete csak m integy másfélszerese az alsófokú
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képzettségűek keresetének, míg a  fejle tt országokban háromszorosa. Ez az 
állapot a negyvenes évek második felében jö tt  létre, é,s a negyven év során 
tovább rom lott az értelmiségi m unka bérezése a többi rétegekéhez képest. Az 
értelmiségi m unka különösen alulfizetett a inem-anyagi ágazatokban, amelyek 
a szellemi m unka — a ku ltú r javák  term elése — sajátos területei, ahogy a 
költségvetési szféra bérezése általában hátrányos helyzetben van a vállalati 
szférával szemben. A költségvetési szférában is a legrosszabb a helyzet a 
közművelődésben, ugyanakkor a vidéki, kisvárosi-falusi bérezés is a létra 
legalján foglal helyet, így a  hátrányok látványosan kum ulálódnak a kis
városi-falusi értelmiségben, különösen a közművelődésben. A legújabb fel
m érések azt m utatták, hogy az 1988. január 1-jén bevezetett adórendszer je 
lentősen sú jto tta  az értelm iséget m ind az első, m ind pedig a m ásodik gazda
ságban, s ezzel újból m egkárosította a ku ltú ra  társadalm i ú jraterm elését. 
Ugyanakkor az értelmiségi fizetések és jövedelm ek nem a m agasabb kép
zettséggel és teljesítm énnyel nőnek, hanem a magasabb beosztással, am i m u
ta tja  a bérezési viszonyok átpolitizáltságát: az értelmiségi m unkakörök közül 
az állam igazgatásban a legnagyobbak a fizetések, s az értelm iségi fizetések 
össztársadalm i átlagát a vezetőknek — tehát a politokrácia tag jainak  — sta
tisztikailag az értelmiséghez sorolása növeli meg jelentősen. Az utóbbi év
tizedben az értelmiség jövedelmi és vagyoni helyzete tovább rom lo tt a ve
zetőkkel és a gazdaságilag önállókkal (kisvállalkozók, kisiparosok), sőt a 
mun-kásesaládokkal szemben is. A magasabb képzettség és a tudás össztár
sadalm i m éretekben teh á t egyáltalán nem kapcsolódik össze m agasabb jöve
delemmel, am it részben elfed az, hogy az értelm iség „társadalm i halm azá
nak” heterogenitásában nagyobb a jövedelmek differenciálódása, m in t más 
társadalm i rétegekben.

összességében — Falusné Szikra Katalin szerint — az értelm iség nagy 
többségének relatív helyzete több m int négy évtized óta romló, egy részé
nek pedig az abszolút helyzete is rom lott az utóbbi évtizedekben. Ez azt je
lenti, hogy az értelmiség nagy része egyre kevésbé képes értelm iségi életvi
tel fo ly tatására, önmagának értelm iségként való újraterm elésére, s a második 
gazdaságban való részvétele sem csak időt és energiát vesz el, hanem  nö
vekvő m értékben nem értelmiségi tevékenységeket jelent. A társadalom  az 
extenzív iparosítás .őrületében nemcsak hogy nem  fedezi a költségeket, de 
nem is ism eri el a bonyolult-képzett értelmiségi m unka ú jraterm elésének sa
játos szükségleteit, pedig — m int Falusné írja  — elemi politikai gazdaság
iam  tétel, hogy a különböző m unkaerő-típusok újraterm elési költsége eltérő. 
A közvélemény és az adórendszer tolerálja, hogy a kisiparosnak tevékenysé
géhez sajátos feltételekre és eszközökre van szüksége, de társadalm i luxus
nak, fogyasztásnak minősíti ugyanezt az értelm iségi m unkánál — a lakás 
m int a m unkahely meghosszabbítása vagy m int m aga a m unkahely —, ezért 
az egyenlősítő áldem okratizm usában a társadalm i jövedelemelosztás egész 
rendszerén keresztül akadályozza a sajátos értelm iségi m unkafeltételek  ki
alakítását.

Amíg a m unka „kőkorszaki” fogalma uralkodik, azaz az egyszerű fizikai 
m unkára való redukciója dominál, addig azonban nem csak az értelm iségi 
m unka károsodik, hanem  a m unka értelmessége általában: az ok tatásra- 
művelődésre, továbbképzésre és a kulturális beruházásokra nem fu tja  az á t 
lagbérből, sőt ezeket az adórendszer sem m éltányolja, hanem fogyasztásként
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bünteti. I tt m utatkozik m eg elsőként, hogy az értelm iség válsága az egész 
gazdasági fejlődés és társadalm i szerkezet válsága is, s paradox módon az ér
telm iségi m unka leértékelődése maga is egyik fő oka az értelm iség zárt 
újraterm elésének és a ku ltu rá lis  tőke családi átadása növekvő szerepének 
a .társadalm i tagozódásban. A tudás leértékelődésével ugyanis csökken a 
társadalm i mobilitás, a bérarányok kontraszelekcióhoz vezetnek, csökken 
m ás rétegekből szárm azó fiatalok törekvése-m otiváltsága az értelmiségivé 
válásra, illetve bizonyos értelm iségi szakmák teljesen elnőiesednek. A mi
nőségi avagy képzett m unka lebecsülése azonban az egész termelési 
s tru k tú rá t és foglalkoztatottsági szerkezetet átfogja, tehát a nem-értelmiségi 
m unkakörökre is jellem ző, am i általában a képzettség, a továbbképzés, a 
m inőségi m unka irán ti közömbösségre vezet, hiszen a társadalom  senkinek 
sem  fizeti meg a m agasabb képzettséggel végzett tevékenységet. Létrejön az 
első generációs m unkásosztály megörökítése m in t fejlesztési zsákutca, s az 
értelm iségellenes „m unkáspolitika” ezzel m agát a m unkásosztályt bünteti meg 
a leginkább. De azzal is bün teti, ha a társadalm i mobilitás kívánatos céljának 
megfelelően értelm iségivé „em eli”, ahogy H uszár Tibor konklúziója ezt egy
érte lm űen  megfogalmazza: „Miközben az új társadalom  a legtehetségesebb 
m unkás- és parasztgyerm ekek szám ára m egnyito tta az értelmiségi pályák fe
lé vezető utat, a .célba é rk eze ttek ’ e réteg jövedelm i színvonala és társa
dalm i megítélése következtében — ha nem kerü ltek  vezető m unkakörbe — 
nem  társadalm i em elkedésként élték meg előm enetelüket.”6.

Az értelmiségi pálya az utóbbi évtizedben valójában m ár nem  „előmene
te lk én t” jelentkezett a társadalom ban, m int ahogy az értelmiséghez ma is 
közel álló, korábban pedig egyenesen vele összeolvadó „tisztviselői” réteg
hez való tartozás sem. Az államszocializmus gigantikus irányítási nagyüze
m e óriásira duzzasztotta a szellemi dolgozók nem  értelmiségi csoportját, a 
hivatali-ügyviteli dolgozókat, adm inisztrátorokat avagy „alkalm azottakat”, 
ak iknek  a száma m a m eghalad ja  az egymilliót. Többségük nő, átlagos kép
zettségük és fizetésük alacsony — jelentős részük olyan szakm unkás felesé
ge, aki a „jól kereső” szerepet tö lti be a családban —, vezetővé válási esé
lyük  és társadalm i presztízsük csekély. Így az értelm iségi foglalkozás töme
gessé válásával és a képzettség  leértékelődésével a bérezésben ez a két ré 
teg a nyolcvanas években alacsonyabb szinten ú jra  közeledett egymáshoz, 
az államszocializmus extenzív  h ivatali iparának tisztviselői rétege és a k ifu l
lad t extenzív gazdasági fejlesztés „feleslegesnek” bizonyult értelmisége az ala
csony bérezésben és életszínvonalban találkozott egymással. Különösen éle
sen m egm utatkozik ez a társadalm i lesüllyedés és az egyszerű szellemi m un
ka bérezésének megfelelő életszínvonalon elhelyezkedés — horribile dictu — 
az „e lit”, azaz a  ku tató i értelm iségnél, hiszen a tudom ányos szférában dol
gozók átlagbére a népgazdasági átlagbérnek csak 95%-a, míg a létező szo
cializm us más országaiban is legalább 10—15% -kal felülm úlja az átlagbért. 
Szélesebb nemzetközi összehasonlításban az összes K + F  ráfordításból a m un
kabérhányad  Finnországban 64%-ot, az N SZK -ban 57%-ot, nálunk pedig 
csak 18%-ot tesz ki. A társadalom  nem m otiválja, nem fizeti meg az inno
vációt, hanem  a szellemi p an g ást finanszírozza. Ez az igazság.

Jelentkezik az utóbbi évtizedben két pozitív jelenség is. Az egyik a nö
vekvő lehetőség a külföldi m unkavállalásra, a kinnm aradás, vagyis a  leg
képzettebb m unkaerő em igrációja veszélyével, de a hazai életvitel anyagi
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megalapozásának és a magasabb képzettség im portjának reális lehetősé
gével. A másik az, hogy az értelmiség növekvő hányada szabadfoglalkozásúvá 
válik és/vagy vállalkozóként tevékenykedik. A magasabb képzettséggel járó  
előnyöket és az innovatív készséget m anapság csak a második gazdaságban 
lehet érvényesíteni anyagilag és szellemileg egyaránt, azaz a nagyobb jöve
delemmel és a m unkával való azonosulásban. Ez társadalm ilag is igen elő
nyös, & az egész gazdaság szám ára is hasznot h a jt a rendszerint m agas kép
zettséget m egtestesítő szektor dinam ikája, de ugyanakkor az egész gazda
sági szerkezetünk keserű k ritikája  is, hogy a valóban értelmiséggé váláshoz 
ki kell lépni a hivatalos gazdaságból, ahogy — m ondhatni — az önszervező
dő-érdekképv ise le ti értelmiségi funkció betöltéséhez is „ellenzéki” szerep
körben (kell fellépni. Olyan gyorsan frázissá süllyesztettük a  „kim űvelt em 
berfők” irán ti igényt a gazdasági—társadalm i m egújulásban az ellentétes 
gyakorlat konzerválása révén, hogy m ost frissítő gondolatként h a t ugyanennek 
az értelmiségi autonóm ia oldaláról való megfogalmazása Bródy A ndrás ré 
vén: „Egy olyan konszenzus kidolgozása, amely a szabad kiutazás m in tá já ra  
általában is visszaadná az értelmiség mozgási szabadságát, autonóm iáját és 
tekintélyét, fellazítaná az amúgy sem érdemi, csupán bénító ellenőrzés és 
állandó beavatkozás nyűgeit, első lépése lehetne a válságból való k ilábalás
nak.”7

Az értelmiség struk tu rális reform ja m in t áttörési pont a nemzeti m eg
újulásban visszatérő gondolat a m agyar reform gondolkodásban. Nemcsak 
m int politikai követelés, hanem  m int józan gazdasági számítás is, az érték- 
termelés radikálisan m egváltozott stratég iá ja  az emberi vagy ku ltu rá lis  be
ruházás előtérbe állításával, avagy az óriásira növekedett „belső adósságok” 
— az .infrastruktúra, terü le ti fejlesztés stb. elhanyagolása — törlesztése a v i
déki értelmiség fejlesztésével és emancipációjával, a vidéki szellemi in fra 
s truk tú ra  és intézm ényrendszer átfogó fejlesztésével. Azt m ár m inden a la
posabb gazdasági vizsgálat kim utatja, hogy nem a súlyos adósságteher, nem  
is az elm aradott ipari szerkezet és hiányzó fizikai in frastruk tú ra  az európai 
felzárkózás legnagyobb akadálya, hanem  a m unkaerő alacsony képzettsége, 
m otiváltsága, fegyelmezettsége, térbeli és szakmai mobilitása. Az értelm iség 
válsága tehát a rra  figyelmeztet, hogy a válság leglényege az értelm esség h iá 
nyában, az egyszerű fizikai m unka apoteóziásban és a ráépülő fejlesztési m o
dell deficites-zsákutcás jellegében van.

A tudás és képzettség leértékelődése m int az elm últ négy évtized a lap
tendenciája szükségképp továbbvezet a m ár em líte tt egyéb tendenciákhoz, 
nevezetesen az extenzív iparfejlesztéshez m indenhonnan elvont és tú lkon- 
centráltan alkalm azott erőforrások nyom án képződő belső adósságokhoz — 
például a vidéken „hiányzó” egyetemekhez és főiskolákhoz, hogy csak egy 
mozzanatot em eljünk ki a vidék nyom orúságából — vagy magához a tá rsa 
dalom kettészakadásához, amelyben a leszakadók fizikai és kulturális m ar
ginalizálódása szoros kapcsolatban van  az értelm iségi-érdekképviseleti fu n k 
ció kiiktatásával, s végül az egész dekulturálódás az Európától való lem ara
dással. Ezt az egész kom plexum ot teh á t az értelmiségi funkció, annak e lto r
zulása és helyreállítása felől kell szemügyre venni.8
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III. AZ „ÉRTELMISÉGI FUNKCIÓ” 
HELYREÁLLÍTÁSÁNAK PROGRAMJA

Manapság gyakori az államszocializmus rendi vagy feudoszocialista tá r 
sadalom ként való m inősítése annak jelzésére, hogy nem a posztkapitalista, ha
nem  inkább a p rek ap ita lis ta  vonásokat erősítette  fel. A magam szóhasznála
tában  az ú jfeudális kifejezést szoktam alkalm azni, megfogalmazva a személyi 
függés új, de a k o rább i feudális vonásokra épülő, azokat felelevenítő rend
szerét, amely különösen élesen m egm utatkozik egyfelől a vidék hivatalos t á r 
sadalm ában, m ásfelől az egész ország civil társadalm ában. Legutóbb ezt a 
jelenséget a k u ltú ra  egyik súlyponti te rü le te , a közoktatás kapcsán így r a 
gadta meg Gazsó Ferenc, opponálva a h ivatalos oktatáspolitikát, s szembe
állítva vele a k o rre k t szakigazgatás és a helyi autonóm iák elvét: „M agyaror
szágon a hivatalnoki hatalom  egyik legfontosabb jellemzője az, 'hogy személyi 
függőségre épül. Az iskolák autonóm iáját a  gazdasági önállóság m egszünteté
sével a hetvenes évek közepén végleg felszám olták.”9

Á ltalánosabban fogalm azva és pozitívra fordítva, az értelmiség hordoz
ta érték a közügyek intézésének k u ltú rá ja  m in t kommunikációs és vitakész
ség, szervező- és érdekképviseleti képesség. Az értelmiségi funkció ennyiben a 
legegyszerűbben fogalm azva a közéletiség ügyvitele, amely potenciálisan m in
den állam polgár életv itelének része, de szociológiailag úgy konkretizálódik, 
m int egy sajátos ré teg  kiválasztása a társadalom  összes többi rétegéből, amely 
ezt a közéletiséget szakm aként és h ivatáskén t gyakorolja. A civil társadalom  
újjászületésével g yakran  megfogalmazzuk újabban, hogy a cselekvések au to
nóm alanyai, az önkorm ányzatok, egyesületek és a rá juk  épülő társadalm i 
szervezetek — azaz a civil társadalom  intézm ényrendszerének valam ennyi 
eleme — kapjanak  szabad rendelkezési jogo t eszközeik felett. Az önigazgatás 
„kispolitikai” gyakorlatához és a neki megfelelő tulajdonláshoz azonban cse
lekvő személyek is kellenek, vagyis a dem okratizálódásnak „szociológiai” 
metszete is van, éspedig az államszocializmusban „eltűn t” értelm iség hely
reállítása és aktivizálása, mivel az értelm iségi funkció és a demokratizálódás 
kölcsönösen feltételezik egymást. A dem okráciához dem okraták is kellenek, 
akik a társadalm i élet különböző szintjein  és színterein gyakorolják a de
mokráciát, s a valam ennyi emberben m eglévő közéletiség kibontása csak 
úgy lehetséges, ha  a társadalom  egy rétege vállalja az em berek aktivizálásá
nak, a nagy társadalm i egésszel való összekötésének feladatát. Értelmiség eb
ben az értelem ben M agyarországon m ég nincs, ezt a leglátványosabban az 
újjászerveződő p á rto k  m utatják , de az egész ország m anapság kínkeservesen 
tanulja az érdekképviselet, a közéletiség és az önigazgatási tevékenység — 
korántsem  szűk, „politikai” — kultúráját.

Az érték term elés problém áját az egész társadalm i term elésre k itágítva 
a kulturális javak  term elése úgy jelenik meg, m in t az egész társadalm i folya
m at lényege: az álta lam  m ár többször idézett adatok szerin t az átlagos világ
piaci term ék értékének  80% -át m anapság a szellemi m unka adja, míg az el
készítés fizikai tevékenysége, anyag- és energiaköltsége csak a fennm aradó 
20%-át. A k u ltu rá lis  javak  term elésében azonban felfokozottan, m ondhatni 
hatványozottan je len ik  meg a saját m agára vonatkoztato tt értelm iségi funk
ció hiánya, nem csak az új értékek versenye, alternatív  jellege iktatódik ki a
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kultúrából, hanem  szerves egésze is felbom lik. A kultúra szétesik az embe
rektől és a  term eléstől elszigetelt tudományra, a nagyüzem ként megszerve
zett és a szocializációs mechanizmust monopolizáló közoktatásra, valam int a 
m aradékok m aradékelvét szenvedő és csak ideologikus szólam okban fontos
nak tök in te tt közművelődésre. Ezekben, az értelmiség legsajátabb terepein 
sem tu d ja  gyakorolni sa já t érdekvédelm i-közéleti funkcióját, a ku ta tás kaszt- 
szerűen szerveződik, a közoktatás uniform izálódik, és „klónozott” term ékek
re törekszik, és a közművelődés fájdalm asan elszakad azoktól & közösségek
től, am elyeknek a saját szerves életm egnyilvánulása lehetne. De végképp 
nem tu d ja  az értelm iség az egyes területek  autonóm iáján és érdekvédelm i 
funkcióján tú l ezek széttagoltságát és kapcsolódásaik „ízületi betegségeit” 
felszámolni. Az elm últ évtizedekben az értelmiségi állások növekedésével és 
az értelm iség eltömegesedésével az értelm iségi funkció jelentősen csorbult, az 
értelm iség fragm entálódása, heterogén halm az jellege felfokozódott. A statisz
tikailag vett értelm iség semmiképpen sem  tekinthető  bárm ilyen lazán is vett 
társadalm i szereplőnek, sőt, belső ellentétei az érdekérvényesítési vagy alku
képesség rendkívül eltérő m értéke m iatt kiéleződtek, ami különösen az el
m últ évtized zuhanó átlagos életszínvonala vonatkozásában tű n ik  ki, hiszen 
az értelm iség belső jövedelmi differenciáltságának m értéke legalább akkora, 
m int a nagytársadalom é, sőt valószínűleg m eghaladja azt.

Talán bántó, de mégis találó, ha az értelm iség három nagy szintjét vagy 
csoportját ,az abszolút monarchia nemességének három nagyobb rétege alap
ján közelítjük meg. A történelm i párhuzam  nem véletlen, b á r jelentősen 
korlátozott, de a koncentrált hatalom  és a nagy hivatalszervezet m egterem 
tése, valam int a bürokratikus és személyi alárendelés összefonódása elke
rülhetetlenné teszi a párhuzam ot. Az első nagyobb réteg az udvari nemesség 
szűk és privilegizált csoportja m int az új elit egyik m ozzanata; a másik a 
nagy tömegű, részben privilegizált és hivatalilag megfegyelm ezett szolgáló 
nemesség, a harm adik  pedig a falvakban (hátramaradó, a régi életmódot és 
elzártságot őrző, elszegényedő és k u ltú rá já t is vesztő parlagi nemesség. Az ál
lamszocializmusban ennek párhuzam ában az elit értelmiség szükségképp fel- 
ölti — még hazánkban  a legkevésbé — az „udvari” értelm iség form áját, 
am elyben jellegzetesen keveredik a személyi függés a vezetéstől a kivétele- 
zeittséggel, de a tanácsadói szerepkör az alternatívák és reform ok keresésé
vel is, személyenként igen széles skálán, de az értelm iségi funkció autonó
m iájáig el nem jutva. A szolgáló értelm iség adja az értelm iségi réteg zömét 
és középmezőnyét, akiknél a depolitizált végrehajtó funkció és a szűk szak
mai jelleg dominál, a társadalm i átlagjövedelem nél némileg m agasabb szintű 
anyagi javadalm azással és szűk körű—helyi érdekérvényesítési képességgel. 
Végül az értelm iségen belül (leszakadó, marginalizált, csoport a parlagi érte l
miség, többszörösen hátrányos értelm iségi helyzettel, többny ire  vidéki jelleg
gel, kistelepüléseken, a társadalom  átlagos jövedelem szintjénél jelentősen 
alacsonyabb anyagi helyzettel és a helyi politikák autonóm iája hiányában az 
önérvényesítés, érdekképviselet és közéleti lehetőség szinte teljes hiányával.

Ezt a helyzetet igen találóan fejezi ki a következő m egállapítás: „Ennek 
a politikának egyik legfontosabb jellemzője az értelmiség tudatos felszámolá
sa. Ez a megsemmisítő politika egyrészt a nem kívánatos személyeknek a m e
gyéből való eltávolításában, m ásrészt cselekvökészségük teljes korlátozásá
ban nyilvánul meg. Ennek eredm ényeként egyfelől kialakul a hatalm at fel
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tétel nélkül kiszolgáló, gerinc nélküli, gátlástalan kváziértelm iségi réteg, m ás
felől az alkoholista, depressziós, öngyilkosságba m enekülő, nap m int nap m eg
alázott, leépült félértelm iségi lét-m ód.”10

Az értelm iségi funkció k iik ta tása  az államszocializmusban m indenképpen 
ebben a m arginalizált értelm iségi csoportban m utatkozik meg a leglátvá
nyosabban, és az egész civil társadalom  bénasága is szoros összefüggésben 
van az értelm iség „közkatonái” leszerelésével, demobilizálásával. Mégis, az 
értelmiségi funkció újjáélesztésére irányuló igény talán  ebből a rétegből 
tö rt fel a legerőteljesebben, egyúttal sa já t értelm iségi mivoltuk helyreállítá
sára irányuló követelésként, s ebből a nézőpontból bontható ki az a széles 
társadalm i mozgalom is, hogy a közösségi szerveződéseknek tulajdonlási jo
ga legyen, am ellyel élve az értelm iség betöltheti a ku lturális javak vagyonke
zelőjének, vállalkozójának és m enedzserének szerepkörét. Az értelmiség m ar
ginalizált csoportjainak törekvéséből tűnik ki az is, hogy önm agában véve, 
az adott tevékenységszféra re fo rm játó l függetlenítve nem  lehetséges az é rte l
miségi funkció helyreállítása és az értelmiség helyzetének jobbítása sem. 
Bárm ilyen jelentős előrelépés is lenne a m arginalizált értelm iség anyagi hely
zetének m egjavítása fizetésemeléssel, az iskolai autonóm iák törvényes bizto
sítása avagy a felsőfokú képzés (és továbbképzés) m egreform álása, nem  je
lenthetne kitörést a m arginalizált értelm iségi létből. A ku ltú ra  hordozója csak 
egész közegével együtt reform álható  meg, vagyis a civil társadalom  egész 
intézm ényrendszerének dem okratizálásával, amely szükségessé és léhetővé is 
teszi az értelm iségi funkciónak a legszélesebb terepen  való kibontakoztatá
sát. M utatis m utandis, ez az értelm iség valam ennyi rétegére igaz, s ez m ár 
önm agában véve is m egadja az értelm iség „önérdeke” képviseletének term é
szetes korlátá it — az Akadém ia m inden reform ja felem ás m arad olyan te r
melési szerkezet nélkül, amely kiköveteli az innovációt, a tudom ányos felfe
dezést stb., s ezzel egyben m integy az értelmiségi funkció definícióját adja 
ú jra  meg ú jra. Találóan jegyzi m eg Zelnik József is, hogy „aki M agyaror
szágon kulturális változtatásra törekszik, annak az egész rendszer á ta lak ítá
sán kell gondolkodnia” . Ez m u ta tja  egyben egy K ulturális K am ara égető 
szükségességét, de önm agába zárkózásának abszurditását is.11

Az értelm iségi funkció helyreállítása teh á t az egész társadalom  komplex 
reform jának egyik aspektusa, am ely egyben helyreállítja  az értelmiség m int 
szociológiai réteg differenciált egységét is. A legnagyobb szerep a  m arginali
zált értelm iség felszabadításával létrejövő, népi, a civil társadalom hoz köz
vetlenül kapcsolódó értelm iségre háru l, ahol az értelm iségi funkció még a m a
ga sokszínűségében m utatkozik és szerveződik meg; e rre  épülhet a m ár d iffe
renciáltabb és professzionálisabb szerepeket hordozó közvetítő értelmiség — 
m int közép — tevékenysége, ennek a  közvetítő csoportnak nyilvánvalóan nem 
csak fel- és lefelé, hanem  „kifelé”, azaz nemzetközileg is nyitottnak kell, len
nie; s végül — m űködjön — az értelm iség értelm isége m in t a nagypolitiká- 
ban-nagygazdaságban kiem elkedő szerepet betöltő, elitszerepet játszó csoport, 
am elynek a szó szoros értelm ében v e tt értékterem tés, paradigm ák és norm ák 
m egalkotása s a lternatívák  kitűzése a feladata. Az „európai kapcsolat” nem 
lehet az elitértelm iség privilégium a, de a világfeljődésre való kitekintés és an 
nak hazai recepciója a m indenkori értelmiségi élmezőny legsúlyosabb fel
adata.
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IV. ÉRTELMISÉGI REFORM ÉS EURÓPAISÁG

A legfejlettebb, posztm odernnek nevezett társadalm akban a ku lturális  ja 
vak term elése került az egész társadalm i termelés középpontjába, és ez rad i
kálisan átalakíto tta a politikai életet és az értelmiségi tevékenységet is.12 Hoz
zánk ebből a korszakváltásból az a szelídített változat szivárgott át, hogy a 
fe jle tt term elési struk tú rákban  nő a képzettség és a tudom ány szerepe, bár 
terjedőben van m ár az a  klasszikus mondás is, hogy csak a  magas szinten 
— ti. ku lturáltan  — fogyasztó em ber term elhet m agas szinten, azaz nagy ha
tékonysággal. Az ellenkező modell teljes csődjét m indenesetre m egtapasztal
tuk m ár, s ez erős kényszer a  m odellváltásra, de egyelőre még nem  változ
ta to tt azon a tényen, hogy a hetvenes évek elején a nemzetközi haladással 
ellentétes irányban indultunk el, és ezzel katasztrofálisan leértékeltük a  m a
gyar m unkát ,a világpiacon, s következésképp e ny ito tt világban, idehaza is.

E lm aradtak a hatvanas-hetvenes évek tömeges „kalandozásai” Nyugat- 
Európában. Megszűnt a fe jle tt életm ód im portján alapuló töm eges tanulási 
folyam at, s ,a fokozódó leszakadás a fejle tt országoktól a m agyarok „kitiltá
sá t” is jelentette az új civilizáció bem utató előadásáról. A hatvanas-hetvenes 
évek élénk belső szellemi élete és intenzív ku lturális érintkezése a világgal 
m egtorpant és a visszájám  fordult: a m agyar társadalm i élet nem  képes 
m ár a fejlettebb kulturális és életm ódm inták szerves átvételére, meggyökerez
tetésére, továbbvitelére.13

A m agyar utas N yugat-Európában azt a kultúraközvetítő  szerepet tö ltö t
te be, amely tulajdonképpen az értelmiségi funkció része, nemzetközi kap 
csolatrendszerként való megnyilvánulása. Eszmék és em berek szabad vándor
lása, életmódok dem onstratív effektusa és egy változó világ kihívása helyett 
az utóbbi években bevásárló turizm ussal kárpótolta m agát az elszegényedő 
ország. A külső leszakadásból és a belső hanyatlásból adódóan egyre rem ény
telenebbé vált a külső m inták átvétele, egyre kevésbé vagyunk képesek a ku l
turális kódjaikat m egérteni, v itá ikat követni és jelenlegi problém áikat fel
fogni. M agyarországról m ár alig fu tnak  a kommunikációs idegszálak Nyugat- 
Európába és viszont, nem  csak a tömeges turizm us szűnt meg, hanem  az ösz
töndíjak, könyv- és folyóirat-előfizetések is a k ritik u s szint alá estek, az ér
telmiség is elvesztette szerves kapcsolatát a külvilággal. Csák a tom pa csend 
vagy a kellemetlen, é rthe te tlen  zaj éri el a  tu d a tu n k a t — olyanok nyugati 
kulturális kapcsolataink tehát, m int hazai telefonkészülékeink. M árpedig az 
új civilizáció kihívása nem  csak fenyeget a végleges-tartós periférializálódás- 
sal, hanem  egyben meghozná a felzárkózás esélyét, m entőkötelét is. Az értel
miség helyzetének em lített belső struk turális reform jai közelítenék a m agyar 
értelmiség helyzetét és funkcióját a nyugat-európaihoz, s m egint lehetségessé 
válna a hazai reform okra oly jellemző párbeszéd.

A reform korszak ókban óriási népvándorlás zajlott le, s ennek spontán 
form ái bérként való finanszírozása és intézményes form áinak a ku lturális ja 
vak tulajdonába való beépítése nélkül az értelm iségi funkció hazai kiteljese
dését most is bizonyosan rem énytelennek m ondhatjuk. Az összes sikeresen 
felzárkózó ország tapasztalata ugyanis nem csak a kulturális beruházások je
lentős emelkedését m utatja , hanem  a legszembeszökőbben az értelm iség szé
les tömegeinek nyugati egyetem eken való kiképzését, a nem zetközi nyelv és 
kulturális kód, kapcsolatrendszer és szokások teljes elsajátítását tá rja  elénk.
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Sem az északi országokban, sem Távol-Keleten nem vezetett ez a nemzeti 
k u ltú ra  elsorvadására, éppen ellenkezőleg, a legfejlettebb civilizációs bázison 
való újjászületését, a globalizált világban a sajátos arculatának megerősödé
sét válto tta  ki. A nem zetközi ku lturális és tudom ányos érintkezésbe be
ép íte tt széles értelm iségi .réteg nélkül Európa segédmunkásai és szegény ro
konai m aradunk, akik előbb mégcsak szánakozást váltanak ki, de később 
m ár nevetség és m egvetés tárgyai lehetnek.

A nemzetközi nyitáshoz és a hazai értelm iségi funkció globalizálásához 
azonban nem csak kulturális  m egújulásra, hanem  a kulturális pluralizm usra 
m in t a  kulturális javak  és értékek szabad, intézm ényesített versenyeztetésére 
van szükségünk. .Ennek alapfeltételeit ugyan csak a m élyreható gazdasági 
és politikai átalakulás ad h a tja  meg, de a szélesebb értelem ben v e tt hazai 
ku ltu rális  élet legalább anny ira  m agán viseli az államszocializmus ellentm on
dásait, m int ,a gazdaság és a politika szférája. Ezért a kulturális javak  te r
m elésének reform ja korántsem  adódik autom atikusan amazok m egújításából, 
hanem  a ku ltúra szférájának a m aga belső törvényei szerint is á t kell men
nie a .megújulás kínkeserves folyam atán, szét kell tö rn ie  a sa já t belső hatal
mi és gazdálkodási viszonyait, és m axim álisan k i kell bontakoztatnia az ér
telm iségi funkciót. A belső és külső feltételek m ost rendkívül kedvezőek eh
hez, sorsdöntő idők járnak , a k u ltú ra  m unkásait is teljes erővel é ri a meg
ú ju lás kihívása.14

JEGYZETEK
I

1 Az utóbbi időszakban a kultúra helyzetéről igen tartalmas és számos reform- 
elképzelést felvető összefoglalás íródott, mint a Reform és művelődés (1988 áp
rilis), Köles Sándor: Közeljövőkép — Töprengés a közművelődés középtávú esé
lyeiről (kézirat), Köles és mások: A kultúra radikális reformkoncepciója (1989 
március, kézirat), Fodor Péter—Hidy Péter: A  kulturális fejlődés feltételeinek 
hosszú távú elgondolásai (...) Ezeket az értékes műhelymunkákat az alábbiak
ban néhány vonatkozásban felhasználom, de részletesebben nem foglalkozom 
velük. Ebben a tanulmányban az Emberi tényezők és a gazdasági fejlődés 
(Kultúra és Közösség 1987/2) és A szűkített nemzeti újratermelés spiráljai (Kul
túra és Közösség 1988/6) c. írásaim gondolatmenetét folytatva a kultúra reform
jának kérdését az értelmiség, sajátos helyzetének reformja felől vizsgálom.

2 Az Akadémia tervezett reformjáról részletesebben szól Láng István az Űj tör
vény készül a Magyar Tudományos Akadémiáról (Üj Fórum 1989/7, július 28.) 
c. írásában.

3 A területi fejlesztés anomáliáinak politikai vonatkozásait közelebbről elemez
tem A hatalom területi elvei — Reform, nemzet, földrajz (Földrajzi Közlemé
nyek 1989/1—2) c. előadásomban. A kultúra újfajta finanszírozásával behatóan 
foglalkozik a Kultúra és Közösség 1989/3-as száma.

4 Konrád és Szelényi koncepciójának részletesebb értékelésébe itt nem kívánok 
belebocsátkozni, annál is inkább, mert a hetvenes évek eleje óta maguk a szer
zők is többször módosították az álláspontjukat. Csak annyit szeretnék megje
gyezni, hogy magáit a (koncepciót sem „szak-szociológiainak”, hanem erősen 
ideologikusnak, ha úgy tetszik, a hivatalos állásponttal szemben ellen-ideologi
kusnak kell tekinteni. Az utóbbi egy-két évtized jelentős értelmiségkutatása 
ellenére a tudományt és a közvéleményt mindmáig az értelmiség problémájának 
ideologikus kezelése jellemzi. Az államszocializmus az extenzív politikai és 
gazdasági rendszer — primitív iparosítás és hatalomkoncentrálás — alapján az 
értelmiséget „osztályellenségként” kezeli és az „értelmiségi” ideológiák ennek 
a rossz ellentétét fogalmazzák meg.
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5 Az értelmiség helyzetének bemutatására Falusné Szikra Katalin: A képzettség 
társadalomstrukturáló hatása (a Szakszervezetek Elméleti Kutató Intézete ki
adása, Bp. 1989) c. munkáját használom fel.

6 Huszár Tibor: Az MSZMP értelmiségi politikájának néhány kérdése I. (Tár
sadalomtudományi Közlemények 1985/3. 340. 1.).

7 Bródy András: Miért maradunk el technikailag? (Közgazdasági Szemle 1988/4. 
idézve (Falusné: I. m. 107. 1. alapján).

8 A vidék panaszát a legutóbb éppenséggel az értelmiségi funkció elsorvadása 
felől fogalmazta meg egy érdekes hozzászólás a napisajtóban, Szoboszlai Zsolt: 
A  vidék jussa c. írása (Magyar Nemzet 1989. VIII. 11.)

9 Kabinetalakítás. Interjú Gazsó Ferenccel (HVG 1989. III. 25. 51. 1.)
10 Odorics Ferenc: Miért nem élek Csongrád megyében én sem? Juss (Hódmező

vásárhely) 1989. márc. 19. 1.
11 Zelnik József: A  kultúra: egy nemzet, szorongás nélkül (Magyar Nemzet 1989.

V. 19.), vö. még Веке Kata: Egy oktatási koncepció vázlata és Tamás Gáspár Mik
lós: Barátgaras (Magyar Nemzet 1989. V. 26. és V. 12.) c. írásait. A Kulturális 
Kamara alapszabálya (Magyar Nemzet 1989. VI. 15.) ennek a szélesebb, valódi 
értelmiségi funkciónak a jegyében íródott.

12 Vö. a legutóbb Mike Féatherstone (szerk.) Postmodernism (Sage, London, 1988) 
és John R. Gibbins (szerk.) : Contemporary Political Culture, Politics in a Post
modern Age (Sage, London, 1989).

13 Tabajdi Csaba: A  magyar szellemi tájékozódás és az önarckép-bemutatás esé
lyei. Nemzetközi kulturális kapcsolataink 1956—1986 között (Valóság, 1988/9.).

14 A nemzetközi kihívást jól érzékeltetik az Unesco legutóbbi anyagai is, mint pél
dául az Unesco 24. közgyűlésén, illetve az ENSZ közgyűlésén elfogadott Kultu
rális Fejlesztési Évtized felhívása (Stratégia a Kulturális Fejlesztési Évtized 
megvalósítására.).
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Bujdosó Dezső

A KULTÚRA ALKONYA —  KELETEN

M inden ku lturá lis törekvésnek és nem  utolsósorban a 
szocializmus ku lturá lis törekvéseinek is a legnemesebb 
feladata nem  ;va lam iféle tulajdonform ában vagy gazda
sági ím ódszerben 'rejlik, hanem a Szabad em ber m egva
lósulásában. A n n y i kom m unizm ust kell megvalósítani, 
am i éhhez szükséges. Ennél többről azonban az em beri
ség le fog m ondani, sőt, ha szükséges, fellázad ellene. 
M ert az Írás is azt mondja: ”A  sabbath van az em be
rért, és nem  az em ber a sabbathért.”

(Eduard Bernstein)

. . . m inden ideológia reális gyakorlati eredm ény nél
kü l m a ra d t. . . ,  ha nem  képes számolni a gazdaság fe j
lődésének m eglévő lehetőségeivel, ha term észete ßzerint 
nem  a gazdaság fejlődésének Itendenciáiból nő tt k i gon
dolatilag.

(Lukács György)

Lenin utolsó írása ib an  vára tlanu l tö rn ek  elő a 'kultúraelm életi gondola
tok. Form álisan szem lélve úgy tűnh 'et: Lenin a k u ltú ra  hiányára, az ázs’iai 
ku ltú rálatlanságra döbben rá: „a po litikai és szociális átalakulás n á lu n k . . .
megelőzte . . .  a ku ltu rá lis  átalakulást.”1 ....... azelőtt a súlypontot a politikai
harcra, a  forradalom ra, a  hatalom  m eghódítására stb. helyeztük, s a rra  is 
kellett helyeznünk. M ost viszont a  sú lypon t annyira megváltozik, hogy az á t
tolódik a békés, szervező, kulturális m u n k ára .”2

Valójában ezek a gondolatók és m aga a bolsevik forradalom  is csak 
m in t történelm i képződm ények értelm ezhetők. Ebben az összefüggésben tá 
ru lh a t fel a k u ltú rá ró l szóló lenini gondolatok mélyebb értelm e is.

Az úgynevezett hosszú 16. századtól kezdve egyre m arkánsabban m egje
lenik az akkor m értékadó  történelm i népéknél a nyugati és a keleti, azaz a 
gazdasági és a politikai típusú  fejlődés különbözősége. Bibó István j r ja  le ta 
lá n  a legplasztikusabban a k é tfa jta  u ta t, de a bibói gondolat igazán a Wal- 
lerstein  által fölvázolt m odem  világgazdasági rendszer k ialakulásának elmé
letével kap tö rténe lm i—világtörténelm i perspektívát. Ha Bibó és W aller-
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síéin gondolatait eggyégyúrjuík, a tanulság a következő: az alulról szervező
dő, szerves fe jlődést bejáró cen trum -kapitalizm us m eg terem ti a m aga ellen
képét a perifériákon  és félperifériákon: a felülről, politika ilag  szerveződő, a 
horizontális szerveződéseket m inim alizáló társadalm i a lakza toka t• A modern, 
polgári, gazdasági típusú, alulról építkező társadalom alaíkzáttal szemben elő
ször külső versenytársként, m ajd m indinkább ezen átfogó kapitalisztikus 
rendszeren belül, annak  ellenpólusaként, létrejön a politika által vezérelt mo
dernizáció és politikai típusú hatalm i rendszer. R ettegett Iván, aki m inden 
oroszok cárjává küzdi fel m agát, a k iindulópontja ennek a folyam átnák, a  
20. századot m eghatározó „ugrópontja” pedig az 1917-ben lé tre jö tt bolsevik 
hatalom. „A szovjet állam  . . .  a világ egyetlen következetesen végigvitt to ta 
litárius állama, am elyben R ettegett Iván eszméi öltenek transzform ált ala
kot. Így jön létre az orosz történelem  egykori tú lburjánzó  állam szervezetének 
új form ája”. — írja Nyikolaj Bergyajev.3

M ár Nagy Péter is rádöbben az abból következő ellentm ondásra, amikor 
nyitni akart a N yugat felé4, hogy ez nem  adekvát ú tja  a  keleti régiónak. A 
saját út, a felülről, az állam hatalom  által k o n stitu á lt társadalom szerveződés 
ú tja  történelm ileg hatékonyabb volt Keleten a N yugat eredm ényeinek köz
vetlen utánzásánál és átvételénél. Ugyanakkor: alapvetően hiányozták a Nyu
gat civilizációs eredményei. A m últ század legjelentősebb orosz gondolkodói, 
tudósai, m űrészei a K elet és a N yugat közötti választás m egoldhatatlan di
lem m ájával küszködtek. A kétszólamú fejlődést tovább árnyalta és még el
lentm ondásosabbá te tte  a köztes szféra (Közép-Európa, illetve annak keleti 
fele), am elynek problem atikájá t Szűcs Jenő vázolta fel.5

A keleti, term észeténél fogva „an tikapitalista” társadalom szerveződés 
ideája és valósága Leninnél mint a kapitalista form áció világtörténelm i meg
haladását jelentő új formáció jelenik meg. Lenin „kiigazította” a m arxiz
must: a szocializmus szerinte m egkezdődhet (sőt, h a  nincs világforradalom , 
folytatódhat is) egy országban és főleg: egy fejletlen  országban is. Lenin szá
m ára nem tűn t „esztelen vállalkozásnak’ a bolsevik forradalom  pusztán 
azért, m ert a vaskalapos elméletekben nem így volt előírva.6 Azt hitte, a 
politika (politikai hatalom, fe lép ítm ény ) vezénylete alatt majd m egterem tődik  
a hiányzó kultúra  és ezáltal a civilizáció is: a gazdasági alapzat. A bolsevik 
forradalom  Lenin szerin t tehát fo rd íto tt úton, felü lrő l kezdve ju t el a tá r 
sadalom teljes átalakításáig, leküzdi a Nyugattól való lem aradottságát, s föl
zárkózva a Nyugathoz, forradalm asítja m ajd az egész világot. A m arxi ta 
noktól váló eltérést teh á t az orosz történelm i sajátosságok indokolják, és a 
történelm i folyam atban m ajd az előre jelzett pályára  kerü l vissza a fejlődés.

Mindez nem  következett be, m ert nem is következhetett be. A politika 
prim átusával a tőkés társadalom tól való közvetlen függés részben elkerülhető 
volt, és a fejletlenség ta la ján  egy relatíve gyors fejlődés néhány évtizede jö
hetett létre. Ennek a felülről vezényelt, politikailag konstituált, a felépítm ény 
túlsúlyos vo ltára építő társadalom szerveződésnek a zsákutcás jellege azonban 
egyre nyilvánvalóbbá válik.

A bolsevik ,,antikapitalizm us” nem a tőkés form át m eghaladó társadal
mat, hanem  a m odernizáció csökevényesebb, a nyugati—gazdasági típusú fejlő
désnél kevésbé hatékony keleti— bizánci változa tá t valósította meg, a nyugati 
formával párhuzamosan kiépülő, vele sajátos szim biózist alkotó formát.
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A lenini gyakorlat tehát egyrészt szükségszerű fo lytatása vo lt az orosz 
történélm i hagyom ányoknak, m ásrészt — m int a kap italista  világrendszer 
perifériáján  végbem enő fejlődés — optim álisan használhatta ki lehetőségeit. 
Azt m ondhatjuk  téh á t a bolsevizm usról, mely m egszülte a m arx i elméletet 
gyökeresen á ta lak ító  „reálisan létező szocializmust” : a m arxizm us itt csupán 
fügefalevélként szolgált a sajátos fejlődési úthoz, elméletileg legitim álta azt.

Am ikor Lenin élete végén, betegsége enyhültebb pillanataiban  a kultú
ráról elm élkedett, voltaképpen a hosszú 16. és 19. századot folytató és 
kiteljesítő orosz történelem  term észetéről vallott. A po litikai forradalom m al 
kész a ház teteje , de hiányzik m inden, am i a la tta  van, a ház fa la  és alapza
ta. Lenin szerin t ezután a „békés kulturális építőm unka” (m ondjuk mi: a fe
lülről lefelé építkezés folyam ata) következik. A ku ltú ra  a legyent vanná  ala
kítja.

A legyen és van, valam int e .kettőnek a kultúrához való ilyetén viszonya 
nem lenini találm ány. A 18. század végén a ném et nyom orúság ta la ján  is 
elemi erővel tö rt felszínre a gondolkodásban.

Friedriah  Sdhiller elm életében az anyag és a form a  a lét (benne az em
beri létezés) antinom ikus kettősségekén t jelenik meg. Az anyag és form a 
áth idalhata tlan  ellentétessége a létezés m inden területén  m egnyilvánul. így 
például az em beri ösztönök vonatkozásában is: egyfelől az érzéki-fi
zikai ösztönök, amelyek az em bert „anyaggá kívánják ten n i”, másfelől 
a formaösztön, m ely az „ember abszolút létezéséből indul k i”-7 Egyik oldalon 
a term észet szükségszerűsége, a m ásikon az em ber szabadsága. Az egyik ol
dalon a fizikai szükségszerűség, a m ásikon a morális szabadság. Hogyan lehet
séges mégis „egyesíteni” az ellentétes két oldalt? Az esztétikaival, a ku ltú rá
val, ami által megvalósul egy (gondolatban) elérendő,kitűzött m orális állapot.

Heinrich R ickert 1899-ben m egjelent m űvében (A kultúra  tudom ánya és 
a term észettudom ány) hasonló elm életi .alapokat fek te t le. Egyfelől van  az 
érték nélküli lét, másfelől vele szem ben a lét nélküli érték. Ezek nagyjából 
megfelelnek az anyag és form a schilleri fogalom párjának. Az elsődlegesség 
itt sem kétséges: az értéknek (m int ahogy Schillernél a form ának) konsti- 
tuáln ia  „kell” a lé té t (az anyagot). Az értékes lét, a  lé t és érték  közötti 
közvetítő  pedig R ickert szám ára nem  más, m int a kultúr(a.

Lenin nem  volt kultúrfilozófus. De idézzük egy gondolatát ugyanabból 
az időből, m int am elyben R ickert eszm efuttatása íródott. Дг 1902-ben meg
jelen t Mi a teendő?^,ben írja : „Azt m ondottuk, hogy a m unkásoknak nem  is 
lehetett szociáldemokrata tudatuk. E zt a tudatot csak kívülről v ih e tték  b e ... 
A szocializmus tan ítása  ( . . . )  filozófiai, történelm i, közgazdasági elm életek
ből nő tt ki, am elyéket a vagyonos osztályok m űvelt képviselői, értelm iségiek 
dolgoztak ki. A m odern tudom ányos szocializmus m egalapítói, M arx és En
gels, társadalm i helyzetük szerint m aguk is a polgári értelmiségihez tartoztak- 
Éppígy Oroszországban a szociáldemokrácia elm életi tanítása a m unkásm oz
galom ösztönös növekedésétől te ljesen függetlenül jö tt létre, m int a forradal
mi szocialista értelm iség eszmei fejlődésének term észetes és elkerülhetetlen  
eredm énye. . .  M egvolt teh á t a m unkástöm egek ösztönös ébredése, tudatos 
életre és tudatos h arc ra  ébredése, és m egvolt a szociáldem okrata elm élettel 
fe lfegyverzett fo rradalm i ifjúság is, am ely keresve kereste a kapcsolatot a 
m unkásokkal.”9
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Nem nehéz észrevennünk, hogy a lenini gondolatban egyfelő l van  a nép
töm egek  ösztönössége, m ásfelől pedig  egy k isebbség „tudatossága”. Egyfelől 
van  az öntudatlan „anyag”, az érzéki-fizikai világ, a szükségszerűség világa, 
másfelől, ezen kívül van a konstituá ló  form a, az értékvilág, a m oralitás, a 
szabadság világa.

K ét megjegyzést kell tennünk. Először: ne higgyük azt, hogy Lenin csu
pán az orosz társadalom  (néptömegek) elm aradottságáról beszél, m in t azt 
gyakran  állítják. A szövegből is k id erü l: Leninnél egyetem es  gondolatról van 
szó. M ásodszor: nem ad hoc vagy „fia talkori” ötlete ez Leninnek. Idézzük őt 
1921-ből: „A bolsevikok óriási m unkával, kétségbeesett harcban kikovácsol
ták  a proletariátus korm ányzóképes élcsapatát, m egterem tették és m egvéd
tek  a proletariátus d ik ta tú rá já t . . . ” „Csakis a proletariátus megacélozódott 
élcsapata képes arra, hogy szilárdságát megőrizze és az ingadozásoknak el
lenálljon. ”10

A bolsevik gondolkodás nem  a m arx i „általánost” alkalm azta az orosz 
„különösre”, mint ahogy azt a közkeletű felfogás ta rtja , hanem  éppen for
dítva: a specifikusnak általánossá tág ításában  té r  el m ind M arxtól, m ind p e
dig azoktól pz orosz gondolkodóktól, ákiknél a forradalm i erőszak az elm a
rad o tt körülm ényekkel szemben igazolódik.

Ebből a perspektívából értelm ezhető igazán az a  v ita, hogy Oroszország 
ére tt volt-e vagy sem a fo rradalom ra. Lenin átvágja a gordiuszi csomót: ha 
— m int fejtegeti — elemi erejű forradalm i mozgalom van, akkor nem  lehet 
m editáln i azon, hogy m egvannak-e ,a forradalom hoz az alapok, a ku lturális 
és gazdasági fejlettség. Napóleont idézi: bele kell vágnunk, s aztán m ajd 
m eglátjuk, mi lesz.11

Abszolút evidenciának veszi, hogy a proletáriátusnak Keleten vagy 
N yugaton át kell vennie a hatalm at- A forradalm i „kell”-nek valahol való
sággá „kell” válnia, csak be „kell” ind ítani .a világforradalom  m otorját. 
Oroszország a fejletlensége ellenére erre  ezért lesz alkalmas. A világfor- 
nadalm at konstituáló m essianisztikus fo rradalm ár szám ára nem valóságos lé
tező a történelem, nem  valóságos em berekből előálló társadalm i alakzatok 
együttese. Számára csak egy elképzelt, forradalom ra váró valóság lé te
ze tt. Értelm etlen a kérdés, hogy hol ta r t  Oroszország, hiszen végső 
soron a fejle tt Nyugat is „e lm aradott” : ahol nincs forradalom , o tt „elm ara
d o ttsá g ” van. Az elm aradottság teh á t egyáltalán nem  kulturális vagy gazda
sági kérdés Leninnél — m int azt el akarja  h itetn i —, hanem  a valóság 
megvetésének elve, m iszerint sem m iféle m ozgalom  nem képes alulról, be
lülről kiküzdeni a struktúra m egvá ltozta tásá t, önm agától „nem é re tt” a 
forradalom ra. A forradalm i tuda to t csak k ívü lrő l lehet bevinni a valóságba, 
fo rradalm at csak felülről lehet csinálni, le tt légyen szó akárm ilyen civilizáci
ós fejlettségről. (Minek akkor a civilizáció és a ku ltú ra? — kérdezhetnénk. 
Nem elég a hatalom?)

Lenin szerint: az elfövendő világ  csak egyféle lehet, az m indig  felülről 
építkezik. Nem a m arxi értelm ű pro le tá rd ik ta tú rában  megvalósuló időleges 
politikai prim átusról van  tehát szó Leninnél, hanem  egy olyan társadalm i 
mozgalom és társadalom alakzat abszolút evidenciájáról, am elyben a passzív, 
m ozdulatlan „anyagot” az aktív, tu d a to s „form a” „lelkesíti á t” és teszi élő
vé. A politika prim átusa a társadalom  konstituáló, form aadó elve. Lenin gon
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dolatrendszerében te h á t inkonzisztens, gondolati „szeplő”, ha a „politikai 
jelleg elvesztéséről” , az „állam elhalásáról” vagy más „dem okratikus” gon
dolatokról van  szó.12 A szocializmus olyan társadalm i .alakzat a lenini gondo- 
iatrendszerben, am elyben a társadalom tól elkülönült, afölé nő tt politikai h a ta 
lom abszolút szükségszerűség.

Nem ak a rju k  azt állítani, hogy M arxnak  nem  voltak „prebolsevik” gon
dolatai. F ilozófiájának (és részben politikai gondolatainak is) leglényegibb 
sajátossága azonban abban  áll, hogy nem  egy absztrak t délhoz, egy eszmény
hez ak a rta  hozzáigazítani a valóságot, hanem  a valóság, a történelem  mozgás- 
logikáját igyekezett m egragadni, és annak  rendelte alá az eszméket, a célokat. 
„A kom m unizm us szem ünkben  nem  állapot, am elyet lé tre  kell hozni, nem  
eszmény, am elyhez a valóságnak hozzá kell igazodnia” ’— írja  a h íres gon
dolatában a N ém et ideológiában."

A  m arxi és a .lenini-bolsevista logika ellen téte m egnyilvánul az állam ról 
alko to tt felfogásúikban is. M arxnál a társadalom  talapzatára  épül az állam. 
A szocializmus a gazdaság és a politika uralm ától megszabadult, „szabadon 
tá rsu lt egyének” közösségi társadalm a. Leninnél — ném ely deklarációja ki
vételével — ennek épp a ford íto ttjáró l van szó. Hogyan lehetséges ez? Mennyi
ben forrása mégis M arx  a lenini gondolatoknak?

A bolsevik log ika egyrészt a felülről, politikailag  építkező orosz tö rténe
lem .hagyom ányainak egyetem es e lvvé  em eléséből, m ásrészt M arx egyik, a 19. 
században alapvetőnek tűnő, de a 20. századiban elavultnak tekinthető  gondo
latának  az abszolutizálásából táplálkozik.

M arx szerint a kapitalizm us lényege és aLapellentmondása a társadalm i 
term elés és egyén i k isajá títás  ellentm ondása. A szocializmus a kapitalizm ust 
m egtartva-m egszünteti : .m egtartja a kapitalizm us által létrehozott „társa
dalm i” term elést, m egszünteti viszont az „egyéni” k isajátítást. Lenin szám ára 
teh á t a képlet v ilágos: a szocializmus egyenlő a „társadalm i” term elés plusz 
„társadalm i” k isajátítással.

M arx úgy lá tta , hogy a kisüzemi term elés a verseny .következtében egy
re inkább eltűnik, és végbemegy a tő k e  koncentráció ja és c e n tra liz á lja . Vé
gül az egész társadalom  szinte egyetlen gyár lesz, ahol a m unkásság pagy 
tömegei koncentrálódnak . így m egragadhatják  a hatalm at, és létrehozzák 
a saját kHzsákmányolásmentes társadalm ukat. .Ebbőil a vízióból következnek 
olyan „technikai” gondolatok, m in t például, hogy a m unkás nem  pénzt, 
hanem  u ta lvány t k ap , vagy az, hogy előbb m indenki m unkája, m ajd később 
szükségletei szerint részesedik. Ez egy 19. századi filozófus ábrándja a jövőről.

Leninnél m indez rideg  valóság. .„Amíg Ném etországban a forradalom  még 
késik a ,m egszületéssel’, >a mi fe ladatunk  az, hogy m egtanuljuk  a  ném etek 
állam kapitalizm usát, rr^inden erőnkkel igyekezzünk átvenni, nem riadva visz- 
sza a .diktatórikus m ódszerektől, anvkor arró l van szó, hogy ezt az átvételt 
még jobban m eggyorsítsuk, m int ahogy Péter m eggyorsította a nyugati ered
m ények átvételét a b a rb ár Oroszország által, nem riadva .vissza attól, hogy 
barb ár eszik Őzökkel harco ljon  a barbárság  ellen.” „Oroszországban m ost ép
pen a kispolgári kap italizm us van  tú lsú lyban , m elytől m ind  az állam i nagy
kapitalizm ushoz, m in d  a szocializmushoz u gyanaz az ú t vezet, m égpedig 
ugyanazon  a közbeeső állomáson keresztül, am elyet ’a term elés és a term ék
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elosztás az egész népet felölelő ny ilván tartásának  és ellenőrzésének’ nev e
zünk.” „ • . .  az állam m onopolista kapitalizm us feltétlenül, e lkerülhetetlenül 
egy lépés a szocializmus fe lé . . .  M ert a szociallizmus nem  egyéb, m int az ál
lam kapitalista monopólium után  következő lé p é s . . .  Az állam m onopolista 
kapitalizm us a szoőializmus legteljesebb anyagi előkészítése, a szocializm us 
előcsarnoka..  .”14 És még egy eszm efuttatás Lenintől: „Nem az á llam kapita
lizmus harcol itt .a szocializmus ellen, hanem  a kispolgárság plusz a m ag án 
gazdasági kapitalizm us harcol it t  vállvetve, együtt, m ind az állam kapitaliz
m us ellen, m ind a szocializmus ellen. A  kispolgárság ellenállást tan ú sít m in 
dennem ű  állami, m ind állam kapitalista, m ind az államszocialista (sic! — B.
D.) beavatkozással, ny ilvántartással és ellenőrzéssel szemben.”15

Lenin idézett gondolataiból számos tanu lság  levonható:
1. Egyfelől van a kispolgárság, a kispolgári kapitallizmus, vele szentben 

az állam kapitalizm us é s  államszocializmus. Ez utóbbi kettő édestestvérek, csak 
az államszocializmus eggyel magasabb fokú.

2. M inden eszközzel .(„államszocialista beavatkozással”, „nyilvántartással 
és ellenőrzéssel”, „diktatórikus m ódszerekkel”, „barbár eszközökkel”) föl kell 
számolni a m agántulajdoni — kistulajdonosi kapitalizmust-

3. A  kapitalizm us jó dolog, ha állam kapitalizm us, m ert az a szocializ
mushoz vezet.

4. A szocializmus per d'efinitionem : államszocializmus.
Lenin szám ára a szocializmus egy m am utüzem , amely azonban m ár 

nem a tőkéseké, hanem a  m unkásoké, am i annyit jelent, hogy az álla
mé.

M arx szocializmusa az államszocializmus szöges ellentéte: a tá rsadalm a- 
sodás messze m ást jelen t M arxnál, m int Leninnél. Nem (párt)állam osodást, 
hanem  a társadalm i létben a term észeti korlá tok  visszaszorítását, s ezen be
lül az egyén m inden term észeti és társadalm i (dologi és politikai) függésének 
■csökkenését, szabadságfokának történelm i növekedését.10

M arx szám ára az állam  nem  „valam i önálló lény” volt, hanem  olyan 
alakzat, am ely „a társadalom  fölé rendéit szervből a társadalom nak m inden
ben alárendelt szervvé” válik.17 Épp,en ezért gúnyolódhatott a G othai p rog
ram b an  szereplő „állami népnevelés” program ponton. Szavai m a is h e ly tá l
lóak: „Á ltalános törvénnyel m eghatározni a  népiskolák anyagi k e re te it, az 
ok tató  személyzet képesítését, a  tan ítási ágakat stb., és ahogy az Egyesült 
Á llam okban történik , a törvényes előírások m eg tartását állam i felügyelőkkel 
ellenőriztetni — egészen más valam i, m int az állam ot népnevelővé kinevezni! 
Ellenkezőleg, a korm ány és az egyház befolyását egyaránt teljesen k i kell 
rekeszteni az isko lábó l. . .  inkább az állam nak volna szüksége rá, hogy a n ép  
nagyon kem ényen  m egn evelje .”18

Ezzel visszaérkeztünk a kultúra-problem atikához. Mi a k u ltú ra  Lenin 
szám ára? Eszköz a  politikai cél m egvalósítása érdekében, hogy a p arasz t 
„megértse, m ilyen előnyök szárm aznak abból, ha  m indenki részt v e tt a szö
vetkezetekben . .  ”19 A lenini szövetkezetét nem  a  valóságos gazdasági racio
nalitás im'iatt, hanem  az .„eszmények” m egvalósítása érdekében kell lé trehoz
ni. Az önállóság, az egyének szabadsága Jk iskap italista’” , ezért szocialista- és 
állam kapitalizm us-ellenes. „K ulturális építőm unkánk egyik legkom olyabb k é r-
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dése a falu kérdése. M int m indenütt, i t t  is nagy  nehézségekbe ütközünk, m ert 
a parasztok m egszokták, hogy önálló gazdáknak érezzék m agukat. Hozzá
szoktak ahhoz, ho g y  szabadon adják el gabonájukat, és ezt m inden paraszt 
elidegeníthetetlen jogának  tekintette. M ost óriási m unkát kell végeznünk, 
hogy véglegesen m eggyőzzük őket arról, hogy azzal a nyom orúsággal, am e
lyet a háború h agyo tt ránk , csak a gazdaság kom m unista szervezése ú tján  
birkózhatunk meg. I t t  m ár nem az erőszak, csakis a meggyőzés eszközével 
kell dolgoznunk. P ersze a parasztság so ra ib an  is vannak  nyílt ellenségeink 
— a  kulákok . . .  A kulákokkal m int m inden  gazte ttre  kész ellenségeinkkel 
szemben azonban csak egy fegyverünk v an : az erőszak.”20

A kultúra  egy olyan tá r ja d  alom alakulatban, amely — hogy a m ottóban 
idézett L ukács-gondolatra u ta ljunk  — „nem  a gazdaság fejlődésénék tenden
ciáiból nő tt k i” csak az idom ítás, az önállótlanriá tevés, a pártá llam  hú ka to 
nájává  nevelés e szköze  lehet.

A lenini á llam szocia lizm us, a m egvalósult bolsevizmus Valójában nem a 
m arxi elképzelés szerin ti társadalm i lét „szerveinek” kiépítését elősegítő tá r-  
sadalm asodás ú t já t  já r ta , hanem  a társadabnasodás leépítésének  ú tját.

M arx m ár a G azdasági-filozófia i k é z ira to k  antropológiájában fölvázolta 
az ember sajátosságaként az egyre gazdagabb kultúrkörnyezet létrehozását.21 
M arxnál nem csak a társadalom , de a tö rténe lem  is „alulról” építkezik: ezért 
halad  előre. Lenin lazáltal, hogy az „eszm ényhez”, az elképzelt végcélhoz 
szabta a  tö rténelm et, egyúttal lé trehozta a felülről építkező történelem  ideá
já t. A teste t ö ltö tt bo lsevizm u s az önm agát leép ítő , visszafelé haladó történ e
lem . És bárm ennyi „dem okratizm us”, „p luralizm us” is volt még Lenin idejé
ben Szovjet-Oroszországban, a „kiteljesedő” sztálini történelem  a civilizáció
ból a barbárság fe lé  haladó történelem m é  vált. Lenin nem  volt a szó em beri 
értelm ében „sz tá lin ista” , de a politika p rim átu sára  működő (leépülő, mono
lit) társadalom ban benne volt a sztálin 'zm us em brionális struk tú rája-22 Az 
em ber anatóm iája a ku lcsa a majom an a tó m iá ján ak : a sztálinizmus nem más, 
m in t a  bolsevizmus „k ife jle tt” form ája, valódi alakzata.

A majom és az em ber anatóm iájának összefüggésében szem lélve— és 
nem  történetietlenül szám on kérve — a je len  valósága m inősíti Lenint és a 
bolsevizmust. E bben  a tükörben  látszik, hogy a bolsevizm us e lv i és valósá
gos, gyakorlatban  m egvalósu ló  „antikapibalizm usa” nem  a kap ita lista  form á
ció meghaladása. Az u tókor a N ém et ideo lóg iák  an m ár korábban  kim ondott 
gondolatot igazolta: a k ap ita lis ta  form áció m eghaladása csak világm éretek
ben tö rténhet meg, m égpedig a m egtartva-m egszüntetés értelm ében.23

A m arxi érte lem ben  v e tt szocializmus a szabadon „társu lt egyénék” alul
ró l fölépülő tá rsad a lm a .24 A m arxi szocializmus tehát nem 180 fokos ellenté
te  a kapitalizm usnak, hanem  olyan — kapitalizm usból kinövő — formáció, 
am ely „túl” van a kapitalizm uson, amely (m egtartva) m eghaladja azt.

A lem nizm us (bo lsevizm u s) nem  m a rx is ta  eszm erendszer, hanem  a kan- 
tiá(nizmusrtak és n eokán tián izm usn ak a reinkarnáció ja  az orosz nyom orúság
ban, illetve a perifériákon  és félperifériákon. A reálisan létező szocializm usok  
pedig a globális k ap ita lis ta  világ részei, s így m inden ellentétességük ellenére 
sem mások, m int a p erifériá k  kapitalizm usai. Ezek azonban nem  egyszerűen 
csökevényes, rossz kapitalizm usok, hanem  önfelszám oló társadalm ak.
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A perifériákon a csere, a píi ас, az emberi kapcsolatok horizontális szerve
ződései kifejletlenek voltak, a politikai hatalom  általi közvetítettség, felü lrő l 
jövő reguláció egy ideig hatékony volt. Csakhogy ez a hatékonyság tö rtén e
tileg  illékonynak bizonyult, am int az egyes em berek tudása, akarata , inno
vációja vagy m ondjuk így: műveltsége, k u ltú rá ja  a term elésben egyre na
gyobb szerepet kap.

Időlegesen (periodikusan) még tarta lékok  lehetnek a politika p rim átu sá
val működő társadalm akban, de nem kétséges, hogy a katasztrófa, a vég
pont felé közelednek. Lenin illúzió jával ellen tétben  n em  k iép ítik  azt, am i tör
ténetileg h iányzott belőlük  (civilizáció—gazdaság és kultúra), hanem  idő
szakos fölívelés u tán  lerom bolják azt is, am i ko rábban  rendelkezésükre állt. 
A bolsevizmus ku ltú ra- (és gazdaság)-ellenességének téh á t a rendszer leg
mélyebb rétegeiben rejtőző struk tu rális okai fan n ak .

Az utóbbi időben Ágh A ttila  fogalmazta meg a legplasztikusabban a szű
k ített (azaz önfelem észtő-kannibalisztikus) nemzeti ú jraterm elés sp iráljait-25 
Mivel — potenciálisan — az em beri tényezőnek egyre nagyobb szerepet kel
lene vállaln ia  a  gazdaságban, azért a reálisan létező szocializmusok leépülési 
folyam ata elsődlegesen m int a  kultúra  szűkített ú jraterm elése, m in t em 
beri-kulturális hanyatlás, elnyom orodás írható le.

Am ikor az „emberi tényezőről” beszélünk, akkor nem  csupán és nem  
elsősorban a m üveit vagy m űveletlen em berre gondolunk. A m űveltség nem 
csak a szubjektum ban Van jelen, hanem  az em ber á lta l létrehozott tá rg y a k 
ban, az em ber és tárgy  kapcsolatában, az emberek egym ást közti kapcsola
taiban, az e kapcsolatokat közvetítő intézm ényekben és norm ákban  és végül: 
az em bernek önmagához m int term észeti lényhez és m in t emberhez való  v i
szonyában is. Vagyis, am ikor a k u ltú rá ró l beszélünk, akkor az em beri kö
zösség által létrehozott sokdimenziós társadalm i létrő l van szó. Ezért tek in t
jük  az „em berit” és a k u ltú rá t szinonim áknak. Az em beri (kulturális) ol
dal egységbe fogja, in teg rá lja  a gazdasági és társíadalmi (politikai) aspektust. 
Ebben az értelem ben a k u ltú ra  kérdése nem valam ely iétszek torra  való  rá 
kérdezés, hanem  az a problém a, hogy a társadalm i lét egésze m ilyen m inő
ségű, m ennyire stabil, szerveződő-összeszerveződő vagy éppen szétzilálódó. 
Ebben az értelem ben beszélünk felívelő és hanyatló  kultúrákról.

A leépülő, a k u ltú rá t és gazdaságot megsemmisítő, a politikai p rim átusa  
szerint működő „bolsevik” stru k tú rá t az alábbi sém ával ábrázolhatnánk:

t

Felépítmény
a lap

Egyének, gazdasági
egységek stb. 39



Az egyének közötti horizontális szerveződés minimális, az egyénék „poli
tika ilag” érin tkeznek  egymással.

Ezzel az egydim enziós társadalom m al szem ben (amelyben az állam el- 
nyeli-elnyelte a gazdaságot és a k u ltú rá t) egy modern, alulról (szervesen) 
fölépülő társadalom  sém ája: 1

1. Az egyének horizontális kapcsolataiból jön létre a gazdaság „szférá
ja ” , a társadalom  alapzata, túlsúlyos m ozzanata.

2. A felépítm ény plurális. A két szembenálló nyíl azt fejezi ki, hogy a 
felépítm ényben konszenzus van, de egym ással ellentétes politikai erők m ű
ködnek. Minden p lu ralista  társadalom ban valójában kétpártrendszer van. 
Hegeli nyelven szólva: a gazdaság „csele” ez, hogy maga a politikai beavatko
zástól m axim álisan függetlenné váljon. A felépítm ény ellentétes erői lekötik 
egymást, és nem  avatkoznak a  gazdaságba. A gazdaság így lesz a „nevető 
harm adik”.

3. A rendszer centrum ában a  civil társadalom  áll. A civil társadalom  — 
m in t azt G aram sci k ife jte tte  — közvetítő az alap és a felépítm ény között. Az 
egyének a gazdaságtól m ár részben eloldott, de a politikai felhőrégiókba 
m ég nem em elkedett legkülönfélébb társu lása i ezek. (Haberm asnál a  társa
dalm i nyilvánosság színtere.) Valójában —  h a  „instrum entálisán” vesszük — 
ez maga a k u ltú ra . A kultúra  átfogó értelem ben: a kiteljesedett civil társa
dalom, azaz a társadalom  relatíve elkülönülő aspektusainak egésze, rend
szere. Az em ber egyszerre gazdasági, po litikai és kulturális is. A kultúra  
k itün te te tt szerepe társadalom szervező, társadalm at integráló term észetében 
rejlik.

Az egydimenzióssá váló, leépülő bolsevik típusú társadalomszerveződés 
„debolsevizálása” nem  az „élcsapat”, a korábbi bürokrata  hatalom  szétzúzása 
csupán, hanem  pozitív  folyam at: a társadalm i lé t potenciális szféráinak és 
főleg a civil társadalom nak, a helyi közösségnek, autonóm szerveződéseknek,
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vagyis az egyének társulásainak a kiépülése, az egyéni és közösségi szabad
ságjogoknak a  kiterjedése. Ez az evidensen aktuális fe ladat azért is k u ltu rá 
lis kérdés elsősorban, m ert elm életileg is igazolható: a  k u ltú ra  a gazdaságon 
és a  politikán „tú l” van. Nem m in t „terület”, hanem  m in t olyan társadalom - 
szerveződés, am ely a gazdaság bázisán és a politika segítségével, a tö rténe ti
leg eddig lé tre jö tt kétfa jta , dologi (gazdasági) és bürokratikus  (politikai) típ u 
sú elidegenedést fölszámolja. A ku ltú ra  fejlődése éppen ezért a társadalm i lét 
történelmileg előrem utató mozgása, amelyben az em beri lehetőségek bővül
nek, kiteljesednek. Ez lehet az értelm e egy lehetséges, nem  bolsevista tá r 
sadalmi modell fölvázolásának és a társadalom ban végbem enő tényleges „mo
dellváltásnak”.
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Kapitány Ágnes —  Kapitány Gábor

TÉZISEK A KULTÚRA REFORMJÁRÓL’

A HIVATAL KULTÚRÁJA

A falu  és a társadalom  hagyom ányos kultúráját a m agukat szocialistá
nak nevező társadalm ak egy új k u ltú ra  elültetésével p róbálták  pótolni. Az új 
k u ltú rá t kom m unista ku ltú rának  vagy szocialista k u ltú rán ak  lehet nevezni 
(az előbbi ta lán  azért alkalm asabb kategória, m ert a töm egek szemében a 
hatalom  =  „kom m unista”, s ez az elnevezés jobban u ta l arra , hogy egy új 
elvű alaku la t kiépítésének kísérletérő l van szó). A „kom m unista ku ltú ra” 
azonban több okból, nem léphete tt a hagyományos k u ltú ra  (kultúrák) helyére. 
Egyrészt nagyon hézagos (a k u ltú ra  számos területén kidolgozatlan: nincs 
válasza, vagy ha van, eddig alkalm azott megoldásai gyakran  nem specifi
kusak, tőle idegen társadalm i fo rm ák  megoldásainak szolgai átvételei csu
pán). M ásrészt a „kom m unista k u ltú ra ” igen ham ar irányítástechnikává vál
tozott, k u ltú ra  jellegéből számos, m ár kialakult vonást is leépítve. A párt 
m indinkább gazdasági-irányító funkció t tö ltö tt be, ideológiai-politikai funk
ciói a települések nagy részén m ásodlagosak a helyi gazdaságirányítás funk
ciójához képest. A „kom m unista h a ta lo m ” képviselői (s ebből a szempontból 
a párt, az állam , a tanácsok, az állam osíto tt mozgalmak tisztségviselői vagy 
a különböző vezetők egy kategóriába tartoznak), elsősorban a gazdaság szem
pontjaira irány ítják  figyelm üket. Ez a ku ltúra szem pontjából különösen lé
nyeges, hiszen azt eredményezi, hogy a kultúra ügyeiben is szinte csak a 
ráfordítások, telepítések lesznek fon tosak  (a korm ányzat ku lturális ered
ményességét például a létesíte tt intézm ények számában m érve, a bennük 
folyó m unka minőségétől lényegében függetlenül).

Az anyagi szempontok persze korántsem  másodlagosak. S még azon — 
nem közvetlenül (szűk értelem ben) kulturális célú — beruházásoknak is, 
amelyek a leggyakoribbak a fa lv ak b an  (bolt, közlekedés, egészséges ivóvíz, 
csatorna létesítése), van kulturális  befolyásuk (ha m ásban nem , a ku ltu rál
tabb feltételeknek a civilizáltabb é le tv ite lt megalapozó h a tása  form ájában.

A gazdasági hatalom  birtoka egyes területeken erősíti is a ku ltú ra iránti *

* A  szerzők D e m o k r á c i a  é s  k u l t ú r a  című tanulm ányának (Művelődéskutató 
Intézet, Bp. 1989) második része. (Az előző rész fejezetcím ei: Mire is való a kul
túra? M it  je len t az e lit értelm iségnek a „ku ltúra” ? Értelm iség és kultúra falun.) 
Az em pirikus állítások, következtetések a szerzők 1981 és 85 között fo lytato tt vizs
gálatának tényeire támaszkodnak.
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nyitottságot a hatalom  képviselőinek, az apparátusok m unkatársainak  sze
m ében is. Ha például egy apparátusi dolgozónak reszortjához ta rto z ik  az 
építésügy, ez kifejleszthet bizonyos érzékenységet az építési szokások (ha a 
szociálpolitika, akkor a szociális viszonyok stb.) iránt. A cselekvésben azon
ban ez az érzékenység m ár nem igen ölt testet, hiszen a bürokratikus szerve
zetek szám ára a személyesség rendszeridegen. A cselekvést az utasítások 
rendszere, és nem a személyes ism eretek alkalm azása határozza meg. A fel
ism ert szociális problém ákat is legtöbbször fatális determ ináltságként keze
lik, adottságnak veszik — éppen a gazdasági szemlélet egyoldalú uralm a 
m iatt —, ez a szemléletben is a gazdasági determ inizm ust, a „csak gazdasá
gilag és elsősorban gazdaságilag m eghatározott” gondolatát eredm ényezi.

Az apparátusem ber kultúrához való viszonyát meghatározza az is, hogy 
a település, amelyen él, hogyan illeszkedik a településfejlesztési koncepciók
ba, m ilyen súlya, szerepköre van. A m ásodlagosnak nyilvánított települések 
eleve jóval kevesebb pénzt kapnak. Szélsőséges ellátási hiányok lépnek fel. 
(Például egyes iskolai könyvtáraknak mindössze ezerforintos évi költség- 
vetéssel kell gazdálkodniuk; m ásutt a könyv tárat nem  tudják fű ten i, a gye
rekek ott ülnek, olvasnak — nagykabátban; a művelődési házban nincs pénz 
arra, hogy a leveleket kipostázzák, s term észetesen erre a m unkára  is peda
gógusokat mozgósítanak stb., stb.). A következő lépcsőben a települések egyes 
kulturális intézm ényeit a következm ények megfontolása nélkül m egszüntetik  
(jó néhány község vegetál így m indenféle kulturális intézmény nélkül). Végül 
m aguk a lakosok is elveszettnek kezdik érezni a falut, s egyre kevesebbet 
törődnek vele, lerombolván önm agukban is ku ltú rá jának  m aradványait.

Az apparátusok tagjai, ritk a  esetektől eltekintve, végrehajtói vagy szem
lélői e negatív  folyam atnak, hiszen ők egy végrehajtásra orientált apparátus 
hatalom  nélküli helyzetű tagjai csupán. Ezekben az esetekben ü tközik  ki 
ta lán  leginkább a centralizált apparátusok szervetlensége, hiszen a község 
tisztségviselőinek a községet, a község kultú rájának , értékeinek védelm ét 
kellene képviselniük. Az apparátusem berek nagy része azonban sem  ezt nem 
képviseli, sem pedig valamiféle új, „kom m unista” szellemiséget. C supán az 
igazgatási szemléletet, amely viszont alapértékeit tekintve (az egyén t egy 
gepezet csavarjává, változtatva) kultúraidegen, s így nem csodálható, ha 
képviselői a ku ltúra irán t közömbösen viseltetnek, vagy kültúraellenes dönté
sek jóváhagyóiként, végrehajtóiként részt vállalnak annak rombolásából.

A falu irányítóinak lehetőségeit behatáro lja az is, hogy m ennyire sikerül 
elfogadtatniuk m agukat. Ez többnyire nehéz vállalkozás, m ert a k ívü lrő l kine
vezett, m áshonnan jö tt vezetőnek idegensége m iatt, a belülről k ikerü lő  veze
tőnek pedig a többiek fölé emelő tekintély  hiánya m iatt kell általánosan  
igen erős passzív ellenállásba ütköznie. (Az alapok persze m indkét esetben 
az, hogy a hatalom  képviselője — bárhonnan  is kerüljön ki —, egy, a tele
püléshez képest külsőnek érzett központ felé figyel, s az ezzel szem ben eleve 
m egnyilvánuló ellenállást is le kell küzdenie.)

Mindez szerepet játszik az apparátusm entalitás és a ku ltú rával kapcso
latos jellegzetes apparátus-m agatartás kialakulásában. A reszortszem lélet ennél 
a csoportnál a legerősebb. Irányító  helyzetük következtében ugyan ők azok. 
akik a legátfogóbb egységeket ta rtják  kezükben, bizonyos inform ációk, ada
tok szinte kizárólagos birtokosai környezetükben, gyakorlatuk ugyanakkor 
a legegyértelm űbben végrehajtó jellegű. Van néhány dinam ikus kezdem é
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nyező, elsősorban a települések vezetői között — a többségre azonban csak 
az a törekvés jellem ző, hogy a felsőbbség m inősítéseiben ne ők legyenek 
az utolsók. Éppen k u ltu rá lis  szempontból a legpasszívabb ez a réteg. A párt 
törekvései (ideológiai a lap ja i szerint) egy eszm erendszer és ezzel összefonódva 
egy ú jfajta szellemiség, ú jfa jta  kultúra m eggyökereztetésére irányulnak. 
Mivel azonban ez a funkció  az évek során m indinkább  átadta helyét az igaz
gatás teendőinek, a p á r t  és a hozzá igazodó állam i-tanácsi igazgatás tagjai 
abból indulnak ki, hogy szerepük (s így a p á r t szerepe is) elsősorban az, hogy 
a valahol fent, a h ie ra rch iáb an  hozott döntéseket elfogadhatóvá tegyék az 
em berek számára. (A korább i korszakban ak á r erőszak árán is, az utóbbi 
évtizedekben finom abb eszközökkel.) Egy e rre  k ialakíto tt szervezetrendszer 
ezért is képes olyan nehezen alkalmazkodni olyan viszonyokhoz, am elyekben 
a központok nem határo zzák  meg egyértelm űen a  teendőket. Az irányítás, a 
vezetés tölti be a v ilágukat, így településük életének a közvetlenül kézben 
tartandókon kívüli m ozzanatairól, szelleméről, hagyom ányairól jóval keve
sebbet tudnak, m in t példáu l a szakértelm iségiek. Épp a ku ltúra vonatkozá
sában tehát ők a leggyökértelenebbek. A végrehajtó  m agatartás, a célok 
szentesítette eszközök az esetek nagy részében az erkölcsi h itel jelentős 
felmorzsolódását is eredm ényezik. A p ártirán y ítá s  szellemi-kulturális jelle
gének folyamatos csökkenése dacára fő riválisnak  mégis a települések életé
ben elsősorban szellem i-kulturális szempontból jelentős egyházakat tekinti, 
am i ily módon anakron isztikus is, és a sa já t k u ltu rá lis  tevékenység passzivi
tása következtében g y ak ran  eléggé rem énytelen versenyt is eredményez.

A párt korábbi k a to n ai szervezése végképp anakronisztikussá vált. A 
működés azonban m ég m indig ennek vonásait viseli. A feladatokat még 
m indig a tömegek „m ozgósításában” határozzák meg, s arról panaszkodnak, 
hogy ez a korábbiakhoz képest megnehezült. A „korábbi” gyakran szerepe) 
m érceként, ez is a  ré te g  további tipikus vonásáról, konzervativizmusáról 
tanúskodik. A konzervativ izm us gyökere az, hogy a „mozgósítás” retorikája 
ellenére a fő fe ladatok  m indig az adott vezetés-irányítás stabilizálására i r á 
nyulnak. A legfőbb é r té k  a dolgok zökkenőm entes, sima alakulása, a konflik
tusokat is úgy értékelik , hogy „nem volt sima, de lezajlott”. Mivel a konflik
tusok személyes nehézségeket1 jelentenek ren d fen n tartó  m unkájukban, ezeket 
m agánjellegűnek élik  m eg, nyilvánosságra ju tá su k a t személyük elleni tám a
dásnak érzik, ezért igyekeznek megakadályozni. (Ezt sokan egyes személyek 
hatalm i visszaéléseinek m inősítik, holott a felelősségi rendszer hozza m a
gával; ahol az egyén egy hierarchikusan fö lérendelt felsőbbségnek tartozik 
felelősséggel, ott ez a fa jta  önérdekvédelem az egyén természetes reakciója.) 
Csakhogy a konflik tusok szociális jellege így elvész az apparátus-m entalitás
ban, az em ber é rzéketlenné válik a konfliktusok társadalm i alapjai iránt, és 
ezért „kezelésük” is eg y re  jobban kicsúszik a keze közül.

A szűkebb érte lem ben  vett kulturális tevékenységek is a rendfenntartó  
szerep teendői közé sorolódnak. A „hivatalos” em berek többnyire köteles
ségből, nemegyszer ép p en  a bajelhárító fe lügyelet szándékával vesznek részt 
a kulturális esem ényeken is, melyek vagy — m ég m indig az álpolitikai töm eg
szemlélet jegyében — „m egmozdulások”, vagy  a  vezetés presztízsét m indenkor 
erősítő reprezentáció m egnyilvánulásai. A k u ltú rán ak  egyébként (a reszort- 
szemlélet szerint) s z in te  kizárólag kikapcsoló funkcióját hangsúly ózzák, le
szűkítik a szórakozásra, és  ezzel eleve m ásodlagos szerepre kárhoztatják.
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A kultúrához való viszonyban kiem elt szerepet kap az apparátusérte l
miség figyelmében — különösen a tanácsi és gazdasági vezetők körében — a 
sport. Ez egyenesen következik a réteg helyzetét meghatározó alapsajátos
ságokból: az eredményesség állandó bizonyítását megkívánó függőségből. A 
sportolók eredményei a vezető, az intézm ény tekintélyét is növelhetik, s m a
ga a  verseny, a jól m egfizetett bérm unkás-sportolók versenye le is képezi azt 
a helyzetet, amelyben az apparátusértelm iség m aga is érzi m agát.

Mivel az iskola is hozzárendelődik a hivatali rendszerhez, az iskolák igaz
gatói is elsősorban a felsőbb utasítások végrehajtóiként szerepelnek. S ehhez 
alkalm azkodva feladatukat gyakran a „felvilágosítás” , meggyőzés, a centra- 
lisztikus szemléletnek megfelelően a szemléletterjesztés határozza meg. Az 
iskola eredményességének mérése is sportszerű, a versenyszereplések minő
sítik, illetve a továbbtanulók aránya. (Szemléletileg ez utóbbi is a gazdaság
centrikus és centralizált szerkezet tükre, hiszen egyrészt m integy term éknek 
tek in ti a gyerekeket, ezek m ennyiségét, selejtm entességét m éri — ebben teszi 
érdekeltté az iskolát —, nem pedig az egyes em berekkel elérhető eredm é
nyekre, a tevékenység minőségére figyel. M ásrészt egyértelm ű értéknek  a 
fe lju tást tekinti — m int egy rang lé trán  —, jóllehet, a gyakorlatban sokkal 
értékesebb lehet a gyenge alapokkal rendelkező em ber stabil középszintre 
hozása, m int egy különösebb fedezet nélküli továbbtanulás.)

A lényeg az, hogy az apparátus jellegű irányítás (saját szerkezete által 
m eghatározottan) a kultúrához való viszonyban is olyan szem pontokat érvé
nyesít, am elyek ettől idegenek, így nem  a ku ltúra erősödéséhez, hanem  for
málissá válásához és sorvasztásához járu lnak  hozzá.

Bizonyos szempontból az apparátusértelm iséghez sorolhatók a gazdasági 
vezetők is, őket azonban más vonásokkal, alkotóbb alapállással is felruházza 
az, hogy közvetlenül a term elésben vesznek részt, nemcsak az újraelosztás 
jóval passzívabb teendőit kell végezniük.

E rétegnél jóval erősebb a szakértelem  súlya, a többi értelm iséginél is 
nagyobb arányban forgatnak például szakirodalm at. A ku ltú ra  szám ukra is 
csak kikapcsoló funkcióban jelenik meg, e rétegnél találkozhatunk viszont vi
szonylag legtöbbször a szociális gondok — patriarchális — figyelem bevé
telével, a saját szereppel való — a többi értelmiségi rétegnél gyakorlatilag 
m egszűnt — azonosulással, egyfajta „m i” tudattal. Sokkal inkább átlátják  
terü le tüket, m int a hum án értelmiségiek, s a folyam atok hatása it is a maguk 
kom plexitásában mérlegelik. (Az iskola például képtelen felm érni, hogy az 
iskolai tevékenységnek m int egésznek milyen hatásai vannak.) M indez persze 
m unkájuk  jellegéből következik, am ely jóval kézzelfoghatóbb, az uralkodó 
norm ák szerint sokkal fontosabb, de sokkal függetlenebb, döntési felelősség
gel felruházottabb is, m int például a hum án értelmiség tevékenysége. E cso
port tagjai (s nemcsak a szövetkezeti vezetők) sokkal inkább érzik a maguk 
„alulról” való függését, és így döntéseik is kevésbé m eghatározottak a hie
rarchiához való alkalmazkodástól. A gazdasági vezetők, ak ik  eredendően 
ugyanabba az adm inisztratív rendszerbe illeszkednek, azért tu d tak  az utóbbi 
évtizedekben e vonásokra szert tenni, m ert a gazdasági m echanizm usreform 
tól kezdődően valóságos önálló döntési funkciók kerültek hozzájuk. A többi 
értelm iségi rétegnél ez nem tö rtén t meg; egy kulturális intézm ényen nem 
segít a gazdasági decentralizáció, hiszen a gazdasági intézm ényekhez ju tta to tt 
döntés — még ha szabadsága az optimálishoz képest korlátozott is — meg
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erősítheti a gazdasági intézm ény helyzetét. A ku ltu rális  intézmények gazda
sági helyzete azonban nem  tőlük függ, ku lturális  önállóságukat viszont ez 
ideig nem sikerült m egkapniuk. Érdekes tény, hogy a gazdasági vezetők álta
láb an  m unkájukban korszerűbbek, önállóbbak, individualizáltabbak, a m a
gánéletben inkább tradicionálisak. A hum án értelm iség viszont m unkájában 
kényszerűen szürkébb, tradicionálisabb; nagyobb függetlenséget, individua- 
lizáltságot m utat azonban m agánéletében. Tulajdonképpen ide, a m agán
szférába menekíti k ihasználatlan  kulturális funkcióit.

összefoglalva, a hivatalosságot képviselő értelm iségnek a kultúrához 
való viszonyát, a legfőbb problém át abban lá th a tju k , hogy a hivatalosság 
különböző képviselőit, különböző m értékben, de egyértelm űen az igazgatás— 
irán y ítás technikai—prak tik u s szempontjai határozzák meg. A hivatalosság 
úgy próbálja m agát egy ideologikusán m eghatározott rendszer, egy új társa
dalm i forma képviseleteként elfogadtatni, hogy közben nem rendelkezik egy 
új társadalm i form a sajátosságaival; úgy próbálja  m agát egy ideológia képvi
seleteként elfogadtatni, hogy nem  rendelkezik az ideológia mozgósító erejével 
(ezeket uniformizált, k iü rü lt, form alizált jelszavak és lélektelenné vált r ítu 
sok helyettesítették): úgy próbál a ku ltú rára  is ha tást gyakorolni, hogy nem 
rendelkezik saját ku ltú rával, a „kom m unista k u ltú ra” kezdeményei helyére 
lép e tt igazgatási k u ltú ra  viszont a ku ltú ra szerepét m agától értetődően nem 
tu d ja  betölteni, a k u ltú ra  ta rta lm át leszűkíti, valóságos folyam atait korlátoz
za. Ilyen feltételek között teljesen term észetes, hogy a ku ltúrában  azok az 
ideológiák nyernek tere t, am elyek a kulturális (az élethez való viszony külön
böző elemeit összerendező) funkciónak eleget tudnak  tenni. Jóllehet, az 
egyházakban is m űködnek és a papi m agatartást is bürokratizálják  a h ierar
chiák, az egyházak például közvetlenebb viszonyt építettek ki a kultúrához 
(s am i ennek alapfeltétele: az em berekhez és sa já t hivatalukhoz); m int a hi
vatalosság intézményei. Igen nagy előnyre te ttek  szert különösen a ku ltúra 
kiépülésének alapelem eire, a közvetlen em beri kapcsolódás m ozzanataira való 
figyelemben. (A többi értelm iségi csoportnál a személyes kapcsolódás telje
sen különválik a m unkában  és m agánéletben: az u tóbbit a baráti, s főleg a 
rokoni kapcsolatok — lényegében a hagyom ányos családi közösségbe való, 
a lte rna tíva  nélküli bezárkózás form ái — uralják . A m unka területén  főleg 
a felsőbb kapcsolatok ápolása, építése jön szám ításba. A kapcsolatokra, az 
egyes egyénekre való figyelem  éppen m agával a hivatással nem  kapcsolódik 
össze, pedig a kultúra-befolyásolás szem pontjából ez volna a döntő.)

A vallás azonban nem  m indenki szám ára je len t kulturális hátteret. A 
m ásik  nagy rendszer, am ely k u ltú rá t képes építeni: a nemzet. Nem véletlen, 
hogy az értelmiség oly nagy arányban  fordul a nem zeti gondolat felé. S nem 
véletlen  az sem, hogy az elm últ évtizedekben az apparátusreflexek ütköztek 
a nem zeti ideológia terjesztésével: m indig azért és o tt m inősítették azt nega- 
ütközés azonban a hivatalosság szám ára nem  hozhatott sok eredm ényt: egy 
tívnak , ahol és am iért a hivatalos törekvések riválisának m utatkozott. (Rivá
lissá pedig éppen a ku ltu rá lis  funkció, az összeszervező erő teszi.) Ez az 
ütközés azonban a hivatalosság szám ára nem  hozhatott sok eredm ényt, egy 
ku ltu rá lis  rendszer h a tásá t csak egy másik, erősebb, vagyis a „legyőzendőt” 
m agába integrálni is képes ku ltú ra  tud ja csökkenteni, felváltani, adm iniszt
ra tív  korlátozás vagy puszta ideológiai ráhatások  nem.
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MILYEN KULTÜRAT KIVAN AZ ÉRTELMISÉG?
(KULTÚRA ÉS DEMOKRÁCIA)

A kultúrafelfogás gyökeres m egváltoztatásában alapvető fontosságú, hogy 
a ku ltú ra k ikerüljön a  mennyiségi és term ékszem léletű irán y ítás alól 
Ha valam ely m inisztérium nak á t kell alakulnia irányító m inisztérium ból 
szolgáltatóvá, akkor éppen a művelődés ügyeit intéző m inisztérium  az. Tudo
m ásul kell m ár venni, hogy a ku ltú ra  szerepe nem a gazdaság segítése, a 
gazdasági feladatokhoz való kiképzés, s nem  is a politikai legitim áció bizto
sítása; a ku ltú ra  alapvetően nem eszköz, hanem  cél, ezért a  ku ltu rális  irá 
nyításnak nem a ku ltú ra jó, használható eszközként való funkcionálását kell 
irányítania, megkövetelnie, értékelnie, jutalm aznia, hanem  kibontakozását 
elősegítenie. A ku ltú ra területén teljesen meg kell szűnnie bárm iféle szem
pont számonkérésének — a politikai jelenségeket politikai eszközökkel kell 
kezelni —, a ku ltú rának  nem valahogy m űködnie, hanem élnie kell.

A tág értelem ben vett ku ltúrának  m indinkább szerepet kell kapnia a 
termelésben, a politikai folyam atok szervezésében is. Ezért kívánatosnak 
tartjuk , hogy a külön minisztérium  fenn tartása  m ellett (enélkül ugyanis 
jelenleg a kulturális érdekek védelme tovább lehetetlenülne), olyan valósá
gos hatalom m al rendelkező kulturális irányítási csúcsszerv is létrejöjjön, 
amely biztosíthatja, hogy a ku ltú ra a társadalom  egészében (gazdaságban, 
politikában) szervező elvvé emelkedjék. (E szervnek sem a „kulturá lis ága
zatot” kellene irányítania, hanem  a gazdaságot, a politikát a kulturális 
szempontok beépülésére ösztönöznie.)

A kultúra kérdését politikai kulcskérdésnek kell tekinteni — s egyúttal 
a ku ltú ra  te rü le té t depolitizálni. Politikai kulcskérdésnek kell tek in ten i any- 
nyiban, am ennyiben kulturális alapra helyezés, az em ber egészét átfogó, a 
különböző viszonyokat egységbe rendező ku ltú ra  ereje nélkül hosszú távon 
bárm ely politikai mozgalom vereségre van ítélve. S depolitizálni kell annyi
ban, am ennyiben a viszonyt a ta lpára kell állítani, nem a po litikának kell 
uraln ia a k u ltú rá t (ez amúgy is lehetetlen), hanem  a ku ltú rának  a politikát; 
nem a ku ltú rá t kell politikai szempontokhoz igazítani, hanem  a politikát a 
tág értelem ben vett kulturális célokhoz stb.

Azok a konkrét javaslatok, am elyek a különböző értelm iségi csopor
tokban megfogalmazódnak, lényegében ezt a fordulatot igénylik, ha több
nyire csupán részelemeiről beszélnek is.

Sokan beszélnek a decentralizálás szükségéről, ennek egyik összetevő
jeként a Budapest-centrizm us oldásáról. A hierarchikus ku ltú rairány ításnak  
egyik oka is, következménye is a centralizm us; oldásának valóban alapfel
tétele az ország egyközpontúságának megszüntetése. Ehhez nem  elég az, 
hogy egyes vidéki városokhoz értékes kulturális események kötődnek. Az 
országos hatáskörű központoknak is meg kell oszlaniuk a főváros és a vidék 
között, hogy az egyes vidéki területek  kulturális fejlődése egészségesebbé 
válhassék.

G yakran hangzik el követelésként az adm inisztratív gátak  k iik ta tásá
nak, az uniform izálás csökkentésének, az ideológiai monopólium oldásának 
fontossága. M indezen követelések végül is ugyanarról, a ku ltú ra  (politikai) 
alávetésének felszámolásáról szólnak. A politikai pluralizálódás itt  feltehető
leg felszabadító hatású lesz: nem az a döntő, hogy minden születő politikai
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mozgalomnak, p á rtn ak  legyen sajá t ku ltú rpo litikája , hanem az, hogy a 
pluralizálódás során egy olyan sokforrású, sokcentrum ú kulturális kezde
ményezésháló jö jjön  létre , amelyből azután összeállhat, helyreállhat a ku l
tú ra  öntörvényű m űködési rendszere. (A legtöbb új szervezet egyébként 
kiem elten hangsúlyozza a ku ltú ra  fontosságát, szerepének szükséges növe
lését, kiemelt tám ogatásának  fontosságát, a m aradványelv  helyett a k u ltú 
rának  adandó prioritást.)

Többen is fe lvetik : a kultúrához, művelődéshez való jog nem alapulhat 
hipokrízisen. Nem jog az, amihez az egyén nem  tud  hozzáférni, am elynek 
alakítása nincs a kezében. Ehhez kapcsolódóan m erü l fel az önkorm ányzati 
elv követelése: a k u ltú ra  nem  a hivatalé, nem az igazgatásé, a ku ltúra nem 
lehet más, m int azon egyének és közösségek ügye, akiknek a kultúrájáról 
szó van. A társadalom irányítás feladata ezzel kapcsolatban az önszervezés 
segítése, a ku ltu rális  kezdeményezések tám ogatása. A közművelődés intéz
ményrendszere közösségi te re t nyújtson, am it az használ, aki akar; s am i 
legalább ilyen fontos: a ku lturális szolgáltatást akkor és ott nyújtsák az 
intézmények, am ikor és ahol szükséglet jelentkezik iránta. Társadalm asítani 
kell a közművelődés meglévő intézm ényrendszerét. Igen fontos továbbá, 
hogy minden k u ltu rá lis  alanynak: egyéni-csoportos kezdeményezésnek, moz
galomnak, szervezetnek, intézm énynek, de m agának az egyes településnek, 
egy-egy település lakosságának is legyen saját épülete, illetve olyan ren d el
kezésére álló tér, am i valóban az övé, ahol nem  különböző igazgatási szem
pontok, hanem a használó határozza meg a m űködés feltételeit. Ehhez az 
anyagi források am úgy is kívánatos decentralizálása elkerülhetetlen: az 
adók jelentős részének helyben tartásával viszont az egyes települések e 
feltételeket többnyire biztosítani tudják.

Fontos gondolat, hogy észre kell venni a nem  intézményhez kötött 
ku ltú ra  jelentőségét és form áit is.

A „népművelő” funkciónak á t kell alakulnia. Ez a hivatás számos 
olyan szerepet o lvaszthat magába, amely m a hiányzik a társadalom ból, a 
ku ltú ra  fejlődése szem pontjából azonban nélkülözhetetlen. M agára kell vál
laln ia a társadalm i segítő (social worker), a rekreáció t szervező menedzser, 
a helyi közéleti szervező, az egyes vállalatok m u n k ájá t segítő, ésszerűsítő 
humántechnológus, a m űvészeti m enedzser és a falugondnok szerepét, amely 
utóbbi a falu legkülönbözőbb teendőinek szervezését jelenti. Vagyis az ága
zati és reszortszem lélet helyett a ku ltú ra  m unkásainak kell kézbe venniük 
a falu kultúráját, a m aga átfogó valóságában helyreállítva a szűkebb é rte 
lem ben vett ku ltú ra , a szociális cselekvés, a közélet stb. egységét.

A kultúra az érdekérvényesítő  képesség szubjektív  oldala is. A ku ltú ra 
fejlődése ,az önkorm ányzati képesség fejlődése is. A ku ltú rá t tehát nem 
lehet pusztán a különböző dem okratikusabb, önkorm ányzatibb form ák esz
közének tekinteni, hanem  úgy kell felfogni, m int am ely maga is ezen önkor
m ányzatok lé tre jö ttének  egyik igen fontos elősegítője. Ezért a kulturális 
tevékenység ta rta lm á t is tudatosan  kdll úgy bővíteni, hogy ennek a funk
ciójának is eleget tehessen. Azok a kezdeményezések, amelyek a ku ltú ra 
területén  eddig is m egjelentek, a helyi társadalm ak megismerésére, é rté 
keinek ápolására (a honism ereti köröktől a népfőiskolákig), az ilyen önkor
m ányzat-építő funkciók kiindulásai lehetnek. (A szakértelmiség jelentős
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részben ma is abban találja meg saját kulturális funkcióját, hogy figyelm ét 
a településtörténetre, a helyi életform a és gazdálkodás alakulásának elem 
zésére, társadalm i viszonyaira, feszültségeire, a visszaélésekre illetve a te le 
pülés népének érdekképviseletére fordítja.)

A gazdasági-igazgatási irányítás képviselői nem lehetnek a ku ltú ra  „fe
lettesei” alsóbb szinteken sem; valam ennyi intézm énynek egyenrangúan 
kell beilleszkednie a helyi ku ltú ra  rendszerébe. Az igazgatásnak is kötelező
nek, m unkájához alapfeltételnek kell tekintenie azonban a helyi társadalom  
és ku ltúra ism eretét (nemzetiségi településen például a nemzetiségi nyelv 
és ku ltú ra  ism eretét is).

Mindez döntően m egváltoztatja a mai szerkezetet; a h ierarchikus-cent
rális irányítás merevségeit k iik tatja . Nem kell azonban az anarchia veszé
lyétől tartani, az a megoldás, ha az irányítás valóban az adott közösségek 
kezébe kerül, a történelem  tanúsága szerint, rövid átm enet u tán  viszonylag 
gyorsan kiépíti a maga rendjét, annak pedig, hogy a településeknek való
ban kultúrája  legyen, ez valóban alapfeltétele.

Fontos kérdés a demokratizálódó művelődés, ku ltúra anyagi hátterének  
kérdése. Így többen vetik fel a reprivatizálás fontosságát — pontosabbak 
azonban talán  azok a megfogalmazások, am elyek úgy érvelnek, hogy lehes
sen vállalkozni kulturális funkciók ellátására is, m indenütt az az egyén, 
csoport vagy intézm ény nyújtsa a kulturális szolgáltatást, aki vállalja. (A 
vendéglátás legdinam ikusabb vállalkozói ma is jelzik a kihasználatlan lehe
tőségeket, hiszen ha tehetik, vállalkozásaik során akár külföldre is elm en
nek ötletekért, gyorsan adaptálják  a korszerűt, beosztottaikat is érdekeltté  
téve ebben, és nem  egy vállalkozó beszél arról, hogy mi m indent tu d n a  
kezdeni egy-egy hivatalos intézm ény adott feltételeivel, ha azok az ő rendel
kezésére állnának.) Sokan ezért a piactól, önm agában a piaci viszonyok 
egyértelm űvé te tt  uralm ától várnak  megoldást. Mi azonban azokkal é rtü n k  
egyet, akik a piac hatásait is korrigáló m egoldásokat tám ogatnak (adóm en
tesség, a kulturális ráfordítások tám ogatása stb.), akik azt hangsúlyozzák, 
hogy a piac csak a pénzben megtestesülő képességeket, a haszonban m eg
ragadható eredményességet ism eri el, s ezzel szemben a teljesítm ény-, és 
fogyasztáscentralizm ussal szemben a ku ltú ra  saját értékeit, a hum anitás 
értékeit, a szabadság értékeit külön tám ogatásban kell részesíteni. Azokkal 
értünk  egyet, akik úgy látják, hogy a reprivatizálás tartósítja  a különbsé
geket; a valóságos társadalm i tulajdonba vétel biztosítja, hogy a k u ltú ra  
előnyei a társadalom  minden tag ja  szám ára előnyökké válhassanak. Azok
kal a véleményekkel értünk egyet, hogy a vállalkozások hasznos felszaba
dítása m ellett a ku ltú ra egészében ne a gazdaság követelményeihez igazod
jék, hanem a kulturális energiák felszabadításával a ku ltúra legyen a gaz
daság húzóágazata.

A jelen gazdasági válsághelyzetben könnyű a gyökeres változtatásokat 
az anyagi eszközök hiányára hivatkozva elhárítani. A valóság azonban az, 
hogy mindezek a változtatások nem annyira anyagi ráfordításokat igényel
nek, m int döntéseket, s sokkal inkább felszabadítói lehetnek anyagi ered
m ényeket is hozó folyam atoknak.

A kultúra bárm ely alávetése tragikus helyzetet eredményez. Tudjuk, 
hogy a gazdasági hanyatlás m egindulásakor az első, ahol az em berek k iadá
saikat csökkenteni kezdték: a kulturális kiadások. Am a ku ltú ra  piacosítása
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kettős csapda, h iszen ebben a helyzetben is a kereslettel párhuzam osan 
csökkent a h ivatalos tám ogatás is. A k ívánatos szerkezet helyett (központi 
támogatás és a kü lönböző egyéni-csoportos erőforrások bevonása) m indkettő 
hiánya vált jellem zővé a ku ltúra különböző területein. S a kettős kiszolgál
tatottság—kettős gazdátlanság tervezhete tlen  következményeiben m indig
tovább gyűrűznek a negatívumok. (Egy iskola megszüntetése például nem 
csak az intézm ény m egszűntét jelenti: elm ennek a tanárok, velük szükség
képpen elm ennek a többnyire szintén értelm iségi szerepet betöltő házas
társaik, a település k u ltu rá lis  életében a „betervezettnél” is nagyobb héza
gok jönnek létre. Az ilyen és ehhez hasonló láncolatok teljesen szétzúzzák 
egy-egy település ku ltu rá lis  életét.) E zért nem  szabad a ku ltú rá t sem az 
irányítás, sem a gazdaság racionalizálásának alávetni. A ku ltú ra  a legtöbb 
helyen valóban csak akkor tud kivirágozni, ha tám ogatást kap, hiszen kü
lönben erősebbek n á la  a gazdaság m echanizm usai: a környezetvédelemben 
támogatás, p rio ritás nélkül szinte sem m it sem  lehet elérni a környezetrom 
boló ipar érdekeivel szem ben; a képzés szem pontjai nem tudnak érvénye
sülni, ha a m unkaerő-védelem  gazdasági súlyával kerülnek szembe stb 
Támogatás esetén v iszont egy előrelátó, hosszú távú gazdaságépítésnek a 
kulturális fejlődés valóban  húzóágazatává válik.

Viták folynak a rró l is, mely ré tegeket kell egy kulturális rendszernek 
figyelme középpontjába állítania. M inden megoldás felm erül: van, aki az 
elit húzóerejét és ebből következően az elitképzés fontosságát hangsúlyozza. 
Más a középrétegek nem zetfenntartó e re jé re  és fontosságára h ívja fel a 
figyelmet. Sokan a lem aradó rétegeknek a ku ltú ra  szám ára való m egnyeré
sét, elérését, felem elését, érdekeik érvényesülésének segítését, a szám ukra 
való lehetőségnyújtást ta rtják  a k u ltu rá lis  kibontakozás alapfeltételének. 
Am feltehetőleg i t t  nem  választásról v an  szó. Bármelyik réteg, bárm elyik 
megoldás középpontba emelése m indeddig csak károkat okozott. Különösen 
azért, m ert az igen különböző feltételek igen különböző cselekvést kíván
nak: nem lehet kam pányszerűen m in d en ü tt az elitképzést vagy m indenütt 
a hátrányos helyze tűek  tám ogatását helyezni az első helyre. M indegyikre 
szükség van, de m in d en ü tt az adott fe lté te leket mérlegelve, különböző fo rrá
sokból és különböző módszerekkel lehet csak eredm ényt elérni. (S az például 
semmiképpen sem  vo lna kívánatos, hogy az elit vagy a középrétegek tám o
gatása valahol a h á trán y o s helyzetűek rovására, a különbségek tovább foko
zódása árán va lósu lnának  meg.)

Ha az iskolát egy kulturális reform  vagy forradalom  egyik kiinduló
pontjának tek in tjü k , ra jta  bem utatható, hogy milyen term észetű és m ély
ségű változásokra v an  szükség.

A több pénz, a sokkal több pénz (a különböző feltételekre való rá fo r
dításban és főleg a fizetésben) azért alapfeltétel, azért nem fogadhatók el 
azok az érvelések, hogy „nem ju t rá ” , m ert az értékhierarchiának meg kell 
fordulnia, pénzben is kifejezetté kell váln ia  annak, hogy a kultúra, a képzés, 
a tudás a tá rsadalom ban  kulcsfontosságú. Ez azonban a szabadság megnö
velése nélkül, önm agában  nem okoz fordulato t. Egészében szakítani kell a 
hagyományos iskolával, s szervezetét, tanm enetét, tananyagát úgy kell fel
építeni, hogy az egyén  fejlődését szolgálja, elsősorban módszereket nyújtva 
számára a tanuláshoz. A tanulásban a kötelező ism eretelsajátítást az egyéni
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érdeklődés, az egyéni képességek tám ogatásának kell felváltania, az igények
hez igazodva, fellazítva akár a mai merev, tanterem szerű oktatást is.

Az egyén központba kerülése az iskolában azt is jelenti, hogy az egy
oldalú tanár—diák viszonyt az oktató-nevelő folyam atban fel kell oldani, 
sokkal nagyobb súlyt kell adni a diákok egymás közti viszonyainak, s az 
oktatásba, nevelésbe nélkülözhetetlen a szülők bevonása is.

A pedagógusok közti h ierarchiát is meg kell fordítani: annál nagyobb 
megbecsülést kell kapnia valakinek, minél kisebb gyerekekkel foglalkozik, 
hiszen annál több m úlik rajta. Az uniform izált iskolarendszert az általános 
iskolarendszerben elért eredmények, a feltételkülönbségek ha tára it csökkentő 
eredm ények feladása nélkül a k ínálat olyan sokféleségével kell felváltani, 
gazdagítani, ahol té r nyílik a különböző, így is újraterm elődő hiányok pó tlá
sára, de speciális képzési igények kielégítésére is. A m unkaerő-utánpótlás 
nevelését nem  központi eligazításnak, hanem  a term elés valóságos szükség
leteinek kell kormányoznia, közvetlen kapcsolatot kell kiépíteni a term elő- 
egységek és a képzés színhelyei között. Mindezzel kapcsolatban m egint felm e
rü lhet az anarchia veszélye, pedig csak egy megmerevedd rendszer szokásai 
rögzültek bennünk m egváltoztathatatlan szentségekké. Felm erülhet az is, hogy 
az iskolának elege van az újabb és ú jabb reformokból. Ez igaz. De csupán 
egyetlen — bár annál átfogóbb — reform ra van szükség: iaz egész isko larend
szer em ber- és valóságcentrikussá felszabadítására. Utána az egész iskola- 
rendszert békén és szabadon lehetne hagyni.

Hasonló átrendezést kíván m inden „kulturális részterület”. A k u ltú ra  m un
kásai az adm inisztratív rendszer beosztottaiként erőtlen és engedelmes végre
hajtókká váltak, de m a lázadnak. Ma szeretnék egyszer végre — és először — 
sajá t kezükbe venni a ku ltúra egészének alakítását. Most van lehetőség arra , 
hogy ezt a szabadságot megkaphassák, élhessenek vele. Rengeteg gondolat, ö t
let, kezdeményezés van készen, félkészen vagy csak, csíra form ában e réteg 
vágyaiban és elképzeléseiben. Élni kellene velük.

A kultúra reform jára, dem okratizálására irányuló elképzelések a gazda
sági-politikai reform okkal számos közös elem et tartalm aznak. Ilyen az állam  
szerepének lebontása, a pluralizálás. De míg am azoknál a teendők bizonyos 
értelem ben a spontán folyamatok felszabadítását, felerősítését jelentik , a k u l
tú ra  területén a tudatos átrendezésnek kell m eghatározónak lennie, e  szférát 
ugyanis fel kell szabadítani, hatalm i súllyal ki kell emelni a különböző ága
zati, területi, helyi hatalm aknak és azok szem pontjainak való alávettetésből. 
A központi tám ogatás szemléletváltozásával prioritást kell adni a ku ltú rán ak . 
M ert annak alapja, hogy a gazdaságban, politikában a spontán folyam atok 
valóban gyümölcsözőkké váljanak, éppen a ku ltú ra  kibontakozásában, felsza
badításában rejlik. A ku ltú rá t nem a befektetés „kilépő haszon” logikája 
határozza meg (m int a gazdaságban); nem is a „ki k it győz le” logikája, m int 
a politikában, a ku ltú ra  másféle rendszer. A k u ltú rá t a szabadság kis körei és 
a minőségelv irányítják , kibontakozásához az kell, hogy a gazdaság és poli
tika erői saját érdekükben, de a haszonkinyerés és a győzelem szem pontjaitól 
eltekintve táp lálják  életfeltételeit, m ert azokat a gyümölcsöket, am elyeket 
a ku ltú ra fejlődése a gazdaságnak és a politikának adhat, csak öntörvényű 
fejlődésben, csupán a minőségelvnek alávetve, a szabadság kis körei á lta l 
táplálva tudja megteremni.
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A KÖZMŰVELŐDÉSTŐL A SZABADMŰVELÓDÉSIG’
Készítette: Kovalcsik József

MIÉRT KELL KULTURÁLIS REFORM?

A politikai intézm ényrendszer re fo rm jára  te tt  erőfeszítések jelzik .azt a 
felismerést, hogy a gazdasági reform  sem valósítható meg a társadalm i-poli
tikai viszonyok dem okratizálása és hum anizálása nélkül. Szétzilált és bénult 
társadalom  gazdasági erőfeszítésekre sem képes, m árpedig nem csak a gazda
ság került válságba, hanem  a társadalom  erkölcsi tartása , .közösségi kohéziója, 
nemzeti öntudata, a k u ltú ra , a tudás megbecsülése is.

Az oktatás és a ku ltu rális  szféra válsága is politikai tö rténetünk  követ
kezménye. A központosító  politika az önkorm ányzat minden fo rm ájá t és le
hetőségét felszám olta. A hegemóniára törekvő centralizált, hierarchikus irá 
nyítás lefokozott sze rep e t jelölt ki az erősen szelektált vagy m egtűrt ön te
vékeny szervezeteknek, az egyéni vagy kiscsoportos kezdeményezéseknek. A 
megszüntetve m egőrzö tt tervutasításos és az ebben a  keretben újabban  sa
játos módon té r t  nyerő , egyelőre csak a kom m ercializálódásnak kedvező piaci 
szemléletű (m anipulativ  „feszültséglevezető” elképzelésektől sem mentes) kul
turális irányítás deklaráció i ellenére egyarán t tömegnek, fogyasztónak, pasz- 
szív befogadónak sze re tte  volna és szeretné tek in ten i az embereket.

A közösségi au tonóm iák  elfojtása m ia tt az atomizálódott társadalom ban 
nem  hasznosulhatott ikellő m értékben az a  tu d ás  sem, mellyel az elm últ év
tizedek felemás m odernizációja keretében m egnövekedett létszámú m agasab
ban iskolázott ré tegek  rendelkeznek. A politika irányító i a voluntarista gaz
dasági program ok erőltetésével a szép szavak ellenére következetesen a  m ű
velődés rovására dön tö tték . A „nem term elő” ágazatnak m inősített ku ltú ra 
fejlődési ú tjá t e ltorlaszolták . A kulturális e lit bizonyos csoportjainak ju tta to tt 
privilégiumok nem  feledtethetik  a rászoru ltak  arányát: az életük válságos 
periódusaiban m ag u k ra  maradókét, a m ost m ár a m unkanélküliség által is 
fenyegetett a lu lképzetteké t, a perifériára sodródó egyénekét, családokét, a 
társadalm i ném aságra  íté lt érdekeiket, sa já t stratég iá jukat megfogalmazni 
nem tudó csoportokét, rétegekét és településekét. A jelszavak ellenére a tén y 
legesen m egvalósult ku lturális politikának nem  sikerült áthidalnia az elit 
és a  töm egkultúra közötti szakadékot, s ez utóbbi minőségének emelésére 
gyakorlatilag nem  is törekedett. *

* Az Országos Közművelődési Központ TDDSZ-szervezetének javaslata.
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Hazánkban rohamosan fokozódik az etatista  viszonyokkal szem ben a civil 
társadalom  kiépítésének igénye, egy olyan társadalom é, mely valóban lehe
tővé teszi az állampolgári aktivitást, az érdekek csoportos képviseletét, védel
mét; mozgalmak, intézmények szervezését, m elyek megfelelő jogi garanciák 
m ellett a gazdaságban és iaz állam hatalm i szférában is részt vehetnek  a he
lyi és az országos politika alakításában. Szinte teljes a „közmegegyezés” ab
ban, hogy a válságból való kilábolásunk, nem zeti jövőnk iattól függ, m ennyire 
sikerül egy hatékonyan és szervesen m űködő civil társadalm at kiépítenünk.

M agyarország dem okratikus jogállam ként való m egterem tése a feladat, 
kulturális vonatkozásban is. A „történelm ileg kialakult” pártá llam i domi- 
naneiájú kulturális politika és művelődési intézm ényrendszer jelenlegi m ű
ködtetése összeegyeztethetetlen a kibontakozó civil társadalom  igényeivel. Ta
núsítja ezt az egyesületszervezés lehetőségéért, m ajd az egyesületi tö rvényért 
vívott harc és azok az energiák, m elyek a művelődés társadalm asításáért fel
színre kerültek. Művelődésügyi szakigazgatásra természetesen to v áb b ra  is 
szükség van, nem csak a törvényességi és szakmai felügyelet ellátása, h a 
nem a dem okratikus törvényhozás és a végrehajtó  hatalom által m eghatáro 
zott nem zeti kulturális politikai feladatok szakértő m eghatározásának és 
m egvalósításának elősegítése végett, és az állam i tanyagi eszközök és tám oga
tások megfelelő garanciák m elletti elosztása, valam int a tevékenység folya
matos szakszerű elemzése, tudományos ku ta tásának  biztosítása érdekében  is.

Olyan szervezeti, intézm ényrendszeri reform  kell, amely a szellem i kez
deményezést, ia törvényességi felügyeletet ,és a szakmai segítséget helyezi elő
térbe, amely azon a szilárd erkölcsi meggyőződésen alapul, hogy m inden  sze
m élynek és m inden közösségnek joga van a sajátos kulturális önkifejezés és 
autonóm ia kiműveléséhez, joga van szabadon hozzáférni a sajáx élete meg
szervezéséhez nélkülözhetetlen ism eretekhez és műveltséghez. Ez a m egrefor
mált intézm ényrendszer egyúttal nemzeti kulturális stratégiát szolgál, s az 
állami eszközrendszert oly módon m űködteti, hogy a magyar értelm iség el
nyerhesse önbecsülését, m ert az elengedhetetlenül szükséges a korább i kul
turális politika m anipulált látszateredm ényeivel sem titkolható töm eges m é
retű „funkcionális analfabetizm us” felszámolásához. A gazdasági racionalitás 
m ellett helyre kell állítani olyian fogalmak tiszteletét, m int em berszeretet, 
tudás, becsület, társadalm i szolidaritás, s a nevelés—művelődés intézm ény- 
rendszere az alattvalói tudat- és m agatartásform ák sulykolása h e ly e tt váljék 
az öntudatos emberek form álásának műhelyévé.

Nem halogatható tovább az iskolareform  és a művelődés reform ja. A po
litikai intézm ényreform  próbaköve, hogy az állam jóvá tudja-e ten n i azokat 
a károkat, melyeket a korábbi évtizedekben okozott, fölismeri-e a m űve
lődés ügyében nemzeti felelősségét.

A településfejlesztésnek csúfolt körzetesítés több m int félezer településen 
sorvasztotta el a kulturális élet am úgy sem nagy lehetőségét, m ásrészt város- 
nyi lakótelepek nélkülözik a  megfelelő ku lturális in frastruk tú rát, de a létező 
intézm ények jelentős részének állapota is azt bizonyítja, hogy egy piacta
gadó gazdaság m egengedhetetlenül elhanyagolta éppen a nonprofit szférát.

T eret kell nyitni a társadalm i öntevékenységnek, de a m űvelődés ú jra  
társadalm asítása nem jelentheti azt, hogy az állam kivonulhat a ku ltú ra  
anyagi tám ogatásából és e vonatkozásban lem ondhat össztársadalm i felelős
ségéről. Nem lehet a reform  kezdetén áthárítan i az elszegényedett civil tá r 
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sadalom  vállára a k u ltu rá lis  in frastruk tú ra  fenntartásához és fejlesztéséhez 
szükséges kiadások te rh é t, előbb törleszteni kell az elvonásokért. Elsorvasz
to tt  területek és p auperizálódo tt társadalm i ré tegek  esetében meg kell terem 
teni a tám ogatásukhoz szükséges „pozitív diszkrim ináció” anyagi és in téz
m ényi feltételeit. A későbbiekben a megerősödő civil társadalom m ár köny- 
nyebben vállalhatja „a k u ltú ra  fényűzését”. A társadalm i-kulturális szféra 
intézm ényeinek tá rsad alm asítása  tehát nem leh e t egy elvonásos pénzügyi po
litik a  álarca, de az sem  várha tó  el az ország népétől, hogy bárm ilyen m ér
tékben  magára vállalja  — a családi költségvetések terhére — olyan állami 
intézm ények m űködtetését, amelyek tevékenységére valóságos befolyást nem  
gyakorolhat.

A kultúra távlatos nem zeti ügy, nem bízható a rra  a közvetlen haszonra 
tö rekvő gazdasági vezetőrétegre, mely még azon a területen  is csődöt m ondott, 
am ely a legközvetlenebbül az érdekszférájába tartozo tt volna: a szakképzés 
tisztességes m egszervezésében. Természetesen az ehhez alapot szolgáltató köz
o k ta tás működési zav ara ib an  sem kisebb a felelősségük. A piaci viszonyok ki
alakulása azonban önm agában  nem jav ít az évtizedeken át hátrányos hely
zetbe szorított m űvelődésen.

Ehhez új ku ltu rá lis  po litikára  és a m űvelődési intézm ényrendszer á ta la
k ításá ra  van szükség. Vissza kell térni a dem okratikus konszenzusnak, a 
kölcsönös toleranciának nagyobb tere t nyújtó  szabadművelődési rendszerhez, 
m ely történelm i k ísé rle tk én t .1945 és 1948 között a  kor lehetőségeihez képest 
figyelem re méltó eredm ényeket é rt el, s nem  m in t művelődéspolitikai rend
szer „bukott meg”, hanem  a kialakuló d ik ta tó rikus viszonyok nyom án fölszá
m olták.

MIÉRT KELL ÜJ KULTURÁLIS TÖRVÉNY?

1945 és 1948 között a művelődési tevékenység — az európai modellnek 
és a hozzáigazodó m ag y ar hagyom ányoknak m egfelelően — autonóm  m űve
lődési intézményekben, szervezetekben, valam in t a pártok, egyházak, szak- 
szervezetek, egyesületek, ifjúság i mozgalmak stb. keretében szerveződött.

1945-ben Gombos F erenc (Simándy Pál), a szabadművelődés fá rad h a ta t
lan  úttörője m egállapíto tta, hogy történelm i fo rd u la t következett be a nem 
zet életében, és ez a fo rd u la t új lehetőségeket n y ito tt meg az iskolán kí
vüli művelődés te rü le tén  is: „Az eddig leszoríto tt társadalm i rétegek politikai 
hatalom hoz ju to ttak , és m egkezdték önm űvelésük rendszerének szabad ki
ép ítését.”

Csábító az analógia, m e r t a rosszul gom bolt m ellényt más vonatkozásban 
is 1945-ig kell kigom bolni ahhoz, hogy ú jra  begombolhassuk. A dem okratikus 
felfogású szabadm űvelődés m indenekelőtt e lh a tá ro lta  m agát az előző korszak
tól. Gombos így fo ly ta tta : „M ármost ebben az új történelm i helyzetben ho
gyan  látja a maga szerepét és feladatát az úgynevezett, ,iskolán kívüli nép
m űvelés’? Először is sürgősen m egtagadja a m ú lt örökségeként ránk  m arad t 
nevét. Mert áruló szó ám  ez a ,népm űvelés’! A rró l beszél, hogy íme, o tt lenn 
a mélyben egy lenézett, m űveletlen, kellem etlen illatú, m egbízhatatlan és ve
szedelmes tömeg, ki kell rendelni hozzá csendőrön és főszolgabírón k ívül b i
zonyos ,népművelőt’ is. H add csiszolgassa érdességeiket, szoktassa társadalm i 
illendőségre, figyelm eztesse istenfélelem re és a felsőbb hatalm asság irán ti tisz-
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teletre, lássa el szellemi pótanyaggal, de vigyázzon, nehogy rákapassa a tu 
dományok ízére.”

Ismeretes, hogy a Horthy-korszak népm űvelésétől elhatárolódó szabad
művelődést az 1948-ban hatalom ra ju to tt bürokratikus-centralisztikus sztáli
nista struk tú ra  felszámolta, és elnevezésében is visszahozta a „népm űvelést", 
mely a két világháború közötti korszakénál is antidem okratikusabbnak b i
zonyult. Nem csak a szabadművelődés koncepcióját, szellemiségét számolta föl, 
hanem  a m agyar polgári fejlődés liberális korszakából származó és a későb
biekben is önszerveződésen alapuló társadalm i-kulturális intézm ényeket, kö
zöttük hagyományos m unkás- és parasztköröket, közösségi művelődési szer
vezeteket, m elyeket a Horthy-korszak is csak visszaszorítani tudott, de fö l
számolni nem volt képes. (A történeti kifejtés e h e ly ü tt fölösleges, a tények 
közismertek: a szovjet modell szolgai másolása e téren  is, az egyesületek, m ű
velődési mozgalmak fölszámolása, agymosás jellegű ideologisztikus-propagan- 
disztikus kam pányok stb.)

A szocialistának nevezett népművelési rendszer részleges átalak ítására 
csak az 1970-es évek elején került sor. Ekkor vezették be „új” fogalom ként 
a közművelődést, mely tarta lm azta a korábbi korszak óvatos k ritik á já t is, 
de valójában nem változtato tt sem a korábbi s tru k tú rán , sem irányítási m ód
szerein, sem intézm ényrendszerén. A „közművelődési szféra” szívósan ellen
állt a demokratikus! ku lturális törekvéseknek. Természetesen ez az egész 
s truk tú rára  vonatkozik, m ert gyakorlatilag, keserves harcok árán éppen a 
közművelődés m unkatársai között voltak szép számmal, akik — az MSZMP 
re jte tt, de létező reform szárnyának tám ogatására is számítva — gyakran  eg
zisztenciális kockázatot is vállalva igyekeztek a továbbélő monolitikus s tru k 
tú rá t fellazítani, és te re t adni „nem tervezett” társadalm i kezdeményezések
nek is. (Elegendő, h a  a  kistelepülések jövőjéért, az egyesületek szervezéséért, 
a népfőiskolák újraind ításáért, az am atőrmozgalom ért, a klubok és vitakörök 
működési lehetőségéért fo ly tato tt harcra és a m indehhez szellemi m uníciót adó 
tudományos kutatásokra utalunk.)

Tulajdonképpen baljós volt m ár a „közművelődési korszak” indulása is. 
Az MSZMP KB 1974 m árciusi A. közművelődés helyzete és fejlesztésének f e l 
adatai című határozata — hogy csak egyetlen példát dagadjunk ki belőle — 
3. fejezetében nyolc és fél sorban mond általánosságokat a falusi lakosság 
körében végzendő közművelődési m unka fontosságáról, de a 15. fejezetben 
tizennégy sorban h ite t tesg am ellett a „településfejlesztési terv” m ellett, 
amelynek gazdaságilag irreális, tarta lm ában  népellenes és végrehajtásában 
éppen művelődésügyi vonatkozásban helyenként nem csak „voluntarisztikus” , 
de „terrorisztikus” vonásai ma m ár nyilvánvalóak.

Meg kell állapítanunk, hogy a „közművelődés” fogalm át (sok egyéb tisz
tázatlansága mellett) legalább annyira le járatták , m int a „népm űvelését”. A 
közművelődési pártha tároza t és törvény a  korábbi m űvelődéspolitikánál de
m okratikusabb vonásokkal rendelkezik, de nem igazán dem okratikus, hiszen 
annak a politikai s truk tú rának  részeként jö tt létre, mely domináns állam i 
tulajdonra és egyetlen p árt hatalm ának hegem óniájára épült. Ezért még k o r
látozottan dem okratikus jellege is csak íro tt m alaszt m arad t a reform  lefé
kezésének politikája keretében. A közművelődési törvény ellenére az elm últ 
másfél évtized a la tt a m agyar kultúraterjesztő hálózat intézményi e llá to tt
ságában, működési adataiban és az igénybevételben számottevően vissza- 
tejlődött.
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A közművelődés valójában nem tu d ta  megfelelően hasznosítani azt az 
erőforrást sem, m elyet „főhivatású” m unkatársai jelenthettek  volna. Ez a 
szakképesítéssel és sok tapasztalattal rendelkező, bár erősen kontraszelektált 
ré teg  az egész értelm iséget sújtó (nemcsak bérezési anom áliákban tetten  ér
hető) hivatalos é rték rend  szerint a „nem  term elő szféra” keretében is a pe
dagógusokkal és az egészségüggyel, teh á t a legközvetlenebbül az „embert 
szolgáló ágazatokkal” együtt a skála legaljára  szorult. Ezért többségük tá r
sadalm i presztízse is úgy alakult, hogy hatékonyan nem befolyásolhatták 
a  helyi döntéseket; csak kevesen kerü ltek  be az érdem i döntéseket hozó 
állam i, politikai, gazdasági testületekbe. A politikai intézm ényrendszer demok
ra tikus átalakulása és a megélénkülő közélet feloldhatja ezt az ellentm ondást 

A közművelődési párthatározat, mely a törvény gyakorlatban érvénye
sülő tartalm a volt, egyértelm űen egy centralisztikus hatalm i központ válto
zatlanul m egőrzött vezérlési m echanizm usának s truk tú rá já t vázolta föl. Nyil
vánvaló, hogy ezt a törvényt (és párthatározato t) a továbbiakban a koali- 
cióra törekvő, m egújuló MSZMP sem vállalhatja , még kevésbé az alternatív 
mozgalmak, ille tve a szerveződő pártok. Ezért elő kell készíteni egy új kul
turális törvényt, am ely a közoktatás, a szabadművelődés, a töm egkom muni
káció, a nyilvánosság terén egyarán t g aran tá lja  az önkifejezés egyéni és 
csoportos jogát és az állami tám ogatás alkotm ányos kötelezettségét. Ez majd 
szavatolja a ku ltú rához való dem okratikus hozzáférhetőség és a kulturális 
életben való részvétel jogát m int em beri jogot. Ez az átfogó új kulturális 
törvény terem theti meg a társadalom  szabad művelődésének jogi garanciáját.

MIÉRT VAN SZÜKSÉG Ü J SZABADMŰVELŐDÉSI RENDSZERRE?

A centralisztikus-bürokratikus m echanizmushoz való „visszarendeződés” 
hívei hatalm i eszközökkel m egkísérelhetik meggátolni a társadalm i-kulturá
lis intézmények dem okratizálódását, egy új szabadművelődési rendszer kiala
kítását, ezt azonban csak az egész gazdasági-társadalm i m egújulás lefékezése 
függvényében teh e tn ék  meg, s küszködhetnének továbbra is a kiüresedett 
„közművelődés” örökös „finanszírozási problém áival”, avagy az általános vál
ság kényszerítő h a tá sá ra  fo ly tathatnák  sorvasztó művelődési költségvetési és 
„irányítási” po litikájukat. Ez azonban nem  járha tó  út.

A közművelődési intézmények m ár régóta kongatják a vészharangot, m ás
részt az eddig illegális, féllegális, fe lváltva korlátozott vagy m egtűrt tá rsa
dalm i-kulturális áram latok  teljes legalitásra  törnek és törvényes keretek kö
zött szeretnék kiteljesíten i azt a m unkát, m elyet a  kedvezőtlen körülm ények 
ellenére m ár m egkezdték: önm űvelésük rendszerének szabad kiépítését. Az 
egyesületi tö rvény  ehhez m egterem tette a dem okratikus kereteket, de hiány
zik még két fontos lépés: az autonóm  egyesületek, szervezetek közös céljait 
és erőfeszítéseit in tegrálni képes tá rsad alm i szervezet m egterem tése, vala
m int az állam i m űvelődésügyi szakigazgatás felkészítése és hozzáigazítása a 
megváltozó körülm ényekhez.

A m űvelődésügyi szakigazgatásnak (és tágabb értelem ben a közműve
lődési intézm ények m unkatársainak) az átm eneti időszakban az a feladata, 
hogy készüljön fel az új helyzetben kialakuló  feladatkörére és egyidejűleg 
vegyen részt a dem okratikus ku lturális szervezet kialakítása érdekében való-
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jában m ár megkezdődött törekvésekben. A hivatali és intézm ényi szervezet 
feladata a m egújulásra törekvő erők dem okratikus összefogásának előkészí
tése. Ezt a feladatot csak egy olyan apparátus képes ellátni, amely a folya
m atban részt vesz és önm agát is meg tud ja újítani, megfelelő szakem berek
kel felfrissíteni. Az átm eneti időszak egyben főpróbája a létrehozandó szabad- 
művelődési szervezetnek. Az előkészítés során m egm érettetnek a művelődé
sért aktivizálódó erők és a hivatali, intézményi apparátusok egyaránt.

A k ialaku lt politikai h ierarchiában a kultúrának nem  volt igazi érdek- 
képviselete. M inden intézmény, Országgyűlés, m inisztérium , tanácsok, szak- 
szervezet alávetette  m agát a k ialaku lt központi tervnek, elfogadta a szűkös, 
illetve „m aradékelvű” finanszírozást, „fegyelmezetten” képviselte a központi 
politikát, visszafogta a  kulturális érdekvédelem fel-feltörő m egnyilvánulásait, 
s ily módon a nem nyilvános költségvetési vitákban m egfosztotta m agát a 
közvélemény támogatásától, s term észetesen nem tám aszkodhatott a lénye
gében felülről kinevezett, form álisan működő és súlytalan  Országos Közmű
velődési Tanácsra sem, így rendre alu lm aradt más, „fontosabb” ágazatokkal 
szemben. Ezen gyökeresen változtatni kell! A ku ltú ra  nem  pusztán államigaz
gatási ágazati ügy. Politikai síkon el kell érni, hogy m inden ágazati politi
kában elfoglalja méltó helyét a kulturális funkció is: ne csak pedagógusok, 
művelődési szakemberek és felvilágosodottabb közgazdászok érveljenek — 
külföldi példákra hivatkozva — a művelődés tám ogatása m ellett, hanem m a
gát a gazdaságot hassa át e felismerés.

A közművelődés vagy szabadművelődés esetében term észetesen nemcsak 
névváltoztatásról van szó, de az sem lebecsülhető. K om prom ittálódott fogal
m akkal nem lehet új erőfeszítésekre ösztönözni. Az új, dem okratikus, p lu ra
lista jellegű művelődési intézm ények kialakulása, a helyi önkorm ányzatok 
szerepének megnövekedése az állam i szakigazgatás elveinek és szervezeti 
rendjének átszervezését is szükségessé teszi. A politikai intézm ényrendszer 
m egújulásával párhuzam osan a társadalm i-kulturális szféra újjáéledése is a 
koalíciós logika jegyében képzelhető el. Kézenfekvő megoldás, hogy vissza 
kell térni az 1945—1948 közötti szabadművelődés elvi felfogásához és — m u
ta tis m utandis — szervezeti kereteinek rekonstruálásához. A jövőben kisebb, 
de szakszerűbb apparátusok és a döntések nagyobb részét m agukra vállaló, 
erősebb társadalm i testületek kellenek.

Ma még nincs elfogadott, véglegesnek tekinthető m odell a központi ál
lam hatalm i szervek és a helyi önkorm ányzatok viszonyáról. A helyi önkor
m ányzatok autonóm iájának jogi keretei és az állam igazgatási ágazatokkal való 
együttm űködésének elvei még kidolgozatlanok. Ezért nehéz jelenleg egy k ifo r
ra tlan  szerkezetbe jogilag beilleszteni a szabadművelődési tanácsokat. (Pél
dául egy kétkam arás parlam enti rendszerben, ha  ilyen döntés születik, ahol 
az egyik kam ara „érdekképviseleti” jellegű, helyet kellene kapn ia  a „kultu
rális érdekképviseletnek” is stb.)

A bizonytalanságok ellenére a szabadművelődési tanácsok legalább elő
zetes megszervezésével nem kellene m egvárni a jogi keretek  végső rendezé
sét. Félő ugyanis, hogy kivárás esetén lépéshátrányba kerü lne a művelődés 
ügye a politikai fölkészülés, a jogi előkészítő m unka és a nyilvánosság figyel
mének fölhívása tekintetében egyaránt. A tulajdon kérdése egyelőre eldön
tetlen, s feltehetően hosszabb fo lyam atban fog rendeződni, de potenciális „tu
lajdonosi érdekképviseleti” szervek m ár működnek. Hasonlóképpen a lé tre 
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jövő szabadművelődési tanácsok is m űködés közben szerezhetnék meg a szük
séges tapasztalatokat, és léphetnének  föl kellő súllyal a művelődés érdeké
ben.

Igaz, hogy nagyon sok a bizonytalanság, k ialakulatlanok nemcsak a he
lyi önkorm ányzatok m űködésének a jogi keretei, de m ég a választásokéi is, 
m inden lehetséges politikai tényező az útkereső szerveződés állapotában van, 
a gazdasági reform  is csak körvonalazódik, a szerkezetváltás még meg sem 
kezdődött, még éppen csak m egindult az a társadalm i mozgás, mely a  külön
böző rétegeket, közösségéket olyan szerveződési ífokra ju tta th a tja , hogy meg 
tu d ják  fogalmazni valóságos ku ltu rális  szükségleteiket. A társadalm i gondolko
dás és cselekvés jelenleg az új „játékszabályok” k ialak ítására irányul, mi- 
Közben a játékosok toborzása és felkészülése is folyik. Ebben a folyamatban 
a művelődésügy sem v árh a t a „végeredm ényre”, amely végül maga is egy 
folyam at lesz, hanem  m ár m ost határozottabban  cselekednie kell, nehogy vál
tozatlanul a kispadra szoruljon.

E l s ő  l é p é s k é n t  j ö j j e n e k  l é t r e  a z  i d e i g l e n e s  s z a b a d m ű v e l ő d é s i  t a n á c s o k  
h e l y i  é s  o r s z á g o s  s z i n t e n ,  k e z d j é k  m e g  t e v é k e n y s é g ü k e t  a  m e g l é v ő  k u l t u r á 
l i s  i n t é z m é n y e k  p l u r a l i s t a  i g é n y b e v é t e l e  é r d e k é b e n ,  s  e g y ú t t a l  t é r k é p e z z é k  
f ö l  a  h e l y i  é s  o r s z á g o s  t e e n d ő k e t .  L étre jö ttük  és tapasz ta la ta ik  adhatják  a 
legnagyobb segítséget ahhoz, hogy a művelődésügy szervesen beleépülhessen 
az ország új dem okratikus rendszerébe. A megszerveződő szabadművelődési 
tanácsok gyakorlatában dől el, hogy ezek a konszenzuson alapuló intézmé
nyek valóban képesek-e kellő politikai k u ltú rá t k ialakítani, egyszerre mél
tányolni m inden résztvevő au tonóm iáját, s egyúttal elősegíteni közös cselek
vésüket az erőforrások m ozgósításában, ami elengedhetetlenül szükséges a 
ku lturális  modernizációhoz.

A szabadművelődési tanácsok csak akkor m űködhetnek hatásosan, ha 
m inden politikai p á rt vagy csoportosulás, m inden jelentős k u ltu rá lis  mozgalom, 
intézm ény részt vesz m unkájukban . Ez egyúttal a legnagyobb veszély is: ne
hogy a párttorzsalkodások, a hatalm i vetélkedés színtereivé váljanak. A részt
vevők önm érsékletre való buzdítása m ellett nagyon fontos annak az elvi 
ieszögezése, hogy a szabadm űvelődési tanácsok feladata a hegemonisztikus 
törekvések megfékezése, s többek között ilyen szempontból is véleményezik 
az állami intézm ények tevékenységét. Ez fordítva is igaz, az állami törvé
nyességi felügyeletnek is ellenőriznie kell a dem okratikus elvek érvényesülé
sét a tanácsok tevékenységében. Em ellett fontos biztosíték lehetne, ha a ta 
nácsokba m inden fél k u ltu rá lis  kom petenciájú képviselőt küldene, aki nem 
csak pártja , egyháza stb. igényeit képviselné a szabadm űvelődési testületben, 
hanem  a művelődés érdekében elvégzendő teendőket szorgalm azná saját ala
kulatában. M ásképpen: a k u ltú rán ak  is szüksége van olyan  „nyomásgyakorló 
intézm ényre”, amely e vonatkozásban a  különböző társadalm i-politikai intéz
m ények „lelkiism erete” szerepét tö lthetné be. Nagyon fontos, hogy a napi 
politikai csatározásokban részt venni nem  óhajtó, de a m űvelődés ügyének vi
ta tha ta tlanu l elkötelezett személyiségek ne szoruljanak ki a tanács m unká
jából. Ideális esetben szem élyükről előzetes egyeztetés alap ján  megállapod
hatnának  a különböző társadalm i-politikai csoprtok. Ez a teendő minden szin
ten, községi, esetleg tájegységi és országos szinten is elvégzendő. A m últból 
v e tt példát idézve: 1945 u tá n  az Országos Köznevelési Tanács elnöke Szent- 
Györgyi Albert, a M űvészeti Tanács elnöke Kodály Zoltán, egyik alelnöke
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Kassák Lajos volt, konkrét és szimbolikus kom petenciájukat senki sem vi
ta tta  vagy v ita thatta  volna Magyarországon. Az 1945—1948 közötti legak
tívabb koalíciós művelődési szerv, az Országos Szabadművelődési Tanács 
elnöki tisztjé t Karácsony Sándor tö ltö tte be, akinek filozófiai nézetei, peda
gógiai elvei vitato ttäbbak voltak, m int az előbb em lítetteké, de a szabad
művelődésben legjobban aktivizálódó népi felfogású pedagógusok és más 
értelmiségi rétegek szám ára tekintélye v itathatatlan  volt. A m egfelelő te
kintélyű személyiségek kiválasztása ma sokkal nehezebb (m ert az elm últ év
tizedekben nem  tudtak  kiválasztódni), de elkerülhetetlen feladat.

TÁRSADALOMPOLITIKA é s  s z a b a d m ü v e l ö d é s

A politikai intézm ényrendszer demokratizálódása, az érdekképviseletek 
pluralizálódása a m onolitikus struk tú ráná l tartalm ában, szervezetében és len
dületében kedvezőbb esélyeket terem thet a művelődésnek. A kedvezőbb 
esélyek érvényesülésének azonban feltételei vannak. Az érdekek szabadabb 
politikai ütközése és egyeztetése csak akkor nem faju l propagandisztikus 
acsarkodássá, ha a különböző pártok, szervezetek, intézm ények bizonyos 
alapvető értékek tiszteletében egyezségre is tudnak ju tn i. Ilyen alapvető 
érték a nem zet kulturális színvonalának növelése. Ezért a különböző szerve
zeteknek sajá t program jukban és mozgalmi tevékenységükben is törekedniük 
kell a műveltség minőségi értékeinek tám ogatására, m ásrészt el kell ism er
niük a ku ltú ra  és a művelődésügy autonóm iáját a politikai szférától. A napi 
politikai érdekharcoktól függetlenül a gyermekneveléstől a tudom ányos és 
művészi alkotószabadságig terjedően tiszteletben kell ta rtan i a k u ltú ra  auto
nóm értékrendjét. A társadalom  kulturális érdekeinek megegyezésen alapuló, 
de egyben autonóm megfogalmazása feladatokat adhat a politikai színtéren 
működő intézményeknek. A fordíto tt sorrend zsákutcájába nem szabad még 
egyszer bemenni.

Ebben az összefüggésben tö lthet be egyeztető és kezdeményező szere
pet a szabadművelődés társadalm i és állami szervezete, m ely a m űvelődés ér
dekében olyan erőket is mozgósíthat, melyek elsősorban nem  a politikai szfé
rában kívánnak aktivizálódni, melyek azonban a nem zet jövőjéért vállalt 
tevékenységük érdekeit kellő súllyal szeretnék megfogalmazni a politikai 
szférának is.

Jelenleg minden működő és formálódó független politikai mozgalom, de 
az MSZMP reform szárnyának program nyilatkozatai is fő vonásokban meg
egyeznek a politikai demokrácia, a sajtó-, gyülekezési és egyesülési szabad
ság, a tulajdonreform , a vegyes tulajdonú piacgazdaság szükségességének fel
ismerésében. A különböző politikai táborokban azonban csoportokon belüli 
vita folyik olyan társadalom politikai kérdésekről, m int például m ilyen legyen 
a szociálpolitikai „védőháló” mértéke, az „elit és töm egoktatás” jövője stb. 
A „terhek kire hárítása” a jövőben még polarizálhatja a jelenlegi táborokat, 
s félő, hogy az érdekharcokban a művelődés ügye ism ét háttérbe  szorulhat. 
Ezért is szükséges a „kulturális érdekvédelem ” önálló szervezete, amely 
egyébként a különböző politikai csoportosulásoknak „a k u ltú ra  érdekében 
elfogult” képviselőit is töm örítheti, s e szféra pártközi nyom ásgyákorló in
tézményévé válhat, amely népünk szociális-kulturális és tágabb értelem ben a
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„h u m án  terület” érdekeit nem  engedi háttérbe  szorulni. A szabadművelődés
nek  a ku ltú rát kell szolgálnia, de e szogálat nem  válhat centralisztikus irá
n y ítássá  vagy vezérléssé ; az intézmények és tevékenységek tám ogatásában 
szelektálhat, terü le tenkén t vagy időszakonként m ásra helyezheti a hangsúlyt, 
de a kultúra au tonóm iáját és autonóm szervezeteinek létjogosultságát nem 
v o n h a tja  kétségbe.

A szabadművelődés te h á t az értelmiségnek szeretné m egadni a társadalm i 
h ivatásához méltó rango t és szerepkört: a nem zeti művelődés szolgálatát. Az 
ak tív  szoglálattevők azonban túlbuzgalom ra is hajlam osak. Nagyon kell vi
gyázni m indenkinek a rra , nehogy valam iféle „pártközi értelmiségi d ik ta tú ra” 
érvényesüljön a szabadm űvelődési tanácsok és intézm ények m unkájában. A 
szakszervezetekre és m ás érdekvédelm i szervezetekre tám aszkodva a szabad- 
m űvelődésnek is tám ogatn ia  kell az „elit” körén  kívül eső társadalm i csopor
to k  fölkészítését saját, nagyon tágan érte lm ezett érdekvédelm i, önkorm ány
za ti igényeik m egfogalm azásában és megvalósításában.

A család, a m indennapi élet, a m arginális csoportok, bizonyos szubkultú
rá k  körében egyaránt te tte n  érhetők a m agyar társadalom  kommunikációs 
válságtünetei. A versenytársadalom  környezete társadalom politikai ellentéte
lezés nélkül a paternalis ta  állam nál is súlyosabb körülm ények közé ju tta th a t
ja  különösen a szakképzetlen rétegeket. A dem okratikus jogok és intézmé
ny ek  kiterjesztése és m egőrzése folyamatos küzdelm et kíván, egyszeri jogi 
deklarációk még nem je len tenek  biztosítékot, ha a széles néprétegek passzív 
szem lélői és elviselői lesznek az új gazdasági-társadalm i folyam atoknak, ak
k o r elképzelhetetlen sa já t közösségi autonóm iájuk megterem tése.

Megújulás és sokféle új konfliktus sejlik föl előttünk. A ,,pangás”-nál 
m indenféleképpen k ívánatosabb  helyzet. Várakozni nem  érdemes, meg kell 
kezdeni az új szerkezet kialakítását. Az elit csoportok oktatási-kulturális 
önérvényesítési törekvéseit dem okratikus keretek  között m eggátolni nem le
h e t, nem is szükséges. (Nem lehetett a szocialistának m ondott struk tú ra  
„egyenlősdi” szakaszában sem, még kevésbé a m ár nyíltan  vállalt „érdemek 
szerin ti differenciálás” korszakában.) A re jte tt és álcázott elit az új korszak
b an  ak ár vállalkozói-m enedzseri, akár szakértelm iségi, ak ár politikusi-hivatal
nok i m ivoltában ny íltabban  vállalhatja önm agát s nyilvánvalóan nem csak 
gazdasági-politikai h a ta lm át akarja  „konvertáln i” (nemzeti vagy neoíkonzer- 
v a tív , esetleg liberális ideológiai köntösben), hanem  sajá t soraiból való u tán
p ó tlásá t is biztosítani szeretné. Ennek alapvető eszköze az akár állami, akár 
egyházi, akár m agán elitiskola és a sokoldalú kiegészítő képzési lehetőségek 
m egterem tése. V ita th a ta tlan , hogy az im m ár nem  tak arg a to tt elitképzés fel
szabaduló energiáival je len tős színvonal-emelkedéshez vezethet: közvetlenül az 
iskolai oktatásban, táv la tilag  a szaktudásban és az e litku ltú ra  (a művészet, 
az irodalom, a  zene stb.) színvonalas fogyasztórétegének utánpótlásában.

Dem okratikus társadalom  ezt a kiválasztódást hatalm i eszközökkel nem 
gáto lh a tja  meg, de a rra  törekedhet, hogy a társadalm i m obilitás korrekciós 
csa to rn á it a kulturális szférában  működőképes állapotban tartsa. A vagyoni
h a ta lm i csoportm onopóliumok „spontánul” m űvelődési m onopólium ra is tör
n ek  — ez viszont e lfogadhata tlan  egy dem okratikus társadalom  és a nemzeti 
k u ltú ra  jövője szem pontjából. A társadalom  és az állam  elveszti dem okratikus 
jellegét, ha a társadalm i mobilizáció kulturális csatornáit kizárólag az amúgy 
is előnyös helyzetben lévő ré tegek  önérvényesítése elő tt ny itja  meg. Az okta-
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táspolitika nem m ondhat le az általános alapoktatás minőségi fejlesztésének 
feladatáról, ugyanakkor az állam nak megfelelő eszközöket kell terem tenie 
a „népi tehetségm entés” biztosítására; az oktatásra fordított eszközök rad i
kális növelésével, ösztöndíjakkal, jó  színvonalú kollégiumokkal kell segí
tenie a téhetséges szegény sorsú gyerm ekek „elitképzését” is. Ehhez azon
ban szükséges, hogy az elit rétegek hum anista-dem okratikus felfogású cso
portjai számára tudatosuljon ez a dem okratikus nemzeti, társadalom politikai 
feladat, és a gazdasági-hatalmi szférában érvényesítsék befolyásukat, tegye
nek meg m indent annak elősegítésére, hogy & széles dolgozó rétegek is fo
gékonyabbá váljanak az értékterem tő művelődés iránt. Mindez nem  m ehet 
végbe pusztán egy oktatási reform  keretében, ehhez a társadalom  szelle
miségének megváltozása is szükséges, és ebben a szabadm űvelődésre rend
kívül nagy teendők várnak. A jövő M agyarországa attól is függ, hogy a sza- 
Dadművelődés milyen társadalm i energiákat tud  mozgósítani az iskolák tá 
m ogatására, az ifjúság közösségi m űvelődésének elősegítésére. A szabad- 
művelődés szervezetei alapítványokat, kollégium okat szervezhetnek és m ű
ködtethetnek a hátrányos helyzetű családok gyermekei szám ára, s ami leg
alább ennyire fontos, a különböző iskolán kívüli művelődési m ozgalm aknak, 
szervezeteknek, intézm ényeknek a művelődés társadalm i m egbecsülését szol
gáló tevékenységük keretében m egkülönböztetett figyelmet kell fordítaniuk 
a gyerm ekek és családjuk, ,a szülők kulturális motiválására.

E lérkezett az ideje a szociális helyzet elemzésén alapuló m űvelődéspoliti
ka kialakításának és ennek keretében korszerűsített szemléletű és szerveze
tű  settlem ent-intézm ények létrehozásának. A szabadművelődésnek állam i szin
ten olyan társadalm i központok létrehozását kellene szorgalmaznia (e téren 
norm atív tám ogatást adva a helyi önkorm ányzatoknak), m elyek gazdasági, 
szociális és kulturális fejlesztő, ellátó, szolgáltató intézm ényként m űködné
nek, s melyekben szociális munkások, szociálpszichológusok, szociológusok, 
pszichológusok, kulturális anim átorok, könyvtárosok, pedagógusok, jogászok, 
közgazdászok és különböző kézműves m esterségek szakemberei végeznének 
helytől és igénytől, az intézmény nagyságától függően főhivatású, tisztelet- 
díjas vagy társadalm i m unkatársként a nem hivatali és nem  hatósági jel
legű emberfejlesztő munkát. (Pályaválasztási és m unkanélkülieknek szóló 
tanácsadást, m unkaközvetítést, jogsegélyt, gyerm ek- és ifjúságvédelm et, csa
ládvédelm et stb.; m űködhetne ebben a központban könyvtár, népház, nép
főiskola, szakmai képző- és átképző iskolák, szakkörök, tanfolyam ok, pszi
chológiai és nevelési tanácsadó stb., lehet ez az intézmény a helyi társadalm i 
és közéleti nyilvánosság háza, az egyesületek otthona, klubház, a település 
múzeum a stb.) M űködésének ha tára it nem az intézményi (és különösen nem 
az épület-) keretek jelentenék, hanem  az intézm ény környezetében élők, a 
helyi társadalom  valóságos szükségleteinek a köre.

A szabadművelődésnek a közösségépítő szándékú emberek egyetértésére 
számítva a rra  kell törekednie, hogy a népkultúra ne váljék az ipari tá rsa
dalm ak alacsony szintű fogyasztói jellegű töm egkultúrájává, és ne m aradjon 
az. Az új szabadművelődési rendszer próbaköve minden szinten és m inden 
állami, társadalm i, egyesületi intézm ényében, m inden oktatási, művelődési, 
egészségügyi és vallási szervezetében az, hogy — szakítva az em beri problé
m ák uniform izálásával, a személyiség részekre szaggatásával, az em berek sa
já t ügyeikbe való be nem avatásával — a hum anizációt szolgálja; az em ber
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léptékűséget, az egyénközpontúságot, azaz a m ásik em ber személyiségének a 
tiszteletét. A szabadm űvelődés az erkölcsi és ku ltu rális  értékek képviseleté
ben befolyásolni k ív án ja  a társadalm at, az em berform álás azonban csak úgy 
képzelhető el, ha az e tevékenységben oktató, nevelő, vezető szerepet válla
lók szabad és m orálisan  felelős személyiségek, akik a közösség dem okratikus 
ellenőrzése m ellett m unkálkodhatnak .

A szabadm űvelődés a közösségi önnevelés eszközeként m unkálkodjék az 
autonóm társadalom  m egterem tésén, legyen a szellemi környezetvédő mozga
lom bázisa.

A SZABADMŰVELŐDÉSI TANÁCSOK HELYE 
A POLITIKAI INTÉZMÉNYRENDSZERBEN

A civil társadalom  nem  egyszerűen az állam tól független társadalom . A 
dem okratikus po litikai állam  feladata a társadalom  polgárai általános, közös 
érdekeinek védelm e és autonóm  cselekvésük feltételeinek biztosítása. Ilyen 
értelem ben a társadalom nak  nem elkülönülnie kell az államszervezettől, ha
nem a saját au tonóm iájukat megőrző érdekképviseleti, az állami döntéseket 
befolyásolni tudó szervezeték, intézm ények ú tján  folyam atosan ellenőriznie 
kell az állam dem okratikus működését, ehhez viszont a civil társadalom  in
tézményeinek szervesen kapcsolódniuk kell az állam i intézm ényrendszerek
hez. A dem okrácia a dem okratikus állam  és a dem okratikus társadalm i in
tézmények folyam atos kölcsönös együttm űködésén és ellenőrzésén alapulhat. 
A társadalm i érdekképviseleti szervezetek megszerveződése és működése a 
civil társadalom  nélkülözhetetlen  feltétele. Ebben a működési mechaniz
m usban kell m eg terem ten i a művelődés „érdekképviseleti” szervezetét.

Ez azonban az állam apparátusnak  az állam polgárok szolgálatába á llítá 
sát igényli, ezen belül a m űvelődésügyi szakigazgatás és a közművelődési in
tézmények ap p ará tu sán ak  olyan értelm ű depolitizálását (úgy is fogalm az
hatjuk : dem okratikus értelem ben v e tt politizálását) igényli, hogy az alkot
mányosság ta la ján  álló társadalm i-kulturális m ozgalm ak művelődési tevé
kenységének egyenlő esélyt biztosítsanak.

A tanácsok m a az egységes állam helyi szerveiként működnek. Ezt a jö 
vőben az elképzelésük szerin t fe lváltják  az önkorm ányzaton alapuló tan á 
csok. Az önkorm ányzat alanya a település lakóinak közössége, illetve a  pol
gárok különböző po litikai szervezetei. Az önkorm ányzat m egvalósítására a 
helyi lakosság tanácso t hoz létre, am elyben közvetve érvényesíti akaratát, 
de helyi szavazással közvetlenül is a lak íthatja  a  település életét. Az ily mó
don megváltozó tanácsok m ár nem  az állam szervezet puszta végrehajtó sze r
vei, de bizonyos állam i feladatökat az úgynevezett átruházott hatáskörök
ben a jövőben is e llá tn ak , pl. az oktatás stb. megszervezését. A tanácstör- 
vény-alkotás jelenlegi m enetrendje szerint az új törvénytervezet 1990 máso
dik felében kerül a törvényhozás élé. A szabadm űvelődési tanácsok jogi s tá 
tusa sem rendezhető korábban.

A szabadm űvelődés szervezeti, intézm ényi s tru k tú rá ja  nem tud  előbb ki
alakulni, m int a po litikai intézm ényrendszer, hiszen abban fog elhelyezked
ni. Ez azonban nem  zá rja  ki, hogy helyenként, ahol elegendő kezdem ényező
készség van, m ár m ost m eg ne kezdődjék a „kísérleti kipróbálása”, mely sok
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értékes tapasztalattal gazdagíthatja az új keretek kialakításának folyam atát, 
s befolyásolhatja m agát a politikai gondolkodást és útkeresést.

Az általános elvekben viszonylag könnyen meg lehet egyezni, a  já ték te re t 
és a  szabályokat el lehet fogadni, de a já ték  tisztaságára folyam atosan ügyel
ni kell. Azonban m ár a já ték tér tervezésénél is el kell dönteni, hogy m ire 
szolgál, m ert vannak azonos pályán összeegyeztethető és nem összeegyeztet
hető tevékenységek. A medencében úszni is lehet, vízilabdázni is, de például 
nem lehet félig labdarúgópályát és félig  vízilabda-medencét építeni.

A lapelvként leszögezhető, hogy a szabadművelődési tanácsok fe ladata  a 
kuturális tevékenységek dem okratikus „játék terének” m űködtetése, tá rsa 
dalmi tervezés és ellenőrzés, valam int az állam  és a civil szféra közötti kap 
csolat biztosítása. A szabadművelődésnek kettős feladatot kell elvégeznie: a 
korábbiaknál hatékonyabban kell szorgalmaznia, hogy az állam i (és a helyi) 
költségvetésben a kulturális kiadásokat ne „m aradékelven” tervezzék, s egy
úttal a rra  kell törekednie, hogy lakossági erőforrásokat is mozgósítson, bele
értve a kulturális piac minőségi befolyásolását is.

A továbbiakban m ár minden bizonytalanabb. Hogyan szerveződjön meg 
az országos szabadművelődési tanács, kikből, milyen szervezetek delegált
jaiból? Ugyanez a  kérdés fölm erül a megyei, városi, községi szinteken is. 
Milyen legyen a  viszonya a helyi és az országos szabadművelődési tan á
csoknak? Épüljön föl alulról? A községek delegáljanak a m egyei tanácsokba 
és a megyeiek az országos tanácsba? Ezenfelül országos szövetségek, pártok 
stb. közvetlenül delegáljanak az országos tanácsba?

A művelődési korm ányzat feladata országosan és helyileg a tevékeny
ségek nyilvántartása, értékelése, összehangolása és szellemi ellenőrzése; az 
anyagi és szellemi tám ogatásnyújtás és önálló akciók kezdeményezése. A kul
turális érdekképviseletet ellátó szabadm űvelődési tanácsok társadalm i moz
galmi tevékenységük m ellett kapjanak-e hatalm i jogkört, vagy kizárólag 
tanácsadó és véleményező joguk legyen? Elképzelhető egy olyan kompromisz- 
szum, hogy állam i döntések esetében a szabadművelődési tanács vétójoggal 
rendelkezzék, s ily módon a hivatal és a társadalm i szervezet konszenzusra 
kényszerüljön. Akárm ilyen az országos szabadművelődési tanács jogköre, azt 
milyen állam i intézmény m ellett töltse be: az Országgyűlés, a korm ány vagy 
a művelődési m iniszter m ellett?

Fölvetődik a kérdés, hogy egy dem okratikusan választott Országgyűlés 
esetén a törvényhozás és a végrehajtás ellenőrzése szempontjából m iért nem 
elegendő önm agában a parlam ent ku ltu rális  bizottsága. Azért, m ert a kép
viselők politikai kiválasztódása a  ku ltu rális  szféra tekintetében esetleges. Fel
tételezhetjük viszont, hogy egy aktív és előbb-utóbb „hivatásos politikusok
k á” váló, tehát fölkészültebb képviselői testü le t az eddigieknél eredm ényeseb
ben lá tja  el feladatát, de éppen ezért nagyobb szerepe lehet egy olyan tá r 
sadalmi testületnek, m int az országos szabadművelődési tanács, ha megnö
vekedett felelősségű törvényhozás figyelm ére számíthat.

Sok kérdés vár teh á t m ég tisztázásra, éppen ezért nincs idő várakozásra. 
Ú tjára kell bocsátani a  gondolatot, hogy a politikai intézm ényrendszer k ia la 
kításában részt vevő politikai pártok és intézm ények kialakíthassák és érvé
nyesíthessék álláspontjukat.
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Ebben a folyam atban alkotó módon vehetnének részt az ideiglenes szabad- 
művelődési tanácsok, m elyekre a végleges jogi státus kialakulása előtt is 
sürgető társadalm i fe ladat vár: a ku lturális  vagy kulturális célokra hasznosít
ható  in frastruk tú ra  számbavétele, megőrzése és társadalm asításának előse
gítése.

Budapest, 1989. m árcius

JEGYZETEK

A szabadművelődési tanácsoknak a politikai rendszerben való helyére vonatko
zóan tanulságos lehet figyelembe venni a Bihari Mihály által kifejtett koncep
ciót. (Reform és-demokrácia. In: Medvetánc, 1987. 2. sz. melléklete.)

210. old. „A jelenlegi politikai rendszer .rendszertipikus’ jellemzőinek a rend
szer egészét meghatározó elveknek a radikális átalakítására van szükség.

A politikai rendszer átalakításának elvei:
1. A politikai rendszer túlsúlyos determináló szerepének oldása minden tár

sadalmi alrendszer (gazdaság, oktatás, kultúra stb.) vonatkozásában.
Ennek feltétele: a különböző politikai vélemények felszínre kerülésének és 

intézményes artikulációjának a biztosítása, az ezt biztosító ún. .második közvetítő 
rendszer’ kiépítése. A réteg-, csoport- és közösségi érdekeket és akaratokat közve
títő intézmények nyilvános és ellenőrizhető működése, a különböző politikai erők 
játéka, egymást kölcsönösen korlátozó működése biztosíthatja csak azt, hogy a po
litika a maga sajátos területén és szférájában legyen meghatározó. A gazdaság, 
a kultúra, az oktatás mint konkrét személyek által hordozott társadalmi alrend
szerek nem képesek a politikai voluntarizmust visszaszorítani, korlátozni és a 
politikai akaratot az egyes társadalmi alrendszerek sajátos logikája, rációja és tör
vényszerűségei alapján átalakítva közvetíteni. Ehhez az egyes alrendszerek tagolt 
érdekstruktúrájának és törekvéseinek politizációját, a politikai hatalmat befolyá
soló politikai erővé válását kell biztosítani, továbbá a heterogén politikai erők 
egymást korlátozó mechanizmusát kell kiépíteni. Mindezek következménye lehet a 
politikai voluntarizmus, a politikai akarat túlzó és szertelen beavatkozásainak el
hárítása.”

211. old. „A redisztribúciós funkciót ellátó irányító apparátus hatalmát erőtel
jesen korlátozni kell a közvetlen és a közvetett demokrácia intézményei (parla
ment, tanácsok, érdekszövetségek stb.) révén, biztosítva működésük nyilvános tár
sadalmi ellenőrzését.”

217. old. „A minisztériumok hatáskörét jelentősen decentralizálni kell, a mi
nisztériumi apparátusok létszámát csökkenteni kell. Ugyanakkor tevékenységük 
társadalmilag könnyen ellenőrizhető részét és döntéseit — a minisztériumtól füg
getlen — választott testületekre, szakértői bizottságokra kell átruházni.

A minisztériumi apparátusok keretében — a hivatali hierarchiába be nem 
épülő — szakértők foglalkoztatását biztosítani kell, a döntések jobb, szakmailag 
megalapozottabb előkészítése érdekében.”
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es M e d v e  I m o l a  kerekasztal-beszélgetése. =  Magyar Hírlap, 1989. márc. 18.
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M u h a r a y  E l e m é r :  Vázlatos tanulmány megelőző népművelésünkről. (Kézirat, 
1957.) OKK Könyvtár Adattár.

N é m e t h  G .  B é l a :  Európai műveltség — nemzeti műveltség. =  Népszabadság,
1988. május 14.

N é m e t h  J á n o s  I s t v á n :  Az európai művelődésszervezés három modelljének alapel
vei. =  Kultúra és Közösség, 1987. 3—4. sz.

N é m e t h  J á n o s  I s t v á n :  A kultúra terrorja. =  Valóság, 1988. 12. sz.
N o v á k  I s t v á n :  Közművelődésünk új útjai. In: Módszertani Műhely, 1985/11. 

Bp. TIT.
P e s o l d  iF e r e n c :  A városi kultúrotthonok elszigeteltségéről. =  Népművelés, 

1954. 10—11. sz.
P e s o l d  F e r e n c :  Lenn és fenn. =  Népművelés, 1956. 10. sz.
Reform és művelődés. Vitaanyag. (Készítette: F o d o r  K a t a l i n ,  F ö l d i á k  A n d r á s ,  

K ö l e s  S á n d o r ,  K u t i  E v a ,  M a r s c h a l l  M i k l ó s ,  M i h á l y f i  M á r t a ,  N y i l a s  G y ö r g y ,  Sz. 
T ó t h  J á n o s ,  V a r g a  C s a b a . )  Bp. OKK, 1988.

S z a t h m á r y  L a j o s :  A  szabadművelődés korszaka 1945—1949. =  Kultúra és Kö
zösség, 1977. 1. sz.

S z .  T ó t h  J á n o s :  A közművelődés nemzetközi fejlődésének jellemvonása és a 
magyar alternatíva. Bp. OKK, 1986. (Soksz.)

S z .  T ó t h  J á n o s :  A megújulás elemei az elmúlt tíz év magyar közművelődésé
ben — remények a következő évtizedre. =  Üj Forrás, 1986. 1. sz.

Együtt dolgozva. Brit tapasztalatok az öntevékeny társadalmi-kulturális szer
vezetek és az állami szervek viszonyáról, összeáll.: S z .  T ó t h  J á n o s .  =  Kultúra 
és Közösség, 1987. 3—4. sz.

T o k a j i  A n d r á s :  Gondolatok a hazai éneklő—zenélő csoportok egyesületi és 
szövetségi működésének kérdéséhez. (Bp. OKK, 1988. Soksz.)

U d v a r d i  L a k o s  E n d r e :  A  művelődési otthon mint egyesület. (Javaslat.) =  
Kultúra és Közösség, 1988. 6. sz.

V a r g a  A .  T a m á s — V e r e s é g  I l o n a :  A  helyi orgánum mint a helyi fejlesztés 
eszköze. =  Kultúra és Közösség, 1988. 6. sz.

V a r g a  C s a b a :  Falukísérlet. =  Napjaink, 1986. 8. sz.
Végjáték? (Értelmiségiek a közművelődésről.) (Készítette: B o k o r  B é l a ,  P é l y  

A r p á d n é ,  S l é z i a  G a b r i e l l a .  Szerk.: F é n y i  T i b o r . )  Bp. OKK, 1989. (Látlelet a kul
túráról — szakértői vizsgálatok.)

V i t á n y i  I v á n :  Vitairat a mai magyar közművelődésről. Bp. Gondolat, 1983. 
V i t á n y i  I v á n :  A  művelődéspolitika esélyei. =  Valóság, 1988. 6. sz.
Z e l n i k  J ó z s e f :  A  televízióról, kultúránk stratégiai kérdéséről (a filmszemle 

ürügyén). =  Magyar Nemzet, 1989. febr. 3.
Z e l n i k  J ó z s e f :  Alakulóban a Magyar Kulturális Kamara. =  Magyar Hírlap,

1989. febr. 11.

A MŰVELŐDÉSI REFORM SZÜKSÉGESSÉGÉRE 
IS UTALÓ POLITIKAI NYILATKOZATOK

P o z s g a y  I m r e :  Egyesületpárti népfront. Bánki András interjúja ~-vel. =  Ma
gyar Hírlap Képes Melléklete, 1984. ápr. 14.

Lakitelek, 1987. szept. 27. A magyarság esélyei. A tanácskozás jegyzőkönyve. 
Szerk.: B i r ó  Z o l t á n ,  C s u r k a  I s t v á n ,  F ü r  L a j o s .  (Kézirat.)

C z a k ó  G á b o r :  Kitörés a válságból. A Magyar Demokrata Fórum kultúrpoliti
kája. =  Magyar Hírlap, 1989. márc. 11.

A Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt Ideiglenes Vezetőségének 
irányelvei a pártprogram kidolgozásához. =  Hitel, 1989. 3. sz.

A Bajcsy-Zsilinszky Társaság programnyilatkozata. (Tervezet.) =  Kapu, 1989. 
febr. II/2. sz.

A Magyarországi Szociáldemokrata Párt elnökségének nyilatkozata. =  Nép- 
szabaság, 1989. márc. 23.

Nyilatkozat a Szociáldemokrata Ifjúsági Kör létrehozásáról. =  Hitel, 1989. 3. sz
A klubtanács állásfoglalása a kulturális és művelődési javak újratársadalma- 

sitásáról. =  Magyar Nemzet, 1989. január 11.
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MSZMP KB közleménye: A jövőnkért fellendülést, demokráciát, szocializ
must. 1989. márc. 11. (Napilapok.)

Varga Csaba: Mit akar a Magyar Néppárt? =  Magyar Hírlap, 1989. márc. 11.
Horn Gábor: Jogi eszközökkel is biztosítani kell az iskolák autonómiáját. 

(Válaszol egy független szakszervezet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszerve
zetének szóvivője. Horváth Zoltán interjúja — ral.) =  Heti Világgazdaság, 1989. 
febr. 4.

Zempléni Ferenc: A Szabad Demokraták Szövetsége ideológiai elképzelései
ből. Például az iskolapolitika. Behozható-e a történelmi késés? =  Magyar Hírlap, 
1989. márc. 8.

Pető Iván: Nincs harmadik út! A Szabad Demokraták Szövetségének törek
véseiről, a kirekesztettségről, arról, ki mitől fél. =  Magyar Nemzet, 1989. márc. 17.

Gázsó Ferenc: Kabinetalakítás. Interjú egy lemondott miniszterhelyettessel. 
(Babus Endre interjúja ~-cel.) =  Heti Világgazdaság, 1989. márc. 25.

Gazsó Ferenc: A reform folytatásának feltétele a nyilvánosság. Búcsúbeszél
getés a miniszterhelyettes ~-cel. =  Magyar Hírlap, 1989. márc. 3.

SZERZŐINKRŐL

Ágh Attila, politológus
Bába Iván, D átum  lap- és könyvkiadó rt., Szekszárd 
Веке Pál, OKK M ódszertani Intézete 
Bujdosó Dezső, ELTE Közművelődési tsz.
Eszik Zoltán, OPI Iskolafejlesztési Központja 
Fóti Péter, OPI Iskolafejlesztési Központja 
Heit Gábor, A lternatív  Közgazdasági Gimnázium 
Kapitány Ágnes, OKK M űvelődéskutató In tézete 
Kapitány Gábor, OKK M űvelődéskutató Intézete,
Kovalcsik József, OKK M űvelődéskutató Intézete, a TDDSZ Or

szágos Választm ányának tagja 
Pőcze Gábor, OPI Iskolafejlesztési Központja 
Somorjai Ildikó, OPI Iskolafejlesztési Központja 
Trencsényi László, OPI Iskolafejlesztési K özpontja 
Vidra Szabó Ferenc, OSZK K önyvtártudom ányi és Módszertani 

Központ
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DOKUMENTUMOK A SZABADMŰVELÓDÉSRÖL

A VALLAS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTER 12 100/1945. SZ.
RENDELETE AZ ORSZÁGOS SZABAD MŰVELŐDÉSI TANÁCS 

SZERVEZÉSE TÁRGYÁBAN

' 1 . §•

Az iskolán k ívüli nevelés ügyének előm ozdítására Országos Szabad M ű
velődési Tanácsot (a továbbiakban  Tanács) kell felállítani.

2. § .

A Tanács ,az isikolán kívüli nevelés m inden kérdésében a vallás- és 
közoktatásügyi m in iszter tanácsadó szerve; az iskolán kívüli nevelés ügyét 
figyelemmel kíséri, a vallás- és közoktatásügyi m iniszter felhívására vagy 
sa já t kezdeményezéséből az iskolán kívüli nevelés m inden kérdésében véle
m ény t nyilvánít vagy javasla to t készít.

3. §.

A Tanács cím e: Országos Szabad Művelődési Tanács, székhelye: Buda
p est; pecsétje: M agyarország kis cím ere a következő k ö rira tta l: Országos 
Szabad Művelődési Tanács, Budapest.

4. §.

(1) A Tanács tag ja it a  vallás- és közoktatásügyi m iniszter nevezi ki há
rom  évre, éspedig

a) a M agyar Nemzeti Függetlenségi F rontba töm örült politikai pártok 
jelö ltje i közül 1—1;

b) a  vallásfelekezetek jelö ltje i közül 1—1;
c) a  M agyar Pedagógusok Szabad Szákszervezete, a M agyar Orvosok 

Szabad Szakszervezete, a M agyar M érnökök Szabad Szakszervezete, a Ma
g y ar Jogászok Szabad Szakszervezete, a  Földm unkások és Kisbirtokosok 
Országos Szövetsége, továbbá a  M agyar Szabad Szakszervezetek Országos 
K özpontja á lta l m egnevezett öt ipari és művészeti szakszervezet jelöltje 
közül 1—1;
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d) a M agyar Parasztszövetség, a M agyar Nők Dem okratikus Szövetsége; 
a M agyar Dem okratikus Ifjúsági Szövetség és a M unkás K ultúrszövetség 
jelöltjei közül 1—1;

e) ja M agyar Tudományos Akadémia, a  M agyar Term észettudom ányi 
Akadémia és a M agyar Nemzeti Múzeum jelöltjei közül 1—1:

f)  A M agyar Központi Híradó Rt., a Teleki Pál Tudományos Intézet, 
a M agyar írók  Szövetsége, a Szovjet—M agyar Művelődési Társaság, a 
Francia—M agyar Társaság, a  Román—M agyar Társaság, a Jugoszláv—Ma
gyar Társaság, az Am erikai—M agyar Társaság, az Angol—M agyar T ársa
ság, az Olasz—M agyar Társaság, a Balkán Bizottság, a Külügyi Társaság, 
a Társadalom tudom ányi Társaság, a G yerm ekbarátok Országos Egyesülete, 
az Individuálpszichológiai Egyesület, a Győrffy István Kollégium jelöltjei 
közül 1—1; az Országos Művészeti Tanács 7 szakosztályának jelöltjei közül 
1—1; továbbá később a Tanács által javasolt más, a m agyar iskolán k ívüli 
nevelés terén  országos viszonylatban jelentős eredm énnyel működő társadal
mi, tudomásyos, irodalmi vagy művészeti egyesület, illetve szervezet közül 
1—1 tagot; végül

g) az iskolán kívüli nevelési m unkásságukkal kitűnő személyek közül 
"z előző a)—f)  pontok szerint kinevezetteket m eg nem  haladó számú tagot.

(2) Az előző (1) bekezdés a)—/) pontjai szerint jelölési joggal bíró szer
vezetek m inden egyes betöltendő tagsági helyre három  jelöltet kötelesek 
a vallás- és közoktatásügyi m iniszterhez felterjeszteni.

5. §.

Tanácskozási joggal tag ja  a Tanácsnak az összes m inisztérium  és az 
Országos Köznevelési Tanács 1—1 kiküldött képviselője.

6 . § .

A Tanács elnökét a Tanács előterjesztett öt jelöltje közül az államfő, 
alelnökét pedig ugyancsak a Tanács által elő terjesztett öt jelölt közül a 
vallás- és közoktatásügyi m iniszter nevezi ki.

7. §•

(1) A Tanács az ügyeket teljes ülésben és bizottságokban tárgyalja . A 
Tanács tag ja it az egyes bizottságokba szakműködésük figyelembevételével 
az elnök osztja be.

(2) A Tanács bizottságai:
a) szak- vagy szakm ai bizottság, mely a  tudom ányágak, az irodalom, 

a művészetek, illetőleg szakmák szerin t albizottságokra oszlik;
b) politikai bizottság;
c) nevelési bizottság
(3) Ugyanazt az ügyet az egyes bizottságok saját szem pontjukból kü lön- 

külön veszik tárgyalás alá.
(4) A bizottságok elnökét a bizottságok tagjai szótöbbséggel választják.
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A Tanács m u k á já t az Elnöki Tanács irányítja . Az Elnöki Tanács tagjai: 
az elnök, az alelnök, a  bizottságok elnökei és a bizottságok által tagjaik  közül 
egyszerű szótöbbséggel választott 2—2 tag.

9. §.

A Tanács ügyrend jé t m aga állapítja .meg, és jóváhagyás végett a val
lás- és közoktatásügyi m iniszterhez terjeszti fel. A Tanács költségeinek fe
dezetéről a vallás- és közoktatásügyi m iniszter gondoskodik.

1 0 . §.

Ez a rendelet k ih irdetése napján lép hatályba, hatálybalépésével a 
123 500/1922. VKM. sz. rendelet (m egjelent a Vallás- és Közoktatásügyi Mi
nisztérium  Hivatalos Közlönye 1922. évi évfolyam ának 361. I.) továbbá a 
10 100/1943. VKM. sz. rendelet (megjelent a Vallás- és Közoktatásügyi Minisz
térium  Hivatalos (Közlönye 1944. évi évfolyam ának 1. oldalán 8. §-a h a tá 
ly á t veszti. K iadm ányozott fogalmazvány. — Műv. Min., ira ttár. VKM. ein. о. 
12 100—1945. („Szöllősy, Gombos X/9. K. 1945. X. 9. B. A.”)

M egjelent: M agyar Közlöny, 1945. évf. 151. sz.

70



EJ VETES
A MAGYAR MŰVELŐDÉS ÜGY FOLYÓI RATA

Indítvány a művelődés dolgában
A magyar forradalom győzelme el

söpörte a nép művelődési igényeitől 
elszakadt, csupán pártpolitikai szem 
pontokat kiszolgáló »»népművelést«.

Egész népi művelődésünket a  sza
badságharc kivívta, új, nemzeti alap
ra kell felépítenünk.

Hisszük és valljuk: az emberi kul
túra alkotó folyamat, hogy a felnőt
tek művelődése önkéntes és teljes 
mértékben a szabad akaraton alapul. 
Minden magyar állampolgár azt sze
rezze meg a tudás és a művészet gaz
dag tárházából, amire kedve é s  igé
nye van.

Művelődésügyünk most, a nemzeti 
történelem dicső heteiben sem  kény
szerülhet hallgatásra Ezer meg ezer 
népkönyvtár, falusi, városi és üzemi 
művelődési ház nem lehet csáki-szái- 
mája. A kultúra munkásainak m él
tóknak kell lenniök a diadalmas for
radalomhoz.

Ezért javaso ljuk  a következő
ket:

1. M ielőbb életre kell h ívni az 
ORSZÁGOS SZABAD MŰVE
LŐDÉSI TANÁCSOT, s ennek 
megfelelően a  helyi tanácsokat 
is. A VKM. 12100/1945. sz. ren 
deleté sok, m a is használható ú t
baigazítást ad  ehhez a m unkához.

2. A Nem zeti Bizottságok (For
radalmi Bizottm ányok, M unkás
tanácsok) a  legégetőbb politikai 
és gazdasági ügyek közepette se 
feledkezzenek meg a ku ltú ra  dol
gáról. A  forradalm i bizottságok 
és tanácsok m unkájában k u ltu rá 
lis szakem berek is vegyenek részt.

3. A forradalm i bizottságok és 
m unkástanácsok a művelődési 
házak és intézm ények élére de
m okratikus gondolkozású, köz- 
megbecsülésben álló és m indenek
előtt m űvelt, rá te rm ett szakembe
reket állítsanak.

4. A helyi (járási, városi, köz
ségi, valam int üzemi, szakszerve

zeti) művelődési házak, könyvtá
rak értékeit, berendezését meg 
kell óvni. A művelődési házak 
minden m űvelődni vágyó egyén 
vagy szervezet rendelkezésébe á ll
janak.

5. Feltétlenül csökkenteni • kell 
a felduzzasztott népművelési ap
parátus létszám át. Elsősorban a 
központi szervek létszámát kell 
csökkenteni. A létszámcsökkenés
ből adódó béralap  m egtakarítást 
részben a népművelési szakembe
rek m éltányosabb bérezésére, rész
ben a szabadművelődés közvetlen 
dologi kiadásainak fedezésére kell 
fordítani.

6. A m űvelődés az egész társa
dalom ügye; teh á t az állami sza
badművelődési apparátus köteles
sége, hogy m inden művelődési 
igényt a lehetőségekhez m érten 
anyagilag és erkölcsileg támogas
son. Az állam  o tt segítsen, ahol a 
társadalom  m ár meghozta a maga 
hozzájárulását. Tehát elsősorban 
az önkéntes (egyesületi, közületi, 
egyházi, üzem i, párt, művelődési 
házak, m űkedvelő csoportok, ol
vasókörök, munkásegyletek, sza
badegyetemek, népfőiskolák, kul
turális és irodalm i társaságok stt>.) 
művelődést támogassa.

7. A felnőttnevelés tudományos 
kérdéseinek rendszeres vizsgála
tára é letre kell hívnunk a NÉP
MŰVELŐK TUDOMÁNYOS 
TÁRSULATÁT.

8. Engedjük életre kelni és tá 
mogassuk a különböző műkedvelő 
művészeti szövetségeket (Bartók 
Béla Szövetség, színjátszó, bábos, 
táncszövetségek). A Népművé
szeti Intézet szakm ai, tudományos, 
m ódszertani tanácsadó szerv le
gyen.

9. A községi népkönyvtárak 
m indenütt a  helyi m űvelődési ház
ban m űködjenek, legyen m inden 
könyvtár a  m űvelődés fókusza.

10. M inden m agyar em bernek 
állam polgári joga, hogy szükség
leteinek és helyzetének megfele
lően élhessen m indazokkal az elő
nyökkel, am elyeket a  könyvekhez 
és m ás nyom tatványokhoz, vala
m int dokum entum okhoz való sza
bad hozzájutás adhat.

11. A könyvtárnak tám ogatnia 
és szolgálnia kell a gondolat és 
te tt szabadságát, a személyiség 
fejlődését, az egyén és a közösség 
virágzását. E lengedhetetlen, hogy 
mindig tiszteletben ta rtsa  a sza
bad választás és a szabad gondol
kozás elvét, és gondosan tek in te t
be vegye az olvasók igényeit. A 
közművelődési könyvtárnak  nagy
arányú  közszolgálati intézm ény
nek kell lenie, amely az öt fenn
ta rtó  társadalom  m inden rétegé
nek rendelkezésére áll.

12. A közművelődési könyvtá
raknak meg kell kapniuk  a m űkö
désükhöz szükséges anyagi tám o
gatást; ugyanakkor biztosítani 
kell a legteljesebb könyvtári és 
könyvtárosi önállóságot. A könyv
tá r  munkaközösségének szuverén 
joga m eghatározni a könyvállo
m ány összetételét.

13. A közművelődési könyvtá
rak  nem zeti könyvtárak, tehá t 
egyetlen p á rt érdekének sem le
hetnek  alárendelve. H elyet kell 
adniuk  valam ennyi kiadványnak.

14. Felül kell vizsgálni a könyv
tá ri tö rvény t és a könyvtárosok 
valóságos vélem ényére tám asz
kodva ú jjá  kell alkotni. Ez a tör
vény biztosítsa a könyvtárak  
szakm ai önállóságát, egyesületi és

Add tovább a lesközelebbi kulturális intézménynek!
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Vörösmarty M ihályt

J Ó S L A T
p á rtk ö n y v tá rak  létesítésének lehe
tő ségé t. A hálózati rendszer föl
ép ítésében  a szabad elhatározáson 
a lap u ló  társulás elvének kell é r 
vényesülnie*

15. Helyesnek ta rtju k , hogy M a
gyarország  könyvtárügyét egy 
csö k k en te tt létszám ú m in isz tériu 
m i osztály intézze. (A kár a N ép
m űvelési, akár az O ktatásügyi Mi
n isztérium  keretében.) Az osztály 
szem élyi állom ányát m agas k ép 
ze ttségű  szakemberekből kell ösz- 
szeá llítan i, olyanokból, ak ik e t a 
m a g y a r  könyvtárosok becsülnek  
és szeretnek.

16. A  könyvtárak állom ányát 
fö lté tlen ü l ki kell egészíteni az élő 
v ilágirodalom  legjobb alko tása i
v a l. Ennek érdekében az idegen
n y e lv ű  könyvállomány összetéte
lé t  a  legmesszebbmenően m eg kell 
ja v ítan i.

17. Lehetővé kell tenni, hogy a 
könyvtárosok, a népm űvelők és a 
szabadm űvelődési apparátu s te 
he tséges dolgozói hosszabb id ő ta r
ta m ú  külföldi tan u lm án y ú tra  
u tazzanak .

18. K önyvtártudom ányunkat 
végleg meg kell szabadítani m in
d en  fa jta  egyoldalúságtól.

19. A könyvtárosok és a nép
m űvelők  — m iként a pedagógusok 
—  kap janak  korpótlékot.

20. Ü J VETÉS cím m el ú j fo r
m áb an  és új tartalom m al, m in t a 
m egalakuló  Országos Szabad M ű
velődési Tanács folyóiratát jelen
te t jü k  meg az eddigi' N épm űve
lé st, Az ÜJ VETÉS pártok  fe le tt 
á lló , független m űvelődési folyó
i r a t ,  mely az egyetemes nem zeti 
k u ltú ra  és művelődés ügyét k í
v á n ja  szolgálni.

1956. október 31.

Az ÜJ VETÉS ideiglenes szer
kesztősége nevében:
D r. Varga Imre, K ulcsár Ö dön, 

Győri György

K i mondja meg, m it ád az ég? 
Harag, káromlás volt elég; 
Gyűlöltünk mint kuruc, tatár, 
Bánkódtunk mint a puszta várj 
Ügyünk azért 
Sikert nem ért<
Pedig neked virulnod kell, oh hon. 
Lelkünk kihalna hervadásodon,

Hát félre bű és gyűlöletf 
Vagy bár gyűlöljünk szellemet, 
Azt, mely közöttünk lakozott 
És eggyé lenni nem hagyott;
E gyűlölet 
A  szereteti
Mert még neked virulnod keU, öli 

hont
Túl és innen sok késő századon,

A  gyűlöletnél jobb a tett, 
K ezdjünk egy újabb életett 
Legyen minden magyar utód  
Különb ember, mint apja volt.
Ily áldozat 
Mindig szabad.
Mert még neked virulnod kell, oh 

1ющ
Vagy szégyen rögzik minden

fiadon »

Mi tilt jobbakká válnotok?
Ha eddig pazaroltatok,
S  idő, ész, pénz elszóratott 
Megvenni a gyalázatot:
Elég az ok 
Javulnotok,
Mert még neked virulnod kell, oh 

hont
Bár bűneink felhoznék arcodon,

A  verseny nyílt, a nemzet él,
Ha egy jobb tagja sem henyél, 
Jut ember és kéz, munka, vérj

Mi volna az, m it el nem ért 
$  legyen dicsőbb,
K i tettre főbb.
Mert még neked virulnod kell, oh 

hon.
Ragyogva hírben büszkén,

szabadon,

I t t  még e föld, mély sírjaiból 
A z elhunyt ősök lelke szól. 
M unkát reá 's szabad kezeit 
Dicső kert lesz a sir felett, 
Zöldelni fog 
Bérc és homok,
Mert még neked virulnod kell, oh 

hont
Miért volnál az éggel oly rokon?

M it a m űvészet, tudomány 
Csodásat, üdvöst hagy nyomán, 
A djuk  meg a hazának azt 
A  hervadatlan szép tavasztt 
Múlt és jövő 
Ioy egybe nő,
Mert még neked virulnod keU, oh 

hon.
Fölül időn és minden sorsokon.

Vagy nincs erőnk? Az nem leheti 
Á rtunk egymásnak eleget.
Lesz költő, szónok és vezér,
Es tudomány, mely eget ér;
De tisztelet 
A gúny helyetti
Mert még neked virulnod kell, oh 

hon,
A  szellemek kincsével gazdagon.

Fut, fárad a sok idegen,
Miért? hogy tápja meglegyen,
S  mi tőlük várjuk a csodát 
Feléke8Ítni e hazát?
E jog nekünk  
Szent örökünk.
Es még neked virulnod kell, oh

hont
Vérünknek lángja ég oltárodon*

Kié e hon, ha nem miénk?
Ha érte m indent meg tevénk,
Ha tiszta kézzel áldozánk,
S  lettünk, m i eddig nem valánk: 
Nincs hatalom,
Mely visszanyom.
Es még neked virulnod kell, oh 

hort,
Mert isten, ember virraszt

pártodon,

ÜJ VETES
a  magyar művelődésügy folyóirata 

1956. november 2.
A szerkesztésért felel: dr. Varga Imre 

Szerkesztőség: Lenin kőrút 9—11. 
Telefon: 422—749'és 221-285

Felhívás a művelődés munkásaihoz !
Elérkezett az ideje a magyar művelődésügy megújításának 

és átformálásának. Forradalmi időben élünk, gyorsan és önál
lóan keli cselekedni. Felhívjuk ezért a magyar művelődésügy 
munkásait, hogy

1. a forradalom vívm ányainak megerősítése érdekében hala
déktalanul csatlakozzanak a Magyar Értelmiség Forradalmi Bi
zottságához;

2. teremtsenek kapcsolatot a  helyi Nemzeti Bizottsággal, és 
gondoskodjanak arról, hogy a rend helyreálltával egyidőben a 
kulturális élet is meginduljon;

3. alakítsák át a művelődési házak vezetőségeit, az új veze
tőségeket a demokratikus pártok és szervezetek delegátusaiból, 
valamint köztiszteletben álló és a  kulturális munkával rokon- 
szenvezőkből;

4. a művelődési házak helyiségeit — egy egy alkalomra —■ 
bocsássák a különböző pártok és  szervezetek rendelkezésére;

5. őrködjenek, nehogy a m űvelődési házak és könyvtárak 
berendezésében kár essék.
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Веке Pál

JAVASLAT A VÁROSI KÖZMŰVELŐDÉS 
ÁTALAKÍTÁSÁRA*

A KÖZMŰVELŐDÉS ÜJ ÉRTELMEZÉSE

A szúkebb értelm ű „közművelődési” tevékenység legfőbb helyszínei ma 
a művelődési otthonok, amelyek em ellett term észetesen a határeseteke t: 
kulturális és szórakoztató hiánypótlást, valam int a felsőbbség á lta l reájuk  
kötelezett, jobbára protokolláris vagy szakmai érdekű tevékenységet is ellát
nak. V alam ennyi intézm ényben a hagyom ányosan kialakult vagy éppen a 
korábban szervezettből annak  saját logikája szerint átalakult tevékenység 
folyik, am ely az ott dolgozók fogékonyságától: függő m értékben érzékeny az 
azon felüli egyéni vagy csoportos óhajokra. M inden év beszámolója a m axi
mális kihasználtságot bizonyítja. Az intézm ényben működő csoportok szám ára 
kedvező az állami fenntartás; ők jelentős kulturális tám ogatásban részesül
nek, m égha nem  is érzik oly soknak a fű tö tt helyiségeket, a v ilágítást, a 
szakértőt, az eszközöket, a berendezési tárgyakat. Azokhoz képest azonban, akik 
nincsenek e falak között, jelentősen gyám olítottak. És azokhoz képest is, 
akiknek részvételi díját úgy állapítják meg, hogy a közvetett intézm ényi 
költségeket is be kell fizetniük.

Ez a társadalmi igazságtalanság különösen akkor szembeszökő, am ikor 
kulturális, művelődési, szabadidőt szervező és/vagy közéleti tevékenység ellá
tására — teh á t m indazokra, am elyekre a művelődési otthon is h ivato tt — ön
tevékeny állam polgári csoportok alakulnak. Alapvetően tám ogatás nélkül, 
ám nagyfokú szabadságot élvezve. Nem kell önmagukon kívül senkihez iga
zodniuk.

A művelődési otthon m anapság korántsem  annyira „állami”, m in t lé tre 
hozásakor. Tevékenységének felsőbb befolyásolása egyáltalán nem  akkora 
m int h a jd an án ; jobbára önálló intézm ényeknek m ondhatók. Ám sokat nem  le
het kezdeni ezzel a szabadsággal: adottságaik, beidegzettségeik, szaktudásúk, 
pénzköltési szisztémájuk, szakmai megközelítési módjuk jobbára változásra 
képtelen. R eform juk nem vezet sokra, á t kell szabni őket.

A feladat tehát: a helybéli közm űvelődést föl kell szabadítani a m ű ve
lődési o tthon kizárólagossága alól. A kulturális, művelődési jellegű, szabadidőt 
szervező és közéleti vonatkozású öntevékenységet, az abban való részvételt

* Egy Pécs számára kidolgozott tervezet rövidített változata.
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te ljesen  szabaddá kell tenni, és jellegétől függetlenü l támogatni-finanszírozni 
kell. Az eddig tevékenységszervező intézm ényeket az öntevékenység hátor
szágának  kell tekinteni, és azokban csak az üzem eltetéshez szükséges személy
ze te t kell hagyni. Meg kell találn i a lakossági érdekérvényesítés megfelelő 
fo rm á já t. Egyáltalán: a társadalom ön tevékeny művelődését a társadalmi 
öntevékenységre  kell bízni.

A népművelőket pedig e folyam at m otorjaikén t kell alkalmazni.

*

Tudomásul véve a m ár kialakult, de á talak ítandó  szervezetek létét, ja 
v as la to t teszünk átfo rm álásukra . Ehhez néhány  alapelvet rögzíteniük kell:

— Művelődési o tthon  az a valamilyen szervezet által fenn tarto tt és m ű
k ö d te te tt intézmény, am ely a bárk i által szervezett és bármilyen jellegű közös 
cselekvésre helyet, szakértő t és szakanyagot biztosít; szakemberei tevékeny
ségével a kulturális—m űvelődési szabadidőt szervező, vagy közéleti jellegű 
cselekvések kialakulását segíti és szorgalmazza, öntevékenységeknek ad he
lye t, és öntevékenységet á llít elő. Segíti lé tre jö ttüke t, iám ha a saját tevékeny
ség kiformálódott, és az összetartozás hosszabb távon is biztosított, önmagáról 
leszakítva önállósítja is őket.

— Közművelődési egyesü let az önálló művelődő, szabadidő-szervező vagy 
közéletiséggel foglalkozó önszabályozó, önigazgatásra képes csoport, amely 
vag y  a fenti módon, a m űvelődési otthon tám ogatásával, vagy a művelődési 
o tthon tó l függetlenül jön  létre . Tagsága kívánsága, óhaja és akarata  szerint 
m űködik, önálló és szuverén  egység, s m in t ilyen, a helybéli közművelődés 
alapegységének tek in tendő .

— A jövőben is léteznek majd az intézm ény által szervezett am atőr
csoportok, szakkörök, k lubok és az intézm énytől függetlenül, az egyesülési 
tö rvény  alapján lé tre jö tt és létrejövő, sehová sem tartozó művelődési közös
ségek, amelyek azonban föladatvállalásukat nem  kívánják egyesületi keretbe 
foglalni, s ezzel m integy hivatalossá tenni. Á ltalában nem tám ogatottak, ám 
a  helyi m űvelődéspolitizálás finanszírozásuk m elle tt dönthet. Ha egyes akcióik 
népszerűbbek, töm egesebbek szokványos cselekvésüknél, avagy városi érdek 
aktivizálásuk, ak ár külön, ezen egyszeri célra (is) támogatandók. Létük, m ű
ködésük azonban nem  függ, nem  függhet engedélytől, forintoktól.

*

Általánosan m egfogalm azható álláspontunk és javaslatunk, hogy a város 
n e  intézményeket, hanem  tevékenységet támogasson. Vagyis: pénzét ne az 
intézm ényhez ju tta ssa  el, hanem  a tevékenykedők kapják meg, s abból (ha 
szolgáltatásait igénybe ak a rják  venni) ak á r az intézménynek is fizethetnek. 
A támogatás (és a város által esetleg szorgalm azott m űvelődési-kulturális 
cél) legyen nyílt, ny ilvános; a döntés m egindokolt és közhírré te tt. Intéz
m ényfenntartásra a m űködést még éppen lehetővé tevő összeget kell biztosí
tan i, s annak á tu ta lá sá t is szoros teljesítm énybeli feltételekhez kell szabni. 
M agyarul: ha fö l a ka r ju k  szabadítani a legszélesebb helybéli öntevékenysé
get, s ha az, támogatás n é lkü l nehezen m egy: a pénzt a cselekvőkre kell for
dítani. Vége kell, hogy legyen a szakmai hitbizom ányoknak, amelyek m iatt a
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megrögzöttségek, az automatizmusok m űködtetik  a rendszert, am ely így nem 
hord ja  m agában a változás lehetőségét.

Az eddigiekből bizonyára nyilvánvaló, hogy a helybeliek közös, együttes 
időtöltését, művelődését, szabadidő-szervezését és közéleti m egnyilvánulásait 
tém ájától, a konkrét foglalatosságtól függetlenül társadalmilag hasznos é rték 
nek tartjuk . Hasznosnak, következésképp tám ogatandónak. „Tám ogatás” a la tt 
anyagiakat értünk, hiszen az új egyesülési törvény fölöslegessé teszi erkölcsi 
gyám olításukat : együttlétük, cselekvésük nem engedélytől, segítőszándéktól 
függ; az állam polgári jog.

*

Mindezek előrebocsátása u tán az alábbiakban összefoglaljuk azokat a 
tennivalókat, amelyeket a m egváltozott szerkezetű közművelődés fejlesztése 
érdekében meg kell oldani. Ezek egy része anyagi, támogatásbeli kérdés; 
m ásik része irányítási, vagy inkább így fogalmazzuk: vezérlésbeli problém a, 
s mindezekhez harm adikként adódik a je len  intézm ényi szisztém a módosítá
sára te tt javaslatunk.

A FINANSZÍROZÁS

Mégha nem  is lesz több a helybeli állam i pénz (persze m iért ne lehetne 
több?), javasoljuk a finanszírozási rendszer megújítását. Elsősorban azért, 
hogy tiszta viszonyok, belátható helyzetek  terem tődjenek, e té ren  is nyilvá
nosságot kívánunk. Az alábbiak egy-egy részletét helyszíni tájékozódásunk 
során hallottuk javaslatként, és több fe jle tt ország tám ogatáspolitikája is 
hasonló logikán alapszik. Nevezetesen: a legkülönfélébb tevékenységeket tá 
m ogatják, függetlenül attól, hogy intézm ényben szerveződik-e az, avagy sem. 
Lássuk tehát a finanszírozás legkülönfélébb módjait:

1. A város közművelődési jellegű tevékenységének tám ogatására rendel
kezésre álló pénzéből egy közös közm űvelődési alapot kell létesíteni, amiből

— pályázati úton
— és utólagos térítéses tám ogatást kérve

lehet pénzhez ju tn i. Ebből az alapból kell megvalósítani a m inim álisra terve
zett in tézm ényfenntartást is.

2. A pályázat ú tján  azok a cselekvések tám ogathatók, am elyeket a kiíró 
(a tanácsülés döntése alapján a később részletező közművelődési szakértői 
testület) tém ánként m eghatározva h irdet meg. Az egy alkalom ra vagy éves 
(akár több éves) folyam at tám ogatására, a  pénz igénylésére, az elköltés ellen
őrzésére szabályzatot kell alkotni. Természetes, hogy az erre fo rd ítható  keret
összeg maximált, tehát szükség lesz a  szakszerű elbírálásra. A tám o
g ato tt és elutasított pályázatokat — indoklásokkal — nyilvánosságra kell 
hozni. Javasoljuk, hogy az időközben tám ad t ötletek gyors tám ogatásának 
érdekében a pályázható célok évente 2 alkalom m al kerüljenek m eghirdetésre.

A város az így kezelt pályázati pénzéhez természetesen tám ogatókat sze
rezhet (munkaszervezetek, pártok, intézm ények, alapítványok, m agánszem é
lyek stb.), különösen akkor, ha a fe la ján lo tt és átadott összegek az azok 
á lta l m eghatározott célra, az általuk fon tosnak  ta rto tt cselekvések tám ogatá
sára fordítódnak. Tudomásul kell venni, hogy nem ism ert célú felhasználásra 
m anapság nem lehet pénzt kérni, és ez helyénvaló is; aki adja, tud ja , hogy
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m ié rt és mire költik azt. El kell érni, hogy a város közművelődési fejleszté
séhez hozzájárulok adóalap jukból, majd adójukból is leírhassák a tám oga
tá s ra  átu talt összeget.

Könnyen belátható, hogy a pályázattal, a pályázatban szereplő célokkal 
befolyásolható a város közművelődési tevékenysége, legalábbis annak egy 
része; elvek és szövegek helyett a gyakorlatban tö rténő  m űvelődéspolitikát 
je len ti a pályázandó tém ák , a tám ogatási módok m eghatározása. Pályázó 
pedig  minden egyesület, intézm ényi szervezetben m űködő művelődő csoport 
vagy  akár intézmény is lehet.

3. Térítéses tám ogatásnak  azt az utólagos k iadás-visszatérítést nevezzük, 
am ely  az egyesületi k e re tb en  végzett ku lturális—m űvelődési, szabadidőt 
szervező vagy közéleti je llegű  tevékenységekkel kapcsolatos előző évi k iadás 
bizonyos hányadát fize ti vissza, elismerve ezzel a te ljesítm ényt és annak  
társadalm i hasznosságát. M ódjára azt ajánljuk, hogy a kiadásuk m ajdan i 
visszatérítését kérő egyesületek  a tárgyév elején (m ondjuk január 10-ig) 
benyújthatják  szándékaik költségbecsléssel kiegészített tervét, amire h iv a t
kozva a tárgyév e lm ú ltáv a l elszámolást készítenek. A tárgyév elején te h á t 
megbecsülhető, hogy m ely ik  szervezet m ennyit és mindösszesen milyen nag y 
ságrendet kér; a tá rg y év  során nyomon is követhető, hogy azokból m ennyi 
a megvalósult cselekvés, m ennyi lehet tehát a visszatérítésre megigényelhető 
összeg. A tárgyév e lm ú ltáv a l (mondjuk jan u á r 10-ig) beérkező költségvissza
térítési kérelmeket röv id  ú to n  ellenőrzi egy erre  létrehozandó (és szövegünk
ben  a későbbiekben részletezendő) testület, am elyik dönt is (mondjuk ja n u á r  
31-ig) a visszatérítés arányáról. Nem arról van teh á t szó, hogy a te ljes  
összeget v isszakaphatják, hanem  annyit, am ennyi az adott évben e k e re t 
szám ára rendelkezésre áll úgy, hogy a kiadások összegétől függetlenül m in 
denki azonos arányban  részesülhessen belőle.

A város közm űvelődési pénzével gazdálkodó testü le t elvileg k izárh a tja  
ebből az autom atizm usból azt a szándékot, am ellyel nem  ért egyet, és am ely
nek  költség-visszatérítést ezért nem ak ar m ajd ju tta tn i. Ezt az elhatározását 
azonban rövid időn b e lü l (m ondjuk jan u ár 20-ig) az előzetes igényt beje len
tőnek tudomására, egyidejű leg  nyilvánosságra kell hozni. A döntés a tan ács
üléshez benyújtott fellebbezéssel m egváltoztatható, ha  o tt azt — kellő in d o 
kok alapján — m egváltoztatják . Az eljárásról és eredm ényről közlem ényt 
kell megjelentetni. Az a társaság, amely visszautasításban nem részesül, 
vagy amelyik „m ásodfokon” a visszatérítésben m egerősítést nyert, au tom a
tikus részese az elszám olás utáni, m indenkinek azonos arányú térítésnek. A 
visszautasított is teh e ti a dolgát persze, csak a költség-visszatérítésből nem  
részesül.

Megoldást kellene ta lá ln i arra, hogy a jobbára pénz és tőke nélkü li 
szerveződések esetleg te rv eze tt bevételeik m egindulásáig kam atm entes h ite lt 
kaphassanak. Az u tó lagos költség-visszatérítésben részesülők ezt (m ondjuk) a 
leendő költség-visszatérítés határáig kapják, mások ak á r közös vagyonuk m ér
tékéig. Mindezzel a társadalm ilag  hasznos cselekvések lehetővé tételét seg ít
jü k  elő abban az ese tb en  is, ha a kezdem ényezőknek nincs pénzük.

4. A város hozzon  létre közművelődési alapítványt, amelynek m egpá
lyázható pénzei a legkülönfélébb kulturális, m űvelődési és szabadidőt szer
vező igényeknek és szándékoknak biztosítnak fedezetet. M eghirdetett cél-
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ja ira  egyforma eséllyel pályázhat valam ennyi jogi személy. Az egyszeri a l
kalm akat vagy több éves tanfolyam okat egyaránt tám ogató alapítvány a 
pénzét részben autom atizm usokból (évenkénti rendszeres tanácsi hozzájá
rulásból, a m unkaszervezetek felajánlásaiból, a városi kulturális já ru lék  
bevezetéséből adódó összegből stb.), részben pénzének befektetésekkel növelt 
hasznából terem theti meg. (Befektetés a la tt az idegenforgalomban, az in g a t
lan - és lakásforgalom ban, a vendéglátásban, az inform ációforgalm i vállalko
zásokban stb. te t t  ügyleteket értjük.) Az alapítvány pályázatai nyilvánosak, 
de nyilvános legyen a ju tta tások  vagy elutasítások indoklása is.

Ha sikerül az eseti pályázatokkal, a kiadások utólagos térítésének tám o
gatásával, a városi közművelődési alapítvánnyal olyan ny ito tt kereteket lé tre 
hozni, amelyek a kulturális—művelődési, a szabadidőt szervező egyesületek
nek m űködési esélyegyenlőséget terem tenek  a m ár m a is tám ogatott tevé
kenységek m ellett, jelentős eredm ényt könyvelhetnénk el a mai állapotokhoz 
képest. Feladatunk azonban a közművelődés teljes rendszerének fejlesztése, 
am ely nem  képzelhető el az irányítás, a vezérlés reformja  nélkül. 
E rről szóló javaslataink egy átm eneti korszak tennivalóit vehetik csak sorba, 
az azután következőket közeljövőnk szabályozza m ajd. B ár ia legfontosabb 
szakm ai változásnak az egeysületek anyagilag is tám ogato tt térnyerését, v a la 
m int a közművelődési intézm ények átalak ítását (az integrációk megszüntetését, 
a specializált intézmény(ek) megerősödését látjuk, hozzá kell kezdenünk a kö z
m űvelődés irányításának átalakításához is. Egyidejűleg meg kell terem teni a 
kulturális— közművelődési in tézm ények érdekképviseletét.

Az irányítás és a felügyelet új, városi szervezetének a szakma hazai 
történetében nem  ismeretlen koalíciós organizációt javasolunk létrehozni a 
tanácstestü let számára javaslato t tevő, véleményező és feladatmegoldó szerv
ként, amely (a közelgő választásokig terjedő m andátum át jelezve) nevében 
is hordozza átm enetiségét: Ideiglenes Szabad Művelődési Tanács. Ebbe jav a 
soljuk meghívni az alábbiak képviselőit:

— a helybéli mozgalmak és pártok;
— a szakszervezetek;
— a jelesebb (mondjuk 100 főn felüli) helyi m űködési körzetű egyesü

leteket ;
— a városi közművelődési (kulturális) intézm ények;
— a felsőoktatási intézm ények;
— a kollégiumok nevelőtanári testületé és diáktanácsa;
— a szerkesztőségek (beleértve a lokális újságokat, a helyi és körzeti 

rádió- és televíziós szerkesztőségeket);
— az ifjúsági és gyermekmozgalmak;
— az egyházak.

A z Ideiglenes Szabad M űvelődési Tanács
— kezelje a város leendő közművelődési alap já t és alapítványát; dol

gozza ki működési szabályzatukat, az igénylés rendjét és a pénzalap m eg
terem tésétől kezdődően ítélje meg a beérkezett kéréseket;

— kezelje az alkalmi pályázatokat, döntse el tém áját, dolgozza ki az 
igénylés m ódját, hirdesse és ítélje meg azt;

— véleményezze a kulturális intézmények és az egyéb szervezetek által 
k ért tám ogatásokat;
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— ítélje m eg a költség-visszatérítésre beküldött kérelm eket;
— hagyja jóvá a város ku lturális p rogram ját, s annak középtávú kon

cepcióját;
— véleményezze a közművelődési intézm ények évadonkénti (évenkénti) 

teljesítm ényét és te rv e it;
— ítélje m eg a művelődési osztály m unkáját és a tanácsüléseken kép

viselje vélem ényét;
— foglalkozzon egy-egy részkérdés (tevékenység, m űvészeti ág, intéz

m ény stb.) problém áival, és fogalm azzon meg tennivalókat az általa fölvá
zolt színvonal elérése érdekében;

— foglalkozzék egy-egy városrész ku ltu rális  ellátottságának m értékével, 
állapotával és h iány  vagy zavar esetén  az általa kezelt pénzeszközöket a 
m egoldásra fo rd ítsa;

— készíttessen elemzéseket a helyi kulturális szokások, elvárások és a 
közművelődési intézm ények tevékenységének egybeeséséről vagy különbsé
géről; anyagi erejével segítse elő ezek találkozását (illetőleg javaslattételi 
joga birtokában személyi konzekvenciákat is vonjon le);

— saját kebelén belül szervezett v iták k al dolgozza ki a város kulturális 
stratégiáját, figyelem m el az időközbeni változások tendenciáira;

— dolgozza ki sa já t m űködésének elemzésével a leendő választások után 
személyileg újjászervezett Szabad M űvelődési Tanács m űködési m ódját, 
rendjét, hatáskö rét;

— stb.
A tanács term észetesen válassza m eg tisztségviselőjét: elnökét és m in t

egy alkalm azottjaként jelölje meg a m űvelődési osztály vezetőjét titkárként. 
M egfontolandó, hogy a testületben ne legyen-e néhány helybéli jeles érte l
miségi, néhány olyan köztiszteletben álló személy, aki nem  párto t, szervezetet 
vagy intézm ényt, hanem  saját bölcsességével a közvéleményt képviseli. Föl
tehető, hogy egyes tém ák részletesebb m egvitatására szakbizottságokat aján
latos létrehozni; döntési jogot azonban csak a teljes testü le t kapjon. Elneve
zése persze ugyancsak döntés kérdése; „szabadm űvelődésinek” pusztán azért 
hívjuk, hogy jelezzük jogfolytonosságát a négy évtizeddel korábbi hasonló 
testülettel.

A ku ltu rá lis  intézm ények hosszú táv ú  működésének, tevékenységük szak
szerű m egítélésének és egyidejűleg érdekképviseletük érdekében, érdekérvé
nyesítésüket elősegítendő, helyi K ulturá lis  Kamara létesítését javasoljuk a 
kulturális—m űvészeti—közművelődési intézm ények részvételével. A kam ara 
akár egyesületként is m egalakulhat, és állásfoglalásaival, azok nyilvánosság
ra  hozatalával közvélem ényt is befolyásoló szervezetté válhat. A város ku l
turális teljesítm ényének tervezésével, a kulturális stratég ia  kidolgozásával, 
együttm űködések és koordinációk kidolgozásával és betartásával, közös anya
gi alap m egterem tésének segítségével, bizonyos tevékenységek szponzorálá
sával vagy időleges segélyek biztosításával széles skálájú  feladata lehet. 
A kam ara jogkörökkel nem  bír, de h a  jogköre nincs is, a ttó l még tekintélye, 
szava, igazsága lehet. Döntései, javasla ta i a Szabad M űvelődési Tanács által 
m egfogalm azottak alternatív  á lláspon tja it jelenthetik, ezzel is elősegítve a 
legkülönfélébb ügyek, problém ák többpólusú  megközelítését.
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Át kell értékelni a szakigazgatás közművelődési irányító-ellenőrző fu n k 
cióját és m unkáját, hiszen eddigi feladatainak nagy részét átveheti a Sza
badművelődési Tanács, koordinációs feladatait a  kam ara.

A jelenlegi művelődési osztály szakmai csoportjának fennm aradó m u n k á it 
egy szabadművelődésinek h ívott felügyelő el tu d n á  lá tn i annál is inkább, 
m ert azok egy részét vállalkozásba lehetne kiadni, m ás részei pedig egyesületi 
keretben is megoldódhatnának. Egy em berre te h á t biztosan szükség van  az e 
tém át érintő hivatalos feladatok bonyolítására, a h ivatali belső és külső k ap 
csolatok ápolására; egy em bert ta lán  a m űvészeti feladatkör is m egkíván, 
egyet ta lán  a közgyűjteményi szükségeltet? — nem  tudjuk. Ezt helyileg kell 
eldönteni.

A KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK JÖVÖJE

Ha a m ajdani szétosztható pénz nem lesz több, m in t a mai, a pályázatok
ra, az utólagos költségtérítésekre csak a  jelenlegi intézmények tám ogatá
sából csíphető el valam ennyi. Épületük, szervezetük azonban megmarad.

(Zárójelben jegyzem meg, hogy ez a csökkentés sem bizonyos. Ugyanis 
ha a pályázatokra, az utólagos visszatérítésékre, esetleg a leendő alapítvány 
pénzeszközeire nagy lesz az igény, jó érvet nyer ezzel a költségvetési csatába 
induló Szabad Művelődési Tanács. I tt  ugyanis valóságos igény jelentkezik a m ai 
helyzettel szemben, am ikor nem érzékelhető a töm eges lakossági akarat. Míg a 
mai szisztémában szakmai érvek növelhetik csak az erre  kiszakítható össze
get, az új eljárásm ódban a  helyi lakosok akarják  azt — s ez nagy különbség!)

A közművelődési intézm ényeket úgy kell elképzelni, m int a m űvelődési 
tevékenységekre a város által biztosított fedett, fű tö tt, világított és felsze
relt teret, amelynek önálló szándéka, nevelési célzatai, művelődéspolitikai 
óhajai nincsenek. A közművelődési intézm ények: szolgáltatóközpontok. Az о'Л 
dolgozó szakem bereknek rendelkezésre kell állni, közösségfejlesztésben ta 
nácsot adni vagy közösségszervezést kell végezni.

A „rendelkezésre á llást” a város azzal b iztosítja  polgárai számára, hogy 
ezen intézm ények állagát, berendezését és fölszerelését, fűtését és világítását, 
minimális karban tartó -takarító  személyzetét, gondnoklását biztosítja. Bizto
sítja m indezeken felül a kellő számú szakem ber helyben létét, de hogy az 
utóbbiak száma m ennyiben optimalizálható, az nem  e javaslat dolga. Való
színű, hogy a jelenlegi élethelyzetben: a romló életm inőség, a speciális ré teg - 
problém ák várható növekedése nemhogy feleslegessé tennék a népm űvelőt, 
hanem éppenhogy igénylik. Csak az nem biztos, hogy a jelenlegi m űvelő
dési otthoni munkamegosztásban, inkább a családsegítő központokban, a szo
ciális m unkában, a képzésben és átképzésben, a közéleti fejlesztésben stb .; 
olyan m unkaform ákban tehát, amelyek a hagyom ányos művelődési otthoni te 
vékenységtől távolabb vannak.

Szakm ai tevékenységükre pályázati úton (a pályázatok lehetőségei közül 
válogatva, vagy a leendő alapítványból kérve) szerezzenek tám ogatást úgy, 
m int m indenki más. A különbség az intézm ények és az egyesületek között 
pusztán annyi, hogy a művelődési otthonban alkalm azott népművelők az á lta 
luk érzékelt helyzetek m eghaladására szervezik tevékenységüket olyan tém á
ban, körben és személyekkel, akiknek nem  ju to tt eszükbe az önálló szervező-
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dés. Természetesen az intézmények olyan tevékenységeket is fo ly tatnak , ame
lyek eltartják  m agukat, vagy am elyeken keresni lehet.

A művelődési otthonok m inden szolgáltatását mindenki fizesse meg, de 
a művelődési célok érdekében lé tre jö tt szervezetek csökkentett áron kapják 
azt a m agánszem élyekkel, a tanáccsal, a politikai-társadalm i szervezetekkel 
szemben. A legkülönfélébb egyesületek term észetes működési Ihelye teh á t a 
művelődési otthon, noha ez csak ü tem ezett helyet adást s esetleg szolgáltatá
saik eseti igénybevételét jelenti.

Megfizetendő szolgáltatásnak ta r t ju k  az állami vagy társadalm i rendez
vények alkalm ából k ifejte tt közrem űködést, hiszen ebben az esetben sem 
kulturális, hanem  politikai szem pontokról van szó. Ezek költségét az fizesse, 
aki a m egrendelő. Politikai rendezvény esetén az azt szervező párt, állami 
esemény alkalm ából a város tanácsa. (A tanács nem m ondhatja az intéz
ményeire, hogy az az „övé”, legyen h á t ingyenes! Az intézmény nem  a h iva
talé, hanem a közhatalom  által e lfogadott célok érdekében a  város lakos
ságáé.)

Valószínűleg n em  indokolt cen tra lizált form ájában m egtartan i a  város 
művelődési k özpon tjá t: a hozzákapcsolt perem kerületi egységekben egyesü
leti fenntartást és m űködtetést vagy szociálpolitikai, vendéglátó intézm ények
kel való közös üzem elte tést lehetne alkalm azni. A minél több intézm ény, a 
minél nagyobb önállóság terem theti m eg azt a sokszínűséget, am elyben egy 
helyi polgár a m ain á l könnyebben leli m eg a helyét.

Javasoljuk, ho g y  az intézm ényi szétválasztódást, azt új intézm ények 
m egalakítását ne központilag kezdem ényezzék, de ne is tiltsák ; az érdekel
tek például a K u ltu rá lis  K am arában dolgozzák ki ezt maguk. Az sem  baj, 
ha  később á ta lak u l m ajd  a szerkezet; egy a  fontos: a legrugalm asabban kö
vesse a lakossági igényt.

Javasoljuk, hogy a város valam elyik  művelődési otthona, az önállósult 
népművelők vagy a k á r  a  tanács m ag a  hozzon létre információs irodát a 
mai és a leendő egyesületek, a közm űvelődési tevékenységet (is) végző vagy 
azt tervező egyéb intézm ények m u n k á já t segítendő, ahol a legkülönbözőbb 
pályázatokról, az igénybe vehető helyiségekről, a legkülönfélébb városi szol
gáltatásokról ad n ak  fölvilágosítást — egyidejűleg szakmai tanácsot. Ha ez 
az állampolgári kezdeményezések fö lkaro lását is vállalná, még jobb lenne! 
Nem egy ország sok városában létezik olyan egy-három fős iroda, am ely ne
vében is a k u ltu rá lis  kezdeményezéseket fölkaroló, támogató intézm énynek 
vallja magát. F izetésükre, a helyiségbérletre kell csak pénz; kezdem ényezé
seik anyagi tám o g a tásá t ugyanolyan szisztém ával (pályázat stb. ú tján ) lehet 
megoldani, m in t b á rm i másét.

Javasoljuk a v áro s  által rep rezen ta tívan  létrehozni tervezett rendezvé
nyek (alkalmi k iállítások, művészeti szem lék, Ki m it tud?-versenyek, ün
nepi megemlékezések, testvérváros-fogadási programok, fesztiválok, nyári 
program ok stb.) p á ly áza t útján tö rténő  m eghirdetését és azok kezébe adását, 
akik azt a lehető legolcsóbban és a  kellő  színvonalon m egrendezni tudják. 
Egyesületi, in tézm ényi társulások á láku lha tnák  erre; a rendezés vendéglá
tási, idegenforgalm i (akár magán-) szervezetek kezébe adható. Az országos 
tapasztalat szerint az így szervezett a lkalm ak  színvonalasabbak és tak arék o 
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sabbak a megszokott rendezőszerv által végzettnél. Az új szervezetek, a 
szervezőképességüket m egm utatni tudó új szakem berek kiválasztódására is 
alkalmas ez az eljárás.

A tennivalókat időrendbe szedve a közművelődés átalakítása a  követke
zőképpen ütemeződhet :

1. Meg kell ism ertetni ezt a szöveget a város népművelőivel, és meg 
kell v itatni. Alapállásunk a jobb, a tökéletesebb szolgálat, a kornak m egfe
lelő tevékenységi forma, a nyilvános cselekvés, a m inél több ember aktivizá
lása lehet s nem  az eddigi tevékenység védelme.

2. Meg kell ism ertetni a szöveget a  legkülönfélébb politikai és közéleti 
mozgalmakkal azért, hogy megfogalmazzák (ha ugyan addig nem tették ) 
közművelődési koncepciójukat, s hogy legyen m it összeadni majd a leendő, 
az általuk-közülük létrehozandó Szabad Művelődési Tanácsban.

3. Meg kell alakítani a helyi Kulturális K am arát a közm űvelődési-kultu
rális intézmények, egyesületek részvételével az országos kam ara m in tá ján  
okulva, de funkcióit helyire szabva.

4. Meg kell találni azt a mai tanácsi szisztém ába illeszkedő közjogi 
formát, am ivel a két-három  hónap múlva m egalakítandó Szabad Művelődési 
Tanács döntésképes szituációba kerülhet mint a tanácstestület által fe lkért 
és jogosítványokkal fö lruházott testület. A közjogi útkeresés közben ki kell 
dolgozni az ideiglenes m űködési szabályzatot is, am elyet az alakuló ülés 
módosítások u tán  elfogad(hat). Ezzel egyidejűleg meg kell vizsgálni a szák- 
igazgatás közművelődéssel kapcsolatos jogosítványait és azokat át kell adni 
a Szabad Művelődési Tanács hatáskörébe.

5. Fel kell tárni, hogy a  művelődési otthonokban melyek azok a szerve
ződések, amelyek

— egyesületi formába átszervezhetek (vagy átszerveződnének);
— illetőleg melyek azok, akik jelenlegi szituációjukon nem akarnak  

változtatni.
Elemezni kell költségigényüket, az egyesületté alakulók esetében m eg 

kell határozni ezt az összeget, amely számukra elkülönítendő. Az így csök
kentett költségvetésű intézm ény dolgozza ki fennm aradásának gazdasági
szakmai stratégiáját, beleértve a szakmai személyzet (a népművelők) átdolgo
zott feladatkörét.

6. Meg kell vizsgálni, hogy melyek azok a  társadalm ilag  fontos, de te 
vékenységgel, segítő közreműködéssel le nem fed ett területek, am elyeken 
való népművelői, társadalom - és közösségszervezői, illetőleg animációs m un
ka szükséges lenne. A m űvelődési otthonokból fölszabaduló népművelők 
dolgozzák ki erre  vonatkozó program jukat, szervezeti variációikat, m űkö
dési m ódjukat stb.

7. Á t ikell gondolni a  városi művelődési központ integrációját; ennek 
során elemezni kell az ado tt városrészeken való fenn tartás m ódját (egye
sületi keretben, rmás szervezettel közösen, szerződéses vállalkozással stb.), és 
meg kell kezdeni az önállósítást.
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8. Gazdasági elem zést kell fo ly tatn i, hogy a javasolt pályázatokra, a  ki
adás-visszatérítésekre (ez utóbbi persze 1991-től) és az alap ítványra mennyi 
pénz szedhető össze részben a város központi költségvetéséből, részben az 
új szisztéma m ia tt talán  a közm űvelődési alaptól, részben az intézményi 
költségvetésekből visszatartva, részben pedig a  legkülönbözőbb m unkaszer
vezetektől, intézm ényektől, pártok tó l gyűjtve. Egyidejűleg ki k e ll dolgozni 
a legkülönbözőbb leendő pénzforrások igénybevételi szisztém áját.

9. A jogi, szervezeti gazdasági feltételek fenti tisztázása u tán  el kell 
ind ítan i a gyakorlati m unkát.

»

8 2



Heit Gábor — Vidra Szabó Ferenc

AHONNAN A KOLDUSOK IS VISSZAFORDULNAK...

„Jövőnk alakulásának — alakításának — első föltétele, 
hogy m ilyen közösséget terem tünk. Közösség nélkül nincs 
jövő.

Emberi közösség nélkül sem m iféle emberi jövő nem  kép 
zelhető el.

Á m  ahogy társaságba: közösségbe is természetesen csak 
olyanba vágyódunk, am elyben jól érezzük magunkat. Jobban, 
m int külön-külön való m agányunkban. Am elytől tehát ka 
pu n k  va la m it . . . ”

(Illyés Gyula)

önkorm ányzat, helyi hatalom , autonómia, lakossági részvétel, nyílt 
településpolitika, dem okratizálódás, érdekérvényesítés, népképviselet, decent
ralizálás, nyilvánosság, öntevékeny csoportok, egyesületek, szabadidős tá rsa 
ságok, a politikai és társadalm i intézm ényrendszer re fo rm ja . . .

A sort még hosszan tehetne folytatni, de ta lán  az itt  leírtakból is fel
sejlenek a nyolcvanas évek kulcsszavai. Szavak, am elyek fogalm akat ta k a r
nak, amelyek tudom ányos cikkek, dolgozatok, konferenciák, politikai ny i
latkozatok évek óta vissza-visszatérő tém ái, lamelyeket ugyanakkor a m agyar 
társadalom  gyakorlatában csak töredékesen, olykor felemás megvalósulás
ban ism erhetünk fel. A gazdasági válság hátterében  bizalmi válság, k iáb
rándultság  is meghúzódik, hiszen a  közelm últ m agyar történelm ében a he
gem óniára törekvő centralizált-hierarchikus irányítás közism erten lefokozott 
szerepet jelölt ki a helyi társadalm akban működő szervezeteknek. Ez a po
litika napjainkra végképp csődöt m ondott, s ma m ár azt is tudjuk, hogy a 
központi hatalom nak akár konfliktusok árán  is fel kell vállalnia a  politikai 
és társadalm i intézm ények radikális reform ját.

Az elm últ évtizedek erőszakos állami politikájával szemben a  társada
lom szükségképpen védekező m echanizm usokat dolgozott ki, melyek széles 
skálája vá lt nap jainkra közism ertté: egyik oldalon a depolitizálódás, p rivati
zálódás, másik oldalon viszont az egyesületi, társasági étet élénkülésének je 
gyei. Ily módon egyre erősödő társadalm i m egrendelés érzékelhető a külön
böző egyesületalapítások irányába. Ebből a  helyzetből kiindulva minden olyan
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kezdeményezés, k ísérlet szükségképpen felértékelődik és tám ogatást érdemel, 
amely a helyi társadalom  egy-egy szele tét átfogva az önkorm ányzati elvre 
és gyakorla tra  épülően hatékony társadalm i cselekvésre, érdekérvényesítésre 
alkalm as k ere te t nyú jt.

M agyarországon a Központi S ta tisz tikai H ivatal 1987-ben 6570 egyesüle
tet ta r to tt  nyilván, 2 millió 304 ezer taggal. Ebből tudományos 119 (túlnyomó 
többsége orvos- és imérnökszervezet); művészeti, kulturális, városvédő: 90; 
sport: 3013; vadász: 740; horgász: 694; tűzoltó: 1481; biztosító és önsegé
lyező: 12; állatkedvelő: 295; egyéb egyesületek: 126.

A hetvenes évektől kezdődően, de különösen az elm últ években az 
egyesületek irán ti érdeklődés fokozódásának és az egyesületi élet m egélén
külésének lehetünk  tanúi. T öbbirányú mozgás figyelhető meg: egyfelől 
a m ár meglévő tudom ányos társaságok, m űvészeti szövetségek aktiv itása 
m egnövekedett, m ásfelől új országos és helyi egyesületek alakultak , am elyek 
m ár valam elyest tagoltabbá, k ifinom ultabbá tették  a társadalom  önszervező
dését, érdekérvényesítését.

1987-ben és 88-ban tizenegy m űvelődési kört, illetve szabadidős tá rsa 
ságot lá togattunk  m eg azzal a céllal, hogy m egism erjük életüket, m unkáju 
kat, elképzeléseiket, gondjaikat. Az új egyesülési törvény életbelépésével a 
jogi szabályozás h á tte re  lényegesen m egváltozott, mégis tanulságos á ttek in 
teni az akkor szerzett benyom ásokat, felvillantva valam it a legkarakteresebb 
körök életéből, s rá irány ítva a figyelm et a helyi gondokra is.

ERDÖTARCSA: „BŐDAJKON MÉG MINDEN 
OLYAN SZÉPNEK TŰNT . . . ! ”

Erdőtarcsa hétszáz lakosú település; Pásztó Város Tanácsa, valam int 
a Káliói Közös Tanács irányítása alá tartozik  Erdőkürttel együtt. A sza
badidős társaságok létezéséről, lehetőségeiről, a m egalakításhoz szükséges 
inform ációkról a Bodajkon m eg tarto tt Közművelődési kísérletvezetők fe lké 
szítő tábora kere tén  belül hallo ttak  először. Az ötnapos felkészítés során 
több felrázó erejű  rendezvényen v e ttek  részt: többek között előadást hal
lottak a falusi egyletek, olvasókörök m últjáró l, a napjainkban újjászü letett 
egyesületi m ozgalomról, a népfőiskolákról, találkoztak m ár m űködő szabad
idős társaságok vezetőivel, m egism erkedtek a különböző dokum entum ok
kal.

Bodajkról hazatérve azonnal m egkezdték a  szervezést. Először m eghív
ták az érdeklődőket egy közös m egbeszélésre, amelyen jelen voltak a párt, 
a KISZ, a népfron t, a Vöröskereszt, a sportkör helyi képviselői, valam int 
a tanácsi elöljáró is. Beszámoltak a felkészítőn hallottakról, m egszavazták 
a társaság  m egalakítását, valam in t vezetőséget választottak. Elkészítették 
az (alapszabályt, am elyet bem utattak  a megyei KISZ-bizottságnak, m ajd a 
Kállói Közös Tanácsnál kérték a n y ilván tartásba  vételüket. Az akkori jogi 
rendezetlenségre jellemző módon a kálló i tanács a  Pásztó Városi Tanács m ű
velődési osztályára irányíto tta őket, ahol m egtudták, hogy ők nem  illetéke
sek az ügyben, és visszaküldték őket a  községi tanácshoz. A községi t a n á 
cson ism ét közölték velük, hogy a  városi tanácshoz kell fordulni, de az igaz
gatási osztályhoz. Az igazgatási osztályon végre elfogadták tőlük az alap
szabályt, m ondván, hogy rövidesen értesíten i fogják őket.
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Körülbelül két hónap m úlva érkezett meg az értesítés, am elyben közöl
ték, hogy az általuk elkészített alapszabály nem felel meg a követelm ények
nek, és kérték, hogy dolgozzák á t. Az így átdolgozott alapszabály sem volt 
azonban megfelelő, ezért az igazgatási osztály jogi képviselője készített egy 
sa já t megfogalmazású alapszabályzatot. A precízen m egfogalm azott szöveg 
többek között kimondja, hogy az egyesület tag ja  csak b ün tetlen  előéletű, 
nagykorú állam polgár lehet, a társaságnak éves költségvetést, vagyonm érle
get, m unkatervet és zárszám adást kell készítenie; a közgyűlések m eghívóját, 
valam int a közgyűlésekről készült jegyzőkönyvet meg kell küldeni a fel
ügyeleti szerveknek; megszabta a választás, a szavazás, a  feloszlatás mód
já t, a tagság és a  vezetőség jogait és kötelességeit, a tagsági díj összegét, a 
tagfelvétel és a tagságból való k izárás feltételeit stb. A városi tanács m ind
ezeken felül a vezetőségi tagoktól és az  ellenőrzési bizottság tagjaitól er
kölcsi bizonyítványt kért — m elyeket rendben el is küldtek.

Közben — bár hivatalosan m ég nem létezett — szépen m űködött a 
társulás. S portnapot és tú rával összekötött akadályversenyt rendeztek a szü
lők és gyerekeik részére; kétheten te egészségügyi előadást ta rto ttak ; folya
m atosan karateedzést szerveztek az  általános iskolások részére; a  Vöröske
reszttel közösen öregek nap ját ta rto ttak ; a falu búcsúnapján bált, szilvesz
terkor zártkörű  mulatságot, jan u árb an  a  középkorú házaspárok részére pót- 
szilvesztert rendeztek. A hagyom ányok ápolása címén tollfosztót tarto ttak , 
amelyen fiatalok és idősek közösen énekeltek, mókázták.

Lássuk, hogyan reagált a tagság  az igazgatási osztály m űködési szabály
zatára :

„Kétségbe vagyunk esve! Meg vagyunk döbbenve! A m it it t  k i
kötnek, az nagyobb dolog, m int egy tsz irányítása! A m ikor ez az 
egész indult, azt m ondták mindenhol, hogy sókkal nagyobb ön
állóságunk lesz, m int eddig volt! Mire volt jó akkor ez az egész? 
A m ikor Bodajkon voltunk, minden olyan szépnek tű n t!  Nekünk 
annyi m indent m ondtak m ár, most azt h ittük  végre, hogy úgy dol
gozhatunk, ahogyan mi szeretnénk. De nem csak nekünk kellett 
volna továbbképzéseket tartan i, hanem  a tanácsi vezetőknek lis el 
kellene mondani ugyanezt. Most már szeretnénk végre tudni, hogy 
mi az  igazság, m űködhetünk-e a saját m űködési szabályzatunk 
szerint, vagy nem. A tanács jóindulatán múlik-e, hogy bejegyez
nek-e bennünket, vagy nem. Ki a felügyeleti szervünk, mibe 
szólhat bele, m ire kötelezhet bennünket. Amíg ezek a kérdések 
nem  tisztázódtak, addig nem  tudunk nyugodtan dolgozni. Csi
náltunk  m unkatervet, vannak elképzeléseink, a fa lu  egy része 
m ár számít ránk. De m ivel hivatalosan még nem  létezünk, bárm i
kor ránkdörrenthetnék, hogy zárjuk be a bo lto t!”

ERDÖKÜRT: „NEKEM MINDEGY, HOGY KIHEZ TARTOZUNK, 
VAGY HOGY HOVA VAGYUNK BEJEGYEZVE . . . ! ”

A Kállóhoz tartozó másik társközség a szlovák nem zetiségű Erdőkürt. 
H arm inc évvel ezelőtt még 1200 lakosa volt, m ára mindössze hétszázan m a
rad tak : a fiatalok sorra a városokban telepszenek le. A székhelyközséggel, 
Káliéval, soha nem volt felhőtlen a kapcsolatuk:

85



„Mi csak k ü r ti  tótok  voltunk a szem ükben — mesélte Budai 
József, a k lu bkönyv tár és a  ,művelődési kör vezetője —, a  kürtiek 
pedig úgy p ró b á ltak  visszavágni, hogy ti  pedig cigányok vagy
tok, m ert o tt a lakosság körülbelül egybarm ada cigány! Volt el
lentét, am i n em  m ent vérre, de ott belül a z é rt m indig szúrt. A 
körzetesítés elég sok bizalm atlanságot k e lte tt az itteniekben, nem 
hitték el, hogy ez itt jó lesz, hasznos lesz. M int ahogy érezzük is, 
hogy nem  h o zo tt sem m i hasznosat n ek ü n k!  Erdőtarcsa egy ki
csit könnyebben  fogta a dolgot, m ert Kalló és Tarcsa között nem 
volt olyan e llen té t, m int közöttünk. Az jó  ideig „lapító” község 
volt, o tt nem  tö rtén t semmi. Sem a sportban , sem a kultúrában, 
sem a közéletben. Nem volt például soha népművelőjük vagy 
k lubkönyvtárvezetőjük, m ert ilyenekre nem  találtak  soha em
bert. E rdőkürt m eg m indenben felü lm últa  Kallót! A káliói tanács 
és a  m űvelődési ház nekünk nem  tu d o tt semmi többletet adni 
a körzetesítés u tán . Szívesen veszik, hogy mi vagyunk, m ert 
tudnak m iről beszámolni. 1972-ben épü lt fel a kultúrotthonunk, 
azóta n álunk  pezsgő kulturális élet folyik. A könyvtáron és az 
ifjúsági k lu b o n  kívül m indig volt pávakör, irodalm i színpad, nép
tánccsoport.”

A művelődési k ö r alakuló  közgyűlését 1984 decem berében tarto tták , 
m egfogalmazták a  m űködési szabályzatot, m egválasztották a  vezetőséget és 
az ellenőrző bizottságot. Az alakuló közgyűlés u tán  kérték  a megyei nép- 
frontbizottságot, hogy vegyék a művelődési k ö rt ny ilvántartásba. Hamarosan 
m egérkezett a kedvező válasz: a  művelődési kö rt bejegyezték, és jogi sze
m élyként elfogadják.

„Továbbra is a tanács fedezi az intézm ény fűtését, világítását, 
takarítását, és néhány tiszteletdíjat — fo ly tatta  Budai Józsi 
bácsi. — E zenkívül önálló pénzforrással is rendelkezhetünk. A 
postán s ik e rü lt nagy kálvária u tán  betétkönyvet váltani. Nem  
akarták e lh inn i, hogy ilyen szerv létezik, és pénzt tehet be! 
K ivétről ak k o r még szó sem volt, hanem  be akartunk  tenni. Ez 
is vagy k é t  hónapig  húzódott, kü ld ték  ide-oda a papírokat. Vé
gül engedélyezték, hogy betétkönyvünk legyen!”

Az erdőkürtiek legsikeresebb vállalkozása az úgynevezett faluszeminá
riu m  volt, am elyet a  N épm űvelési Intézet kezdem ényezésére indítottak. íze
lítő  a tíz előadásból álló sorozat tém áiból: A kistelepüléshez, szülőhelyhez 
való  kötődés; A néphagyom ány szerepe; A család; A mezőgazdaság fejlődé
se a  honfoglalástól nap ja ink ig .

„Én nem  h ittem  el, hogy lesz érdeklődés az ilyen témák iránit. 
Először a r ra  gondoltam , hogy de jó lenne, h a  legalább tizenöten 
eljönnének! És úgy alakult, hogy általában  huszonöt fő az a  mag, 
amelyik m in d ig  itt  van. A v itaindítók u tán  mindig kérdéseket 
lehet fe ltenn i, és bizony nagyon m eredek kérdések is elihang- 
zanák olykor ! Az em ber ledöbben : az egyszerű népet ilyen tém ák 
is érdeklik? Jó  hallani, ahogy a  józan paraszti ész megnyilvá
nul! És m eri kim ondani! Pedig itt ü l a p á r ttitk á r  'is meg a tsz- 
elnök h e ly e ttese  és a  (községi elöljáró is! Nagyon jól érzik m agu
kat az em berek . Volt, aki pogácsát sü tö tt, volt, aki palacsintát.
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és elhozták, körbekínálták. Vagy előkerült 2—3 üveg bor, és 
elbeszélgettünk sokszor éjfélig i s . . . !  A művelődési kör elvileg 
önálló, nem lehetne bennünket a rra  kötelezni, hogy m unkatervet 
csináljunk, statisztikát csináljunk. De m ivel én egy szem élyben 
klubkönyvtárvezető is vagyok, a tiszteletd íjam at a tanácstól k a 
pom, ugyanakkor egyben a művelődési kör vezetője is vagyok, 
am it társadalm i m unkában végzek — én a tiszteletdíjam ért a ta 
nácsnak megcsinálom a m unkatervet és a statisztikát, h a  kell, 
beszám oltatnak, satöbbi. De ezt én  elválasztom  a  művelődési kör 
m unkájától, és a művelődési kört csak nagyjából említem meg.

( Próbálom a kettő t összehozni. Mi egyelőre m aradunk m űvelődési
kör, és nem lettünk  szabadidős társaság. Volt Tatán egy to v áb b 
képzés, és am ikor onnan hazajöttök a küldötteink, m ondták, hogy 
jó lenne, átnyergelni szabadidős társaságnak , m ert úgy a KISZ- 
hez tartoznánk, és a KISZ-nek akkor még rengeteg pénze volt 
De nekem  mindegy, hogy kihez tartozunk, vagy hová vagyunk  
bejegyezve, ha engem hagynak dolgozni, és tudjuk csinálni a 
m agunk elképzelése szerint.

NÖGRÄDSIPEK : „A TAGSÄG A SZÉP IDŐKET 
NEM FELEJTETTE EL . . .  !”

Nógrád megyében ennek a művelődési kö rnek  van a legpatinásabban 
csengő neve, több községben az ő tapasztalataik alapján kezdték m eg a 
szervezést, az ő nyom dokaikba lépve kezdték m eg a munkát.

A nógrádsipekiek igazi lokálpatrióták. A székhelyközség lakói, a v a rsá 
nyiak, azt ta rtják  róluk, hogy olyan szegények, hogy tőlük még a  koldus 
is visszafordul, annál is inkább, m ert nem  vezet tovább az út, nem  lehet 
továbbmenni. A sipekiek erre  azt szokták m ondani, hogy igen, visszafordul 
a koldus, de soha nem  üres kézzel!

A szabadidős társaság  tagjai nagyon a szívükön viselik a község so r
sát: „Ott kell szebbé tenn i az életet, ahol la ku n k!” — fogalmazott egyikük 
találóan. Az élet szebbé tételének legfőbb színtere a szabadidős tá rsaság , 
amelynek m unkáját egyébként szintén sokáig nehezítette a székhelyközség 
tanácsának értetlensége csakúgy, m int a kör vezetőjének időleges távozása. 
Az alakuláskor Szerdahelyi László volt a vezető, a meghatározó szem élyi
ség. így vélekedik ró la  az egyik tag:

„Nagyon vonzotta az embereket, nagyon tudo tt hatni az em berek 
re! A m it ő kitalált, az szinte szent volt, nem  ismerte azt a szót, 
hogy lehetetlenség. Ha valam it az utolsó pillanatban kezdtünk  el 
szervezni, akkor is m inden sikerült!

A fa lu  lakosságát m ár az is m eglepte, hogy felkeresik őket, 
és megkérdezik, hogy m it szeretnének, m ert addig még soha nem  
kérdezte ezt tőlük senki. így a laku ltak  ki a kezdeti k ere tek : 
beindult a színjátszó csoport, a karatetanfo lyam , az aerobic, a 
röpülj páva kör, a ném et nyelvtanfolyam , az ifjúsági klub. 
Szerdahelyi Lacit sajnos nem sokára behívták katonának, és attó l 
kezdve egy kicsit visszaesett a  vállalkozás. Leszerelése u tán  ism ét
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új len d ü le te t kaptak. A pávakör és az irodalmi színpad színvona
la a k ritik u s időszakban sem  esett, igaz, m indkét k ö rt stabil 
em ber, a község kántora vezeti. Évente 4—5 alkalom m al adnak 
helyben  m űsort, de gyakran  h ív ják  őket m áshová is fellépni. 
Jó l m űködik  a tánccsoportjuk, vannak  diszkók, bálok. A tanács
csal azonban még m indig nem  rendeződtek igazán a  viszonyok." 
„Nagyon nehezen m ondanak le  a bevételről — panaszolta Szer
dahelyi László. — K orábban a klubkönyvtár szórakoztató rendez
vényei szépen hoztak bevéte lt a tanácsnak. Szeretnének bele
szólni a m unkánkba, szeretnének ellenőrizni bennünket, de az
tán  visszakoznak, m ert nem  tud ják , mihez van joguk. Az egyik 
tanácsü lésen  beszám oltattak bennünket, és mi nem tu d tu k , hogy 
van-e joguk  beszám oltatni b e n n ü n k e t. . .  Végül m égiscsak elme
séltük, hogy m it csináltunk, m ert kérdezték, de mi ezt nem be
szám oltatásnak hívtuk!”

„A tagság  nem  felejtette el a szép időket! — vélekedett Doman 
M argit, az egyik alapító tag. — Hogy mit jelent nekünk ez a kör, 
azt csak az  értheti meg, aki fa lu n  él. Mert it t  m ás lehetőség 
nincs! Vagy beül az em ber az autójába, és elmegy . . .  De hová? 
Szécsénybe? O tt mi van? V an egy kul túrház, m inim ális felszere
léssel, de jó  program ok nincsenek, vagy elmegy Balassagyar
m atra?  Az m ár többe kerül. De ott sincsen olyan sok minden. 
V an egy m o z i . . .  Én soha nem  tudtam  azt elképzelni, hogy el
m egyek dolgozni, hazajövök, és nem csinálok sem m it. Ismerek 
em bereket Gyarm aton is, ak ik  így élnek. Nekem ez kevés len
ne! Mi i t t  m indig azon gondolkoztunk, hogy m it csinálhatnánk 
még. A fa lu  a la tt megy el az Országos Kék T úra ú tvonala: van 
itt egy  hajdanvolt kúria , szeretnénk  felújítani, és szálláshelyet 
k ialak ítan i. Ki akarunk adni a fa luró l egy képeslapot is, am it mi 
áru ln án k  . . .  Azt szeretnénk, h a  az országban többen megismer
nék ezt a nevet: N ógrádsipek!”

MEDINA: „NEHÉZ EZEKET AZ EMBEREKET ÚJRA Ö SSZ E H O Z N I.,.!”

Felfedező k ő rú tu n k  során a legszim patikusabb és legszellemdúsabb vál
lalkozással M edinán találkoztunk. I tt  v á lt a leginkább nyilvánvalóvá szá
m unkra, hogy az ilyen próbálkozás s ikerre  viteléhez egyrészt szükség van 
tenn i akaró, rá te rm e tt kezdeményezőre, m ásrészt egy tám ogató és megértő 
községi vezetésre, am elyik partnere tu d  len n i a  kezdeményezőnek. Medi
nán, szerencsés véletlen  folytán, m indkét fe lté te lt megtaláltuk.

A Medina szó török  eredetű: Gyöngyszemecskét jelent. A község közel 
ezer lelket számlál, önálló tanácsa van, igaz, hogy tanácselnöke csak társa
dalm i m unkában tö lti be funkcióját. A lakosság létszáma az elm últ időben 
i t t  is csökkent, de ez a folyam at az u tóbbi egyikét évben m egállt. Az olcsó 
telekárak  m iatt n éh án y  fiatal m ár helyben kezd építkezni. A fa luban  óvoda, 
alsó tagozatos iskola működik. A pedagógusok közül négyen laknak  hely
ben, ra jtuk  kívül egy  levéltáros, egy orvos és egy lelkész sorolható a helyi 
értelm iségiek közé.
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Fontos tényező a község életében a 47 szerb nemzetiségű lakos, akik 
aktív közösségi é le te t élnék, önálló klubjuk van, országos szövetségük je 
lentős m értékben tám ogatja őket. Bár a lakosságnak csak körülbelül 5 
százalékát teszik ki, mégis a M edinát jelző táb lán  a m agyar fe lira t a la tt 
szerb nyelven is olvasható a község neve. Hasonló számban élnek a fa lu
ban cigányok is, akik régen zenéléssel foglalkoztak, így etnikai csoportjuk 
felső rétegéhez tartoznak. Rendesen dolgoznak, tanulnak, nem jelentenek 
külön gondot.

A szabadidős társaság Kőszegi István kezdeményezésére alakult, aki az
előtt tiszteletdíjas népm űvelőként dolgozott abban a kultúrházban, m elynek 
épülete régen a polgári olvasókörnek volt az otthona. A régi hagyom ányok 
felelevenítésének vágya, valam int a népművelői m unka megnehezülése indí
to tta  az egyesületi form a irányába. Elképzeléseit először a falugyűlés előtt 
ism ertette, m ajd kérdőívet küldött valam ennyi családnak: „Mit v ár ö n  
a művelődési háztól?” címmel.

A társaság 1985. október 11-én alakult 37 taggal. Eddig legnagyobb s i
kerű rendezvényük az évente m egrendezett borverseny volt. A fa lu t m agukra 
sokat adó szőlősgazdák lakják, akik számára igazi rangot jelent, h a  a kívül
álló szakemberekből álló zsűri d íja t ad a borukra. A verseny egyébként is 
népünnepélyszám ba megy: bográcsban főzik az ebédet, ami u tán  ki-k i körbe- 
k ínálja a borát, függetlenül attól, hogy az m ilyen minősítést k ap o tt a ver
senyen. A társaság m agára vállalta a M ikulás szerepét is: m egrendelésre 
házhoz megy a Mikulás, fizetni sem kell érte, csak az ajándékcsom agot 
kell előre odaadni. Nagy sikere van  a vasárnapi játszóháznak: a gyerekek 
még ebédelni is alig akarnak  hazamenni. A kugliverseny, sakkverseny főleg 
a felnőtteket aktivizálja, míg az asztalitenisz-versenyre elsősorban a fiatalok 
neveznek be.

Idézzünk néhány sort a megyei művelődési központ tanulm ányából, 
amelyik a társaság m unkáját értékelte:

,,A tevékenység összehasonlító adatai azt jelzik, hogy — míg a 
tagsághoz kötöttség term észetes következm ényeként — csökkent 
a résztvevők köre, ugyanakkor n ő tt a programok változatossága. 
A realitásokhoz igazodóan elm aradtak a hivatásos előadóm űvé
szeti műsorok. Meglepő viszont az am atőr művészeti műsorok, 
diszkók hiánya, és a bálok szám ának csökkenése. H olott a két 
utóbbi — a fiatalokra építő, közös szervezéssel, jó te rü le ti koor
dinációval és előkészítéssel — a szórakoztatás m ellett jó  bevételi 
forrás is lehetne. Előbbi pedig — főként a népm űvészeti m űso
rokra koncentrálva — kitek in tést adhatna a megye ilyetén arcu
latára, illetve inspirálhatná a helyi népművészeti tevékenységet, 
amelyhez eleve adva vannak a helyi zenész emberek, zenei ha
gyományok, ia m agyar és szerb népm űvészeti hagyom ányok egy
aránt. Meglepő továbbá — KISZ-kezdeményezés volta ellenére 
— a fiatalok távolm aradása.”

Szám unkra viszont az a meglepő, hogy a népművelő szákem ber aggo
dalm át fejezi ki, m ert egy szabadidős társaság nem rendez diszkót és bált, 
hanem  helyette a személyes találkozásokra alkalm as program okat szorgal
mazza. A községben egyébként o ttjá rtunkkor jól működő K lSZ-alapszerve- 
zet volt, és azt sem tartanánk  hibának, ha mintegy „ellen-K ISZ-ként”
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egymás m ellett m űködne a két csapat. A szabadidős társaság egyébként cé
lul tűzte ki, hogy főleg a korábban otthon ülő közép- és idős generációt 
vonja be vonzáskörébe, mozdítsa ki otthonról. Ezt a célt szentesíti pél
dául az a rendelkezésük, m ely szerint, ha valak i a házastársával együtt 
lép be a társaságba, ak k o r jelentős tagdíjbefizetési kedvezményt kap.

Az önállóság p ró b á ján ak  is értékelhetjük  az t az esetet, am ikor a m e
gyei művelődési központ m unkatársai bejelentkeztek, hogy szakfelügyeleti 
látogatásra jönnek, és a társaság vezetősége nem  fogadta őket, mondván, 
hogy nincs joguk szakfelügyeletet gyakorolni fölöttük. Végül a taggyűlés 
döntö tt az ügyben: a tagok úgy vélték, hogy szívesen veszik a közm űvelő
dési szakemberek értékelését, tanácsát, de a lá togatásukat ne nevezzék szak- 
felügyeletnek. így tap asz ta la ta ik a t nem  szakfelügyeleti jelentésben összegez
ték, hanem egy feljegyzésben , amelyből fentebb is idéztünk.

A tagság zöme m inden  erőlködés ellenére m egm aradt passzív résztvevő
nek, és csak néhányan  kezdik megérezni, hogy ez a kör olyanná válik, ami
lyenné ők m aguk form álják .

A passzivitás okait ku ta tva  hallgassuk meg azt az idős bácsit, 
aki a h a jd an i polgári olvasókörnek is tag ja  volt:
„Volt ennék  a falunak közössége, ők építették ezt a házat is. 
Sajnos, az ötvenes évek politikája m egszüntette ezt a közös
séget. Nehéz ezeket az em bereket ú jra  összehozni. I tt  minden 
este é le t volt! Voltak k ialaku lt csoportok, olvasni, kártyázni 
lehetett, vo lt egy kis italm érés is. Sajnos, mindez m egszűnt, ne
héz ráv en n i ú jra  az em bereket bárm ire  is. Az ifjúság pedig 
nem ebben  nevelődött, nem tudja, m i volt az! Ha egy olyan 
élete t tu d n án k  ide v isszahozni. . .  ! Közösség, beszélgetés, kár- 
tyázgatás, tév én ézés. . .  ! I t t  más élet nincs, csak ez az egye
sület . . . ”

Az m ár persze csak a sors iróniájához tartoz ik , hogy azt az egykori 
olvasókört — nyilván  felsőbb nyom ásra — ugyanaz a személy szüntette  meg 
1950-ben, aki m a tanácselnökként m ost segédkezik ennek az egyesületnek 
a létrejöttében.

Kőszegi István viszont töretlenül hisz abban, hogy igazi közösség épül 
Medinán. Ű jabb és ú jab b  ötletekkel áll elő: a Sió partján  kem pinget le
hetne nyitni, családos kerékpár-k irándu lást lőhetne szervezni, többnapos 
külföldi utazáson leh e tn e  részt v e n n i . . .  A leginkább mozgósító erejű  ak
ciónak viszont alighanem  a falu kalendárium ának  terve látszik. Szerkeszté
sében, írásában részt vehetne a fa lu  egész lakossága, függetlenül attól, hogy 
m ennyi szabad idővel rendelkezik valak i — ugyanis jelenleg az aktivitás 
h iányát leginkább a kevés szabadidővel m agyarázzák az emberek.

Befejezésül idézzünk még egy bekezdést a korábban m ár em líte tt Fel
jegyzések a M edinai Szabadidős Társaság helyzetéről című m unkából:

„A tá rsaság  eddigi, rövid tö rténete  azt m utatja , hogy a tagság 
a közelm últ közművelődési gyakorlatának  tapasztalatait máról 
ho lnapra elfelejteni nem  tud ja . M ost elevenítgetik fel azt a fa jta  
egyesületi szemléletet, amely az önkéntes társulások lényege, s 
am elyben a társadalm i és egyéni igény, érdek találkozik, s amely
ben az önállóságnak találkoznia k e ll a személyes felelősséggel 
és ak tiv itással. (Ennek gyakorla ta  az elm últ évtizedek a la tt erő
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teljesen visszaszorult.) Nem elegendő csupán azt tudn i, hogy a 
mienk, hanem  ebben meg kell találn i kinek-kinek a m aga sze
repét. »-Magunknak csináljuk magunk.« Nyilvánvaló, hogy a kö
zös gondolkodás efelé irányul, hiszen csak így kerü lhe t sor vál
tozatosabb, testreszabottabb helyi közművelődésre, am elyet a 
vállalt célkitűzés m egfogalmazott.”

PÜSPÖKLADÁNY: „A KIPRÓBÁLT EMBEREKNEK ADJUK MEG A
CSATLAKOZÁS LEHETŐSÉGET. . .  !”

Kétségtelen, hogy a  megism ert szabadidős kezdeményezések közül a 
„legprofibb” a püspökladányi. Nemcsak azért, m ert az eddigi községi hely
színekkel ellentétben ez városban található, és a városi terep eleve nagyobb 
szabású léptéket kíván. Nem is csak ezért, m ert i t t  nem egy személy, hanem  
egy jelentős m últtal rendelkező csapat áll az események hátterében . Végül 
nem csupán azért, m ert szerencsésen találkozott a kezdeményezni akaró 
fiatalság igénye a tám ogatni kész városi vezetéssel. Hanem azért, m ert 
mindezek al körülm ények valóban profi módon szerveződtek egym ással: 
magas szakmai színvonalon, nagyvonalúan, határozottan, nagyobb vállal
kozásoktól sem riadva vissza. —

Mindez persze nem jöhetett volna így létre, ha nincs M uszka János, az 
ifjúsági ház vezetője, a társaság titk á ra , aki korábban m ár belekóstolt 
a hivatásos üzleti világba: főfoglalkozású táncosként naponta többször fellé
pett a hortobágyi Piroska-partikon, egy nap a la tt többet keresve, m int 
am ennyi m ost a kétheti m unkabére. „Jö ttm en tkén t” érkezett Püspökladány
ba tízegynéhány évvel ezelőtt, két bőrönddel a kezében. Az akkori nagyköz
ségből azóta város lett, és Muszka János is gyökeret eresztett i t t ,  nem  kis 
érdem eket szerezve a várossá válás folyam atában.

A jelenlegi ifjúsági ház épületéhez érzelm ileg több generáció is kötő
dik. A ház még a háború előtt épült, eredetileg ipartestületi székháznak. 
Később művelődési otthonként helyet adott a hatvanas évek ifjúsági klub- 
mozgalmának, majd az ide is „begyűrűző” diszkónak. A hetvenes évek ele
jén m űködött itt a központi ifjúsági klub, körülbelül 200 taggal. A nyolc
vanas évek elején át kellett építeni a házat: szinte minden társadalm i m un
kában készült, csak az anyagköltséget fizette a tanács.

„Voltak srácok, akik egész éjjel i t t  dolgoztak, innen m entek 
m unkába meg iskolába — m esélte Muszka János a M agyar If
júság riporterének. — Jö ttek  kíváncsiskodók, akik közül többen 
beálltak a m unkába. Volt olyan kisiparos, aki eleinte csak itt 
sertepertélt, aztán azt mondta, lá tja , hogy lelkesek vagyunk, de 
ő jobban é rt ehhez, még nézni is rossz, hogyan áll a szer
szám a srácok kezében, engedjük oda. Meg is csinálta, m inden 
fizetség nélkül. Persze, voltak ellendrukkerek is, akik széthord
ták  a h írt a városban, hogy piroslám pás ház épül, éjjel-nappal 
együtt vannak ott a fiúk meg a lányok. Am ikor elkészült a 
ház, szülői értekezletet hívtam  össze, s azt m ondtam  a szülők-
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nek : tessék m egnézni, ezért nem m entek sokszor időben haza 
a gyerekek. K ülönben jó szórakozást kívánok, érezzék m agu
kat o tthon .”

Acs Zoltán: A  ladányi kulcsos ház.
Magyar Ifjúság, 1987. 9. sz. 9—11. pp.

1984-ben a televízió ripo rtfilm et készített az akkori legsikeresebb akció
ju k ró l, a Rockfilm  Discóról. A felvételre m eghívták ia helyi tanácselnököt is, 
ak i az ország nyilvánossága előtt kijelentette, hogy az ifjúsági ház a diszkó
soké! Ezután m ár csak a szerződést kellett m egkötni a tanáccsal: a KISZ 
és egyben az ifjúsági k lu b  m egkapta az épületet. Az átépítés során 1 millió 
700 ezer forint tá rsad a lm i m un k át végeztek a lakók és a vállalatok. 1985 
végére készen állt m inden , ám  a hivatalos m egnyitóra 3 hetet várni kellett, 
m e rt az ünnepélyes fe lav a tásra  kiszemelt elv társ korábban nem  é rt r á . . .

Az ifjúsági ház k e re téb en  működő szabadidős társasálgot olyan lé tfo r
m ának  tartják , am elyre a körülm ények kényszerítették  őket. K orábban is 
nehezítette m unkájukat az önálló gazdálkodás lehetőségének h iánya, így 
ez a működési k e re t való jában  csak törvényesíte tte  a korábbi „partizán
akció ikat”. 1986. ok tóber 28-án alakultak m eg 36 magánszemély és 3 gaz
dálkodószerv: a V ízgazdálkodási Vállalat, a MÄV hélyi üzeme és a term e
lőszövetkezet részvételével. A társaságba tulajdonképpen az ifjúsági klub 
törzsközönségét m en te tték  á t — beleértve a  gazdálkodószerveket is, hiszen 
az addigi m unkából azok is jelentős m értékben k ivették  a részüket. A töb
bi hasonló társulással e llen tétben  a ladányi társaságnak  nem leh e t bárki 
a tag ja:

„Először a sa já t veterán ja inkat ák a rju k  bevonni. B aráti kör, 
baráti társaság  akarunk  m aradni. Ezenkívül a városban még 
van három  egyesület, ki-ki kedvére válogathat. Mi csak a ki
próbált em bereknek  adjuk meg a csatlákozás lehetőségét!”

A célkitűzésük is e ltérő  az eddigiektől. Nem általában a szabad idő el
töltésére szövetkeznek, han em  egy konkré t cél érdekében: a városi szabad
idős központ létrehozására. Első lépcsőként egy csónakázótavat alak ítanak  ki 
a jelenlegi horgászótóból csónakkölcsönzővel, vízibiciklizési lehetőséggel, sza
lonnasütő és tűzrakó helyekkel. O ttjártunkkor a tavat övező m integy 2 
h ek tárny i terü le te t m ár m egkapták a tanácstól — igaz, hogy ebben némi 
személyes kapcsolat is közrejátszott, hiszen a v b -titk á r is tagja a társaság
nak . Akkor még a horgászokkal volt ném i v itá juk , lami azóta m inden bi
zonnyal elcsitult. A csónakázótó kiépítése m ellett teniszpályát akarnak  épí
ten i, később lovasiskolát indítani, skanzent létesíteni, ö tletekben, energiá
ban  nincs hiány.

Ma még sokan gyanúsnak  ta rtják  a vállalkozást. „Miben sántikál már 
m egin t ez a M uszka?” — csóválják a fe jüket az emberek. Mások arra  szá
m ítanak, hogy előbb-utóbb úgyis börtönben végzi, m ert biztosan valam i 
tisztességtelen dolognak kell a háttérben lenni. A többség azonban szurkol 
nekik , m ár csak azért is, m ert a szabadidős park  kiépülése m indenki szóra
kozását szolgálja, m ég ak k o r is, h a  nem lesz ingyenes.

És igazából ez a m om entum  különbözteti meg a ladányiak te rv é t a töb
bi kezdeményezéstől, e ttő l válnak ők igazán profivá: szolgáltatni akarnak,
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bevételre akarnak szert tenni, és az így befolyt összeget újabb szolgáltatási 
form ákba akarják  befektetni. Kérdés persze, hogy hol m arad az ő egyéni 
hasznuk. M ert hogy az erkölcsi sikerérzeten tú l előbb-utóbb indokolt lesz, 
hogy anyagilag is m egérje energiájukat befektetn i ebbe a m unkába.

ÖSSZEFOGLALÓ GONDOLATOK

Az elm últ évtizedek centralizációs hullám ainak következtében a k iste 
lepülések elvesztették a korábban fontos intézm ényeiket, gazdálkodási, irá 
nyítási, érdekképviseleti szervezeteiket; társközségekké, sokszor a székhely- 
község „gyarm atává” váltak, ennek összes következményével. Az összevo
násokkal az is együttjárt, hogy a társközségekből, aki tehette, elm enekült, 
m aga m ögött hagyva az ily módon elszegényített, lefejezett, értelmiségi nél
külivé vált, csonka helyi társadalm at. A szociológiai-szociográfiai irodalom az 
elm últ évtizedben felhívta a döntéshozók figyelm ét erre az elhibázott tele
püléspolitikára, mely az é rin te tt településeknek kevés hasznot és annál több 
k árt okozott. Ugyanakkor a különböző társadalm i szervezetek is felism erték 
az így kialakult helyzet tarthata tlanságát, és különböző akciókkal, tám o
gatási form ákkal próbálták enyhíteni ezéknek a településeknek a hátrányos 
helyzetét.

A vizsgált településeken a szabadidős-művelődési tevékenységek intéz
ményesíthető része — igaz, hogy többnyire felülről jövő kezdeményezésre — 
lakossági kezelésbe kerü lt ennek összes konzekvenciáival, és így ma m ár 
nem nélkülük döntenek róluk, hanem  saját elhatározásaik, választott testü - 
leteik révén születhetnek meg sa já t döntéseik, ebből adódóan kockázatúik is 
közös. Ez a  változás a korábbi évek gyakorlatához képest akkor is fontos 
előrelépés, h a  jól tu d ju k  azt is, hogy az önállóság, az autonóm ia körül ál
landóan új viták, olykor akadályozások folynak a települések jelentős ré
szében, és hogy a tanácsok részéről sem m indenhol a tám ogató attitűd  
a jellemző. Ebből következően a megszerzett önállóság nem egy állandósult, 
hanem  csak időleges szabadságállapot, amely folytonos mozgásban van, és 
am elyet nemcsak m egtartani, de elveszíteni is lehet. Igazi önállósággal ki
fe jle tt form ában kevés helyen találkoztunk.

Ennek ellenére a szabadidős társaságok m egalakulása a korábban el
vesztett tanácsi és közművelődési funkciók részleges „visszacsempészésének” 
egyik lehetséges eszközévé vált, hiszen egy-egy társaság érdekképviseleti- 
érdekérvényesítési funkciókkal is rendelkezik. Így érthető  a székhelyközsé- 
gek tanácsainak aggodalma a jobbára társközségekben alakuló társaságok
kal kapcsolatban, hiszen emögött m eghúzódhat a hatalm a monopólium el
vesztésétől, a hatalom  m egosztottságától és az ebből adódó pozícióvesztéstől 
való félelem is. A korábbi jogi szabályozás h iába m ondta ki, hogy nem a 
tanács vagy nem egy tanácsi alkalm azott jó indulatán  múlik, hogy az adott 
településen megalakul-e a szabadidős társaság, hanem  az ott élők akaratán  
— terepbejáró m unkánk során mégis azt tapasztaltuk, hogy a tanács ellen
állásának számtalan kifinom ult, kedvet szegő m egnyilvánulása létezik. Gon
dolunk itt például a gyanakvásra, bizalm atlanságra, kötélhúzásra, elfekte- 
tésre, szabotálásra stb. Az új egyesületi törvény m inden bizonnyal e téren  
is gyökeres változást hoz majd, mégis ta rth a tu n k  attól, hogy a helyi vezetők
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adott esetben g á ta t jelenthetnek a kialakuló egyesületek szám ára. Más te
lepüléseken viszont azt lá ttuk , hogy a tanács nemhogy gátolta volna, hanem 
kifejezetten sü rge tte  a helyi m űvelődési ház lakossági kezelésbe adását. A 
bökkenő csak az volt, hogy ezeken a helyeken az épület szinte rom halm az
kén t állt, és ily módon akartak  m egszabadulni a gondoktól.

Ebből az következik, hogy társaságalapítási célokra csak a korábbi 
fenn ta rtó  által rendbe hozott épületeket célszerű átvenni, ellenkező esetben 
a frissen m egalakult egyesület nem csak rom halm azt, hanem egy olyan prob
lém ahalm azt is a nyakába vesz, am ely m ár az induláskor könnyen m aga alá 
tem etheti a társaságot.

Sok helyen em lítették, hogy a tanács ellenkezése abból adódott, hogy a 
korábban használaton kívüli épületek most használatba kerültek, ezzel te 
tem esen m egnövelve a  fenntartási költségeket. Mig korábban elég volt 
évente egyszer-kétszer befűteni a m űvelődési házba, ezentúl heten te több 
alkalom m al kell m egtenni azt. Máshol attó l féltek, hogy a társaságok eset
leg két hónap a la tt elköltik az egész évre szánt pénzt, illetve a ttó l, hogy 
csak szórakozni akarnak, és nem fog érvényesülni a  hivatalosnak ta rto tt 
„m űvelődéspolitika”.

Ezek voltak a legfőbb ellenérvek. De valójában a fellendülő dem okrati
kus közélettől ta rto ttak  a leginkább, m ert rövidesen világossá vált, hogy a 
társaságok nemcsak a szorosan v e tt művelődéssel foglalkoznak, hanem  tá r
sadalm i környezetük is érdekli őket, m in t például Nógrádsipeken, ahol a 
tanácsi választások során jelentős erőtényezőként kellett számolni a szabad
idős társaság jelenlétével. De a rra  is vo lt példa, hogy a kezdetben kellem et
lennek tűnő társasági jelenlét később valódi segítője tudott lenni a tanács
nak, éppen az aktív  közéleti tevékenység indukálásával. A varsányi tanács 
az ötéves középtávú művelődési tervében  például m ár hangsúlyos szerepet 
szán a nógrádsipeki művelődési körnek.

A bizalm atlanság azonban nem csak a helyi tanácsok irányából volt ér
tékelhető , hanem  a potenciális résztvevők részéről is m egnyilvánult, éppen 
a korábbi évtizedek hétköznapi tapasztalataiból következően. Különösen az 
idősebbek nem h itték  el, hogy gyakoro lhatják  dem okratikus jogaikat, hogy 
a szabadidős társaságokban m ost valóban az fog történni, am it ők akar
nak.

T alán nem  érdektelen  szólnunk — a fentiekben leírtakon tú l is — a 
társaságalap ítás m otívum airól, ö ssze tartó , társaságalapítást m otiváló erő le
het a  székhelyközséggel való szem benállás, ugyanilyen erős indítékot jelent
h e t a lakóhelyhez való sajátos kötődés, a lakálpatriotizm us megjelenése, 
vagy a korábban élő néphagyom ányok felelevenítésének vágya.

A közművelődési egyesületek lé tre jö tte  a korábbi állapotokhoz képest 
komoly elm ozdulást jelent, hiszen m egalakulásuk alapvetően változta tta  meg 
a települések kulturális életének szerveződési mechanizm usát: korábban  a 
népm űvelő csekély tiszteletdíj fejében — jól vagy rosszul — m aga találta 
ki azt, hogy m ilyen program okat, m ilyen szakköröket és am atőr csoportokat) 
szervezzen a  rendelkezésre álló pénzből, tanácsi áldást kérve és kapva mind
erre. N apjaink társaságai ezzel szem ben a  tagok igényei szerint m aguk talál
ják  k i é s  szervezik m eg a program okat, vállalva nemcsak a  mindezzel járó 
m unkát, hanem  az esetleges kudarcokat is.
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A szabadidős társaságok, illetve művelődési körök elvben eddig sem 
tartoztak  beszámolással a tanácsnak, nem kelle tt költségvetést, statisztikai 
jelentést, m unkatervet készíteniük, ám ahol a tanács — az együttm űködési 
megállapodásnak megfelelően — továbbra is folyósítja a vezető tiszteletdí
ját, o tt ennek fejében m indezt elvárhatják. Ennek az elvárásnak a vezetők 
többnyire eleget is tesznek, hiszen a k ialakult új helyzetben a  társaságok 
még nem  rendelkeznek olyan összegek fölött, melyekből sa já t vezetőik ré
szére tiszteletd íjat fizethetnének.

A szabadidős társaságok életében szinte kényszerítő erőként jelentkezik 
a bevételi forrást jelentő szolgáltatások irányába történő  elmozdulás, am ely
nek nem  pusztán a biztonságosabb gazdálkodás lehetősége és az akkum ulá- 
lás a célja, hanem az újabb és újabb szolgáltatási form ákba való befekte
tés is.

Az eltelt idő rövidsége nem teszi lehetővé messzemenő tanulságok le
vonását, azonban m indenképpen pozitívnak értékelhetjük, hogy azokon a 
településeken, ahol korábban a szó szoros értelm ében semmi nem  volt — 
sem nyitva tartó  művelődési ház, sem működő könyvtár —, honism ereti kö 
röket, különböző nyelvtanfolyam okat, szakköröket, faluszem inárium okat, 
népdalköröket találunk, sőt van olyan hely, ahol a népfőiskola alapításának 
a gondolata is felvetődött. De m egem líthetnénk a Szendehelyen működő sza
badidős társaságot is, akik egy használt autóbuszt vásároltak, am elyet ők 
üzem eltetnek, ezzel is enyhítve a környék közlekedési gondjait.

összefoglalva: a szabadidős társaságokat, művelődési köröket az auto
nóm iáért, az önkorm ányzatért, az érdekképviseletért, valam int az érdekér
vényesítésért fo ly tato tt társadalm i cselekvés egyik lehetséges új színtereként 
értelmezzük, amelyek a szabadidő és a művelődés szervezésén tú l a helyi 
társadalom  közösséggé szervezésével lényegében sa já t településüket is fe j
lesztik. A helyi társadalom  fejlődése ugyanakkor jelentős hatást gyakorol 
a fizikai életkörnyezet, a helyi gazdaság, a ku lturális és szellemi élet ked
vező alakulására is. Külön kiem elést érdemel, hogy a szélesebb és szű- 
kebb értelem ben felfogott településfejlesztési kérdések helyi m egvitatásában 
a helyi döntések előkészítésében és megfogalmazásában — több évtizedes 
m egszakítás u tán  — e szerveződési formák, a helyi közigazgatás, a helyi ha
talom inform ális partnerévé, érdekérvényesítő kontrolijává válhatnak.
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Eszik Zoltán — Fóti Péter — Pőcze Gábor —  Somorjai Ildikó —
Trencsényi László

DE FACTO...

Az OPI Iskolafejlesztési K özpontjában 1984 óta kutatócsoport fog
lalkozik a m agyarországi általános m űvelődési központok  vizsgálatával. 
A k u ta tás legutóbbi szakaszában — a Közoktatási K utatások T itkársága tá 
m ogatásával — 15 ÁM K-t vizsgáltunk az esettanulm ányozás eszközrendsze
rével. A vizsgálat első nagy felism erése volt, hogy ennek a csekély elem
száma m iatt — m a m integy 300 in tegrá lt művelődési alapellátó intézm ényt 
(AMK-t) tartunk  szám on — egységesnek vélt, országszerte mozgalomszerűen 
élő hálózatnak az elem ei m ennyire különbözőek, egyediek, jóform án függet
lenül attól, hogy egyediségüknek  (vagyis saját helyi társadalm uk egyedisé
gének) vállalása tudatos program -e vagy sem. Ezért választottuk tanulm á
nyunk címéül a „de fa c to ” kifejezést. Az AMK-mozgalom 15 éve a la tt szüle
te tt 15 AMK keletkezésének tö rténe te  — akár így, akár úgy — egy igenis 
alternatívákban létező művelődési intézm ényhálózat tükre. Egyúttal szemlé
letes — olykor m odellszerű — példákat lá thatunk  arról is: m ilyen erők 
já ték a  — huzakodása és/vagy összejátszása — szükséges ahhoz, hogy új m ű
velődési intézmény szülessen a 80-as évek M agyarországán. A k u ta tási ered
m ények 1984 novem bere és 1988 m ájusa közt tö rtén t esem ényeket rögzíte
nek.

A  keletkezéstörténet tipológiája

A 119/1981. MM rendelet — az ÁM K-kat sokuk keletkezése u tán  csak
nem egy évtizeddel (!) legitim áló m iniszteri rendelet — óta m inden helyi 
tanács joga, hogy általános művelődési központot alapítson, hogy az általa 
fe n n ta rto tt m űvelődési intézm ényeket ÁM K-szervezetben ta rtsa  fenn.

A fenti bü rokratikus döntést form ális és inform ális megmozdulások ké
szítik elő. Form álisnak tek in tjü k  m indazokat a m egnyilvánulásokat, amelyek 
az ÄMK m egalapítása m ellett vagy ellenében szólnak, s a megnyilvánulások 
alanyai vagy cím zettjei form álisan elism ert szervezetek, testületek. Ez utób
biak egy része bü rokratikus s tru k tú ráb a  tagozódik (ilyen a tanács, amikor 
állam igazgatási szervként nyilatkozik meg, já r  el, ilyen a társadalm i-polilti- 
kai szervezetek, főként az adott helynél m agasabb „szintű” képviselője, 
am ennyiben a „központi” politikai hatalom  nevében, képviseletében lép 
fel), előfordulhat form ális-form alizált, ám nem bürokratikus megnyilatkozás 
is: ha  pl. a  tanács népképviseleti funkcióját gyakorolja, ha helyi érdekek
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szükségletek érvényességét ismerik fel, közvetítik társadalm i-politikai szer
vezetek. Az informális szférába tartozik  mindaz, ami nem  jelenik meg hiva
talos megnyilatkozásként, nem kerü l hivatalos dokum entum okba, nem for- 
malizálódik a politikai párbeszédbem

Az AMK-ról szóló döntés előtti időkről szólván, le kell írnunk az alap í
tás t megelőző időszakban a helyi társadalom  m űvelődési folyam atait, a 
művelődési folyam atok és az ún. elődintézmények viszonyát. A leírásban 
szólni kell az intézményi működés és a  helyi művelődési folyam atok viszo
nyáról, azaz arról, hogy e kapcsolatban k im utathatók-e az organikusság 
jegyei vagy sem. Azaz a művelődési folyam atok teljessége, viszonylagos tel
jessége h atja-e  á t a  művelődési intézm ények m űködését? A folyam atok k í
vánatos és elégséges m értékű intézm ényesülését az igények szerinti gyakori
sággal — alkotmányos úton  — vizsgálja-e felül a helyi társadalom  egé
szét képviselő, reprezentáló közvélemény? Az intézm ényfenntartó  állam i 
szervezet, illetve kiszolgáló szakmai testületek konszenzusra törő program ot 
fogalm aznák-e vagy nem? M ennyiben jellemzik a m űvelődési folyam atok és a 
művelődési intézmények viszonyát a bürokratikus m űködés jegyei, ahol a 
művelődési folyaam tok jelentős, fontos része elkerüli a művelődési intézm é
nyeket, kívülm arad azok szakértői befolyásán, ahol a művelődési intézm é
nyek intézm ény jellegűek, azaz olyan szabályok szerint m űködnek, am elye
ket nem a helyi művelődési folyam atok résztvevői fogalm aznak meg, és 
nem is kerü l általuk felülvizsgálatra? Szólni kell arról, hogy az intézm ényi 
működésben m ennyire m utathatók k i innovációra utaló jegyek.

A keletkezéstörténet tipológiájában tehát az alóbbi lépések szemrevéte
lezése követhető:

1. Organikus m űködésre valló jegyek az AMK-ról szóló döntés előtt.
Ív : Az ún. első generációs Á M K-tudatban e helyü tt inkább (és gyakrab

ban) a kom plex  (vagyis tradicionális intézményi funkciók szervezeti ha tára it 
átlépő) jelző szerepel az ,organikus’ kifejezés helyén.

2. Innovatív lépéskényszer vagy lépéskényszer érzete az intézményben 
(tudata vagy ham is tudata).

2v: Több ÄMK esetében az innovatív” jelzőt egyszerűen a „ hiány felism e
résből eredő” szókapcsolat helyettesíti. Olykor taktikai okokból nevezik ezt 
is innovatívnak, olykor nem  is álcázzák.

3. Az ÁM K-létesítésnek m int szervezeti döntésnek helyi társadalm i szük- 
szükségletként való felismerése a helyi társadalom  és az intézm ény szakmai 
tesülete (vezetői) és a fenntartók dialógusában.

3v: Előfordul, hogy nem is ÁMK-specifikus m otívum f ürügy) ju t konszen
zusra a  dialógusban, és ez nyú j t  tám ogatást ÁM K-teremtő innovációnak.

4. A fenntartó  bürokratikus (szervezeti) döntése az ÁMK-létesítésről. E 
lépés nélkül nem beszélhetünk AMK-ról.

5. A fenntartó  döntését a helyi művelődési intézm ények szakmai testü 
leté (m unkatársi kollektívája) elfogadja, azonosul vele, felkészül, „átrende
ződik” az új típusú működésre.

6. Az új típusú funkciógyakorlásnak megfelelő változások következnek 
be az in frastruktúrában.

6v: Mint köztudott, néhány esetben új, kifejezetten ,,ÁM K-funkcionális” 
(vagy annak ta rto tt) épület jön létre.

7. A fenntartó  lépését (döntését) a fenntartó  állam igazgatási politikai 
„elöljárója” legitimálja.
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7vl : A lépés k im aradása m egakadályozza АМК létre jö ttét. Talán a vizsgá
latban  nem szereplő Teréziáivá lenne az egyetlen ellenpélda, illetve azok 
az ÁM K-innovatív döntések, ahol (többnyire) a megye ellenében, annak 
„éberségét k ijá tszv a” születtek ÁM K-k. De itt sem egészen erről van szó. 
Arról, hogy vannak  (voltak) olyan m űvelődéspolitikai pillanatok, am ikor az 
(egyszerűség, a modell kedvéért) egységesnek tek in tett 7. „szint” mégsem az, 
ám  mód vám (volt) a hierarchia m ás — esetleg magasabb — pontján legiti
mációhoz ju tn i. Teréziáivá pl. „ íellebbezhetett” a m inisztérium hoz, quasi-ha- 
talm i centrum ként íellépő háttérintézm ényekhez.

7v2: Előíordul, hogy ez a lépés jóval előbbre sorol az időben, ti. erről a 
szintről kezdeményezik, „sugallják” az ÁMK-t.

8. Az új szervezet innovatív m űködése dinamizálódik.
A működés kezdeti dinam izm usa u tán  törvényszerűen lankadás (olykor vál
ság) következik be, majd dinam ikus és pangó periódusok pulzálnak.

9. Az új szervezet dinam ikus innovációja a  helyi társadalom  művelődési 
íolyam ataiból táplálkozó m űvelődéspolitikai transzmisszió (programalkotás) 
nyom án a környezetfüggőség  irányában  (a szervezeti „kom plexitást” egy 
jobb differenciabiilitás eszközeként használva) fejti ki folyam atszervező (-erő
sítő, -segítő) hatását.!

A „keletkezéstörténeti tipológiában” a lépések m egléte vagy hiánya, 
nem különben a lépések sorrendje a megkülönböztető jegy. „Ideális” ÁMK- 
keletkezést ír  le a teljes logikai sor. Jellegzetes „csonka” folyamatok is 
léteznek.

Ism erkedjünk meg ezek u tán  15 AMK létrehozásának és „üzembe lé
pésének” történetével. Leírásunk az időrendet követi.2

Aradhidvég (1975)

Aradhidvégen 1975-ben hozták létre az ÁMK-t. A tanácselnök ebben ^az 
időben járt Tanácsakadémiára, ahol a művelődésügyet tanító tanártól meggyőző 
erveket kapott a komplex intézmény létrehozásának racionalitásáról. A hallottakat 
személyes megfigyelésekkel egészítette ki, meglátogatta azt a néhány, kedvező 
visszhang közepette működő intézményt, amely ekkor már létezett. A látogatások 
értékelése és eredménye nem terjedt tovább a szervezeti forma adminisztratív 
vonzatainak és vezetési modelljének megvalósításán. A tanács-vb tagjai aztán ola
jozottan működő automatizmussal megszavazták az elnök előterjesztését. A tanács
elnök így emlékezik: „Kényszer előtt álltunk. A községben, a társközségekben sem 
volt szakképzett népművelő. Szakképzetlenekkel próbáltunk itt népművelést csi
nálni, de hogy ez így nem megy, azt magunk is láttuk. Nekem nagyon szimpatikus 
volt a gondolat, hogy minden, az oktatási ágazatba solrolható egységet egy veze
tés alá lehet vonni. Ennek ismeretében jómagam fogalmaztam meg azt az alap- 
dokumentumot, amely szerint a mindenkori iskolaigazgató lesz a kulturális ága
zat vezetője.”

Az új szervezeti forma lehetőségeit néhány szakember komolyan vette, s nem 
hatalmi pozícióból, nem importált elképzelések szerint, s nem beruházásra várva 
megpróbált ÁMK-t létrehozni. A beosztott nevelőből közművelődési igazgatóhelyet
tes lesz. Az utólagos emlékezés szerint 4—5 kolléga követi koncepciózus aktivitá
sában. Az 1973-ban tatarozott székhelyközségi iskolában, az 1975-ben tatarozott 
művelődési házban megindul az élet. 1979-ben díszítőművész szakkör alakul, mely 
hamar elnyeri a Népművelési Intézet nívódíját, 1980-ban citerazenekar, ugyaneb
ben az évben először kerül sor TIT-előadássorozatra. A kibontakozás fő iránya 
szemmel láthatóan a közművelődés. 1981-ben a másik iskolaépületet is tatarozzák, 
könyv tárépítés kezdődik. 1983-ban felújítják az óvodát. A visszaemlékezések 1984-et 
teszik a legjobb évnek. Ugyanekkor az óvodát leválasztják az integrációról.
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Az 1985-ös év eseményei közül kiemelendő, hogy csökken a gimnáziumban to
vábbtanulók száma, miközben impozáns középtávú továbbképzési terv készül, az 
AMK igen érett, jó problémaérzékre valló továbbképzési pályázatot nyújt be a 
Népművelési Intézetnek, felújításokra kerül sor a téesz támogatásával a tagközsé
gi közművelődési célú épületekben. Az új igazgató kinevezése óta legnagyobb sike
rének azt tekinti, hogy két tagközségben is a székhelyközségi tornacsarnok építésé
re szavazták meg a tehót. Az építővállalat elkészíti a tervet.

1986 áprilisában a közművelődési igazgatóhelyettes felmentését kéri. 1987 már
ciusában a tanács-vb az ÁMK feloszlatásáról dönt. A közművelődési igazgatóhe
lyettes glosszája, „rendhagyó nekrológja” június 5-én jelenik meg a Köznevelés
ben: „A szervezeti együttélés időszaka alatt a helyi közművelődésben jelentkező 
minőségi javulás mutatkozott, ami nyilván nem hagyta érintetlenül az oktató-ne
velő munkát sem. Nálunk az 1987 márciusi tanácsülésen elhangzott, hogy az ÁMK 
mint szervezet elavult, korszerűtlen, alig van már egy-kettő a környékünkön. A 
megyei tanács illetékesei is indokoltnak látják megszüntetését. Tizenkét éves ko
rában letaszították hát a bürokrácia Taigetosz-hegyéről. Voltak, akik így akarták, 
voltak, akik ellenezték, s voltak, akiket meg sem kérdeztek felőle. Béke poraira.”

Tiszakonya (1975)

Amikor a tiszakonyai AMK története kezdődik, két határozott, de szélsőséges 
vélemény él és munkál a faluban a Tisza II-ről és az akkor már elárasztott ha
talmas területekről. Az egyik a Tisza mentén felnőtt falusi öregemberé: „nem 
lesz itt) már soha élet”. A második, a jövendő terveket ismerő faluvezetőké, értel
miségieké: „10 év alatt megváltozik itt minden, üdülőkörzet lesz, idegenforgalom, 
fellendül a falu élete is!”

A lakosság lélekszáma 1974-ben stabilizálódni látszik, szűnik a nagy elvándor
lás. A betelepülők között megjelennek a cigányok. Utóbbiak egyre növekvő gyerek
létszáma mind hangsúlyosabban válik a gyermekintézmények alapproblémájává. 
A gyermekintézmények legfontosabbika, a húszas években épült, nedves iskola 
közel áll a templomhoz. Mellette új, egyemeletes klubkönyvtár emelkedik. Itt kez
dődött 1975-ben egy új intézmény működése, melyet ÁMK-nak nevezünk. Heves 
megyében 1969-től folyamatos az ismert építészek érdeklődése nevelésiközpont
fejlesztési program iránt. 1969—1974 között a megyei művelődési osztály és a He
vesterv közös felmérő munkát végzett a vidék művelődést szolgáló épületeiről. 
Szakmai ambíció is inspirálta a megyei kezdeményezőket. Az évtizedfordulón vég
zett vizsgálat eredményei kritikusak, az iskolaépületek szétszórtságát, korszerűt
lenségét, a nem-tanterem típusú helyiségek hiányát (tornaterem, könyvtár, nap
közi stb.) sorolják, még szigorúbb az ítélet a közművelődési hálózat állapotáról. 
E hiányok találnak biztató válaszra a korszak építészeinek és művelődéselmélke- 
dőinek „nevelésiközpont-ideológiájában”.

1974-ben a közművelődési párthatározat hatására a járás művelődési osztály- 
vezetője is elvégzi a felmérést, megállapítja, hogy jóformán nincsen szakképzett 
népművelő a községekben, a könyvtárakban még rosszabb a helyzet. 1974. szeptem
ber 1-jén a járási művelődési osztály — megyei jóváhagyással — 4 községben, 
köztük Tiszákonyán kísérletet indít: az iskolában egy második igazgatóhelyettest 
állítanak munkába, akinek a közművelődés irányítása a feladata. Egy év múlva 
az eredményeket pozitívnak minősítik. A felmérések a szomszéd falut minősítik 
mostohább helyzetűnek. V. Z. építész, a falu szülötte 1974-ben itt készíti el a tí
pusiskola rekonstrukciós tervét a nevelési központ gondolatának szellemében. Más, 
kedvező személyi konstellációk folytán e terv engedélyt, támogatást kap. A het
venes évek első fele határozott pezsgést hozott Tiszakonyán. 1974 februárjában 
sportpályát avatnak, augusztus 20-ról november 7-re, végül december 2-re ha
lasztva, de megnyílik a Petőfi Emlékkönyvtár (ezen a jogcímen komoly támoga
tásért lehet pályázni, amit a társadalmi tanácselnök-helyettesként működő iskola- 
igazgató, B. J. nem is mulasztott el), ez évben jelentős mennyiségű taneszközt kap 
az iskola, az óvodában pancsolót avatnak. 1975 májusában Vészi János, a Népmű
velési Intézet osztályvezetője látogatást tesz a járásban. A helyszíni látogatás után 
megállapodnak a hosszabb távú szakmai együttműködésben — ennek értelmében 
egy komplex művelődési intézmény működési modellkísérletét támogatja az in-
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I.ézet. Az itt szerzett tapasztalatok összegzését, elemzését a majdan a szomszéd 
faluban felépülő nevelési központ működésében hasznosítják. Tiszakonya vállal
kozott erre a szerepre. 1975. június 21-én nevelőtestületi értekezleten a helyi mű
velődés igényeinek színvonalasabb kielégítését ígérik, a vendégek pedig országos 
figyelmet. Receptet nem ígérnek, a helyi arculat megteremtésének kalandját, több 
munkát igen. A testület vállalja a kísérletet. 1975. szeptember 1-jén egy műszakos 
lesz a tanítás — a két szomszédvár terei átszervezésének eredményeképpen, sorra 
alakulnak a művelődő kiscsoportok, 1976 szeptemberében olvasáspedagógiai kísér
lethez csatlakoznak, tapasztalatcserék, intenzív továbbképzés, szociológiai felmérés, 
mérés, adatbázis készül — az intézet támogatásával. Fontos személycserék követ
keznek be a közművelődés kulcspozícióiban. Még építési bővítésre is futja, ha 
szegényesre is: a két szomszédvár közé „nyaktag”, átkötő folyosó épül, az egye
sülés tehát fizikailag is kifejezésre jut. Üjabb kísérletek: játszóház, nyitott ház, 
óvodásklub, nőklub. Publikációk. Tanulás, továbbképzés. Az irányítás modelljei
nek alakítása. Már csak az új tartalmakat kifejező esztétikus tábla hiányzik az 
épület homlokzatáról — vélik.

A víztározó üdülőkörzeti csodája mindazonáltal elhúzódik. Az alapító igazga
tót halálos autóbaleset éri. Az országossá terebélyesedő mozgalom már az új igaz
gatót ismeri meg. A lendületben lévő intézménynek, de V. M. okos lendületessé
gének egyaránt szól a megtiszteltetés, hogy őt választja az országos kiemelt in
tézmények, a „húszak” munkaközössége társelnökének 1982-ben.

A szomszéd faluban ezalatt felépül a nevelési központ. Az új épület gazdagsá
gából adódó előnyök révén a fiatalabb testvér fokról fokra felmorzsolja a tisza- 
konyaiak merőben szellemiekben mérhető előnyét. Az épület vizsgálatunk idején a 
teljes elhasználtság képét mutatta. Fáradtság jelei mutatkoztak a testületben is. 
A begyakorlott funkciók működnek ugyan — jó hangulatban összeül az öregek 
klubja, a pávakörben gyerek, felnőtt, pedagógus, parasztember együtt dalol, a nő
klub ajándékot készít az úttörőavatásra, a gyerekek szabadon mozognak az épü
letben, szembetűnik az alsósok öntevékeny könyvhasználata.

A Tisza viszont csak nem árad. Nem az üdülőkörzet vonzza az új betelepülő
ket. A falu új társadalmi problémákkal találja szemben magát: a szegénységgel, a 
cigányok és a magyarok együttélési konfliktusaival. Ezen új kihívásokra művelő
dési eszközökkel válaszolni nem könnyű senkinek. Az ÁMK még sokáig a korábbi 
reflexekkel válaszol. Lesz-e ereje felismerni, hogy szeme láttára változott meg a 
világ?

Szigetvég (1977)

„A községi közös tanács-vb 1977. februári ülésén hozzájárult az általános is
kola és a közművelődési intézmények közös igazgatásának — kísérleti jelleggel — 
március 1-jétől történő bevezetéséhez” — olvasható az intézmény történetét össze- 
fogalaló írásban. A megfogalmazásból következtetni lehet arra, hogy a működés 
történeti leírása szempontjából maga az intézményi létrehozás nem a kezdetnek, 
hanem egy azt megelőző folyamat állomásának tekinthető. Miről van itt szó? 
A központi irányítás elfogadó és támogató volt egy új típusú intézmény létrejöt
tében — de mindez párosult egy helyi vállalkozással, mely vállalkozásnak hátte
rében olyan személyek álltak, akik nem egy település ellátásában, hanem intéz
ményben gondolkodtak. B. B., aki ma a megyei művelődési központ igazgatója és
K. P., aki ma az ÄMK igazgatója, együtt dolgoztak Rózsafán mint kultúrház-igaz- 
gató és iskolaigazgató. A különböző szabályozókkal és utasításokkal merevített in
tézmények rugalmatlanságán saját helyi együttműködésükkel tudtak túllépni. Az 
itt szerzett tapasztalatok tették képessé az 1976-ban Szigetvégre kinevezett K. P.-t, 
hogy az akkor átvett körzeti iskola irányításában a helyi viszonyok és intézmé
nyek megismerésével párhuzamosan a tapasztalt ellentmondásokat és feszültsége
ket tudatosítsa, értelmezze és munkatársaival közösen egy cél- és feladatrendszert 
kidolgozzon. A felismert ellentmondások és feszültségek a következők voltak: az 
iskola nem volt felkészülve annak idején a körzetesítésre, a tagközségekből bejövő 
gyerekeknek nem tudtak kielégítő oktatási ellátást és egész napos iskolai foglal
koztatást biztosítani. A gyerekek utaztatása megoldatlan volt, az étkezési lehető
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ségek kevésnek bizonyultak, tehát keményen jelentkezett egy társadalmi probléma, 
amely alapellátási problémaként is definiálható. A széttagolt intézményrendszer — 
a körzeti iskola, akkor még működő négy tagiskolával —, vagyis a központosított 
és hierarchizált szervezet az oktatásirányítás követelményeinek igyekezett megfe
lelni (szaktanári ellátás), és nem az intézménybe járó gyerekeknek. Vagyis nem 
igazán tudott megfelelni a vele szemben támasztott helyi igényeknek. Az ellátan
dó terület érdekeinek megfelelően működtethető szellemi energiák is szórtak vol
tak — az irányítási és intézményi széttagoltság miatt. A pedagógia és a közműve
lődés kádergondjai egyre nyilvánvalóbbá lettek, betöltetlen állások vagy szakké
pesítés nélkül betöltött állások és rendkívül nagy fluktuáció az egyik oldalon, míg 
a másikon a gyerekek egész napos ellátásának pedagógiai problémái, a végeken 
teljesen elhaló részvétel a közösségek művelődési folyamataiban. A hiányérzet, 
felismerése elősegítette a cél- és feladatrendszer világos megfogalmazását: azt a 
felismerést, hogy a változtatáshoz elengedhetetlenül szükséges a humán szolgál
tatás másfajta rendszerének kialakítása. Ez így fogalmazódott meg: „Nevelőink zö
me felismerte, hogy az iskolai nevelőmunkában csak akkor lehet még hatékonyab
ban előrelépni, ha többet teszünk annak a társadalmi környezetnek a megváltozta
tásáért, melyben gyerekeink is élnek.” A cselekvésre alkalmas intézményi formát 
az ÁMK-ban vélték megtalálni.

Az intézményi működés első szakasza 1977—1980-ig tartott. Ez egy helyzet- 
íelmérő-szövetségeskereső szakasz volt. Kezdetén ott állt a feltételrendszer szám
bavétele és egy végiggondolt innováció. A szervezeti kialakítás és a vezetési struk
túra kidolgozásával egy időben megkezdték a falusi közművelődés hatékonysá
gának fokozását. Az első megerősítést a könyvtár kapna. Belső továbbképzést szer
veztek, ahol a feladatok és tevékenységi körök tisztázásához kezdtek hozzá. A vi
lágos megfogalmazások megkönnyítették az új szerepekkel való azonosulást, csök
kentették a belső feszültségeket.

1980 után újabb fejlődési szakaszba lépett az intézmény. Ekkor már világos 
volt: járható az út. Fontos feladat még, hogy az intézményrendszert működés köz
ben tegyék alkalmassá arra, hogy hátteréül szolgáljon kialakított törekvéseiknek. 
A második szakasz alapvetően egy gyarapító szakasz, az extenzív fejlesztés sza
kasza (1980: iskolafelújítás és tanterembővítés, 1982: konyhai rekonstrukció, 1983: 
Robur autóbusz vásárlása, 1984: több funkcióra alkalmas nagyterem, illetve torna
csarnok felépítése). A gazdasági eszközpark kiépítése lehetővé tett színvonalasabb 
eszközellátottságot is. Mégis igen nehéz szakasz volt. A látványos fejlesztések egy
értelműen és elsöprő többségükben a körzetközpontban történtek a társközségek 
fejlesztésének rovására. A fejlesztések nem enyhítették az intézmény zsúfoltsá
gát. Az intézmény dolgozóinak teherbíró képessége — társulva nehéz közlekedési, 
lakás- és egyéb viszonyaikkal — a túlfeszítés határán volt. A fejlesztések következ
tében kialakult a körzetközpont monopolhelyzete, ami a többi tényező miatt is 
egy meghatározott kényszerpályára terelte (csábította) az intézmény működési me
chanizmusait, s tette vizsgálatunk idején totális oktatási intézménnyé.

A szakasz ellentmondásosságához az is hozzátartozik, hogy Szigetvégre felfi
gyelt a világ, ez egyfelől teljesítményre ösztönözte az ÁMK munkatársait, más
felől a figyelő világ csábításainak való engedésre is. A legjobb emberek pályáztak 
közelebb Európához, többen lettek pl. a pécsi nevelési központnak is máig kulcs
emberei. A szakasz tehát sikerek és csapdák bonyolult összefonódásával ért véget.

Az új szakasz tájékozódási irányai a csapdákból való kilábalást célozták. A 
házigazdák fokozott figyelme fordult a perifériák felé. Ennek emlékműve a ceg- 
lédpusztai faluház, a jelképes tény, hogy az ÁMK jóvoltából nyerte vissza a te
lepülés helységnévtábláját, a helyreállított és művelődési folyamatok színtereként 
„belakott” néprajzi ház, a másik tagközségnek újra rangot szerző falusi színjátszó
kor, de a téesztől kapott romos és romjaiban maradó tagközségi strand is. Némi
képp javult a szakemberhelyzet, élénkült a helyi közélet.

Bihartelep (1979)
Az intézmény a lakótelepen 1979 szeptemberében kezdte meg működését 

egyetlen épületszárnyban, hagyományos általános iskolai funkcióval, 900 tanuló
val. Az első épületszámy átadását gyors egymásutánban követte a többi: megépült 
az igazgatási szárny, az óvoda, 3000 adagos konyha és étterem, a sportlétesítmé
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nyék (tornaterem, uszoda, szabadtéri pályák), a második iskolaszárny, a diákott
hon, a könyvtár, az úttörőház, a mozi, a díszudvar, a kiszolgálóegységek, kiépült 
a hatalmas épületkomplexum közvetlen szervezete. 1983 júniusában a gyereklét
szám már 3000 fő volt. A felnőtt — munkatársi — létszám is hasonló robbanással 
nőtt, 75-ről 310-re. Közben a közfigyelem is nőtt. A látogatók közül Kádár János 
személye emelkedik ki, sőt egyenesen az ő látogatásához köti a legenda az uszoda 
születését. 1982-ben otthont adott országos ÁMK-konferenciának. Miközben az in
dításkor fogant konfliktusok is világra jöttek, növekedtek város és intézménye, 
vezető és beosztott, pedagógus és nem-pedagógus, látogató és házigazda között. A 
hatalmas léptek miatt e konfliktusok zaja is jobban visszhangzott. A történelmi vá
rosmagot övező lakótelepi gyűrű intézményszükséglete nyilván elemi motívum. 
A keletkezéstörténetről szóló emlékekből szembetűnik a megyei jogú város és a 
megyeszékhely identitászavara. A hírneves megyei művelődési központ léte kihí
vás volt a városnak, fontosnak tűnt, hogy neki magának mint városnak is legyen 
reprezentatív, nagyrendezvényre alkalmas helye, hírneves épülete, intézménye. Hogy 
ez általános művelődési központ lesz, az még sajátos előnnyel is jár, hiszen szálló- 
vendégeknek alkalmas kollégiumi férőhely is lesz benne. A nevelési központ ideo
lógiája, melynek a művelődési osztályvezető maga is aktív továbbgondolója-fogal- 
mazója (felesége az intézmény egyik kulcsembere), a lakótelep iskolaigénye így 
szolgált eszközként szűkebb dimenziójú, bár nagyszabású álmokhoz.

Budaliget (1980)

A falu krónikása, a nyugdíjas Sz. L. tanár úgy jegyzi az 1977-es esztendőt, 
hogy „ha nem is helyi kulturális forradalomról, de jótékony pezsgésről” lehet be
szélni a helyi párt- és tanácsvezetés személyi összetételének változása kapcsán. 
1977 áprilisában K. T. lett a tanácselnök. Hosszas külföldi szolgálat után nagyon 
vágyakozott egy „rossz” falura, amit 6 „eligazíthatna”. Budaliget ekkor rossznak 
számított: rossz a vízellátás, nincs ABC, nincs egészségház, düledező az iskola, 
kicsi a könyvtár és a kultúrház.

Sz. L. úgy emlékezik, hogy ő szorgalmazta a Besenyőteleppel való kapcsola
tot. A kitelepített svábok helyére 1946 után jelentős csoportok érkeztek a hevesi 
faluból, a rokoni szálak ma is erősek. A társadalmi szervezetekre, intézményekre 
is kiterjedő kapcsolat tapasztalatai nyomán K.-t is sikerült rávenni a két falu közti 
kapcsolat hivatalossá tételére. Sz. L. innen eredezteti a komplex intézmény születé
sét is, hiszen Besenyőtelepen ekkor már készen volt a kivitelezési terve egy olyan 
rekonstrukciós építkezésnek, amely az iskolát bővítve könyvtárral, nagyteremmel, 
tornateremmel — egyszer majd uszodával —, klubhelyiségekkel, műhellyel az egész 
lakosság rendelkezésére áll. K. is magáénak érezte az ötletet: „Elhatároztam, hogy 
összehozom, összehozzuk a két falut. . .  és elvittek az ottani komplex intézmény
be: éreztem, valami ilyesmit kéne csinálni. A gondolat ott született. De az ötlet, 
ahogy az intézményünket megvalósítottuk, az nem odavaló. Egyszer a tengeren
túl jártam egy olyan épületben, amely nappal lovasfuttató volt. Ilyenkor nagy, 
összefüggő tér adódott az épületen belül. Aztán a hidraulikus falak kis karámokká 
alakították, bontották mindazt. Miért ne lehetne ugyanezt tantermekkel és szín
házteremmel is megcsinálni?”

Az 1977—78. évi krónikákban a legnevezetesebb kulturális eseménynek számít 
a besenyőtelepiek vendégszereplése és a budaligetiek viszontszereplése az év álla
mi ünnepein. Amolyan családias bemutatkozás, vendégeskedés volt ez, amelyből 
kibontakozhatott a két falu művelődésének megpezsdülése a hetvenes évek végén.

A komplex intézmény, a besenyőtelepi kapcsolat ötletének „apasági pere” az 
egykori tanácselnök becsvágyáról tanúskodnak. Jelek vannak arra, hogy ez a ma
gatartás sok természetes emberi megmozdulás lehetőségét fékezte le, sokakat — a 
pedagógusok körében is — az ellendrukkerek oldalára lökött. K., aki a gyors 
megvalósítás mozgatója, az ötlet felmerülése után azonnal munkába kezd, bár sa
ját vallomása szerint is: „se pénz, se terv, még az elképzelések is napról napra mó
dosultak — mi mégis belevágtunk.”.

1979-ben elkészült az épület első szakasza, a régi iskola mellé két tantermes 
szárnyépület. 1980 augusztusáig további bővítés készült: tantermek, felhúzható vá
laszfalakkal, a padlóból gombnyomásra kiemelkedő pódiummal. 1981 augusztusáig
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az emeleti rész készült el három új tanteremmel és 120 m2 alapterületű könyvtár
ral — könyvtárlátogatásra alkalmasnak nem mondható helyen, a hátsó folyosó 
végében. Vizsgálatunk idején újabb nekigyürkőzéssel — a helyi értelmiségi erős 
szakmai kifogásai mellett (falugyűlést is össze kellett hívni a tervek ügyében), ám 
a helyi kisipar jelentős felajánlásaival — már egy új tanácselnök emlékműve 
épült: a tornacsarnok.

Az első szakasz építésének idején a község vezetőiben és a község lakóiban is 
eufóriás volt a hangulat. 1942 óta semmilyen iskolai célú épület nem épült, a ré
gi iskola vizes, dohos, sötét, hideg. Jelentős társadalmimunka-akció indult. Az is
kolaépítő tanácselnök, de a szülők jó része is elégedetlen volt az iskolavezetéssel. 
1979. január 22-én tanácsülésen „egy szülő felszólalása nyomán” felszínre kerül
tek az „öreg iskola elviselhetetlen körülményei és az iskolavezetés gyengeségei” — 
írja a községi krónika. Az építkezés lendületes időszakában egyre rosszabb lesz a 
viszony a tanácselnök és az iskolavezetés között. Az akkori igazgató elmondja, hogy 
a tervezésből, építkezésből teljesen kimaradt. A feszültséget tovább növelte egy, a 
tanácselnök kezdeményezte-intézte kérdőíves felmérés a pedagógusokról.

Az építkezés második szakaszában új igazgató kerül az intézmény élére, a 
fővárosból hívja vissza az elnök. Az új igazgató rajta tartja a szemét az építkezé
sen, hibákat vesz észre, ezeket szóvá teszi, újra összeütközések keletkeznek. Vita 
tárgya lesz a változtatható terem, a „nagy ötlet” maga is.

Az építkezés harmadik szakaszában mint írtuk, már új tanácselnök áll a köz
ség élén, К. a járási tanácshoz kerül, onnan „próbált igazítani minket” — szólnak 
a visszaemlékezések. Az építezés és az intézményvezetés körüli feszültségek hiába
valóvá tették a „versenyfutást”, 1981-ben — bár remélte — Budaliget nem kerül 
be az országos kiemelésű „húszak” közé. Az AMK-t 1982-ben ilyen körülmények 
között mondják ki. A bűnbak az igazgató, aki ma is vallja, hogy a testület alkal
matlan lett volna bármi kísérletre. 1983-ban országos sajtóbotrányt kiváltva az 
igazgató le is mond. Egy év várakozás után a szentlőrinci eredetével (az is egy 
kísérleti intézmény — mondta a tanácselnök) magáról eleve jó hírt keltő új igaz
gatót neveznek ki. Közben váltják egymást az igazgatóhelyettesek is. Mindegyik 
egy-egy jó személyes ötlet kudarca miatt távozik — ezek az akciók (pávakör, ze
nei napok, olvasótábor stb.) meglehetősen rövid életűek. A budaligeti társadalom 
— melynek nagy része nap mint nap belekóstol a főváros kulturális komfortjába 
és csillogásába — elégedetlen, de elégedetlensége nem válik az intézmény formá
lójává. Aki megelégeli, nem látogatja többet a házat, beíratja gyerekét valamelyik 
budai iskolába.

Perem  (1982)

1982 augusztusában mondta ki a tanács-vb az intézmények integrálását. A 
döntés főszereplői dramaturgiai helyüknek megfelelően emlékeznek vissza erre. 
Emlékezéseik sajátos együttese idézi fel a valóságot hitelesen. Az iskola akkori 
igazgatója: „A megyei művelődési osztály döntötte el, hogy a volt járás területén 
több helyen párhuzamosan, egyelőre kísérleti jelleggel végrehajtja az integrációt. 
Elsősorban anyagi okok vezették a döntéshozókat, erre abból a tényből következ
tetek, hogy semmi pluszköltséget nem voltak hajlandók vállalni az összevonás 
nyomán. Tavasszal behívatták az osztályra, és bejelentették, hogy ÁMK-vá ala
kulunk, röviden ismertették az integráció előnyeit, elsősorban a pedagógusok kis 
településeken betöltendő kultúrmisszionáriusi szerepére és a néptanítói hagyomá
nyokra hivatkoztak. Azt mondták, nem kell azonnal választ adni, beszéljük meg a 
testülettel és az érintettekkel, majd visszatérünk rá. A pedagógusok először meg
szeppentek, meg kellett őket győzni arról, hogy egy ilyen kis településen, úgyis a 
pedagógusokra vár minden. Egyedül a művelődési ház igazgatójával voltak problé
mák, megszokta, hogy neki nem parancsol senki. . .” A művelődési ház vezetője: 
„Én egy tanártól értesültem arról, hogy az iskola igazgatója lesz ősztől a főnök. 
A várostól nem sok iránymutatást vagy segítséget kaptunk, legfeljebb a munka
tervek formai szabályait közölték velünk. Annyi haszna mindenképpen van, hogy 
azok a pedagógusok, akik akarnak, ,simábban’ közreműködhetnek a ház program
jának kialakításában, de ilyen pedagógus valójában alig egy-kettő akad.”
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A  városi tanács közművelődési előadója, az Á M K -ü g ye k  felelőse: „Az Á M K  
alapgondolatával még a közművelődés előtti időkben találkoztam , az ötvenes évek 
néptanító inál, még korábban a kántortanítóknál. Sokoldalú szakemberek voltak, 
vezették az énekkart, a leventét, kántorizá ltak, színdarabokat tan ítottak be. A m ikor 
a rendelet megjelent, m i mosolyogtunk: a dolog m ár régen fel van találva. Ahol 
a fe lté te lek  adottak, megszerveztük az összevonást. Abból indu ltunk ki, hogy a do
log csak ott ér valam it, ahol meg is valósul, ezért nem kapkodtunk, hanem számí
tásiba vettük, hol irá n y ít olyan szakember, ak inek gyakorlatában m ár megjelent 
v a la m i Á M K -szerű, s úgy ta lá ltu k , hogy ezek elsősorban a régi néptanítók, vagy 
azok a pedagógusok, ak ikn ek  népm űvelői gyakorlatuk is van. Perem  azért jö tt elő, 
m ert az iskola akkori igazgatója régi népművelő volt, lehetett rá  más esetekben is 
tám aszkodni. Ism ertük a fa lu  helyzetét, a körülm ényeket is kielégítőnek ta lá l
tuk. Szám ított az is, hogy hosszabb ideje stabil, függetlenített művelődésiház-igaz- 
gató volt, ha nem is vo ltak  teljes m értékben megelégedve a m unkájával. Talán  
a rra  is számítottunk egy kicsit, hogy m ajd  éppen az Á M K  teszi őt aktívabbá.”

A  tanácselnök: „A  m i Á M K -n k  a második vonalban alakult. Előtte T .-ben  
vo lt m ár egy kísérlet, s az bevált. Ekkor született a döntés, hogy a járásban há
ro m  helyen szerveznek integrációt. A z iskolaigazgatóval bem entünk a városhoz, 
o tt ism ertették a tervet és közölték, hogy nem ke ll rögtön választ adni. H azajö t
tü n k , megbeszéltük a tömegszervezetekkel, a pedagógusokkal, s úgy láttuk, hogy a 
közművelődéssel való együttműködés a jövő útja . El akartuk  érni a nevelők be
kapcsolását a közművelődésbe. N em  vártu n k  látványos fordulatot. T üre lm i időt 
ad tu n k  az útkereséshez. M ost jó  úton já ru n k: az énekkar, a fe lnőtt színjátszás 
m á r az Á M K -s  működés eredménye. Azóta sem változott meg a felsőbb irányítás  
figye lm e irányunkban, lényegében úgy dolgoztunk együtt, m in t korábban.”

A  tanácstitkár: „A z Á M K  megyei instrukció alapján  jö tt létre. A z vo lt az á l
láspont, hogy ahol lehet, o tt ke ll. Problém ának lá tju k , hogy az Á M K  szervezete 
és működése még nincs központilag szabályozva.” A  p árttitká r: „A község még 
nem  nőtt fel az Á M K -b a n  re jlő  lehetőségekhez. A  megalakítás h íré t az akkori 
p á rtt itk á r  jelentette be a párttagoknak. A  m egalakítás során vo ltak konfliktusok: 
a művelődési ház vezetője sérelm ezte a rangvesztést. . . ”

A  tény az, hogy 1982. augusztus 18-án „napirenden k ív ü l” esett szó az Â M K  
alakításáról, az írásos előterjesztés után döntés született. A  tervezet a célok között 
ké t m otívum ot hangsúlyozott: a község ku lturá lis  alapellátása színvonalasabb lesz, 
az intézményrendszer üzemeltetése gazdaságosabb. További hasznot az „anyagi és 
szellem i erők koncentrációjában”, ille tve  a „szakm ai vezetés erősítésében” rem éltek.

Űtköz (1982)

A z Á M K  keletkezéstörténetét a megyénél kezdték el írn i. A  hivatalos em lé
kezet m éltónak lá tja  az eseményt számon ta rtan i: a megyei tanácselnök 1980-ban 
a Minisztertanács Tanácsi H iva ta lán ak  tanfolyam án az i n t e g r á c i ó  h ívének szegő
d ik . A z  apparátus hozzálát, hogy felderítse, m ely helyeken aktuális az intézm é
n yek  összevonása. Rövid előkészítő szakasz után 1981. december 1-jén m egjelenik  
a megyei irányelv a helyi tanácsok intézm ényeinek irányításának továbbfejlesz
tésére. Az apparátus elsősorban a kis —  egy-két csoportos — óvodák és a közös 
községi tanácsok esetében a 8 osztályos kisiskolák sorsát vélte rendezhetőnek a ta 
nácsi intézmények igazgatási összevonása ú tján . A z integrációra kiválasztott intéz
m ények listájára Űtköz neve is fe lkerü lt. A z 1960-ban em elt ku ltúrház m egalapítá
sától fogva gazdátlan vo lt: még a hatvanas évek viszonylag konszolidált viszonyai 
között sem futotta egész álláshelyű népművelőre. A z Á M K  igazgatója ekkor m ár 
nyolc éve dolgozik a fa luban. 1976-ban o ffenzívát ind íto tt az iskolai férőhelyek  
bővítésére és a tanítás körülm ényeinek javítására. 1979-es társadalm i m unkára  
támaszkodva, elvégzi a fa lu  az iskola két tantermes bővítését, m in tát szolgáltatva 
a „semmiből fejleszteni” gyakorlatára. (Jellemző, hogy az ács és a kőműves szak
m unkán kívül sem m it nem k e lle tt „k ifize tn i”. H a  az iskolázás helyi problém ái 
megoldhatók ezen a módon, m ié rt ne lennének megoldhatók az integrációé is? A 
megyei vezetés tehát „ leü l” a helyi intézm ény vezetőjével, ak ik  a koncepciót el
fogadják. Az igazgató mindenesetre nem áll ellent. Egyfelől nem engedheti meg 
m agának a v itát, m ert az Á M K  —  ha re jte tt módon is —  elismerése eddig végzett
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m unkájának; másfelől korábbi munkaköreiben (m int járási előadó) meggyőződhe
tett az ellátás hiábavalóságáról. A z azonban m ár aligha magyarázható ezekkel 
a tényekkel, hogy nemcsak nem  áll ellent, hanem nem is kér. Pedig éppenséggel 
volna m it. M indennek következtében az integráció valójában nem fejlesztés, ha
nem igazgatási-szervezeti aktus. A z A M K  megalapítása után —  a lényeget illetően  
— folytatódott minden ott, ahol előtte abbamaradt. Nem  vo lt számukra tovább
képzés, nem kaptak intézményes segítséget, az útközi testület magára hagyva pró
bálkozik meg- és k ita lá ln i felügyeleti szervei szándékát.

Balatonm ellék (1982)

A  balatonm ellékiek szerint az Á M K  organikus fejlődés eredménye. Ez a la tt az 
ertedő, hogy a község vezetői egyöntetűen az A M K  létrehozása m elle tt voltak. 
Nem  is ke lle tt ellenvéleménnyel v itatkozniuk. Az akkori pedagógustestület még 
ma is fellelhető tagjainak emlékezete szerint ők maguk is tám ogatták a közm ű
velődés felő l érkező kezdeményezést. A  lakosság — m ár am ennyire akkoriban  a 
lakosság egyáltalán beleszólhatott ilyen típusú döntésekbe —  sem ellenkezett: is
kolát akart és iskolát kapott (a rra  a döntés előkészítői gondosan ügyeltek, hogy 
az épület a laprajzán „leszámolható” és elszámolható legeyn a 8 db tanterem ). A  
megyei irányítás az átcsatolás után (a község Keszthely körzeteként Veszprém m e
gyétől Zala megyéhez került) toleránsnak bizonyult. Még a kisméretű tornaterm et 
is s ikerü lt átterveztetni termetesebbre. M indennek persze „ára” is vo lt: a 15 m il
liósra tervezett beruházás 1982-ben kerek 27 m illióval záru lt —  jelentős társadal
m i m unkával, a kivitelező helyi tsz jó indu latú  számlázásával. Ezzel viszont B a la 
tonm ellék valóban egy csapásra ju to tt mindenhez: megfelelő könyvtárhoz, a nagy
terem mellé kiscsoportos helyiségekhez, megfelelő iskolai terekhez. A z  intézm ény  
m unkatársi ko llektívá ja  élénken tájékozódott. Balatonm ellékről úgy kezdtek beszél
ni, m int a mozgalom új generációjának egyik legtöbbre h ivato tt tagjáról.

A  társközségek közül Szentváron a felső tagozat Balatonm ellékre körzetesíté
sével 1971-ben derékba tört a helybéli iskolázás, Zalaszéken több m in t 100 isko
lásgyerek tanult. A  régi iskolaépületet it t  2 tanterem mel toldották, m íg nagyot 
gondolva (s elszakadva a székhelyközségtől, kiszakadva az Á M K -b ó l) el nem  ha
tározták egy iskola felépítését.

V izsgálatunk idején Zalaszék az átmenetiség je le it m utatta, az iskola m á r el
szakadt és k iv ív ta  önállóságát, a művelődési ház halott kísértetkastélyként maga
sodott a fa lu  fölé, a M akoveczre váró m agtár (abból a la k ítjá k  m ajd  k i az iskolát) 
még a 86-os nyár sovány termését őrizte.

Ahogy Balatonm ellék esetében semmi ellenállást nem tanúsított a megyei irá 
nyítás, éppúgy nem tanúsít semm iféle ellenállást a zalaszéki elszakadással kap 
csolatban sem. A  megyei művelődési osztály illetékese az Á M K  létesítését is és 
Zalaszék „kilépését” is a megyei koncepció megvalósulásaként aposztrofálja. M in 
denesetre, ha Zalaszék saját örömére, saját szája íze szerint építtet iskolát, akkor 
megnemesedne a Zalaszék és Balatonm ellék között régi idők óta feszülő riv a liz á 
lás. A  csapat „áll elébe” a kihívásnak. M á r csak azért is, m ert új körü lm ények kö
zötti működésének első percétől k ih ívásnak tekintette körzeti feladata it, igyeke
zett kim utatn i az összekapcsolásból eredő hasznot is.

Tótbokrod (1983)

1966 októberében egyesült közös községi tanácsban a tótbokrodi körzet nyolc 
községe. 1971-ben elnyerte a nagyközségi címet. A  faluegyesítés után két év telt 
el, míg fe lépü lt a körzeti iskola is. 1968. június 15-én avatták nyolc tanterm ével, 
úttörőszobával, gyakorlati m űhellyel —  korának típustervei szerint. A z 1968— 69-es 
tanév m ár összerázta a körzet pedagógusainak és gyerekeinek kaleidoszkópját, a 
m ai A M K -n a k  több központi figu rá ja  ekkor kerü lt a központba —  bár a p erifé 
riákon kisiskolák még működtek. A  körzeti iskola 5 év a la tt 3 igazgatót emész
tett fel.

1973-ban I. B. kap igazgatói megbízást. Am bíciói egyik forrásaként ta rtja  szá
mon népi kollégista m últját. A z 1974. évi nyári nevelési értekezlet határozatot hoz
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a „szaktantermi rendszer” bevezetésére. „ A j á n d é k b a  k a p t u k ,  m in t ahogy annak  
ide jén  az iskolaotthont és a globálist (ti. a v ih a rt aratva érkezett „globális” o lva
sástanítási módszert) is, de abból két év a la tt k iléphettünk” —  mondja egy in te rjú - 
alanyunk. 1974-ben lép a kö n yvtár élére a tanácselnök leánya, s lesz „felszabadulási 
em lékkönyvtár” a kön yvtár, 1975-ben foglalja  el művelődésiház-igazgató posztját, 
1976-ban sportélet fe llendítésére látszik remény. A  helyi változások d inam ikája  
ezúttal szinkronban van  a központ d inam izáló törekvéseivel. 1977-ben I. B. igazga
tó ú r m ár úgy számol be, hogy a „szaktanterm i rendszer előnyeit senki nem v ita t
ja ” (BA Z megyében vagyunk, a szaktanterem fellegvárában!). A  beszámoló továb
b i sikereket soroló: „Bő te re t adtunk a közművelődési törvény végrehajtásának.”

Ugyanebben az évben születik határozat arró l, hogy legyen „szlovák oktatás”. 
Bizonyára ezzel összefüggésben könyvelik el sikerként, hogy fe lú jíto tták  a szlovák
la k ta  tagközség iskoláját. S még egy A M K -szerű  lépés: 1977 szeptemberétől okta
tási célokra használták a művelődési ház egy term ét. Egy óvónő A  já ték  alkalm a
zása címen országos pá lyázatra  kü ld i tanulm ányát!

1979 a gyerm ekek nem zetközi éve vo lt világszerte. A  járási tanács is úgy dön
tött, hogy ércnél m aradandóbb művel kapaszkodik a v ilág h ír peremére: úttörőtá
b o rt épít. Közadakozásból. Valam ennyi község leteszi a maga obolusát. Az egyik 
tótbokrodi tagközség lesz a tábor helye. A  tábor gondját az iskola kapja meg, 
hozzá egy gondnoki státust. Továbbá más státusok szimbólumát, hiszen egy i f jú 
sági tábor fontos helye egy-egy régió közéletének, különösen táborozási turnuso
kon kívül. N y ilván  ezért sem bánták a táborépítést, b ár az iskolavezetés gondjai 
megnőttek.

Időközben az égi oktatásügybe pályázik a tóthutai tagiskolái tanító. H a lá la  
u tán  nem sokkal véget é r  a tanítás Tóthután. A z iskolából ku ltúrház lesz, m ert 
az eredeti ku ltúrházat (ahol szívesen összejött vasárnaponként, mise után az or
szágszerte híres pávakör) a polgári védelem parancsnoksága rekv irá lja .

Kovácshután 1980-ra d a tá lja  az emlékezet az ifjúsági klub fellendülését. A  
tanév végi beszámolóban elhangzik, hogy a napközis csoport valam ennyi tagja egy
ben könyvtári tag lett. Ugyanebben az évben I.  B. huszáros munkaerő-átcsoporto
sítást h a jt végre, egy tan ító t az óvodába oszt be dolgozni. A  megye ugyanekkor 
1981-ben elutasítja a szlovák falum úzeum  létesítésének tervét, m ert „ilyen m ár 
van  a megyében”. 1982-ben viszont ismét Tótbokrodra fordul a járás figyelme. 
A m ik o r a tanáos-vb a h e ly i közművelődést tárgyalja , akkor a járás küldöttje az
za l zárja  értékelését, hogy „ itt  magasabb a mérce, m in t m ásutt”. A  magasabb m ér
ce a függetlenített népm űvelő m unkájának közvetlen eredménye. Van  valam i a 
levegőben. 1982. szeptem ber 2-án a tanács a könyvtárat értékeli, a megyei küldött 
azzal zárja értékelését: „A  könyvtár a közeli jövőben új szervezetbe épül be, az 
integráció célja egy dem okratikus intézm ényrendszer kialakulása.”. A  pártbizott
ság titkára  ugyanebben az évben még titokzatosabb, de va lam i nagy esemény elő
szele érződik a jegyzőkönyvből: „összváltozás cé lja it illetően programot határoz
ta k  meg, kiélezték a p ro b lém ákat.” . M indebből most m ár sejthetjük: it t  Á M K  lesz! 
A  legenda bőbeszédűbb. Kacsintások és titkos mosolyok közepette valam ennyi 
szemtanú, képviseljen b árm ilyen  hatalm at, szervezetet, értésünkre adja, hogy az 
ö tle t „felü lről” jö tt. A  já rásn ak  vo lt olyan vezető embere, ak i mindenképpen jó  
pontot akart szerezni a megyén (el is nyerte a ju ta lm át: azóta magas tisztviselője 
le t t  a megyei tanácsnak). Sokat nem ke lle tt győzködni. A z ambiciózus igazgató 
ö rü lt a javaslatnak, a tanácselnök is. A z „elsők között vo ltunk a járásban” büsz
keségével beszél az a lapításró l. A  vezetés megteszi a szokásos zarándokútját Be
senyőtelepre —  a vasárnap i játszóház élménye vo lt a legerősebb —  és megszületik 
a döntés. A  közművelődés nem  bánta, csökkent a felelőssége — , értékelik a 
községi vezetők. A  tanácselnök különösen jó l fogadta, hogy az Á M K  alapításával 
k ik e rü l közvetlen tanácsi szakigazgatás felelőssége alól az ágazat irányítása, végre 
szakember kezébe. A z  iskolavezetés, mely ekkor m ár nyögte az úttörőtábor te r
heit, magára vá lla lta  ezt is. Több le tt a gondjuk. Most döbbentek rá, hogy ezen
tú l nem nyolc községből a központi iskolába já ró  gyerekek művelődésének szerve
zése a felelősségük, hanem  az intézmény nélkü l m aradt tagközségeké is. Csak ők 
é rz ik  a változást, hiszen a könyvtári óra megszervezése szinte lehetetlen, fél óra 
az ú t oda, fél óra vissza az iskolából. M ég azok a kolléganők, ak ikrő l az intéz
ményvezetés elismerően szólt, hogy ők az „igazi Á M K -s o k ”, azok is a „semmi nem

106



történt” legyintésével in tézik el az Á M K -a lap ítás t, a bábszakkörvezető m ajdhogy
nem nehezebben ju t a tiszteletdíjához, m in t m íg a m űvház folyósította neki. Az  
igazgatóhelyettes így fogalmaz: „Ügy jött, m in t derü lt égből a villámcsapás. Senki 
nem tudott róla, hogy m i ez. Most, három  év után sem vagyok tisztában ennek az 
A M K -n a k  a működési elvével. Nincs mankó, nincsen irodalm a, ö tle teke t próbá
lunk saját magunknak, volt, am ibe belebuktunk, volt, am i jó l sikerült. N incs egy 
k ia la ku lt szisztéma, am i alapján jó l működhetne.”

A  helyi perlitbánya művezetője, a körzet szakmaközi bizottságának elnöke, a 
helyi művelődés egyik jeles ak tiv istá ja  is csodálkozik. Á M K ?  ö  arró l beszél, 
hogy a pártház építésekor m ár szóba hozta: összefogással a középületek, községi 
létesítmények együttesét kellett volna felépíteni, szabadidőközpontot. „A z igen, az 
le tt volna az Á M K !” A z integráció helyi fogadtatását tükrözi az akkori v b - és ta 
nácsülés jegyzőkönyve: a vb-n a közművelődési terv tárgyalásakor je len tették  be 
az „összevonást” , a tanácsülésben pedig a tárgyalt napirendek után hozzászólás, el
lenszavazat nélkül fogadták el az átszervezést. 1983 januárjátó l közös igazgatás 
ala tt m űködik a háromcsoportos óvoda, a négy településen, öt épületben lévő 17 
tanulócsoportos iskola, a napközi 4 csoportja, a két településen lévő művelődési 
ház és a 8 klubkönyvtár. A z Á M K  megalakulásakor semmilyen központi, megyei 
pénzügyi támogatást nem kapott, csak véletlenül az úttörőtábor beszerzési többlet
keretét éppen 1983-ban kapta meg, és ezért nagyobb a költségvetés összege. A  
későbbi fejlesztésektől is azt tartják , hogy az Á M K  lététől függetlenül kapták. A  
működéssel mérvadó körök elégedettek, 1984-ben a p árt-vb  is csak az elégedett
ség hangján szólt a működésről.

1985-ben új beruházás kezdődik, a várva vá rt tornateremé. I. B. nyugdíjba  
vonul. Sz. M ., a körzeti iskola egykori tanára, vo lt járási funkcionárius kap igaz
gatói megbízást.

1986 némiképpen az újraintézményesülés éve. Több szolgálati lakás szabadul 
fe l a tagközségekben, így „visszatérj eszkedhetnek” a közművelődési intézm ények. 
Kovácshuta, a tagközség, óvodát rendezhet be a székhelyközség örömére, hiszen 
így az ottani óvoda mentes marad a cigánygyerekektől.

Jászfalu  (1983)

A  Szeged környéki tanyavilág településszervező energiái az e lm ú lt 2— 300 
évben rendre újabb és újabb fa lvak  kialakulásához vezettek. A  botanikai neveze
tességnek számító ősláp szomszédságában a századforduló tá ján  vá lt k i, önállóso
dott Kiskundorozsma tanyabokra. Ez a m ai Jászújfalu központja. Iskoláztatási 
és művelődési állapotokbeli mutatói átlagos norm ákat tükröztek a 70-es években. 
A  különbség, hogy a felmerülő nehézségek (pl. az óvodáztatás problém ája) meg
oldásában sohasem hagyatkoztak a központi, járási segítség kizárólagosságára.

A z ÁM K -m ozgalom ba kerülés előzményei között helyben született és im por
tá lt elemek egyaránt találhatók. A z 1981-es Á M K -fe lm érés  adott lökést a megye 
és a járás művelődésügyi osztálya m unkatársainak, hogy néhány városkörnyéki 
településen az új szervezeti form a bevezetését kezdeményezzék. A  kísérletre  
vállalkozó hét település egyike Jászújfalu. A z  adaptációt két tényező segítette. 
Egyrészt a járási késztetés nem já r t  d irek t utasítással vagy más kényszerrel, 
másrészt s z e r e n c s é s  i d ő s z a k b a n  érte az ötlet a helyi művelődési fo lyam atok irá 
nyítóit. A z iskolaigazgató — K. F., korábban több éven keresztül népművelő, 
községi tanácselnök —  települése fejlődéséért áldozatos tevékenységre b árm iko r 
kész. A z új irán t nyitott. A  fia ta l, dinam ikus tanácselnök a városi léptékkel m ért 
in frastruktúrájú  település számára ideális szerkezetet ta lá lt az Á M K -fo rm áb an . 
A z iskolabővítésben, a művelődési ház felú jításában felhasznált rend kívü li m ér
tékű társadalm i erők tartós koordinálására n yú jt hosszú távú eszközt. A z  in téz
mény működésének eddigi történetében a művelődési ház vezetésének időszakos 
megoldatlanságait szerencsés módon képes vo lt áth ida ln i az ú j szerkezet. Köz
életi és szakmai sajátosságait a döntés-előkészítés demokratizmusa, s a végre
hajtásban az egyéni vállalás felelőssége jellem zi.
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M énestelek (1983)

A  60-as évek e le jén  m egindult urbanizáció a ménesteleki vidéken végképp 
kikezdte a m ajorokba telep ített tanítóházaspár— kisiskola „oktatási rendszerének” 
m odelljét. 1973-ban m ég épült k in ti két tantermes iskola, de 1975-ben a k in ti felső 
tagozat megszűnik. A  70-es évtized elején az á lla m i gazdaság —  az egykori M é
nesbirtok — prosperálásának jóvoltából, lakóte lepek épülnek. 1975-re felépül a 
100 fős diákotthon.

1970-ben a községi k lubkönyvtár élére kerü l H . L ., az ambiciózus fia ta l szak
em ber, aki az A M K -cs in á lásban  is k itünteti m a jd  magát. 1973-ra tehető az A M K -  
genezis. Községi, já rá s i, megyei vezetők számára ekkor vá lik  elodázhatatlanná a 
központi iskola megépítése, ekkor keresi fe l a tanácselnök (K IS Z-es kapcsolat 
révén) T ihanyi Ju d it építészt az Áéptervnél, ahol a  szocialista brigád társadalm i 
munkában készíti a te rve t. Ugyanebben az évben h a llg a tja  meg H. L. Vankó  Ild ikó t 
és Jeney Lajost, az A M K -m o zg a lo m  két p ró fé tá já t a nyári egyetemen, és ismer 
az intézményfejlesztés helyi gondjaira a m egism ert ötletben. A z előkészítés és 
a hezitálás állapotában ta lá lja  a döntéshozókat a 74-es közművelődési párthatá
rozat, mely tudvalévőén Á M K -p á rti volt, de ez még csak a po litika i aggályokat 
oszlatta, az anyagi fe lté te leke t elő kelle tt terem teni. Ehhez adta meg a döntő lö
kést a Népművelési In té ze t akkori igazgatónőjének, egykori helybeli népművelő
nek a fellépése 1975-ben, a fellépésben lényeges az ígért támogatás. Vankó Ild ikó  
1976-ban asztalra teszi a  funkciótervet.

Nyolc kemény év után, 1983. május 26-án, Köpeczi Béla m iniszter fe lavatja  
az ű j intézményt. U g yan  1981 óta folyamatosan z a jlik  a szervezeti, ta rta lm i, jogi 
előkészítés, esettanulm ányunk adatgyűjtői úgy ta lá ltá k  a ménesteleki Á M K -t  1987 
végén, hogy a „hagyományos iskolai terü le tre  behatoló népművelői törekvések 
rendszeres inform ális  elutasításba ütköztek, s elvétve találkozni a felnőttek m ű
velődésével foglalkozó terü letekre merészkedő pedagógussal. Az in frastruktúra euró
pai színvonalon m é rt korszerűsége az elm últ öt évben elfedte a szakmai korszerű
sítésre való m ú lh a ta tlan  igényt.” A  kutatócsoport m ásik tagja, ak i rövidebb időt 
tö ltö tt az épületben, an n y it regisztrált, hogy a „medencében”, a szőnyegpadlós 
süllyesztett „zsibongóban” m indig eleven, könnyed, humánus életet talált.

Nagylápos (1984)

Visszavonulás az A M K -fo rm á b a  — ez a rö v id  cím e a nagyláposi A M K -tö rté -  
netnek. Igazán egyszerű történet. A z 1977-ben végrehajto tt iskolakörzetesítés után  
ugyan javu lt a „szakosellátás” a T isza-m enti három  község alkotta közigazgatási 
szervezetben, ja v u lt az iskolaépületek állaga és felszereltsége, sőt az „utazási do
táció” révén a pedagógusok jövedelme is. D e növekedtek a  társközségi létből adódó 
társadalm i feszültségek. Ezt a helyzetet ta lá lta  a 119/1981-es M M -rend ele t, s az 
azt követő „megyei irá n y e lv ”, m elynek nyomán csak az egykori tiszafüredi járás
ban 8 Ä M K  született rö v id  időn belül. (Nincs ide messze az ÁM K -m ozgalom  böl
csőhelye sem, a v íz tározó  túlsó partján , igazán közeli zarándokhelye a leendő 
A M K -k  leendő vezetőinek.)

1984 májusában előterjesztés kerü l a tanács-vb elé: m indhárom  tagközség a la 
kítson Á M K -t  sa já t művelődési intézm ényeiből. (A  közigazgatás csak nyer a 
„bolton”, az önállóságot követelő, riva lizá ló  tagközségi közvéleményt is csitítja, s 
egyszerűbbé tette —  sa já t maga számára —  az irányítást, m ert csak 3 igazgató 
az elnök partnere. Ráadásul egy kényelm etlen káderkérdést is meg lehet oldani 
az új funkcióra hivatkozással, ú j igazgató nevezhető k i a nehezen félreállítható  
rég i helyére.)

A z előterjesztés indoklás részében ugyan az szerepel, hogy az ú j szervezet 
„erősíti az irány ítást, gyorsítja a központi intézkedések végrehajtását, koncent
rá lja  az erőket, erős íti a társközségi pozíciókat, önállóságot”, ám nyilvánvaló  a 
látens cél — az állam igazgatás, helyi hatalom , a helyi társadalom és a humán  
értelmiség konszenzusának bázisán, egyben a vé lt „felső” elvárásnak is eleget 
téve lehetővé ten n i a körzetesített iskolák és óvodák felrobbantását. (Helyszíni 
megfigyelőink fontosnak tarto tták megjegyezni, hogy a közművelődésnek Nagy- 
láposon volt szakképzett embere, a helyi közművelődés nem pangott.)
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M ié rt Á M K ?  A  tanácselnök ma m ár n yíltan  beszél. „Megmondom őszintén, 
ez tak tika i dolog is volt. Hogyha azt csináljuk, hogy visszavisszük az iskolákat 
és óvodákat, úgy, ahogy voltak, akkor ez egy kom oly íté let (a megyében igen 
nagy sikerként számon tartott!) a körzetesítés fö lött. D e ha nem ugyanazt csinál
ju k  meg, akkor ez azért nem így hat.”

A  vb természetesen igent mond, az igazgatójelölt megteszi obiigát zarándok
ú j á t  Saludra, Besenyőtelepre. 1984. július 1-jén  megindul az A M K . 1985-ben 
fe lú jít já k  az iskolát, 1986-ban könyvtárépületi rekonstrukció kezdődik.

A z élet a megszokott rendben megy tovább. A  pedagógusok lassan ism erik fel, 
hogy „csapdába” sétáltak, m unkakörük elemévé vá lh a t a közművelődési szolgál
tatás is — ami eddig maguk választotta pluszm unka volt. Visszaszerezték isko
lá jukat, de előbb-utóbb Á M K -k é n t „Ä M K -ra  k iróható” feladatokat is te ljes íten iük  
kell. Hogy ez m i, még nemigen tudták vizsgálatunk idején, de m egjelenik jó l 
kö rü lírtn ak  vélt szakmaiságuk biztos fedezékeiért érkezett aggodalmuk.

Szélesvörösvár (1984)

A  szélesvörösvári rekonstrukció V. ütemében épülő lakótelephez a 80-as évek 
elején lá ttak  hozzá. A  lakótelepi norma —  iskola, óvoda, bölcsőde —  adott volt. 
1982-ben m ár fe lm erü lt az A M K -ép ítés gondolata. A  gondolat ihletői, elfogadói 
között ta rtjá k  számon a tanácselnök-helyettest, ak i ugyan úgy nyilatkozik, hogy 
emlékezete szerint „fővárosi szintről jö tt a gondolat, hogy ide Á M K  ke ll, hogy 
koncentrálni kell az erőket, és így m ajd kevesebb pénzből többet lehet építeni.” 
Visszaemlékezését így fo ly ta tja : „Kerületünk n y ito tt vo lt a felü lről jövő kezdemé
nyezéssel szemben. Ez nagyrészt B. G. — ekkor kerü leti művelődésügyi csoport- 
vezető —  egyéni adottságainak köszönhető. Eredetileg nagyobbat terveztünk, de 
sajnos szűkültek a lehetőségek, és a hangsúly az alapellátás felé tolódott el.”

Mindenesetre 1984 tavaszán a helyi sajtó úgy ünnepli a 150 milliós beruhá
zást, hogy általa a főváros e l s ő  n e v e l é s i  központja épül. Ekkor a később h írhedtté  
váló D U TÉ P  emberei m ár négy éve építkeznek. „A  központ nem az ide látoga
tóknak épül — fo ly tatja  a sajtó a tarta lm i előkészületekről szóló híradást — , h a 
nem a vörösváriaknak. Ó riási szükség van rá. A  városnak ez a része szegény 
iskolában, szegény művelődési intézményekben. Jó helyre épül tehát, de nemcsak 
az it t  lakóké lesz mégsem, hatása a kerület valam ennyi tanintézetében mérhető  
lesz idővel. Több levegőhöz ju t  álta la  a többi iskola is, és a tanítás színvonalának  
emelése m ellett több erő s helyiség marad a tanterven tú li célok megvalósítására.” 
A  közleményből nemcsak az tű n ik  ki, hogy az óriás tehermentesíti a település 
zsúfoltságtól szenvedő meglévő intézményeit, hanem  az is, hogy a település isko
lá i m ind-m ind  rendelkeztek ún. komplexitáshagyományokkal, -kezdeményezések
kel.

A  sok gyerek nyomta az iskolákat, a kerület vezetői a D U TÉ P -p al határidő
módosításokról tárgyalnak, legalább egy évet nyerni kéne. A  D U TÉ P  ígér, m ajd  
kiderül, hogy hiába.

Épül a ház. B. gyűjti, m ajd  a kerülettel tám adt konfliktusok után széjje l
ereszti csapatát (többen a szomszédvár, Káposztásmagyar Á M K -já b a n  kötnek k i), 
ő a m inisztérium ba távozik. „Az Á M K  egy 3000 lakosú lakótelep centruma lehe
tett volna. Egy nagyvárosban megvalósítva azt, a m it egy faluközösség nyú jthat. 
A  személyességet, a tér ésszerű megszervezését. A z  Á M K  igazgatóját az első lakók  
beköltözésével egy időben kellett volna megbízni. H a  az Á M K  iskolája, csak a la 
kótelepi gyerekeké lenne, nem lenne túlzsúfolt. Ú gy tűnik, hogy a Vasút utcai 
iskola előbb lesz kész, de az A M K  építése megelőzte. Szuper Á M K  le tt volna, ha 
sikerü lt volna még uszoda vagy sporttelep, sőt orvosi rendelő, boltok, nyugdíjas 
garzonház stb. Ezzel szemben á ll a keserű jelen, azt a pénzt, am it az uszodához 
adtak volna, odaadták a papírgyárnak. A  boltok a H É V  felé tekintenek vakon, 
Igaz, a körzeti párthelyiségek helyén mozi készülhetett. De az iskolát nem jó l 
bútorozták be, a bölcsődét, az óvodát máig sem adták át.” — nyilatkozta ke
serűen.

A  tervezővállalat 1985 őszén, egy emlékezetes panaszkodó tévériport után  
halgattuk meg. K iá lltak  m ind a nevelési központ, m ind a CLASP erényei m el-
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lett, a beruházó és a k iv ite lező  közti hercehurcát, a D U TÉ P  botrányait sorolták 
mentségül. A  jövőbe látó  építész azt kérdezi: „Szabad-e egyáltalán olyan technoló
giára tervezni és építeni, am elyet a használók —  ti. a pedagógusok —  egyáltalán  
nem is ismernek? És ak k o r szidják az építészt!”

A  tények: 1984 szeptember, ünnepélyes avatás 1085 növendékkel, 1985 m ár
ciusában beüzemel a közművelődés, a gazdasági részleg és a főigazgatóság. Az 
építkezés fo lytatódik. M egkezdődnek a mozielőadások. (A ném afilm ek m ozijára  
fe lfigyel a tévéstúdió.) A z  igazgató F. B., elődje innovatív  am bícióinak örökébe lép. 
A m  a kerü let olyan körzetmódosítást rendel el, m ely éppen az A M K -t  környező  
lakótelep gyerekeit kényszeríti másik iskolába. K onfliktusok a kerülettel s a la 
kossággal is. 1985 szeptem ber: a további épületrészek átadása elhúzódik, a több
célú term ek ideiglenes tanterm ek, a napközis csoportok szinte minden f iz ik a i tér- 
elválasztás nélkül helyezkednek el az előcsarnokban. 37 tanulócsoport, 1000 gye
re k  hozzákezd a m ásodik tanévhez. A z iskola 84 betöltött álláshelyén 21 képesítés 
nélkü li, 8 főiskolás, 7 óvónői végzettségű (19 pedagógus a kerületi pedagógusszál
lón lak ik .) A z áfész fenntartásában m egn yílik  a Tere-fere  étterem, am ely 16 
óráig iskolai menza.

Novemberben m egalaku l a társadalm i vezetőség, 200 gyerek küldött és la tin 
am erikai d ip lom aták jelenlétében — ném i belső ellenkezés dacára —  az úttörő- 
csapat felveszi a híres partizán  nevét. 1985 decemberében sikertelen átadási k í
sérlet, a bölcsődei beiratkozókat e lh árítják . N y it  a könyvtár. Napok a la tt 600 
beiratkozó. A  játéksarok, a kellemes zene odacsalogatja a gyerekeket, fiata lokat. 
A  könyvtár kész fe lad a ta in a k  kom plex teljesítésére, a L E G O -k  gyors fogyását 
természetesnek ta r tjá k , felfedeznek egy sakkozótehetség cigánygyereket.

1986 januárjában  sikeres átadás az ú j épületrészben. A  kerületi pártbizottság  
megbízást ad a kábelte levízió  elvi előkészítésére, a tanács megrója az igazgatót 
a kábeltévé ügyében m u ta to tt túlbuzgóságáért. Februárban az új szárny álm ennye
zetében m utatkozó h ib á k  m ia tt a tanácselnök azonnali hatállyal elrendeli a rész 
kiürítését. A z igazgató rend kívü li szülői értekezleten jelenti be a bölcsőde indu
lásának elnapolását —  bizonytalan időre.

E ponton záru lt a vizsgálati időszak. N a p ja in k  látogatója konszolidáltabb  
viszonyokat ta lá l, nem  kevesebb gyereket, nem sokkal több látogató felnőttet. 
Felism eri a hőskor v ia d a la i után is hűséges m aradt házigazdákat — rutinosabbak, 
fáradtabbak, merész á lm a ik a t m ár nem em legetik.

Kiskunfölde (1985)

Kiskunföldén évekig  érlelődött a helyzet Á M K  létesítésére. A  település alap
ellátásának vizsgálata évszázados lem aradásokat tá r t fe l a városiasodó kunsági 
nagyközségben. Csak elrettentő példaként e m lítjü k  az iskolázás helyzetét: 1000 
gyerek tanítására 5 iskolaépület és szám talan szanaszét szórt szükségtanterem  
szolgált. A  pedagógusok térképekkel a hónuk a la tt c irkáltak egyik épületből a 
másikba, nem vo lt tantestü leti szoba, egy-egy nevelőtestületi értekezlet megszer
vezése helyhiány m ia tt súlyos akadályokba ütközött. A  művelődési ház eredetileg  
gazdakörnek épült, 260 négyzetméter a lapterü letű  épületében egy ütött-kopott 
nagyterem, egy-két klubszoba, és egy iroda fé r t  el. A  művelődési ház állapotára  
jellemző, hogy sem szakalkalm azotti állom ányát, sem két diavetítőből, ké t mozgó
képvetítőből, egy tévéből, két rádióból és két kopott, nyikorgó magnetofonból 
álló felszerelését nem  v itte  az „AM K -házasságba” hozományként. 1985 szeptember 
1-jén, az Á M K  m egalakulásakor egy „eszmei” vőlegény (közművelődés) ke lt frigyre  
egy nagyon is valóságos menyasszonnyal. K iskunföldére iskola kellett. Ezt sem 
Kiskunfölde országgyűlési képviselője, sem tehetséges vezető ipari káderből lett 
tanácselnöke, sem a megye emberei nem  vonták kétségbe. Igen ám ! De művelődési 
ház és könyvtár is k e lle tt!  Ezt sem vonta kétségbe senki, bár ritkábban hangzott 
el, tekintve, hogy a könyvtárban m inden rendben ment (főleg az o lv as ó k . . . ) ,  a 
művelődési házba pedig senki (ha az egymást évente kétszer váltó  vezetőket nem  
szám ítjuk). Bele is k e rü lt  annak rend je -m ó d ja  szerint a megye V I.  ötéves ter
vébe a 16 tantermes iskola kb. 40 m illiós költségvetéssel.

A m iko r az iskola e lv i lehetősége tényleges lehetőséggé vált, m egindult a vita  
az elhelyezéséről. K o m o ly  kötélhúzás vo lt ez, tény, hogy a tanácselnök a falu
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„arculatát form álandó” impozáns közintézm ényt képzelt a centrumba. 1980-ban 
szilárdult azután meg benne a meggyőződés, hogy a m inden sebből vérző k u ltu 
rális alapellátás b a ja ira  a nevelési központ a gyógyír .az intézménytípusnak ezt 
az „apokrif” nevét viseli a megye reprezentatív Á M K -ja , a keceli is). Ebben  
a meggyőződésében segíti a nevelési központok építésében jeleskedő fővárosi te r
vezőintézet jónevű, ügyszeretetéről híres, fanatikus főépítészének gyújtó szavú 
szónoklata a „jövő közintézményéről” a budapesti egyetem kulturális alapellátási 
es szervezetfejlesztési kérdésekkel foglalkozó adjunktusának m ért adatokra tá 
maszkodó helyzetértékelése, a keceli tapasztalatok híre, ambiciózus és gyakorlatá
ban Á M K -s  szemléletű felesége, aki a könyvtár vezetője. Segíti a megeyei tanács
elnök-helyettes ígérete a terv elfogadására, sőt többletköltségek előteremtésére, 
segíti a község ku lturális  alapellátásának reális helyzete, s nyilván segíti az 
„életm ű-em lékm ű” állítás presztízsének vágya, reménye is.

Nem  segítik azonban a kulturális ellátóközpontok vezetői és alkalm azottai. 
Egybehangzó visszaemlékezésük szerint a 16 tantermes iskoláról szóló híresztelé
sek helyére egyszerre észrevétlenül k e rü lt a nevelési központról szóló h ír. A  ta 
nácselnök ezen a kényes ponton szerzett magának ellenségeket. A  döntést nem  
egyeztette a község vezetésével, s nem  tette az iskola, a művelődési ház, s más 
közintézmények m unkatársainak és vezetőinek ko llektiv  felelősségévé. Ügy érté
kelte a helyzetet, hogy utóbbiak vagy felnőnek a feladathoz, vagy elmennek. A  
tanácselnök szemszögéből ebben a helyzetben tipikus vezetői csapda re jle tt. A  
tervezés folyamatában ugyanis valóságos és szakm ai-po litika i szempontból szín
vonalas segítőtársakra, szövetségesekre lelt. M indez néhány évvel elnapolta a 
szembesülést az intézm ény üzemeltetésének problém ájával. A  m ajdani házigaz
dákat senki sem készítette fel.

Ahogyan közeledett az épület —  egyébként egy évvel előrehozott —  átadá
sának időpontja, abban az ütemben „m enekültek” el a m ajdani üzemeltetők 
pályájukról, beosztásukból. 1984-ben lemondott az iskola igazgatóhelyettese (m ű
velődési osztályvezető le tt az újonnan szervezett városi jogú tanácsnál), 1985-ben 
felm ondott a művelődési ház vezetője. Ü j  p árttitká r érkezett a faluba, ez az egész 
községi vezetés átrendeződését „hozta m agával” : az Á M K  beruházásában megha
tározó szerepet v itt  tanácselnöknek le ke lle tt mondania, meg se h ív ták  az in téz
ményi avatási ünnepségre. Az intézm ény átadásakor egy személy se találtatott, 
aki kivételes elhivatottságot érzett vo lna a megsokasodott lehetőségek használa
tára és a megsokasodott feladatok tudatos vállalására.

A z Á M K  felépült, kifejezetten jó  minőségű tervezőm unka, kivitelezői m unka  
eredményeképpen. A z  eredeti költségek több m in t kétszereséért, több m in t 13 
milliós adósságot okozva a községi tanácsnak. A z egy évvel előrehozott átadás 
átka, hogy a könyvtár berendezése hosszú ideig nem készült el, a nagyterem is 
felébe-harm adába m aradt, tulajdonképpeni céljára nem alkalmas, a második 
ütem re tervezett tornacsarnok és a h arm ad ik  ütemben megvalósuló étterem sorsa 
ma a bizonytalannál is bizonytalanabb.

A z m ár a vizsgálat utáni időszakra esik, hogy a fenntartó  tanács ú jra  és 
harmadszor is igazgatói pályázatot tesz közzé a Művelődési Közlönyben.

Tarnavölgy (1987)

Az „előtörténet” 1961-ben kezdődik, am ikor a m átraa lja i községben felépül 
az új iskola, s három éven belül behajózzák a tagközségek iskolásait. Közben az 
egyikben még van erő művelődési ház építésére —  a körzeti közművelődésnek 
máig ez a legreprezentatívabb (m ondhatni ez a)  közművelődési objektuma.

1973-ban kerül sor a közigazgatási egyesítésre —  m iután az iskolások ezt az 
utat m ár jó l „kitaposták”. A  legenda szerint a besenyőtelepi épületeket először ide, 
a városiasodó tarnavölgyi településbokornak ígérték. Ebből nem lett semmi, de 
1978-ban megépül a tornaterem. 1979-ben zeneiskola kezdi meg a működését az 
iskolában. 1980-ban egy közeli városi tanács művelődési osztályvezetői posztjáról 
idehelyezik igazgatónak B. M .-t (jelenleg is ő az igazgató). 1981-ben remény csil
lan fe l a székhelyközségi művelődési ház építésére, m elyet a „kialakuló  kom plex  
intézm ény” céljaira emelnének, de közben megváltoznak a tervek, s ú j óvoda
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épül. Ez évben az iskolában áta lakításokkal 82 négyzetméteres összevont könyv
tárat a lak ítan ak ki. 1984-ben korrekciós osztály, „zsolnais” osztály indul, faku lta 
tív  angoltanítás kezdődik —  közművelődési keretek között. Változás következik  
be a közigazgatásban, a  település a megyeszékhely városkörnyékéhez kerü l ahol 
— dacára annak, hogy a megye rin gatta  az Á M K -m ozgalom  bölcsőjét — még 
nincs kom plex intézm ény. Vizsgálatot végeznek a területen, s m egállapítják, hogy 
itt  adottak a fe lté te lek  az integrációra, hiszen a „tarta lm i m unka máris Á M K -  
szinten ta r t” .

Ez évben fontos szervezeti áta lakulások is lezajlanak: az óvodát az iskola- 
igazgató m u nkálta tó i jogköre alá helyezik , B. M -e t megbízzák a székhelyközség 
közművelődési ügyintézőjének feladata ival. S. Т .-né tanár, a helyi népművészeti
honismereti mozgalom energikus a la k ja  lesz a tagközségi művelődési ház igaz
gatója. A z iskola a h ely i gyár segítségével számítógépparkot rendez be, nyelvi 
labor létesül (ez ugyan némiképpen korlátozza a könyvtár kapacitását —  a nap
közisek panaszkodnak is, hogy a sok külön angol óta ritkábba ju tn a k  a könyv
tárba). Az iskola lépéseket tesz angol-m atem atika tagozatos osztályok indítására. 
Egy, a modernizáción nem  feltétlenül segítő változás: 14 százalékra em elkedik a 
cigánygyerekek aránya. 1986-ban fe lú jí t já k  a székhelyközség több épületét —  
klubokat rendeznek be. Október 28-án az igazgató jelentés terjeszt a nagyközségi 
tanács elé az A M K -lé tes ítés  lehetőségeiről, szükségességéről. Szó esik a székhely
községi ku ltú rház cé lja ira  fe la jánlott tehóról, s arról, hogy az Á M K -alap ításhoz  
három fő népm űvelői, ille tve közművelődési igazgatóhelyettesi státus szükséges. 
Nem  sokkal ezután az igazgató sajtónyilatkozato t tesz, ebben a m átra i idegen- 
forgalom kiszolgálásának ígérete is szerepel az érvek között. 1987 februárjában  
a vb állást foglal az Á M K  mellett. M árcius 1-jén  a tantestület ülést ta r t sok ven
déggel. A  v itában  a tantestület soraiból több érv hangzik el az A M K -v a l szem
ben. A  fő gond abban re jlik , hogy a megyei, városi küldöttek a  ké rt státusokat 
megígérni nem m erik , csak b izta tják a helybelieket az A M K  kimondására, hogy 
ez megnöveli esélyeiket. A  testület —  az igazgató is — ford ítva fogalm az: előbb 
ígéret, aztán A M K . A  tanácsülés elm arad, döntés nincs. A  testületben tovább 
za jlik  a m odernizációs-urbánus” és a  „néptanító-folklorisztikus” szárny lappangó 
vitá ja , a tervek  megfogalmazásaiban továbbra is megmarad az Á M K , de a döntés 
egyelőre nem  kerü l szóba.

A  lakosság a székhelyközségben épülő kultúrház (mozi stb.) felépítését várja  
(ennek jogosságát a tagközségek lakói is elfogadják —  egyedül a gyár igazgatója 
fé lti saját ko lón iá juk , vá lla la ti művelődési házuk elhalását az ú j létesítmény
től).

Ez év decemberében az egri városkörnyék másik fa lu jában  a tanács k i
mondja az A M K -t .

JEGYZETEK
1 A z  á l t a l á n o s  m ű v e l ő d é s i  k ö z p o n t o k a t  a m agyar művelődésügyi innováció jelleg

zetes jelenségének tek in tjük , m ely innováció jóform án mozgalomszerűen rob
bant a 70-es évek várakozásteli világába. Csaknem két évtizedes története m int 
modell m u ta tja  fe l a közoktatás és közművelődés korszerűsítésének próbálko
zásait, sikereit, kudarcait. A M K -n a k  azt az intézm ényt nevezik, amelyben az 
úgynevezett művelődési alapellátás (óvoda, iskola, könyvtár, közművelődés stb.) 
integrált szervezetben valósul meg egy közigazgatási egységben. A z Á M K -k  
működéséről a szaksajtóban — többek között e tanulm ány szerzőinek tollából 
— számos közlem ény je lent meg, a közvélem ény mégsem igazán tájékozott.

2 A  „keletkezéstörténetek” olvasóit bizonyosan érdekli a 15 helyi társadalom  több 
sajátossága, va la m in t a döntés nyom án kibontakozó működés is. Megnyugtatásul 
tudatjuk, hogy a kutatás m inderre k ite rjed t, az Á M K  és környezete teljessé
gének fe ltárására törekedett, de je len  közlem ény mégsem tek in thette  feladatá
nak. M e rt it t  nem  m u tatjuk be a m aguk teljességében vizsgálatunk tárgyait, 
ezért választottuk azt a megoldást, hogy a települések nevét —  a szociológiai
történelm i környezetre jellemző, de az azonosítást megnehezítő —  fantázianév
vel helyettesítettük, hasonlóképp „elhangoltuk” a szereplő személyek monogram
ját.
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A KULTÚRA TÖBBNYELVŰSÉGE

3. Lofman

A KULTÚRÁK KÖLCSÖNHATÁSÁNAK ELMÉLETE 
Szemiotikái m egközelítés

Az irodalom nemzeti tem atikán túllépő tanulm ányozása az úgynevezett m i
tológiai iskolával és az indoeurópai nyelvészettel vette kezdetét. Az ösztön
zést néhány meglepő, az egyes szövegek között a legkülönbözőbb szinteken 
föltárt, korábban még csak nem is fe lté te lezett egybeesés adta. Majd az egy
m ást követő iskolák (..átvételek” iskolája, kultúrtörténeti, m arroi-stadiális 
iskola stb.) figyelm üket sorra egy és ugyanazon kérdésnek szentelték: mivel 
m agyarázható az egymástól kulturálisan és történelm ileg távoli irodalm akban, 
mitológiákban, népköltészeti hagyom ányokban az alakok, témák, m otívum ok, 
nevek egybeesése? A napjainkban folyó kutatások középpontjában továbbra 
is ugyanez a problém a áll. A több m in t m ásfél évszázados kutatóm unka ösz- 
szegzésének azt a koncepciót tek inthetjük, mely legm arkánsabban V. M. Zsir
m unszkij és N. 1. Konrad  műveiben ju t  kifejezésre.

Ezekben a m unkákban az irodalom összehasonlító vizsgálatának kérdése 
m ódszertanilag világosan körvonalazódik: m ind a szövegek, mind az egyes 
szövegelemek esetében elhatárolták egym ástól a genetikai és a tipológiai h a 
sonlóságot. Ezen kívül megfogalmazták az em beri kultúra stadiális egységes
ségének gondolatát. Ebben a már Tailor által hangoztatott eszményben lá t
szik realizálhatónak a goethei „egyetemes irodalom ” elképzelés is. Ez a s ta 
diális egységesség n y ú jt elvi alapot a rra , hogy a kutató részéről lehetővé vál
janak  a tipológiai összehasonlítások, illetve, hogy realizálódjanak m aguk az 
álta la  tanulm ányozott történelm i-kulturális „hatások” és „átvételek”. Am i
kor N. I. Konrad japán lovagi ku ltú ráró l, illetve kínai reneszánszról beszél, 
feltételezi, hogy a ku ltú ra  fejlődésének egyetemes történelm i szakaszai az 
egymástól legtávolabbi kulturális övezetekben tipológiailag hasonló jelensé
geket hívnak életre. „Ugyanakkor — jegyzi meg Zsirm unszkij — a különböző 
népek irodalmában létrejövő történelm ileg hasonló jelenségek konkrét össze
hasonlító elemzésekor az irodalmi fejlődés stadiális-tipológiai rokonságának 
a kérdése szükségképpen összekapcsolódik a nemzetközi irodalm i kölcsön
hatások nem kevésbé lényeges problem atikájával. Ez utóbbi teljes k izárása 
egészen nyilvánvalóan lehetetlen. Az em beri társadalom  történetében gyakor
latilag nincsenek példák a közvetlen vagy távolabbi kölcsönhatást nélkülöző, 
teljesen izolált, ku lturális (így többek között irodalmi) fejlődésre — beleértve 
az egyes részterületek közötti kölcsönhatást is.” (V. M. Zsirm unszkij. 1979, 20. 
old.)

E kölcsönhatások eredetét Zsirm unszkij szerint az „osztálytársadalm ak ama 
fejlődési sajátosságában” kell látnunk, hogy az „egységes társadalom -tö rté
neti folyamat egyenlőtlen feltételei közepette” egyidejűleg jellemző rá ju k  a
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stadiális egységesség és az „egyenlőtlenség, ellentmondásosság, e lm arado tt
ság” (Uo). V. M. Z sirm unszk ij egyfelől M arx ism ert álláspontjából indul ki — 
mely szerint „az iparilag  fejlettebb ország a kevésbé fejlett elé csupán ez 
utóbbi jövőbeli fejlődési fázisának a képét tá r ja ” Marx, Engels, 23. kötet, 9. 
old.) —, másfelől A. N. Veszelovszkij akadém ikus — minden ku ltu rá lis  
hatás előfeltételeként felfogott — „egym ást keresztező áram latok” — elkép
zelésére tám aszkodik, am ikor kialakítja a m aga álláspontját, mely szerin t 
bármely külső h a tás  csak gyorsító tényezője az irodalom szerves belső fe j
lődésének. A fen tiek b en  ism ertetett elgondolások nemcsak a m aguk idején 
jelentettek komoly előrelépést a k u ltú rák  összehasonlító tanulm ányozásában, 
hanem  máig m egőrizték értéküket. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a tu d o 
m ány fejlődésének jelenlegi szakaszában m egelégedhetnénk ezekkel az ered 
ményekkel.

Mindenek előtt m eg kell jegyezni, hogy e ku tatók  érdeklődése nem terjed t 
ki egy sor széles k ö rben  elterjedt jelenségre, melyek esetében a kölcsönha
tás alapja nem a (stadiális, szüzsé-motívikus, m űfaji stb.) hasonlóság, hanem  
a különbség. Ha valam ely  dolog vagy gondolat érdeklődést vált ki, annak  
kétfajta indítéka lehet: 1) szükségem van rá, m ivel érthető, ismert, beilleszthe
tő az általam ism ert elképzelések, értékek közé (J. Tinyanov, 1977, 257. old.); 
2) szükségem van rá , m ivel nem érthető , nem ismert, és az általam  ism eri 
dolgok közé nem beilleszthető. Az előbbi m int a „saját keresése”, az utóbbi 
m int az „idegen keresése” határozható meg. A kultúrák összehasonlító ta 
nulmányozása a m ai nap ig  magán viseli indoeurópai és mitológiai „őshazájá
n ak ” bélyegét — az azonosítható elemek felkutatásának valamennyi eljárása  
erről az eredetről áru lkodik . Természetesen sokkal hatékonyabb, ha az iráni 
és a kelta m ondák m otívumegyezéseit k u ta tju k , m intha a köztük lévő k ü 
lönbségek triviális fényére  fordítjuk figyelm ünket. Ám amikor m egpróbál
ju k  megtenni a következő lépést afelé, hogy az egyes kultúrák stadiális-para- 
lel vizsgálatán túl m egalkossuk im manens tö rténetüket — miközben végső 
célkitűzésünk az egyetem es emberi k u ltú ra  történetének megalkotása — az 
előbbi szempontból tö rtén ő  osztályozás óhatatlanul ahhoz a m egalapozatlan 
következtetéshez vezet, m intha a heterogén anyag voltaképpen ezeknek az 
egyezéseknek köszönhetően válna homogénné.

Természetesen nem  állíthatjuk , hogy a heterogén elemek kölcsönhatásának 
kérdése nem keltette  fel a kutatók érdeklődését. Már V. Sklovszkijt és J. T i- 
nyanovot is fog lalkozta tta az idegen k u ltú rák  által á tvett szövegek megváltozó 
funkciója, illetve ennek  kapcsán az a jelenség, hogy a szöveg transzform áció
ja  és az általa k iv á lto tt hatás szorosan összefügg egymással. Mindebből az kö
vetkezik, hogy a szövegnek még egy és ugyanazon kultúrán belül is, ha csak 
feltételesen, de ism ertségét illetve „sa jáf'-szerűségét levetkőzve ism eretlenné, 
„idegenné” kell válnia, hogy az irodalmi átvétel folyam atának aktív részese 
lehessen.

M iután D. G yurisin  bebizonyította, hogy lényegében nem különbözik egy
mástól a szövegek nem zeti irodalmon belüli, illetve idegen irodalmak közötti 
kölcsönhatása, s annak  mechanizmusa (D. Gyurisin, 1979, 65. old.), a kom pa- 
ratisztikában a fenti elképzelések jelentősége nyilvánvalóvá vált.

Számos konkrét összehasonlító kutatás vizsgálja az eltérő tradíciójú k u ltú 
rák  által elsajátíto tt szövegek és irodalmi jelenségek átvétel során végbemenő 
transzform ációját, á tstruk tú rálódását. Ilyen értelem ben a kérdésfeltevés teh á t
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nem új. De a problém a elméletileg még korántsem  tek in thető  tisztázottnak.
A G yurisin  által k ialakíto tt koncepció, mely szoros kapcsolatban áll az álta

lános szövegelméleti tanulm ányokkal, igen nagy jeletőséggel bír.* A további
akban igyekszünk rám utatn i, hogyan tágítható tovább ez az elképzelés oly
módon, hogy az egyéni tudatm űködéstől a szövegek közötti globális kölcsönha
tásokig az alkotó gondolkodás m inden form áját felölelje.

M ielőtt azonban a tulajdonképpeni problém ára rátérnénk, nézzük meg, mi
lyen szempontból k ívánjuk tanulm ányozni a kérdést. M indezideig az állt a ku
tatások középpontjában, hogy mely feltételek között válik lehetővé  a szövegek 
kölcsönhatása. M inket azonban más érdekel: m iért, milyen feltételek  között, 
m ilyen típusú kulturális szituációkban válik feltétlenül szükségessé  az idegen 
szöveg, illetve (ami ugyanaz), m ikor válik elkerülhetetlenné az „én”-tudat 
között válik a „sa já t” alkotói fejlődés számára nélkülözhetetlenné az idegen 
szöveg, illetve (ami ugyanez), m ikor válik elkerülhetetlenné az „én”-tudat 
alkotó továbbfejlődéséhez a másik ,,én”-nel való kapcsolatfelvétel. Bármely 
tudat rendelkezik a logikai operációkra való képességgel — azaz egy alaptézis 
m eghatározott algoritm usok alapján történő transzform ációjának képességé
vel —, valam int az alkotó gondolkodás elemeivel is. Ez utóbbi szorosan össze
függ az alaptézisek bizonyos, előre meg nem határozott módon való transzfor
m ációjával. A lényegi szerepet ez esetben az analóg m echanizm usok játsszák. 
U gyanakkor hangsúlyoznunk kell, hogy ezen analógiáknak olyanoknak kell 
lenniük, ami kizárja egyértelm ű algoritm izálhatóságukat. De nem  m ondhatjuk 
azt sem, hogy ezek az analóg mechanizmusok valószínűsíthetőek. Egész sor 
elképzelés mond ellent ennek a feltételezésnek. Hadd u ta lju k  többek között 
az intellektuális m űveletek eredendő egyszeriségére, mely következésképp ki
zárja e műveletek statisztikai modellezhetőségét, s egyúttal tárgy ta lanná teszi 
valószínűsíthető modellezésük kérdését is. Ügy tűnik, az analógia adott esz
köztárán belül a „feltételes ekvivalencia” kérdése lesz az, m elyet körül kell 
járnunk .

B árm ifajta gondolkodás m agában foglalja m indkét gondolkodástípus ele
meit. Ugyanakkor feltételezhető, hogy a tudományos gondolkodásban a lo
gikai, a művésziben az alkotó s truk tú rák  dominálnak, a hétköznapi tudat pe
dig valahol a kettő között helyezkedik el.

Az alkotó tudat pszichológiai mechanizm usainak vizsgálata kom petenciánkon 
kívül esik. Mindössze azt tűztük ki célul, hogy m egkíséreljük a m inket érdeklő 
szituáció általános-kibernetikai modellezését.

A lkotó tudat a la tt a továbbiakban új információk kibocsájtására képes in
tellek tust értünk. Üj információnak tekintünk minden olyan közleményt, mely 
egy m ásik közleményből bizonyos m egadott algoritmusok segítségével egyér
telm űen nem kikövetkeztethető. Vizsgálódásunk során bárm ilyen nyelven 
íródott közlemény szövegéből k iindulhatunk, legyen az ak á r tárgynyelven 
(jazik-objekt) íródott szöveg — azaz a valóság m int szöveg.

Vegyünk néhány példát álláspontunk m egvilágítására. Tegyük fel, hogy 
van egy kommunikációs rendszerünk, mely egy feladóból — Ai és egy cím

* Nagy számuk miatt az általános szövegelméleti munkák felsorolása itt lehetet
len. D. Gyurisin és elmélete szempontjából J. Mukarovsky és M. Bakos, valamint 
szlovák kutatók (F. Mikko köre) érdemelnek figyelmet.
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zettből — Аз valam it a feladott szövegközleményből — T áll. Ez esetben At 
és A2 ugyanazt a (K) kódot használja. Nyilvánvaló, hogy az At-től származó 
közlemény, ha ideális m odellünkben eltekintünk a valóságban elkerülhetet
len zavaró tényezőktől, teljes m értékben megfelel az A2 által befogadott köz
leménynek.

Néhány módosító tapasztalat: tegyük fel, hogy At és A2 különböző K-] és K 2 

kódokat használ, de ezek kölcsönösen és egyértelm űen megfeleltethetők egy
másnak, azaz K2-t úgy tek in the tjük , m int Ki m eghatározott algoritmusok alap
ján képzett transzform ációját, és fordítva. Ebben az esetben az Ai-től szárm a
zó Tt szöveg nem azonos az A2 á lta l befogadott T2 szöveggel. Mégsem ta r t
hatjuk  T2-t új szövegnek, mivel ford íto tt, Aj-tői At felé történő közvetítése 
esetén a kiinduló T-| szöveget k ap ju k  meg.

Ha azonban nem ideális, hanem  valóságos eseteket vizsgálunk, és figyelmen 
kívül hagyjuk a mesterséges nyelveken történő inform ációátadást, akkor a fel
adó és a cím zett kódjainak tökéletes azonossága szinte teljesen valószínűtlen. 
Bárm ely kódrendszer többszintű, bonyolult h ierarch iát alkot, melybe nem 
csak az általános alkódok, de a rész-, csoport- és a kim ondottan individuális 
kódok is beletartoznak. A szem iotikái személyiséget a kódolási szintek bo
nyolult összessége alkotja, felölelve az emlékezet teljes tartom ányát, s íly- 
módon az előzetes intellektuális „tanulási szisztéma” tapasztalati bázisát is. 
Következésképpen ahhoz, hogy az A  ̂ által közvetített T -t A2 hiánytalanul és 
változtatás nélkül dekódolja, elengedhetetlen, hogy А -j és Аз szemiotikái érte
lemben egy személyiséget alkosson.

A kom m unikációnak ez a fa jtá ja  jelentős szerepet játszik  az emberi tá rsa
dalom életében. Olyan identikus közlemények á tadására hivatott, melyek szer
ves részét képezik azon kulturális erőfeszítésnek, hogy létrejöjjön az egész kö
zösségre nézve egységes és a kölcsönös megértés szem pontjából a lehető leg
egyértelm űbb nyelv.

U gyanerre irányul az adott k u ltú ra  egész m etanyelvi s tru k tú rá ja  is. Az egész 
rendszer a kulturális közösség belső kom m unikációját szolgálja, és egy bizo
nyos szinten biztosítja a közösség tag jai közötti kölcsönös megértést.

Ezzel együtt észre kell vennünk azt is, hogy a kölcsönös megértés adekvát- 
ságra irányuló törekvése csupán az egyik a ku ltúra kom m unikációs mechaniz
m usainak két fő tendenciája közül. A kódok egységesítésére és az A, A2 közötti 
kölcsönös megértés maxim ális m egkönnyítésére való törekvés mellett ugyan
is a ku ltú ra  m echanizm usában m indezzel szögesen ellentétes tendenciák is hat
nak. Nem szorul bizonyításra, hogy a kultúra egész fejlődése a személyiség 
szerkezetének mind bonyolultabbá válását és az inform áció kódolására szol
gáló m echanizm usainak individualizálódását hozta m agával. Ez a kulturális
társadalm i lét legintenzívebb fejlődési fázisaiban viharos gyorsasággal zajló 
folyam at további vizsgálatokat igényel.

Nyilvánvalóak a társadalm i kommunikáció nehézségei, melyek az egyén 
belső szemiotikái s truk tú rá jának  m ind nagyobb m érvű individualizálódásával 
függenek össze. A kom m unikativitás nagym értékű csökkenése olyan helyzetet 
terem t, m elyben az egyének közti meg-nem -értés a csaknem  teljes izoláció 
szintjére süllyed, s ílymódon egyfajta  szociális betegséggé fajul. Felesleges 
volna itt elősorolni, mennyi társadalm i és egyéni tragéd iát okoz e szituáció. A 
dolog világos, és teljességgel m egfeleltethető a klasszikus információ-elmé
let azon alaptézisének, mely szerint az inform áció-átadás folyam atában a köz
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leményt. érő bárm ifajta változás torzulásnak, az információs csatornába ke
rü lt zaj következményének tekinthető. Ezért a torzulásért nem a kom m uniká
ció elméleti modellje, hanem technikailag tökéletlen megvalósulása tehető  fe
lelőssé.

Ugyanakkor annak az elgondolásnak, mely szerint ez csupán egy m ásodla
gos járulékos hatás, ellentmond a ku ltú ra  egész története, mely arról győz meg 
minket, hogy a kódok individualizálódása legalább olyan aktív és folyam ato
san ható jelenség, m int generalizálódásuk tendenciája.

Mi több, ez esetben úgy látszik, egy általánosabb fejlődési tendenciáival áll
unk szemben.

Ha a szaporodás biológiai funkcióját és mechanizmusainak evolúcióját a bi
ológiai fejlődés folyam ata felől vizsgáljuk, párhuzam ot fedezhetünk fel az ál
talunk m ár em lített jelenséggel. A törzsfejlődés alsó szintjén a szaporodás osz
tódással történik, mely m int kiinduló módszer, így rendkívül egyszerű és vi
lágos. Később — a felsőbb szinteken — megjelennek a nemek, és a m egter
mékenyítéshez feltétlenül szükség lesz a másik* létezésére. Ez pedig rögtön 
bonyolultabbá teszi ezt a fiziológiai funkciót, melyről pedig — lévén az élet 
folytatásához elengedhetetlen — azt gondolnánk, végtelenül egyszerű és ga
rantálható kellene, hogy legyen. A következő még prekulturális szinten a zoo
lógiái társulások széles körében m egjelenik a természetes kiválasztódás, mely
nek lényege, hogy a faj folytatására az ellentétes nemnek nem bárm ely egye- 
de alkalmas, hanem  csak egy körülhatárolt csoportja, illetve egy szigorúan ki
választott egyede. Az egyre szaporodó tilalm ak következtében m ár az állatv i
lágban m egjelenik a szerelem összetett szemiotikái fogalma, amely azu tán  a 
kulturális fejlődés során hihetetlen m értékű áttételeződésen megy keresztül. 
Kötetek sorát szentelhetnénk azon problém ának, hogy milyen ku ltu rá lis  mec
hanizmusok teszik mind bonyolultabbá, sőt időnként egyenesen lehetetlenné 
a szaporodás funkcióját, (a plátói szerelem ideálja, a lovagi szerelem kódexe, 
a középkori szekták misztikus erotikája stb.). Mint a kommunikáció esetében, 
itt is az egyre bonyolultabbá válás felgyorsult folyam atának lehetünk  tanúi, 
mely m ár m agával az alapfunkcióval kerül ellentmondásba. Valam ilyen okból 
az válik fontossá, hogy a szükségszerű cselekvés ne a legegyszerűbb, hanem  a 
legbonyolultabb módon hajtassék végre.

Visszatérve a kommunikációhoz, még egy szempont érdemel figyelm et. Nem
csak Ki és Ki> bonyolultabbá válása nehezíti, hogy a kölcsönös m egértés egy
értelmű legyen. A kulturális fejlődés során folytonosan bonyolultabbá válik 
a közlemény szemiotikái s truk tú rá ja  is, s ez szintén nehezíti az egyértelm ű 
megértést. A szövegstruktúra bonyolultságának fokozódásában a következő 
stádium okat m utatjuk  ki: közlekedési jelek alkotta közlemény, term észetes 
nyelven írott szöveg, költői géniusz által létrehozott műalkotás; nyilvánvaló, 
hogy az elsőt csak egyféleképpen  é rthe ti a befogadó, a második az egyértel
mű („helyes") megértés felé orientál, de esetenként lehetővé teszi a többértel
műséget, a harm adik viszont eleve kizárja az egyértelműséget. Itt ism ét a kom
munikáció paradoxonéba ütközünk. Hiszen a legnagyobb kulturális  értéket 
képviselő szöveg, melynek átadása garan tált kellene, hogy legyen, bizonyul 
megintcsak a legkevésbé közvetíthetőnek.
* Itt csak egy elnagyolt, közelítő képet adunk. Valójában az „ellentétes nemből’’ 

való másik formulát megelőzi a másik iránti elemi szükséglet: a nemi osztály 
még egységes, de a szaporodáshoz a másik egyeddel való előzetes egyesülés szük
séges, bár nemi különbségek még nincsenek közöttük.
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Vajon az ilyen és hasonló esetekben m indig a rendszer technikai tökéletlen
ségéről'' lenne szó? V ajon nem adódik-e a rendszer m int olyan számára vala
m ilyen előny abból, hogy a legnagyobb ku ltu rá lis  értéket képviselő szövegek 
m egértése nehézségekbe ütközik, vagy hogy a nem i funkciókat tilalm ak sora 
gátolja?

Kielégítő választ akkor kapunk ezen kérdésekre, ha figyelembe vesszük, 
hogy a kom m unikációnak, illetve a kultúra egész m echanizm usának nem ki
zárólagos funkciója az információközvetítés. E m echanizm us ugyanis emellett 
új információkat is létrehoz, ugyanazt a szerepet töltve be, mint a gondolkodó 
individuum  alkotó tu d a ta .

Képzeljük el, hogy a kommunikációs csatornában Ti nem egyszerűen egy А,- 
nek közvetített, Li nyelvről L^-re lefordított közlemény. Ha e két nyelv egyér
telm űen m egfeleltethető egymásnak, akkor a ford ítás eredm ényeként kapott 
T>-t nem ta rth a tju k  új szövegnek. T2 csupán a kiindulási szöveg adott szabá
lyok szerinti transzform ációjának tekinthető, aholis T, és T> ugyanazon szö
veg duplikátum a lesz csupán.

Képzeljük el ezzel szem ben, hogy egymásra leford íthatalan  (alfa, és alfa x) 
nyelvek között kell a fo rd ítás t elvégezni. A k é tfa jta  szisztéma alkotó elemei 
nem  lesznek egyértelm űen megfeleltethetőek egym ásnak. Mégis a történelm i
leg spontán vagy bizonyos erőfeszítések eredm ényeként létrejövő kulturális 
konvenciók rendszerében e két nyelvi szisztéma között feltételes ekvivalencia 
a laku l ki. Az ilyesfajta eseteket a valós ku lturális folyam atokban törvényszerű 
és következetesen ism étlődő jelenségeknek tek in thetjük . M indenfajta műfajok 
közti kontaktus (így pl. az elbeszélő m űvek közism ert filmadaptációi) e tö r
vényszerűség speciális megvalósulási form ájának tekinthető.

Vegyük csak szem ügyre épp ezt az esetet, m ivel itt teljesen nyilvánvaló a 
lefordíthatatlanság, m égis m indnyájan ism erünk kísérleteket, am ikor ennek 
ellenére m egpróbálkoztak a fordítással.

Ha összehasonlítjuk a film et a narratív  szóstruktúrákkal, a szerveződés 
alapelveiben olyan jelen tős különbségeket fedezhetünk fel, melyek teljesség
gel kizárják a ford ítás lehetőségét (feltételesség ikonikusság — diszkrétség 
kontinuitás — linéarités  térbeliség). Míg abban az esetben, ha egymásnak 
egyértelm űen m egfeleltethető  nyelvekről van szó, az adott nyelven íródott 
szövegnek a másik nyelven  csak és kizárólag egyetlenegy szöveg feleltet
hető  meg — a mi ese tünkben  az interpretációk olyan széles skálájával talál
ju k  szembe m agunkat, m ely számos, egymástól különböző — mégis ugyanúgy 
az eredeti szöveg fo rd ításának  tekinthető — szövegváltozatot foglal magába. 
Nyilvánvaló, hogy am ennyiben  elvégeznénk a visszafordítást, egyetlen eset
ben sem  kapnánk m eg az eredeti szöveget. Ilyen esetekben új szöveg létre
jö tté rő l kell beszélnünk. T ehát a fordítás nem adekvát, feltételes ekvivalenci
á ra  épülő m echanizmusa új szövegek létrehozását teszi lehetővé, vagyis alkotó 
gondolkodási m echanizm usnak  tekinthető.

Az A, által az üzenet kódolásakor, illetve az A> által a kód m egfejtésekor 
használt nyelvek nem adekvát volta m int m inden valós kommunikáció alap- 
feltétele, két ideális m odell alapján vizsgálható. Az elsőnek az lesz a célja, 
hogy egy adott közösségen belül cirkuláltassa a m ár rendelkezésre álló közle
m ényeket.
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E modell szempontjából az lesz az ideális, ha ^  és K2 kódjai azonosak, s az 
összes közöttük lévő különbség zavaró zaj-effektusnak minősül csupán. Л m á
sik modell célja az lesz, hogy a kommunikációs folyam atban új közleményeket 
dolgozzon ki. Ebben az esetben a kódok különbsége hasznos és aktív m echaniz
m usként fog működni. E mechanizmus ugyanakkor természeténél fogva s tru k 
turális paradoxonokra épül.

Közülük a legfontosabb a következő: új közlemény kidolgozására képes 
m inimális rendszernek az Ai és A2-ből álló kommunikációs láncot tek in tjük . 
Ahhoz, hogy új közlemények generálására sor kerülhessen, elengedhetetlen, 
hogy A, és A2 önálló szemiotikái személyiség legyen, rendelkezzék a kódok s 
az emlékezet olyan egyéni módon felépülő hierarchikus rendjével, amely egy 
zárt és s truk tu rált szemiotikái világot alkot. Ugyanakkor azonban az Ai és A2 
közötti kommunikáció létrejöttéhez ezekenek a különböző kódoknak bizonyos 
értelem ben egységes szemiotikái egyéniséget kell alkotnia. Az elemek növekvő 
önállóságának, önálló egységekké szerveződésének s ugyanakkor in tegráló
dásának, a részek egységes egésszé alakulásának tendenciája egyrészt kölcsö
nösen kizárja, m ásrészt viszont feltételezi egymást, s ez az, ami egyfajta s tru k - 
túrális paradoxont eredményez.

Olyan egyedülálló struk tú ra  jön ilymódon létre, melyben minden rész ugyan
akkor egész is, és m inden egész egyúttal részként is funkcionál. E s tru k tú ra  
kétszeresen is ny ito tt arra, hogy szakadatlanul mind bonyolultabbá vá ljék : 
egyrészt belső sajátosságából fakad, hogy elemeinek egyre bonyolultabbá 
válásával önálló struk tu rális gócok jöjjenek létre, s ezzel beinduljék az önál
lósodó szemiotikái szervezetek kialakulásának a tendenciája, másrészt pedig 
e s truk tú ra  folyam atosan kapcsolatba kerül önm agával egyenrangú külső o r
ganizmusokkal, s velük olyan, m agasabb szintű egységet alkot, melyben m a
ga is m int rész kezd funkcionálni.

E struk tú rák  szerveződésében két tendencia variálódik. Olyan reálisan lé te 
ző em beri közösségek ezek, m elyekben minden egyénben egyfelől m egvan a 
törekvés, hogy önm agát egy önérvényű és egyszeri személyes világgá fo r
m álja, másfelől azonban ezen egyének egyidejűleg egy magasabb szintű h ie ra r
chiába is beépülnek, s e hierarchikus szintek m indegyikén olyan csoportjelle- 
gű szoció-szemiotikai személyiséget alkotnak, mely ezt követően a nagyobb 
egységbe úgyszintén m int rész kapcsolódik be m ajd. Az invidiualizálódás és 
a generalizálódás folyam atai, az egyes ember mind bonyolultabb egésszé 
szerveződése, s ugyanakkor mind kisebb részekre osztódása paralel megy végbe. 
De ugyanígy épül föl bármely művészi szöveg is (sőt, bár kevésbé pregnáns 
form ában, e törvényszerűség bárm ely nem művészi szövegre is érvényes). A 
művészet fejlődési folyam atában a szöveg m inden egyes elemére jellem ző 
a mind bonyolultabb, önmagába záródó egész létrejöttének tendenciája, de 
ugyanakkor az a tendencia is, hogy integrálódjon, s a rész szerepét tö ltse 
be e mind bonyolultabb egész létrehozásában.

E folyam at két szinten érvényesül. A szöveg szintjén ez egyrészt a cikluskép
ződés jelenségével szemléltethető: a novellák regényekké, a regények Balzac 
Emberi színjátékához vagy Zola Rougon M acquart-jához hasonló sorozatokká 
nőnek (a legkülönfélébb sorozattípusok jöhetnek így létre, köztük olyanok 
is, m elyek csupán a kiadók jóvoltából kerültek együvé, s az olvasóban m égis 
a tényleges együvétartozás képzetét keltik.) Ilyen szempontból olyasfajta 
fogalmak megjelenése, mint a „Hazai feljegyzések” , illetve az 1860-as évek
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,,Üj v ilá g ijá n a k  prózája kétségkívül irodalom történeti valóságnak tekinten
dő, (még akkor is. ha az alkotó szám ára nem  az, ha m űvének az adott kiadás
ban való publikálása teljesen véletlenszerű volt). E folyamat még nyilván
valóbb a költészet esetében, ahol a versciklusok, illetve verseskötetek az egy
séges szöveg olyan ismérveivel rendelkeznek, mint pl. a kompozíció, s ahol a 
költők, költői csoportosulások, illetve egész korszakok esetében közism ert je
lenség az egyes életm űvek egységes szöveggé transzformálódása.

Ugyanakkor egy ellentétes irányú fo ly am at is zajlik: minél átfogóbb egy re
gény világa, s tru k tu rá lisan  annál zá rtabb  egységet képez benne m inden egyes 
fejezet, minél globálisabb egy költészet, annál nagyobb súlyt kap benne min
den egyes verssor, szó, fonéma. A XX. századi művészet tendenciái: a szö
veg végletekig v itt globalizálója (a korszak textuális „ellenpontozása”), s a jelen- 
téses szövegegységek nem kevésbé végletes atomizálódása, öntörvényűségé- 
nek abszolutizálása jó l példázza ezt a folyam atot.

Hasonló fo lyam at m egy végbe a kódok szintjén is: minden szöveg többszörö
sen kódolt (a kétszeres kódolás — s tru k tu rá lis  minimum). Az értelmezés konf
liktusa m ár nem  az egyes szövegművek, hanem  a szövegben realizálódó nyel
vek között je lentkezik . A folyamat ké tirányúságát jelzik az egyik póluson a 
különféle m űvészeti ágak szinkretizációs periódusai — az archaikus közössé
gek szinkretikus megnyilatkozásaitól a m odern hangosfilmig és a „vizuális” 
költészetig stb. —, a másik póluson v iszont az egyes művészetek végletes el
különülésének és önm agába fordulásának, olyan zárt törvényekkel rendelkező 
műfajok m egjelenésének lehetünk tanú i, m in t a western vagy a krimi.

A szöveg és az egyén szemiotikái jellem zői közötti párhuzam  alapot ad ar
ra, hogy bárm ilyen szintű szöveget szem iotikái személyiségként határozzunk 
meg, illetve hogy bárm ilyen társadalm i-kulturá lis szinten lévő személyiséget 
szövegnek tek in tsünk .

Ertelemképződés statikus rendszerben nem  lehetséges. Hogy lehetővé vál
jon, A1 és A2 kom m unikációs rendszerébe valam ely közleménynek kell bekerül
nie. Ha azt ak a rju k , hogy egy kettős s tru k tú ráv a l rendelkező szöveg értelmet 
nyerjen, olyan kom m unikációs szituációba kell helyeznünk, mely egyfajta bel
ső fordítást, egy a ls tru k tú rák  közötti szem iotikái cserefolyamatot indít el. Az 
alkotó tudatm űködés ilymódon m indig kommunikációs aktus, cserefolyamat. 
Az alkotó tu d a to t ezesetben olyan in fo rm ác ió s , csereaktusként határozhatjuk 
meg, melynek során az eredetileg k ibocsáto tt közlemény új közleménnyé 
transzform álódik. A lkotó tudat nem lé tezhet teljesen izolált (belső cserefor
rással nem rendelkező), egynemű és s ta tik u s  rendszerben.

Mindebből pedig a kulturális k o n tak tu sra  s a ku ltúrák  összehasonlító 
tanulm ányozására nézve egy sor igen lényeges dolog következik.

Immanens k u ltu rá lis  fejlődés nem képzelhető  el a külvilágból folyam ato
san beáramló szövegek nélkül. Ez a k ü lv ilág  ugyanakkor maga is egy bonyo
lult organizm us: az ado tt kultúra valam ely  m űfajának, illetve valam ely bel
ső tradíciójának a „külvilága”, ahol e ltű n n ek  a „belvilágra” jellemző meta- 
nyelvi sajátosságok, m elyek az adott k u ltú ra  valamennyi közleményét kul
turálisan létező („m agas”, „értékes”, „k u ltu rá lis”, „ősi”) és ku lturálisan  nem 
létező, apokrif („a lan tas”, „értéktelen” , „idegen” stb.) közleményekre választ
ják szét, m elyek azu tán  az idegen, m ás nemzeti kulturális hagyom ányo
kat képviselik. A ku ltu rális  kontaktus az alkotó tudatm űködéshez hasonlóan

10



olyan cseretevékenység, mely folyamatosan feltételezi a „m ásik”, a „part
ner” közreműködő jelenlétét.

Ez két, ellentétes irányú folyam atot eredményez: mivel partnerre  van szük
sége, a ku ltúra a maga erejéből életre hívja a „m ásikat”, a világot és a szö
vegeket másképpen kódoló „idegen” tudatot. Ez az — adott ku ltúrára bel
sőleg a legjellemzőbb kódokkal ellentétesen m egalkotott — kép vetítődik ki 
és helyeződik át azután a határain  kívüleső kultúrvilágokba. Jellemző példa
ként em líthetjük az egzotikus ku ltúrák  európai szemszögű etnográfiai leírását 
(bizonyos korszakokban az orosz ku ltúra is közéjük soroltatott), vagy Taci
tus leírását a germánok életéről. Ugyanakkor a külső kulturális s tru k tú rák 
nak az adott kultúrába való beépítése egyfajta közös nyelv kialakítását fel
tételezi, mely viszont az idegen struk túrák  interiorizálását teszi szükségessé. 
Ahhoz, hogy egy külső ku ltúrával érintkezésbe lépjen, az adott kultúrának 
a másik arculatát mintegy a sajátjaként kell belsővé tennie. E folyamat egy 
kikerülhetetlen dialektikus ellentm ondást rejt m agában: a külső ku ltúra bel
ső képe a másikkal, az őt bekebelező kultúr-világgal való érintkezésének a 
nyelvén születik meg. A kommunikációnak ez a könnyedsége azonban azzal 
jár, hogy a reprodukált külső objektum  elveszíti bizonyos — stim ulátorként 
gyakran a legértékesebb — minőségeit. Vegyünk egy példát: a Puskin-jelen- 
séget az 1820-as évek elején egy korábban sosem létezett újdonságnak tekin
tették. E jelenség befogadása csak úgy volt lehetséges, hogy az olvasói tudat meg
alkotott magának egy „Puskin-képet”. Ez a kép a későbbiekben azután maga 
is irodalmi ténnyé vált, oly módon, hogy Puskin m int dinamikus, reális iro
dalmi jelenség és az- olvasói tudat határm ezsgyéjén kettős szerepet játszott: 
értelmezte és „lefordította” a költő világát, azaz elősegítette megértését, miköz
ben le is egyszerűsítette, m inden új, dinamikus és szám ára szokatlan elemet 
kiszűrt belőle, s ez értelm etlenséget szült. Puskin „hasonm ása” nem volt sta
tikus, a költő életvitele, m unkássága, legyőzve ellenállását, folytonosan alakí
to tt ra jta . De a „hasonmás” is visszahatott a reális Puskin m agatartására és 
m unkásságára, gyakran kényszerítve őt arra, hogy „Puskinként” viselkedjék. 
A költő halála u tán a róla k ialakíto tt kép módosulása a nagyságrendi növe
kedés és a kulturális aktivitás csodával határos potenciáit hozta felszínre.

Az interiorizált kép kettős szerepe, melytől elvárják , hogy lefordítható le
gyen a ku ltúra belső nyelvére (azaz, hogy ne legyen idegen) és hogy idegen 
(azaz a belső nyelvre lefordíthatatlan) legyen, igen bonyolult, sőt időnként 
tragikus vonásokkal teli kollíziót eredményezett. Az Oroszország vagy Nyu
gat problem atikájából ilymódon jö tt létre a nyugatos orosz típusa. Puskin 
alakja a belső kulturális kollízióban a Nyugat „képviselőjének” szerepét já t
szotta. A Nyugatról kialakíto tt elképzelései a lapján ítélkeztek róla, illetve a 
nyugatosokból kiindulva alkottak véleményt N yugatról. De ez az orosz nyu
gatos valójában nagyon kevéssé hasonlított a kor valódi nyugati emberére, 
és természetesen nem is nagyon ism erte azt a v ilágot: Nyugat képét az általa 
megfigyelt orosz valóság ellentéteként konstruálta meg. Az ideális, nem pe
dig a reális Nyugatot. Nem véletlen, hogy a szlavofilek és más tradicionális 
felfogású irányzatok, így a nemzeti elkülönülés hívei többnyire olyan em berek 
közül kerültek ki, akik pl. ném et egyetemeken tanu ltak , vagy angolszász ten 
gerészek voltak, m int Siskov, Sihm atov-Sirinszkij, vagy egész életüket diplo
m ataként nyugaton töltötték, m int Tyutcsev, Konsztantyin Leontyev — s, hogy 
a nyugati felvilágosodás orosz hívei közül viszont egyesek — m int pl. Puskin
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— sosem jártak  Európában, vagy ha el is ju to ttak  oda — m int pl. Belinszkij 
—, idegennek érezték m agukat. Az orosz nyugatosok szembesülését a Nyugat 
realitásával term észetszerűleg ugyanolyan tragikus k iábrándultság kísérte, 
m int ellenfeleiknek az orosz valósággal való szembenézését. De ha e belső 
struk tu rális  jelenségek nincsenek, Oroszország nem is vált volna képessé ar
ra, hogy beleilleszkedjék egy külső kulturális kontextusba.

A kulturális kapcsolatok lényegi részét képezi a partner megnevezése, ami 
egyet je lent az ,,én” kultúrvilágom ba való beemelésével, bekódolásával, s he
lyének az „én” világom ban való m eghatározásával. Ezzel analógnak tekinthető, 
am ikor az idegen irodalom bizonyos m űfaja it a szám unkra megszokott műfaji 
elképzelésekkel azonosítjuk, am ikor az idegen kulturális viselkedést az álta
lunk használt kódrendszer alapján dekódoljuk, vagy am ikor a különböző iro
dalm i form ákat egyezményesen azonosítjuk. Ilyen volt pl. az orosz és a francia 
alexandrin  viszonylagos adekvátságában való megegyezés a költői szövegek 
oda-vissza fordítására vonatkozóan.

U gyanakkor azonban lehetséges m indennek az ellenkezője is: önmagámnak 
a rra  a névre való átkeresztelése, m elyet kom munikációnk során a partner 
adott nekem. Polém iák során tip ikusak  az ilyesfajta jelenségek: az ellenfe
lem től rám ragaszto tt csúfnév, bekerü lvén  „saját” nyelvembe, elveszíti pejo
ra tív  jellegét, sőt pozitív értelm űvé válik. Bármiféle vita közös nyelvet tételez 
fel: ado tt esetben az ellenfél nyelve válik azzá, de ezzel egyúttal kulturális 
annexió áldozata is lesz, s ez szem iotikái lefegyverzését vonja m aga után. Pél
dául Belinszkij iskolájának későbbi önmegjelölése, a „naturális iskola” Bulga
rin  „Észak m éhe” c. lapjától szárm azott, ahol is eredetileg csúfnévként hasz
nálták  (M ordovcsenko N., 1950. 225. o.). Aztán a viták során az ellenfelek köl
csönösen kicserélték fegyvereiket, és a csúfnévből hitvallás le tt (akárcsak 
Bioknál: „Igen, mi szkíták vagyunk, ázsiaiak”). A népnevek történetében jól 
ism ert ez a jelenség.

Egyrészt a ku lturális önm eghatározás és a kulturális szubjektum  körülhatá
rolásának története, másrészt a vele szembenálló „m ásik” m egkonstruálásának 
folyam ata — a kultúrszem iotika egyik legalapvetőbb problém akörét képezi. 
Feltétlenül hangsúlyoznunk kell azonban a legfontosabbat: a dinam ikus tu 
datnak  m inden szinten szüksége van  a m ásikra, aki önm agát m egtagadva 
olym értékben szűnik meg „m ásik” lenni, amilyen m értékben a kulturális 
szubjektum  — új szövegeket hozva lé tre  a „m ásikkal” való összeütközés során
— m egszűnik önm aga lenni. A k u ltú rák  vagy a személyiségek kölcsönhatásá
nak illetve im m anens belső fejlődésének az elhatárolása spekulatív jellegű le
het csupán. A valóságban e kettősség egy egységes folyam at egym ással dia
lektikus kapcsolatban álló, egymásba kölcsönösen átforduló oldalait képezi.

Széleskörűen elterjed t az az elképzelés, mely szerint egy adott ku ltú ra  va
lam ely külső szövegösszefüggésből azért vesz át szöveget, m ert az belső fejlő
dése szempontjából kivételesen időszerű. Ezen elképzelés az időbeli sor kettős 
logikáján alapul. Egyrészt a providenciálisan vagy finálisan felfogott történel
mi folyam atokról úgy gondolkodik, hogy azok egy eleve m eghatározott és a ku
tató elő tt ism ert cél felé tartanak . K izártnak ta rtja  a feltételezést is, hogy 
e folyam atok egy m ásfajta, realizálatlan  lehetőség kezdem ényeit is m aguk
ban hordozhatták. E felfogás szerint az orosz irodalom előtt m ár születé
sekor egyetlen lehetőség állt: a XIX. században el kellett érkeznie Tolsztoj
hoz, Dosztojevszkijhez. Következésképp ebben a folyam atban Byron, Schil-
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1er, Rousseau, Voltaire a katalizátor szerepét kellett, hogy betöltse. Igaz. 
kevesen vállalnának egy ilyen álláspontot, de valójában nagyon sokan ilyes
fa jta  előfeltevésekből kiindulva alkotnak ítéletet. Másrészt egy ennél jóval 
evidensebb feltételezés is adódik: a ku ta tó  a valóban m egtörtént dolgot m int 
egyedül lehetségest vizsgálja, m ondván, törvényszerűség csak tényből eredz- 
tethető  (meg kell jegyezni, hogy a kultúrtörténész m indi§ egyedi
tényekkel dolgozik, melyek így alkalm atlanok valószínűségi-statisz
tikai feldolgozásra, vagy túlzottan kis számban fordulnak elő ahhoz, 
hogy ilyesfajta feldolgozásuknak értelm e legyen). Bárm ely kulturális 
kontaktust véve ilymódon szemügyre (pl. a byroni életmű hatásá t az orosz 
rom antikusokra), a kutató számára e nézőpontból a régm últ történelm i anyag 
olymódon rekonstruálódik, hogy a B yron-hatás mintegy a fejlődés nélkülöz
hetetlen láncszemét alkotja, melyhez az összes utána következő jelenség m int 
kiindulóponthoz kapcsolódik. A kutató i m etanyelveknek a ku ta tás anyagára 
gyakorolt hatását ilymódon mintegy a kulturális fejlődés belső tö rvényszerű
ségeinek a felfedezésével azonosítják.

A fenti esetben figyelmen kívül reked egy általános érvényű m egfontolás: 
abban az esetben ugyanis, ha egy kulturális kapcsolat fukcióját csak abban 
látjuk, hogy pótolja a hiányzó láncszemet, s egy előre m eghatározott irányban 
meggyorsítja a kulturális fejlődést, a ku ltú ra  strukturális redundanciája fo
lyam atosan nőni fog (ez fejeződik ki im plicite a belső lehetőségeiben gazdag 
„fiatal” és a m ár kim erült „öreg” k u ltú rák a t megkülönböztető, inkább csak 
költői, és távolról sem tudományos érvényű koncepcióban). Eszerint a ku ltu 
rális kapcsolat m inden egyes aktusa csak növeli ezt a redundanciát a tö rté 
nelmi fejlődés során, m indinkább előre megjósolhatóvá teszi a ku ltu rális  fo
lyam at kimenetelét. Ám ennek nem csak a valós tények m ondanak ellent, de 
a ku ltú ra információs mechanizm usának értékéről általánosan vallo tt elkép
zelések is.

Valójában éppen ellentétes folyam at tanúi vagyunk: a ku lturális  fejlődés 
minden egyes új lépése növeli, nem pedig fogyasztja a ku ltú ra információs 
értékét, következésképp nő, nem pedig csökken a kultúra belső m eghatározat
lansága, s így azon lehetőségek tárháza is, amelyek a megvalósítás során nem 
realizálódnak. E folyam atban a ku lturális értékek cseréjének funkciója hozzá
vetőlegesen a következő: A rendszerbe, m elyre nagy belső m eghatározatlan
ság jellemző, kívülről bekerül egy olyan szöveg, amely — éppen mivel szöveg, 
s nem csupán egy Zsolkovszkij-Scseglov értelm ezte „eszme” — m aga is belső 
m eghatározatlansággal bír, nem valam ely nyelven testesülő realitás, hanem  a 
különböző nyelvek részéről egy sor in terpretációnak alávetett, belsőleg konflik
tusos poliglot képződmény, melynek egy új szövegöszefüggésben új értelm e 
táru lha t fel.

Ez igencsak növeli a rendszer belső m eghatározatlanságát, ugrásszerűvé és 
váratlanná teszi az új fejlődési fázisba való átm enetét. Mégis, m ivel a ku ltú ra 
önszervező rendszer, önmagáról (a kritikusok, teoretikusok, törvényhozók ré
vén) folyam atosan m etastrukturális szintű leírást ad, egyértelm űén megjósol- 
hatónak és szigorúan megszervezettnek tételezve önmagát. Ezek a m etaleírá- 
sok egyrészt beépülnek az élő történelm i folyam atba, ahogyan pl. a g ram m ati
kák is beépülnek az élő nyelvtörténeti folyam atba, ellenhatást gyakorolva 
annak fejlődésére, másrészt a kultúrtörténészek birtokába kerülnek, akik az 
ilyesfajta leírásokat — melyeknek funkciója abban áll, hogy szigorúan újra
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rendszerezzék, am i a ku ltú ra m élyrétegeiben túlságosan m eghatározatlanná 
vált — hajlam osak a ku ltú ra tényleges szövetével azonosítani. A kritikus azt 
tárgyalja, hogyan kelle tt volna az irodalm i fejlődésnek végbemennie. Bualo 
éppen azért á llít fel norm ákat, m ert a folyam at m ásképp zajlik, a norm ákat 
m egsértik (ha ezt nem  teszik, a m űvek érte lm üket vesztették volna), a történész 
pedig azt feltételezi, hogy előtte a valós folyam at vagy legalábbis e folyam at 
lényegi sajátosságainak leírása áll. A XVIII. századi orosz kormányok m eg
vesztegetést tiltó  rendelkezései a lapján a joggyakorlat egyetlen történésze 
sem ju t olyan következtetésre, hogy a m egvesztegetés m int olyan megszűnt, 
sőt ellenkezőleg, feltételezi, hogy a való életben igen elterjedt volt. Az iroda
lomtörténész mégis jogosnak véli a feltételezést, hogy a teoretikusok előírásait 
a költők szigorúbban betarto tták , m int a csinovnyikok a büntetőtörvényeket. 
A kultúra önleírása nem  valamely, önm agunk elé célként kitűzött modell-séma, 
csupán egy s tru k tu rá lis  alternatíva, s a történész szám ára sem a végleges tény
állást, csupán a k u ltu rá lis  mechanizmusok egyikét jelentheti, mely folytono
san küzd a k u ltú ra  m ás mechanizmusaival.
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C. Lévi-Strauss

A NAP ÉS A HOLD NEME

Emlékszem, Roman Jacobsonnal folytatott egyik első beszélgetésünk alkal
mával arra  terelődött a szó, hogy m iként is alakult a nap és a hold ellentété
nek jelölése az egyes nyelvekben és mítoszokban. M egpróbáltuk a napot és 
a holdat jelelő szavak nemében megjelenő ellentéteket kigyűjteni innen- 
onnan, illetve olyan verbális form ákat keresni, melyek egymáshoz viszonyí
to tt m éretüket, fényességüket jelölik. Hamar rá kellett jönnünk, hogy a 
probléma nem is olyan egyszerű, és hogy ami a nyugati vizsgálódó számára 
oly nyilvánvaló bináris ellentétnek tűnik, a távolabbi ku ltú rákban  egészen 
sajátos kerülőutakon fejeződik ki.

Roman Jacobson születésének hetvenedik évfordulóján — am i nagyjából egy
beesik első találkozásunk 25. évfordulójával — azt ajánlom , hogy e beszélge
tésre emlékezve vegyük sorra néhány gondolatot, melyek előadásaim során 
m erültek fel. Ezek a gondolataim  egytől egyig am erikai ku ltúrákkal kapcso
latosak, de regionális jellegük ellenére is arra  ösztönözhetik a kutatókat, hogy 
tágabb perspektívába helyezve újólag tanulmányozzák azt a problém át, m e
lyet a XIX. század végi, XX. század eleji m ítoszkutatók helyesen vetettek  
fel, de melyről azóta m intha megfeledkeztek volna.

Dél- és Észak-Amerikában számos nyelv ugyanazzal a szóval jelöli a napot 
és a holdat. így van ez az irokéz nyelv esetében is, ahol az onondaga dialek
tusban a gaä’wa, a m ohikánban pedig a karakw a  szó u tal a  két égitestre, 
szükség esetén kiegészülve még egy-egy determ inánssal: andá-kágagw á  (a 
nappal fénye), illetve soá-kákagw á  (az éj fénye). Az algonkin* csoport nyel
vei közism erten rendkívüli szétszórtságukkal együtt is ugyanazt az u ta t kö
vetik. így a blackfootiban: késúm  =  nap-hold; a m enom iniben k é ’so =  nap ; 
tipü ké’so =  az utolsó éj napja =  hold; a m ontagniasban: cisekao-pisum  és 
tepeskau-pisum  ; az araphoban: hicis — mennyei fény; a gros-v en tre 
iben: hisös. ,

Egyetlen szó jelöli a napot és a holdat a seminaleiban, a hichitiben, a choc- 
taw ban és a cherokiben. A kutenai-ok azt m ondják: natáne.kl, a klam athok 
pedig sábasnak nevezik a napot és a holdat is. A guinault indiánok egy olyan 
szóval jelölik a holdat, ami „éjszakai napot” jelent. A kaliforniai terü le t szá
mos nyelve és dialektusa — az achomawi, az északi maidu, a karok, a patw in

* A nálunk nem közismert népcsoportoknál meghagytuk Lévi-Strauss elnevezését, 
és kis kezdőbetűvel írtuk át. (A ford.)
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a nyugati és északi porno, a kato, a wailaki, a lacustrine miwok, a wappo — 
a napnak és a holdnak ugyanazt a nevet adja.

Dél-Amerikában a karibi és a tup i nyelvek általában külön-külön nevezik 
meg őket. Bár a tukano-nyelvcsaládban mégis az egyetlen elnevezés a do
mináns: m uhi-pun  az uapés tukanoban, avyá  a kubeoban. A huitatók a na
pot hitom a-nak, a holdat pedig hw ihui-пак  vagy m anaidé-h itom a-nak (hideg 
napnak) nevezik. Míg az Andok fennsíkján élő chibchák külön term inust 
használnak a napra és a holdra (zuhé és chia), s az egyiket hím-, a másikat 
nőneműnek tekintik, a  nyugati lejtőn élő cayapák pá ’ta -1 és popá’ta -1 monda
nak, m indkét esetben hím nem ű csillagra gondolva; a chaco törzshöz tartozó 
waunanák pedig egyetlen szót használnak: edau — nap, nappal, hold.

A szókészlet gazdagsága ellenére is (amire később még visszatérünk) a ge 
nyelvek többsége a hold és a nap nevét ugyanabból a szótőből képezi : put-, 
pud-. Számos araw akan nyelv já r el ugyanígy, például a palikur nyelv: nap 
és hold =  kam oi és kairi; a vaipidiana nyelv: kam u  és kaier; a kustenau 
nyelv: kxam i és kw atau a; valam int a paressi nyelv: kam ai és kaimaré.

Hogy ugyanazzal a szóval utalnak a napra és a holdra, vagy hogy a te r
m inusokat ugyanabból a szótőből képezik, még nem jelenti, hogy ténylege
sen is összekevernék a napot a holddal, vagy hogy ugyanolyan nemet tu laj
donítanának nekik.

Az irokézek a napot és a holdat ugyanazzal a szóval jelölik, és úgy tartják , 
hogy ezek az égitestek egy lefejezett nő fejéből és testéből (illetőleg fordítva) 
jönnek elő. M indazonáltal a napot férfiasnak, a holdat nőiesnek festik, össz
hangban más eredetm ítoszokkal, ahol a nap — a fényesség — annak a férfi
nak a  levágott fejéből származik, akiknek teste a nappali felmelegedés ura, 
míg a hold—fényesség egy levágott asszony fejéből származik, akinek teste 
viszont az éjszakai hőm érséklet szabályozója. A nyelv konzekvensen egyesíti 
azokat az égitesteket, melyeket a mitológia kétféle módon különböztet meg: 
annak a személynek a nem e szerint, akitől szárm aztatják, illetve ezen sze
mély testének felső vagy alsó fele szerint — ezzel is utalva a fényadás és a 
melegítés két különböző funkciójára, m elyet m inden csillag eredendően 
betölt.

Tény, hogy a világító és melegítő funcióknak ez a fa jta  megkülönböztetése 
gyakorta fontosabbnak tűn ik , m int m agáé a csillagé — s ez m agyarázatként 
szolgálhat arra, hogy m iért adják az égitesteknek időnként ugyanazt a nevet. 
Ezzel kapcsolatban m ár láttuk , hogy a dél-am erikai tukano  nyelvek ugyan
úgy járnak el, m int az irokéz és az algonkin. Igaz, a kubeók a nap és a hold 
között másféle kapcsolatot tételeznek föl. Azt tartják , hogy a nap nem más, 
m int olyan hold, mely nappal fényt és meleget ad. A világító égitestet jelen
tő aw yá  szónak a napra utaló aspektusában nincs antropom orfikus konnotá- 
ció; ugyanakkor a holdban megtestesülő férfi istenség jelentős helyet kap a 
vallásos m egnyilvánulásokban.

Az Orinoco deltájában élő warao indiánoknak a napra és a holdra is külön 
szavuk van, mégsem tek in tik  azonos rangúaknak a két égitestet. A kutatások 
alapján úgy tűnik , hogy az okohi szó a nap legforróbb szakát jelöli, és az égi
test melegítő funkciójára utal, megkülönböztetve azt fényenergiájától. A hold
ban és a napban valóban az is a közös, hogy fényt adnak — hőadásra viszont 
csak az utóbbi képes. A külön név nem akadálya, hogy napot úgy fogják fel,
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mint a hold alakváltozatát, rendkívüli állapotának form áját. A nap fogalmá
nak ezesetben nagyobb az intenzitása, de kisebb a kiterjedése. A warao mi-! 
tológia ezt úgy fejezi ki, hogy a hold a nap „ ta rtá ly a”, „edénye”.

A Központi Fennsík ge törzscsoportjához tartozó sherente indiánok hason 
lóképpen járnak el: a napot a bdti, a holdat pedig a wa szóval jelölik, de az 
első kifejezés helyett szívesebben használják a sdakro  szót, ami „fény”-t, 
„napmeleg”-et jelent. A földrajzi távolság ellenére a chaco-i emok tóba törzs 
gondolkodásmódja meglepően közel áll a cubeókéhoz. Mindkét csoportnál 
férfi istenként szerepel a hold, és m int a szüzesség elvevője, a menstruáció, 
előidézője az érdeklődés középpontjában áll. A nap (nála) nőnemű, és 
mindössze két aspektusban jelenik meg: lidagá — fényes és n:táp — m e
legítő. Ezen indiánok mitologikus hagyom ányaiban a nap nem játszik fon
tos szerepet. Általában is elmondható, hogy a napra utaló szavak között meg
lepően sok az olyan, mely egyaránt használatos az „égitest” és a „nap” (egy 
nap), valam int az évszak jelölésére is: kam u — nap, egy nap, nyár (vapidiana 
nyelv); de’li =  nap, egy nap (chamacoco nyelv); bari =  nap, egy nap, nyár 
(chashinahua nyelv); antú  === nap, egy nap, időjárás (arowacani nyelv). A pél
dák szaporíthatok. A Kaliforniában élő w intu-k ugyanakkor kétszeresen is 
kiforgatják sarkaiból a warao-k felfogását, am ikor úgy tekintenek a heldra 
m int a nap hasának ezüst belsejére.

Az Észak-Braziliában élő surárá-k, akik világterem tő főistenüknek teszik 
meg a holdat, azzal magyarázzák a nap másodlagos helyét m itológiájukban, 
hogy míg a nappal csillaga egyedül van az égen, az éj csillaga számtalan más 
csillag társaságát élvezi. Mivel a vidék hegyes, a hegycsúcsok sokasága az égi 
csillagok valamiféle földi megfelelőjeként jelenik meg — a hegyek a hold 
u tán  következnek az isteni hierarchiában, s a  magányosan megjelenő nap 
előtt m integy közvetítő szerepet töltenek be. Az éji fények sokasága és a nap
pal fényt adó égitest egyedülvalósága közti ellentét általánosnak m ondható a 
trópusi Amerikában; m egtalálható még a térben  oly távol élő guarani-knál is, 
akik a csillagokat jelölő szavukat, a yacitata-1 a yaci (hold)-ból és a tata (tűz)- 
ből képezi.

Az éjszakai csillagok számossága nem lenne olyan szembetűnő, ha fényük 
nem állna sokkalta nagyobb ellentétben az éjszaka sötétjével, m int a nap a 
nappali égbolttal. Éjjel a csillagok jelenléte vagy hiánya viszonylagos fény
gazdaságot, illetve teljes fényhiányt eredményez, míg a nap inkább hason- 
nemű, semmint ellentétes a nappallal — a fénynek csak különböző fokozatait 
jelenti, attó l függően, hogy éppen süt-e, vagy felhők mögé bújik-e. Az am a- 
zóniai mundurucu indiánok mítoszaikban figyelm et fordítanak erre az egyen
lőtlenségre, és két, egymástól független nap létezésével magyarázzák: ism er
nek nyári és téli napot. Érdekes, hogy a holdat ez utóbbi feleségének tartják . 
A döntő ellentét így náluk nem ugyanaz, m int nálunk. Nem égitestek, hanem  
meteorológiai állapotok között áll fenn. Hogy a hold látható-e vagy sem az 
éjszakai égbolton — a fény és a sötétség erősebb ellentétére utal, m int ha a 
nappali égbolt és a nap eltérő fényére gondolunk, amikoris a nap által csak 
hő és több fény adódik hozzá az egyébként is meglévő világossághoz; e gon
dolkodásmód realitása m indenképpen igazolható — még ha a nyelvből tö rté 
netesen hiányzik is a „holdvilág” és a „verem sötét éjszaka” ilyen jellegű 
szembeállítása.
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U gyanakkor a nap — bár logikailag a hold alárendeltje — gyakorlati szem
pontból fontosabbnak bizonyul. A különböző nemek is utalnák e rre  a  kettős 
ellentétre. A nap nőnemű, a hold pedig hím nem ű a déné-peaux-de-lievre 
törzsnél, a dakotáknál, a m aiduknál, a  közép-algonkinoknál, a  cherokee-knél, 
a sem inole-knál, a chimilák-nál, a mocoviknál és a tobáknál, m ely utóbbi 
törzsről ellentm ondásos értesüléseink vannak. A micmacok, a m enom inik, a 
blackfoot, a  chibca, az araucanian, az ona, a  yahqan törzsek, valam int a perui 
őslakosok esetében a fordított viszony az uralkodó. Megjegyzendő ugyanak
kor, hogy bizonyos népek gondolkodásában változónak tűnik a hold neme, 
mégpedig aszerint, hogy a nyelv (am ikor nem eket különböztet meg), a rítu 
sok és a mítoszok — s ez utóbbiak m ár term észetükből fakadóan is — úgy 
szerepelnek-e, m int a népélet funkciói vagy m int elsajátítandó tudás. így pél
dául az arapaho indiánoknál a többé-kevésbé ezoterikus mítoszok őrzik a 
nap hím nem űségét, de néha olyan asszony alakjában írják le  a holdat, aki 
azután lehet 1) a  nap felesége vagy 2) annak a fiúnak a nagyanyja, aki a 
holdtól fogant — am ikor is a hold hím nem ű személy. Máshol a nevek neme 
aszerint variálódik, hogy profán vagy szent jellegűek-e.

Ugyanazon mítoszon belül a thom sou indiánok m egkülönböztetik az isteni 
napot (aki férfias) a látható naptól, aki az előbbi leánya, és nap m int nap 
keresi őt, ahogy ú tjá t rója keletről nyugat felé az égbolton. Nem kétséges, 
hogy egy alaposabb vizsgálat k im u ta tn á : a nem  ritkán utal kizárólagosan 
egy~egy csillagra. Azt lá thatjuk  tehát, hogy a nap és a hold fogalm ának funk
cionális ingadozása egészen alapvető ellentéteket képes kifejezni: fény/sötét- 
ség, erős fény/gyenge fény, m eleg/hideg, stb. És a nekik tu la jdon íto tt nem 
ugyancsak ingadozik aszerint, hogy m ilyen funkciót töltenek be egy-egy m í
tosz vagy rítus kontextusában.

Ha a nap és a hold különneműek, vagy kapcsolatban állnak egymással, vagy 
nem. Az előbbi esetben vagy fivér és nővér, vagy férj és feleség, vagy m ind
kettő  egyszerre, m in t abban az egész am erikai kontinensen ism ert mítosz
ban, mely a nap és a  hold vérfertőzéséről szól. Ez a mítosz férfinek tek in ti a 
holdat és nőnek a napot, m ert — m in t ahogyan az általánosan e lterjed t m a
gyarázat állítja a holdon látható foltoktól: egy fiatal leány ism eretlen éjsza
kai szeretőjének bem ocskolta az arcát, hogy mindig fel tudja ism erni őt. Ogy 
tűnik, egyedül a peruiaknál honosodott m eg úgy ez a vérfertőzés-mítosz, hogy 
m egfordították a p á r nemét, bár egyfelől a  klam ath-ok és a fennsíki salish- 
ok, másfelől pedig számos Dél-K aliforniában élő törzs esetében találkozunk 
— legalábbis nagyjából — hasonló megoldással.

Lehm ann-Nitsahe, aki többször is fe lvetette ezt a problémát, s k im utatta , 
hogy a férfias nap és a nőies hold közötti házasság a dél-am erikai Andesekben 
m indenütt m egtalálható, a venezuelai cum ana törzstől T ierra del Fuegoig, a 
chibca-knál, az ősi inkáknál, az araucanian  indiánoknál, egészen a  chaco in
diánokig, és ősi u talásokat találunk rá  a tóba indiánok m itológiájában. Nit- 
sche ugyanakkor em lítést tesz egy m ásik tengely jelenlétéről, mely az előbbi
vel átlós, és elkülönítve úgy helyezi el a napot és a holdat, m int idősebb és 
fiatalabb fiútestvéreket.

Félretéve most a guiyanai és az am azóniai törzseket (karib, tukuna), akik
nél a  csillagpároknak nincs jelzett asztrális alakja, ez a m itikus rendszer gya
korlatilag egyenletes eloszlásban fellelhető a fennsíkon élő keleti- és  közép-ge 
törzsektől a pam pákon élő puelche indiánokig, a xingu indiánoknál, a  bakai-
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riknél, a bororo indiánoknál, a déli tup i-guarani törzsnél. Már em lítettük, 
hogy felbukkan Kolumbiában, Ecuadorban és az Andesek déli le jtő jén  is. A 
nap és a hold szembeállításának alapja m ár nem a hím- vagy nőnem, hanem  
életkoruk különbözősége — még akkor is, ha ikrek —, illetve, még nagyobb 
hangsúllyal, term észeti adottságaik. A nap bölcs, gondos, nagyerejű. Testvére, 
a hold megfontolatlanul cselekszik, és m indent összezavar, gyakran végzete
sen — am it aztán bátyjának kell helyrehoznia.

A ge indiánoknak igen gazdag a napot és a holdat jelentő szókészlete, né
mely szó profán, némely pedig szent jelentéskörben használatos, egyesek m e
teorológiai jelenségek, mások isteni személyek megnevezésére szolgálnak, s 
vannak olyanok, melyek a „testvéri” és a „házastársi” tengelyt kötik össze, a 
két státusz közötti ingadozást tükrözik: míg a két testvérnek elméletileg kü 
lönböző neve kellene hogy legyen, a nap és a hold — az Amazon észak- 
nyugati medencéjében honos szokás szerint — ugyanabban a névben „egye
sül” (e kétfajta szemlélet közül az előbbi nem tekinthető csupán az utóbbi 
egyfajta változatának.) Például míg a xingu és bororo indián törzsek — a ge 
indiánok közeli szomszédai — nagyonis különböző neveket használnak: kéri 
és kam é, m éri és ári stb. — addig a ge indiánok időnként m indkettő t ugyan
abból a tőből képezik: púd és pudléré  a kraho-knál; put és pu du vri a tim - 
bira-knál; m bu dti és m buduvriré  az apinaye indiánoknál.

Ha nem létezne ez a példa, meg a cayapa indiánoké, kísértést érezhetnénk 
arra, hogy ezt állítsuk: a földrajzilag egymáshoz közel élő népek a nap és a 
hold ellentétét úgy fogják föl, hogy a fenti módszerék közül az egyiket vá
lasztják — vagy különböző nemet, illetve valóságszintet tu lajdonítanak  ne
kik, miközben az őket jelölő szavak egyezőek, vagy azonos nem űnek tek intik , 
de különböző névvel és karakterisztikum m al ruházzák fel, őket. Első esetben 
az ellentét fizikai természetű, míg a  m ásodikban morális törvényszerűséget 
takar.

A form ula túlságosan is egyszerűnek tűnik, s valóban találunk vele ellen
kező példát északon és délen is; olyan eseteket, melyeket az em ber szeretne 
részletekbe menően is tanulmányozni, hogy kiderítse, ezek vajon nem  egyedi, 
különleges előfordulások-e. A „testvéri” tengelyt kétségkívül m egtalálhatjuk 
Észak-Amerikában (tekintsünk el most attól, hogy bizonyos specialisták, .ha
gyományos korlátoltságuk folytán, feltehetően tagadnák, hogy e példák egye
zést m utatnak). A kérdést illetően egy hozzávetőleges észak-nyugat-dél-kelet 
tagolódást figyelhetünk meg a fennsíkon élő arapaho indiánoktól a gros- 
ventre, a crow, a hidatsa és a cheyenne törzseken át. Az északi féltekén a 
„testvéri” tengely ugyancsak a névegyesítést ju tta tja  érvényre. A cheyenne, 
a gros-ventre és az arapaho indiánok pedig, akik m indnyájan a közép algon- 
kinok csoportjához tartoznak, formális szempontból a ge indiánokhoz hason
latos pozíciót foglalnak el. így az arapaho nyelvben: hicinicic =  nap és 
b i’gucic =  (hold), ami a bi’ga =  éj és a h id e  =  fény összevonása révén kép
ződik. A ge és az algonkin indiánok a napban és a holdban két fivért látnak, 
a nyelv és a mítosz diktálta szabályok különféle módon nyernek kifejezést: 
az előbbi egyesíteni igyekszik a term inusokat, míg az utóbbi párokat alkot, 
hogy így különbséget tegyen közöttük.

Fenti példáink tehát azt m utatják, hogy nincs autom atikus megfelelés a 
nyelvi ellentétek és a m ásutt — vallálos hitben,, rítusokban, m ítoszokban vagy 
mesékben — megjelenő ellentétek között. A nemek gram m atikái ellentéte
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szemantikai szinten nem mindig tükröződik, a kettő ellentétes is lehet. Sőt, 
mi több, m egeshet az is, hogy a szem antikai ellentétek különböző szinteken 
jelennek meg — és kölcsönösen is ellentm ondásosak. Mégis, ha lem ondunk 
arról a lehetetlen vállalkozásról, hogy minden egyes esetben, az összes szint 
között koherenciát próbáljunk terem teni, és belenyugszunk abba, hogy vélet
lenszerűnek tek in tsük  azokat az ellentm ondó tényeket, melyek egyébként is 
elenyészőek az álta lunk  felsorakoztatott anyaghoz képest, melyből általános 
következtetést ak a ru n k  levonni — nos,- ezesetben kirajzolódik egy rendszer, 
mely alapul szolgálhat egy elmélyültebb vizsgálathoz. Ez a rendszer az egyes 
társadalm akban alkalm azott megoldásokat (m ert nemcsak egy megoldás lehet) 
olyan válaszokra redukálja, melyek az egymással kapcsolatban álló a lte rn a
tívákból fakadnak. A csillagok eltérőek — vagy nem. Ha nem, akkor a nap 
a holdnak valam ilyen alakváltozata, illetve fordítva. Ha eltérőek, akkor a kü 
lönbség vagy szexuális — vagy nem  szexuális. Ha szexuális, akkor a napot 
férfinak, a ho ldat nőnek tekintik, illetve fo rd ítva; bármely esetben lehetnek 
férj és feleség, fiv ér és nővér, vagy m indkettő  egyszerre. Ha a különbség 
nem szexuális term észetű, akkor lehetnek két nő vagy két férfi, akik jelle
műk vagy ere jük  különbözősége folytán állnak ellentétben egymással. Ez 
utóbbi ellentét egészen odáig gyengülhet, hogy a testvérek egyike elveszíti 
individualitását, s a m ásiknak egyfajta duplikátum ává válik. Ebben az eset
ben a legutolsó a lte rna tíva  visszavezet a legelsőhöz, ami azt m utatja, hogy a 
rendszer v irtu á lis tan  zárt. Ez a tulajdonság különösen nyilvánvaló a Colum
bia folyó m enti törzsek esetében, egészen Californiáig. Egyik csoporttól a 
másikig, sőt egyazon csoport két mítoszában is a nap és a hold lehet két férfi 
vagy két nő, olymódon, hogy az egyik a m ásiknak halványabb mása, vagy 
olymódon, hogy éles ellentétei egymásnak.

Nyilvánvalóan létezik  néhány átm eneti eset .Ezek anélkül, hogy sém ánk
nak ellentm ondanának, segítségünkre lehetnek  az elemek elrendezésében. 
Például a két fiú testv ér és a két vérfertőző testvér formula között ta lá ljuk  
az apapocuva indiánokét, akik egy homoszexuális és tökéletlen vérfertőzést ve
zetnek be; egy olyan  változat ez, mely a dél-guarani indiánokat — akiknek 
egyik törzse az apapocua — arra készteti, hogy a hold heteroszexuális közele
dését egy apai nagybácsi felé térítsék el, am ivel azután a rubia indiánok — 
és a guarani törzs is — a holdon látható  foltok eredetét magyarázzák. Egy 
adott térségen belül m egtalálhatjuk teh á t a két tengely metszéspontját. A 
kereszteződés m ásik  pontjára figyelhetünk föl a  Columbia folyó m edencéjé
ben. Fontos, hogy a mítoszok itt is és ott is úgy végződnek, hogy szerepet 
cserél a nap — először éji létező —és a hold — először nappali létező —, 
akiknek mohósága azzal fenyeget, hogy felfalják  a földet.

Máshol a testvér-viszony módosulást szenved: sógor (nővér férje) és sógor 
(feleség bátyja), anyai nagybácsi és unokaöccs, sőt apa és fiú viszonyává vá
lik, s így átvált a horizontális síkról a vertikálisra . Egy szomszédos népcso
port hatására — m in tha csak engedne a távolabbi vonzásnak — a rendszer 
felbomlik, és újraszerveződik. És valam iképpen úgy, hogy minden egyes 
rendszer az összes többinek egy-egy funkcióját töltse be. Ahhoz, hogy e rend
szereket összességükben megértsük, kölcsönös összefüggéseiben kell m egra
gadnunk őket.

Mivel A m erika-szerte és azon túl is e lterjed t a vérfertőző testvérek m íto
sza, helyénvalónak tűnik, ha ezt választjuk vonatkozási tengelyül. A m íto
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szók térbeli viszonyrendszere és logikai s tru k tú rá ja  ténylegesen is kedvezőbb 
lehetőséget ad arra, hogy a házassági, illetve testvéri form ulát fordíto tt variá
ciói révén generáljuk (kedvezőbb lehetőség kínálkozik így e viszonyrendszer 
s e struk tú ra  generálásra, m intha csak az egyikből vagy csak a másikból in
dulnák ki). A mitikus gondolkodás Am erika-szerte m indenütt felveti a nap
pal és az éjszaka rendszeres váltakozásának problém áját. E váltakozás indo
kolja a két égitest közötti távolság fennm aradását, hiszen ha egymáshoz ké
pest túlságosan közel illetve túlságosan távol lennének, ez azt eredm ényez
né, hogy „hosszú” lenne a nap vagy az éjszaka, ami más mítoszokban fenye
getésként meg is jelenik. A vérfertőző testvérek mítoszában ez a napi peri
ódus az egymással ellentétes és kiegyenlített erők egyik kom ponenseként je
lenik meg. A testvérek vérfertőző vágya együtt-tartja, a kollektíva ítéle
te viszont elkülöníti őket. E kényes egyensúly a mítoszban kétfa jta  tehete tlen
ségi állapot irányába mozdulhat el: vagy a szexuális különbséget számolja fel 
a testvéri formula bevezetésével, vagy a szomszédságot számolja fel azáltal, 
hogy házasságban egyesíti őket. Az első esetben a fizikai kom plem enteritás 
helyébe morális többlet lép, a m ásodikban viszont a fizikai kom plem enteritás 
az egyesülés bevezetésével önnön elléntétébe fordul. Minden m itikus transz- 
formáció ílymódon lesz úrrá  az ellentmondáson egy adott reláció szim m etria- 
tengelyén, hogy aztán újra egyesüljön egy másik szim m entriatengely m entén 
— és a param éterek száma m inden ilyen összekapcsolódási kísérlettel nőni 
fog.

Az általunk felvázolt bináris modell tehát nem elégséges. Csak olyan érté
kek m eghatározását teszi lehetővé, melyek korlátozott érvénnyel b írnak, de 
nem adnak módot konkrét tulajdonságok m agyarázatára, és a rokonneműség 
fokozatainak megállapítására. Ahhoz, hogy ezt megtehessük, olyan analógiás 
modellt kellene kidolgoznunk, m elyben az egyes mítoszok kiinduló- és vég
pontjai egyfajta többdimenziós té rb e  helyeződnének, s ahol m inden egyes di
menzió olyan param étereket tartalm azna, melyek a legevidensebben tennék 
elrendezhetővé az egyes szemantikai funkciók változatait. A távolság-fogalom  
vonatkozásában pl. a csillagok lehetnek együttállóak, egymáshoz közeliek, 
kissé távoliak, nagyon távoliak, illetve egymással kapcsolatban nem  állók. 
Nemek tekintetében lehetnek m indketten férfiak, férfi és nő (herm afroditák), 
nő és férfi, vagy két nő. Más kategóriák szerint: anyagi objektum ok, állatok, 
m eteorikus jelenségek, égitestek, csillagok vagy főistenek. Családi kötelékek 
szerint: szülők, testvérek, oldalági rokonok, házasok, jegyesek vagy idegenek. 
Mivel a nap és a hold kezdetben nem mindig azonos fajhoz tartozóként jele
nik meg, az ötödik param éter fejezi ki heterogenitásuk viszonylagos homo
genitását; a hatodik pedig a szinkrónia és diakrónia ellentétes irányú válto
zatait, attól függően, hogy az egyes fogalmak mindvégig m egőrzik-e eredeti 
term észetüket, vagy az elbeszélés során megváltoznak.

Hadd érzékeltessem a módszert egy példán keresztül: a sherente indiánok 
fészek-rabló mítosza, melyet A nyers és a fő tt című könyvem ben vizsgáltam, 
leírható soláris és lunáris kategóriák segítségével; mivel a hősök kom plem en
ter illetve ellentétes társadalmi egységekhez tartoznak, m indegyikük kapcso
latba hozható a nappal, illetve a holddal. Ebben a mítoszban a napot és a 
holdat megtestesítő személyek (1) nincsenek kapcsolatban egymással, (2) hím - 
neműek, (3) házasság révén egyesülnek és (4) emberi lények. És mivel a mí
toszban mindvégig ilyenek is m aradnak, a pár homogén és szinkrónikus. A

21



nap és a hold vérfertőzéséről szóló m ítoszban viszont a hősök (1) egymástól 
elkülönítettek, (2) nő és férfi, (3) testvérek és (4) isteni lények. A fivér és a 
nővér — akik először em beri lények — egyszerre változnak át égitestekké; a 
pár így homogén a diakróniában. Heterogének lennének a szinkronitás sík
ján, ha a nap és a hold — ahogy ez sok esetben érvényes — mindvégig külön
bözőék m aradtak volna.

Ha a modellnek csak három  param étere volna, mindegyik mítoszt egy 
egyenlő szárú három szög koordináta-rendszerében ábrázolt pályaívvel jelle
mezhetnénk — m eghatározva kiindulópontjaikat és egym ásra következő moz
zanataikat. Ez esetben a három  aspektust egyesítve hasonlíthatnánk össze a 
pályák közötti szem antikai távolságokat a földrajzi és történelm i távolságok
kal. De nekünk hat param éterünk  van, és egy alapos kutatáshoz még növel
ni is kéne ezt a számot. Bonyolultsága ellenére is — ami kizárni látszik a 
probléma grafiakai eszközökkel való m egoldhatóságát — a módszernek azért 
megvan a maga in tu itív  értéke. Ez a vázlat is elegendő volt talán ahhoz, hogy 
m egállapíthassuk: a mítoszok problém áját nem  lehet az égitestek nemétől el
különítve kezelni. A mítoszok a releváns jegyeket sok mással keverik anél
kül, hogy azok em pirikus gyökerére tekintettel volnának. A napról és a hold
ról ugyanaz m ondható el, m int szám talan más term észeti lényről, melyeket 
m itikus formában jelen ítenek  meg: a m itikus gondolkodás nem a rra  törek
szik, hogy jelentéssel ruházza fel őket, hanem  hogy önm agát fejezze ki álta
luk.

Ford íto tta: Regős János
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SZERTARTÁS ÉS SZÖVEGTEREMTÉS

V. J. Propp

A MESE MINT MŰEGÉSZ

1. A v a r á z s m e s é k  e g y s é g e s s é g e .  A mesét eddig szerkezete alko
tórészeinek sorrendjében vizsgáltuk.* Ezen alkotórészek a legkülönfélébb szü- 
zsék esetében is megegyeznek. Az elemek egymásból következnek s valam i
féle egészet alkotnak. Minden egyes m otívum  forrását m egvizsgáltuk m ár. 
Ugyanakkor nem vetettük még össze e forrásokat egymáshoz való viszonyuk 
szempontjából. Más szóval, ism erjük az egyes motívumok eredetét, cselek
m ényben sorrendjük, s a mese, m int műegész eredetét azonban nem.

Már az átvizsgált forrásokra vetett futó visszapillantás is azt m utatja , hogy 
sok mesemotívum valamilyen társadalm i intézményből (szokásból) ered, s 
ezek közt is sajátos helyet foglal el a beavatási szertartás. Fontos szerepe 
van továbbá a túlvilággal, a másvilági utazással kapcsolatos hiedelm eknek. E 
két tárgykörből (ciklusból) szárm aztatható a motívumok döntő hányada. Ezek 
mellett léteznek még máshonnan eredő motívumok is.

Ha az eddigi kutatási eredm ényeket források vagy tö rténeti megfelelések 
szerint csoportosítjuk, a következő kép táru l elénk. Beavatási szertartásból 
szárm aztathatók az alábbi m otívum ok: a gyermeket elszöktetik vagy elűzik 
az erdőbe, az erdei szellem elrabolja a gyermeket, a banya megveri a hősöket, 
a kunyhócska, az előre eladás, az u jj levágása, vélt haláljelek m utatása a 
megm aradóknak, a banya megsütése, a feldarabolás és felélesztés, a lenyelés 
és kiköpés, varázseszközök és csodás segítőtárs elnyerése, paródia (travesztia), 
az erdei tanító és a ravasz tudomány. A következő, házasságig ta rtó  időszakot 
és a viszatérés p illanatát a nagyház, benne teríte tt asztallal, a vadászok, rab
lók, húgocskák, szépséges királylányok a sírban, szépséges királylányok a 
csodás kertben és palotában (Psyche), a kis szurtos, a férj a feleség lakodal
mán, a feleség a férj lakodalmán, a titkos kam ra és még néhány m ás m otí
vum fémjelzi.

Eme megfelelések alapján feltételezhetjük, hogy a beavatási ciklus a mese 
legősibb forrása. Mindezen m otívum együttesek számtalan különféle mesében, 
végtelen variációsorban fordulhatnak elő.

A másik, mesével összefüggésbe hozható tárgykör, a halállal kapcsolatos

* A varázsmese történeti gyökerei (Isztoricseszkije kornyi volsebnoj szkazki. Le- 
ningrád 1946.) című könyvben 9 fejezeten keresztül a szerző bő példatárral te
kinti át a mese alkotórészeit. E fejezetek: Előszó, Bonyodalom, Elvarázsolt erdő, 
A nagyház, Varázs-ajándékok, Átkelés, A lángoló folyónál, Hetedhéthatáron túl, 
A menyasszony. — Az általunk közölt fejezet a tizedik záró-összegző, innen té
zisszerű tömörsége — a ford.
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hiedelmeké. Ide tartozó m otívum ok: a kígyók elrabolják a lányokat, a csodá
latos születés különféle faj iái, a halott visszatérése, az útra indítás vascipő
ben, stb., az erdő, m int a másik világba vezető kapu, a hős szaga, a kunyhó 
ajtajának  meglocsolása, vendégség a banyánál, a révész-vezető figurája, hosz- 
szú ú t sasháton, lovon és csónakban, harc a kapuőrrel, aki a jövevényt meg 
ak a rja  enni, m érlegelés a mérlegen, megérkezés a másvilágba s az ehhez ta r 
tozó kellékek.

E két tárgykör elemei adják a mese m ajdhogynem  összes (de mégsem az 
összes) alkotórészét. Ám a két ciklus nem választható szét egyértelműen.

Tudjuk, hogy a beavatási szertartást a halál honában te tt látogatásként élték 
át, s fordítva, a halo tt is átm ent mindazon, amin a beavatott — segítőtársat 
kapott, találkozott az elnyelővel, stb.

Ha elképzeljük m indazt, ami a beavatottal történt, s azt sorrendben elme
séljük, akkor pontosan azt a kompozíciót kapjuk, am ire a varázsmese épül. 
Ha szép sorjában elm ondjuk mindazt, ami az ősi népek vélekedése szerint a 
halottal történik, akkor ugyanezt a tengelyt kapjuk, persze azon elemek hoz- 
zátoldásával, m elyek az em lített beavatási szertartásokból hiányoznak. E két 
ciklus együttesen ad ja teh á t a mese m ajdhogynem  összes lényeges összete
vőjét.

Mire ju to ttunk  tehát? Azt látjuk, hogy a mesék szerkezeti egyneműsége 
nem  az emberi pszichikum, s nem a művészi alkotás sajátosságaival m agya
rázható, hanem  a m últ tö rténeti realitásával. Amiről ma mesét mondanak, 
azt egykor cselekedték, ábrázolták, vagy ha nem, hát elképzelték. A két cik
lus közül az első (a beavatási szertartás) ham arabb kihal, m int a második (a 
túlvilággal kapcsolatos motívumok). A szertartást m ár nem gyakorolják, de 
a halállal kapcsolatos hiedelm ek tovább élnek, hatnak, alakulnak, mostmár 
anélkül, hogy bárm inem ű kapcsolatban lennének az eredeti szertartással. 
U tóbbinak eltűnése azzal magyarázható, hogy a vadászat már nem a léte
zés kizárólagos és m eghatározó forrása.

A szüzsé további fejlődését az eddigiek értelm ében a következőképen kép
zelhetjük el — m iután  e szüzsének m ár egyszer kialakult a váza, a későbbi 
valóságból beépíthet néhány új részletet és form át. Másrészt, az új élet is lé t
rehoz új m űfajokat (novellisztikus mese), m elyek m ár a varázsmese szerkeze
tétő l és szüzséjéiől eltérő talajon keletkeznek. Fogalm azhatjuk úgy is, hogy 
a fejlődés egyfelől átrétegeződés, átértelm eződés és csere, stb. útján, másfelől 
pedig új-képzés révén megy végbe.

így a börtönbe zárt királyfiak motívum a az uralkodók, az áldozópapok és 
mágusok, valam int gyerekeik elszigetelésének szokásából származtatható. Ez 
átrétegeződés. A hősnek lovat ajándékozó halo tt apa, illetve a hálás halott 
m otívum a pedig funkcionálisan megfelel a lovat ajándékozó banyáénak. Ez 
esetben az ősök szertartásának  hatására egy későbbi képződményben á té r
telmeződik és alakváltozaton megy át az adományozó figurája, miközben az 
adományozás szerepe változatlan marad. Következésképpen, a fenti ciklu
sokkal kapcsolatban nem  álló motívumok kérdését mindig egyedenként kell 
vizsgálni. Ez vonatkozik például az esküvő és a hős trónralépésének m otí
vum ára. A cárné képében egyfelől ráism erhetünk a független asszonyra, a 
nemzetség és a totem isztikus mágia központi alak jára. Ö egyben a „tündér- 
szép-leányzó” is. A későbbiekben ugyanő összevethető a sámán égi feleségé
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vei. Továbbá párhuzamba állítható azon cár özvegyével vagy leányával is, 
akit megölt és eltüntetett az örököse.

A nehéz feladatokkal kapcsolatos motívumok köre is fogas kérdéseket 
re jt az elemző számára. Kétséget kizáróan nem bizonyítható, hogy a mese 
ebben a formában őrizte volna meg azt a szokást, m iszerint az örökös m ági
kus erejét is próbára teszik. Közvetett bizonyítékok alapján ezt mégis némi 
valószínűséggel állíthatjuk.

A szenkezet állandóságának és a szereplők cserélődésének törvénye a ké
sőbbiekben sem módosul, sőt, a mese további fejlődése végig ezen a nyom 
vonalon halad. Az életet átalakító életmód szolgáltatja a cseréhez a nyers
anyagot. így történhet, hogy a koldusasszonyban felism erjük a vasorrú-bábát, 
a kétemeletes, erkélyes házban pedig a férfiak házát.

E következtetés nem illik a meséről kialakult szokványos felfogásba. Á lta
lában úgy tartják , hogy bár a mesébe bekerül a prehistorikus kor néhány 
eleme — egészében mégis a „szabad” művészi alkotóerő terméke. Ezzel szem
ben az bizonyosodott be, hogy a varázsmese elemei az osztálytagozódás előtti 
társadalom  jelenségeiből és képzeteiből szárm aztathatók.

2. A m e s e ,  m i n t  m ű f a j .  A motívumok forrásait m ár tisztáztuk. Rá
m utattunk , hogy kapcsolatuk, sorrendjük szintén nem esetleges. De m indez
zel még nem m agyaráztuk meg a varázs m e s e ,  m int olyan, keletkezését.

Mi az „elmondás” legősibb foka? Az előbbiekből m ár m egtudtuk, hogy a 
beavatási szertartás során valam it meséltek a fiatalnak. Mi volt az pontosan?

A mesék és mítoszok szerkezetének és a beavatási események sorrendjé
nek párhuzam a azt sugallja, hogy a fiatalnak épp azt mesélik el, ami tö rtén ik  
vele, de nem  úgy, m intha róla lenne szó, hanem  az ősről, a nemzetség és a 
szokások megalapítójáról, aki m iután csodás körülm ények között m egszüle
te tt, elm ent a medvék, a farkasok vagy más vadak országába, onnét elhozta 
a tüzet és a mágikus táncokat (éppen azokat, am iket a fiúnak m egtanítanak), 
stb. Kezdetben ezeket az eseményeket nem is annyira elmesélték, m int in
kább egyezményes jelekkel ábrázolták, sőt még képzőművészeti tém aként is 
szolgáltak. Jópár nép fafaragványait és díszítőművészetét lehetetlen m egér
teni legendáik és „meséik” ism erete nélkül. A beavatandó előtt teh á t ílymó- 
don táru l fel azon események értelme, melyeken átesik. A mesék azonosítot
ták a beavatandót a mesei hőssel. A mesék a kultuszhoz tartoztak  s tilalom 
alatt áltak. Ez utóbbi is am ellett szóló érv, hogy valami olyasfélét m eséltek, 
ami közeli kapcsolatban állt a beavatási szertartással.

Sajnos, az úgynevezett vad népek meséit közlő gyűjtem ények döntő több
sége csak szövegeket tartalm az. Semmit sem tu d u n k  a légkörről, m elyben a 
meséket elmondták, a körülm ényekről, melyek e mesemondást kísérték, stb. 
De akad kivétel is. Néha a gyűjtők nemcsak a szövegeket idézik, hanem  a r 
ról is közölnek egy s mást, hogy a mesék „milyen életet éltek”.

Dorsey a Traditions of the Skidi-Pawnee  című kötethez írt bevezetőjében 
részletesen tájékoztat arról, hogy e mesék m iként funkcionáltak. Sok cere
m óniát és táncot idéz, többek közt a szent batyu (ibundles, zsákocska vagy cso
mó) átadásának szertartását. Ez tulajdonképpen egy amulett. A házban őrzik, 
házi szentségként szolgál. A szerencse, vadászsiker, stb. egyaránt ettől az 
am ulettől függ. A batyu tartalm a különböző lehet: tollak, magok, dohányle
velek, stb. összefoglalva; ezen am uletteket a „csodás adom ányok” őstípusa
ként definiálhatjuk. „A cerem óniákat és táncokat nemcsak a  vonatkozó ri
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tuálé kísérte, de a batyu eredetéről szóló mese is” — írja Dorsey. Ezen — a 
gyűjtem ény tanúsága szerint — olyanfajta tö rténe te t kell értenünk, hogy pél
dául a batyu első gazdája elment az erdőbe, találkozott a bivallyal, aki elve
zette a bivalyok országába, ott kapta ezt az am ulettet, a bivalyok megtaní
to tták  a táncokra, m ajd visszatért, m indezeket m egtanította a népnek és így 
lett belőle vezér. Az effajta elbeszélések általában a batyu vagy a tánc gaz
dájának talajdonában voltak, s rendszerint közvetlenül a rítus bem utatása 
u tán  mesélték őket, esetleg épp a batyu tulajdonjogának átruházásakor vagy 
a következő tulajdonos számára szervezett cerem ónián”. így tehát a mese a 
szertartás része, ahhoz tartozik, de egyben az am ulett birtokjogát elnyerő sze
mélyhez is. A mese teh á t afféle szavakba foglalt am ulett, a környező világra 
való mágikus hatás eszköze. „E mesék m indegyike ezoterikus . . .  Ezért olyan 
nehéz közöttük az etiológikus elbeszéléshez (origin myth) hasonlóan egységes 
form át találni”.

E m egállapítás két szempontból fontos. Először is, ahogy m ár bem utattuk, 
ezek az elbeszélések együtt léteztek a rítussal, annak elidegeníthetetlen ré
szei voltak. Eközben azonban egy máig megfigyelhető jelenség, nevezetesen, 
az elmondás m egtiltásának forrásához is eljutottunk. Nem az etikett 
m iatt tiltottak s ta rto tták  be a tiltást, hanem  a  történetnek s az el
m ondás aktusának tu lajdoníto tt m ágikus hatás m iatt. „A történeteket el
m ondva a mesélő m integy feladja élete egy részét, a vég felé közeledik. Egy
szer egy középkorú férfi így kiáltott fel: „Nem m ondhatom el neked mindazt, 
am it tudok, m ert még nincs itt a halálom  ideje.” Egy idős áldozópap pedig 
ezt m ondta: „Tudom, hogy napjaim  meg vannak számlálva. Az életem  már 
haszontalan. Nincs m ár ok, am iért ne m ondhatnám  el. am it tudok.”

A tiltásokhoz m ég visszatérünk, de addig vizsgáljuk meg az ilyen típusú 
elbeszélés és a  rítu s  kapcsolatát. Tehetnénk olyan ellenvetést, hogy a Dorsey 
által em lített jelenség egyedi, helyhez kötődő. Minden bizonnyal így lá tja  ezt 
Dorsey is, hisz nem  idéz bizonyítékul kontrollanyagot. De e nézet hibás. Igaz, 
tételesen nem b i z o n y í t h a t j u k  az elbeszélés és a szertartás kapcsolatát, 
ugyanakkor ez gazdag anyag segítségével s z e m l é l t e t h e t ő .  Hivatkoz
hatnánk  például Boas indiai hősm ondákat tartalm azó kötetére, valam int a 
K vakiutl törzs titkos szövetségeit és társadalm i szervezeteit ism ertető kuta
tásaira. E gyűjtem ény csak szövegeket tartalm az. A tradicionális folklór 
szempontjából így a benne foglaltak csupán Európában is ism ert mesék és 
m otívum ok „indiai változatai” vagy „szövegvariánsai”. Pusztán művészi el
beszéléseknek tűnhetnek . Ugyanakkor alapvetően megváltozik a szemszög, 
ha nemcsak a szövegeket tanulmányozzuk, hanem  m egism erkedünk — akár 
egyetlen törzs társadalm i szervezetével. A szövegek ezáltal teljesen m ás szín
ben tűnnek fel. Észrevesszük, milyen szorosan kötődnek a törzsi élet egész 
rendszeréhez, rájövünk, hogy sem a szertartások, sem a törzsi h ierarchia nem 
érthető  e — ahogy Boas nevezte — „legendák” nélkül, ellenkezőleg, maguk 
az elbeszélések is csak a társadalm i lét elemzése révén válnak érthetővé, 
nemcsak alkotórészei annak, de a törzs tag ja i számára a  meghatározó életfel
tételek közé tartoznak, éppúgy, m int a fegyverek és am ulettek — s ezeket az 
elbeszéléseket is szentségként őrzik és óvják . . . ” A mítoszok a szó szoros ér
telm ében a törzs legdrágább kincsei. A nnak a lényegét érintik, am it a törzs 
szentségként tisz te l. . .  A legfontosabb m ítoszokat csak az öregek ismerik, 
akik állhatatosan őrzik a t i tk o t . . .  A titok  idős birtoklói néma szfinxként ül-
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nek a falvakban, s azt mérlegelik, m ennyit árulhatnak el az ősök tudásából a 
fiatal nemzedéknek, anélkül, hogy azt veszélybe sodornák, s vajon m elyik a 
legmegfelelőbb pillanat a tudás átadására.”1 A mítoszok nem  csupán az élet 
részei, de minden egyes emberhez külön is tartoznak. Ha kicsaljuk tőle a 
mesét — az életét vesszük el. A mítosz e közegben term elési és társadalm i 
funkciót is betölt, s ez nemcsak egyedi esetekben érvényes — ez törvény. A 
kifecsegés nemcsak szakrális jellegétől fosztaná meg a mítoszt, hanem m ági
kus — illetve ahogy Levy-Bruhl fogalmaz, „misztikus” — erejétől is. A m í
toszait vesztett törzs képtelen lett volna fennm aradni.

A csupán tarta lm i elemeket őrző meséktől eltérően, a varázsmesékben 
érezhető az élő kapcsolat a nép m indennapjaival, a terméssel, a társadalm i 
rendszerrel és a hiedelemvilággal. Oszlopokon ábrázolták azokat az állatokat, 
melyekkel a hős vagy a beavatandó őse találkozott, a hiedelmekben szereplő 
tárgyakat felöltötték és viselték a tánc alatt, s az utóbbiban medvéket, bag
lyokat, varjakat és más állatokat személyesítettek meg, melyek mind m ági
kus erőt kölcsönöztek a beavatandónak, stb.

Az idézett források és vélemények a rra  a kérdésre választ adnak, hogy a 
mítoszok bizonyos típusa hogyan keletkezett, de még mindig nem m agyaráz
zák meg, hogy a mese m iként jö tt létre.

Az első fejezetben m egállapítottuk, hogy a mesét nem determ inálja az a 
társadalm i szerkezet, am elyben létezik. Ezt most némileg pontosíthatjuk. A 
varázsmese szüzséjét és szerkezetét a fejlődés bizonyos fokán igenis a nem 
zetségi szervezet határozza meg, — ennek bizonyítékául a Dorsey, Boas és 
mások által vizsgált am erikai törzseket hoztuk példának. Ebben az esetben 
közvetlen a megfelelés alap és felépítm ény között. A szüzsé új társadalm i 
funkciója, tisztán m űv é s z i célú felhasználása a mesét létrehozó formáció 
eltűnésével nyer teret. A mítosz mesévé alakulása külsőleg kezdetben ab
ban nyilvánul meg, hogy a szüzsé és a mesemondás folyam ata leválik a rí
tusról. E pillanat a mese történetének kezdete, míg a szertartással való szink
retizm ust preshistóriájának nevezhetnék. E leválás végbemehet term észetes 
módon, történelm i szükségszerűségként, de mesterségesen fel is gyorsulhat, 
m int például az európaiak megjelenésével, az indiánok megkeresztelésével, 
azzal, hogy egész törzseket telepítettek át erőszakkal rosszabb földekre, va
lam int az életmód és termelési mód m egváltoztatásával stb. E leválási ak
tust már Dorsey is észreveszi. De azt se felejtsük el, hogy az európaiak m ár 
több m int ötszáz éve berendezkedtek Am erikában, így az egykori helyzetnek 
m ára csak visszfényét, bomlását, töredékeit, többé-kevésbé világos nyom ait 
láthatjuk. „Persze a csodás am ulettekre és a táncokra vonatkozó eredetm íto
szok nem m aradnak örökké az áldozópapok tulajdonában, átkerülnek az egy
szerű em berekhez s az elmondás révén sokat vesztenek elsődleges je lentésük
ből, sőt a fokozatos romlás következtében egy idő u tán  nem is tu la jd o n íta 
nak nekik jelentést, csak m eseként adják tovább.”2 A szertartásról való le
válás folyam atát Dorsey rom lásnak nevezi. Holott a vallási funkcióját vesz
te tt mese nem  alsóbbrendűbb, m int a mítosz, amiből származik. Épp ellenke
zőleg, a vallásos kötöttségeitől megszabaduló mese a művészi alkotás szabad 
szférájába léphet, ahol m ár más társadalm i erők érvényesülnek, s itt ú ju lt 
erőre kaphat. Ezzel tehát megm agyarázható a varázsmese szüzséje s nemcsak 
tartalm i oldalról, hanem művészi elbeszélésként való létrejöttében is.
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O jra rá kell m utatnunk , hogy állításunk  igazából tételesen nem bizonyít
ható, legfeljebb szem léltethető lenne nagyobb anyagon, s erre nincs módunk. 
De ezen túl is m arad t még egy m egválaszolandó kérdés. A varázsmeséről van 
szó. Lehetségesnek ta rto ttu k  különválasztott, egyedi tanulm ányozását. Mi
u tán  eddig elhalványíto ttuk  a mese többi ágához fűződő kapcsolatát, a dol
gozat végén ú jra  be kell sorolni a varázsm esét a m űfaj többi ága közé, hisz 
ezek tanulm ányozása m ódosíthatja a varázsm esék keletkezéséről alkotott el
képzelésünket is.

M egvizsgáltuk az úgynevezett vad népek szertartásait és mítoszait s ezeket 
összekapcsoltuk a m odern mesével, de m eséiket nem tanulm ányoztuk, figyel
m en kívül hagytuk, hogy létezhetett m űvészi tradíciójuk a kezdetektől.

Bár csak a varázsm eséhez tartozó szüzséket elemeztük, de úgy tűnik, a m ű
faj más ágainak (például az állatm eséknek) eredete is hasonló. De ezt csak 
a tárgynak szentelt speciális m onográfiákkal lehetne bizonyítani, így bizonyí
tan i mi most nem  tudunk. Az indiai m esegyűjtem ény tanulm ányozása a rra  a 
következtetésre ju tta to tt, hogy ott a lapvetően rituális anyaggal állunk szem
ben — azaz, az a varázsmese, amiről mi beszélünk, ott ismeretlen. E véle
m ény kevéssé győzné meg a folkloristát, ám  a nem csupán a szöveget ism e
rő néprajztudós könnyebben elismerné egy efféle m egállapítás jogosultságát. 
Egyébként N euhaus is felfigyelt e jelenségre, mégpedig az egykori ném et Űj 
Guineában. „Csak legendáik voltak, a mese, állatmese ism eretlen volt. A ne
künk mesének tűnő  elbeszélés nekik úgyanolyan legenda volt, akár a többi.”5 
Levy-Bruhl szintén megalapozottnak ta r t ja  ezt a feltételezést s bizonyítékul 
adatokat is idéz/’ „Vélem ényünk alátám asztására állatmesék elemzésére is 
hivatkozhatunk. Észak-A m erikában például van a meséknek egy speciális, a 
prérifarkasról szóló csoportja. Ezek tulajdonképpen a prérifarkas csí
nyeit taglaló vidám  elbeszélések. A sziu indiánok így beszélnek a préri
farkasról: „A prérifarkas — remek fickó. Mindenben kiismeri magát, egy
szerűen lehetetlen elpusztítani. Ráadásul rengeteg meglepő csele van, na
gyon ravasz, csak a legnagyobb nehézségek árán győzhető le s a legritkáb
ban  bizonyul egyszer és m indenkorra vesztesnek.” E „m eséket” valam ilyen 
f e l a d a t  m e g o l d á s a  e l ő t t  idézik, m ikor a prérifarkas ravaszságának 
á t kellene szállni a mesélőre. Amit mi az am erikai folklór példáiban figyel
tü n k  meg, Bogoraz a korják-kam csadál folklórban konstatálta. „A korják- 
kam csadál folklór sajátossága a vidám ság, a csúfondárosság. Sok furcsa és 
nevetséges tö rténe t kering Kuht varjúról, hogy m iként harcolt az egérlá
nyokkal, hogyan gyú jto tta  fel saját házát, stb. Kuht hol ember, hol varjú- 
alakban szerepel. A folklórban igen tiszteletlenül kezelik. Pedig K uht egyben 
V arjú-terem tő is, aki m e g a l k o t t a  a z  e g e t  é s  f ö l d e t .  K uht meg
terem te tte  az em bert, megszerezte szám ára a tüzet, vadakat ajándékozott ne
ki, hogy m esterséget választhasson.”5 A m it Bogoraz tiszteletlenségnek vél, 
ta lán  épp a varjú  ravaszságának adózó elragadtatás — ahogy erre Dorsey rá 
m utat. Ha a vidám  történetek  hőse, a varjú , egyben ég és föld terem tője is, s 
ha kalandjait vadászat előtt mesélik, akkor az elbeszélés kétségkívül szakrá
lis jellegű, s ez ú jra  azt bizonyitja, hogy nemcsak a varázsmesék lehetnek 
szakrálisak. A beavatás távolról sem az egyetlen szertartás, voltak ezen kívül 
idényenkénti vadász- és szántó-vető szertartások, sőt még másfélék is, s m ind
egyiknek lehetett eredetm ítosza. E szertartások kapcsolata a mítoszokkal, s 
az előbbiek viszonya a meséhez még korántsem  tisztázott. Ehhez az osztály
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tagozódás előtti népek folklórjában végzett kiterjedt vizsgálatok lennének 
szükségesek. De ez messze v itt volna eredeti kérdésfeltevésünktől, s céljaink
hoz sem elengedhetetlenül fontos.

Az elmondottakból világos, hagy a szakrális szüzsék „profanizálása” igen 
korán kezdődik, „profanizáláson” a szakrális elbeszélés világivá, művészivé 
válása értendő, mikoris a szöveg elveszti vallásos jellegét és „ezoterikussá- 
gát”. Ez a tulajdonképpeni mese születésének pillanata. De lehetetlen meg
húzni a választóvonalat — hol végződik a szakrális elbeszélés és hol kezdő
dik a mese. Ahogy D. K. Zelenin a Varázsmesék vallásos-mágikus funkciója  
című m unkájában11 rám utatott, a történetek elm ondására vonatkozó tiltás s a 
mesék m esterségekre gyakorolt mágikus hatásának hiedelm e máig él, még a 
kultúrnépeknél is. Ugyanez elmondható a vogul, m ari és m ás népek meséiről. 
De ezek csak maradványok, töredékek. Ezzel szemben az indiánok meséi 
majdnem teljességgel szakrális szövegek és mítoszok, habár ezekben is kezdetét 
vette m ár a szertartásról való leválás, s felfedezhetők a mai értelemben vett 
meséhez hasonlító, tisztán művészi elbeszélés csírái is.

A mese tehát továbbviszi a korábbi korszakok társadalm i és ideológiai ku l
tú rá já t. Ugyanakkor hiba volna azt állítani, hogy a mese a vallás egyetlen 
örököse. A tulajdonképpeni vallás szintén sokat változott, és igen ősi hatáso
kat őriz. A túlvilággal, s a halottak  sorsával kapcsolatos hiedelmek, melyek 
Egyiptomon, Görögországon s később a kereszténységen át fejlődtek, tu la j
donképpen sokkal korábbról erednek. U talnunk kell a sám ánizm usra, mely a 
mesében is megőrzött prehistorikus korból szintén sokat átm entett.

Ha összegyűjtjük a különféle sámánszövegeket, a révületről, arról, hogy a 
sámán elindult lelket keresni a másvilágba, hogy ki volt a segítőtársa, m iként 
ju to tt át stb. — s ezeket összevetjük a mesehős bolyongásával vagy repülésé
vel, akkor egyezést tapasztalunk. Egyedi motívumok esetében erre m ár fel
figyeltünk, de az egészre vonatkozóan is párhuzam ról beszélhetünk. Ezzel 
magyarázható a mítosz, a túlvilági utazásról szóló elbeszélés, a sámánszöveg, 
a mese, m ajd a későbbiekben a poéma, bilina és hősi ének szerkezetének egy
ségessége. A feudális ku ltúra kialakulása u tán  ezeket a folklórelemeket az 
uralkodó osztály kisajátította, s a folklór m intájára keletkeztek az olyan 
hősmonda ciklusok, mint a Trisztán és Izolda, a N iebelung ének, stb. Más
szóval, a mozgás lentről felfelé halad, s nem fordítva, m iként a reakciós teo
retikusok állítják.

A folklórszüzsék egész világra kiterjedő hasonlóságának, e nehezen m eg
m agyarázható jelenségnek mi történeti m agyarázatát nyújto ttuk . E hason
lóság sokkal szélesebb és mélyebb, m int ahogy első p illan tásra gondolnánk. 
Sem az átköltés (migráció) elmélet, sem az emberi psziché azonosságának az 
antropológiai iskola által kidolgozott tétele nem tu d ta  a jelenséget m egm a
gyarázni. Ez csak a történeti folklórkutatás révén lehetséges, szorosan k ap 
csolódva az anyagi kultúra, a term elési szféra tanulmányozásához.

E nehéznek ta rto tt probléma mégis megoldhatónak bizonyult hát. De m in
den eredm ény rögtön új kérdéseket is felvet. A folklórkutatás két irányban 
haladhat: a jelenségek hasonlóságának vagy különbségeinek tanulm ányozása 
felé. A folklór, s ezen belül a mese nemcsak egyező vonásokat, m utat, de 
gazdagon burjánzó és sokszínű is. A különbségek, az egyes szüzsék tanulm á
nyozása sokkal nehezebb, m int a szerkezeti hasonlóságoké. Ha az általunk 
javasolt megoldás valóban helytállónak bizonyul, ennek alapján új módon
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foghatunk hozzá az egyes szüzsék, történetük , valam int a  rá juk  vonatkozó 
értelmezések tanulm ányozásához.
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Pavel Florenszkij

SZENTSÉGEK ÉS SZERTARTÁSOK

„Változtasd dicsőítő énekké a gyászos zokogást: «Alliluia»” — hangzik az ének 
minden temetési szertartáson. Kezdjük most mi is ennek elemzésével, mivel egy  
bizonyos nézőpontból az egyházi élet számos mozzanatát magába foglalja, s 
ném i összképet is ad róla. E mozzanatok jórészét most ugyan figyelmen 
kívül hagyjuk, de később még visszatérünk rájuk.

Idézett példánkat tehát tágabb körökre is kiterjeszhetjük, s az ének szavait — 
„Változtasd dicsőítő énekké a gyászos zokogást: «Alliluia»” — bízvást kezelhet
jük  a kultusz — mindenféle kultusz — jellegzetes önértelmezéseként is. Ezernyi 
ok csábíthat bennünket csüggedésre: m ár csak ezért is érdemes lesz éppen 
ebből a példából kiindulnunk a kultuszra vonatkozó m egállapításaink m egfo
galmazásakor. Elvont fejtegetéseinkbe itt-o tt intelem is beszivároghat: fogad
ják  megértéssel!

„Változtasd dicsőítő énekké a gyászoszokogást : «Alliluia»” — halljuk tehát m in
den temetési szertartáson az Egyházi szólítását, amely a Liturgia term észetére is 
m agyarázatot ad. Mert az idézett sor azt jelenti: „Változtasd, alakítsd, form áld 
át szeretteid, szívednek kedves hozzátartozóid koporsója m ellett zokogásodat, *

* Az itt közölt írás (eredeti címe: T a i n s z t v a  i  o b r j a d i )  annak a tanulmánysorozat
nak az egyik darabja, amelyet Florenszkij A  k u l t u s z  f i l o z ó f i á j a  címen állított össze 
1918—1922 között a Moszkvai Teológiai Akadémián tartott előadásai alapján. A 
szerző életében azonban ez a mű sem láthatott napvilágot, csak 1972-ben tette 
közzé az egyik részét a B o g o s z l o v s z k i j e  t r u d i  9. kötete A z  i k o n o s z t á z  címmel (ma
gyar nyelven ld. Bp., Corvina, 1988. ford. Kiss I.), további részeit pedig ugyanezen 
periodika 17. kötete tartalmazza (pp. 87—248, ezen belül a jelen publikációt ld: 
pp. 135—142). A ciklus további négy darabját ( I s t e n f é l e l e m ,  A  v a l ó s á g  m e g s z e n t e 
l é s e ,  A  h é t  s z e n t s é g  d e d u k c i ó j a ,  A  k u l t u s z  f i l o z ó f i á j a )  a H o l n a p  K i a d ó  jelenteti 
meg 1991-ben. — Felhívjuk az olvasó figyelmét az alábbi magyarországi Florensz- 
kij-publikációkra is: Mint ismeretes, Florenszkij a huszas években átfogó világ
szemléleti szintézis megteremtésére tett kísérletet A  g o n d o l k o d á s  v í z v á l a s z t ó i n á l  
címmel, ebből azonban, sajnálatos módon, csak a nyelvfilozófiai rész készült el, 
G o n d o l k o d á s  é s  n y e l v  címmel. Ezt a munkát szinte teljes egészében egy magyar 
szlavisztikai folyóirat tette közzé elsőként, természetesen orosz nyelven, Han Anna 
gondozásában ( S t u d i a  S l a v i c a  H u n g . ,  1986. 32. köt., 1—4, pp. 117—163; uo., 1987. 33. 
köt., 1—4, pp. 77—118; uo., 1988. 34. köt., 1—4, pp. 9—80. Ld. még: Acta U n i v .  S z e -  
gediensis, 1986. 18. köt., 233—290.) A  F l o r e n s z k i j  művészetelméletének kulcsát jelentő 
tér-koncepció tömör kifejtését a T é r  é s  i d ő  című írás tartalmazza ( F i l o z ó f i a i  f i g y e l ő ,  
1988. 3—4, pp. 97—112, ford.: Kiss I.). Magyar nyelven ld. még: K e r e s z t é n y s é g  é s  
k u l t ú r a ,  V i g i l i a ,  1986. 9, pp. 676—684, ford.: Kovács P., bev.: Török E.: A z  I g a z s á g  
o s z l o p a  é s  a l a p j a ,  részlet, A z  o r o s z  v a l l á s b ö l c s e l e t  v i r á g k o r a ,  II. köt., Bp., Vigilia, 
1988. pp. 9—60, ford.: Baán I., bev.: Török E.)

31



fe ltartóztathatatlan  fájdalm adat, lelked kiapadhatatlan  bánatá t ,,alliluia”-vá, 
Istennek örvendező, ujjongó, győzedelmes, ünnepi dicséretévé, oly énekké, 
amelyet m aguk a Mennyei Erők zengenek, változtasd azzá a végső igévé, 
amellyel a Szent Lélek az A tyát — m int A tyát, a F iút — m int F iút koronázza 
meg; változtasd a végső öröm igéjévé, a mennyekbe emelkedés énekévé! Az 
idézett gyászéneket tehá t akár így is énekelhetnénk: „változtasd gyászos zo
kogássá éneked, a gyászos zokogás h e ly e tt Istent dicsőítő éneket, «Alliluia» 
éneket zengj !”

Amikor a kétségbeesés minden em beri vonást, fényt s a változás minden Ígé
retét nélkülöző sö tétje  megvilágosodik, átalakul, és a M indenható áradó di
cséretévé válik, m áris emberi alakot ölt. A szívet borító felhő éjsűrű leple 
világos színre vált, de a fájdalom nem  szűnik meg, nem illan el, nem zárul a 
lélek tömlöcébe s eltitkolni sem kell. Ez ugyanis csak tönkretenné a temetési 
szertartáson am úgy is lesújtottan álló lelket. Nem oszlana a tom pa állati fá jda
lom, s ezáltal az em ber maga is állat m aradna, holott épp arra  lenne szükség, 
hogy a gyász fá jda lm a fenséges szellemi örömmé változzon, hogy a m ár-m ár 
Istenkárom lásra vetem edő lélek inkább dicsérje a Terem tőt; hogy a bánat 
és kétségbeesés m élyén kavargó átok  áldássá váljon: hagy a ,,ne legyen” he
lyett a „legyen” hangozzék fel: egyszóval tehát, hogy a gyászos zokogás „alli- 
lu ia” énekké változzék. A  lélek sebét, a lélek sérülését kell meggyógyítani. 
(. . .) „A lélek sebe”, „a lélek fekélye” kifejezés számos im ában és ének
ben előfordul, így például a Theológus Űj Szent Simeon im ájában, amely a 
Szent Eucharisztiára való felkészüléskor hangzik fel: „Ismered a sebeimet, 
Látod minden fekélyem et”* — ahol term észetesen a lélek sebéről és a lélek fe
kélyéről van szó. ( . . . )

A kultusz rendeltetése épp az, hogy a természetes zokogást, a természetes 
örömkiáltást, a term észetes ujjongást, a term észetes sirám ot és a sajnálatot 
szent énekké, szent igévé, szent m ozdulattá tegye, mégpedig olymódon, hogy 
eközben ne tiltsa , ne korlátozza a term észetes mozgást, ne csorbítsa 
a belső élet gazdagságát, épp ellenkezőleg: e gazdagságnak a maga teljességé
ben való növekedését és erősödését segítse elő. A kultusz szükségszerűvé emeli a 
véletlenszerűt, objek tívvá tisztítja azt, am i szubjektív: a term észetes adottsá
got ideálissá teszi. Törekedhetnénk persze indulataink visszafogására is, ám 
ettől csak elsorvadna a lélek és a test. Egyébként is: hol húzódik a megenged
hető és a m egengedhetetlen indulat h a tá ra?  S ki állapította meg ezt a határt?  
Feltételes ez vagy kötelező érvényű? S m ilyen jogon kényszerítik rám, aki 
romokban heverek? S ha mégis inkább  indulataim  legyűrését választom, 
akkor m indenestül m eg kell tagadnom  em beri természetemet, be kell tem et
nem azt a feneketlen  mélységet, am elyben indulatokon kívül semmi egyéb 
nincs, s amely csak indulatok szítására képes. Az indulatok legyűréséért indí
to tt harc kétféleképp végződhet: vagy vereséggel — ekkor az emberiséget „el
fo jto tt szenvedélyek” mérgezik meg; vagy diadallal, amely szintén halált és 
kasztrációt je lent, m ert megfosztja az em beriséget életerejétől, életképességé
től, végül pedig m agától az élettől is. A kultusz másképpen m űködik: az em
beri term észetet a m aga egészében, az összes indulattal együtt elfogadja; 
hagyja, hogy az indulatok  a lehető legteljesebb m értékben kibontakozhassa- *

* Liturgikon, I„ Bp„ 1980. p. 21. ford.: Berki Feriz.

32



nak, s ehhez végtelen teret tá r elibük; m ajd jótékony „válsághelyzetet” te
rem t számunkra, hogy „a lélek sebe” tisztulást s gyógyulást nyerhessen. A kul
tusz nemcsak ösztönzi az indulatok teljes kiélését, hanem meg is követeli, hogy 
feszültsége elérje csúcspontját, sőt maga is fokozza, szitja az indulatokat, m ár- 
m ár uszítja, bujtogatja az embert. Az indulatok a kultuszon belül teljességgel 
létjogosultnak számítanak, s teljességgel átform álódnak : a „gyászos zokogás” 
dicsőítő „alliluiává”, a mennyek m agasztalásává változik, a föld m ennyeivé lesz. 
Ez az átalakulás azért mehet végbe, m ert a kultusz felszínre hozza az indula
tot, mégpedig jóval radikálisabban, m int ahogyan ez a maga term észetes mód
ján  végbemenne. A kultusz föloldja a tiltásokat, s a tilalm ak közelébe szólít. 
A fönt lakozó erők által k iváltott indulat m ár nem egyszerűen csak a maga 
term észetes módján, hanem term észetfölötti módon létezik, nem a sa já t term é
szeti törvényei igazgatják, hanem  más törvényeknek engedelmeskedik, mennyei 
viharok örvényében kavarogva, miközben egyre följebb-följebb emelkedik 
s egyre jobban eltávolodik a mi földi, szubjektív létezésünktől. Többé m ár 
nem a mi véletlenszerű állapotunkhoz szolgál alapul, hanem a világm indenség 
objektív igazságává lesz.

„Sírni kevés, zokogni kell,
Tisztán, harm onikusan.
Cselekvésed nyugodt legyen,
Szép arc csak ebből fakad.”

Kissé komikusán, sőt modorosán hangzanak Balmont sorai, mégis igazak. 
„Zokogni kell, tisztán, harm onikusan” — azaz, harm óniává kell változtatni 
az életet, a maga egészében, m inden m egnyilvánulásában. Hiszen ez a kultúra 
s a hum ánum  lényege is. De hogy lehet „tisztán, harm onikusan” zokogni, ha 
nem tudunk, ha még arra  sincs erőnk, hogy egyáltalán zokogjunk? Bárm eny
nyire is szeretnénk, nem jön könny szemünkbe, nem jön szó a jkunkra , á tha
tolhatatlan kuszaság s homály vesz körül, hiába akar bánatunk  kitörni, köny- 
nyünk elapadt, s m inden m egderm edt bennünk. E visszafojtott belső nyomás 
megsebzi a lelket, egyre jobban feszíti törékeny burkát, s m ár-m ár darabokra 
szaggatja nyomorúságos lényünket. De az em ber nincs m agára hagyatva gyá
m oltalan szubjektivitásában, m agába zártságában, önnön viszonylagosságában. 
Van egy terület, ahol az egyszerű állapotok em eltetnek norm ává: a kultusz te
rülete. A kultusz módot ad arra, hogy szabad folyást engedjünk könnyeink
nek, s olyan zokogásnak lehetünk részesei, am elyre a kultuszon kívül egy örökké
valóságot várhatnánk, miközben önnön m agunkat, saját lényünket, személyün
ket m utathatjuk  meg általa. Velünk s érettünk  sír, épp azokat a szavakat hoz
za felszínre, am elyekre vágyunk, am elyeket mi is szeretnénk kim ondani, csak
hogy erre sohase lennénk képesek. Egyszóval: a kultusz a világm indenség, a 
tiszta emberség form ájába öltözteti kaotikus, esetleges, homályos és egyéni bá
natunkat — amely talán  nem is egészen jogosultan fészkelte be m agát tudatunk
ba —, s miközben az ideális emberség, a Krisztus hasonlatosságára terem tett 
tiszta emberi term észet magasába emeli a bánatot — s általa bennünket is — le
veszi rólunk terhűnket, felszabadít, meggyógyít, m egkönnyebülést nyújt, m ert 
bánatunkat á thárítha tjuk  a Tiszta Emberségre, az Em ber F iára. A kul
tusz: Szabadítónk! Bánatunk m egtisztul és áttetszővé válik, m ár nem szub
jektív, hanem objektív és ontológiai jellegű, nem esetleges, hanem  Igazságban 
rendeltetett; életünk mozgatója, az elhunytak emléke, em beriesülésünk forrása 
testesül meg benne. Nem tudjuk , nem kapunk-e ezáltal jóval többet
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veszteségünknél, nem kap u n k -e  százszoros kárpótlást; hisz m egnyitottak ben
nünk  az édes könny és a jó illa tú  szó forrásai.

„Lelkem ben égnek s perzselnek engem.
A szeretet szavai, m iket nem  m ondtam  k i” . . .

(Balmont)
lm , ismét egy példa a rra , m ily sebet ejthet a lelken a visszafojtott indulat: 

a lélek fáj, ha to rkunkon  akad a szó. A szónak felszínre kell törnie s hatnia 
kell, hogy lángra lobbantsa s m egterm ékenyítse a m ásik lelket, m ert telve 
van energiával, akár egy túlcsorduló edény. De, ha nem  m ondjuk ki, belefú
ródik a lélekbe, m elyet m ár am úgy is nyomaszt terhével; égeti, szaggatja, se
bet ejt rajta. Az igazságtalan átok — az egyház tan ítása  szerint — visszaszáll 
arra , aki kimondta. Az okkultisták  gyakran em legetik az un. involtációt, 
azaz azt a csapást, am ely sikertelen  varázslás esetén ü t vissza ránk. Ugyanez 
történ ik  a szó esetében is, ha nem  hatolhat be rendeltetése szerint a másik 
lélekbe, ha nem nyílik té r  szám ára, hogy teljes egészében kim ondhassák: visz- 
szatér ahhoz, aki k im ondta vagy ki akarta m ondani, belevésődik és sebet ejt 
ra jta . Nincs (és nem is volt) em beri lélek, amely képes lenne m eghallgatni ezt 
a szót, csak az Em beriség Lelke, M aga az Emberiség, az Emberség Maga, amely 
bárm ely léleknél figyelm esebb hallgató. S még csak nem is lekezelően vagy 
megvetéssel, hanem öröm m el fordul felénk, hiszen önmaga visszhangját hall
h a tja  szavunkban. Igaz, az em ber többre ta rtja  m agát, semhogy a lelket 
perzselő szónak hallgató ja legyen, ám az Egyház, a Legtisztább Emberség a 
legszánandóbb dadogástól sem riad vissza. A kultusz m agára veszi és magába 
szívja a lelket perzselő szót, átváltoztatja — s a  lélek gyógyulást nyer álta
la. A kultusz m indent m agára  vesz, m indent átváltoztat s m indenre m aradék

ta la n  választ ad — legyen az düh vagy harag, vagy épp nyomasztó unalom — 
a kultusz által fenékig ü ríth e tjü k  indulataink esszenciájának poharát, teljes 
egészében feltöltekezhetünk, nem  m arad kielégítetlen egyetlen kívánságunk 
sem, m ert a kultusz m indig többet ad, m int am ennyit kérünk, még annál is 
többet, m int am ennyit egyálta lán  akarhatunk, végtelenül sokat kaphatunk tő
le, m ert az emberség e k incsestára örökké kifogyhatatlan marad.

A mi orthodox isten tisz te letünkben  van valam i m élységesen mély, végtele
nül közeli, am it m ár régesrég  jól ism erünk. Hol itt, hol ott bukkan föl benne 
valam i m eghitt apró redő, valam i személyes vonás. Egynémely eleme m intha 
egy szeretett lény félig elfeledett üzenete lenne, csak tisztább és magasabb 
rendű, a földi hom ály á rn y ék a  nélkül. L iturgiánkban világosan felism erhető 
a platóni „visszaemlékezés” m ozzanata, olyannyira, hogy valamely régtől 
fogva ism ert és otthonos dologra való visszaemlékezésként is felfogható. És ez 
valóban így van. L itu rg iánk  ősibb, m int mi, m int szüléink, m int az em beri
ség, ősibb még m agánál a világnál is. Az értelmi cselekedet, az értelm i ima* lé
nyege  fejeződik ki benne. A L iturgia nem alkotás term éke, hanem  rátaláltunk, 
m egnyílott előttünk. A m i régen volt, többé-kevésbé kifejezte az értelm i ima lé
nyegét. Az orthodoxia m agába gyűjtö tte  a világ kincseinek javát, m egtisztította 
héjátó l s burkától, s m i m ár a vallások színtiszta, kicsépelt, átrostált m agvát 
kap juk : az emberség tiszta  lényegét. E mag a lélekbe vetve növekedésnek indul,

•Urnnoje gyelanyije, umnaja molitva: értelmi vagy intelligibilis tevékenység; az 
ami a „lélekben vagy a szívben zajlik” (ld. Szergij Bulgakov: Pravoszlavije, 
Párizs, Y—P, p. 314) — a ford. megj.
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s emberséget nevel az emberben : ez a mag voltaképp az em berség kovásza. De 
nem lelki, hanem értelm i jellegű. Ezért nem vonható kétségbe, hogy Liturgiánk 
az Angyaloktól, a m ennyei értelmi erőktől, s nem em berektől ered. E mennyei 
szövétnek az égi hierarchiát elhagyva eljutott a földi hierarchiához, s 
a földön világít tovább. így oszlanak meg lényünk romboló erői is a kultusz
ban, kiteljesedő mozgatóerők rendszere által, életünk m egfelelő indítékokat 
igénylő pontjai mentén. így ömlenek széjjel örömeink, bánataink, gyötrelmeink, 
tú láradó érzelmeink a kultusz csatornáin, hogy megöntözhessék tevékenysé
günk mezejét. így talál rá szavára lelkünk néma és szárnyatlan  indulata, 
hogy a fenséges kielégülés világába repüljön.

De egyelőre még csak a leírásnál tartunk . Ideje átgondolnunk, milyen kap
csolat van a kielégülés s a kultikus tevékenység jellege között. Volt m ár szó* 
a megvalósítás  és az értelmező tevékenység  különbségéről. Az eszköz és az ér
telem szemben állanak egymással, s csak a kultuszban egyesülhetnek. Igyekez
tünk rávilágítani, hogy a kultusz létezése az öntudat egységének, azaz magának 
az En-nek a transzcendens feltétele. De miben gyökereznek az általunk 
em lített emberi tevékenységek?  Miből ered kettős jellegük?  Ennek nyomon 
köve éséhez még egyszer meg kell vizsgálnunk m agukat a tevékenységeket.

Az eszköz szerkezete, am ennyiben az értelmezés még nem terjed  ki rá, az em
ber ösztönalapjában  gyökerezik. A testet lényegében egy — testü n k  folytatása
ként funkcionáló — eszköz építette fel, működése, az ösztönök áradása 
révén. Ez a vak, m indent eltipró erő, mely nem ismer sem m iféle gáta t — nem 
ism er: m ert vakságában nem ism erheti fel —, önm agában véve
semmiféle értelm et nem hordoz. Ez az erő a rom bolás elve. Dionüszoszi 
elvnek nevezték el, de én inkább a pontosabb, vagy legalábbis kevésbé 
kétértelm ű titáni elv elnevezést használnám. A titánok a föld gyermekei, 
a titán i tehát arra  utal, ami a földből sarjadt ki. S am i kisarjad, a 
lényegből árad ki, az emanáció eredm ényeként. Ezért is alaktalan. Örökké só
várog, örökké tám ad, örökké lázad.

„Mi, titánok, bűnt ism erünk csak,
Örök járm ot és forrón izzó lángot,
Gonosz és mohó, emésztő tüzet,
S anyánk u tán  emésztő bánato t”. . .

A titán i elv — akár a tajtékzó tengeri örvény hullám a — partm en ti sziklák
nak csapódik, visszahúzódik, m ajd ú jra  feltámad. S ez így m egy örökké. Tá
m adása értelmetlen, m ert ő maga is nélkülöz minden értelm et. A titáni elvet 
visszaszoríthatjuk, de el teljesen sohasem fojthatjuk. L ankadatlanul lázad 
m inden korlát ellen, de legfőképp a nomosz ellen.

„Fejünket nem  hajtjuk,
Atlantisz, igádba,
K ígyótengerként fellázadunk,
Háborogva csapunk 
Brilliáns partodra,

Prom étheusz.”
(Vjacseszlav lvan ov:  Prom étheusz fiai)

*L d .:  „ K u l t ,  r e l i g i j a  i  k u l t ú r a ” . In : Bogoszlovszkije trudi, 17, pp. 101— 119.
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A laktalan, tiszta erő, m elyben a dolgok elve re jtezik : születést hozó mély
ség. vak erély. Nembeli elv, m ely maga is nevezhető nem nek  (genosz), leg
alábbis tisztán m etafizikai értelem ben, a nem  generatív  képességeként. (Törte- 
neti-szociológiai értelem ben m ár nem  használható ez az elnevezés, hiszen nem 
ugyanazon származású, nem  ugyanazt a nevet viselő, nem  ugyanazt a vallást 
valló s nem  ugyanahhoz a családhoz tartozó egyedek együttesét foglalja m a
gába.) Tyutcsev jól ism erte a lét eme sötét ősalapját. Teológiai fogalommal ki
fejezve a megvalósulás ezen elvének, a létszerű potenciák eme teljességének 
a neve: létszerűség.

Ez az alaktalan lény hullám aival igyekszik m inden gáta t lerombolni — a 
Talm ud kifejezésével élve — a törvény  összes „ha tárvonalá t” eltörölni. Mert a 
törvény h a tá r és m eghatározottság, a végpont m eghatározása: „eddig és ne to
vább” , az erő végállapota: „Ha eddig elérsz, a hullám ok összetörnek ra jtad ”. Az 
erő lényege azonban épp a kibontakozás, a haladás addig a pontig, míg csak 
a létszerűség maga el nem apad benne. A titáni elv lényege az erély, a határok 
elleni harc, mely kavarogva, vergődve rohamozza, ostrom olja a törvények vá
rá t:

„G yűlöljük bilincseit 
E fényességes rendnek,
S ha te, m indenek éje, ránkborulsz, 
m egdöntjük alapjait 
E világnagy csendnek,

P rom étheusz!”

Az em beri term észet alak talan  erejének a személy, azaz — az antik értelem 
ben és a szentatyák értelm ezésében vett — szem élyhordozta értelem, ráció, 
elme szab m értéket, mivel a személy tevékenységének lényege épp a m érték
adás, a határok és m eghatározások rögzítése, korlátok állítása. Ezt az össze
kapcsoló és elhatároló tevékenységet apollói elvnek nevezik. Nem vagyok 
bizonyos benne, helyes-e egyáltalán  ez a kifejezés. Az alaktalanság a személy 
m éltóságára pályázik, m ert még nem  ismeri: nem képes belátni, hogy létezik 
személy, s egyáltalán, mi az, hogy személy. A titán i elv m indent olyannak 
vél, am ilyen ő m aga: a lak ta lannak , a Föld kisugárzásának. A személy húzta 
határokban  csak önnön e llenpárjá t látja, a korlátot mindössze ú tjá t keresz
tező alaktalan erőnek érzékeli, az értelm et pedig csak puszta ellenáram nak te
kinti. Másképp m indezt nem  is képes elgondolni, m ivel ő m aga is alaktalan s 
vak. Ellenállása csak hullám okat gerjeszt: örökké csak lefelé zúdul, akárcsak 
a hegyipatak, de ha eltorlaszoljuk ú tjá t, hegyeket rom bol. E soha meg nem 
nyugvó titáni őserőnek nincs sem m i belső gátja: h iába is akarnánk kívülről 
megzabolázni, úgysem higgadna le, csak még inkább fölkorbácsolnánk.

A titán i elv heroikus, fenséges, sodró erejű — egészen addig, amíg csak el 
akar érni valam it, de ez még nem  tö rtén t meg. Ám am int megvalósította ön
m agát m int értelem  nélküli lényt, azon nyomban oszlásnak indul, bűzt áraszt
va ro thadni kezd. A zabolátlan, értelm et, fényt nélkülöző — a szentatyák ki
fejezésével élve: „nem értelm es” — indulatkitörések csak látszólag szépek, 
de am int szabad u ta t kapnak, m űvüktől a személyiség m áris törve-zúzva mene
kül.
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A vízimalom vize hatalm as k rá te rk én t zúg és morajlik, de ha  k itö r med
réből s elönti az ártéri réteket, kis tócsáiból ham arosan csak szúnyogoktól 
hemzsegő mocsár marad. De ne nagyon kárörvendjünk a titán i elv eme ön
pusztítása láttán, hiszen az em beri term észet, az emberi tevékenységi forrás, 
az em beri erő enyészetét p illan thatjuk  meg benne. A titáni elvvel együtt m a
ga az em ber is elpusztul, valóban meghal, m ert elveszti legfőbb kincseit, az 
erő, az alkotás, az élet — nevezzük bárhogy — javait. ( . . . )  E zért nem szabad 
elpusztítanunk az erő elvét. De akkor m it kezdjünk vele?

A titáni elv önmagában véve nem bűn, hanem javak forrása: az élet ereje, 
maga a lét, amely olykor valóban bűnre csábít. De a jó szintén ugyanezen 
őserő, a titán i elv által valósul meg. A titáni elv — tú l jón és rosszon — min
denféle tevékenység potenciája. „A sötétség része, mely kezdetben a minden- 
séget borította, a fényt és a hom ályt egyként létrehozta.” Ez e jte tte  rabul By
ront, Lermontovot, ebből nőtt ki az an tik  tragédia. M ert a titán i elv maga a 
Sors, mely szüntelenül irányít, de szüntelenül pusztít is bennünket.

„Ismerj meg engem! — dalolta a szenvedély,
Én a halál vagyok.’’

(Golenyiscsev—Kutuzov)
A tragikus vétség fogalma a sors fogalmából ered, mivel a trag ikus vétség 

nem a személy — m int hüposztaszisz — tette, hanem  a személy nembeli 
alapjából fakad, amely megjelenik a nemzetség minden tag jáb an  születésük 
pillanatától kezdve, s magával az élettel együtt száll apáról fiú ra , szülőkről 
gyerekekre, unokákra, dédunokákra. A személyt épp ez a lé tben  rejlő vétek, 
ez a vérben örökölt lázadás, e m agával a létezéssel járó  b űn  tere li végzete 
felé, bár a rossz döntés vagy a rossz szándék is közrejátszik benne: tudatosan 
ugyan még nem követett el ballépést, de m ár érzi, hogy elkárhozott, s hogy 
feje fölött m ár ott függ a kard. De ha teljességgel elism erjük, hogy a bűn 
végzete az usziához tapad, akkor ez azt jelenti, hogy végképp fölm entjük 
a személyiséget, s ezzel bűnösségét, rom lottságát, lázadását m ásokra hárítjuk  
át, k iterjesztjük a népre, a nemre, m agára az emberiségre. Ha viszont a személy 
nek tu lajdonítjuk  a tragikus vétket, ez azt jelenti, hogy elíté ljük  önnön m a
gunkat s társainkat. A megítéléstől tartó  emberiség ekkor dühödten támad 
az egyénre, rá akarja bizonyítani, hogy ő, személyesen követte el a bűnt, tő
le, m int hüposztaszisztól ered a nomosz elleni támadás. Az egyén vagy elhá
rítja  ezt a vádat, hogy megvédje m agát, vagy inkább m agáraveszi, csak hogy 
ne kelljen elítélnie az usziát, mely benne magában, élete fo rrásában  rejlik. A 
tragédia lényege a hős és a kórus — azaz a személy m int hüposztaszisz — ál
lítólagos vétke m iatti harcban bontakozik ki: minden tragéd iában  az uszia 
és a hüposztaszisz fogalma, a létből fakadó bűn és az értelem ből fakadó 
bűn fogalma kerül egymással konfliktusba. Ez a konfliktus feloldhatatlan, 
ezért is lezáratlan a tragédia végkifejlete. Akkor sem lenne megoldása, 
ha az egyén m agára venné az uszia bűneit, m inthogy az nemcsak 
az egyén önpusztítását vonná m aga után, hanem  az egész emberi 
nemét, létének ősalapjaival egyetemben. Az ősakarat eme önpusztítását kí
nálja egyedüli megoldásként a buddhizm us és nyom ában Schopenhauer és 
H artm an is. De gondoljuk el, mi lehetne a megoldás: ha az egyén, akit még 
nem font be a hüposztaszisz bűnének hálója, önként m agára venné az emberi 
akaratnak  az usziából fakadó végzetes bűnét, s az Értelem fényével világíta
ná be önm agában az emberben rejlő  engedhetetlen usziát: akkor m ár egyet
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len pont elegendő lenne ahhoz, hogy m egszűntethető legyen magának az em 
beri létezésnek a trag ik u m a, azaz, meg lehetne m enteni az emberi term észetet 
a létében bekövetkező szakadástól. És ez csak az egyik k iú t lenne, mivel a ti- 
tán i elv nemcsak a b űn  e re jé t jelenti, hanem egyálta lán  az élet erejét is, s 
nélküle maga az élet is elképzelhetetlen.

A titáni elv a fén y ek et fellobbantó éj ősereje. Ha nincs erő, semmi sem 
lehetséges. Erőtlen az értelem , szánalmas az ész, hiábavaló az igazság. Ha 
nincs őserő, nincs m egvalósító tevékenység sem, nélkü le nincs valóság sem: 
m inthogy a lét gyökeréhez csak a bennünk lévő uszia révén ju thatunk  el. 
Az erőben titáni igazság, a Föld eredendő és ellenállhatatlan  igazsága lakozik. 
M indenfajta lét elsőrendű igazságát maga a lét, a lét adottsága hordozza, az 
elsőrendű igazság h iánya pedig a nem létet jelenti. Az elsőrendű jó a lét, az el
sőrendű rossz pedig a nem lét. Az erő létszerűsége az Igazság alapköve, s ezt m in
dennek el kell fogadnia, am i csak ide tartozik, m ert am i elveti az erőt, az erő ál
ta l vettetik  el. A nom oszban nincs jelen az igazság, m ert kívülről gátolja — s 
ezáltal csak elfojtja, de nem  világítja meg — a titán i erélyt; a titáni elvvel 
csak az ellenállás e re jé t szegezi szembe, de semmi ú ja t  nem ad hozzá. S a 
titán i elv — akár beéri ennyivel, akár nem —, m indkét esetben tombolni kezd. 
H a az egyik esetben e lfo jtják , akkor a másik esetben m aga szerez kárpótlást, 
ha  most föl kell bom lania, m ajd később erőre kap s m egm utatja magát. Csi- 
lapí'thatatlanságában s elpusztíthatatlanságában az Isten i Uszia képére isme
rü n k ; az emberi akarás rossz végtelenje az Isteni lényeg pozitív végtelenjé
nek képe; az Idő pedig az Ö rökkévalónak mozgó képe. Isten azonban nemcsak 
Uszia — hanem Hüposztaszisz is, nemcsak Lényeg, hanem  Személy is. Ugyan
úgy, ahogyan az em ber sem  csak uszia, azaz lényeg, hanem  hüposztaszisz, 
azaz személy is. A szentatyák ezen alapvető teológiai fogalmainak 
átgondolása nélkül' nem  érthe tjük  meg a vallási antropológiát. Az 
em ber nemcsak sö tét akarás, hadern fénylő kép is, nemcsak
ösztönös erély, hanem  a valóságból fölfénylő alak, amely az ikonon áb
rázo lt Szenteket lá tva különösen nyilvánvalóan m utatkozik  meg előttünk. Az 
Em ber tehát mind szó szerin ti értelme, mind betű  szerinti tartalm a sze
r in t — „emberi a lak”, nem csak lét, hanem  igazság is, nemcsak élet, hanem  
igaz is, nemcsak erő, hanem  értelem  is, nemcsak test, hanem  lélek is. Az uszia  
és a hüposztaszisz harm óniá ja  Istenben valósul meg. Isten Személye teljes 
egészében kifejezi az Ö Lényegét, az ö  Lényege teljes egészében kifejezést nyer 
az Ö Személye által. Az em berben viszont nem rendeződik harm óniává a 
szélső pólusok an tinóm iája; a lét sötét ősalapja az alak  ellen tám ad, megvalósu
lást követelve tőle; az a lak  behódolására kényszeríti az ösztönöket, hogy saját 
igazságát megszerezze tő lük . Az em berben két igazság van: Isten képe és Is
ten  hasonlatossága, a lé t  igazsága és az értelem  igazsága, amelyeket ism eret- 
elm életi szempontból tek in tv e  az adottság követelm ényének és az ism eret 
bizonyítottsági  követelm ényének nevezzük. Most, m etafizikai vizsgálatunk so
rá n  is ezeket az elnevezéseket fogjuk használni: a lét  igazsága és az értelem  
igazsága, az uszia igazsága és a hüposztaszisz  igazsága. E kettő nem keverhető 
össze, m ert ellentm ondanak egym ásnak: a szellem a testte l hadakozik, a test 
a szellemmel. És ez két különböző igazság. Egységük nem  érhető el kölcsönös 
engedmények árán. Az em beri lényeg m indkét elve végtelen a maga törek
vésében, kibontakozásuk célja a végtelen, m indkettő végső megerősítésre vár. 
H arm óniájuk, azaz az em beri teljesség csak azáltal valósulhat meg, ha a két
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elv nem korlátozza egymást, hanem kölcsönösen elismerik egymás feltétlen 
érvényű igazságát — Istenhez hasonlatos végtelenségük igazságát —, m iköz
ben nem közvetlenül önnönm agukon belül, hanem csak abszolút 
határaikon belül, végtelen lehetőségeik kimerítésével ta lá lhatnak  
egymásra. Ha félúton m egállítjuk őket, nem ju thatunk  el az 
igazhoz. Az ember két alapelve ugyanis csak úgy elégíthető ki, ha 
a létszerűség keresését a végső Isteni létállapot elérésekor zárjuk le, illetve, 
ha az értelem m el való telítettség keresését a végső isteni értelem m el való 
telítettség elérésekor tek in tjük  befejezettnek. S bár a két emberi elv külön 
utakon halad Istenben lévő határai felé, mégis Ahhoz az Egyhez érkeznek, 
Akiben öröktől fogva együtt van a valóság teljessége és az értelem  teljessége: 
Istenhez. Gnoszeológiai term inusokban ezt az adottság és bizonyítottság egy
ségének, az intuíció és a diszkurzió egységének nevezzük, ontológiai fogalm ak
kal élve pedig Abszolút Személynek. Ha konkrét vallási fogalm akat haszná
lunk, azt m ondjuk, hogy ez a vallási élet abszolút pontja, a kultusz abszolút 
konkrét mivolta. Meghatározásunk szerint a kultusz nem más, m int az é rte 
lem és a valóság összekapcsolására irányuló tevékenység. Most teh á t ú jra  
elérkeztünk ugyanehhez a ponthoz, bár most nem az emberi tevékenysé
gek külső vonatkozásaiból indultunk ki, hanem  az emberi ontológia azon belső 
erőiből, am elyeken ezek a tevékenységek alapulnak.

Hogy az em ber elérhesse sóvárgása tárgyát, a határtalan  Realitást, h a tá r ta 
lanná kell tágítania titáni alapját, erélye által tú l kell lépnie m inden h a tá 
ron, m inden normán, minden értelmen, végül pedig el kell ju tn ia  az Abszolút 
Értelemig, minden Értelmek Értelméig, m inden Alakok Alakjáig, az Értelem  
m int olyan Végső Alapjáig. S m iután önnön indulatával és diadalával föltöl- 
tekezett, meg kell kísérelnie, hogy megbizonyosodjék róla: a Legfönsőbb É rte
lem maga az Erő, a Legfönsőbb Erő, tehát az, aminek nevében s am inek igaz
sága alapján az minden m ás értelm et elvetett. Csak akkor békélhet m eg s 
tisztulhat meg az ember — titáni dühét kioltva —, ha terjeszkedése során m ár 
azt az értelm et is elérte, amely egyszerre jelenti számára az abszolút győze
lem m ám orát és az abszolút vereséget — m inthogy a Föld igazsága a maga 
teljességében, a maga csúcspontján nem más, m int az Ég igazsága, az a bi
zonyos végső Igazság. Az em bernek állandóan meg kell szabadulnia m ind
attól, ami csak létszerű, meg kell szabadulnia mindenféle realitástól, végül 
pedig el kell ju tn ia  az abszolút realitásig, Minden Realitások R ealitásáig, 
minden Létek Létéig, magához a végső realitáshoz m int olyanhoz, csak így 
elégítheti ki a feltétlen igazság iránti vágyát. És ekkor — a fölem elkedés m á
m orában — az Abszolút Realitástól is követelnie kell bizonyítottságát, lét
jogosultságának igazolását, hogy meggyőződhessen róla: a Legfönsőbb Reali
tás maga az Értelem, a Legfönsőbb Értelem, tehát az, aminek nevében az em 
ber elvetette összes adottságát. S am ikor fölemelkedése során eléri azt a 
realitást, amely a létezés abszolút szilárd és megbízható pontja lehet, am ikor 
ú tjának  e sorsdöntő helyét eléri, nos, ekkor az elme megbizonyosodik róla, 
hogy a realitás e teljessége nem más, m int az Abszolút Értelem, azaz az Ég 
igazsága, teh á t egyúttal a Föld igazsága is, amellyel korábban hadakozott. És 
ekkor a lélek gyötrelme kihúny, a kétségbeesés fagyát fölolvasztja a m egta
lált Igaz Realitás öröme. De nemcsak erre  az ú tra  van szükségünk, hanem  az 
előzőre is.

Fordította: K iss Ilona
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A SZÍNÉSZ SZÜLETÉSE

P. G. BOGATÜRJEV

ROKON SZEMIOTIKÁI RENDSZEREK
A bábszínház és az élő színészek színháza

Komoly érdeklődésre számottartó probléma, hogy egy adott szemiotikái 
rendszer nézőpontjából m iként fogunk fel egy m ásik szemiotikái rendszert.

Nem is ritkán kell olyat hallanuk, hogy az egyazon nyelvi szemiotikái 
rendszerbe tartozók anyanyelvűk deform ált változatának tartanak  egy, a sa
játjukéval rokon nyelvi szemiotikái rendszert.

Sok példát hozhatnánk arra, m ikor valaki orosz anyanyelve bástyája mö
gül úgy tekint egy másik szláv nyelvre, például az ukránra, m intha az az 
orosz eltorzított, sőt elrontott változata lenne.

E vélt torzítás — az anyanyelv elrontott változatának feltételezése — ko
mikus színben tünteti fel az idegen nyelvet. A hasonló hangalakok esetében 
például, m ikor az ukrán  anyanyelvű történeti „o”- t  e jt az új zárt szótagban 
„vil” (ökör), „kiny” (ló) stb. — ezt az orosz hallgató a „vol” és ,kony” szó hi
bás változataként érzékeli, így komikus hatást gyakorol rá, nevetést vált ki 
belple.

A hasonló hangzású, de egyes nyelvekben eltérő jelentésű szláv szavak 
szintén komikus anekdoták forrásai. Emlékezzünk csak azon történetekre, 
melyek a „zsivot” szó eltérő jelentéseire (gyomor, testrész és élet) épülnek az 
egyes szláv nyelvekben, vagy gondoljunk a „kraszn ij”-ra, mely egyszerre je
len t szépet és vöröset stb.

Ugyanakkor azt is hangsúlyozni kell, hogy csak azt ta rtja  a m ásik szláv 
nyelvet torzítottnak, aki csupán egy nyelvi rendszert ismer, mégpedig a sa
já tjá t, s nincs tisztában a másik szláv nyelv egész szemiotikái rendszerével, 
s az idegen nyelvnek mindössze néhány elem ét képes összevetni anyanyelve 
egyes részleteivel. Ha egy orosz vagy ukrán  saját nyelve mellett a másik 
szláv nyelv egész szemiotikái rendszerét ismeri, akkor annak sajátosságait 
(fonetikáját, szem antikáját stb.) nem értelmezi anyanyelve torzításaként, így 
nem  is tesz rá komikus hatást.

Az ukrán  költészetnek és prózának vannak jó orosz fordítói, ugyanúgy, 
ahogy az orosz prózának és költészetnek is vannak jó ukrán  tolmácsoló!. 
Ugyanez vonatkozik az oroszról egyéb szláv nyelvre való fordításra s az 
azokról oroszra történő fordításra. Elég ha m egem lítjük J. Tuwimot, a híres 
lengyel költőt, Puskin, Majakovszkij s más orosz költők kiváló tolmácsolóját. 
Hangsúlyoznunk kell, hogy az idegen nyelvet csak rokon nyelvek összeveté
sekor ta rtha tjuk  torzíto tt változatnak, például a szláv, a  germán, vagy a ro
m án nyelvcsaládon belül. Távoli nyelvek — például a kínai vagy a ra b  —
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egyes elem eit az orosz nyelv közegéből szemlélve csak ritkán  érezhetjük  de
fo rm ált orosz szóalakoknak.

Az sem ritkaság, hogy az egyik dialektust használók kigúnyolják a más
féle tájszólásúakat. A moszkvai terü le t valam ely falujában például így jel
lem ezték a közeli község d ia lek tusát: „M ásféleképpen csavarják a szavakat.”

Egyes (német, francia) szavak is kelthetnek komikus hatást oroszhoz közel
álló hangzásuk m iatt. A bábszínházban például a ném et k ifakadását „Don
n er W etter” (a fenébe!) P etruska így utánozza: „Dunul vetyer” (Fújt a szél.)

Je len  cikkekben két színházi jelrendszert vizsgálok: a bábszínházét s az élő 
színészek színházáét. Igyekszem bem utatni, hogy a néző m ennyire m ásként 
dekódolja e két jelrendszert, jelezni kívánom a bábművészeti irányzatok közt 
dúló harcokat, s azon kísérleteket, m elyekkel a művészek a bábszínház saját
ságos, az élő színházétól eltérő vonásait kutatják .

A prágai Károly egyetem esztétika professzora, O takar Zieh színháztörté
nész és zeneszerző 1923-ban pub likálta  „Bábszínház. 1. A bábszínház pszicho
lóg iá ja” című tanulm ányát. Zieh professzor ebben azt vizsgálta, hogy a kö
zönség m iként fogja fel a bábszínházát. Az alábbi következtetésekre ju to tt:

„Lényegében kétféle felfogás v itájáró l van szó: a bábokat tek in thetjük  élő 
szem élynek vagy élettelen báboknak. A kérdés megoldása felé vezet annak 
konstatálása, hogy egyszerre csak egyféle felfogás lehetséges, s ugyanebből a 
gondolatm enetből következik, hogy kétféle alapirányzat létezik.

a) A bábokat értelm ezhetjük bábként, ekkor az élettelen jelleget hangsú
lyozzuk. Azt tek in tjük  valódinak, am it reálisan érzékelünk. De ez esetben 
nem  vehetjük  komolyan a bábuk  szavait és m ozdulatait, röviden, életmeg
nyilvánulásaikat — ezek kom ikusnak, groteszknek tűnnek. Ugyancsak kife
jezetten  komikus hatást kelt, hogy a bábok kicsik, ha nem is teljesen, de 
azért m erevek, kötöttek, arcuk  és tesiük  derm edt, s ennek következtében 
m ozgásuk nehézkes, „fabábúszerű”. Nem durva komikumról, hanem  valami 
finexmabb hum orról van szó, am it e pioi figurák váltanak ki, melyek úgy vi
selkednek, m intha élő em berek lennének. Ügy nézünk rájuk, m int bábokra, 
ezzel szemben ők a rra  ta rtan ak  igényt, hogy em bernek tartsák  őket, — s ez 
jókedvre  derít bennünket. Tapasztalatból tudjuk, hogy a bábok ilyen hatást 
vá ltanak  ki a szemlélőből.

b) Létezhet a befogadásnak egy másik ú tja, m ikor a bábokat élőlényeknek 
tek in tjü k , mégpedig olymódon, hogy életm egnyilvánulásaikra (mozgásukra 
és beszédükre) helyezzük a hangsúlyt, s ezeket valódinak fogadjuk el. Annak 
tu d ata , hogy a bábokból hiányzik az élet, háttérbe szorul, s a helyét valami 
m egm agyarázhatatlannak, rejté lyesnek az érzete veszi át, ami csodálkozást 
kelt. A bábok titokzatosságot sugallnak. Ha testm éretükben utolérnék az 
em bert s m im ikájuk tökéletesedne, minden bizonnyal rém ületet keltenének, 
de a művészet terü le té t el sem hagyva is hozhatunk példát — az irodalom
ból s a legendákból — a holt anyag megelevenedésére: ilyen a Kormányzó 
szobra (a Don Jüanban) vagy a Gólem. Mindenki egyetértene azzal, hogy a 
képzelet eme terem tm ényei m ég az élő holttesteknél is rém ítőbb hatást vál
tan ak  ki, mivel valami teljesen term észetellenesről, nevezetesen az élettelen, 
szervetlen anyag megelever.üléséről van szó, míg a másik esetben legalább 
valam ikor az élethez tartozó anyaggal, létezéssel van dolgunk. Szerintem, ha 
a  bábok em berm éretűek lennének, m inden bizonnyal kellem etlen ha tást ten 
nének ránk, ezt csak kicsiségük akadályozza meg, s ugyanez teszi lehetővé,
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hogy befogadásukat csak a titokzatosság jellemezze.”1 Zieh profeszor kér
dése, a bábszínház értelmezéséről, érvényességében messze tú llép  a bábszín
ház keretein. E bábszínházra vonatkozó problém afelvetés a színház más ágai
ra, sőt más művészeti alkotásokra is átvihető. Bár O. Zieh megjegyzései rend
kívül fontosak és érdekesek, ugyanakkor tévesek is. Tévedése abban áll, hogy 
a bábszínházát nem tekinti önálló jelrendszernek — enélkül pedig egyetlen 
m űalkotás sem értelmezhető helyesen. Amit Zieh a bábszínházban kifogásol, 
az minden művészeti ággal szemben felróható lenne, ha a  m űvészi jeleket ál
landóan egy valóságos dologhoz m érnénk, ráadásul az összehasonlításban a re
ális tárgyból indulnánk ki s nem  az adott m űalkotásra sajátosan  jellemző jel
rendszerből, — nos, ez esetben ugyanaz a benyomásunk tám adna , mint Zich- 
nek a bábszínház értelmezésekor. Mi történik például, ha egy almát ábrá
zoló csendélet mellé egy valóságos almát helyezünk, s azt összehasonlítjuk a 
vásznon látható színes festékfoltokkal? A képen látható alm a könnyen komi
kus hatást kelthet annak szemében, aki a valóságoshoz m éri, mivel a festett 
alma — ilyen szemszögből nézve — valóságosnak akar látszani.

Az értelmezés másik ú tja — Zieh gondolatmenete szerint — ha a képeket 
élőlényeknek tekintjük. Ez esetben bármely szobor és kép titokzatos érzést 
kelt, még félelmet is okoz.

Létezhet ilyen felfogás. Emlékezzünk Gogol A z arckép  cím ű elbeszélésére, 
melyben Csartkov, a festő, élőlénynek tek in t egy portré t. M egrémül és meg
őrül. Felidézhetjük Oscar W ilde: Dorian Gray arcképe cím ű regényét is.

Nemcsak az kelthet kom ikumm al érintkező hatást vagy nyomasztó, eset
leg félelmetes érzést, ha egy m űalkotás jelrendszerét élőlényként vagy való
ságos dologként fogjuk fel, de az is hasonló következm ényekkel jár, ha egy 
adott jelrendszert egy másik kódjai segítségével akarunk értelmezni.

Zieh professzor, véleményünk szerint, alapvetően ab b an  tévedett, hogy a 
bábjátékot — m int jelrendszert — nem önnön törvényein belül vizsgálta, ha
nem  az élő színészek játékához hasonlítva. De ha a színészek színpadi já té
kát nem szerves rendszernek, színházi jelek összességének, hanem  való életnek 
tek in tjük  — ugyanaz a benyom ásunk tám adhat, ami Zieh professzornak 
a bábok játékát szemlélve.

Ugyanakkor, ha a bábszínházát a színház többi ágával egyenrangúnak te 
kin tjük , s a többi művészeti ághoz hasonlóan ezt is önálló jelrendszerként fog
juk  fel — a báb nem tűnik többé nevetségesnek, annak ellenére, hogy moz
gása nem m indenben hasonlít az  élő színészéhez.

Többek közt épp a cseh bábszínház történetének tényei cáfolják Zieh pro
fesszor teóriáját a báb játéka nyom án keletkező kom ikus élményről. A cseh 
népi bábosok repertoárját á ttek in tve  kitűnik, hogy a kom ikus m ellett a d rá
mai daraboknak is fontos szerepük volt. Ugyanez érvényes a modern báb
színházra is.

Még a fabábúszerű, merev mozdulatok sem utalnak felté tlenül a báb ko- 
mikusságára. Ha a cseh bábszínházban összehasonlítják a „komoly” szerep
lőket — királyokat, hercegkisasszonyokat, stb. — ábrázoló bábokat Kaspare- 
kével, rájönnek, hogy m ozdulataik „bábszerűbbak”, m in t a  komikus szerepű 
Kaspareké. Mozgásuk m ár am ia tt is bábszerűbb, sem atikusabb, m ert keve
sebb fonallal mozgatják őket, m in t Kaspareket. Ráadásul a  cseh népi szín
házban fém rudat tűztek a komoly szereplőket ábrázoló bábok fejébe, amitől 
mozgásuk Kasparekénál elvontabbá vált.
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Még a felnőtt közönség sem ta r t ja  a bábelőadást felté tlenül komikusnak. 
Ahogy az a Puppentheater der W elt (Berlin, 1965) című könyv reprodukcióból 
is kiderül, a m odern bábszínházban is léteznek drám ai hangolású előadások.

A tények nem tám asztják alá O. Zieh professzor azon m egállapítását sem, 
hogy „ . . .  ha bábjaink em bernagyságúak lennének, kellem etlen benyomást 
tennének ránk, s ettől csak kicsinyítésük óv meg”.

Ismeretes, hogy a japán bábszínházban a bábok m érete  eléri az emberét. 
De ez nem zavarja a kom ikus jeleneteket, s a nézőkre sem hat kellemetlenül. 
Ráadásul, művészi szempontból, a japán  bábszínházát a  világ egyik legjobb
jának  tartják .

O takar Zieh professzor m egfigyeléseit különösen érdekesnek neveztem. S 
m iután példákkal igyekeztem bizonyítani nézetei elvi h ibáit, m eglátásait to
vábbra is igen értékeseknek tartom .

A bábok komikus jellegével kapcsolatos megfigyelését a tények sok eset
ben igazolják. Szembetűnő, hogy a legtöbb felnőtteknek játszó népszerű báb
színház a par excellence kom ikus színházzá válás ú tján  halad. (Skupa pro
fesszor színházában a nézőket leginkább Hurvinek és Spejbl, e komikus fi
gurák  m ulattatják , s mind az olasz Podréccaban mind Szergej Obrazcov báb
színházában a komikus jelenetek a legsikeresebbek.)

Ez azzal m agyarázható, hogy — m iként arra m ár rám u ta ttam , — a felnőtt 
közönség nehezen képes a bábokat báboknak tekinteni, s  a bábszínház jeleit 
végig alapvetően az élő színészek színházából kiindulva szemléli — ez lát
ta tja  vele a bábszínház jeleit kom ikusnak. <

O takar Zieh dolgozata 1923-ban je len t meg. A Lidové divádlo ceské a slo- 
vaské 1940 című könyvem bábszínházról szóló fejezetében vitába szállók Zieh 
professzorral a bábszínház nézői befogadásának kérdésében.

A cseh teoretikus és színházi rendező Erik Kolár A  cseh bábszínház eszté
tikájának gyökerei2 című könyvében szintén egy egész tanu lm ányt szentelt a 
bábszínház m int sajátos jelrendszer nézői befogadásának.

Bábszínházi alkotók és teoretikusok m ár azt a kérdést is felvetették, hogy a 
bábszínház vajon a színház- vagy a  képzőművészetbe sorolható inkább. E té
m ával foglalkozik Erik K olár rövid, de érdekes cikke A  képző- vagy a szín
házm űvészethez tartozik-e a bábszínház?, a Puppentheater der Welt című 
kötetben. (Das Puppentheater  — eine Form der bildenden K unst oder der 
Theaterkunst, p. 34—35.).

M ár Kolár kérdésé — m elyik m űvészeti ágba sorolható a bábszínház — is 
m u tatja , hogy két szemiotikái rendszerrel van dolgunk. 1.) élő színészek szín
háza és bábszínház, 2.) bár e rendszerek közel állnak egymáshoz, rokonok, de 
megkülönböztetésük egyáltalán nem  könnyű.

„A művészeti ág megnevezése önm agában sok nyelvben a rra  utal, hogy a 
színházművészet egyik ágával van dolgunk” (p.34.) — kezdi cikkét Erik Kolár.

Ugyanakkor e definíció m ind az elmélet, mind a gyakorla t képviselői kö
rében vitatott.

„Néha felmerül az a nézet, hogy a  bábszínház alap jában  véve a képzőművé
szethez tartozik. Az e vélem ényt vallók úgy érvelnek, hogy a bábszínház el
sődleges kifejezőeszköze a báb — teh á t egy képzőművészeti tárgy  — s állítá
sukat nyomatékosítandó olyan neves képzőművészekre hivatkoznak, akik bá
bot vagy bábszínházi díszleteket terveztek. E nézet tám ogatóival (Otakar Zieh, 
K arel Langer) Csehszlovákián kívül is találkozhatunk, ahol a bábszínház való-
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ban a képzőművészet egyik területe. Zenobiusz Strelecki, nem régen meg
jelent könyvében, a Polska plastyka teatralna-ban  a képzőművészeti elem 
fontosságát taglalva a bábszínházban Kleere, Lágerre, Picassora, Miróra, stb. 
hivatkozik, akik mind komolyan foglalkoztak e színházi m űfajjal. Strzelecki 
megállapításaiból az az — általa ki nem m ondott — következtetés vonható le, 
hogy a bábszínház átm enetnek tekinthető  színház és képzőművészet között.

Köztudott, hogy a bábszínházát a színházművészethez soroló elmélet kép
viselői, érvelésük során, olyan nevekre hivatkozhatnak, m in t például Craig, 
aki a színházból ki akarta űzni a színészt vagy Gaston Báty, aki a bábszínhá
zát az élő színészek színháza fölé helyezte. De idézhették volna P jotr Boga- 
tirjov  szovjet néprajzkutatót is, aki a bábszínházát a színház kvintesszenciájá
nak tartja , vagy a bábszínház és a pantomim azonosságát h irdető  Marceaut.

De vitánkban nem dönthet sem a nevek száma, sem a tekintély.
Érdemesebb felidézni a színházművészet és a képzőművészet specifikumait, 

m ajd megvizsgálni, hogy közülük melyek dominálnak a  bábszínházban.

Elő színészek színháza— Bábszínház
a. tér-időben végbemenő művészet.
b. események és jellemek fejlődését 

fejezi ki
c. csak egyes előadásokban létezik

d. a néző, a befogadó tanúja az alko
tói folyam atnak

e. a  színészek és bábművészek reak
ciója állandóan változik, a nézők 
m indig különböző reakciója ha tá
sára, így a produktum  előadásról 
előadásra változik

f. a  m űalkotás: kollektíva m unkájá
nak eredménye

g. m indig és mindenképp művészi 
ágakat szintetizáló alkotás (külön
böző művészeti ágakból — iroda
lom, színjátszás, rendezés, képző
művészet, zene, stb. — áll össze 
(W agner szavával élve: Gesam mt- 
kunts)

j. elsődleges kifejezőeszköze: a szí
nész

Képzőművészet
térben végbemenő m űvészet
emberek és dolgok állapotát fejezi ki

a képzőművészeti alkotás az időtől 
függetlenül létezik
a befogadó csak a művészi tevékeny
ség eredményével szembesül 
a műalkotás eredm énye elvileg vál
tozatlan

általában egyéni alkotás

a képzőművészet egyes ágai nem ha
tolnak át egymásba

a képzőművészeti alkotás formával, 
színnel, vonallal dolgozik.

Az élő színészek színházának meghatározó elemei a fen tieken  kívül még a 
drám ai szöveg, a  színházterem és a nézők közössége. Ez a bábszínházra is áll, 
azzal a különbséggel, hogy a színész helyét itt a bábbal elválaszthatatlan  egy
ségben létező bábszínész foglalja el.

A bábszínházra is érvényesek a színházművészet alapelvei, elsősorban a 
cselekmény törvénye, a konfliktus jelentősége s a racionális céllal (teleoló- 
giával — P. B.) párhuzam osan ható érzelmi befolyásolás, a figurák gazdag 
jellemzése, mely elsősorban a cselekményben tárul fel, de rendszerint a ver
bális jellemzés segítségével teljesedik ki.
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A fentiekből azt a következtetést vonom le, hogy a  bábszínház a színház
hoz tartozik.

De ha nem is tartom  a bábszínházát a képzőművészet részének, akkor sem 
tagadható , hogy a képzőm űvész szerepe itt hansúlyosabb, m int az élő színé
szek színházában (az operát, operettet, balettet és a pantom im et is beleért
ve). Hisz a bábszínházi fig u ra  egyfelől valóban az em beri hang segítségével 
jön  létre, de a képzőművészet révén ölt testet. Bár azt is figyelembe kell 
venni, hogy a bábszínházban — akár az élő színészek színházában — a kép
zőm űvészeti elem alárendelődik  a dram aturgiai szándéknak, ílymódon bizo
nyos fokig segédelemmé ,,G ebrauohskunst”-tá  válik.n

Erik Kolár idézett rövid cikke m ár azzal is érdeklődésre ta r t  számot, hogy 
rá irán y ítja  a figyelmet egy eddig csupán művészt szférán  belül zajló vitára, 
m ely  a bábszínház képző- ille tve színházművészethez sorolhatóságáról folyik.

Egyetértünk Kolárral abban , hogy a bábszínház a színházművészet része. 
Az élő színészek színházától elválasztó alapvető és elvi különbség úgy fogal
m azható  meg, hogy a  bábszínházban „a színészt a bábbal elválaszthatatlan 
egységben  létező bábm űvész váltja  fel” (kiemelés tőlem  — P. B.). E fenti 
m eghatározás értelmében beszélhetünk két különböző, h ab á r rokon színházi 
szem iotikái rendszerről, a bábszínházéról és az élő színész színházáéról. E kö
zelségből eredhetett a neves színháztörténész professzor, O takar Zieh azon 
próbálkozása, hogy a bábszínház szemiotikái rendszerét az élő színész szín
h ázának  eltérő szemiotikái rendszerén keresztül szemlélje. S ta lán  ugyan
ezzel magyarázható, hogy néhány  bábművész nem veszi tudom ásul a báb
színház specifikumát, s „a rra  kényszeríti” bábjait, hogy a színészeket u tá
nozzák.

Régóta nyomon követhető a bábm űvészeiben az a harc, mely a báb sajátos, 
az élő színésztől eltérő term észetének  elismeréséért folyik.

M ejerhold egy 1912-ből szárm azó cikkében, mely a Színházról című gyűj
tem ényben  jelent meg, így ír t :  „Kétféle bábszínház. Az egyik színház igaz
g a tó ja  azt akarja, hogy b áb ja i tulajdonságaikban s vonásaikban is az em
b e rre  hasonlítsanak. Ahogy a pogánynak szüksége volt arra , hogy a bálvány 
biccentsen a fejével, úgy a bábkészítő is fontosnak ta r tja , hogy bábja em
b e r t utánzó hangokat ad jon  ki. A valóság, az „ahogy az életben történik” re
produkálásának törekvésétől h a jtv a  az igazgató egyre inkább tökéletesíti 
b áb já t, egészen addig, míg rá  nem  jön e bonyolult fe ladat egyszerű megol
d ásá ra : a báb emberrel való  helyettesítésére.

A m ásik igazgató úgy lá tja , hogy a közönséget nem  annyira a  színházá
b an  m űsorra tűzött szellemes történetek szórakoztatják, hanem tán legfő
képpen  az a hiábavaló igyekezet, ahogy a bábok m ozdulataikban, szituáció
ju k b an  igyekeznek utánozni az életet, de a néző hétköznapi tapasztalataival 
egyező abszolút hasonlóság soha nem  jön létre.

Ha m odern színészek já té k á t figyelem, semmi kétségem , hogy az első igaz
gató  tökéletesített m arionett-színházát látom, melyben em ber helyettesíti a 
bábot. Tudniillik, a színész egy centivel sem té r el a báb életet másoló törek
vésétől. Ezért is helyettesítik  a bábot emberrel, hisz a valóság utánzásában 
csak az ember képes m egközelíteni am a tökéletes élethűséget, ami a bábnak 
nem  sikerült.

A másik igazgató, ki kezdetben szintén arra  törekedett, hogy bábja az em
b e r t  utánozza, rövidesen észrevette, hogy amilyen m értékben tökéletesíti
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bábja szerkezetét, úgy veszti az el báját. Ráadásul úgy tűn t neki, m intha a  
báb egész lényével tiltakozna e barbár átalakítás ellen. Igazgatónk még idejé
ben észre té rt hát, rá jö tt, hogy van a tökéletesítésben egy határ, melynek á t
lépése a báb em berrel való helyettesítését kellene, hogy jelentse.

De m egválhatunk-e egyáltalán a színházban a varázsos világot terem tő  
bábtól, mely izgalmas, különös technikának engedelmeskedő, rendkívül k ife 
jező gesztusaival, semmihez sem hasonlítható mozdulataival olyan esetlensé
get dolgozott ki, ami m ár-m ár plasztikus?

Azért írtam  a kétféle bábszínházról, hogy rádöbbentsem  a színészt: vajon  
érdemes-e bábot pótló, az egyéni alkotóerőnek teret nem adó szolgai szere
pét tovább vinni, vagy ehelyett olyan színházat kellene létrehozni, am ilyet a 
báb harcolt ki m agának, nem hagyva, hogy az igazgató erőszakot tegyen te r 
mészetén. A báb nem akart az ember tökéletes hasonmásává válni, m ert a 
világ, am it létrehozott — a képzelet csodás világa, az általa prezentált em ber 
— egy kitalált figura, s a színpad, amin a báb mozog, az a hangszer, m elyen 
mestersége húrjai feszülnek. Az ő színpadán épp úgy van, s nem m ásként, 
nem  amiatt, hogy a term észetben így történik , hanem : m ert a báb épp ezt 
akarja, nem másolni kíván, hanem  alkotni.

Ha a báb sír, zsebkendőt ta rt a  kezében, de a szemét meg sem érinti vele, 
ha harcol, oly finom an szúrja meg ellenfelét, hogy a tő r vége még csak nem  
is érinti a másik mellét, ha a báb leken valakinek egy pofont, a m egvert arca  
nem  is pirul ki, s a báb szerelmes ölelésében annyi óvatosság van, hogy e te 
kintélyes távolságot tartó  gyöngédségben elm erülő néző meg sem kérdi a 
szomszédját, hogy mibe torkollhatnak ezek az ölelések.

Mikor a színpadon feltűnt az ember, vajon m iért vetette alá m agát vakon 
az igazgató akaratának , ki színészét a naturalisztikus iskola bábjává k íván ta  
degradálni.” (p. 215—217.)'*

E két irányzat hasonló harcát, melyet M ejerhold „két igazgató eltérő p ró 
bálkozásának” nevezett, felfedeztem a 20-as évek cseh bábszínházában is, 
ahol a művészek egy része a rra  törekedett, hogy bábjaik mindinkább az élő 
színészekre s az em berekre hasonlítsanak, míg a m ásik irányzat a báb speci
fikum át, bábúi term észetét igyekezett kiaknázni. Az első csoportba olyan 
népi bábosok tartoznak, mint Karel Novák és családja, Kaiser, vagyis M atéj 
Kopecky leszármazottai, stb.

„A népi bábosok szerették színházukat az élő színészek színházához hason
lítani, olyan darabokat m utattak  be, m elyeket kőszínházak számára ír tak  s 
mindezzel azt k ívánták  bizonyítani, hogy bábjaik  „képesek eljátszani ugyan
azokat a szerepeket, melyeket az igazi színészek”. Igen elégedetlenek voltak , 
ha m eghallották, hogy fa-színészeiket valaki „bábnak” nevezi. A közönség 
leginkább azt értékelte a bábokban, hogy m ennyire hasonlítanak az em be
rekre ..  ,”5 A népi bábosok igen komoly sikereket értek el az élő színészek 
mozgásának bábbal való utánzásában, Karel Nováknak -épp csak kezébe k e l
le tt venni a bábot ahhoz, hogy az életre keljen . Minden szót a báb adekvát 
kéz, láb-, fej mozgása kísért.

E bábosok olyannyira beleélték m agukat fából készült színészeik szerepébe, 
hogy nemcsak a közönséget győzték meg arról, hogy a bábok „élnek”, de 
félig-meddig m aguk is elhitték. Ezt tudva, m ár érthetővé válnak az idős cseh 
népi bábosokról terjengő anekdoták. Egyszer például beidézték egyiküket a  
bíróságra. Azzal vádolták, hogy politikai propagandát terjeszt a bábszínház
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■színpadáról. A bábos Kasparekkel a kezében jelent meg a bíróságon, s beje
lentette, hogy ő m aga ártatlan, m indenről a báb tehet.

Az egyik bábos igencsak lenézte a stilizá lt, bábjellegüket hangsúlyozó, em
berre nem hasonlítható  bábokat. Ezt nyom atékosítandó, még azt sem enged
te meg, hogy e stilizált figurákat — S pejb lt és Hurvineket — a kulisszák 
mögött az ő naturalisz tikus, embert m ásoló bábjai mellé akasszák.

De az is igaz, hogy e népi bábosok előadásaiban a bábos szándéka szerint 
emberre hasonlító, naturalisztikus bábok m ellett fontos szerepe volt Kaspa- 
reknek, e sem m ozgásában, sem hang jában  em berre nem hasonlító figurának.

A színházi előadások után a közönség szórakoztatására a bábosok rövid 
esztrádm űsort ad tak , s e divertim entókban fontos szerepük volt az úgyneve
zett „m etam orfózisoknak”. Különösen h íres volt metamorfózisairól Kaiser, a 
népi bábos. Em lékszem, ahogy Kaiser zenekíséretre táncoló állatai vagy tá r 
gyai egyik p illanatró l a másikra em berré  változtak. Az alacsony em ber égi
meszelővé nyú lt stb. E divertim entók s metamorfózisok fontos eleme volt 
Kasparek szereplése.

A báb specifikus természetének k ifejezésére törekvő irányzat a huszas 
években a cseh bábszínházban épp hogy csak megkezdte újító tevékenységét. 
Olyan nevek fém jelzik e törekvést többek közt, m int a képzőművész O takar 
Mr.kvicka vagy S tan islav  Sucharda, a szobrász, valamint pedagógusok.

A Puppentheater der w eit (Zeitgenössisches Puppenspiel in W ort und Bild. 
Henschelverlag K unst und Gesellschaft, B erlin  1965) című album  lá ttán  ké
pet alkothatunk róla, hogy Európa és a  kelet népei milyen messzire ju to ttak  
■a bábok specifikus term észetének feltárásában.*

Az album ot lá tv a  a rra  a következtetésre kell jutnunk, hogy a második 
irányzat abszolút győzelm et aratott, sőt a kísérletezés tovább folyik, és sorra 
születnek az eredm ények a báb sajátos term észetének kutatásában.

A felnőtteknek te rv eze tt bábok többsége humoros és szatirikus figura, 
ahogy erről a fen t em líte tt album reprodukciói lá ttán  is meggyőződhetünk. 
E humoros bábok kom ponálásának jónéhány  általános elve is kirajzolódik.

Sok báb tu lajdonképpen  karikatúra. Az egyik londoni bábszínházát egye
nesen „Jane Phillips K arikatur-T heater”-n ek  hívják.

Mikor F riedrich  D ürrenm attól egy in te rjú b an  azt kérdezték: „hogy lehet 
a rosszról írni, m ikor olyan jól é lünk?” — az író így válaszolt: „A drám a 
szorosan kapcsolódik a túlzáshoz. A szélsőség csak azt fejezi ki, am i a szabá
lyosban is adott (csak — P. B.) m int lehetőség. Éppen mivel állandóan fény
képezzük az em bert, igazából a k a rik a tú ra  századában élünk.”6

E vonatkozásban a  m odern bábszínház nincs lemaradásban, sőt megelőzte 
az élő színészek színházát.

A báb -karikatú rák  ugyanúgy groteszkek, m int a grafikaiak vagy festé
szetiek — irodalm i és folklór trópusokra, hiperbolára (túlzásra) és litoteszre 
(túlzó kicsinyítésre) éjpülnek. A k arik a tú ra -b áb  testrészei s főleg arcvonásai 
erősen felnagyíto ttak  vagy kicsinyítettek.

Tehetségesen kiv ite lezett báb-karikatú ra az a svájci (Zürich) alkotás 
(no. 29), mely a „T úlzottan  korrekt fé rfi (megcsontosodott)” címet hordozza. 
Hatalmas orrot lá tu n k  (hiperbola), am ely az egész arcot beborítja, s hozzá

* Persze e keleti országokban már sok évszázados tradíció az eredeti formájú bá
bok szerepeltetése.
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egy rendkívül pici homlokot (litotesz), s az arctól m integy elkülönülő szeme
ket. Ráadásul az arc körte form ájúra stilizált — lásd 40. o. (No. 43) P a tk án y 
fogó báb (NSZK, S tuttgart). A szája fülég ér, fülei a szájáig.
(No 94) A „Lengyelek kórusa” elnevezésű alkotás (Lengyelország, Poznan) a 
báb-karikatúra kiváló példája aránytalanul nagy fpjével s pinyurka törzsével. 
(No 162) Ez egy román báb-karikatúra (Brasov, E tűd Majakovszkij Poloská
jának  m otívum aira, Elzevira Davidovna) Mind az arc, m ind a mellkas göm b
alakú, a kezek a mellkashoz képest picik, s hatalm as szemöldök rajzolja ki az 
orrot és a pici szájat — lásd 40. o.
(No 5) A „Miss Ju n k ” elnevezésű karikatúrában  (Jane Phillips K arik a tu r 
Theater) a fejet egy locsoló helyettesíti, s orrként pedig a locsoló csöve szolgál, 
hasonlít.
(No 86) A kövér és a sovány párosa, arcuk a kontraszt jegyében stilizált. A 
kövér arca felfelé fordíto tt retekre, míg a soványé lefelé fordított re tek re  
hasonlít

Szinte ugyanúgy, m int Gogolnál: „Iván Ivanovics sovány és magas; Iván 
Nyikiforovics meg valam ivel alacsonyabb, de kövérségében kiterjedő. Iván 
Ivanovics feje lefelé fordíto tt retekre hasonlít, míg Ivan Nyikiforovicsé — 
felfelé fordított retekre.”7

A karikatúra a bábfej és -test stilizálásával jön létre. Ilyen a „Túlzottan 
korrekt férfi” körteform ájú ábrázata, Elzevira göm bfeje és — felsőteste, va
lam int a felfelé és lefelé fordíto tt retket formázó figura pár.

A báb-arc stilizálásának van más művészi funkciója is. A stilizált vonások
— a naturalisztikusokkal ellentétben — lehetővé teszik, hogy a báb, a  leg
különbözőbb drámai szituációkban részt vállalhasson. Az effajta stilizált arc 
igazából egy maszk, mely képes tükrözni a báb „érzéseit”.

A maszk sem a klasszikus színházban, sem a commedia deli’ arte-ban, sem  
a  népi előadásokban nem  statikus — a színészi test mozgása, gesztusai, v a la 
m int a kísérőszöveg hatására változhat a nézők szemében. „A színész arcán  
élettelen maszk feszül — írja  Mejerhold „Balagan” című cikkében — de m es
terségbeli tudása révén ezt olyan szögbe tudja állítani, s testét olyan pózba 
képes hajlítani, amitől a holt maszk megelevenedik”.8

Zukmayer német író visszaemlékezésében meggyőző példát olvashatunk a r
ról, hogy egyazon maszk arckifejezése mennyire á t tu d  alakulni.

Zukm ayer m em oárjában említi, hogy egyszer szert te tt  egy régesrégi fá
ból készült „Perehta” m aszkra, am it az osztrák parasztok még az ő idejében 
(a XX. század harm incas éveiben) is használtak. A szerző így jellemzi e 
tárgyat: „Az örclög néger maszkjához hasonlított. Rendkívül hosszú orr, go
nosz, kancsal szemrések, pofáján undorító fogak, sápadt, lenszínü hajcsomó
— ilyennek képzelem a vérszomjas, gyermekfaló (gonosz lelket) Trollt. E 
maszk m indenkit m egrém ített. Zukmayernél egyszer ismerősök gyűltek ösz- 
sze, s köztük volt Kraus, a híres színész, ö  épp azt bizonygatta, hogy a nagy 
költői szerepeket maszkban kellene előadni. Zukm ayer erre  előhozta a P e
rehta maszkot. Kraus el volt ragadtatva. Felvette s összekötötte a füle m ö
gött. M indenki egyszerre elhallgatott. Egy darabig csak a fejét ingatta, nem  
láttunk mást, m int a m aszkot s az ingujjból kinyúló kezeit, melyek m eghök
kentően csupasznak tűntek. Hirtelen megszólalt. „Olyan szomorú vagyok. 
Nem tudok szabadulni ettől az érzéstől. Sírni szeretnék. Telve vagyok b án a t
tal. Végig tudnám  sírni az egész életemet.” Mindezt monoton, baljós, erős
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hangon mondta. S azt láttuk, hogy a m aszk sír. Ez ment egy darabig. Majd 
mesélt egy tö rtén e te t, m iszerint a szerelm e meghalt. L áthatatlan vitapartnere 
azon vádja ellen védekezett, hogy kedvese halálának ő m aga volt az oka. 
Végül bevallotta bűnét: „Igen, hisz tudom , hogy az én bűnöm, én tettem .” S 
a maszk arckifejezése mély kétségbeesést, s  szörnyű, orvosolhatatlan boldog
talanságot tükrözö tt. Hirtelen zavartan  felnevetett, s levette a maszkot. Majd 
ú jra  m agára ö ltö tte  s nevetés nélkül, hangtalanul a combjait kezdte csapkod
ni. Végül felsóhajtva, m intha a nevetés a torkán akadt volna, lihegve így 
szólt: „Gyerekek, hogy ez milyen kom ikus!” A többiekkel együtt megesküd
tem  volna rá, hogy abban a p illanatban  a maszk vigyorgott, s a mosoly az 
egész képét besugározta — em lékezett Zukm ayer. A dolog még sokáig foly
tatódott. Já tszo tt kom ikus szcénákat. idézte a boldogság, kapzsiság, a harag, 
az engesztelhetetlen gyűlölet, a bizalm atlanság és félelem jeleneteit — s tette 
mindezt néhány takarékos kézmozdulat, a  maszk, és a já téko t kísérő egy
szerű, rövid szövegek segítségével. M ikor fejét oldalra hajtva, szinte gyer
mekes módon elm ondta Franz Moore szavait: „Most haragszom ” — rémüle
te t keltett. Ha tré fá lt  vagy hülyéskedett, m ajd m egfulladtunk a nevetéstől. 
Olyan volt az egész, m int egy hipnotikus szeánsz vagy m ágia.”!l

Emlékszem, hogy a huszas évek kezdetén Moszkvában az írók házában K. 
Miklasevszkij, a  commedia deli’ a rte  neves kutatója m iként illusztrálta, hogy 
a színész m ozgásának függvényében a m aszk mennyire változtathatja arcki
fejezését.

A bábfej stilizációja is tulajdonképpen egyfajta maszk, m elynek arckife
jezése változik a bábos által m ozgatott és megszólaltatott báb mozgása és 
szövege révén is.

Néha az egyértelm űen komikus fig u rak én t népszerűséget szerzett báb, mely
nek képe rendes körülm ények között fék te len  nevetést vált ki — drám aivá 
válhat s ábrázata  bánatos, szomorú jelleget ölthet. A sem atikus vonásaival 
nevetésre ingerlő Spejbl például egy előadásban épp drám aiságával lepett 
meg. Ez nem sokkal azelőtt történt, hogy a német fasiszták elfoglalták Cseh
szlovákiát. Spejbl, a kedvelt komikus fig u ra  akkor a hazáját fenyegtő nehéz 
élet m iatt panaszkodott. Minél vázlatosabb egy báb arca, annál többféle szi
tuációban szerepelhet. Obrazcov ilyen vázlatos bábja az a két gömb, mely 
férfi és női fe je t ábrázol. A szem eket a  férfifejen plusz (+ )  jel jelöli, míg 
a nőin mínusz (—). A fejecskék C sajkovszkij Kettesben ü ltü n k  című rom án
cát adják élő. Obrazcov bábjainak vázlatossága felerősödik, ha a színész já 
téká t bizonyos távolságból szemléljük.
(No 9) Ugyanilyen vázlatos az angol Jo h n  Blundall bábszínház Arlecchino 
és Columbina (kötélfoáb) figurapárja. Az arcok alig jelzettek. Arlecchino és 
Columbina jellem zéséhez nincs szükség m aszkra, megteszi hagyom ányos öl
tözetük is.
(No 21) Ráadásul a két, papírlam pionba öltöztetett táncos figurának feje 
sincs, csak a lam pion  kalapok form ája a lap ján  különböztethetjük meg a fér
fit és a nőt. (Franciaország, St. Denis, C laude und Daniel Bazilier M arionet
ten, Julius, 14. Ü nnep) — lásd 58. о.
(No 164) Dolamiszofa Ür, e sem atikusan ábrázolt zenész to jás-form a fejével, 
arányosan elhelyezkedő szemeivel, szájával és szemhéjával szerintünk bármi
féle drámai jelenetében  megállná a helyét. (Románia, Bukarest, P rem ier 1962) 
(No 126) Stilizált, antropom orf állato t ábrázoló báb.
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torzításával született. A báb olyannyira deform ált és stilizált, hogy félig em 
berre, félig tárgyra hasonlít (Csehszlovákia, Prem ier 1962)
(No 69) Sünt formázó ember-alak. Az effajta báb ném iképp az állatokat sze
repeltető színházak em berfiguráira em lékeztet — lásd 40. o.
(No 126) Stilizált, antropom orf állatot ábrázoló báb (7. rajz)
(No 146) A varázsparipa és a fiatal parasztlegény figurája  az Ezüstfurulya  
című darabból. A báb játék-lóra hasonlít. Magyarország, A  varázsló és a 
fiatal parasztlegény, Prem ier 1962)
(No 156) Szintén játék-lóra emlékeztető, természetellenesen nagy fejű stili
zált ló. Játékbabára emlékeztet a ra jta  ülő lovas k irá ly  is. (Románia, 
Jassy, 1963)

Ahogy m ár rám utattunk, a m odern bábok zöme hum oros vagy szatirikus 
karikatúra. De nem egyes személyeket, inkább típusokat karikíroz: „Túlzot
tan korrekt férfi (megcsontosodott)” vagy „Elzevire D avidovna” Majakovszkij 
Poíoskájá-ból.

Jeleztük m ár, hogy mind a XX. században, mind a korábbi időszakban a 
bábszínházak repertoárján a komikus darabok mellett drám ai és tragikus 
m űvek is helyet kaptak. Hasonló darabokkal és jelenetékkel a  m odern báb
színházakban is találkozhatunk. Néhány ilyen szerepel az általunk vizsgált 
album ban is. Például:
(No 63) Egy barcelonai m arionettszínház részletet m u ta to tt be Sibelius 
Danse triste-jéből (A balerina halála)
(No 58) A nyugat berlini M echanikus színház — Párizs színpadra v itt 13 je 
lenet című alkotása. — Az album ban a Kafka után  című részlet szerepel. 
Zene: Wolfgang Ramsbott (2. rajz)
(No 59) A göttingeni színház (NSZK) Haláltáncot v itt színpadra. Az album 
ban az „Arlecchino és a táncosok” című kép szerepel.
(No 67) A salzburgi m arionett színház In memóriám A nna Pavlovna címmel 
Saint-Saens-tól a Haldokló ha ttyú t állította bábszínpadra.

A m odern báb- és m arionettszínházban a báb anyaga is lényeges. A mes
terek olyan anyagokat keresnek, melyek a legpontosaban fejezik ki a báb 
term észetét, — ma már ritkán  láthatunk  fából faragott bábot. Íme néhány 
különös anyagból alkotott báb.

Korábban u taltunk  a táncoló bábfigurákra, melyek kizárólag papírlam pion
ból készültek (No. 21).
(No 20) Igen eredetiek a nyakkendőből csinált bábok (Franciaország, „Nyak
kendő cirkusz” Párizs, Bendzsó-játékos)
(No 53) Érdekesek a plexiüivegből konstruált figurák. Ezek Jean  Paul S arte  
A z előadásnak vége című m űvének feldolgozásában szerepelnek. (A N yugat
berlini művészeti főiskola hallgatóinak alkotása) — lásd 30. o.
(No 83) Két fémből készült figura — Bábszínész revü  (NDK)
(No 177) Különleges anyagokat — vesszőt, nádat és szalm át — használtak a 
plovdivi bábszínház művészei is Szünidő  című előadásukban.
(No 188) Érdekes a New York-á „Pipgrass” Marionettszín/ház bábja is. A 
férfi-báb öltönyt visel, s csak a ruhaujjából és nadrágszárából látszik ki szal
m acsutak és ecset. Ez tulajdonképpen az aratási szertartások ősi bábjait idézi, 
am iket szintúgy szalmából készítettek, m ajd női s ritkábban  férfiruhába öl
töztettek. Erről szól egy m agyar tudós, U jváry Zoltán tényekben gazdag ta 
nulm ánya az Athropomorphe M ythische Wesen in der agrarischen V olksü
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berlieferung Ungarns und Europa von Zoltán Ujváry. Ethnologisches Ins
t i tu t  der U niversität Debrecen, 1968.
(No 57) Igen szokatlan Kelli figurája, mely a braunscweigi studiióba'n készült. 
Tervezésében a diákok társasága is részt vett. A bábok evőeszközökből — 
m erőkanálból, késekből, villákból, kanalakból — vannak összeállítva.
(No 138) Nem kevésbé eredetiek  a Mars című operett szereplőit ábrázoló fo
tók. A bábokat különféle laboratórium i eszközökből szerkeszteték — lásd 58. o.

M ár rám utattunk , hogy a bábszínházát az élő színháztól elválasztó elvi 
különbség a bábos bábjával, szerszám ával való eltéphetetlen kapcsolatában 
fogalm azható meg.* A bábszínház történetéből tudjuk, hogy a bábos hol el
rejtőzik a néző szeme elől, hol pedig éppenhogy feltárja  bábbal való össze- 
forrottságát.

A történészek szerint a középkori szemfényvesztők m indenáron meg ak a r
ták  győzni a nézőt arról, hogy a báb — élőlény. Ebben segítségükre volt, hogy 
e szemfényvesztő bábosok általában  hasbeszélők is voltak.

De arról is sok adat tanúskodik , hogy egyes bábosok igenis be akarták  
ava tn i a nézőt a báb életrekeltésének titkába, meg ak a rták  m utatni, hogy 
bábos és bábja m iként m űködik együtt az előadásban.

Olearius, e XVII. századi ütazó, aki 1633-ban, 35-toen és 39-ben is já rt 
Oroszországban, így jellem zi a korabeli orosz bábszínházát:

, ,.  . .(a bábosok) egy lepedőt tekernek  a testük köré, s a szabadon m aradt 
részt, m integy színpadképpen (theatrum  portabile) fejük fölé emelik, s ezzel 
já rn ak  utcáról utcára, különböző bábjelenteket előadva.”10

Olearius rajzán látható, hogy a lepedővel a bábos e ltak a rta  teste felső ré
szét, s  a közönség nem lá tta  a fejét. Ugyanakkor a lábai kilátszottak, így a 
nézők tisztában voltak vele, hogy a bábbal együtt játszik a  bábos is.

A legkülönfélébb népeknél és korokban volt olyan szokás, hogy az előadás 
u tán  a bábos bábjával vagy bábjaival együtt a paraván elé lépett, feltárva á 
nézők előtt a báb életrekeltésének titk á t, s a közönség így egyszerre lá tta  a 
bábm űvészt és „hangszerét”.

Szergej Obrazcov eszrád-jelenete a K ettesben üldögéltünk  P jo tr Iljics Csaj
kovszkij Románcára is a bábos és a báb leplezetlen együttm űködésének pél
dája, hisz a művész nem  használ spanyolfalat. Obrazcov m utatóujja ira  he
lyez egy-egy golyócskát, m elyek férfi és női fejet vannak  hivatva ábrázolni 
s a különleges bábok já ték á t többi u jjával segíti (lásd a No. 107 fotót).

Obrazcov Tanja guniol babával is együtt szerepelt az esztrádm űsorban. A 
nézők egyszerre figyelhették a báb és a bábot mozgató Obrazcov játékát. A 
fotón láthatják , am int Joszif K upa odamegy a babához és kezet fog vele. Lát
ju k  a bábot mozgató Obrazcovot s K upát, aki úgy játszik  a megelevenült 
T an ja  babával, m int egy em berrel. A m odern színház bábművész-színészei 
néha nem bújnak paraván  mögé, így egyszerre figyelhetjük, am int a bábo
sok mozgatják a m arionetteket s ahogy azok, m árm int a báb-színész eszközei, 
játszanak. Ilyen előadás például a Michael Mesohke M arionettentheater 
Nocturne  П-je. P rem ierje 1957-ben volt Stockholmban. A bábok mozgatói, 
k iket a nézők rendszerint nem  látnak, most levetették m aszkjukat. A közön

* Egyben ez különbözteti meg a bábszínház szemiotikái rendszerét az élő színé
szek színházáétól.
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ség lá th a tja  a m arionettek mozgatóit — kezük és arcuk egyaránt meg van vi
lágítva — és a színpadon játszó m arionetteket.

A továbbiakban azt a szerves kapcsolatot vizsgáljuk, mely a bábművész 
hangja és a báb mozgása, valam int form ája közt áll fenn. Az egykori natura- 
lisztikus bábszínházban könnyen elintézték volna ezt a kérdést, hisz ha a báb 
em berre hasonlít, akkor emberi hangon kell beszélnie. De az ellentm ondás 
m ár itt is szembeszökő: a báb kism éretű, mégis felnőtt m ódjára beszél. A báb 
— ahogy Zieh professzor megjegyezte — arra  törekszik, hogy em bernek te 
kintsük, de mozgása — még a naturalisztikus típusúé is — rendkívül külön
bözik az em berétő l. . . Tovább bonyolódik a kérdés, ha olyan bábról van 
szó, melynek készítője az embertől eltérő, báb-jelleget ak arta  kidom borítani.

A báb form ája s a bábos természetes beszédhangja közti ellentm ondás rég
óta foglalkoztatja a bábszínházát kutató  teoretikusokat s a benne dolgozó 
művészeket egyaránt.

Erik Kolár Zieh professzor am a m egállapítását emeli ki, hogy a báb moz
gása „ügyetlen, fabábúszerű”. Majd így folytatja: „Zieh az élettelen anyagból 
készülő báb s a bábművész hangjának kettősségében a bábszínház esztétikai 
ellentm ondását látja. Pedig éppen az élő hang és a megelevenülő báb szinté
zise terem ti a bábszínház specifikus, dialektikus egységét.”

Szerintünk feltétlenül Erik K olárnak van igaza, m ikor az em beri 
hang és az élettelen anyag m ozgatásának szervessé egységesülésében 
lá tja  a  báb életrekeltésének egyik eszközét. A báb élőbbnek tűn ik  a 
bábszínházban, ahol az emberi hang összekötődik a bábu m ozdulataival. A 
pantom im et beépítő színházi előadásokban, emberi hang kísérete nélkül, az 
élettelen anyagú báb megelevenedése nem olyan meggyőző a néző számára.

Ugyanakkor a bábszínházi előadásokban, ahol a bábok mozgása szervesen 
kapcsolódik az emberi hanghoz, mégiscsak létezik a Zieh által felvetett ellent
mondás — ezért a bábosok régóta torzítják  a természetes em beri hangot.

E deformáció feltűnő példája Petruska elváltoztatott hangja, am elynek lét
rehozására a bábos egy furcsa „sípféleséget” használ. Egy megfigyelő így 
jellemzi Petruska hangját:

„Petruska beszédét (a bábos) élessé, sivítóvá, talán azt is m ondhatjuk, mes
terségessé tette, mégpedig egy eszköz segítségével. Ez két csontlemezből áll, 
belsejébe egy vászoncsíkot tesznek. A nyelv hátsó részére kell helyezni, egé
szen a „nyelvcsaphoz”, s ílymódon a bábos hangja igen különös, emberihez 
nem  hasonlító (kiemelés tőlem — P. B.) lesz. Nagyon nehéz e m asinával be
szélni. Nagy gyakorlat kell hozzá, hogy sikerüljön belőle hangot kipréselni. 
Nekem — erőfeszítéseim ellenére — nem sikerült. M inden próbálkozásom at 
görcsös torökmozgás kísérte s hányinger jelentkezett.”11

Sz. B. Obrazcov a Bábszínház m űvészete  című könyvében plasztikusan ér
zékelteti, hogy Petruska hangja m ennyire összefonódott a  prim itív, egyálta
lán nem  naturalisztikus bábúval.

„Lehetetlen elfelejteni az ostoba, ravasz naív, kegyetlen Petruskát, csupa 
orr fejét és kifestett szemeit. A báb a festett paraván fölött ágált, míg mögöt
te az egykori orosz vándorszínház nagy öregje: Iván Afanaszjevics Zajcev 
állt. Szájában egy felfelé fordított kis ezüst lemez volt. Petruska így magas, 
nem -em beri (P. B.) hangon visított, és m indenkit püfölt az ostorával. Hús-vér
ből való, élő alak volt, szívvel, lélekkel, értelem mel és jelem m el. De ugyanak
kor csak egy rongydarab volt, fa fejjel ellátva — az egészet Zajcev készítette
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késsel és vésővel. Maga volt ez Galathea csodája, de az alkotó Pygmalion- 
Zajcev nem csodálkozott, hogy bábuja életre kelt, hanem  örült, s örömét to 
vábbadta minden gyereknek és felnőttnek, akinek m ódja volt Zajcev Petrus- 
kájával találkozni.”12

E torzított em beri hangot Sztravinszkij sikerrel adja vissza fúvós hangszer 
segítségével a Petruska  című balettben.

A beszélt nyelvtől eltérő, különleges színházi beszédmód m egterem tésének 
vágya az egykori cseh népi bábosoknál is tettenérhető. Például m ikor a tá r 
sadalom  uralkodó rétegének — a lovagoknak, stb — beszédét tolmácsolták, 
eltorzították a hétköznapi nyelvet, szándékosan nyelvtani h ibákat csúsztattak 
a szövegbe, míg a parasztokat megszemélyesítő bábok hibátlanul beszéltek 
csehül. A modern bábok esetében — melyek, ahogy erre  m ár u taltunk — for
m ájukban  gyakran eltérnek a realisztikus em berábrázolástól — a báb alakja, 
m ozdulatai és a bábos term észetes emberi hangja közt fennálló ellentmondás 
felerősödik. Nehéz lenne elképzelni, hogy evőeszközökből (kanálból, villából 
és késből) vagy laboratórium i felszerelésekből (Mars című operett) összeállí
to tt  bábok norm ális em beri hangon beszéljenek. Természetes tehát, hogy a 
m odern bábművészek az em beri hang torzításának különféle módozataival 
kísérleteznek, hogy elkerüljék  vagy legalábbis m érsékeljék azt az ellentmon
dást.. ami a bábm űvész term észetes hangja és a to rzíto tt báb közt feszült.

K arel Makony A báb képzeletünkben  és a valóságban című cikkében így 
ír :  „Egy bábos vásári kom édiának dolgozta fel a G ulliver a bábok országá- 
bant. Ellőadása tárgyához igazította a hangot is. Ez a hang elkoptatott gra
mofonlemezre hasonlított. A báb anyaga és a hang közti ellentm ondást az 
em beri hang eltorzításával csökkentette. Ugyanilyen hangon beszél Skupa, 
m ikor Hurvinek és Spejbl szerepébe bújik.”

Az emberi hang és a báb form ája közti ellentm ondást ugyanilyen elv sze
r in t  csökkentette a K ubicska társulata, B arhanek H urvinek  — a varázsütő 
cím ű előadásában. Ebben szerepel Xilon, a számítógép, aki egy ismeretlen 
bolygó lakója. H angját szintén egyfajta technikai eljárással torzították, még
pedig úgy, hogy m agnóról a legmagasabb hangfekvésben játszották le, így 
hangterjedelm e kitágult.

L átjuk tehát, hogy a bábelőadáshoz — a bábon és az em beren kívül — 
m ég egy harm adik tényező, a gép, a magnetofon is csatlakozott.

Ugyanakkor az em beri hang  gépi torzítása a bábszínházban csak korláto
zott m értékű lehet. Hisz az élő színész színházával összehasonlítva még in
tenzívebb a színész és közönség játékbeli összefonódása. Mind a népi báb
színházban, mind a m űvészek, színészek által alapíto tt bábszínházban igen 
fontos a nézőtér és a színpad közti összjáték. A hagyom ányos bábelőadásban 
élt egy olyan szokás, hogy Petruska, Kasparek vagy K asperle megszólította 
a közönséget. A báb és a nézők között beszélgetés, v ita  kezdődött. A népi báb
színházakból eredő hagyom ányt a modern, művészek által vezetett bábszín
házak is átvették. T anúja voltam  egy olyan prágai vendégjátéknak, ahol a 
pilseni Josef Skupa lépett fel a maga Spejbljével és Hurvinekével. Az elő
adáson  m egjelentek prágai bábm űvészek is. Emlékszem, M rcskina, aki maga 
is szenvedélyes bábos volt, kérdéseket te tt fel H urvineknek. A báb helyes 
válaszokat adott. Tudom ásunk van róla, hogy a pétervári mulatságokon a 
bábszínházi bódénál a nézők közt feltűnt V arlam ov és Durov, a bohóc.

A gyerekelőadásokon különösen intenzív a kapcsolat színpad és nézőtér
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között. Egy prágai előadáson egyszer egy ötéves-form a kislány mellett ültem . 
A nnyira megtetszett neki Hurvinek és Spejbl produkciója, hogy fel ak a rt 
menni a színpadra, játszani velük.

Gyermek és felnőtt másképp fogadja be a bábszínházát. Azt is érdem es 
lenne egyszer megvizsgálni, hogy miként értelmezik a bábszínház jelrendsze
ré t azok a gyerekek, akik m ár többször voltak élő színházban, s miként a csu
pán bábszínházba járók.

A gyermekpsziahológusok számára érdekes kérdés lehet, hogy a különböző 
korosztályú gyerekek miként fogják fel a bábszínházát.

A zenének régóta kiemelkedő szerepe van a bábszínházban. A modern báb
színházban ráadásul a különös form ájú bábokhoz különleges zenekíséret il
lik. Ez főként azokra vonatkozik, melyek jelentősen eltérnek az egykori na- 
turalisztikus báboktól.

A m ár em lített albumban találtunk  olyan reprodukciót, am i a salzburgi 
m arionett színház pantom im -balett játékát, Mozart Kis éji zenéjét m u ta tta  
be, s ugyancsak volt utalás Mozart Apolló és Hyatcinthusának feldolgozására 
a prágai központi bábszínházban. (Premier 1956).

Mint m ár tu taltunk  rá, a barcelonai m arionettszínházban bem utatták Si
belius Danse tristejét. Ebből az előadásból az album ban a Balerina halálának 
jelenete szerepel.

A salzburgi m arionettszínházban m utatták  be Saint-Saëns Haldokló H aty- 
ty ú ját. In memóriám Anna Pavlovna.

Modern zeneszerzők művei közül Szergej Prokofjev Péter és a farkasát 
említhetnénk, am it a szófiai központi bábszínház m utato tt be. Ennek az elő
adásnak a bábjai is rendkívül figyelemre méltóák.

A magyar állami bábszínházban nagy siker volt Igor Sztravinszkij Pet- 
ruskája. Ez a feldolgozás külföldön is sikert a ra to tt.

A krakkói bábszínházban a Koldusoperát m utatták  be, K urt Weil zenéjé
vel.

A varsói Lalka bábszínházban játszották a M uzsikus című előadást, m ely
hez a híres lengyel zeneszerző, Penderecki ír t kísérőzenét.

Különösen érdekes lenne megvizsgálni, hogy a modern, például evőeszkö
zökből komponált bábokhoz, vagy a Mars című, m ár em lített operett figurái
hoz milyen kísérőzenét társítottak. Néhány effajta előadás esetében az al
bum ban olvasható is a zeneszerző neve, de ez önmagában kevés a zene je l
legének meghatározásához.

Beszéltünk m ár arról, hogy a bábosok néha elrejtik, néha pedig éppenhogy 
fe ltárják  a báb életrekelitésének titkát. Aztán azt m utatnák be, hogy a báb 
külseje, kicsisége, sajátságos színpadi mozgása, hogy vezet végülis a bábos 
term észetes hangjának eltorzításához. Mindez a bábszínház szemiotikái ren d 
szerén belül történik. Most néhány olyan előadásra irányítjuk a figyelmet, 
m elyben a két rokon szemiotikái rendszer összeolvad, vagyis am ikor a szí
nészek együtt szerepelnek a bábokkal.

A román Tandarica m arionett- és bábszínházban (Bukarest) Kisan és 
Sanescu Én és a holt anyag címet viselő darab jának  (prem ier 1964) egyik je 
lenetében két, fekete maszkot viselő színész szerepel együtt egy em bernagy
ságú női bábuval (ugyanott No 161)

Ugyanebben az előadásban van egy jelenet, m elyben egy színész két bábbal
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játszik együtt. M indkettőnek állat tö rzse és em berform a lábai vannak. 
(Ugyanott No 165.)

A színészeket bábokkal együtt szerepeltető  előadások közül fel kell még 
hívni a figyelm et a Gulliver a lilipu tiak országában című feldolgozásra, ahol 
a főhőst színész kelti életre, míg a lilipu tiakat bábok. Ezáltal különül el a 
két világ — a liliputiaké, s  az, ahonnan Gulliver származik.

Hosszan soro lhatnánk  még a pé ldáka t színészek és bábok együttszereplé- 
séről. Ugyanide tartozik  Szergej Obrazcov feldolgozásában Stok darabja, a 
Világ terem tése.

Ráadásul a színház is használhat produkcióiban bábokat. Mint például 
M ejerhold te tte , aki Gogol R evizorának néma jelenetében bábokat szerepel
tetett.

A közönségnek nem  mindig könnyű béfogadni az olyan jeleneteket, me
lyekben bábok és élő színészek együtt szerepelnek. Hisz a nézőnek egyszerre 
kell értelm eznie két eltérő szemiotikái rendszert, egyrészt a bábok, másrészt 
a színészek vagy színész játékának jelrendszerét. A gyakorlott nézők, akik 
az élő- és a bábszínház jelrendszerében is jól tájékozódnak, könnyedén válta
nak át egyik szem iotikái rendszerről a  m ásikra.

Az efféle előadásban a színész já té k á t ajánlatos a bábéhoz közelíteni. A 
m ár idézett képen (No 161) például a női bábbal együtt játszó férfiszínészek 
arcát maszk bo rítja , megfosztva őket az  arcjáték lehetőségétől, de egyben 
közelebb is hozva egymáshoz a két jelrendszert.

Bábok és színészek együttjátszásának sajátos példáját látjuk az orosz népi 
komédiában, a Petruskában.

A  Petruska  hagyom ányos előadásában a bábon kívül állandó szereplő volt 
a muzsikus, az u tóbbi időben pedig a verklis. E figura beszélgetésbe elegye
dett Petruskával.

M iután P etru sk a  üdvözölte a közönséget, megszólította a muzsikust.
P: Hé, m uzsikus!

M: Mit akarsz, P etruska?
P: Újdonságot mondok.

M: Mi legyen az?
P ; Ügy döntöttem , komám, megnősülök. M ire való a le g én y é le t... Minden

ki csak s é r te g e t . . .  S ha házasodok, hozományt is k ap o k . . .  Ö, Ö milyen 
jól élek m ajd!

M; S kit akarsz elvenni, Petruska?
P: A  kereskedő lányát. (Megnevezi az ad o tt helységben a leggazdagabb ke

reskedő- vagy birtokos családot.)
M: És sok hozom ányt kapsz?
P: Hu . . . !  Többet, m in t am ennyit m agam  érek.

M: Hazudsz P etruska, nem megy az hozzád, csak költségekbe ver, a  pénzed 
elköltőd, az tán  meg elszelel. . . F elejtsd  él !

P: No, komám, te  hazudsz. Ki ne szeretne bele ilyen legénybe.
(Kihúzza m agát.)

M: Hát ide azzal a menyasszonnyal!
P : Azt le h e t . . . Nem nehéz dolog. R ögtön hozom és mutatom.

(Eltűnik, m ajd  egy bábbal té r vissza.) No, muzsikus, hogy tetszik a meny
asszonyom?

M: Szépnek szép, csak pisze.
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P : Hazudsz, muzsikus! Nézd csak micsoda szemecskék, micsoda szájacska! 
A kezecskéi! Az ajka! A nyaka! Próbálj te, ilyet találni! S hogy m ilyen 
jól táncol! Na, játsszál csak egy részt valamiből!
(A muzsikus rázendít a kam arinszkajára. Petruska táncol a menyasszo
nyával.

M: Mindez szép és jó, de neked mégsem bíztató, a kisasszony gőgös, lusta, 
így hát lovat kell vegyen Petruska.

P: (gondterhelten): Aztán kitől vegyek?
M: Hát a cigánytól.
P : (komolyan) Hát akkor holnapra vezesd ide a lovat!

M: Nem vagy te  báró, elmehetsz érte magad, és elhozhatod.
P ; Szóval nem mész?

E hosszú előadáskezdő dialóguson kívül a muzsikus még más jelenetekben 
is beszélget Petruskával, például m ikor a cigánnyal, a ném ettel és a káp lár
ral találkozik, valam int az utolsó jelenetben, ahol P etruska a kutyával sze
repel.

Petruska és a muzsikus párbeszéde nem improvizáció, hanem  előre elké
szített, hagyományos szöveg. Érdemes rám utatni, hogy a muzsikus a szöve
gébe beilleszt néhány rímes m ondatot is, például:
M: Hazudsz, Petruska, nem  megy az hozzád, csak költségekbe ver, a pénzed 

elköltőd, aztán meg elszelel..  .
M: Mindez szép és jó, de neked mégsem biztató, a kisasszony gőgös, lusta, 

így hát lovat kell vegyen Petruska.
M: Petruska úr, m indjárt itt a likőr.

A Petruska-féle kom édiában szereplő Muzsikus abban különbözik a többi 
bábszínházban fellépő színésztől, hogy nem jelenik meg a színpadon. A nézők 
közt foglal helyet-. így bét funkciója van: egyrészt színész, aki dialógust foly
ta t Petruskával, másrészt összekötő kapocs a nézők és Petruska-báb között.

A bábszínház jelrendszerének néhány sajátos vonását vizsgáltuk az élő 
színház jelrendszeréhez viszonyítva, m ajd a két jelrendszer egy előadásban 
való összekapcsolódását vettük szemügyre, nevezetesen, színészek részvételét 
a bábelőadásokban, s a bábokét a színházi előadásokban.

Napjaink színházi gyakorlatában a különböző, de egymáshoz közelálló 
szemiotikái rendszerek másféle összekapcsolódása is lehetséges. Például a 
moziba is bekapcsolódhat a bábjáték, létrejöhetnek olyan előadások, m e
lyekben a színészi játék jelrendszere a film jelrendszerével kapcsolódik össze. 
(A prágai Laterna Magica színház) Egyre gyakoribbá válik az egymáshoz kö
zeli, de eltérő szemiotikái rendszerek hasonló összekapcsolódása.

Magam csupán két rokon szemiotikái rendszert vizsgáltam  meg. Előttünk 
áll még a többi közelálló, de eltérő szemiotikái rendszer szemügyre vétele 
mind a színházművészetben, mind a művészet más területein.
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ß

T. Kantor

Írásaiból

A SZÍNÉSZ TÁRSADALMI HELYZETE

A XIX. század polgári erkölcsiség — melynek értelm ében addig csak a 
legkiválóbb tehetségek ju th a ttak  nagy nehézségek árán  az állam polgári jogok 
közelébe — csődbe ju to tt. Ennek következtében a színész normális tá rsad al
mi helyzetbe került.
A 20-as évekbeli forradalom  a színészt 
az avantgarde ku ltúra m unkásává tette.
Ebben az időben kápráztatta  el a világot a konstruktivizm us 
a maga művészetfelfogásával,
melyben a m űvészet dinam ikus lét- és társadalom szervező erőként szerepelt. 

Az ipari és műszaki civilizáció fejlődése során aztán
a művészet sokhelyütt elvesztette avantgarde beállíto ttságát és dinam izm usát 
— a színház m indinkább intézménnyé, 
a színész pedig autom atikusan hivatalnokká vált.

K ivívott jogai deform álódtak a fogyasztói társadalom m al való érintkezés 
során, mely alapeszméje és lételeme szerint a szélsőséges pragm atizm usra, az 
eredményesség és az autom atizm us kultuszára épül — tehá t csupa olyan elvre, 
mely gyökeresen szembenáll a művészet provokatív, beavatkozó attitűdjével. 
A társadalom ba való beépülés folyam ata 
konformizmusba, közömbösségbe és apátiába torkollt.
A színésznek e fokozatos degenerációját siettette a töm egtájékoztatási eszkö
zök: a dádió, a film és a televízió tevékenységének fellendülése.

E zárószakaszban összegződnek a tünetek, melyek m indig is feltételezték egy
m ást: az erkölcsi konformizmus, a teljes közömbösség a formai fejlődés irán t 
és művészi szklerózis.
Mesterségének bizonyos m érvű „elvilágiasodása” és „dem okratizálódása'’, 
tehát ami tö rténeti értelem ben felszabadította a színészt — 
paradox módon ugyanez tette középszerűvé is.
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A művésznek és m űvészetének
a fogyasztói társadalom  általi asszim ilációjára, beszippantására 
a színész esete klasszikus például szolgálhat.

A színészt — a m űvészt lefegyverezték és megszelídítették, 
m egfosztották ellenálló erejétől,
mely oly döntő vo lt szám ára és társadalm i szerepét tekintve egyaránt, s e fo
lyam at végül a fogyasztói társadalom  alapelveinek és törvényeinek elfoga
dásához vezetett,
éppen függetlensége elvesztéséhez, m ely valam ikor, még a
közösségen kívül állva,
jogot adott neki a beleszólásra.
A színház és a színészi já ték  reform jának  érintenie kell e problem atika alap
jait.

Társadalom tól való elkülönültsége hosszú időszakában — a színész helyzetét 
és m agatartását m eghatározták azok a 
zsigereiből és leikéből
spontánul és term észetes módon fakadó jegyek,
m elyek elválasztották őt a józanul gondolkodó társadalom tól
s melyekből a színpadi cselekvés autonóm  form ái születtek.

ím e ennek a figu rának  a képmása:

A színész
az em ber közszemlére kiállított 
pőre képmása,
arca  rugalmas, m in t a gumi, 
színész — 
vásári művész 
szégyentelen exhibicionista, 
ak i könnyeit 
és nevetését,
az emberi szervek m űködését 
a szív és az ész szenvedélyét, 
a gyomor
és a penis zabolátlanságát mind csak tette ti,
a teste, mely
m inden ingernek
veszélynek
és meglepetésnek
ki van téve,
az em ber csapdája,
anatóm iájának
és elméjének
m esterséges modellje,
m ely lemondott a m éltóságról és a tekintélyről, 
k iállítta to tt a nevetés pellengéreként, 
a szemétdomb és az örökkévalóság között ingadozik,
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csak képzeletében él,
em iatt nem csillapuló telhetetlenséget, vágyat érez
mindaz iránt,
am i reálisan létezik
ami túl van a fikciók világán
s ez az állandó nosztalgia a rra  sarkallja,
hogy örökös vándorútra keljen.
A Vándorszínész
Az Örök Vándor
akinek nincs se háza, se rangja,
aki hiába keres kikötőt,
aki sosem válik meg poggyászától,
melyben rem ényeinek és illúzióinak
gazdagsága
és fikciója rejlik,
am it utolsó leheletéig
féltékenyen véd
a közömbösségtől
és a türelmetlenségtől.

A SZÍNÉSZI JÁTÉK MÓDSZEREI
Egészen a próbák végső szakaszáig kételkedem  abban, hogy be kell-e a szí

nészt „program ozni” a szerep által. Szeretném, ha minél tovább m aradna az 
elemi fogékonyság állapotában.

Rá kell találni a „velünkszületett”, „prim ér” lehetőségekre és a cselekvé
sekre, szükség van tehát e színházi illúzióval még nem terhe lt a színészi p re- 
egzisztenciára.

Ez nincs kapcsolatban a szöveg háttérbe szorítását követelő tendenciával, 
és nem is a szöveggel szembeni idegenkedésből fakad. Épp ellenkezőleg. Azt 
akarom, hogy a szöveg revindikációja folytán létrejövő valóság ne könnyen 
és felszínesen álljon össze, hanem  elválaszthatatlanul egyesüljön ama bizo
nyos színészi és színpadi pre-egzisztenciával (színpadon tú li létezéssel), ab 
ban gyökerezzen és abból nőjjön ki.

Ezt alapvető eljárásnak tartom , mely meghatározza az előadás autonóm iá
ját. E felfogásnak semmi köze sincs ahhoz az általánosan elfogadott és m a
napság szinte kötelező módszerhez, m elyben az értelmezés és elemzés k izáró
lag a drám ai szövegre korlátozódik, és ezért maga az alkotás — függetlenül 
attól, hogy milyen eszközöket és ötleteket használ — csupán reprodukció m a
rad.

A színész nem form álja a szerepét, nem  játssza az alakot, nem utánozza 
azt, hanem m indenekelőtt megőrzi önnön színészi m ivoltát annak összes fo
gékonyságával és lehetőségének izgalmas szférájával együtt. Nem hűséges 
másolója, reprodukálója szerepének, hanem  mintegy vállalja azt, sa já t sor
sának és szituációjának szüntelen tudatosítása mellett. Bizonyos m om entu
m okban persze teljesen „beleéli m agát” a szerepbe, de csak azért, hogy m i
kor a kellő pillanat elérkezik, eltaszíthassa magától, s egyesíthesse szerepét a 
körülötte szabadon alakuló, állandóan létező színpadi m atériával.

A színészi szabadság form ájának mélységesen em berinek kell m aradnia. Ez
alatt a legegyszerűbb cselekvések, a m indennapos hétköznapi életm egnyil-
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vánulások felhasználását értem . E felfogásban fejeződik ki személyes m ű
vészi meggyőződésem, ugyanakkor erre  az elvre épülnek happeningszerű 
akcióim is. A happeninghez hasonlóan itt  is a „kész” valóságot, a legegysze
rűbb  jelenségeket és tárgyakat vállalják, m elyek a hétköznapiság „zuzalékát 
és masszáját” képezik, ezeket vetik alá különböző művészi eljárásoknak. Én 
megfosztom e rendszereket gyakorlati funkciójuktól és célszerűségüktől, lel
ket lehelek beléjük és megengedem, hogy önálló életet éljenek, függet
lenül és cél nélkül fejődjenek tovább.

A tiszta színházi valóság e szféráját, s az effa jta  szabad színészetet nem  sza
bad összekeverni az improvizációval. Ez tu d a tlan  leegyszerűsítés lenne. A szí
nészeknek ezek a cselekvései, ezek a „p rak tik á i” ugyanis happeningek fak
tú rá já t és s tru k tú rá já t alkotják.

Magukba sü rítik  az egész valóságot, a tárgyakat, szituációkat, a hangok és 
az emberi nyelv szféráját. Nem alkalm i jellegűek tehát, hanem a realitáshoz 
való érdek nélküli viszony m egnyilvánulásai, öntörvényűek, m int m inden 
műalkotás.

A cselekvések összefogásában és technikájában és szerveződésében a fő 
mozzanat az együttes „összejátszása”, olyan láthatatlan  kapcsolatok m egte
rem tése a színészek között, melyek szinte telepatikus s z a b á l y o z á s s a l  
irányítják  az e g y e s  elemeket. E belső kapcsolat teszi lehetővé és váltja  ki, 
hogy a színész a benne érlelődő elhatározás eredm ényeként, s éppen a kellő 
pillanatban lépjen a cselekménybe, hogy o tt az ő „szólama” legyen a domi
náns, a m eghatározó, m ajd idővel ellankadva egy m ásiknak adja á t a helyet.

A lehetőségek i t t  korlátlanok.
Lehetetlen, és a kollektív tevékenység eszméjével összeegyeztethetetlen 

ebben bárm iféle precíz ú tm utatás, vagy rendezői korlátozás.

T. Kántor grafikája a „Soha nem  térek ide vissza” című új előadáshoz
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TÜKRÖZÉS I.
A sötét és koszos f ö l d  felszínen egy csészealj nagyságú világító pontot vet
tem  észre.
A nnyira fényes volt, hogy semmi szín alaltt nem szárm azhatott abból a föld
szerű anyagból, melyből a többi tárgy.
Felpillantva, a háztetők fölött megláttam  az e g e t .
Az is ugyanolyan fényes volt.
Nem a földhöz tartozó.
A „valam i”, ami annyira fénylett, az é g volt.
Egy üvegcserépen tükröződött.
T Ü K R Ö Z É S .
Lenézett jelenség a naturalizm us ellen lázadó m űvészetben.
Az ember, aki először lá tta  viszont ö n m a g á t  
a nyugodt víztükörben, 
elragadtatottságot kellett, hogy érezzen.
A szürrealisták és a fantasztikus irodalom m űvelőinek tanácsa ellenére, 
isten m ents, hogy átlépjük a tükör határát.
E l ő t t e  kell m aradni!
A T Ü K R Ö Z É S  önm agában is csoda!
A világ titk á t süríti m agában.
M intha a valóság
l e v á l t  v o l n a  ö n m a g á r ó l  
és bezárult volna.
AKÁR EGY BÖRTÖNBE, 
vagy
SÍRBA TETTÉK VOLNA.
M intha többé nem ehhez a világhoz tartozna.
Beteljesedik az élet és a halál lehetetlennek ta rto tt összeegyeztetése.
Együtt vannak.
Nyilvánvalóan csupán látszat és j á t é k  gyanánt.
Olyan érzés ez, m int Élőként m egtapintani az örökkévalóságot.

TÜKRÖZÉS II.
Folytatás. A KÖLTÉSZET MINT A VALÖSÁG MEGHOSSZABBÍTÁSA 

A TÜKÖR TÖRVÉNYEI

A T Ü K R Ö Z É S  szónak vissza akarom  adni 
valódi jelentését és azokat a
félelemmel és veszéllyel teli, tragikus konzekvenciáit, 
melyek sokkal mélyebbek annál, m int am it
a term észethűség hamis kis misszionáriusai akartak  velünk elhitetni.
Sem másolásról, sem utánzásról nincs szó.
A tét sokkal, de sokkal nagyobb.
Világunk és valóságunk
m e g h o s s z a b b í t á s a ,
valamint,
hogy a fentebb em lített dolgokat könnyebben el tu d ju k  viselni az életben.
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A M E G H O S S Z A B B Í T Á S  
kozmikus és m etafizikai értelem ben 
egy másik világ előérzetét kelti, 
m ásféle valóságok határainak  k itap in tását. . .

Nevezzük ezt m űvészetnek, 
de m éginkább: K Ö L T É S Z E T N E K ,  
am i számomra 
az I S M E R E T L E N
és a L E H E T E T L E N  szféráiba való merész utazás.

A költészetet nem  szabad azonosítani 
a f i k c i ó v a l  
az i l l ú z i ó v a l  
és a l á t s z a t t a l !
A KÖLTÉSZET — A VALÓSÁG MEGHOSSZABBÍTÁSA ! 
Gyökerei a VALÓSÁGBAN vannak.
A m indennapi, 
hétköznapi, 
banális, 
szegényes
lebecsült valóságban
(melyet a középszer költői úgy lenéznek) !
Szeretném  m inden konvenciót figyelm en kívül hagyva
m eghatározni
ezt az illegális,
indexre tett
bűntetthez
és halálhoz
közeli folyam atot, de m éginkább létm ódot.
Rögtön az elején le kell szögezni egy 
költői feltételt:
A TÜKRÖZÉST a valóság 
MEGHOSSZABBÍTÁSÁNAK kell elism erni.
Ugyanolyan reális és ugyanolyan valóságos dolognak.
Hiszen lehet — hogy m inden csak tükrözés. ..

A végtelen mélyéből jövök, 
m agam  mögött hagyva az U T A T !
A hátam  mögött.
Előre megyek.
Így nevezik a haladás irányát, 
m elyet testünk és arcunk jelöl ki.
A tükör lá th a ta tlan  határa —
ahonnan a valóság M E G H O S S Z A B B Í T Á S A  
A KÖLTÉSZET ideje.
E perctől érvényes a figyelm eztetés:
VALÓSÁG m inden,
LÁTSZAT nem  létezik!

kezdődik
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Talán ilymódon könnyebben beju tunk  a KÖLTÉSZET világába.
Lábaim egymás u táni emelgetésével haladok előre.
Jön felém valaki, aki én vagyok.
Még egy pillanat, s vagy elmegyünk egymás m ellett vagy összeütközünk. 
Némi nyugtalansággal gondolok erre  a pillanatra.
Nem kerüli el azonban figyelmemet, s el is csodálkozom rajta , 
hogy nem előre, hanem  befelé haladok, a mélybe, m elyet épp most 
hagytam  magam mögött.
Tehát H Á T R A F E L É  megyek!
Azt is észreveszem, még nagyobb csodálkozással, 
hogy a másik ÉN — AZ OTT szintén 
nem előre halad,
hanem  a mélységbe, melyet maga m ögött hagyott!

Leveszem a kalapomat.
Jobb kézzel.
A kalap testem jobb oldalán helyezkedik el.
A m ásik ugyanezt teszi, 
testem  ugyanazon oldalán, 
de bal kézzel.
M ikor felhívom a figyelmét, hogy a jobb kezét használja, 
ugyanúgy m int én,
(ez m ár a színpadon zajlik), szót fogad, 
de felem elt kalapja most meg
testem  és kalapom ELLENTÉTES OLDALÁRA kerül.
Felfedeztem, hogy a m egfordítottság k o r r e k c i ó j a  
a színpadon, reális térben 
A T Ü K R Ö Z É S  
valódi benyomását kelti.
M inden olyan esetben alkalmazni fogjuk ezt a módszert,
ahol a TÜKRÖZÉS ju tta th a t be m inket a KÖLTÉSZET szféráiba.
A kéz mozdulatai, fejfordulatok s ehhez hasonló dolgok.
Ha tovább haladunk ezen az úton, 
előfordulhat,
hogy a mosoly a sírás grimaszává változik, 
a gyorsaság lassúsággá, 
az erény bűnné, 
s az utcalány á lszen tté ...

A TÜKRÖZÉS,
A MEGFORDÍTOTTSÁG,
A KÖLTÉSZET
titokzatos törvényei odáig vezetnek, hogy a címbe foglalt 
gyalázatos figyelmeztetés 
a m űvészekre kezd vonatkozni, 
a nép híre és dicsősége érintkezésbe kerül 
a társadalom  mélyének poklával, 
a szegények, selyemfiúk, utcalányok, akasztottak, 
spiclik, dekadensek — művészek — bohémek világával,



a m űvészet — az emberiség legmagasztosabb ideái — 
börtöncellák gyalázatos praktikáivá,
kivégzéssé változnak,
s a m űvész a börtön abc jeleivel kopogtatja felhívását a világhoz.

A SZEKRÉNY
A szekrény volt az én „l’objet tro u v é”-m. M int egyetlen tárgy a színpadon 
(Cricot 2, 1957), tulajdonképpen főszerepet játszott az em ber titkainak és 
ügyeinek feltárásában.
1961-ben, S. I. Witkiewicz „Egy kis udvarházban” című darabjában (szintén 
a Cricot 2 színházban) m ár a szekrény alkotta a színpad terét. Vagyis az 
egész világot. Ennek m ár kom olyabb következményei voltak.
Ne riad junk  vissza az elemzésünk
logikájából adódó, látszólag naív m egállapításoktól.
Engedjük szabadjára képzeletünket, hogy átléphessük azt a 
határt, m elyet a jelenségek puszta valószerűsége diktál, 
s m elyért jogtalanul száll síkra 
a kisszerű és szűk látókörű szemlélet.
A mi tevékenységünk ezen a ponton tű i kezdődik!
A szekrény valóban kétértelm ű és homályos 
tulajdonságokkal rendelkező tárgy.
Tudatosítsuk azt a jellegzetességét, 
hogy lényege és kifejezőereje 
csak akkor tá ru lh a t fel, ha 
a szekrény . . .  be van csukva!
Csak ekkor tesz szert kellő presztízsre, jelentőségre.
Tekintélyessé válik. E pillanatban szabadultunk meg a 
nevetségesség és m indenféle gyanúsítgatás veszélyétől, 
im m ár sa já t felelősségünkre cselekszünk.
M egváltoztattuk az érzékelés skáláját.
S vizsgált tárgyunk (a szekrény)
hirtelen  m egm agyarázhatatlan változásokon esik át: 
elszakad környezetétől, m agába zárkózik, izolálódik.
S valósággal alakoskodni kezd!
Leginkább házak díszes hom lokzatára akar emlékeztetni,
Gyorsan és könnyedén alkalm azkodik 
a környezetéhez illő 
különböző stílusokhoz,
s ezzel az olcsó, gyanús és h irtelenjében feloltott 
eklekticizm usával
félre ak a r vezetni, sőt, egyszerűen be akar csapni m inket!
S ahogy a já ték  m ind rafináltabb lesz,
e ham is funkciók révén úgy kerü lünk  egyre inkább
vizsgált tárgyunk (a szekrény) m egtévesztő vonzáskörébe —
s ekkor léte m ár képzeletünkben folytatódik —
a tárgy  túlnő
evilági,
fam iliáris és
megszokott viszonyain,
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hétköznapi rendeltetésén.
Már a másik oldalon 
terebélyesedik.

(A szekrény) ajtószárnyai 
h irtelen  kitárulnak, m int a kulisszák, 
s egyre mélyebb és komorabb szféráit tá rják  fel 
ha úgy tetszik, a családi ENTERIŐRNEK.

Most m ár
fülledt és párás légkörben
álmok szövik tovább cselekményüket,
éjszakai rémképek,
s a nappali fényt nem tűrő
bűnös prak tikák  bukkannak fel,
szégyentelen és kegyetlen
lázas képzelődések —
és akkor —
nem misztikus, ködös tereken —
hanem  a reális hétköznapiságtól
csak egy vékony és törékeny fallal elválasztva
megérezzük a
Halált,
és súroljuk a nem-lét állapotát.

Mindez a Cricot 2 színházban történ t 
1961-ben.
Csak ki kellett nyitni a SZEKRÉNYT!

Fordíto tta: Király Nina, Heltai Gyöngyi

„Soha nem térek ide vissza”
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SZÍNHÁZI ANTROPOLÓGIA

Eugenio Barba

AZ ELUTASÍTÁS útján

Az életteli színház testének három  létfontosságú szerve van.
Az első a csontrendszer és a gerincoszlop — biológiai szerv. A technika 

szerve, mely eltávolít a m indennapi élet autom atizm usaitól és szabályaitól. Ez 
az a szerv, melynek lélegzése révén feltárul a színész biológiai lénye egy pre- 
expresszív szinten, vagyis még m ielőtt m egkísérelne bárm it is kifejezni. Ta
nulm ányozhatjuk és elem ezhetjük ezt a szervet, tudatosan fejleszthetjük és 
a róla szerzett ism ereteinket át is adhatjuk m ásoknak.

A második szerv az úgynevezett u-tópia, a hely-nélküli. Ez ott tanyázik a 
zsigerekben és a jobb agyféltekében. A felettes-én ez, melyet a  m ester vagy 
m esterek jelenléte p lántál belénk, a m indennapi technikából a színház nem 
m indennapi technikájába való átm enet során. A jelentés, az érték, a katego
rikus im perativusz az, am it m int individuum ok a szakmánkhoz hozzáadnak. 
Ennek a szervnek a lélegzése révén oldódik fel a technika, hogy szociális és 
szellemi dimenziókba em elkedjék. Ez a színház ethosza, mely nélkül bárm i
féle technika pusztán csak gim nasztika, fizikai gyakorlat, részekre szabdalt
ság — az egység helyett. T udatosan is tanulm ányozhatjuk, védhetjük, á tü l
te thetjük  ezt a szervet.

A harm adik szerv nehezen megfogható. Irracionális és titkos láz ez, mely 
izzásba hozza akcióinkat. Nevezhetnénk „tehetségnek” is. De én inkább egy 
m ásik form ulát adnék: egyfajta személyes feszültségről van szó, mely vala
milyen tárgyra irányul, fo rm át ölt, majd elenyészik; ellentétek egységéről, 
ellentétes pólusok találkozásáról. Ez a szerv személyes sorsunk egy darabja. 
Ha bennünk nincs meg eleve, tanulással soha meg nem  szerezhető.

Ha e három  szerv közül csak egyet fejlesztünk, az működési zavarhoz ve
zet: egy m erev és — akárm ennyire  is jól m egcsinált —, mégis szervetlen 
színházhoz, vagy olyanhoz, m elyben a m eghirdetett értékek a színészekben 
nem inkarnálódnak.

A most következő oldalakon az élő testtel foglalkozom: biológiájával és 
utópiájával.

*

1938-ban ünnepséget ta rto ttak  Moszkvában, Konsztantin Szergejevics 
Sztanyiszlavszkij ' Művész Színháza fennállásának negyvenedik évfordulója 
alkalm ából. Még Jozef Sztálin, a Kom m unista P á rt első titkára is m egjelent,
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Tószt tósztot, beszéd beszédet követett: m inden szónok, aki felállt, Jozef 
Sztálin fontosságát emelte ki, a szovjet ku ltú ra fejlődésében játszo tt szerepét 
m éltatta. A szót kérők sorra köszönetét m ondtak az első titk á rn ak , hogy 
olyan kedvező körülm ényeket te rem te tt a színház számára, az általa fém jel
zett korszak nagyhatású eredményeit m éltatták. Aztán az est vége felé Kon- 
sztantin Szergejevics Sztaniszlavszkij emelte m agasra poharát, javasolván, 
hogy most igyanak Szasa Morozoiv, a gazdag kereskedő emlékére, aki a  kez
det kezdetén elsőként tám ogatta anyagilag a Művész Színházat. M inden szem 
Sztálin felé fordult, aki jóságosán mosolygott — majd fölem elte poharát. És 
aztán így tett mindenki.

Harminc évvel azelőtt, amikor Lengyelországot feldarabolták és az ország 
egy részét a cári Oroszországhoz csatolták, Sztanyiszlavszkijt m eghívták V ar
sóba. A lengyel színház legfontosabb személyiségei az állomáson várták  őt. 
O tt volt köztük Juliusz Osterwa, a  kor legnagyobb rendezője is. A lengye
lek oroszul köszöntötték Sztanyiszlavszkijt, de ő franciául válaszolt: „Kedves 
barátaim , engedjék meg, hogy egy olyan nyelvet használjak, m elyet m ind
annyian szeretünk”.

Gyakorta gondolkodom el Sztanyiszlavszkijról. Olyan színházi ember és 
személyiség volt, ak i mindig tudta, m iként őrizze meg m éltóságát a kor és 
a szakma szemében. Példát m utato tt nekünk, hogy m iként éljünk együtt az 
első titkárral, a fekete szemüveges tábornokkal, az állammal, amivel szem
ben állunk. M egm utatta, hogy m iként lázadhat fel az egyén az általa eluta
sított gondolatok és helyzetek ellen anélkül, hogy az elégedetlenkedés csap
dájába esve a nálánál erősebbek könnyű prédájává válna.

A színház-csinálás nem válhat valam ifajta foglalkozássá, a látom ás meg
testesítésével példát kell statuálnunk. A színház olyan eszköz, mellyel m int 
egyének megsokszorozzuk és m eghosszabbítjuk az elutasítás elevenen ben
nünk élő akaratát.

M ert mi is a színház? Ha m egpróbálom  ezt a szót, valam i m egfoghatóra 
szűkíteni, férfiakat és nőket látok, em beri lényeket, akik összeszövetkeztek 
egymással. A színház sajátos viszony — egy megemelt kontextusban. Első
sorban olyan em berek közötti viszony, akik azért jöttek össze, hogy alkossa
nak valam it —, valam int az általuk létrehozott alkotás és a közönség közötti 
viszony. Miért és hogyan futnak egymásba az egyéni ösvények? M ilyen anya
gi feltételek — ak á r választottak, ak á r kívülről rájuk kényszerítettek —, ha
tározzák meg a közös mindennapi m unkát? Milyenek a szabályok, m elyeket 
elfogadnunk, a norm ák, melyeket életfontosságúaknak kell ta rtanunk , a vá
gyak és álmok, az eszközök, melyeket m unkába fogunk, hogy életre keltsük 
elképzeléseinket, az igazságot, a tiszta és egyszerű igazságot?

Vannak itt titkos éltető források, m elyeknek az eredm ényeket köszönhet
jü k ; ám kiderül, hogy valamely kontextusban, pl. az utcán hatásosabbak —, 
jobban a helyükön vannak, m int a  templomban, egy kü lterü leti iskolában 
jobban sülnek el, m int egy városi színházban, vagy hogy egy hatvan  fős kö
zönségre elem entárisabb a hatásuk, m int egy hatszáz fősre. És az igazság pil
lanatának beálltakor ebben a kivételes kontextusban, ebben a „m egem elt” 
viszonyban minden elmélet eltűnik, minden koncepció és pozitív jószándék 
szertefoszlik. Csak a színész marad. Az igazság pillanatában, am ikor a színész 
a közönséggel áll szemben, és csak akkor, ha jelenléte m egragad, és a tiszta 
reflexió, a m indennapitól eltérő élmények felé taszít, csak ekkor létezik a
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színház, és csak m ert a színész létezik  — nem az elmélet, nem a technika, 
nem az esztétika, nem  az ideológia.

De ahhoz, hogy eljussunk  ehhez a „létform ához”, át kell kelnünk egy h í
don: a technika, a sajátos test-használat hídján.

LENNI ÉS LÁTSZANI

Miként létezzünk, hogyan tudjuk ezt a színházi bioszt, mely vibrálóvá te 
szi a színész je len lé té t és elmélyíti a kapcsolatát a közönséggel — szétsu
gározni ?

Még egyszer Sztanyiszlav.szkijra tekintek, őt faggatom . De m ert a halottak 
csak a mi szavainkkal válaszolhatnak, Sztanyiszlavszkij is az én szavaimmal 
szól hozzám, és felel nekem , hiszem m indazt, am it te tt, alkotott, értem  tette, 
m ert a fia vagyok, m ert m indannyian a fiai vagyunk. A nyugati színházi em
ber nem az em berszabású majomtól származik, hanem  Sztanyiszlavszkijtól.

Magamat kérdezem : Milyen volt az  apja? Hogyan vált azzá, akivé lett, 
hogy ilyen hatást gyakoro lt a történelem re? Nem elégítenek ki az elméletek 
és az ismert tények. A legmélyebb gyökerekig akarok leásni, megtudni, mi 
te tte  őt olyan nyughatatlanná , olyan egyedülállóan különössé. R ejtett sebek, 
személyes rögeszmék. Egy titkos motor. De m iféle rögeszméi voltak ennek a 
gazdag textilgyárosnak, aki belecsöppent az am atőr színjátszásba, aztán har
mincöt éves korában  úgy döntött, hogy teljesen a szakmának szenteli m agát 
a Művész Színház m egalapításával? Hogyan ju t valaki eben a korban ilyen 
döntésre? Milyen belső szükséglet, parancsoló vágy kényszeríti ki ezt az eg
zisztenciális fo rdu la to t, hogy még a nevét is megváltoztassa érte?

ö  az igazságot keresi a színpadon m int totális feltárulkozást, m int au ten ti
kus életerőt. A színésznek nem szabad annak „ tűnn ie”, akit ábrázol. „Le
gyen” az, akit ábrázol. I t t  van hát a kulcsszó: lenni, egységessé válni, indivi- 
dummá, in -dividus-szá =  nem-osztottá. Ö gyűlölte a „színházat”, a színház
ban a hiányzó érzés m echanikus jeléit. Saját szavaival: „A színház az én el
lenségem.” A színész ugyanígy az ellensége volt: a  színész, aki a felszínen 
olyasmit m utat, am it belül nem érez. ö  azt az alkotó állapotot akarta elérni, 
melyben a színészt a  m aga teljes m orális és fizikai term észete lelkesíti át.

Eredményei és az ú t, melyen elérte őket, az ő saját m unkája volt. Rám és 
m indannyiunkra hagyom ányozta a kérdést: hogyan érjük  el erkölcsi, szelle
mi és fizikai term észetünknek  ezt a hasonlóan to tális koncentrációját? Vágy 
így is feltehetjük a kérdést: hogyan legyünk jelen, hogyan váljunk in-divi- 
duummá a színházban és a színház által?

A század elején Sztanyiszlavszkij m ár híres, de elégedetlen. O tthagyja a 
színházat, a m u n k atársa it, a megbecsülést, a biztonságot, és visszavonul egy 
kis finn faluba hogy tovább tűnődjék rögeszm éjén: hogyan érhető el m inden 
egyes este az alkotó állapot, m iként lehet nem  hazudni a közönségnek, ho
gyan adhatja a színész a m aximumot, a tőle telhető  legjobbat. S a Finnor
szágban eltöltött hosszú, sötét tél végén viszatér Moszkvába, és tarsolyában 
m ár oxt van a h íres „rendszer”, a „m ágikus ha” em briója.

Ha mögé látunk  a vérszegény szavaknak, ha az átlá thata tlan  és személyte
len elmélet felszíne a lá  m erülünk, a „rendszer” mélyén, a gyakorlatokban és
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utasításokban egy em ber pillantását kapjuk el, aki saját nyughatatlanságá- 
val küszködik, hogy válaszoljon, s hogy ezt a választ cselekvésbe fordítsa át.

Ha hat rám  Sztanyiszlavszkij, akkor nem az elméletei, hanem a válaszai 
révén. És még inkább bizonyos rögeszméimet érzem tőle örököltnek: m iként 
őrizzük meg m éltóságunkat az életben és a színházban, amikor nemcsak sa
já t démonainkkal küzdünk, hanem a kívül lévő sötét és m egfoghatatlan erők
kel is? És hogyan létezzünk, hogy érjük el a kívánt egységet, összhangot ön
magunkkal, azzal, akik vagyunk, minden egyes véghezvitt cselekedetünkben, 
minden kim ondott szavunkban — a színház „em elkedett” kontextusán k í
vül is?

TEST TECHNIKÁK ÉS BEILLESZKEDÉS

Nem érzem m agam  fizikai értelem ben helyhez kötöttnek, földrajzi é r te 
lemben egy nemzethez mint tradícióhordozóhoz tartozónak. Sajátos ország az 
enyém: a „sebesség országa”. Ennek az országnak — mely nem azonosítható 
sem a tájjal, melyen épp átutazom, sem a körülöttem  lévő emberekkel — 
nincs köze a térhez, illetve a fizikai értelem ben vett helyhez. Lehetek Hols- 
tebroban, ebben a kis jutlandi városban hónapokig is, én mégis a sebesség
ben élek és mozgok, egy másik dimenzióban. Lehetek e „sebességország” kel
lős közepén és ugyanakkor valahol máshol.

Ha e „sebességországban” élek, ha ez az ország tényleg létezik és nem csu
pán egy jól hangzó formula, hol van hát? Nagyon közel hozzám, körülölel, és 
középpontja a testem . A testem az én országom. Az egyetlen hely, áhol én 
mindig vagyok. Nem számít, hová megyek, M ontreálba, Tokióba, Holstebro- 
ba, Bogotába vagy New York-ba, mindig itthon vagyok, mindig az én orszá
gomban. Ha nem szakadok el a testemtől, sohasem vagyok idegen, száműzött.

„Test”-ről beszélek: a léleknek arról az oldaláról, melyet öt érzékszervünk
kel észlelünk, az életet adó lélegzetről, a pneumáról, a ruach-ról, a teljes én 
ről, annak az élet-ígéretnek a m isztériumáról, m elyet a testem  betölt. A tes t
ről, de nem m int eszközről, m int valami olyasmiről, am it képeznem kell, am it 
erőszakkal kell kifejezővé tennem. Ez a test-ország önmaga ellenében fejezi 
ki önmagát és élete védelemre szorul az erőszak ellen, mely annak a civilizá
ciónak a lerakódása benne, amelyben él, ahol a végletekig v itt terhelés, a 
gyors váltás, a lassú, munkaigényes és szerves növekedés ellentéte: a fo rra
dalom bűvöletében élünk.

*

Jön valaki, és így szól hozzám: „Láttam, hogyan dolgoznak a színészei, 
láttam  az ön előadásait. Van bennük valami életteli, amitől azt kell hogy 
m ondjam: „így akarok dolgozni én is. Tanítson engem.”

Bizalma van hozzám, kész követni. Nem számít, m it mondok. Mert tud ja , 
hogy talán el fogja érni a jelenlétnek, az „életnek” ezt a minőségét. Színész 
akar lenni, hogy ú jra  felfedezhesse a hazáját, nem azért, hogy egy technikát 
birtokba vegyen, hanem  hogy önm agát birtokolhassa. Ez az átalakulási fo
lyam at teljes személyiséget követel, egészen a legményebb gyökerekig hatol 
— hiszen át kell alakítani kultúránkat, fizikai term észetünket.

Beleszületve egyfajta társadalomba, korba, egy sajátos környezetbe vala
mennyien átesünk a kulturális beilleszkedés folyamatán. Nemcsak a szellemi
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beilleszkedés fontos, hanem a testi is. G yerm ek- és serdülőkorunk folyamán 
az ideg m űködés — az a sajátos form a, ahogy idegrendszerünk szerveinket 
m űködteti — viselkedési és szokásform ákká kristályosodik ki. így alakul ki 
az önvezérlés, a reagálás, a fizikai d inam ika egyénre jellemző karak tere  — 
de egyébként ez az, am i lehetővé teszi azt is, hogy a kínait a japántól vagy a 
franciát a ném ettő l megkülönböztessük. Beszélhetünk tehát külnböző test
kultúrákról, test-technikákról.

A test-technikák fogalmát Marcel Mauss, a francia etnológus alakíto tta ki. 
Azokat a m ódokat határozta meg általa, ahogyan az emberek az egyes tá rsa
dalmakban m egism erik, hogy m iként használják testüket. Jól körülhatárolt 
nem és kor szerin ti osztályozást ad: m iként guggol le egy gyerek vagy egy 
öreg, hogy ül egy nő vagy egy férfi. Elemezte a születést, a szülési techni
kákat (hogy az anya állva, guggolva vagy fekve szül-e), hogy m iként és 
meddig viszik a gyereket (néhány hónapig vagy két-három  évig is, hogy az 
anyja a h á tá ra  veszi-e vagy az oldalán lóg, hogy a gyerek az anyjába ka
paszkodik-e, vagy sem), vizsgálta az alvást és a pihenést (a különbséget azok 
között, akik ülnek és akik guggolnak). V annak emberek A frikában, akik áll
va pihennek, m in t a  flamingók, néha egy botra támaszkodva. Vagy a futás 
és a tánc technikáit, a test ápolását, ahogyan szárítkoznak, köhögnek, köp
nek, esznek (ujjal, késsel vagy kés nélkül), isznak (forrásból vagy patakból). 
Egészen az „istenséggel való érintkezés” sajátos test-technikáiig.

A testnek ez a fa jta  használata, a m indennapi technika észrevétlenül épül 
be, anélkül, hogy választanánk. Ez lesz a mi testkultúránk, mely valójában 
kulturális beilleszkedés eredménye. De ha valakiben az a kívánság él, hogy 
egyedi és individuális kultúrát, saját „országot” találjon, akkor meg kell sza
badulnia az őt behálózó beidegződésektől és reflexektől. Ez az átalakulás te 
szi lehetővé, hogy felfedezzük saját lehetőségeinket.

TERMESZETES/MESTERSÉGES

Mindennapi viselkedéstechnikánk teh á t beilleszkedési folyamat eredménye, 
sztereotípiák és autom atikus viselkedési modellek összessége. Am it sponta
neitásnak hívunk, valójában feltételes reflexek, reakciók, m elyeket nem tu 
datosan h a jtu n k  végre. Mennél többször h a jt végre valaki egy bizonyos cse
lekvést és minél kevesebb nehézség árán , annál kevesebb gondot okoz neki, 
annál több figyelm et fordíthat valam i m ásra. Ha valaki jól táncolja a tan 
gót, ha m ár nem  kell a lépésekre koncentrálnia, akkor a tánc egyszercsak 
mint valami spontán  reakció tör elő belőle, és felszabadultságérzetet keltve 
benne, könnyedén ismétli újra és ú jra . M ialatt táncol, akár nehéz teológiai 
kérdéseket is m egvitathat, elszívhat úgy egy cigarettát, hogy a ham ut nem 
hullajtja a földre, s közben szeme sarkából egy másik táncospár m ozdulatait 
is figyelemmel kísérheti.

És éppen itt van  a csapda: az, am it mi spontaneitásnak hívunk, nem  több, 
m int feltételes reflex, olyan autom atizm usok sora, melyek tőrbe csalnak ben
nünket, és am elyekből nem tudunk kikeveredni. Ha valaki meg akar szaba
dulni ezektől az autom atizm usoktól, ha „ki szeretne szakadni” kultúrájából, 
akkor harcolnia kell e spontaneitás, a „term észetes” ellen. Ki kell találnia 
egy módszert, el kell indítania egy folyam atot, mely megtöri az autom atiz
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m usokat és valami olyasmi felé fordítja, mely ellentétes mindazzal, ami te r
mészetes: valami mesterséges felé.

M inden színházi hagyomány, a nyugati és a keleti egyaránt olyan eljárá
sokat dolgozott ki, melyek „kibillentik” a színészt beidegződéseiből, vagyis 
lehetővé teszik számára, hogy a színpadon elhagyja term észetes viselkedését. 
A m indennapok technikáját egy különleges nem -m indennapi technika váltja 
föl. Am ikor a No színész gyerm ekként, családja körében úgy tanu l járni, 
hogy lábával a padlót végig érintve, csúsztatva halad előre, akkor nem veszi 
tek in te tbe  a járás természetes m ódját. Itt nem a  szakmai form aalkotás a lé
nyeg, hanem  a formabontás, a funkcionálissal, a szokásossal való szakítás.

Ez ugyanaz a folyamat, m int amelyen az az európai fiatal esik keresztül, 
aki klasszikus táncosi pályára készül. Szakmai képzése forma-lebontással 
kezdődik; az alappozíciók, a ta rtás és a lépésform ák pontosan az ellentétei a 
m indennapi tartásoknak és lépéseknek.

M inden olyan színházi hagyomány, melynek kidolgozott szabályai vannak 
a színész dinamikus viselkedését illetően — am it egyesek szabálygyűjtem ény
nek neveznek —, magáévá tette a célt, hogy m eghaladja a term észetest, a 
spontánt és így az autom atizm usokat is. Üj izom tónus-típust alakíto ttak  ki: 
a „kitágíto tt testet”. Valamennyi ilyesféle hagyom ány ugyanazt az elvet — a 
term észetes deformációját — követi, még akkor is, ha különböző eredm ény
re ju t. Ezt az eredm ényt nevezzük stílusnak.

Érdekes megvizsgálni két form át, mely ugyanahhoz a  civilizációhoz tarto 
zik: ez a No és a Kabuki. M indkét forma erősen eltér a Japánban  honos 
m indennapi viselkedési formáktól. De a No-nak és a Kabukinak — m ár ami 
a stílust, a technika eredm ényét illeti — semmi köze sincs egymáshoz. A No 
teahnikája az érzelmi m egnyilvánulásokat, illetve az életerő kitöréseit visz- 
szatartó feszültségen alapul, a Kabuki technika rendkívül feszültségteli di
nam ikája viszont szélsőségeken alapul. Ez a két stílus m intha csak két kü
lönböző planétáról származna. És a szociális rétegek, melyekből eredeztethe
tő ^  valóban különböző planéták is — egy nemzeten belül. Több stílusbeli 
hasonlóság lelhető föl a balinéz Topeng és a No bizonyos típusai között, mint 
a No és a Kabuki között. M indkét előbbi esetben találunk pl. k irályokat, har
cosokat és minisztereket, akiket a társadalm i rangjuknak megfelelő viselke
dési form ákkal ábrázolnak.

Az összehasonlító színháztörténet mindezen szempontjai m ögött a színházi 
antropológia re jte tt alapelvét fedezhetjük fel. Az eljárásoknak, m elyeket a 
No vagy Kabuki színész, a Topeng vagy a klasszikus balett-táncos szcenikai 
bioszának a megteremtéséhez használt, egyazon elképzelés volt az alapja: 
vesszen a test és a ku ltúra, melyből táplálkozott, s közben új feszültségek ré
vén, az életet szétsugárzó és a közönséget magával ragadó tehetség által fe
deztessék fel a „k itágíto tt” test.

Ez a transzcendentális rezonancia-kép egy m aterális és egy fizikai szem
pontot foglal magában. A test halálát azáltal idézzük elő, hogy m egtanuljuk 
különféle módon használni ezt a testet: másféle egyensúly-tengely mentén 
tanu lunk  meg újra állni, és olyan szabályok szerint kezdünk mozogni, me
lyek ellentétesek a m indennapi viselkedéssel. Elhagyjuk a  „term észetest”, a 
m indennapi technikát, melybe gyerm ekkorunktól beleszoktunk, és egy új, 
nem  mindennapi technikára teszünk szert: lehet ez ak ár a  klasszikus balett,
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vagy a Thai Khong; a decroux-i mime vagy az indiai Katihákali. Ez az átala
kulás felnyitja a színészt, és szcenikai bioszt hoz létre, egy új, váratlan, a kö
zönség számára felfogható expresszivitást.
Ugyanakkor egy ú jfa jta  ku ltu rá lis  beilleszkedés, egy bizonyos technikában 
való jártasság  megszerzése ez, területfoglalás, m elyet külső erők mozgatnak. 
Nem „m agában való” testem, hanem  az „én országom” kultúrája. De mint 
egyének és m int színházi em berék vajon képesek vagyunk-e egy olyan ta r
tós folyam at kim unkálására, mely — miközben m egszabadít szokásainktól, 
autom atizm usainktól és életu tunk  zárványaitól — egy új testkultúrához ju t
ta t  el? Egy személyes technikához, mely a színházon kívül és belül egyaránt 
alkalm as életenergia folyam unk vezérlésére és a rra , hogy ezt érzékelhetővé 
is tegyük azok számára, akik figyelnek bennünket?

AZ ÉNEKLŐ KÖVEK

K étfajta egyensúly-állapot létezik: az egyik a nehézkedés az entrópia kö
vetkezm énye, a másik az ellentétes erők viszonyából, az ellentétek feszültsé
géből adódik. Létezik a föntről lezúdult kőhalom egyensúlyállapota, és azé- 
a kőhalomé, mely a benne feszülő ellentétes erők révén felfelé tör, és így 
arch itek tú rává válik.

Az arch itek túra segít bennünket abban, hogy szemléletessé tegyük az el
lentéteknek és feszültségéknek ezt a fajtáját, mely maga a lüktetés — m in
den élő szíve. A katedrálisok alapvető építőeleme a kő, mely súlyánál fogva 
a földre zuhanna. És egyszercsak ezek a kövek súlytalannak tetszenek, m int
ha a levegő szüleményei volnának, m intha gerincoszlopuk lenne, mely erő
teljesen felfelé h a jtja  őket, és m in tha énekelnének, emelkednének, hangjuk 
fölszárnyalna. Ez az építészet titka , de így válik „életessé” a színész is: a 
súly  és a tehetetlenség szárnyaló energiává alakul az ellentétek játékba ho
zása révén. A színház — akárcsak az építészet — azt a  tudást igényli, hogy 
m iként kell felismerni és cselekvéssé alakítani ezt a fa jta  feszültségegyüttest.

Sörén Kierkegard jegyezte fel a  dán színésznővel Louise Heiberggel kap
csolatban, hogy m inden feszültségnek kettős hatáslehetősége van: fe ltárhatja a 
m ögötte megbúvó erőfeszítést, de ugyanakkor el is rejheti azt, sőt könnyed
séggé változtatja. E könnyedségnek láthatatlan  alapjai o tt vannak az erőki
fejtésben, mely a feszültséget produkálta, de maga a feszültség m ár nem ér
zékelhető, még csak nem is sejthető  a közönség szám ára. Csak a könnyedség 
valóságos.

K ierkegard megfigyelése a színész létének titk á ra  tap in t rá, a mutációra, 
m ely a súlyt energiává alakítja, a  mikrodinamizmusok folyamatos feltörésé
re, olyan feszültségform ák szüntelen és váltakozó egym ásba átcsapására, m e
lyek nem  ridegek, vakok vagy tehetetlenek, s m elyek nem  dermesztik meg 
az élőt, hanem  ú jra  és ú jra  m egerősítik, és evidenciává teszik létezését.

A  színházi gyakorlat va lam ennyi módszertana kísérlet arra, hogy a színész 
a test feszültségeinek ú j arch itektúrá já t az izmok és idegek ú j tónusrendsze
rét alkossa meg.

Ez annak  a folyam atnak a m entén  érhető el, mely a testiből indul ki, hogy 
az tán  m eghatározója legyen a  szelleminek. Ez történik  a keleti hagyományok, 
az európai klasszikus balett, a Decroux-féle pantom im  és az Odin Színház
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által kifejlesztett tréning során. Ennek a folyamatnak az eredm énye nem 
egy elképzelt karakter, hanem az életrekelt test.

A feszültségeknek ezt az arch itek tú rájá t elérhetjük úgy is, hogy a szellemi 
folyam at generálja a fizikait. Szőke, sápadt, éteri Ophéliának képzelünk va
lakit vagy sötét, erőszakos Ophéliának, akit mint valami fá t ráznak  az izzó 
indulatok — ez határozza meg a színész testének életét, azoknak a feszültsé
geknek a minőségét, melyek keresztüláram lanak rajta, és a belőle felépülő 
dinamikus arch itek túrát is.

Az első esetben a szigorú tréning ú jfa jta  fizikai viselkedést és a testi jelen
létnek egy sajátos form áját kényszeríti ki — még mielőtt a k a rak te rt „ábrá
zolnánk”. Kezdjük azzal, hogy m egváltoztatjuk megszokott ta rtá su n k a t, mely 
fizikai biztonságunk alapja, energia-zárkánknak azt az állapotát, mely felé 
erőink és energiáink törekednek. Ennek a tréningnek a célja, hogy draszti
kus módon változtassuk meg köznapi technikánk egyensúlyrendszerét, állás- 
módunkat, tekintetünk irányait, térbeli mozgásunkat. Ahogy az újszülött 
csecsemők, elemi testfunkcióink használatát ugyanúgy élőről kezdjük meg
tanulni.

A Pekingi Opera színésze m ind járt az első napon a Fei-cha szerint (lefor
dítva: repülő láb) tanul járni, a klasszikus balett-táncos csúsztatott, spicelt 
lábfejjel halad, a No színész já rásá t az jelemzi, hogy lábfeje sohasem  hagyja 
el a ta la jt (ennek neve suri-ashi, „földet nyaló láb”).

A színészt ez a tréning dinam ikus, pre-expresszív feszültséghordozóvá te
szi, képessé arra, hogy a közönség előtt expresszív akcióba csapjon át. A fe- 
szütlség-architektúrát — mely a súlyt és a tehetetlenségi erőt olyan könnyed
séggé és erővé alakítja át, mely eltér a mindennapi technika feszültségfor- 
máitól — a tréning alakítja ki. Ez méginkább nyilvánvaló a m ozdulatlanság 
esetében. A keleti színész számára éppúgy, mint a decroux-i m im e esetében 
a m ozdulatlanság m int dinamikus valam i áll szemben a statikussal.

Akárcsak annál a színésznél ak i — az általa m ondott szöveg, illetve a je
lentés szintjén — nem korlátozhatja m agát arra, hogy csupán önm agát jele
nítse meg, hogy prózai legyen, pusztán önmagára utaljon azzal, am it csinál 
— m int ahogy fizikai jelenlétét sem csupán teste és a „spontaneitás” bizto
sítja. Jelenlétével — a pre-expresszívitás szintjén — a légies könnyedség és 
a masszív súly rezonanciáját kell hogy megteremtse — dinam ikus formák, 
egymásnak feszülő, ellentétes erők kell hogy rezonáljanak benne. Mert fe
szültség és drám a — szinonimák.

AZ ELUTASÍTÁS MÓDSZERE

E feszültség-hálózat segítségével jön létre a színészben az energia minőség, 
a ragyogás, az az áttetszőség, m ely visszaállítani látszik szellem és test, férfi 
és nő, nyugalom  és mozgás egységét. E nehezen m egfogható élm ény mélyén 
egy könnyűszerrel tettenérhető folyam at játszódik le: tartásváltoztatás, 
egyensúly áthelyezés. Ez nem tehetség, eredetiség vagy kifejezési szándék 
kérdése. A klasszikus balettben csakúgy, mint a hagyományos keleti színházi 
form áknál a színészek m ár gyerm ekkorukban elkezdik a tanulást, és nem 
tehetségük alapján választják ki őket. M egtanulják m echanikusan a test ú j
fa jta  használatát, egy nem m indennapi technikát mely a gravitációs centrum
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m egváltoztatásán alapul, alkalm assá téve a testet az ellentétekkel és feszült
ségekkel való játékra. Ez ,már az életteli test, mely észrevéteti magát.

E lőttünk van tehát a színház-kép, melyben a színész, hogy testének „éle
té t” a színpadon bem utassa, meg kell hogy ölje a m aga „spontán” életét. Rá 
kell, hogy találjon egy m ásfajta  gravitációs centrum ra, mely egyszersmind 
azzal jár, hogy a naturálisból a mesterségesbe lép át. Ez a deformáció már 
tú llép  az általános tapasz talaton  és belép egy új tes tk u ltú ra  területére.

Az új testkultúra azonban azzal a kockázattal jár, hogy beszűküléshez ve
zethet, új sztereotopiák valóságos börtönévé válhat, éppen úgy elhomályosítva 
életm egnyilvánulásainkat, m int az előző kultúra te tte , m elyet magunk mö
gö tt hagytunk. Azt m ondja valaki a színészről: „Nincs technikája .” És ezalatt 
azt érti, hogy elcsépelt autom atizm usokat használ. Am ikor valaki azt mond
ja, „Túlságosan is tech n ik ás”, akkor ez alatt az t érti, hogy életszerűségét 
m egfojtják  az autom atizm usok, az a sajátos mód, ahogyan egy bizonyos tech
nika szerint a testét használja.

A színész szcenikai biosza o tt táru l fel, ahol az egyik kultúrából a másikba, 
egyik „országból” a m ásikba lép át. A személyes csak az, ha e két „ország” va
lam elyikén lecövekel. Sztanyiszlavszkij ellene volt a kliséknek, a mesterkélt
ségnek, a „felpum páltságnak”, a „felerősítéseknek”, mely korának színészi 
gyakorla tát jellemezte. Szám ára az ú tirány a színházi terrénum  (a „színház”, 
m elyet gyűlölt) felől a naturális, az igaz felé vezetett. Az elutasítást válasz
to tta  módszerül.

A saját bioszunk, „országunk”, életteli testünk u tán i ku tatás az elutasítás 
ú tján  halad. Célja, hogy m egtaláljuk a szüntelen változást, a felhalmozottak 
konzerválódását elkerülő m ódszert, hogy ne kovácsolhassunk tőkét a tehet
ségből és gondolatokból, hogy ne horgonyozzunk le egy bizonyos testi biro- 
dolomban. Olyan személyes technika keresése ez, m ely visszautasítja a szí- 
nész-speciáliista kelléktárát. Egy személyes technikáé, mely alkalmas arra, 
hogy modellálja energ iánkat anélkül, hogy belem erevítene bennünket ebbe 
a modellálásba. A m agunk sa já t tem peram entum át ku tatjuk .

Van egy olyan biztonság, mely a tehetetlenség eredm énye, és van egy 
olyan, mely az egymással feszültségben lévő form ák dinam ikus viszonyából 
fakad. A jég és a víz között is ez a különbség. A kém iai összetétel ugyanaz, 
de míg a jégben a m olekulák kötöttek, a vízben m ozgásban vannak. A belső 
hőfok, a személyiségünkben működő motor határozza meg, hogy egy technika 
m egm erevedik-e vagy megőrzi dinam ikáját. Ezt a belső hőmérsékletet, mo
to rt kell keresnünk a színházi em berek cselekedetei és döntései mögött. Szta
nyiszlavszkij számára ez a belső m otor a „ne légy k rea tív ” rögeszme is volt. 
M egtalálni, m iként érhető el a képességek m axim um a m inden este, szemtől 
szemben a közönséggel. A „rendszer” ennek a belső tem peram entum nak, 
szükségletnek az eredm énye.

Am i engem illet, úgy hiszem, az én motorom az a döntés, hogy emigráns 
leszek, hogy nem érdekelnek a nemzeti kötődések. A „sebesség országa” az 
egyetlen birodalom, m elybe gyökereimmel kapaszkodom, egy nehezen meg
fogható, rejtélyes dimenzió, mely én vagyok a m agam  fizikai valójában — 
szellem, lélek és test egysége, m elyet mások az öt érzékszervük segítségével 
észlelnek. Számomra a színház az a törékeny híd, m ely egy emelkedett kon
textusban a többiekhez kapcsol: a színészhez, a közönséghez. Az egyik ma
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gányos léleknek a másikkal való együttbangzása ez, egy olyan tevékenység 
révén, mely fizikai és szellemi term észetem  egészének teljes összpontosítását 
követeli tőlem. A színház erőd a hegy tetején, jó látható és bevehetetlen, 
mely lehetővé teszi számomra, hogy szociális legyek, miközben az elu tasítás 
ú tjá t követem.

*

Korábban em lítettem  azt a fiatalem bert, akt ezzel jö tt hozzám: „L áttam  az 
ön előadásait, és láttam  az ön színészeit. Ebben az irányban akarok haladni. 
Hadd dolgozzam önökkel.” Hogy velem m aradhasson, rá kell hogy ébredjen 
az önm agára vonatkozó szabályra: bárm ikor elmehet, senki sem fogja visz- 
szataríani. Autonómmá kell válnia tőlem és a modelltől is, mely m egfogta, 
beleegyezésével m ár arra  kényszerült, hogy rálépjen az elutasítás ú tján ak  első 
lépcsőjére.

Ellentmondásos, visszájára fordítót m unka ez, az ellentétek módszere. Sze
mélyisége — a természete« és spontán — az akadály, melyet le kell küz
denie, nem szavak vagy szándékok révén, hanem  a m indennapi tevékenység 
— a  híres tréning — által, azzal, hogy a folyamatos próba és ism étlés rá 
kényszeríti arra, hogy személyes értelm et keressen abban, amit csinál.

A tréning olyan helyzetek és akciók sorából áll, melyek többnyire előre 
rögzítettek: ezek a gyakorlatok. De az m ár a belső hőfoktól függ, hogy egy 
gyakorlat puszta gimnasztika, m echanikus izom-munka marad-e, vagy sem. 
A tréningben a feszültség az egész élet a növekedés csíráját rejti m agában. 
Ez a feszültség az objektív tényezők — önfegyelem, bizonyos gyakorlatok 
vagy olyan folyamatok, melyek segítenek megszabadulni beidegződéseink 
autom atizm usától —  és a szubjektív tényezők — belső hőfok, belső m otor, 
az egyes színész csak rá jellemző szükséglete — az együttes technika kohója.

Ez a feszültség kristályosítja ki m unkánk minőségét, a módot, ahogy kol
legáinkhoz, a minket körülvevő fizikai és társadalm i térhez viszonyulunk, 
elfogadva olyannak, amilyen, a maga tehetetlenség-adta biztonságában, vagy 
megpróbálva feltárni a lehetőségeket, a többszörösen összetett viszonyokat, 
azokat a helyzeteket, melyek kitágítják a  szakosodott élet-kereteket. A cso
portm unka tartóssága az objektív és szubjektív tényezők közti feszültség 
egyensúlyától függ. Ez az egyensúly egyike azoknak a titkos forrásoknak, 
melyekről e cikk elején beszéltem — a mi eredm ényeinket ezek táp lá lják  és 
ezek révén tartozunk inikább a megszokottól eltérő színházi kontextusba —, 
az egyes színészt épp úgy, m int a csoportot, melyben dolgozik, úgy indivi
duális szinten, m int társadalm i téren.

AZ ELSŐ LÉPÉS

Katsuko Azuma egyike az ISTA (Nemzetközi Színház-antropológiai Iskola) 
m unkatársainak. A klasszikus japán tánc a Buyo mestere. Egyszer egy héten 
ellátogat tokiói mesteréhez — akitől a nevét is örökölte —, táncolni és végig
hallgatni megjegyzéseit. Mikor megérkezik, első dolga, hogy felmossa az 
egyébként addig is példásan tiszta padlót.
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Figyelem Ka,tsukót, ezt a negyvenöt éves, nemzetközileg elism ert m ester
asszonyt, akinek m agának  is iskolája, tan ítv án y a i vanák. Látom, am in t ú jra  
és ú jra  m egcsinálja a m it m int tan ítvány te tt  az  első napon. Ez az örökös visz- 
szatérés, a hosszú pá ly a  kezdetével való állandó szembesülés vezette őt azon 
az úton, mely végül önmaga mesterévé tette. És nem felejtette el az első lé
pést — hamis szerénység  és sebzett hiúság nélkül adja át neki m agát m a is, 
kifejezve ragaszkodásá t bizonyos értékekhez. Hűséges m arad a mesteréhez 
és ragaszkodik a  tő le  kapott sajátos értékekhez, ő a bizalmasa, becsüli azokat 
az értékeket, m elyeke t életben tartan i és á tadn i kíván. Figyelem Katsukót, és 
a rra  gondolok, hogy a színésznek a jobb agyféltekéjével meg kell erősítenie 
m agát abban, hogy. ő MINDEN, bal agyféltekéjével pedig azt kell éreznie, 
hogy SEMMI. És ennek  a feszültségnek kell — fizikailag és vokálisán — vib
rálnia minden egyes színpadi akciójában.

Nem szabad e lfe le jten ü n k  eredetünket: gyerm ek én-ünket. Ez talán érthe
tőbbé teszi, hogy m ire  gondolok akkor, am ikor a személyes m otorról, a belső 
hőfokról beszélek.

Meyerhold ta r to t ta  m agát ahhoz, hogy csak akkor alkalmaz egy színészt, 
ha az előtte álló fe lnő ttben  felismeri a gyerm eket, aki volt. Hiszen a gyer
m ekkort elveszteni annyi, m int elveszteni az álm okat és a lázadást. A fel
nőttek elveszítették az álm okat és a lázadást. És ebben együttm űködnek — 
tudatosan vagy sem  — a fekete szemüveges tábornokokkal az elsőtit- 
k  ár okkal.

Csak a m otor szám ít. Soíkszor megvan a jóakarat, de hiányzik az erős mo
tor. És a m otor m in d ig  bennünk van, nem  kívül. Ez nem valam ilyen idea, 
■hanem személy. H a valaki szerencsés, ta lá l valakit, aki már előtte elkezdte, 
és aki segít neki hogy  m egtalálja, életre keltse a maga saját mozgatórugóit. 
Velem úgy esett, hogy gyakran a magamétól igen távoli kultúrákból érkező 
színészekkel ta lá lkoztam , és nagyon közel érzem  magam hozzájuk. Ahogy vi
selkednek, ahogy a  m unkájukró l beszélnek, vagy amiről sokszor nem is tesz
nek említést, ráéb resz t arra, hogy azonos élm ényeken estünk át: hogy hoz
zánk csapódásuk és velünk  töltött első nap ja ik  jellemzője egy sajátos viszony  
kialakulása volt.

Létezik ugyanis egy tanulási szakasz és egy m ester-tanítvány viszony. Az 
első színházi iskola dolga, tanárokkal — m eg az óra ritm usához igazodó tan- 
tervekkel —, ak ik  sokféle tárgyat tan ítanak . És van a m ester-tanítvány vi
szony, melyben egyetlen  személy áll előttünk, hogy individuum m á alakítson 
bennünket, hogy seg ítsen  megtalálni a m agunk „országát". Ezt a viszonyt a 
szeretet táplálja. De a szeretek nemcsak édes harm ónia, hanem hirtelen el
lenszenv ellenállás is, és vágy a felszabadulásra, fulladásélmény és az is, 
hogy védekezés né lk ü l, teljesen átadjuk m agunkat. A szeretet minden, csak 
nem  langyosvíz. A  szerete t feszültség.

A mestertől valam i olyasm it kell m egtanulnunk, ami más, m int amit meg 
ak ar tanítani. De az ő hangja az, ami az elu tasítás ú tjára  visz bennünket. 
Rá kell jönnünk, hogyan  alakul ki a m esterrel való dialógus, akinek hangja a 
holtakéval keveredik, és aki a mi saját szavainkkal válaszol.

Fordította: Regős János
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BROOK AFRIKÁJA
Az interjút készítette: Michael G ibson

1972. december 1-én egy harminc főből álló csoport — színészek, 
technikusok és segédszemélyzet — elindult Franciaországból A f 
rikába Peter Brook rendező vezetésével. így kezdődött az a három  
hónapos kísérleti kutatóút, m elyet a Színházi Kutatás Párizsi N em 
zetközi Központja finanszírozott. A  csoporttal tartott egy film stáb, 
Mary Ellen Mark fotós, valam int John Helipern angol író-zsurna
liszta.

GIBSON : Mondjon valamit az utazás fö ldrajzi vonatkozásairól. Aztán be
széljünk arról, hogy m ilyen kapcsolat alakult k i önök és a megismert em berek  
között.
BROOK: Algírból indultunk egyenesen á t a Szaharán az Észak-Nigérben lé
vő Agadába, ahol egy hétig tartózkodtunk. Innen lementünk Niger déli ré 
szébe, Zinderbe, átléptük Nigéria határát, Kanó felé tartva. Ezután lem en
tünk  a közép-nigériai Jos-ba, amely a Benin fennsíkon, Nigéria középpont
jában található.

Innen aztán á tvágtunk  Nigérián, és elértünk a Lagoshoz közel lévő egyetemi 
városba, Ife-be. Innen a Dahomey-ben lévő Cotonou városba folytattuk u tu n 
kat, aholis k iértünk  a tengerhez, mire föl az egész csoport kiugrálva a Land- 
Rover-ekből egyenesen belegázolt a vízbe, úgy ahogy odaértünk, ruhástól. 
Valóságos hisztéria lett úrrá ra jtunk  attól, hogy ennyi idő után ismét vizet 
látunk!

Cotonuoból Dahomey-en át ismét N igerbe utaztunk, a fővárosba, N iam ey- 
be, aztán észak felé, átvágva Mali és Gao egy részén, majd egy másik úton 
átszelve a Szaharát, érkeztük vissza Algírba.

Algériában oda- és visszafelé m enet is játszottunk. Algériában ta rto ttuk  az 
első előadásokat, ami egyben az egész tu rn é  legfelemelőbb pillanata volt. 
Á tkelve épp a Szahara egy szakaszán, érkeztünk meg ebbe az In-Salah nevű 
városkába. Senki sem várt bennünket, egyszercsak ott voltunk. Reggel volt, 
egy kis piactéren álltunk, am ikor hirtelen  így szóltam: „Nosza, játsszunk h á t 
először itt!” És m indenki benne volt a dolgoban, m ert tetszett a hely.

Kicsomagoltunk, kigurítottuk a szőnyeget, és ráültünk. Hamarosan oda
gyűlt a közönség is. Volt valami hihetetlenül izgalmas az egészben, hiszen fo
galm unk sem volt arról, hogy m iről lehet itt beszélni és miről nem. Mindössze

•in: Peter Brook — The Shifting Point Methuen — London 1988. 114—129. 1.
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azt deríte ttük ki, hogy ezidáig még sem m i ehhez hasonló nem tö rtén t ezen a 
piactéren. Sosem já r t  itt vándorszínész, még csak egy kisebb improvizációt 
sem láttak soha. Ilyenre példa eddig nem  volt. Elemi és teljes odafigyelést 
lehetett érezni, te ljes készséget a reagálásra , a csodálat elektromosságát. Va
lamit, ami ta lán  egy pillanat alatt m egváltoztatta valamennyi színész gondol
kodását arról, hogy m ilyen kapcsolatot is alakítson ki ezzel a közönséggel.

Kis im provizációtöredékeket csináltunk. Az elsőt egy pár lábbelivel. V ala
ki elővette nagy, nehéz és poros csizm áját, olyat, am it a sivatagon való átke
léskor viselt, és k ite tte  a szőnyeg közepére. Ez m ár önmagában is nagyon in
tenzív mozzanat volt, m indenki ezt a sokféle jelentést hordozó tá rgya t fi
gyelte. Aztán egyik színész a másik u tán  jö tt be, hogy különféle im provizáci
ókat csináljon velük egy közös elvből kiindulva: mindenek előtt itt van ez 
az üres szőnyeg — a semmi —, aztán jön  a konkrét tárgy. M egjelenése nem 
valami kitaláción vagy előkészítettségen alapult, hanem azon, hogy az adott 
pillanatban m indenki — színészek és nézők egyaránt — úgy tek in tett ezekre 
a csizmákra, m in th a  életében először lá tn á  őket. E csizmák egy olyan kap
csolat alapját te rem tte tték  meg a közönséggel, hogy ami aztán ebből kialakult, 
az már egy közös nyelven szólalt meg. Olyasmivel játszottunk, ami m indenki 
számára valóságos volt, és éppen ezért mindaz, ami ebből létrejött, ahogy 
használtuk ezeket a csizmákat, az egy érthe tő  nyelvet alakított ki.
GIBSON: Leírhatók-e ezek az improvizációk?
BROOK: Leírással az ilyesféle dolgokat sosem lehet megragadni. Azokkal a 
transzform ációkkal já tszo ttak  el a színészek, melyeket a csizmák különféle 
emberekre gyakorolnak, akik nem egyform án járnak  bennük — olyasmivel 
találkozhatunk, am it m indenki azonnal érzékelt, és am ire rögtön ráism erhe
tett.
GIBSON: Volt-e kapcsolatuk az em berekkel azt követően, m iután já tszo ttak  
nekik?
BROOK: Igen. Beszélgetünk. Egy o ttan i tan ító  el is v itt bennünket kicsiny 
házába, ahol a padlón  üldögélve ittuk a m entateát és beszélgettünk. M indenütt 
ilyesféle élm ényeink voltak, kedves és érdeklődő emberekkel találkoztunk. 
Ez (mármint az, hogy nagyon kedvesek és barátságosak) önmagában még nem 
jelent túl sokat, h iszen bizonyos értelem ben ők nem is tudnak másm ilyenek 
lenni. Előadásunk szám ukra szokatlan esem ény volt. Viselkedésükből nem le
hetett kiindulni, hiszen ugyancsak rossz kell hogy legyen az a valam i, ami 
irán t — ha még sosem  lá ttak  olyat — ne érdeklődnének az emberek.

Sokmindenre m eg tan ítja  ez a színészeket. A színész látja, hogyan is áll a 
benne állandóan m eglévő bizonyítás-kényszerrel, mely részben nyugati ne
veltetésének következm énye, részben pedig a nyugati közönség elvárása is. 
Valaminek tö rténn ie  kell: az eredm ényt be kell m utatni. Ez m indig olyan 
dolgokat produkál, m elyekre nincsenek kellőképpen felkészülve.

De ha olyan közönséggel kerül szembe, mely nagyon intenzíven jelen van. 
vele együtt, de am elyből hiányzik ez a fa jta  sürgetés („Ha nem lyukadsz ki 
valahová, elmegyek. Jobban  teszed, ha valam i jót — és lehetőleg minél gyor
sabban — produkálsz, m ert ezt várom  el tőled!”), akkor — származzék bár 
honnan is ez a m ag a ta rtás  — az oldottságnak egy teljesen más szintjére ju t 
el a színész, m inek következtében a dolgok is egészen más, gyakran sokkal 
organikusabb m ódon születnek meg.
GIBSON: M ondjon va lam it az utazás fő b b  szakaszairól.
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BROOK: Az első periódus — ahogy elkezdtünk játszani — olyan volt, m in t
ha új hangszert tanulnánk. Egyáltalán semmilyen tapasztalatunk nem volt, 
amire tám aszkodhattunk volna. Az első időszakban tényleg meg kellett is
mernünk, hogy mik azok a valóságos feltételek, m elyek a közönségszerzéshez 
szükségesek. Melyik a legjobb módja a közönségtoborzásnak? A napnak m e
lyik szaka a legmegfelelőbb? Mi történik, ha kevés az ember? Mi van, ha 
túl sokan vannak, és meddig tartha t a dolog ilyenform án? Folytassuk? A bba
hagyjuk? Várjunk?

R ájöttünk m ennyire is vagyunk szabadok. A valóságban tanultuk meg (tech
nikailag is!) azt, m it jelent egy piacon, forró napsütésben kapcsolatban m arad 
ni a közönséggel. És a különbséget eközött meg az esti já ték  között (voltak n á 
lunk lámpák, meg egy kis generátor). És rájö ttünk , nem ugyanaz csupán el
képzelni, hogy elektromosságot viszünk egy olyan faluba, ahol még sosem lá t
tak villanyfényt, és meg is valósítani azt. És hogy elidegenít-e ez bennünket 
az illető népcsoporttól? M ert akkor egyszercsak többé nem olyan em berek v a 
gyunk, m int ők — idetévedt vándorszínészek, akik csinálnak valamit —, hanem  
hirtelen mintegy az egész nyugati technokrata világot képviseljük. K érdem  
én, igaz-e ez vagy sem?

Valójában nem is volt annyira igaz, m int ahogy elképzeltük. Eleinte nagyon 
berzenkedtünk a lám pák használata ellen. Ügy gondoltuk, ezzel elveszítünk 
valami nagyon fontosat, de később mindez szentim entálisnak és hazugnak b i
zonyult. Beérkeztünk a faluba, felszereltük a lám pákat, és nappali fénynél 
kezdtünk játszani. És aztán lassanként bealkonyodott, s amikor már tú l sötét 
volt ahhoz, hogy lássanak, bekapcsoltuk a lám pákat. Különleges pillanat volt 
ez, de utána minden figyelem újra  arra  irányult, am i történik, mégpedig n a
gyobb koncentrációval, éppen a fény terelő-gyűjtő hatása miatt. Később m ár 
nem éreztem semmilyen különbséget a nappali és a néhány lámpa fényénél 
előadott esti játék között. Nem találtam  semmit, am i megváltozott volna a 
falusiak hozzánk való viszonyulásában, kivéve egy jó irányú változást, hiszen 
az esti megvilágított előadások azáltal, hogy k iváltak  a sötét környezetből, 
plussz koncentrációra késztettek.

Semminek nem volt jobb hatása a színészekre az afrikai közönség nyugalm á
nál. A legtöbb afrikai számára természetes, hogy indulatait nem m u ta tja  ki. 
Az afrikai viselkedés nem olyan, m int a m editerránoké. Természetesen teli 
van energiával, de ugyanakkor végtelen a nyugalm a is. Ezt a nyugodt, k on 
centrált figyelmet éreztük a legcsodálatosabbnak, am ikor játszottunk nekik.

Úgy láttuk, hogy a számoknak létezik valamiféle törvénye: ha túl sokan vol
tak, akkor a közönség állandó nyüzsgésben volt. Az emberek hátulról előre- 
nyomakodtak. hogy lássanak. Ezen valahogy sosem tud tunk  igazán ú rrá  lenni. 
Nem tudtunk rálelni olyan technikára, amivel m egfoghatnánk ezt a nagy, 
fortyogó közönséget. Ez méginkább nehéz, ha az em ber szöveg nélkül dolgozik.

Később kitaláltuk, hogy ezt-azt összeszedünk, m indenféle anyagdarabkákat, 
nem azért, hogy m indenképpen használjuk is őket, csak éppen hogy ne le
gyünk teljesen felkészületlenek. Hamar rájö ttünk , hogy mennél nagyobb koc
kázatot vállalunk, vagyis ha úgy megyünk el egy faluba, hogy m indenre ké
szek vagyunk, de semmilyen konkrét elképzelésünk nincs arról, hogy m it fo
gunk csinálni, ha teljesen megszabadulunk m indenféle struktúrától vagy e lkép
zeléstől, az eredmény általában annál jobb lesz. A körülm ények úgyis an n y ira  
kiszám íthatatlanok voltak.
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Valaki belekezdett, és aztán m inden további abból a tényből következett, 
hogy ő felállt és elindult. Vagy valaki énekelni kezdett. Tényleg félelmetes 
vállalni ezt a kockázatot. De mennél nagyobb kockázatot vállaltunk, annál 
jobb lett az eredm ény. Valami mindig k ia laku lt, olyasmi, am it tényleg a jelen
lévő emberek, a helyszín, a napszak, a fény jellege befolyásolt p illanatról-pilla- 
natra  — és m indezek a körülmények vissza is tükröződtek a legjobb előadáso
kon. És azok a tém ák , melyeken előtte m ár dolgoztunk, később ú jra  előkerültek 
más helyszínen, m ásfa jta  elrendeződésben és eltérő módon. Ezek voltak a leg
jobb előadások. És am ikor m egpróbáltunk ismételni, m ert a dolog egyszer m ár 
bevált (valójában csak lustaságból, fárad tságból vagy m ert nem gondolkod
tunk), akkor az eredm ény silányabb lett. Az ember nagyon is könnyen ju t el 
egy olyan pontra, ahol éppen azért érzi m eg az őt a közönségtől elválasztó kor
látot, mert egy fo rm án  belül m aradva dolgozik. Egy formán belül, mely szá
m ára egyszer m ár használhatónak bizonyult. Nem hiszem, hogy ezen bárki is 
meglepődött, de egészen más dolog ténylegesen is m egtapasztalni mindezt, 
igazából is átélni, hogy a színházban m ilyen könnyű ráállni egy a közönségtől 
eltérő hullám hosszra anélkül, hogy b árk i is észrevenné, pontosan azért, m ert 
nem alakítottuk ki velük azt a te líte tt kapcsolatot, mely mindig a nullpontról 
indul.

Rájöttünk, hogy ideális esetben erről a zéró pontról kell kezdődnie az előa
dásnak, melyben az egyik kört a közönség jelen ti: és ha olyasmivel indítunk, 
amibe már eleve beépül valamilyen továbblépés ígérete, akkor többé m ár nem 
lehet megzavarni a dolgot.

Ezt az első lépést meg kell konstruálni. P élda erre a lábbelik esete. M iután 
egyszer m egcsináltuk, továbbfejlesztettük és le tt belőle „cipő-show”. Ham ar rá 
jöttünk, hogy ak k o r nem figyeltünk még föl igazán erre az első szintre, hogy 
az első alkalom m al éppen az volt a jó, hogy az a néhány em ber ott üldögélt a 
földön, zenélt, énekelt. Az a pár cipő je len te tte  az első drámai lépést. Nem volt 
szükség színházi koncepcióra. Nem volt m it előkészíteni. Nem kellett arra  
gondolni, hogy m i a színjátszás, vagy a rra , hogy van egy forma, am it úgy hív
nak, színház, m ert m egvolt az első lépés: egy pár cipő. M indenki odafigyelt rá, 
m ert a kérdőjel o tt volt fölötte. Valam inek történnie kellett. M indenki egy 
pontra nézett, ahol valaki végrehajtott egy akciót, s várták a folytatást.

Aztán rá jö ttünk , hogy mennyi m indent vesz az ember készpénznek. Egy-két 
alkalommal nagyon érdekes pontra ju to ttu n k , rájöttünk, hogy még a látszat- 
keltéskor sem lehe t biztosra menni, legalábbis ami a történet értelm ezését il
leti. Azt értem  ezala tt, hogy mondjuk a színész biztos abban: ha belép egy kör
be, valaki elgáncsolja és elésik, akkor ezt egyértelm űen m int egy történet kez
detét fogják fel. Vagy amikor egy színész kilép, meggörnyed, hogy úgy járjon, 
m int egy öregem ber, azt hiszi világos, hogy ez az első lépése egy öregem berről 
szóló színjátéknak. Nos, mivel néha olyan helyeken is játszottunk, ahol még 
sosem járt színház, egyáltalán nem leh e ttü n k  biztosak abban, hogy ezt így is 
értelmezik, m ert ha  valaki, aki addig egyenes tartással járt, és m ost egyszer
esek megroppan, a rró l abban az adott p illan a tb an  azt is gondolhatják, hogy be
teg lett, vagy hogy csak egy furcsa m ozdulatot te tt magáért a m ozdulatért.

Igen érdekes dolog te tten  érni azokat a pillanatokat, am ikor a m entális szo
kások még tú l képlékenyek ahhoz, hogy elfogadják egy történet lineáris kibon
tását, amikor az esem ényeket még ténylegesen úgy fogják fel, m in t összefüg
gés nélküli im pressziók együttesét. S ebből adódóan ezeket az esem ényket hir-
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télén tényleg annak hiszik, amik. Az ilyen pillanatok m egváltoztatják az ér
tékeket, hiszen az illető azt látja, hogy talán  éppen az ő életének sajátos tapasz
talata rejlik  abban, mely felé az a bizonyos részlet ta rt, miközben az előadás 
nem mindegyik pillanata érdekli egyform án. S ekkor a színész megérzi, hogy 
nincs sok értelm e a sztorira támaszkodnia, m ert ha nem produkál valam i olyat, 
ami önm agában is teljes egész — m int pl. a sétáló öregember —, akkor az őt 
körülvevő nézők figyelm ét semmilyen módon nem képes felcsigázni. És ha nem 
terem tette  meg — itt és most — a valóságos és a m intha  közti tényleges kü 
lönbséget, akkor a történés sohasem fog nyelvként funkcionálni.

Igen érdekes volt — ténylegesen is a nullpontról kiindulva — felfedezni, 
hogy hol és miképp alakul át egy akció történetté. Vagy azt, am ikor egy tem a
tikus akció kialakul, illetve, amikor nem. Millió dolog van, am it az em ber biz
tosra vesz, anélkül, hogy tudatában volna, ám élm ényeink folytán ezek o tt mind 
problém aként, élő m ivoltukban jelentkeztek.

Ez az, am iért úgy gondolom — és ez az egyik legerősebb ottani benyomásom 
—, hogy ez a fa jta  élm ény mindennél fontosabb a színházi képzésben. Ha bár
ki is rászánja magát, hogy drám aiskolába megy színházat — színészetet, ren
dezést, díszlettervezést, drám aírást — tanulni, először állandóan ilyen körül
mények között kéne dolgoznia, és akkor rájönne, hogy jövendő szakm ájának 
minden kérdése így közvetlenül vetődik föl. Legyen az elmélet vagy gyakor
lat — nincs az a módszer, mely egy zárt terem ben képes lenne azokat az 
elemi problém ákat a felszínre hozni, m in t amilyenek ilyen körülm ények között 
előbukkannak, nincs semmi, ami segítségünkre lenne, hogy felism erjük, még
hozzá pillanatról-pillanatra, hogy valam i m egtörtént-e, vagy sem.
GIBSON : A z a tény, hogy a csoport vegyes összetételű volt, hogy a világ külön
féle országaiból verbuválódott, felszereléssel, járm űvekkel, nos m indez hogyan 
hatott a fogadtatására?
BROOK: A dolgok A frikában sokkal egyszerűbbek, m int ahogy távolról tűnnek. 
Azok az ügyek, problémák, melyek szóba kerültek, melyek m iatt esetleg aggód
tak  az em berek indulás előtt, semmivé foszlottak annak a különleges emeberi 
minőségnek a valóságában, mely az afrikaiak  sajátja. Például, indulás előtt 
el kellett magyaráznom, valósággal kérdések pergőtüzén kellett átverekednem  
magam ahhoz, hogy megértessem, m iért is akar a csoport odam enni, hogy m i
é rt is csináljuk mindezt. Aztán, am ikor beérkeztünk egy faluba, valahová, 
ahol ehhez hasonló még sosem történ t, akkor a tolmácson — aki ta lán  épp egy 
falubéli gyerek volt — keresztül érintkezésbe lépve a falu főnökével, néhány 
szóban elm agyaráztam, hogy itt most a világ különböző részeiből összejött em
berek egy csoportja indult útnak azért, hogy m egtudja, lehetséges-e közös 
nyelv nélkül emberi kapcsolatokat létesíteni egy sajátos form a segítségével, 
amit úgy hívnak, hogy színház. Ezt m indenütt m egértették, különösebb m a
gyarázkodás nélkül is. Ügy tűnt, hogy ez előzmény nélküli és m égis teljesen 
természetes. Így hát érkezésünk nem okozott különösebb kom plikációt.

O lyan esemény voltunk, amit m indig jószívvel fogadtak és m indig közvetle
nül annak tekintették, ami. Ügy hiszem, hogy a csoport em berileg hiteles egy
szerűséggel közeledett az ottaniakhoz.

Nem állíthatsz be úgy valahová, hogy m ásnak tetteted m agad, m int ami 
vagy, és a mi csoportunk az őszinteségre való törekvés erényével felvértezve 
indult ú tnak; nem játszhatta  el pl. hogy gyalogszerrel érkezik, és hogy ponto
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san ugyanolyan körülm ények között él, m int azok az emberek, akiknek já t
szik. Világos volt, hogy ezt nem lehet megtenni.

Ugyanakkor m indez nem  je len tett korlátot, nem  ez határozta meg vendé
gek és vendéglátók egymáshoz való viszonyulását. Ez beleillett az elvárásukba. 
Egy csoport nyugati, jobban  m ondva — nem afrikai em bert látni, akik m iután 
gyalogszerrel á tk e ltek  a Szaharán, megérkeznek egy afrikai faluba, nos, ez 
valóban nem term észetes, zavarba ejtő és furcsa dolog. De az idegenek számá
ra  az, hogy így érk ez tü n k  — tehát autókon, elektrom os berendezésekkel és 
egyebekkel, vagyis m indazzal együtt, am it ők a mi természetes életmódunkhoz 
tartozónak fogadnak fel — nem  m ondott ellent az elvárásuknak.

A fényképezőgép volt az egyetlen, ami m iatt aggódtunk. (Már rég lem ond
tam  arról, hogy fényképezőgépet cipeljek m agam m al, m ert utálom, hogy így 
érkezzek meg egy idegen helyre, hogy ezzel a m indenhová odatolakodó eszközzel 
elcsenjek valam it az em berektől). Komoly figyelm et fordítottam  arra, hogy 
ne engedjem a fényképezőgépeket, kam erákat és m agnókat olyan érzéketlen és 
autom atikus módon m egjelenni, ahogy azt a nyugati turistáknál m egszokhat
tuk.

De fokozatosan rá jö ttü n k , hogy a fényképezőgép — ha valaki tudatában van 
m indennek — kevésbé agresszív eszköz, m int hinnénk. Tény, hogy a későbbi
ekben, amikor m ár kezdtük film re venni, am it csinálunk, úgy találtuk, hogy 
a kamerát, a nyugati viselet épp oly term észetesdarabjának tartják , m int a 
shortot, a zsebkendőt és a golyóstollat. Az a mód teszi agresszívvá ezt az esz
közt, ahogy bánnak  vele.

És élelmet is v ittü n k  m agunkkal: először is, m ert nem volt pontos inform á
ciónk arról, hogy m ilyen  élelemhez lehet ott hozzájutni, másodszor pedig, m ert 
nem akartuk, hogy e ttő l függjön, m erre-hova m együnk. Abban az időben ször
nyű aszály és éhínség vo lt sokfelé azon a vidéken, ahol jártunk. így aztán ren
geteg konzervet és szá ríto tt ételt v ittünk m agunkkal. Harm incán voltunk és így 
meglehetősen nagy létszám ú csoport voltunk ahhoz, hogy úgy állítson be egy 
faluba, hogy m ajd  o tt élelmezik, m égha pénzért is.

Egyre inkább úgy ta lá ltu k  azonban, hogy nagyon egyszerűen meg lehet ott 
élni. Egy másik u tazás alkalm ával azt is k ipróbálhattuk , hogy milyen az, ha a 
m agunk kenyerét esszük. Ahogy ott üldögéltünk a táborban és ettük a kon- 
zervből előbányászott pácolt húst, meg a tubusból kinyom ott sajtkrém et, m a
gától értetődő volt, hogy a mi életm ódunk szerin t ez épp oly megfelelő szá
m unkra, mint nek ik  a m aguké. És am ikor aztán a falusiak odajöttek hozzánk 
a táborba, adtunk nek ik  is a magunkéból.

A külsőségek nem  szám ítanak. A kapcsolatot em berileg kell m egterem teni, 
m ásként nem m egy: — s ha az előadás jól m űködött, az csak ilymódon sikerül
hetett. Másszóval, ha  harm inc külföldi csakúgy bem enne egy faluba, hogy bá
mészkodjon egy kicsit, hogy szemügyre vegye az o ttan i lakosokat, akkor vagy 
egy mesterséges szituáció keletkezne, vagy sem m iféle szituáció nem jönne lét
re. De egy előadás segítségével egy órán belül igen meleg, lelkes és felszaba
du lt atmoszférát lehet terem teni, mivelhogy tö rtén t valami.

Egyszer még fizetséget is kaptunk. N igériában esett meg, hogy egy kis zacs
kó Schillinggel á llíto ttak  be, am it úgy gyűjtö ttek  össze nekünk; m áskor meg 
csirkét kaptunk; m egin t m áskor egy kecskét. M ert csináltunk valam it, adtunk 
valam it és ez a gesztus azonnal szoros kapcsolatot terem tett.

Mi is történt? V alószínűleg nem az, hogy elm égy egy faluba egy órát já t
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szol és úgy távozol aztán, hogy ezzel m egváltoztattad az em berek életét. De az 
is világos, hogy ez az út nyitva áll száz és száz társulat előtt. Csoportok százai 
utazhatnának le s fel a kontinensen, ha akarnának — és nem  is olyan drága 
dolog — ilyen form ában játszva, és seholsem találnának m ásra, csak elismerő 
fogadtatásra.

Így egy különlegesen aktív folyam at mehetne végbe, egészen más, m int 
ami a hivatalos kultúra szintjén történik. Mert a hivatalos ku ltú ra  többnyire 
nevetséges. A legkülönbözőbb országok vittek balett- vagy operatársu latokat — 
Anglia például Shakespeare-t játszó együtteseket —, de hová? A nagyvárosok
ba. Így aztán az előadások egy olyan közönség előtt jelentek meg, mely jav a
részt kormánytisztviselőkből és az európai diplomáciai testü letek  tagjaiból 
állt. És az ok, am iért odautaztak, nagyonis gyanús. M ert kapcsolatot ezek az 
események nem  hoztak létre. Egy olyan kapcsolatform a m egterm tésének, ami 
eltér az idegenek és az afrikaiak között megszokottól, biztos, hogy századokra 
szóló jelentősége volna. Ha m indezt egészen más mérce szerin t csinálnák. Ha 
m ondjuk egy éven belül sok, különféle nemzetiségű csoport csinálná a dol
got, annak egészen más volna a kicsengése.

Felfedeztünk, m egnyitottunk egy értékesnek bizonyult ösvényt. Persze, van
nak gazdasági problémák, de ezek nem abszolút jellegűek, m ert az em berek m a 
a föld m inden részébe eljuthatnak, így vagy úgy, ha akarnak. Amire szüksé
günk van, az egy csoport színész, és semmi más. (Mi ugyan v ittünk  m agunk
kal egy szőnyeget, hogy azon játsszunk, de még ez sem kell.) Menj csak oda, 
és láss neki. Abban a pillanatban, ahogy ezt elfogadod, a lehetőség nyitva áll 
előtted.

Ez m inden tekintetben roppant gazdagságot re jt m agában. Élned kell vele. 
Nem előadó vagy, nem tanítasz, nem  utánzói.

Például, az afrikai csodálatosan bánik a testével, mozgás- és ritm usérzéke 
világszerte híres. De az egyes kultúrákon  belül a készségeknek ezt a m érhete t
len gazdagságát nagyonis korlátok közé szorítják, mivelhogy a maga táncaiban 
és zenéjében minden kultúra a ritm usoknak csak egy nagyon behatárolt kész
letét használja. így aztán, bár csoportunkban senki sem tu d o tt úgy mozogni, 
m int egy afrikai — irigység, ám ulat és csodálat tárgya volt látn i, ahogy az af
rikaiak mozognak —, mégis az afrikaiak  is nagy odaadással figyelték ezt a m ás
fa jta  ritm ust, és el is m ondták, hogy m ilyen érdekes szám ukra olyan mozgáso
kat látni, melyekről sosem gondolták volna, hogy beletartoznak testük term é
szetes mozgáskörébe. így érdekesnek találták  az ismeretlen m ozgásokat és isme
retlen ritm usokat is.

Az ism eretlen ritm usok néha gátlást okoznak, ha nem já rtad  végig azt az 
utat, mely elvezet hozzájuk. De ha így éred el őket, roppant érdekesek lehet
nek, m ert képességeidet mind az érzelmek, mind a kifejezésükhöz szükséges 
eszközök tekintetében nyilvánvalóan gyarapítják. Olyan dolgokkal szembe
sülsz, am ilyenek még sosem történ tek  meg veled. Nem közvetlenül utánzód le 
az idegen ritm ust, az csak felszínre hozza valami olyasminek a lehetőségét, m e
lyet azelőtt valójában sosem ismertél.

Ez volt az, am it szertartásaikkal, táncukkal, zenéjükkel, ritm usaikkal kap
csolatba kerülve folyam atosan csináltunk. Nagyon érdekes módon néha az 
előbbivel ellentétes dolog történt. Például amikor bizonyos hangokat form ál
tunk, olyanokat, am ilyeneket gyakorlataink során m ár csináltunk. Nem azért, 
m ert ezek saját hagyományainkhoz tartoztak, hanem  m ert m iközben azt k u ta t
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ju k , hogy az em beri hang  m iként képes bizonyos érzelm i állapotoknak meg
felelő  vibrációkat produkáln i, elju tunk valam ilyen hangokhoz. Nos, néhányszor 
ú gy  találtuk, hogy azok a hangok, m elyeket a mi csoportunk produkál, azono
sak  azokkal, melyek az afrika iak  némely énekében is megvannak.

Egyszer egész délután  o tt üldögéltünk egy kis agadesi kunyhóban és énekel
tü n k . Mi és az afrikaiak  egy csoportja. És hirtelen  rá jö ttünk , hogy pontosan 
ugyanazon a hang-nyelven szólalnak meg, m int mi. Mi m egértettük  az övékét, 
és ők is a mienket. V alam i egészen megrázó dolog tö rtén t, hiszen ebből a sok, 
különféle énekből h irte len  lé tre jö tt egy közös egység.

Hasonló élményben volt részünk valam elyik éjjel, am ikor egy erdőben tá 
boroztunk. Azt h ittük , m érföldekre nincs senki a közelünkben, am ikor — 
ahogy ez általában lenni szokott — hirtelen  gyerekek bukkan tak  elő a semmi
ből, és hívogattak. Ahogy o tt üldögéltünk, épp valam ilyen ének-improvizációt 
csináltunk, a gyerekek m eg azt kérték, hogy m enjünk le velük a falujukba, 
am i onnan csupán néhány  m érföldnyire volt, mondván, hogy aznap lesz ná
lu k  egy kis éneklés m eg tánc, és hogy m indenki nagyon örülne, ha eljönnénk.

Igyhát átvágtunk az erdőn, elértük  ezt a falut, és lá ttu k , hogy tényleg va
lam i szertartás zajlik. V alaki épp akkor h a lt meg, és ez m ost a tem etési szer
ta r tá sa  volt. Szívélyesen fogadtak bennünket, ott ü ltünk  a fák a la tt a teljes 
sötétségben, és csak néztük  ezeket a táncolva, énekelve mozgó árnyakat. Aztán, 
néhány  óra elteltével így szóltak hozzánk: „a fiúk azt m ondják, hogy ilyesmit 
ti is tudtok. Énekeljetek h á t most ti nekünk.”

Így aztán im provizáltunk egy dalt. És valószínű, hogy ez volt egész utazá
su n k  legjobb alkotása. M ert ez az alkalom  szülte dal kivételesen.erős, tiszta 
és örömteli volt, igazi egym ásra ta lá lást je len te tt köztünk és a falubéliek kö
zött. Lehetetlen leírni, hogy mi hozta létre, m ert legalább annyira a mi sajá
tos módon együtt alkotó csoportunk szüleménye volt, m in t am ennyire a pilla
n a t  hordozta körülm ényeké: a helyé, az éjszakáé, a többi em berre való ráhan
golódásé, a halál közelségének élményévé. Így hát tényleg csináltunk valamit, 
cserébe azért, am it ők.

Emlékezetes volt ez a dal, de m int m inden színházi dolog, m egszületett és 
elm últ. A színházban nem  alkothatunk múzeumba, üzletbe való dolgokat, itt 
csak  a pillanatnak dolgozunk. És ami itt tö rtén t, az tényleg ennek a fa jta  szín
házn ak  egy példája volt. Azt kérdi: Mi m arad t u tánunk? A helyesebb kérdés 
— úgy hiszem — ez: M iben volt részünk?
GIBSON: Milyen m o tívu m o k  készte tték önöket arra, hogy egy ilyen afrikai 
utazásra vállalkozzanak?
BROOK: Ahhoz, hogy m egism erjük ezeket a m otívum okat, beszélni kellene 
azokról is, melyek a Színházi K utatás Párizsi Nemzetközi Központjának m ű
ködése mögött rejlenek, egészen odáig visszanyúlva, hogy egyáltalán mi is 
k és’7*'-'* bennünket arra , hogy színházat csináljunk.

A Központot azzal a céllal hoztuk létre, hogy kontextusokon kívül kezdjünk 
dolgozni. Saját m unkám , m indaz, amivel eddigi pályám  során kapcsolatba ke
rü ltem , mindig valam ilyen kontextuson belüli m unka volt. Legyen az akár 
geográfiai, kulturális vagy nyelvi, a m unka mindig egy rendszeren belül folyt. 
A színház, mely egy rendszeren  belül m űködik, az ahhoz tartozó referencia 
rendszerén belül kom m unikál is. E rendszerek közül a legátfogóbb a nyelv — 
a szó általános értelm ében véve. A beszélt angol tásalgási nyelv felfoghatatlan 
olyasvalaki számára, ak inek a füle, m ondjuk a finn társalgási nyelvre hango
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lódott rá. Ez a legnagyobb akadály. És magán az angolon belül is vannak  bel
ső nyelvrétegek, formák, argók, és vannak helyi sajátosságok, olyanok, melyek 
szinte kizárólag ahhoz az embercsoporthoz tartoznak, melyek élm ényköre meg
egyezik a színészekével. A közös tapasztalat többé-kevésbé olyasvalam in ala
pul, am i nem egyetemes.

És itt nemcsak a nyelvről van szó, hanem  a manifesztáció m inden olyan 
form ájáról, melynek a kommunikációs módok terem tette  relatív jelentése van. 
De az is igaz, hogy például Shakespeare-rel foglalkozva az em ber ennek pon
tosan ellentmondó tapasztalatok birtokába ju that, nevezetesen, hogy m űveinek 
általam  lá to tt legjobb előadásai (de m inden jó Shakespeare előadás, melyhez 
valaha is közöm volt) — paradox módpn — ott voltak, illetve ott jö ttek  létre, 
ahol a legkevésbé érte tték  a nyelvet. Ez felvet egy különös kérdést. Nyilván
való, hogy mindez nem vonja kétségbe a nyelv hatalm as erejét és gazdagsá
gát, csupáncsak rá irány ítja  a figyelmet azokra a m ásfajta jelekre, m elyek ve
le együtt jelennek meg, és bizonyos feltételek közepette az előadást erősebb
nek érezzük, ha a jeleknek csak egy része jön át.

Az Üres tér című könyvemben írtam  a Lear Király előadásával kapcsolatos 
kelet-európai és am erikai »tapasztalataimról, arról, hogy K elet-Európábán a 
nyelvet nem értő em berek mennyivel jobban fogadták az előadást, m int a 
philadelphiaiak, akik elméletileg érte tték  ugyan a nyelvet, a já ték ra  mégsem 
voltak úgy ráhangolódva. Most az efféle megfigyeléseinkből, ellentm ondásos 
tapasztalatainkból és abból az alapvető jelentőségű észrevételeinkből kiindul
va, hogy sehol a világon nem létezik teljes színház, hanem csak színház-töre
dékek, nekiláttunk feltérképezni, hogy milyen feltételek szükségesek ahhoz, 
hogy a színház közvetlenül tudjon beszélni. Hogy milyen körülm ények között 
lehetséges a színházi élményt, mely egy színészcsoport kezdeményezéséből in
dul ki, a közös kulturális jelek és jelképek segítsége/gátja nélkül is elfogadtat
ni a nézőkkel.

Egész tevékenységünkkel — más és más módon — ezt a p roblém át jártuk  
körül. Ami az afrikai utazást illeti, nem  abban a reményben m entünk  oda, 
hogy ott m ajd valami olyasmit találunk, am it meg lehet tanulni, el lehet hozni 
vagy le lehet másolni. Azért m entünk Afrikába, m ert szerintünk a közönség 
legalább annyira erős alkotórésze a színházi eseménynek, m int a  színész. Hogy 
a közönség azzal vesz-e részt egy előadásban, hogy látható módon teszi ezt, 
vagyis mozgolódik, ahogy m ostanában divattá vált, vagy azzal, ahogy mozdu
latlanul áll vagy ül és figyel — m indez csupán másodlagos. Ami itt igazán 
fontos, az az, hogy a színházi phenom enon csak akkor létezik, am ikor az egy 
em bercsoport által előre elkészített, de nem végleges kémiai vegyület reakció
ba lép egy másik csoporttal, egy szélesebb körrel, a nézőként jelenlévő embe
rekkel. Am ikor ez a fúzió végbemegy, akkor történik meg a színházi esemény. 
Ha a fúzió nem történ ik  meg, akkor esemény sincs.

És ez a belobbanás, ez a kémiai reakció igen-igen nagy részben függ bizo
nyos elemi feltételektől, melyeket a közönség hordoz.

Nos, hadd szóljak itt röviden arról, hogy milyen is a nyugat-európai szín-
A színházi em bereknek — legyen bárki is az — alapvetően változékony a 

közönség irán ti attitűdje. Ez nagy baj, m ert a közönség iránti bizalom — és va
lószínűleg nem a szeretet — az az alap, am inek meg kell lennie. A színház tel
jesen értelm ét veszítené, ha szelektálná, válogatná a közönséget, ha belépéskor 
ház közönsége.
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erkölcsi bizonyítványt kérne. Nem hiszem, hogy ennél rosszabbat el lehetne 
képzelni. A színház — legalábbis a lehetséges színház — nagyszerűségéhez hoz
zá tartozik, hogy oda b árk i beléphet. Az esem énym ag köré m indig ism eretlen 
em berek társasága gyűlik  össze. Nem tudjuk  előre, hogy ki lesz ott, az esemé
nyen valam ennyiüket szívesen látjuk. Az előadás során a színész így hát tény
leg bizonytalanságban m arad  a közönség felől. Szüksége van rá, kívánja, hogy 
o tt legyen, és m égsem  bízik benne, úgy érzi, hogy alapjában véve ellenségesen 
tek in t rá. A közönség az ítélkezés attitűdjével érkezik, ami a színész m unkáját 
részben a közönség fe le tti ura lom ért vívott harccá változtatja. Ennek legtisz
tább  példáját a francia  színházban találjuk, ahol van is egy kifejezés erre: se 
défendre  (önvédelem). A színésznek a közönséghez való viszonyára úgy tekin
tenek, mint valam i önvédelem re egy feltételezett ellenséges m agatartással 
szemben, ami fe ltehetően  meg is semmisítené a színészt, ha színészi já téká
val, mesterségbeli tu d ásáv a l és a szerep révén nem  hozná m agát olyan hely
zetbe, hogy elegánsan k ivágja magát.

A mi színházunkban, m unkánk  egy részével tényleg ezt a kiengesztelődést 
kell hogy megcélozzuk, hogy a közönségre olyan igazi hatást gyakoroljunk, 
am i készenléti állapo tba ju tta tja . És valószínű, hogy egy produkció kidolgozá
sához hozzá tartozik  — e m unka m inden fázisában, kezdve legnyersebb álla
potától — a felkészülés egy olyan közönségre, m ely a nullpontról, sőt lehet, 
hogy még azon is tú lró l indul; ta lán  az ellenséges érzelm ek, egyfajta aktív ta r 
tózkodás (ez a p rem ier sajátja) állapotából, — olyasm i ez, mely egy aktív és 
sokféle tényezőből összetevődő ellenségesség az esem énnyel szemben. Ennek 
kezelni tudása, a közönség felkészítése és fokozatos elju tta tása egy olyan pont
ra , ahol az esemény m ár m egtörténhet, fontos része a produkció technikai ki
dolgozásának.

De ami után mi k u ta tu n k , az ennél is végtelenül törékenyebb valami. Az 
ok, am iért valaki zá rt a jtó k  m ögött dolgozik, am iért csak kis számú em berre 
szorítkozik, néha ta lán  csak egy egészen pici közönségre, hogy olyasmit pró
báljon ki, ami még sebezhető mivel első alkalom m al lép a korábbinál egy ki
csit tovább.

Es itt minden k ísérle ti csoport rá jö tt valam ire, am i — úgy hiszem — veszé
lyes és lényegében kellem etlen  felismerés. A rra, hogy vannak dolgok, melye
ket egy kis színészcsoportban, zárt ajtók mögött meg lehet csinálni, és amelyek 
jobban sikerülnek akkor, ha m agunkban vagyunk, viszont kom prom ittálód
nak, ha m ár a közönség is jelen van.

Ez a felismerés bárm ely  színészcsoport szám ára romboló és egészségtelen, 
m ert ebből szárm azik az utóbbi évtized egyik legnegatívabb jelensége: létez
nek csoportok, m elyek logikusan egy olyan végkövetkeztetésre ju tnak, hogy 
m ások színházeszm ényének őszinteségét egészében kétségbe vonják. Az őszin
teség itt azt jelenti, hogy zá rt világot alkotnak, ahol a színházi form ákat, im p
rovizációkat, stb. gyakorlás céljából, saját m aguk szám ára használják. Ha még
is bebocsátanak nézőket, akkor ezt némi megvetéssel és eléggé fölényes módon 
teszik, úgy eresztik be őket, m int kivételezetteket, akik eljöhetnek megnézni 
m ásokat, olyan em bereket, akik azon m inimális erőfeszítésen túl, hogy m or
zsákat csipegetni odaengedik őket, tovább sem m ilyen más erőfeszítést nem 
tesznek a m egnyerésükért. Nos — úgy hiszem — ez a helyzet bénító hatású.

Tragikus m inden felfedezés, ha úgy esnek meg a legváratlanabb és minden 
képzeletet felülmúló dolgok, hogy nincs rá juk  ,tanú, ha  pedig van, akkor vi

88



szont nem történnek meg. Ez valójában tagadja a színház egész létalapját.
Amit tehát A frikában csinálni akartunk , az az, hogy eljussunk egy optim á

lisnak tekinthető  közönséghez, olyanhoz, am ely életszerűen reagál és teljesen 
nyitott a form ák iránt, hiszen a nyugati form ák még semmilyen módon nem  
befolyásolták.

Amint há ta t fordítasz annak az igen kis számú népességnek, mely A frika 
nagyvárosait lakja, ott van előtted egy egész kontinens, mely a szó általunk 
használt értelm ében teljesen nyito tt m indenfajta színházi asszociációra. De 
ez a közönség, a maga nyitottságával sem m iképpen .sem naiv és nem prim itív. 
Prim itivizm ust emlegetni Afrikával kapcsolatban, ahol a hagyományos civili
zációk nemcsak hogy rendkívül gazdagok és teljesértékűek, de a színház vo
natkozásában még egy sajátos módon felkészült közönség is található, teljesen 
hamis dolog.

Az afrikai, aki az ottani életmód hagyom ányai szerint nevelkedett, m aga
san fe jle tt érzékekkel rendelkezik a világ kettős term észetének a felfogására. 
A látható és a láthatatlan, valam int az e két szféra között szabad közlekedés, 
jelenti. Az, ami a színházi élmény alapja — amit mi „m intha” élménynek ne
vezünk — számára egyszerűen átm enet a láthatóból a láthatatlanba és vissza. 
A frikában ezt nem képzeletként értelmezik, hanem ugyanazon valóság két 
aspektusaként.

Nos tehát, azért m entünk Afrikába, hogy egy ideálisnak tekinthető  közön
séggel kapcsolatba lépve legyen lehetőségünk kísérletező m unkára.
GIBSON:Gondolja, van bármi alapja is azt mondani, hogy az ott szerzett ta 
pasztalataik alkalmazhatók nyugati környezetben  is?
BROOK: Ami után  kutatunk, az nagyon elemi, de eljutni hozzá nagyon nehéz. 
M iként lehet a színházban egyszerű form ákat létrehozni? Egyszerű form á
kat, melyek a maguk egyszerűségében is érthetők, de ugyanakkor telítve van
nak jelentéssel. Azt hiszem valam ennyien ism erjük, m iként fordulhat ez az 
egész két, nem túl vonzó irányba: „egyszerű”, azaz gyermeteg, együgyü, és 
„kom plex”, azaz „csak kivételes intellektusú em berek szám ára érthető”. Ezzel 
aztán ismét az elit és a populáris k u ltú ra  örökös szembeállításához ju tu n k  el.

A valódi egyszerűség úgy egyszerű — és mégis szimbólumokkal te líte tt —, 
ahogy egy karika: a macska, a gyerek és a bölcs mind a m aga m ódján tud  já t
szani vele. Ugyanígy, az ártatlanság, am it a színházban akarunk  m egtalálni, 
olyan, am iben a formák egyszerűek, jóllehet hozzájuk a színházban, m int tu d 
juk, nagyon is nehéz eljutni — de mégis teljesen telítettek, hogy az igazi egy
szerűséget legyenek képesek hordozni.

Úgy hiszem, afrikai tapasztalataink ilyen téren emelték meg valam enyiünk 
felkészültségi szintjét. Ez olyasvalami, am it elméleti síkon nem oszthatunk 
meg másokkal. Ha valaki így beszél: „Nem tisztességes dolog, hogy egy kis 
csoport b irtokába jusson egy ilyen tapasztalatnak, ami aztán az ő kizáróla
gos tulajdona m arad” — nos, ebben igaza van. De ez sem más, m int bárm ely 
élettapasztalat. Nem osztható meg m ásokkal, kivéve annak a form ának a se
gítségével, mely belőle szakadt ki egyszer.

K észítettünk erről egy filmet, mely ta lán  rögzített valam it. De a tényleges 
tapasztalat csak egy olyan m unka révén szerezhető meg, m elyet mi is végig
csináltunk. Ebből az utazásból és ebből a kísérletből egy ránk  jellemző sajá
tos forma alakult ki.

F ordíto tta: Regös János
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A SZÍNHÁZ m a

GARDZIENICE

AMIT A GARDZIENICÉRÖL TUDNI KELL*

A  Gardzienice K ísérleti Csoportot W lodzim ierz Staniewski 1977-ben alapította. A 
csoport filológusait és művészeit az a meggyőződés ta rtja  össze, hogy a Népi K u ltú 
ra  nem csupán a nemzet múzeuma.
A  Népi K u ltúra  a színház poétikájának és stilisztikájának megújítására inspirál. 
Íg y  a Népi K u ltú ra  a színház és a drám a egyeteme, akadém iája.
A  Népi K u ltúra  élő hordozóival való találkozás segít rá ta lá lnunk előadásaink ren
dezői, díszlettervezői elveire, a színészi kifejezés eszközeire, a zenei és architektoni
ká i kompozícióra.
A  Népi K ultúrában igenis fö l lehet ku tatn i élő drám ai form ákat. Hiszen a népi 
ünnepek és szertartások —  élet alkotta, kész drám ai form ák.
A  Népi K u ltúra  ezen fe lü l ránevel a lelkiismeretességre és szakszerűségre. M ert a 
N épi Kultúrában (a manapság „szakszerűségnek” nevezett) „kötelesség” valójában  
a sors kényszerítő ereje, m elynek — m int életünk végső esszenciájának — az em 
ber utolsó lehelletéig engedelmességgel tartozik.
A  Gardzienice tevékenysége arra  is k iterjed , hogy m egtalálja a színház új term é
szetes környezetét. Törekvésünk ahhoz hasonlítható például, m int am it a fo lk lór 
felfedezésével Bartók Béla ind íto tt el a zenében.
A  Gardzienice Színházi Csoport éveken keresztül eleven kapcsolatban á llt Len
gyelország keleti és d é l-ke le ti vidékeinek népi ku ltúrá jával.
A z  eredeti lengyel ku ltú ra  ősi m otívumkincse ezekben a régiókban évszázadokon 
á t összefonódott a zsidó, a fehér-orosz, az ukrán  m otívum okkal, és hatott rá a no
mád cigányság és B izánc ku ltú rá ja . A  G ardzienice Csoportban Staniewski m ellett 
jelentős szerepet já tszik  Tornász Rodovicz, H enryk  Andruszko, Máriusz G olaj, Jad- 
w ig a Rodovicz, Anna Zubzycki.

W. Staniew ski:
a  s z í n h á z  ü j  t e r m é s z e t e s  k ö r n y e z e t e **

A z új közönségről sok szó esett már. De azt hiszem, ahhoz, hogy egy valóban ú j, 
életben gyökerező színház születhessen, egy sokkal alapvetőbb dologért kell h ar
colnunk: a színház ú j természetes környezetéért. Az álta lam  vezetett Gardzienice  
Csoportot az utóbbi ké t évben ez a gondolat vezérelte. A z ú j természetes környe
zet a mi tapasztalataink szerint a következőkből tevődik össze:
—  a színház olyan közönséghez, olyan befogadókhoz szól, a k ik  nincsenek konven
cionális viselkedésform ákkal beprogramozva, akiknek nincsenek kiszámítható, az 
elvárásokat kielégítő reakciói, ak ikre  nem egy sztereotip értékszemlélet a jellem ző;
—  a színház egy számára ú j térbe hatol be, vagy egy olyanba, melyből a 
színház már kivonult. A  té r számomra nem egy szigorú szabályokkal és rítusokkal 
körülbástyázott porondot s nem  is egy bárm ilyen  más színházat jelent. A  tér szá
m om ra az a közeg, m elyet a föld és az ég szubsztanciái határolnak. Nem  érdekel 
sem a háttér, sem a természetben való üres „költői” gyönyörködés — számomra 
az a fontos, hogy e szubsztanciák ugyanolyan élő a lakító ivá vá ljanak az esemé
nyeknek, m int am ilyen  szerepet a népi legendákban b e tö ltenek. . .

* A z  alábbi három írás a T h e  „ G a r d z i e n i c e "  B o o k  c. kiadványban jelent meg 1989 
áprilisában, összeállította és szerkesztette J u d i e  C h r i s t i n e  és R i c h a r d  G o u g h .

•* I.  T . I. Kongresszus, Szófia, 1979.
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H a belevetjük magunkat e közegbe, vagy szakszerűbben: ha képesek vagyunk be
hatolni egy ilyesfajta térbe, akkor intellektuálisan vissza tud juk idézni, sőt talán  
fe l is tud juk támasztani azt a mágikus minőséget, mely a „theatrum ” szó tövé
ben re jlik .
M ert a „thea” a látás aktusát jelenti. Vagyis a befogadást. A zt je len ti —  m iként 
A. M ickiew icz fogalmazta — , hogy „a hang megérint, és hirtelen a testemmé lesz” ; 
tudást és hatalm at, tisztaságot je lent tehát. Lengyelországban még ma is vannak  
fe ltáratlan , egyre inkább kihalásra íté lt kulturális körzetek. Én ezeknek a nyers, 
természetes, ősi ku ltúrájában gondolkodom . . .
Nyugat-Európában és az Egyesült Á llam okban az eredeti nemzeti ku ltú rák  m ár 
halottak —  ez volt az ára a civilizációnak és a gazdasági prosperitásnak. Lengyel- 
országban is pusztul a hagyomány. M ég azt is meg merném kockáztatni, hogy ez 
a pusztulási folyam at az egész szlávságot érinti. Akárhogyan is nézzük, egy a sor
sunk, egyazon történelm i folyam at részesei vagyunk.
A m ikor '78-ban, a Helsinkiben megrendezett „Ú j Színház” konferencián részlete
sen beszámoltam arró l a munkáról, melyet Lengyelország keleti falvaiban vég
zünk, megkérdezték tőlem, hogy ez a tevékenységünk mennyiben szolgálja az otta
ni embereket, és m ilyen kapcsolatban áll az „Ü j Színház” mozgalmával. A  m i 
m unkánk vitathatatlanul azokat az embereket is. szolgálja, ak iknek sosem volt kö
zük semmiféle élő színházhoz. S hogy miképpen szolgálja ez a m unka a színházat? 
Ügy gondolom, hogy —  nem akadémikus módszerekkel, hanem a gyökerekhez való  
visszanyúlás álta l —  megtanít:
— a tisztánlátásra
— a gesztus igazságára
— a zenére
— az akció igazságára
—  arra, hogy a látszólag természetellenes — természetes, hogy a látszólag durva  
és amorális — mélyen igaz.

RICHARD SCHECHNER INTERJÚJA WLODZIMIERZ STANIEWSKIVEL
Baltimor, 1986. (rövidítve)

* * *

Hogy m iként jö tt létre a Találkozás? A m ikor befejeztük az előadást, az embe
rek a helyükön m aradtak. M egfigyeltük, áhogyan beszélnek, mozognak, de am i a 
legfontosabb, ahogyan énekelnek. A z éneklés volt a kom m unikáció legnyíltabb  
csatornája. Láttuk, am in t fe lbukkantak bizonyos stílus „alakzatok”. Szembetalál
tu k  magunkat a hagyománnyal, m ely m indig is létezett, és meg akartu k  ta lá ln i e 
hagyományon belül a magunk helyét. M a jd  fö ltám adt bennünk az ambíció, hogy 
létrehozzuk a mi saját Találkozónkat. A  színházi m unka után is együtt akartunk  
m aradni az emberekkel — ebből a szükségletünkből született meg a Találkozás 
eszméje.

* * *
Bizonyos gyakorlatokat a sajátunkénak tekintek. Például két testnek a m eridiá
nok mentén való „keresztezését”. A  lengyel népi szájhagyományban a gerincet is 
keresztnek nevezik. Egy lengyel m ondhatja így: „Jaj, hogy fá j a keresztem”. A  
m eridián pontosan ott húzódik, ahol a két gerinc (kereszt) egymásba illeszkedik. 
A m iko r „keresztezésről” beszélünk, nem annyira a tréning a fontos, sokkal in 
kább a „kereszt” meghatározott ku lturális  felhasználási módja. Például az Avva- 
kum  esetében, am ikor az ikonokat tanulm ányoztuk, felfedeztük, hogy az emberi 
hátat egészen furcsán ábrázolják, hogy ez a testrész mintegy az em beri mentalitás 
allegóriája. A  meghajlásnak van egy bizonyos form ája , mely az alázatot jelöli. Az  
emberi természet két alappozitúrára épül: az egyik —  lábtól derékig —  az erő po- 
z itú rá ja ; a másik — deréktól fö lfe lé  —  az erőtlenségé, mely m indig  valam ilyen  
hajlo tt fo rm át mutat. A  fejtartás néha ellentétes a testtartással, gyűlöletet sugároz. 
A  megalázott ember a gerincével je lz i lázadását. A z Avvakumban vannak mozgá
sok, melyek a gerinc ilyesfajta használatára épülnek. M inden előadásunk speciális
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tréninget igényel. A  G uslában a pörgés vo lt a domináns mozgás, mely egyaránt 
m egtalálható a hasszid és a lengyel hagyományban.

* * *

SCHECHNER: Előadásaitok a lengyel kultúra elpusztított elemeiből építkeznek. 
Cigány és jiddis motívumokat is fölfedeztem, holott ezeket a népcsoportokat, leg
alábbis Lengyelországban, nyomtalanul kiirtották. A képeken, melyeket mutatta
tok, öregek közt vagytok. Mondanál erről valamit?
S T A N IE W S K I: Pusztulásra íté lt ku lturá lis  zárványokban játszunk. M i az ott élő 
emberekhez szólunk. Első előadásainkra m indig öregeket h ívunk meg, m ert hisz 
ők képviselik ezt a pusztulófélben levő világot. M in t ahogy a lengyelországi zsidó 
és cigány kultúra is egy k ipusztult v ilág , s ma m ár még ezeknél is gyöngébb a tá 
vo l-ke le ti kultúrhatás, m ely hozzánk Bizánc közvetítésével érkezett. V a la k i úgy fo
galmazott, hogy a m i tevékenységünk egy olyan soknemzetiségű köztársaságot kelt 
életre, mely korszakokkal korábban létezett. Hogy m iért választottuk az öregeket? 
Először nem tudtam  válaszolni erre. De mostanra m ár megvan a pontos feleletem: 
azt a régm últat ébresztjük, m ely a színház forrása vo lt és m aradt. Meg vagyok 
győződve róla, hogy azoknak, ak ik  m ár a halál küszöbére értek, több a mondani
va ló juk , m int ak ik  még é le tú tju k  felénél járnak, hogy a k ik  épp kilépnek a világ 
ból, azoknak van üzennivaló juk. A  megvilágosodást, a teljességet a halál küszö
bére érkezettek hordozzák, még akkor is, ha nem hagynak maguk után materiális  
nyomot. Ez m etafizikusán hangzik, pedig biológiailag igazolt.
SCHECHNER: A halál küszöbére érkezett öregekkel, pusztulófélben lévő kultúrák
kal foglalkoztok, miközben a csoportotok csupa fiatal, életerős, kivételes fizikumú 
emberből áll. Vagyis egy másik szinten ismét csak ellentétekbe ütközünk. Hogyan 
fér össze a közönségetek törékenysége és a színházatok rendkívüli erőnléte, mely 
az Avvakumban, a Guslában, a Találkozásokon megmutatkozik?
S T A N IE W S K I: Ennek a „rend kívü li erőnlétnek” gondolati tarta lm a van. „A test 
szóvá v á lik ”. Ezek az öregek a fényképek alapján törékenyeknek tűnhetnek, mégis 
ők azok, ak ik  a szó szoros értelm ében a vállukon viselik  a sorsot és a fiz ik a i m un
ka terhét. S bár a cselekmény plasztikus megform álásakor Bosch műveiből m erí
tettünk, a színpadképeket nyugodtan behelyettesíthetnénk a falusi m indennapok
ból ve tt életképekkel. D e ha munkavégzés közben m utatnánk be a fa lusiakat — az 
nem  volna színház.

* * *
A z én „Eurázsia”-eszmém azon alapszik, am it M iczkiew icztő l tanultam , aki még 
m indig  meghatározó hatással van a m unkánkra. Szerinte a Nagy Péter megrefor
m álta  orosz társadalomban létezett egy bizonyosfajta alapkarakter. Olvassák csak 
el Dosztojevszkijt, és érten i fogják, m ire  célzok. O lyasfajta egyéniség ez, akiben 
az ellentétek szimultán vann ak jelen. A vvaku m  tele van  ellentétekkel, de va la
hogy épp ezáltal v á lik  teljes emberré. O lyanná, ak i egyszerre hazudik és mond 
igazat, sír és nevet, szenved és ujjong. A z  egyéniséget racionálisan szabályozó nyu
gati társadalm ak szemében A vvaku m  viselkedése felfoghatatlan. Talán ezért is 
annyi az értetlenség a K e le t és N yugat közötti politikában. M iczkiew icz két részre 
osztotta a szlávságot: az egyik rész központja az U ra l —  ez a térség a mongol ku l
tú ra  hatása alatt áll — , a m ásik részről pedig — m elynek központja a W istula — 
M ickiew icz azt ta rtja , hogy ez őrizte meg a szlávság ham isítatlan jegyeit. A  mon
gol és a nyugati-szláv k u ltú rá k  kom binációjából jö tt lé tre  az a különös ötvözet, 
m elyről az im ént beszéltem; az olyasfajta egyéniségek, m in t Avvakum , akinek egy 
részeges pap volt az ap ja , anyja viszont egy istenfélő szent, aki A vvakum ot is 
m egtanította az isten szeretetére.

* * *
N á lu n k  a tréning n y ito tt dolog; olyan értelemben nincsen módszerünk, hogy va
lam ifé le  írásban rögzített kategória rendszert követnénk. De igenis felhasználunk 
egy bizonyos gyakorlatsort, m ely jellegében bizonyára teljesen eltér a másutt hasz
nálatosaktól; különböző országokban megfordulva sokszor mondták m ár nekem, 
hogy a gardzienicei trén ing  annyira jellegzetes, hogy azoknál az embereknél, akik
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korábban velünk dolgoztak, később is ráismerni bizonyos elemeire. Ez csakis 
annak lehet köszönhető, amit a középkorban „passione”-nek neveztek. Felfogásom 
szerint a tréning két élőlény kölcsönviszonyát feltételezi. A tréning az energia, a 
melegség egymással való megosztása. Szerelmi párbaj. S ez énszerintem maga az 
egészség. Hogyan is volna lehetséges ebből valami fajta módszert vagy katalógust 
gyártani?
*  *  *

Előadás- előtt mindenki a maga metódusa szerint készül, persze a játék természetét 
is figyelembevéve. Kicsit olyan ez, mint amikor a felövés előtt ellenőrzik az űr
hajó műszereit. Például pörgéseket végzünk különféle zenei aláfestéssel, vagy cso
portos menetelést valamilyen vokális hangsorra, összehangoljuk az agresszív jele
netekben előforduló kiáltásokat a kórus ortodox énekeivel, összepróbáljuk azt a 
jelenetet, amikor a kétkerekű kocsi megjelenik a bolthajtásos mennyezet alatt, mi
közben a galériáról fölhangzik a szenvedélyes dialógus. A dal, a hang életvonala 
— előadásunk legfontosabb eleme. Az éneklés nemcsak a hangszálakat melegíti 
be, de a csoporton belül is létrehozza a harmóniát, a közös vibrációt.
*  *  *  ■

Tevékenységünk elején választott szervezeti formánkkal egyfajta légüres térbe ke
rültünk: a rendszeresen játszó színházak és a csupán a közös érdeklődés, eszmei
ség alapján társult, kötetlen közösségek közötti senkiföldjén találtuk magunkat. 
Ma a kultúrában, úgy gondolom, egyedül az ad esélyt a kreativitásra, ha megtalál
juk az ilyen kitöltetlen tereket. Itt érvényes a paradoxon: az erdőt kivágják, de a 
magányosan álló fák érintetlenül maradnak.
*  *  *

SCHECHNER: Milyen a kapcsolatotok a lengyel hatóságokkal és a kormánnyal? 
STANIEWSKI: Kezdettől harcoltunk azért, hogy a csoport fennmaradásához szük
séges papírokat megszerezzük. Ezt úgy kell érteni, hogy egy mindenre elszánt ge
rilla-csapatot gyűjtöttem magam köré. Az én dolgom nem a pénz előteremtése 
volt — bár abból mindig igen kevéssel rendelkeztünk —, hanem az állampolgári 
jogok biztosítása, tehát hogy a csoport tagjai munkaviszonyban állóknak számít
sanak. Lengyelországban ilyen szempontból ugyanaz a helyzet, mint Amerikában. 
Ha nem állsz munkaviszonyban, biztonságod nem garantált, egy senki vagy, akit 
az utcáról bevihetnek — szóval egy csomó nehézséggel kell számolnod. 1981-ben 
végre megszereztük azt a státuszt, ami létezésünk hivatalos igazolásához szüksé
geltetett, s később aztán senkinek sem engedtük meg, hogy ezt elvegye tőlünk. 
1982-ben olyan volt a helyzetünk, mint akárki másé. 1981 karácsonyán (amikor a 
statáriumot bevezették), lengyel szokás szerint végiglátogattuk a barátainkat. Meg
kérdeztük tőlük, hogy szerintük .mit kellene tennünk. Mondjunk le addigra kiví
vott jogainkról? Emigráljunk? Szüntessük be működésünket? Tegyünk valamilyen 
kétségbeesett gesztust? Vonuljunk be a templomba? Menjünk ki az utcára és tün
tessünk? S az emberek, ugyanúgy, ahogy a következő két évben is mindig, azt vá
laszolták: „A ti küldetésetek az, hogy folytassátok, amit csináltok.” Az így véleke
dők közt ott voltak azok is, akik élesen szembenálltak a kormánnyal.
*  *  *

SCHECHNER: Grotowskihoz milyen a viszonyod?
STANIEWSKI: Ügy látom, nem tudsz lemondani róla, hogy az általad elképzelt 
kronológia szerint valahol Grotowski közelében helyezz el engem. Vannak embe
rek, akik nyíltan rámerőszakolják az effajta politikai taktikázást. Az ilyesmit én 
visszautasítom. Ez bennem ellenszenvet kelt, elidegenít valódi érzéseimtől, mind
attól, ami Grotowski tevékenységéből valóban közel áll a szívemhez. Mi értelme 
az efféle politizálgatásnak, napi érvényű történelem-kreálásnak? Ezért nem szere
tek a Grotowskival való kapcsolatomról beszélni. Ez még bennem is tisztázatlan. 
Amikor rákérdeznek, az az érzésem, hogy eleve feltételeznek egy kapcsolatot, füg
getlenül attól, hogy létezik-e az, vagy sem. Kérdezd erről Grotowskit, s lehet, hogy 
elmeséli majd, hogyan vélekedik erről az egész históriáról. Talán elmondja, meny
nyit adott ő nekem, s mennyit adtam én neki. Ez valójában egy örök kérdés: Te 
tanítasz egy hét napos csecsemőt, vagy épp te tanulsz tőle? S ha a művészetet néz
zük, itt beszélhetünk-e egyáltalán kapcsolatokról? Mint tudod, 1976-ban, Grotows
ki legfényesebb parateátrális kísérleteinek idején hagytam ott a Laboratóriumot, 
mégpedig azért, hogy egy meglehetősen profán színházat csináljak. Rabelais mű-
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véből, a G a r g a n t u a  é s  P a n t a g r u e l - bői Ezt a produkciót falusiaknak adtuk elő, mi
vel nagyvárosban nem mertem bemutatni. Az előadás igencsak távol állt a Gro- 
towski-féle Laboratóriumtól, mondhatni, egy világ választotta el a kettőt. Nagyon 
erősen foglalkoztatott Rabelais és Mihail Bahtyin, s közben a magan identitásának 
a megtalálása is, hisz a lengyelek többségéhez hasonlóan részben én is „tőzsgyöke- 
res” és „népi” származék vagyok.
Mikor 1976-ban elhagytam a Laboratóriumot, szenvedélyesen vágytam rá, hogy 
csináljak egy színházi előadást. Az „Ünnep” időszakában éreztem, hogy a Labo
ratórium-beliek megvetéssel fordulnak el tőlem: „Ja, ő az, aki elárulta a mozgal
mat a színház kedvéért”. De nekem rendkívül fontos volt, hogy egy olyan előadást 
csináljak, melynek megvan a maga színpadi architektúrája, mely nemcsak szertar
tások és rítusok váltakozásából áll, hanem több annál. 1976—77-ben tehát az első 
munkám Rabelais G a r g a n t u a  é s  P a n t a g r u e l - j e  volt. 1979—80-ban következett a 
G u s l a ,  majd 1981—82-ben a z  A v v a k u m .  A  köztes időszakban voltak a Találkozások.
*  *  *

S C H E C H N E R :  M i t  c s i n á l t o k  k ö z v e t l e n ü l  a z  e l ő a d á s  u t á n ?
STANIEWSKI: Énekelünk.
S C H E C H N E R :  E l ő s z ö r  a  m o s d ó b a  m e n t e k  v a g y  é n e k e l t e k ?
STANIEWSKI: Énekelünk.

Fordította: K i r á l y  N i n a ,  H e l t a i  G y ö n g y i

,'T a l á l k o z á s "
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Leszek Kolankiewicz: 
ETNO-ORATÓRIUM*

*  ♦  *

A t r a g é d i a  s z ü l e t é s e  a  z e n e  s z e l l e m é b ő l  c. művében Nietzsche érdekes prognózist 
vázolt fel a színházművészet fejlődésére vonatkozóan. A tragédia — a „valódi drá
ma”, vagyis egyszerűen a színház újjászületésének esélyeit a zenés drámában vél
te felfedezni. (A művet 1869—1872 között írta, vagyis Richard Wagnerral való 
legmélyebb barátsága idején, amit öt évvel később a P a r s i f a l  miatt szakított meg.) 
Nietzsche arra gondolt (s most eltekintünk attól, hogy ennek a T r i s t a n  é s  I z o l d á 
b a n  vagy a Georges Bizet C a r m e n jében kellett volna bekövetkeznie), hogy a mo
dern színházban felébred a dionüszoszi lélek, vagyis a zene elemi ereje. Ez azon
ban eddig nem történt meg az operában, mindenekelőtt azért nem, mert az opera 
reménytelenül idillikus volt. Nietzsche szerint az egész opera-kultúra alapja „a hit, 
hogy az eredeti, a tulajdonképpeni” ember az az örökké erényes operahős, az az 
örökkön fuvolázó, vagy a hangját kieresztő pásztor, akit az embernek végezetül 
mindig föl kell lelnie önmagában, ha ideig-óráig el is tévelyedett volna tőle; tehát 
„a recitatúrával újra felfedezni vélték az eredeti ember beszédmódját, az operával 
pedig a hazáját ennek az idillien . . .  jó lénynek, . . .  aki minden közlendőjéhez éne
kel is egyet”. Nem volt ennek semmi köze a dionüszoszi életelemhez és a zene lé
nyegéhez, melyet Nietzsche — Arthur Schopenhauer nyomán — a világ lényegé
nek kifejezéseként értelmezett (a zene ugyanis az u n i v e r s a l i a  a n t e  r e m ) .

Az operának semmi köze sincs a ditirambushoz — ehhez a dionüszoszi körtánc- 
noz, melynek célja a közös élmény, őrület, megszállottság állapotának létrehozása 
volt, ritmikus mozdulatok, valamint dallamos rituális kiáltások segítségével, s 
amelyből, mint tudjuk, megszületett a színház. No persze, a zenés drámának sem 
volt túl sok köze az ditirambushoz. A modern tragédia, melyet Nietzsche elkép
zelt magának, nem keletkezhetett papíron — librettóként és partitúraként. A szín
ház Nagy Reformjának sokéves tapasztalatára volt szükség a színészmesterség és a 
rendezés terén ahhoz, hogy a modern tragikus kórus létrehozásának eszközei ki
alakuljanak.

Staniewski művészi programját én a modern tragédia — a színpadi etno- 
oratórium — megalkotási kísérleteként értelmezném, melyben az apollói szellem 
újra harmonikusan egyesül a dionüszoszival. E program lényege az úgynevezett 
postmodern színház — főként a test és a hang kifejezőkészségének területén szer
zett — tapasztalatainak összeházasítása a népdal élő örökségével, melyet a Szín
házi Gyakorlatok Központja a falvakba tett vándorlásai során fedezett fel és sajá
tított el. Nem tudom, hogy ezt maga Staniewski találta-e ki, én azonban úgy vé
lem, hogy programjában Nietzsche több mint száz évvel korábbi megállapításaiból 
vonta le a gyakorlati következtetést. Nietzsche a tragédia valóságos alapjának 
ugyanis a népdalt tekintette, mely szerinte „az apollói és a dionüszoszi egyesülésé
nek . . .  p e r p e t u u m  v e s i g i u m - a ”  (folytonos lenyomata).

A „Gardzienice” Központ tevékenységének kezdete óta élő etnográfiát folytat. 
Az etnográfusok már régen túl vannak azon a forradalmon, mely dolgozószobáik
ból a terepre vezette őket, de ők a terepen is megfigyelők és kutatók maradtak. A 
művészeket ilyesfajta fegyelem nem korlátozza. Különösképpen a színészeket 
nem, akik számára művészetük igazi iskolája csak az élet lehet, s akik ennélfogva 
minden feszélyezettség nélkül, mohón hatolnak be az életbe. S éppen annak kö
szönhetően, hogy feszélyezettség nélkül, egyszerűen együtt vannak a népi éneke
sekkel, muzsikusokkal, mesemondókkal, a falu daloló, ütemre dobogó közösségé
vel, nem csupán a népdalok dokumentatív rögzítése történik meg, de végbemegy 
a népi kultúra örökségének élő közvetítése is. Nem egyszer hallgattam a „Gard
zienice” Központ színészeinek előadásában — valamennyien énekelnek, és játsza
nak különféle hangszereken — Lengyelország és Európa különböző területeinek nép
dalaiból álló, egész éjszakán át tartó koncerteket. Tucatnyi dalt fűztek csokorba.

* Megjelent: Res Publica, 1987/5. 48—53. p. Az írást rövidítve közöljük.
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És az ilyen alkalmak során soha nem éreztem azt a kellemetlen érzést, mely néha 
elfogja az embert népzenei felvételek hallgatása közben, mert ők, miközben el
énekelték a dalokat, melyek számtalan generáció élményeit, örömeit és szenvedé
seit hordozzák, eldalolták saját életüket, szenvedéseiket, a falutól faluig vezető 
vándorút nehézségeit és egyéb indulataikat is. Ezt nevezem én élő etnográfiának. 
És ez az élő etnográfia Staniewski számára az alkotás elsődleges anyaga. Éppen 
a népdalok örökségének felhasználása mentette meg színházát annak a „ragály
nak” a hatásától, mely „Grotowski és Brook követőinek” körében pusztított, s ami 
— ahogy Jan Kott csipkelődve megjegyzi — „a Bábel tornyának lerombolása 
előtti nyelvhez való visszatérés lehetőségébe vetett hitből” táplálkozott, s a fertő
zötteket „saját lármájukba” zárta. Másrészt viszont a postmodern színház — a test 
és hang expressziójának területén szerzett — tapasztalatai védték meg a Központ 
előadásait a hamis külsődleges népiességtől. Staniewski etno-oratóriumai — a V a 
r á z s l a t o k  é s  a z  A v v a k u m  — örökké élő népdalok, modern tragikus kórusok avant
gárd színházi formába öltöztetett megjelenítései.

»  *  *

Jung, valamikor 1912 körül, önálló analitikusi munkájának kezdetén, felülvizs
gálván addigi életét, feltette magának a kérdést, hogy vajon az élet, mely eltölt 
bennünket, nem valamiféle, akár személyes mítosz-e. Ez persze szembeszökően nietz
schei probléma, az „absztrakt ember” problémája, aki a „kielégületlen modern 
kultúra” betegségében szenved, miután „elvesztette. . .  a mitikus anyaföldet” ( A  
t r a g é d i a  s z ü l e t é s e ) .  Igyekezvén a gyakorlatban megoldani ezt a problémát, Jung 
fáradságos munkával megalkotta a modern alkímiát — mint pszichológiai diszcip
línát. Nos, úgy vélem, hogy a modern ember problémájának filozofikus (Nietzsche) 
sőt, pszichológiai (Jung) felvetése sem gyümölcsöző ma már. Valószínűleg már Ar
taud ráérzett erre — akit különösen keményen érintett az absztrakt ember civili
zációs betegsége —, amikor 1932-ben kétségbeesetten felvázolta az alkimista szín
ház utópisztikus vízióját. Lehetséges, hogy gyümölcsözőbb volna ezt a problémát 
úgy megfogalmazni, hogy jobban megfeleljen a mi életünk pragmatizmusának. Va
gyis a mítosz kérdése helyett inkább talán a rítus kérdését kellene felvetni.

A probléma ilyenténképpeni átfogalmazása egyébként teljesen összhangban áll 
a mítosz antropológiai elméletével. Bronislaw Malinowski a M í t o s z  a z  ősi n é p e k  
p s z i c h o l ó g i á j á b a n  c., 1926-ban írott művében bebizonyítja, hogy Melanézia lakói
nak valamennyi még „élő, primitív formában” megjelenő mítosza mögött ott áll 
„az ember teljes mértékben pragmatikus érdeklődése a külvilág bizonyos aspektu
sai iránt”. Malinowski véleménye szerint „a mítosz a kultúrában ősi, nélkülöz
hetetlen szerepet tölt be: kifejezi, kiemeli és kodifikálja a hitet, őrzi a morált, és 
rákényszeríti az emberekre; igazolja a rítus eredményességét, és praktikus előírá
sokat tartalmaz az ember irányítására vonatkozóan. így a mítosz az emberi civili
záció eleven összetevője, nem üres mese, hanem nehezen megszerzett, működő 
erő . . .  a szellemi bölcsesség és az ősi hit pragmatikus dokumentuma”. A rítusból 
kipreparált mítosz elveszti minden elevenségét és értelmét.

A viselkedés pragmatizmusa tehát azt parancsolná, hogy az élő mítosz felkuta
tását egy olyan hatékony eseménysor megtalálásával kell kezdeni, amely — válto
zatlan formában ismételve — betöltheti a modern rítus funkcióját. Be kell valla
nom, hogy erre a meglehetősen kockázatos kijelentésre az a tanulság bátorított 
fel, amit Andrej Tarkovszkij utolsó három filmjéből vontam le. (A S t a l k e r t ő l  kezd
ve, melyben a főhős úgy lép a Zóna terébe, mintha egy rítust hajtana végre, a 
N o s z t a l g i á n  át, melyben a hős, a száműzött, hogy megmentse a világot, egy égő 
gyertyát vitt át egy medence vizén gázolván keresztül, egészen az Á l d o z a t i g ,  mely- 
Den a világ a végső veszély pillanatában valóban egy rituális szerelmi aktus és 
egy kétségbeesett entellektüel által bemutatott, a címben is szereplő tűzáldozat kö
vetkeztében menekül meg.) Nos, Artaud nem tévedett: a színház kínálja a leg
megfelelőbb eszközöket egy ilyen alkimista szándék megvalósításához. Ugyan mi 
mással foglalkozik a rendező, ha nem egy olyan cselekvéssor felépítésével, melyet 
a későbbiekben változatlan formában ismételgetnek? Persze ez a cselekvéssor ha
tékony kell, hogy legyen.
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S milyennek kell lennie ennek a hatásnak? Malinowski véleménye szerint min
den mítosz „sut g e n e r i s  funkciót tölt be, ami szoros kapcsolatban áll a tradíció lé
nyegével, a kultúra folyamatosságával, az öregek és a fiatalok között fennálló 
Kapcsolattal, valamint az emberek viszonyával a múlthoz.” S ismét nem tudom, 
hogy mindez eszébe jutott-e Staniewskinek, amikor megnyitván Központját, Mihail 
Bahtyin ideáitól hajtva a tradicionális kultúrát választotta tevékenysége forrásául 
és kontextusául, s hogy — barátaival együtt — ezen az úton valóban leszáll-e a 
„kis Itakába”. Éppen Stanislaw Vincez állította a népi kultúráról, hogy az „min
den anakronizmusával a jelenlétre épül, a jelenlét ritmusába ágyazódik. . .  A je
lenlét ritmusa a nappal és az éjszaka, a virrasztás és az álom, az élet és a halál 
— s ezek fordulópontjait, mintegy ízületeit alkotják az ünnepségek és az ünne
pek. Hogyan is lehetne másképpen — kérdezte — elviselni mindazt a keménysé
get és kegyetlenséget, melyet minden korszak, minden egyes emberi élet magá- 
Qan hordoz. . .  Ha tehát az ember ily módon aláveti magát az élet ritmusának, 
újra meg újra életre is kelti azt, mert várva várt halottainak visszatérését mozdít
ja elő. Ezenközben lehetővé teszi a velük való találkozást azáltal, hogy megidézi 
őket az ünnep segítségével.” ( K i s  I t a k a .  F e j t e g e t é s e k  a  n é p i  k u l t ú r á r ó l )  A „Gardzie- 
nice” Központban rendezett ünnepeken mindenekelőtt a jelenlét eme ritmusába 
vezetnek be minket, s előadásaikkal azt életre is keltik, részben szavakkal, rész- 
oen dalokkal és táncokkal hívják elő földünk élőit és holtjait. „Ilyen az, mikor 
folyvást együtt időzünk az itteniekkel és az ottaniakkal. Ami ott van, nincs is 
túlságosan messze. Mindez itt van valahol körülöttünk”, s akkor megszólal ben
nünk az a valami, „ami az emberben örök”. ( K i s  I t a k a )

*  *  *

Az antik Görögországban Dionüszosz kultuszát a t e c h n i t e k ,  vagyis a dionüszoszi 
művészek, a para-vallásos, bár miszteriális jelleget nem hordozó társaságok ter
jesztették. A művészet, mellyel ezek az emberek éltek, egyszerűen istenüket ma
gasztalta. A keresztes hadjáratok idején a legkülönbözőbb koncepciók virágoztak; 
ami a közvetlenül üdvözítő tevékenységként űzött művészetet illeti : Ott voltak a 
trubadúrok az ő c o u r a  d ' a m o u r - jukkái és az erotikus beavatás forgatókönyveivel, 
a f e d e l i  d ’a m o r e  csapatai titkos gyűléseikkel, s végül a Grál-kör megalapítói, ez a 
szellemi lovagrend, a szent Grál szimbóluma köré font beavatási szertartással. A 
művészi tevékenység tehát több volt, mint esztétikai szublimáció — vallásos szub
limáció, egyfajta alkímia szolgálatában állott.

A .,V a r á z s l a t o k ”  előadásán a néző úgy érzi magát, mint az a lengyel gyermek, 
aki — réges rég — először került abba a kunyhóba, ahol a hasszidok imádkoztak. 
„Az imavezető . . .  szünet nélkül féktelenül hajlongott . . .  Kiáltozott, hosszan el
nyújtva énekelt, nyíltan zokogott. Hangját megtörte a zokogás, s ő maga . . .  egé
szen megtört, s újra könyörgő szavakat mormolt. . .  a résztvevők, akik valameny- 
nyien másképpen ültek, másképpen álltak, valamit hirdettek, kórusban kiáltoz
tak . . .  Gyertyák égtek. . .  ( . . . )  Milyen biztonságban érzi magát a gyermek, aki 
egy olyan országban nő fel, amit évről évre ilyen imák óvnak, még ha ezek egy 
más vallás imái is! Évszázadokon keresztül suttogva szálltak az ég felé ezek az 
im ák... idegen remény szólalt meg bennük, vagy saját reményünk?” Vajon a re
mény e morzsája nélkül kibírjuk-e az élet könyörtelenségét, keménységét, kegyet
lenségét?

Fordította: K é s m á r k y  N ó r a
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BUDAPESTI BESZÉLGETÉS 
AZ AVVAKUM PROTOPÓPA ÉLETE ClMÜ ELŐADÁS* APROPÓJÁN

DZIEWULSKA: Azt hiszem, a magyar közönség nehezen fogadta be ezt az előadást. 
KIRÁLY GYULA: Nehezen „fogták” az előadás nyelvét. Hogy egy eredeti színházi 
nyelvről van szó, azt bizonyos fokig minden néző megérezte, a „kollektív” színház 
itt kidolgozott eszközei azonban szokatlanok a mi közönségünknek. Erről az elő
adás utáni beszélgetés a nézőkkel benneteket is megyőzhetett. . .

Kérdésem tehát mégis csak az, mik a kultúrátokban és bennetek rejlő okai an
nak, hogy éppen ilyen, nem cselekményre épített színpadi teret, transzcendentális 
szelemű dialógus-nyelvet, mágikus erejű hang- és zenei effektusokból indított ak
ciósort ötvöztök egybe? Hogyan jutottatok el az Avvakumig, és miért esett rá a 
választásotok, mik voltak az előzmények?
DZIEWULSKA: A Gargantua és Pantagruel volt az együttes első darabja. Ez a mű 
egy olyan — Bahtyint is megihlető — szellemiséget hordoz, melyhez a csoport ak
kor leginkább vonzódott, s melynek azután el is kötelezte magát. Ennek a való
ságnak a népi nevetéskultúra, az anyagi-testi „lent” adja a szekszepiljét. Ez a 
Rabelais mű volt a leginkább közelálló az együtteshez az induláskor, több mint 
tíz évvel ezelőtt, amikor az elemi emberség mozgatórugóit keresték.

És ezután történt egy hirtelen ugrás, ami kicsit titokzatos volt, de annyi bizo
nyos, hogy ekkor bújtak ki Grotowski árnyékából. És benne találták magukat a 
lengyel romantikus hagyományban. Föfedezték, hogy Miczkiewicz ösökjének má
sodik része ugyanarról szól, mint a Rabelais-i mű. Ráéreztek erre. Így született a 
Gusla (Citera) előadása. Tudatosították magukban, hogy itt is az elemi érzelmek 
világáról van szó, melyek mintegy kettészakítják az embert: fizikális testiségére, és 
misztikus, vallásos szellemiségre.
KIRÁLY GYULA: Nemcsak vallásos, hanem etikai és intellektuális kérdések is be
leértendők ebbe a „szellemiségbe”?
DZIEWULSKA: Aligha lehet ezt így meghatározni. Inkább a bennünk munkáló 
elemi erők világa ez. Én először az Avvakumot láttam, és ami megdöbbentett, s 
ami miatt vonzódom a csoporthoz, hogy nagyon is képesek tudatosítani a nézők
ben, a látogatókban, hogy a mélyben bennünk is ugyanez munkál: a földi és az 
égi pólusainak feszültsége. S valami titokzatos módon tudják ezt a ketősségből szár
mazó feszültséget a felszínre hozni. Természetesen meg lehet azért fogalmazni, hogy 
miként. Nemcsak etikai, intellektuális vagy vallásos elemekből épül fel ez a világ. 
A népi gyökerei is erősek, talán mindennél erősebbek. A transzcendencia és a tes
tiség találkozási pontján valami különös, köztes minőség jön itt létre.
KIRÁLY GYULA: Minden igazán nagy művészetben jelen van a fennkölt és 
alantas, az égi és a földi közötti feszültség.
KIRÁLY NINA: Igaz, de nem ölt ilyen hangsúlyos formát.
DZIEWULSKA: Beszélni sokat beszélnek róla, de ritka az a mű, mely ennyire 
belénk szugerálja. Talán Bosch képei vannak ránk hasonló hatással. Egyébként el
méletileg már nemegyszer megfogalmazták ezt az ellentétet. Michail Boni pél
dául . . .  De ezek fogalmi kategóriák.
LANGOS VASILIS: Én először láttam a darabot, és az volt rám a legnagyobb ha
tással, ahogyan meg volt csinálva. Ha nem is keressük azokat a szimbolikus jelen
téseket, melyekről itt szó esett, megrázó volt a színészek színpadi jelenlétének em
beri hitele — valójában nem is színjátszás” volt ez. Számomra nem a szerep, a 
karakter volt a fontos, hanem a színészek benső lényegének a megnyilatkozása. 
KIRÁLY NINA: Én utoljára egy éve láttam az előadást. Azóta határozottan a ko
mikum irányába fejlődött, ami azt hiszem, nem vált előnyére. Mintha veszített vol
na eredeti jelentéstöltetéből. De azt jólesett látni, hogy az előadás megőrizte ele
venségét, hogy fölerősödött benne a tragikum és a komikum kettősége, miközben 
szerves egységük, az előadás eredeti szépsége, összetettsége is megmaradt. 
DZIEWULSKA: Én is azt hiszem, minél inkább a komikum felé tolódik az előadás, 
annál súlytalanabbá válik. És lassanként jelentését is veszítheti. Ha a fiatalok az 
őrület dinamikáját látnák csupán az előadásban — ami tagadhatatlanul jelen van

* Az együttes ezzel a darabbal szerepelt a Mozgásszínházak 6. Nemzetközi Talál
kozóján, 1989. október 3—8. között, a SZKÉNÉ színházban.
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benne —, az eléggé veszélyes volna. Én nem erre figyelek, hanem a szemantikára
— nemcsak a felfokozott, belefeledkező mozgások örvénylésére, hisz a társulat nem 
arra törekszik, hogy a tánccal, zenével bűvöljön el minket. De minél vidámabbá, 
harsányabbá válik az előadás, annál inkább eltűnik belőle ez a mélyebb jelentés- 
réteg. Avvakum személyiségének súlya és rangja volt a korábbi előadásokban — 
ebben a mostani változatban az ő karaktere elmosódik.
KIRÁLY NINA: Most jobban kirajzolódnak az alakok közti viszonyok, s minden 
alak saját nyomatékot kap, stilizálttá válik, kiszakad az egészből, minek következ
tében a végső forma mintha ellentmondana a kórusnak mint kiinduló formának. 
Ha ezek az epizódok még ennél is jobban elkülönülnének, úgy óhatatlanul stati
kussá is válnának, és megszűnne a ritmus összetartó ereje, mely ezidáig legerősebb 
oldala volt az előadásnak.
LANGOS VASILIS: De az angol szövegek beiktatása is megtöri bizonyos fokig a 
ritmust. A közönségből néhányan ezért nevetik el ok nélkül magukat. 
DZIEWULSKA : Ha az elejétől beiktattak volna egy ilyen szólamot, akkor termé
szetes volna, de így valóban nem az.
LANGOS VASILIS: Viszont az éneklést időnként meg-megszakító hangeffektusok
— köhintések, krákogások — jól hatottak, természetesen épültek be a partitúrába, 
nem lógtak ki a ritmusból.
DZIEWULSKA: Azért fejlődik a komikum felé az előadás, mert megváltozott a 
közeg, és a színészek is változtatni akartak. Még az előadás üzenetének a rovására 
is. Mert új üzenet nem született, csak az eredeti átütő ereje csökkent.
LANGOS VASILIS: Én valamiféle Brechtre emlékeztető elidegenítő effektust is 
észleltem. Ezek a plusz-hangeffektusok mintha a szereptől való distancia kifeje
ződései lettek volna. Nyáron láttam a grúz Rustavelli színházat, Shakespeare-t ját
szottak. A Leart alakító színész egyszercsak bakugrásra emlékeztető mozgásba kez
dett, majd újra visszazökkent a tragikum eredeti közegébe.
DZIEWULSKA: Az ilyesfajta effektusoknak itt éppen ellenkező a funkciójuk. Nem 
az elidegenítés, hanem az érzelmi intenzitás ébrentartása, fokozása. Brechtet Gro- 
towski tette a legfrappánsabban helyre, amikor azt mondta róla, hogy „szögekből 
főz levest”. Mindenki tisztában volt vele, hogy hűvösen, distanciával kell szemlélni 
az előadásait — s éppen emiatt a tudatosság miatt forrósodott föl azután túlzottan 
ez a „szögleves”. Olyannyira, hogy a közönség sírva fakadt a Kurázsi mamán, 
Brecht meg dühöngött a nézők „idióta” viselkedésén. Köztünk szólva, Brechtnek 
ez a találmánya merő hazugság volt.
LANGOS VASILIS: Játék — megállás — visszatekintés.
DZIEWULSKA: Ezek a gyors fordulatok, váltások Staniewskinél egyfajta montázs
technikát jelentenek. Ellentétes dolgok összehozását, mint egy filmben.
KIRÁLY NINA: Nem arról van-e esetleg szó, hogy le kellene már állni ezzel az 
előadással ?
DZIEWULSKA: Lassacskán talán igen. Staniewski is tudatában van ennek. 
LANGOS VASILIS: Én nem vagyok ebben biztos. Grotowski is tíz évig játszotta 
az Apokalypsist.
DZIEWULSKA: A kettőt nem lehet egy lapon említeni. Az Apokalypsis a végén 
már egy teljesen halott előadás volt, míg az Avvakum  még mindig eleven. Az 
Apokalypsisre akkor már senkinek nem volt szüksége, se Grotowskinak, sem a 
színésznek, csak a Laboratóriumukat akarták fenntartani általa, mert hogy 
erre az előadásra kapták az állami dotációt és a helyiséget is.
KIRÁLY NINA: Ha már Grotowski szóbakerült, az ő színháza állandó viszonyítási 
pontként szerepel a Gardzienicével kapcsolatban. Staniewski érzékeny erre az 
összehasonlításra. De azt hiszem, mégsem volna érdemes megkerülni ezt a kérdést. 
KIRÁLY GYULA: Habár a magyar közönség részéről ez a kérdés meglehetősen 
fanyar humorral volna csak föltehető: Miben különbözik Staniewski színháza a 
Grotowskiétól, mely utóbbit mi sose láttuk? De komolyra fordítva a szót: Hol 
húzható meg a választóvonal Grotowski és teközötted?
S T A N IE W S K I: Ez egy nagyon szerteágazó kérdés. Remélem, lesznek majd precíz 
elemzések, bölcs tanulmányok, melyek konkrétan tisztázzák, hogy az előadásaim
ban az egyes hősök vannak-e előtérben, vagy a kollektíva, a kórus, s hogy ebből a 
szempontból mennyire térek el Grotowski felfogásától. Vagy például a zene fel- 
használását illetően, hisz én egy teljesen kidolgozott zenei struktúrát használok,
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míg о csak zenei effektusokat alkalmazott. A konkrét színházi kérdésekről vi
ták sorát lehetne lefolytatni. Ha a velem szembeni támadásokat kellene kivé
denem, felvethetném azt is, vajon hol van az én színházam igazi forrása: Szta- 
nyiszlavszkij színházánál-e vagy a Grotowskiénál? Mert például, amikor Sztanyisz- 
lavszkij az Éjjeli menedékhelyet rendezte, kiküldte színészeit a partra, hogy fi
gyeljék meg a hajóvontatókat. Bizonyos értelemben ez is egy expedíció volt. Ez a 
módszer közel áll hozzám, de nem abban az értelemben, hogy egy-egy konkrét elő
adásom esetében éljek is vele. Nálam a sorrend ennek pontosan a fordítottja len
ne: először megcsinálnám az előadást, majd bemutatnám a hajóvontatóknak, és 
megfigyelném, hogy reagálnak. Ez az eljárás az előadás „naturalizációja”, termé
szetes közegébe való visszahelyezése volna.

Azt is figyelembe kell venni, hogy egészen mást jelent a grotowskiji gondolko
dás és Grotowski mint eszme. Egyszer a wroclawi pályaudvaron egy éjszakát át
beszélgettem Grotowskival. Nem is beszélgetés, inkább szellemi egymásratalálás 
volt ez. Arról volt szó, hogy mi is történik Kínában és Spanyolországban, öt az 
foglalkoztatta, hogy Franco ugyan már haldoklik, de még mindig mint ostorral 
manipulálnak vele. Hasonló volt a helyzet Kínában, ahol az alkotmányba beik
tatták Mao „fogalmát” — nem Mao Ce Tung gondolatait, hanem őt mint konfi
gurációt. Mao-t mint a Tao-t. Amikor olyasfajta törekvéssel találkozom, hogy nem 
Grotowski gondolataival, hanem Grotowskival mint eszmével példálóznak, azzal 
nem tudok azonosulni. Viszont ha a színházi kifejezésben meglévő különbségeket 
vizsgáljuk, az más kérdés. Már a tapasztalataink is különbözőek, hiszen mi falun 
dolgozunk, s állandóan konfrontáljuk az általunk létrehozott színpadi formát az 
„alantas” valósággal.
DZIEWULSKA: Grotowskinak ezen felül még valamiféle mítosza is létezik. 
S T A N IE W S K I: Ez ellen már az ösztöneim is tiltakoznak. Mert mi is ez a mítosz? 
A munka ethoszának mítosza? Politikai mítosz? Az ő személyének a mítosza? Alig
ha lehet ezt kideríteni!
DZIEWULSKA: Az emberi viselkedés egyfajta modelljéről is szó van, mely bele
vésődött a tudatunkba, folytonosan előjön, viszonyítási alapul szolgál. De a Gro- 
towski-Laboratórium mítosza egy másikat is előhív az emlékezetből: Julius Os- 
terwa laboratóriumáét. . .  Azt hiszem azonban, elkanyarodtunk beszélgetésünk fő 
témájától. Engem elsősorban az előadás mítosza érdekel. . .
S T A N IE W S K I: Én meg elsősorban az allegóriára gondolok. Például egy-egy olyan 
konkrét alak mítoszára, akinek a története katasztrófába torkollott. Grotowski 
Apokalypsisében ez az alak Krisztus volt. Nálunk meg Avvakum.
DZIEWULSKA: És az volt a különbség, hogy Grotowskinál a hős állt a középpont
ban, nálatok viszont a kórus. A kórus, amely elmélkedik, reflektál, ítéletet mond 
az alakok s az értékek fölött, előrevetíti a sorsot. Grotowskinál a romantikus hős 
állandóan küzd a környezetével, vagy istennel viaskodik, s maga kell hogy megta
lálja a megoldást. Valójában nála végig a „Nagy Improvizáció” tanúi vagyunk. 
Nálad viszont a .hősöknek nincs ilyesfajta reflektív viszonya, ök  a rájuk nehezedő 
sorson keresztül nyilvánulnak meg.
KIRÁLY NINA: Az előadás komikus elemekkel való feldúsítása a sorsnak erről a 
kollektív átéléséről vonja el a figyelmet. Mennyire van összhangban ez a változás 
a rendezői szándékkal?
S T A N IE W S K I: Az én elképzelésem nem változott. A hős kollektív hős maradt 
továbbra is, s ebből a kollektívából úgy válnak ki az alakok, mint egy-egy gondo
latnak, íabuláris elemnek, belső vitának a hordozói. Ehhez pedig egyfajta dialógus
szituációnak kell létrejönnie. A kórus egyik résztvevője a kérdező pozícióját fog
lalja el, ami azonban nem jelenti azt, hogy olymódon válna ki, mint valamely drá
mának a szereplője. A kollektív tapasztalatból, a közös sorsból a résztvevők más
más szereprészleteket játszanak el. Nem tudom, hogy ennek a tükrözésére volna-e 
jobb módszer, minthogy az előadás programjában felsoroljuk az egymás után kö
vetkező tételeket. S itt nem azt jelöljük, hogy ki kit játszik, hanem csak a hősöket. 
Ha a „ki kit játszik”, módszert alkalmaznánk, egyfajta modern dramaturgiát követ
nénk, s eleve behatárolódna az alak, leszűkülne cselekvési tere, és csak spekulatív 
módon közelíthetnénk meg a konfliktusokat.
DZIEWULSKA: A te elképzelésed a darabról persze nem egészen egyezik a mi 
appercepciónkkal. Téged az foglalkoztat, hogy viszed tovább az előadást, mi meg
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azt vesszük észre, ami most van benne, illetve, ami most hiányzik belőle. És idő
közben a színészek hozzáállása is változott. Ma másképpen élnek, mint annak ide
jén, s ennek jól körvonalazható konzekvenciái vannak Az eredeti üzenet egy kissé 
elmosódott.
STANIEWSKI: A kollektív hős eszméjére gondolsz?
DZIEWULSKA: Az eredeti üzenet elmosódott, mert elapadtak az emberekben azok 
az érzelmek, indulatok, melyek táplálták. Kezdetben pillanatról pillanatra kita- 
pinthatóak voltak a szereplőkben a mozgatórugók. S bármennyire is meg akarod 
őrizni, ezt az üzenetet belülről kezdte ki a rozsda. Az egykori érzelmek mostanra 
megfoghatatlanokká váltak.
STANIEWSKI: Ha ez a megfigyelés nemcsak az előadás pillanatnyi állapotára ér
vényes, hanem üzenetére is, ez azt jelenti, hogy lassanként valóban le kell áll
nunk vele.
MICHAIL BONI: Ez az előadás egy olyan korszakban született, amikor üzenete a 
kollektívát szellemi és érzelmi téren egyaránt mozgósította. Ezt az intenzitást csak 
úgy lehetne megőrizni, ha megállítanánk az időt. Igaz, meg lehetne tartani az elő
adást különböző technikai fogásokkal — de ez a színészek számára fárasztó volna. 
Másrészt azonban természetes ez az evolúció, melynek tanúi vagyunk, s amely már 
a következő előadás formaelemeit és eszmekörét vetíti előre. Tavaly decemberben, 
a Varsó Színházi Találkozón nekem még tetszett az előadás karneváli elemekkel 
váló feldúsítása, de mostanra mintha már valóban eltorzultak volna az arányok, 
s velük az eredeti üzenet is. Másfelől viszont ez természetes, hisz az eredeti üze
net az akkori valóságban gyökerezett, s igazi műről lévén szó, most ebben az új 
valóságban próbál gyökeret verni.
STANIEWSKI: Ez az előadás még hosszú ideig élhetne. A karnevalizálódása irán
ti ellenszenv a közönségnek az akkori drámai kollizióhoz való ragaszkodásá
ból ered, hisz az előadás eredeti formája valóban az akkori történelmi pillanat 
nyomása alatt született.
DZIEWULSKA: Itt két dologról van szó. Én a magam részéről ragaszkodom az 
eredeti formához. Másrészt meg vagyok győződve róla, és objektív tudományos el
járással be is tudnám bizonyítani: ha ennyire megváltozik egy előadás eredeti at
moszférája és hőfoka, lehetetlen, hogy a struktúrája mint olyan megőrződjék. Ami 
eredetileg elementáris hatású volt, egyre inkább erejét veszti, és nem is nyerheti 
azt vissza. De nem is biztos, hogy ez baj. A régiek helyébe új elemek lépnek, me
lyek másfajta hangulatot árasztanak. Újrafogalmazott üzenet azonban még nem 
született.
STANIEWSKI: Az eredeti forma egy végsőkig letisztult létszituációban keletke
zett, amikor pontosan körvonalazhatóak voltak a szerepek, feszültségek, indula
tok. Majd a társadalmi szituációval szinkron ez előadás egyfajta karneváli for
ma felé csúszott el, mégpedig úgy, hogy ennek a változásnak a miértjei és a mi
kéntje eléggé megfoghatatlanok. Milosz legutóbbi hazalátogatásakor megjegyezte, 
hogy Lengyelország mostanság egy Witkacy darabhoz hasonlít. Nem én vagyok 
hivatva rá, hogy megvédjem előadásunk jelenlegi formáját. Mindenesetre fon
tosak számomra a jelzések, hogy talán itt az ideje leállni vele. Ugyanakkor mint 
„beavatási” tréning még éveken keresztül tudna ez az előadás funkcionálni. Meg 
kell jegyeznem azt is, hogy a kezdet kezdetétől szerepeltek benne karneváli ele
mek. Ezek azonban csak egy-egy pillanatra villantak fel, mert a súlyos drámai ese
mények, a kiúttalanság, a tragikus végű sors előjelei mindjárt ki is oltották őket. 
Amikor az előadás született, mindannyian a végső szellemi kilátástalanság és a 
fizikai elesettség határán álltunk. A Csoport esetleges felosztása is napirenden volt. 
De világlátásunk megkeseredésének, érzelmi lehangoltságunknak nemcsak a „rend
kívüli állapot” volt az oka. Nagyon sokan emigráltak, az oppozició ivásba mene
kült, szinte légüres térben éreztük magunkat. Ebből az állapotból egyetlen kiút 
mutatkozott: a végletes megfogalmazás. Amikor belekezdtünk, emlékezetem sze
rint olyan állapotban voltunk, hogy már azt sem bántuk volna, ha, mint sánta ku
tyát a kerítés tövében, agyonvernek bennünket.

Tudni kell azt is, hogy a falvakba való első utazásainkat — melyeket az előbb 
az előadás „naturalizációjánk” neveztem — ugyancsak ennek a végső kétségbe
esésnek köszönhetjük. Talán ma már el sem hiszitek, de ezek alatt az első utazá
sok alatt nemegyszer összeszorult a torkunk. Amikor a pravoszláv falvak iskolái-
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ban egyházi énekeket énekeltünk, majd amikor ebből mozgalmat indítottunk — 
ez félelmet ébresztő izgatásnak tűnt. De bárhogyan is volt, az A v v a k u m  előadása 
mindannyiunk esetében életrajzilag is a végső kétségbeesésből született. S ez az, 
ami most már hiányzik belőle. De mégegyszer ismétlem, hogy elejétől meg voltak 
benne bizonyos Rabelais-i elemek, mint ahogy benne vannak Avvakum ö n é l e t 
í r á s a  ban is. (Például az a hegyes sityak, mellyel a svábbogarak ellen harcol...)  
DZIEWULSKA: A probléma szerintem nem az, hogy játszani kell-e a darabot vagy 
sem. Nem arról van szó, mint Grotowski A p o k a l y p s i s a  esetében, melynek játszása 
ellen az utolsó években a magam részéről már tiltakoztam. De ebben a formájá
ban az előadás inkább csak mint cselekményfolyam fogadható be — egyébként 
is ez jellemző a mai közönség szemléletmódjára. Egy nagyon intenzív időbeli moz
gásfolyamat bontakozik itt ki, mely magával ragadja a nézőt. Ez az „őrjöngő” di
namika azonban csak spekulatív, tartalmi fedezetet nélkülöző variációkban merül 
ki, s fennáll a veszély, hogy meglehetősen szubjektív reakciókat szül csupán. 
MICHAIL BONI: A mai nézőt sokkolja a hangtechnika: a hangszórók, erősítők. 
DZIEWULSKA: A néző ennél az előadásnál is a hangeffektusok sokkoló hatása 
alá kerül — különösen, ha nem ismeri a nyelvet. A régi előadás mégiscsak tuda
tosította, hogy Avvakum egy sorsának terhét viselő tragikus hős, s hogy ez a tör
ténet őróla szól. A mostani változatnál fennáll a veszély, a dinamikus fabuláris fo
lyamat elemeiből a néző szabadon asszociál.
S T A N IE W S K I: Vannak művészi alkotások, melyek egy egész korszakon át úgy
mond nem jelentenek semmit — tiszta formák csupán. Aztán hirtelen — és egé
szen különös módon — identifikálódik a jelentésük. Milyen példára is hivatkoz
zam? Lehet, hogy kissé vitathatónak fogjátok tartani. Emlékszem Witkacynak a 
Jarocki rendezte S u s z t e r e k  c. darabjára. A társadalomban akkor is bizonyos vál
tozások zajlottak, viták folytak a szocializmus mibenlétéről. És az ilyesfajta da
rabok, amilyen a S u s z t e r e k ,  amikor egy társadalmi szituáció identifikálja őket — 
rendkívül telítettekké válnak. A pangás időszakában viszont ugyanezek a darabok 
paródiaként hatnak. Az A v v a k u m r ó l  néhány országban azt hitték, hogy Popielusz- 
ko sorsát példázza. Merthogy ez volt, amit tudtak az aktuális lengyel helyzetről, 
s ehhez így nem is volt mit hozzátenni. Az előadásunk most mintha fültépő dob
pergés volna. Azt hiszem, az a dolgunk, hogy hallassuk ezt a hangot. Föl lehet 
persze újfent tenni a kérdést: amennyiben a társadalom sorsáról van szó, ez a va
riáns miféle tartalmat hordoz?
DZIEWULSKA: Minden előadás nagy dolgokról szól. Természetesen nem feltétle
nül konkrét történelmi kérdésekről, de mindig az emberi kondícióról, egy egészen 
különleges megvilágításban. Ilyen értelemben semmi sem árt az előadásnak, de az 
mégiscsak baj, ha a teljes üzenetét megszűnik közvetíteni.
S T A N IE W S K I: A kérdés csak az, hogy ez vajon tényleg az e l ő a d á s  hibája-e, vagy 
a kulturális kontextusé?
DZIEWULSKA: Így is fogalmazhatunk: Az előadásnak nem kedvez a jelenlegi 
kontextus.
S T A N IE W S K I: Talán mégiscsak az az igazság, hogy Gardzienicében kellene csak 
játszanunk, az eredeti környezetben. Az odavezető út megtétele után. 
DZIEWULSKA: De azért meg kell mutatni az előadást a fiataloknak Budapesten 
is és máshol is, és meg kell győzni a közönséget, hogy nemcsak a cselekmény ma
gával ragadó, őrült dinamikájára figyeljen, hanem arra is, hogy ez az előadás a 
lengyel kultúra egyfajta metszete, sűrített modellje, amelyen érdemes elgondol
kodnia.
S T A N IE W S K I: Azonban ez egy másfajta feladat elé állít minket. A problémát 
nem abban látom, hogy az előadás elveszíti egy bizonyos tartalmát, hanem hogy 
milyenfajta kompromisszumot szabad — és kell is — megkötnünk, s hogy meny
nyiben lehet leválasztani az előadást a külső körülményekről, melyek — Sztanyisz- 
lavszkij szavaival élve — alkotóelemeivé váltak . ..
KIRÁLY NINA: Talán hallhatnánk végül néhány szót a készülő új előadásról is. 
S T A N IE W S K I: Az új előadás alapanyagát a C a r m i n a  B u r a n a  több mint 200 dala 
és a T r i s t a n  é s  I z o l d a  adja. Ismét csak a zenéből indulunk ki, az sugallja a szí
nészi kifejezőeszközöket. A dallamok, kántáló énekek vezetnek rá bennünket a 
gesztusra és a tér plasztikai megformálására, a szavak intonálására. Társulatunk 
történetében Tristan (inkább ő, mint Izolda) lesz az első kollektívából kiváló hős.
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Ezt a fordulatot én a dithirambusból vezetem le. Arról a szituációról van szó, ami
kor a színészek egy csoportja szópárbajba keveredik egyik társukkal. Ez az ie. 
VIII—VII. századra jellemző szituáció Athénban, az ie. VI. században kristályo
sodott ki városi műfajjá. Annakelőtte a dithirambus vándor társulatok által kulti- 
vált forma volt. Ezek a vándorszínészek nemcsak eljátszottak egy-egy fabulát, ha
nem valamilyen fontos üzenetet is közvetítettek. A dithirambusból kivált egy alak, 
aki szópárbajt kezdett a kórussal. Mint tudjuk, ő volt a drámai hős prototípusa. 
Ezért döntöttem úgy, hogy ennek az előadásnak a programjában az első helyen 
Tristan, a hős lesz feltűntetve. Ugye szeretnétek megtudni, ki is lesz ő? Pillanat
nyilag három kolléga eselyes erre a szerepre. Az akció a hős kórussal folytatott 
dialógusából fejlődik ki, miközben rajta kívül a kórus bizonyos gondolatait kép
viselő egyes alakok szintén kiválnak. Ezek az alakok tolmácsolják majd a közön
ség reakcióit, elvárásait, ítéleteit is. Valamiféle „delegált” személyek lesznek, szí
nész küldöncök, követek, jobb szót egyelőre még nem találtam rájuk. Izoldát is 
hasonlóan képzelem el. Két Izoldát tervezek — vagyis két olyan színésznőt, aki 
felvállalja az ő sorsát: az egyik ifjú és szűziesen tartózkodó, minden gesztusa belső 
vívódással teli; a másik érett nő, akinek már csak az emlékezetében él az egykor 
önmagával folytatott küzdelem. És lesz egy csupa szív, csupa jóság Marko király 
is. És Merlyn, a természeti erőket képviselő hős, aki gyakran azonosítja magát 
másokkal. Tíz emberre elegendő erő halmozódott föl benne — a kórus tíz tagjá
nak mintha az ő ereje adná a kvintesszenciáját. Szavainak nyomatéka, tónusa, 
feszültsége, felgyorsuló ritmusa egyenértékű a kóruséval, ami roppant nehézzzé 
teszi ezt a színészi feladatot. Az előadás e kórusból kiváló alakokon nyugszik 
majd. Szellemi auráját a Merlyn, Marek és Tristan alkotta háromszög képezi.

Gyakran a szememre hányják, hogy nem vagyok híve a feminizmusnak. De 
ennek az előadásnak a kicsengése, azt hiszem, pontosan a fordítottját igazolja 
majd. Izolda alakja körül meglehetősen sok a rejtély: a két feldolgozás egészen 
másként ábrázolja: a korábbi mesebeli alakként, Bédier feldolgozása viszont re
gényes hősnőként, sokoldalú, érdekes egyéniségként.

Színházunk minden alkalommal korszakalkotó művekhez nyúl. Adott esetben ez 
különösen érdekes, mivel ennek a műnek, az alakok interpretálhatóságának több 
variációja és rétege van, és ezt felszínre is szeretnénk hozni. Ezért is tart ilyen 
hosszú ideig rajta a munka.

( A  b e s z é l g e t é s  r é s z t v e v ő i :  M .  D z i e w u l s k a :  s z í n h á z r e n d e z ő  é s  k r i t i k u s ,  L .  V a s i l i s :  
s z í n é s z  és s z í n h á z r e n d e z ő ,  M .  B o r i :  s z í n h á z -  é s  i r o d a l o m k r i t i k u s ,  K i r á l y  N i n a :  
s z í n h á z t ö r t é n é s z ,  K i r á l y  G y u l a :  i r o d a l o m t ö r t é n é s z )

Fordította: K i r á l y  N i n a ,  P á l f i  Á g n e s

W. Stantewski
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A SZÍNHÁZ ANTROPOLÓGIÁJA 
ahogy mi láfjuk, és ahogy mások láfják 
(Leszek Kolankiewicz és M algorzata Szpakowska 
beszé lge tése  —  részletek)*

SZPAKOWSKA: Vagy fél évszázaddal ezelőtt, mikor Ruth Benedict megírta a 
Kulturális minták c. művét, a probléma még nyitott volt: a kultúrák egyenjogú 
volta, egymásból való levezethetetlensége még nem vált közhellyé. Igaz, hogy az 
avantgárd már akkoriban is élénk lelkesedést mutatott az afrikai maszkok és a 
báli táncosok iránt, de az átlagos európai néző még a régi felfogásban hitt, mely 
szerint a kultúra csúcsa valahol az Eiffel torony körül keresendő. E tekintetben 
napjainkra sok minden megváltozott — de vajon azt jelenti-e ez, hogy vége az 
európacentrikus gondolkodásnak?

A színház helyzete például — hogy ne menjünk messzebb —, paradox helyzet. 
Egyfelől Brook az univerzális nyelvet keresi Afrikában, Grotowski a színház 
transzkulturális forrásait kutatja, Barba megalakítja a színházi antropológia nem
zetközi központját. Másfelől pedig az európai átlagnéző egy kathakali vagy pekingi 
opera-bemutatón legfeljebb a színes egzotikumot érzékeli. És erősen tiltakozik a 
gondolat ellen, hogy ez valamiképpen őt is érinti, s eközben vagy azzal érvel, hogy 
a kultúrák alapvetően nem épülnek egymásra („ahhoz, hogy ezt megértsem, ezen 
kellett volna nevelkednem”), vagy megkérdőjelezi a bemutató autentikus voltát 
(„hiszen ezek csak egy népies zsibvásárt hoztak mabukkal”).

KOLANKIEWICZ: ( . . . )  S ha az Iliászt olvassuk? Már maga a tény hogy 
olvassuk — és nem hallgatjuk — elveszi érzékelésünk autentikusságát. De 
ha még el is fogadjuk, hogy az Iliász megismeréséhez nem kell feltétlenül halla
nunk a szöveg hangzását, a hexameter daktilusainak ritmusát, a dallamos nyelvet, 
s hogy elegendő magunkban olvasni, ráadásul valamilyen más nyelven, fordítás
ban — mindegy, hogy prózában vagy versben —, még mindig fennáll a szöveg 
autentikus voltának problémája, minthogy ez nem is integrált szöveg (nálunk az 
Iliász egy olyan kiadása vált közismertté, ami 2—3 eredetiből készült). Imerjük-e 
hát az autentikus Iliászt, vagy sem? ( . . . )

Egyetértek önnel abban, hogy a kultúrák egyenjogúságának tudata — mindenek
előtt az etnológusoknak és az antropológusoknak köszönhetően — ma meglehető
sen szilárd alapokon áll, legalábbis gyakran elhangzik a nyilvánosság előtt. De 
hogy ez azt jelenti-e, hogy vége az európacentrikus gondolkodásnak? Úgy tűnik, 
hogy az utóbbi években bizonyos etnológiai eszmék iránt — például a Ruth Bene- 
dict-féle kulturális relativizmus iránt — egyre csökken a lelkesedés. Vagy azért, 
mert az etnológusokban ma már nem dolgozik a régi gyarmatosítók lelkiismerete, 
vagy azért, mert Európa fél a korábbi gyarmatokról érkezők sajátos kulturális bosz- 
szújától, elég az hozzá, hogy egy újfajta európacentrizmus van születőben. Ez nem 
csupán abban nyilvánul meg, hogy a tisztán etnológiai módszereket kezdik alkal
mazni az európai történelem kutatásában — ami a történelem antropológiájának 
kezdeteit jelenti —, de abban is, hogy a nagyközönség némiképp türelmetlenné 
vált az etnológiával és a kulturális antropológiával szemben. Még magán az et
nológián belül is megjelennek olyan művek, mint Colin Turnbull híres munkája 
az Ikek, a hegylakók, mely — nehéz ezt másképp értelmezni — az e népcsoport 
iránt érzett gyűlöletből íródott. . .

A türelmetlenség, sőt, húzódozás nem egyszer megmutatkozik az olyan újonnan 
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születő tudományokkal szemben is, mint a színház antropológiája. Tőlünk is meg
kérdezik néha az emberek: mi ez, mi szüksége van erre bárkinek is?

Ugyanakkor azonban néhány év óta legalább két színházi antropológiai elméle
tet ismerünk — kellene ismernünk. 1979-ben jelent meg Irena Slawinska könyve, a 
Kortárs reflexiók a színházról, melyben egyértelműen antropológiai kérdésként fo
galmazódnak meg az új teatrológiai kutatások irányvonalai — az alakok és hely
zetek, a szó és a gesztus, a tér és az idő problémái. A Dialógban publikált írások
nak köszönhetően — az első, úgy emlékszem, 1981-ben jelent meg — ismertté vál
tak Eugenio Barba propoziciói is. Barba nézőpontja nagyon gyakorlatias — a Szín
házi Antropológia Nemzetközi Iskolája alapvetően a színészi technikákkal foglal
kozik. Ügy, ahogy azokat évszázadok óta gyakorolják a Kelet színházaiban, s 
ahogyan azokat a keleti filozófia megalapozza. Hogy milyen dolgokról is van szó, 
azt jól mutatják az ISTA-ban (International School of Theatre Antropology) le
folytatott kutatásokat összefoglaló könyv címszavai — az 1983-ban kiadott, az 
Anatómia del teatro címet viselő szótárra gondolok (a francia kiadás címe egyéb
ként pontosabb: Anatomie de l’acteur) —: pre-expersszivitás, egyensúly, az ekvi
valencia elve, kezek, szemek, arc, az ellentétek tánca, a lábfej grammatikája, rit
mus, gerincoszlop és ehhez hasonlók.

Slawinska, hogy úgy mondjam, filozófikusabban értelmezi a színház antropoló
giáját, az európai filozófia szellemében. A színház vizsgálatán keresztül az út a 
kultúra egészének megismeréséhez kell, hogy vezessen, mely kultúrában az adott 
színház működik, vagyis az a lényeg, hogy a szociológiában és a pszichológiában 
már régóta működő színházi metafora („Színház az egész világ, s színész benne 
minden férfi és nő”) átkerül az antropológia területére.

SZPAKOWSKA: Ez a kétféle értelmezés, Barbáé és Slawinskáé, nem csupán az 
átfogott terület nagyságának tekintetében tér el egymástól. Leegyszerűsítve azt 
mondhatjuk, hogy Barba számára a színészi viselkedés kultúrától független, ál
landó elemeinek kutatása oda vezet, hogy kitágítsa, az emberre — mintegy a kul
túrát leszámítva, — az emberre „úgy általában” — vonatkozó ismereteket, míg 
Slawinska számára a színész viselkedésének kutatása az adott kultúrában lehetővé 
teszi, hogy jobban megismerjük az adott kultúrához tartozó embert, s. ezáltal ma
gát a kultúrát is. Ez a két felfogás tulajdonképpen szembenáll egymással.

KOLANKIEWICZ : Bizonyos értelemben igen. Slawinska felfogása egyébként 
bátrabbnak tűnik, nagyobb lendülettel bír, ami az elmélet horizontját illeti; ebbe 
az elméletbe belefér „a világ nagy színháza.”, a „hatalmas színház”: annak „szín
pada” — a tér és az idő, annak „színészei” — a férfiak és nők, annak „látványa”
— az alakok gesztusai és szavai az élet különféle helyzeteiben. Barba kutatásaiban, 
melyek kétségkívül mélyebbek — abban az értelemben, ahogy elmélyültebbek a 
klasszikus indiai jóga kutatásai —, a kiindulópontot a különféle színházi 
tradíciókban kidolgozott színészi technikák összehasonlítása jelenti, s a végpontot
— hogy megtalálja az emberi viselkedés (hétköznapi és ünnepi) struktúrájának 
változatlan, állandó elemeit.

Függetlenül az eltérésektől, van azonban bennük valami közös, ami megelőzi az 
antropológiai megközelítést. Claude Lévi-Strauss a J e a n  J a c q u e s  R o u s s e a u ,  a  h u 
m á n  t u d o m á n y o k  m e g t e r e m t ő j e  c . írásában azt állítja, ahhoz, hogy az embert vizs
gáljuk — s ennek köszönhetően felismerjük önmagunkat másokban — mindenek
előtt el kell vetnünk önmagunkat, úgy, ahogy vagyunk, vagyis el kell utasítanunk 
az önmagunkkal, tehát saját kultúránkkal, annak meghatározó részével való azo
nosulást, nem azonosulhatunk azzal, amivel születtünk, amin nevelkedtünk. Ez a 
legáltalánosabban felfogott antropológia kiindulópontja. A szűkebb értelemben vett 
kultúraelmélet kiindulópontja hasonló. Ralph Linton felfedezte, hogy az az élő
lény, mely a tenger fenekén él, a víz létezését csak akkor észleli, ha valamilyen 
véletlen folytán kikerül a vízből: a kultúraelmélet, mint tudjuk, az Európán kívüli 
kultúrák felfedezése kapcsán született meg. Míg az ember benne él saj^t kultúrájá
ban, nyakig elmerül benne, addig tulajdonképpen nem érzékeli azt.

Ha az embert valami kimozdítja helyéből, vagy ha tudatosan elutasítja az ön
magával való azonosulást, mintegy az antropológiai szemlélet kezdeteként és fel
tételeként — ez lehet az első oka annak az ellenállásnak, amivel az „egzotikus” be
mutatása általában találkozik. Úgyszintén az érdeklődés valami iránt, amire az 
európai színház emlékeztet ugyan, de amivel nem szükségképpen azonos, gyakran 
árulásnak hat. De mindenesetre aláássa a színházunk, illetve az egész kultúránk
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kizárólagosságába vetett hitet. Ami nem csupán naivitás, de még a tetejében ko
moly akadályokat támaszthat ami saját kultúránk megismerését illetően: a kutató 
pozíciójához ugyanis valamiféle distancia — „madártávlat*’ — és a kontrasztok 
kiélesítése szükségképpen hozzátartozik.

SZPAKOWSKA: Azok viszont, akik ellenzik ezt a fajta kiugrást a megszokott 
közegből, egy másik érvet hangoztatnak. Azt méghozzá, hogy kapcsolatunk az eg
zotikus — jobb híján, az egyszerűség kedvéért azt a kifejezést használom — szín
házakkal lényegét tekintve rendkívül felületes. ( . . . )

Igazán meglepődtem Holstebroban, hogy bár nem tudom olvasni az indiai mud- 
rákat és a kínai gesztusokat, s hogy bár keveset tudok a távol-keleti színházi ha
gyományokról, s hogy bár természetesen nem ismerem azokat a nyelveket — va
lamit mégis megértettem a bemutatott előadásokból. Ez a valami ugyan elég ke
vés volt, s kizárólag elementáris, tulajdonképpen kultúrán kívüli dolgokra vonat
kozott: a férfi és a nő képére, a szeretet és a gyűlölet kapcsolatára, az anyaságról 
alkotott elképzelésekre és így tovább. Ezzel szemben mindaz, ami az adott kultú
rára sajátosan jellemző, számomra már hozzáférhetetlen maradt.

KOLANKIEWICZ: Ami a kapcsolat felszínességét illeti: beszéltem már arról, 
hogyan érintkezünk az Iliásszal, és az egész úgynevezett homéroszi kultúrával; ve
gyünk azonban egy közelebbi példát: hányán képesek vajon közülünk arra, hogy 
mint Eliot, megtanuljanak olaszul, kizárólag azért, hogy eredeti mivoltában ismerjék 
meg az I s t e n i  s z í n j á t é k ot? Hányán vagyunk képesek arra, hogy elmélyült fiológiai, 
történelmi, filozófiai és vallástudományi tanulmányokat folytassunk — hiszen az 
I s t e n i  s z í n j á t é k  tudós és vizionárius poéma s emellett gazdagon táplálkozik a fi
renzei valóságból — azért, hogy befogadásunk tökéletesebb legyen? A nem annyira 
a születésnek, mint inkább az erőfeszítésnek köszönhető megértés képes csak a 
felszín alá hatolni.

Az a meggyőződés továbbá, hogy az ember képtelen áttörni a másféleséget — 
ha valaki konzekvensen ragaszkodik ehhez — oda vezet, hogy a korlátok egyre inkább 
szűkülni fognak, s már nem csupán a különböző kontinensek kultúráit választják 
el egymástól. Ezen az alapon még az felmerülhet, hogy a férfi nem értheti meg a 
nőt és viszont, minthogy alapvetően különböznek egymástól ( . . . )

Vagy például, ha valaki egy faluból származik, nem értheti meg azt, aki egy metro
polisz lakója. És így tovább. Ezzel a módszerrel megindokolható az izoláció vala
mennyi típusa. S tulajdonképpen ha valaki jól érzi magát egy ilyen izolált gödör
ben, nincs értelme, hogy erőszakkal kirángassuk onnan, bár talán belebetegszik a 
kulturális sovinizmusba. Érdemes azonban megjegyezni, hogy az antropológiát 
nem azok alapozták meg, akik elégedetten üldögéltek saját földjükön, hanem azok, 
akik elveszítették fészküket. Olyanok például, mint Rousseau: a száműzöttek, hon
talanok, földönfutók.

SZPAKOWSKA: Az olyanok, akik saját életükkel igazolták az etnológus ama 
paradoxonát, amiről Lévai-Strauss azt írta: az etnológus olyan valaki, aki azt ku
tatja, amit nem tud kutatni, minthogy megfosztották őt mindattól, amivel minden
ki más rendelkezik.

KOLANKIEWICZ: Azt mondhatjuk, hogy az antropológiai szemléletet az ember 
általában nem választja — ez inkább olyan valami, amire születni kell. Az, aki 
valamilyen oknál fogva nem azonosul saját kultúrájával, szükségképpen viszony
lagosnak látja azt. Ebből adódott, hogy a színházi-antropológiai avantgárd csupa 
olyan outsiderből áll, mint Brook, Grotowski, Barba: egy Ogyesszában született 
angol, aki nemzetközi társulattal dolgozik Párizsban a M a h a b h a r a t á n ,  vagy Afri
kába vándorol; egy lengyel, aki haitii, mexikói és indiai tapasztalatokkal az Egye
sült Államokban illetve Olaszországban telepszik le; egy olasz, aki Dániában hoz 
létre egy bázist, mely a Távol-Keleten végez antropológiai kutatássokat. Vala
mennyien csavargók, nem csupán saját országukat, de saját kultúrájukat is el
hagyták. A kulcs talán az életrajzokban rejlik (bár ők még nem írták meg, Rous- 
seauhoz hasonlóan, V a l l o m á s a i k a t )  — s ahogy Lévi-Strauss meséli önarcképében 
hogy gyermekkorában, az első világháború alatt hogyan evett, nagyapja, a rabbi 
elől bujkálva sonkás szendvicset a versailles-i parkban, úgy emlékszik vissza Gro
towski A r o m a n t i k a  g y a k o r l á s a  c. nyilatkozatában, hogy a második világháború 
alatt, gyermekként hogyan olvasta a disznóól tetején Nienadówkában, a hittanta
nár elől bujkálva az E v a n g é l i u m o t . .  .

Másrészt viszont érdemes feltenni a kérdést, hogy mi is tulajdonképpen a mi
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„saját” kultúránk. Ez alatt általában azt a tradíciót értjük, ami a földközi-tengeri 
mítoszból fejlődött ki. Nos igen, azonban ez a földközi-tengeri örökség, ha köze
lebbről vizsgáljuk, szintén meglehetősen egzotikus. Merem állítani, hogy a Karib- 
tengeri voodoo rítus közelebb áll ahhoz az antik ditirambushoz, amiben Dionüzosz 
megkísértette a chorea-táncosokat, mint a mi színházunk, ami ebből a ditiram- 
busból alakult ki. ( . . . )

Bár saját kulturális eredetünket legszívesebben a magas kultúra hagyományai
val azonosítjuk — a valóságban a mai napig egy egész sereg pogány népcsoporttal 
találkozunk Európában. E népcsoportok létét csak akkor érzékelhetjük, ha megta
láljuk megfelelőiket más, eltérő kultúrákban — egyébként észrevétlenek marad
nak. Vagyis, ha átlépjük saját kultúránk határait, egyáltalán nem roncsoljuk szét 
ön-azonosságunkat — ez inkább lehetővé teszi, hogy jobban megismerjük, sőt gaz
dagítsuk önmagunkat valamivel, ami az első pillantásra talán kissé homályos.

SZPAKOWSKA : Gyanítom azonban, hogy egy kultúra ön-azonossága egyáltalán nem 
objektív állapot; Az ön-azonosság inkább azt jelenti, hogy az adott kultúra azonos
nak érzi magát valamivel. Ennek szellemében viszont az európai azonosság-tudat 
számára valószínűleg fontosabb az a szerencsétlen földközi-tengeri mítosz, ami sok
kal inkább a XIX. századi kutatók elmeszüleménye, mint a valóságos antik Gö
rögország, mely ellenállt a mitologizálásnak.

KOLANKIEWICZ: E tekintetben Európa ugyanolyan, mint a világ bármely más 
része: ugyanúgy megvannak a mítoszaink, ahogy más népeknek is megvan a ma
guké. Egész humán tudományunk mítoszokból áll. Lévi-Strauss Mythologiques с. 
négy kötetes művében azt állítja, hogy az indiai mítoszok vizsgálata nem más, mint 
mítosz-gyártás a mítoszokról, s hogy ez a mítosz ráadásul ugyanazokat a gondol
kodási struktúrákat tükrözi, amiről a kutatás tárgyát képező mítoszok árulkodnak.

Ha valaki azt hiszi, hogy az európai kultúra ősforrása a fölközi-tengeri mítosz 
— higgye csak. De vajon valóban hiszi-e? A primér kultúrákban az emberek való
ban hisznek rítusaikban és az azokat szankcionáló mítoszokban, a mi problémánk 
lényege viszont az, hogy mi nem hiszünk a színházunkban. S nincs kizárva, hogy 
azért húzódozunk annyira az egzotikumtól, például a bűvölet kultuszától, mert 
dolgozik bennünk az irigység.

SZPAKOWSKA: Kicsit óvatosabban bánnék a színház—rítus párhuzammal. Kü
lönösen, ami a kortárs európai kultúrát illeti. Ügy gondolom, hogy az európai szín
ház egyáltalán nem emlékeztet a rítusra, minthogy hiányzik belőle a sacrum. A  
rítus ott marad fent, ahol a sacrum is jelen van — minden istentiszteletnek vannak 
például előadásszerű vonásai is. A mi szakrális jellegétől megfosztott színházunk 
azonban a régi szakrális előadásoknak csupán törvénytelen gyermeke. ( . . . )

KOLANKIEWICZ: Egy olyan kultúrában, mely az Isten halálát hirde
ti, gyakran nem a teológia, hanem az antropológia foglalkozik a transz
cendenciával — a transzcendes dolgok talán utolsó morzsájával, amiben egyesek 
még képesek hinni. Én ehhez a hithez tartanám magam, még ha csupán lehetősé
gébe vetett hitről lett légyen is szó. Nos, úgy tűnik, hogy a modern embertől — 
úgyszintén a modern színháztól — nem lehet elvenni a sacrumot. Nem véletlen, 
hogy a színház antropológiai érdeklődése abban a körben született, ami gyakorla
tát tekintve a leginkább közel állt a „szent színházhoz”, ahogy azt Brook nevezte 
az Üres térben. Nézzük csak meg figyelmesen: Brook könyvének ezen fejezete 
voodoo-szertartások leírásával, a szent színház legtökéletesebb megvalósulási 
formájának bemutatásával zárul.

SZPAKOWSKA: Rítusokat ír le, de egyáltalán nem biztos, hogy ezeknek bármi 
köze is van a színházhoz.

KOLANKIEWICZ: Lehetséges, hogy ez nem színház, mindenesetre a színház ka
tegóriában írja le ezeket a rítusokat Métraux, Leiris és Lewis, valamint sok más 
kutató is. S etnológiai vagy antropológiai kategóriákban — mintha rítusról volna 
szó — leírható az európai színház egyik irányzata, mégpedig az, amelyik a sacru
mot keresi a szakrális jellegtől megfosztott színházban. Hogy ezt egy marginális 
irányzatnak tekintjük, vagy azt mondjuk, hogy ez a színházi avantgárd — az más 
kérdés. ( . . . )

Ami a deszakralizációt illeti: az ember nem képes úgy elfogyasztani egy darab 
közönséges kenyeret, hogy közben mozgásba ne hozza szimbólumok egész sorát. 
Egy kultúrában a legegyszerűbb fiziológiai tevékenységeket is sűrűn átszövik a 
szimbólumok, s e szimbólumokban fel-felvillan a sacrum. Jung azon a véleményen
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volt, hogy, már bocsánat, az ürülékben is találhatunk gyöngyöt, hogy az, amit 
világinak tartunk, mindig hordoz magában egy csöpp szentséget, a szentség em
lékét.

SZPAKOWSKA: Nem feltétlenül minden szakrális, ami szimbolikus, ön igen 
tágan értelmezi a s a c r u m ,  fogalmát.

KOLANKIEWICZ: így értelmezte ezt Mircea Eliade, s még előtte Rudolf Otto. 
Eliade úgy vélte, hogy ha minden vallás megszűnne, az ember akkor is megtalálná 
a s a c r u m o t  valamiben. A s a c r u m  szférájához szól minden olyan tevékenység, ami 
tradicionális és eredményes, s a szimbólumokban szunnyadó erőhöz apellál. Hiba 
volna a primér népek rítusaiban valamiféle felépített teológiai rendszert keres
nünk — ezek csupán tradicionális, eredményes cselekvések. ( . . . )

Az eredményes aktivitás tradicionális gesztus, arra hivatott személy hajtja végre 
egy olyan közösségben, mely hisz annak a szimbólumnak az erejében, amelyikre 
a gesztus irányul. ( . . . )

Jan Przyluski szerint a s a c r u m o t  nem definiálhatjuk a profanum ellentéteként. 
Ügy véli, hogy az ősidőkben nem létezett semmiféle profánum, csak a szentség sű
rűsége volt más és más. A s a c r u m o t  olyan tágan értelmezhetjük, hogy ez a foga
lom felöleli az összes tradicionális tevékenységet. (. . . )  Értelmet kap tőle a kultúra. 
És a mi életünk. Jobb talán, ha azt gondoljuk, amit William Blake, hogy „minden 
szent, ami él”, mint ha belenyugszunk az értelmetlenségbe. Van Euripidész Bakk- 
h á n s n ő k  c . drámájában egy gyönyörű sor — akár Heidegger is mondhatta volna—: 
„Nem hanyagolom el az isteneket, minthogy életem véges”. Minhogy életünk 
véges, nem hanyagolhatjuk el a s a c r u m o t .

A  s a c r u m  emlékének jelenlétét a p r o f a n u m  ban a színház antropológiája is mu
tatja. Mit is jelent egy színpadi alak megalkotása? Nézhetjük ezt úgy is, hogy a mi 
európai, modern színházunkban a színpadi alak létrehozásában az ősi bűvölet 
visszhangja szólal meg, vagyis valami, ami szakrális. ( . . . )

SZPAKOWSKA: Ez nagyon szépen hangzik. De vajon az a „démon”, amelyik a 
Ványa bácsi szerepét játszó színészen keresztül megszólal, maga Ványa bácsi? 
Vagy Csehov asztrális teste? Ez az értelmezés, mely igen helyénvaló a tradicioná
lis, rituális látványosságok vonatkozásában, kissé karikatúraszerűvé válik, mikor 
egyedi, ismert nevű íróval és realista játékstílussal állunk szemben, s ha ez a já
tékstílus a megfigyelésre és a pszichológiai képzeletre épül. Eljátszani Ványa bá
csit azt jelenti, hogy ki kell ismerni, nem pedig azt a bizonyos s a c r u m o t .

KOLANKIEWICZ: A mi színházunk nagyon eltávolodott a ditirambustól, a bű
völet ősi kultuszaitól, de ez nem jelenti azt, hogy már semmiféle kapcsolatban 
nem áll ezekkel a dolgokkal, ön Ványa bácsit említette. Vegyük akkor Sztanyisz- 
lavszkij rendszerét. Miközben a színész egy színpadi alakon dolgozik — nem csu
pán agyával alkot, intelektusával, amire a szó, a darab szövege hat; alkot akara
tával is — ezt a folyamatot indítja el a feladat; ne feledjük azonban, hogy a szí
nész érzéseivel is alkot — s ezekre közvetlenül az hat, amit Sztanyiszlavszkij 
„tempó-ritmus”-nak nevezett. A megfelelő tempó-ritmus uralja és irányítja a szí
nész érzéseit, s így elősegíti az átélés állapotának éltrejöttét. Ez Sztanyiszlavszkij 
rendszerének alapja: a tudatos technikán keresztül jut el — a tudattalan alkotásig. 
A néző nem ezért érzi „a színpadi alak eleven emberi lelkét” — ezek Sztanyiszlavsz
kij szavai —, mert a színész eljátssza a figurát, hanem azért, mert a figura irá
nyítja a színész cselekedeteit.

És mi a helyzet a hétköznapi életben? Szeretjük azt hinni, hogy önmagunk va
gyunk. Ugyanakkor ezt az ön-azonosságot nagyon könnyen meg lehet kérdőjelezni. 
Elegendő, ha mikroszociológia vagy a szociálpszichológia szerepelméleteire, az Eric 
Bern-féle tranzakciós analízisre, esetleg Erving Goffman esemény-szociológiájára 
gondolunk. Szinte soha nem „vagyunk”, szinte mindig „játszunk”. Felmerül‘tehát 
a kérdés, mi rejlik ezek mögött a maszkok mögött, ki az, aki eljátssza ezeket a sze
repeket, ki az interakciók résztvevője? Goffman azt mondja, hogy ha egyáltalán 
valaki megbújik ezek mögött a szerepek mögött, az nem más, mint egy halálosan 
fáradt színész, akinek se ideje, se ereje arra, hogy önmagával azonosuljon. Persze 
ha egyáltalán feltételezzük, hogy létezik valamiféle „önmaga”, ha marad „benne” 
még valami az egymást követő szerepek eljátszásának halálos erőfeszítése után. 
Mintha nem az ember — „ő maga” — uralná szerepeit, hanem a szerepek irányí
tanák az embert, mintegy újra meg újra magukkal rántják. ( . . . )

Pszichikumunkat rendszerint bizonyos szabályok, bizonyos sémák irá-
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nyitják — ezeket szintén idegennek érezzük; akaratunktól függetlenül jelennek 
meg idegpályáinkban. Érzéseink bizonyos fokig autonómmá válnak, s ilyenkor 
valóban elmondhatjuk az emberről, hogy valamilyen démon megbűvölte. Látszik 
ez a viselkedésén, látszik az arcán. Emlékezzünk csak vissza, hogy néz ki az az 
anya, aki utcán vagy az autóbuszon ordítozni kezd gyermekével — mintha bizony 
az ördög bújt volna beléje, mintha megszállott volna, mintha valami felülkere
kedne az értelem számára felfogható viselkedésen, amit bizonyára nem kis nehézsé
gek árán alakított ki magának. Pszichikumunkban különös és ismeretlen emóciók 
bujkálnak — általában uralkodunk felettük, de megesik, hogy a hatalmukba kerí
tenek minket. Vajon az egonkat hatalmukba kényszerítő emóciók autonómiájában 
nem egyfajta szakralitás jelenik-e meg? Ha ez így van, a s a c r u m  minden ember
ben jelen van.

SZPAKOWSKA: Akkor viszont mindent a s a c r u m  fogalmával jelölhetünk, ami 
nem racionális. Ez viszont olyan s a c r u m  volna, ami nem hogy nem igényel semmi
féle teológiát, de istenek nélkül is létezik.

KOLANKIEWICZ: Jung nagy érdeme volt, hogy — meghaladván a freudizmust
— a hagyományos teológiai problematikát konzekvensen a mélylélektan kategóriái
ban fogalmazta meg. Jung ugyan nem beszélt Istenről, de szól a tudattalanban meg
búvó archetípusokról. Ha azonban a valláselmélet területén maradunk, észre kell 
vennünk, hogy már Rudolf Otto, aki maga teológus volt, Isten fogalmát a „szent
ség” fogalmával helyettesítette, méghozzá igen széles értelemben véve, hogy ebbe 
a fogalomba beleférjenek a nem-istenhívő vallások szakrális tapasztalatai is, s 
hogy a s a c r u m  élményében hangsúlyozta annak pszichológiai és irracionális jelle
gét. Ami irracionális, lényegénél fogva vallásos élmény tárgya, az irracionális ma
ga az élmény. ( . . . )

Lássunk talán egy példát. A Tonga szigeteken — a mi szemszögünkből nézve
— nagyon szép táncokat táncolnak. Am az e szigetcsoporton élő polinézeknek, akik 
egyébként ismerik és gyakran használják a „szépség” fogalmát, eszükbe sem jutna 
ezt a táncra vonatkoztatni. A táncoknak köszönhető élmények leírására két kate
góriát használnak: az egyik a „malié”, ami azt jelenti — „jól végrehajtott”, a má
sik a „mafana”, ami annyit tesz — „belső forróság, öröm”. Az ember azért táncol, 
hogy megismerje a mafanát, s ez akkor lehetséges, ha a tánc malié. Mi több, ha a 
táncosok eljutnak a mafanához, megosztják azt a nézőkkel is. A tánc célja tehát 
a Tonga szigeteken nem az esztétikai élmény, hanem a belső forróság és öröm 
megismerése, ami tisztán vagy mondhatnánk, primitíven érzelmi dolog.

No és mi? Mi miért járunk színházba? Csak nem azért, hogy részesüljünk a bel
ső forróság és öröm érzéséből, amit a színészek megismernek? S vajon meg
ismerjük-e? ( . . . )

Európában már a századfordulón elkezdtek érdeklődni a Távol-Kelet színháza 
iránt, de valóban nagy lelkesedést a dolog csak Artaudban keltett. Függetlenül at
tól, hogy mennyi ebből az igazság, azt kell, hogy mondjam, kimerítő vádbeszéde
— ld. A s z í n h á z  é s  h a s o n m á s a  — a Nyugat színháza ellen egyszersmind a Kelet 
színházának lelkes dicsérete. Artaud el volt ragadtatva a báli táncoktól, amiket 
1931 nyarán látott a Gyarmati Kiállításon a Bois de Vincennes-ben, s amik szá
mára megvilágosodást hoztak. Az etnomuzikológussok Artaud ihletett leírását 
ugyan némi fenntartással kezelik, azonban a téma szakértői, mint például Ferruc
cio Marotti, szívesen idézik, s minden bizonnyal elbűvöli őket a szöveg költői bája. 
Talán mégis lehetséges hát az erős esztétikai élmény anélkül, hogy előzetesen is
mernék a szóban forgó tárgyat? S ráadásul egy hiányos, népies zsibvásár-jellegű 
verzió kapcsán, hiszen az ilyen kiállításokon általában ezeket mutatják be. 
Mindazonáltal a Tarahumarák rítusainak leírásai — szintén költőiek és hallatlanul 
szuggesztívek — egyáltalán nem használhatatlanok. Elképesztően sok részlet egye
zik az etnográfiai leírásokkal. Vagy két hónapja olvastam a Le Monde-ban egy 
hosszabb cikket a Tarahumarákról, persze tele volt Artaud-idézetekkel, s a követ
kező címet viselte: A r t a u d  i n d i á n j a i  t o v á b b r a  i s  e l l e n á l l n a k .  Ahogy tehát a Trob- 
riand-szigetek bennszülöttei Malinowskihoz, a Nambikvarok Lévi-Strausshoz — a 
Tarahumarok Artaudhoz tartoznak.

Artaud bizonyára az átlagosnál nagyobb intuícióval bírt. Ezen kívül outsider, 
csavargó volt — vagyis született antropológus. E példákból azonban az követke
zik, hogy az idegenség, az egzotikum belső forrósággal teli esztétikai átélése igenis 
lehetséges. Node mire megyek én azzal, ha valamiről tudom — hideg fejjel —,
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hogy „jól meg van csinálva”, de nem örvendezteti meg se a szemem, se a fülem? 
A művész tehát értsen a malie-hoz, a jól végrehajtott munkához, s ennek köszön
hetően ismerje meg a mafanát, s végülis nekem nem kell mindent tudnom — ele
gendő, ha részesülök a mafanából. És tökéletesen mindegy, hogy az egzotikus mű
vészet a közvetítő, vagy a saját művészetünk.

Manapság azonban a keleti színház iránti érdeklődés nem korlátozódik a többé 
vagy kevésbé különleges — egyúttal többé vagy kevésbé tökéletlen — esztétikai 
élmények kutatására. Egyébként Artaud sem az esztétikát, hanem a mágiát kereste 
a Tarahumaráknál. Ezen az úton halad a kortárs színházi avantgárd egy része is, 
persze nem sötétben tapogatózva, mint Artaud.

Két példa: Barba és Grotowski. Az ISTA programjáról már esett szó. E program 
megvalósítása során a színház művészei szoros együttműködésben állnak különféle 
tudósokkal. Alapvetően a test használatára koncentrálnak, ami Mauss óta klasszi
kus antropológiai probléma. Mondhatjuk, a kályhától indultak el, hogy megismer
jék ezt az egész különös ázsiai „cirkuszt”, s munkájuknak köszönhetően — végre 
— a Kelet színháza felfedte titkait. Talán eddig még sosem sikerült ennyire meg
közelíteni a keleti színházat — elegendő áttekinteni azon keleti mesterek névsorát, 
akik részt vettek az ISTA munkájában.

Ami Grotowskit illeti, úgy tűnik, az utóbbi időben újra a rítussal foglalkozik. 
Arra törekszik, hogy felépítsen egy olyan rítust, aminek nincsenek hagyományai, 
vagyis olyat, ami korábban egyetlen történelmi kultúrában sem létezett. Kutatá
saink ezen irányára utalt a Források Színháza programjának evolúciója a vállal
kozás második szakaszában, 1981—82-ben. Legalábbis ezt igazolják a hozzánk ér
kező hírek az Objektív Dráma programjáról. A vállalkozás megnevezése igen sze
rencsés. Ha jól értelmezem az „objektív” kifejezést — amit Grotowski bizonyára 
Gurdzsijevtől kölcsönzött — olyan rítusról, vagyis olyan, eredményes cselekvések
ből álló forgatókönyvről van szó, mely minden ember számára használható, füg
getlenül attól, hogy az illető hol született, s hogyan nevelkedett. Természetesen az 
ilyen munka mindig rejt magában némi kockázatot — a modern, alapvetően vallás 
nélküli ntus létrehozásának kockázatát.

SZPAKOWSKA: Az ilyen próbálkozások ellen olyan szokványos, bár felszínes 
és közhelyszerű érvek szólnak, amiket nem könnyű megdönteni. Pl. Hitler Párt
jának rituáléja . . .

KOLANKIEWICZ: Thomas Mann egyik esszéjében — gyanítom, hogy nem sok
kal Margaret Mead filmjének megtekintése után — összehasonlította a politikai 
röpgyűlések történéseit a görcsös transzban végződő báli táncokkal. Egyetlen kü
lönbséget fedezett csak fel: a báli táncokat egzotikusnak, a fasiszta röpgyűléseket 
ellenben gusztustalannak tartotta. 1939-ben Thomas Mann még esztétikai szem
pontból vizsgálta a dolgot. . .  Persze a vallástól elszakított rítusok néha valóban 
veszélyesek. Marad tehát a kérdés, hogy vajon lényegesen biztonságosabb-e az élet 
rítusok nélkül — bizonyos viselkedésmódok megváltó erejébe vetett hit nélkül. 
( . . . )  Azok az emberek, akik a színházi antropológia területén kísérletezgetnek, 
meglehetős pontosággal tudják, mit keresnek. Meghatározott s nem akármilyen 
erőket — hogy az antropológia terminusainál maradjunk — kívánnak életre kel
teni. S nem csak úgy vaktában, ahogy a kiüresedett emberek. Természetesen ez is 
rejt magában bizonyos veszélyeket. De nem csupán a vallástól elszakított rítusok 
veszélyesek — némi kockázatot minden rítus hordoz.

Hogy is van ez? Szívesen elhisszük, hogy a vallásos szervezetek biztosítják a ve
szélytelen kapcsolatot a sacrummal, bár ugyanakkor állítólag bízunk benne, hogy 
a Lélek megjelenik a hívők között. Mégis úgy viselkedünk, mintha jobban örül
nénk, ha nem nagyon mutogatná magát. S ha megjelenne teljes erejével, megoszt
ván velünk karizmatikus hatalmát — s ennek következtében például kimondanánk 
mindent, amit érzünk —, az, akárcsak az esztéta Mann számára, számunkra is ta
lán gusztustalan jelenetnek tűnne. Még esetleg meg is sértődnénk, mint annak ide
jén a tizenkét apostol, ha a Lélek azzal vádolna minket, hogy mindeddig alud
tunk . . .

A biztonságos rítus a sacrummal való találkozásnak a közösség, de főként 
az erre hivatott szakértők által korábban is és jelenleg is ellenőrzött módja, 
kipróbált és feltárt út. Akkor tehát nem a rítustól kell félnünk, hanem az erőtől. 
Úgy látszik, elveszítettük valahol érzékünket a t r e m e n d u m ,  a fenyegető erők iránt, 
ha teljes mértékben biztonságos rítusokat követelünk. Féljük az Istent! Ahol a
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sacrumból eltűnik a tremendum eleme, ott a fascinans eleme is gyengül, s a rítu
sok erőtlen gesztikulálássá válnak. Az emberek ilyenkor megadják magukat: min
den lelkesítheti és birtokba veheti őket, viselkedjen bár úgy, mint Rangda, a rossz
májú szellem, ami időnként hatalmába keríti a báli táncosokat. A politikai gyűlé
seken tömeghisztéria alakul ki — ez a sacrum élményének majmolása. ( . . . )

SZPAKOWSKA: Azon töprengek, mit jelent, hogy Grotowski rítust igyekszik 
létrehozni — s hogy ez igaz-e. Szerintem inkább episztemológiai kísérletet végez, 
valamiféle kategóriákon és nyelveken túli kommunikációs forma kialakításával 
próbálkozik. Ha azonban mégis a rítust keresi, s az a rítus üres, meg kell, hogy je
lenjen egy metafizikai probléma: végülis a rítusnak felelnie kell valamire. Különö
sen, ha azt vesszük, hogy Grotowskinak soha nem voltak szinkretikus gondolatai ; 
sok kultúrából merített, de csupán izolált elemeket.

KOLANKIEWICZ: ( . . . )  Bizonyos, hogy Grotowski feltételezi a sacrum létezé
sét, hiszen az Andrzej Bonarskival folytatott közismert beszélgetés során azt állí
totta, hogy a napfelkeltét és a napnyugtát is szakrális jelenségként érzékeli.

Grotowski alapvető antropológiai hipotézise az emberi természet egységes voltát 
érinti. E hipotézis szellemében minden ember — leszámítva a születés és a nevel
tetés körülményeit — lényének mélységeiben egyforma. Ez a közös természet — e 
hipotézis szerint — valahogyan mindig megtalálható a kultúra rétegei alatt. Az 
emberi természet s talán egyéb állandók megközelítése — az objektív, vagyis va
lamennyi történelmi kultúrában működőképes rítus megteremtésének feltétele. 
Grotowski régen a színházban kereste a rítust, ma a színházon kívül keresi, de 
célja alapvetően változatlan.

SZPAKOWSKA: Beszélgetésünk eddigi menetéből arra következtetek, hogy ön  
is feltételezi az egységes emberi természet létezését.

KOLANKIEWICZ: Nem tehetek másképp, különben nem foglalkoznék a színház 
antropológiájával. Inkább ebben hiszek, mintsem, hogy egyetértsek a teljes izolá
ciót és az egyetértés lehetetlenségét hirdető feltevésekkel. Inkább ebben hiszek, 
mert bízom az egyetértésben, bár tudom, hogy ez nem könnyű.

SZPAKOWSKA: Barbának, ha kulturális relativizmusról hall, azonnal habzani 
kezd a szája. Ügy tűnik, ön szintén elutasítja a relativisták fellépését az antropo
lógia területén. Jó azonban, ha tisztában vagyunk azzal, hogy a keresett közös 
elem, az egységes emberi természet alapja esetleg mérhetetlenül kicsi. Talán csak 
valami olyan elementáris dolog, mint az, amiről már beszéltem az ISTA kong
resszusán, a Holstebróban bemutatott egzotikus előadások kapcsán, hogy az ember 
vagy nő, vagy férfi, hogy mindenkinek két keze és két lába van, mely utóbbi fő
ként arra szolgál, hogy járjunk rajta, s hogy a szemünkkel nézünk, a szánkkal 
pedig beszélünk. Ez nem valami sok, de még ez is redukálható. A Women’s LIB. 
aktivistái például azt állítják, hogy a nem inkább társadalmi, mint biológiai tény.

KOLANKIEWICZ: A kultúrák közötti eltérések természetesen óriásiak. Eleinte 
ezek a különbségek az etnológusokat nagy lelkesedéssel töltötték el, s talán csak a 
strukturális antropológia kezdte el keresni a meglévő eltérések között az azonos
ságokat. Anélkül, hogy az eltéréseket elmosná.

Ezek a különbségek megtalálhatók a különféle kultúrák test-fogalmaiban is. ön  pél
dául említette az ember biológiai fajként, organizmusként való meghatározását, s azt 
mondja, ez kissé kevés ahhoz, hogy az emberiség lényegét vizsgáljuk. Hozzászoktunk 
ahhoz, hogy az ember két részre oszlik, arra, ami benne fizikai, és arra, ami benne 
pszichikai, vagyis testre és lélekre. A klasszikus kínai filozófia azonban követke
zetesen pszichofizikai egységként fogja fel az embert. A „shen” egyszerre jelenti a 
következőket: test, én magam, én személyesen, személy. Az ősi piktogram, amiből 
a „shen” jel mai formája kialakult, asszonyt formázott, az élet magjával a hasá
ban — a „shen” fogalmába tehát az élet képzete is beletartozik, az elevenség, mely, 
mint alapelv, egyesíti azt, ami testi, azzal, ami lelki. A személy testként történő 
felfogása megfelelt a világ testként való elképzelésének: a Világmindenséget, az 
emberi testet és a „xin”-t ugyanis egy és ugyanaz az energiát hordozó, szellemi
anyagi szubsztancia tölti ki, a „qi”. A személy (mint test) e kínai felfogásával 
szemben áll a mi felfogásunk, mely szerint a személy — arc. (. . . )

A kínaiak számára az ember arca csak a személy egy része: a reputáció, megbe
csülés, renomé; a „maszk” fogalmával (jia, mian, hua, lián) éppen az ellenkezője 
történt annak, mint nálunk — az „arc” fogalmából (mian, lián) alakult ki. Nem

111



nehéz elképzelni, hogy mennyi nehézséget okozhatott a kínaiaknak a Biblia lefor
dítása — nem csupán azért, mert ők nem ismerik az Isten — mint személy — fo
galmát, de az Isten képmása miatt is. ( . . . )

Ha az ember lényegét pl. abban keressük, ami testi, nem jelenti tehát szükség
képpen az ember teoretikus megnyomorítását; mindez a testről és a lélekről alko
tott, kulturálisan változó fogalmak függvénye. Itt a kulturális relatívizmus, úgy 
tűnik, mégiscsak pótolhatatlan, minthogy a feltétlenül szükséges óvatosságra ta
nít. ( . . . )

SZPAKOWSKA: Ez a közös összetevő azonban a különféle kultúrákban mást és 
mást jelenthet. Az, ami a kínaiak számára az embert jelöli, számunkra csupán 
test. Akármiről állítjuk, hogy az a közös összetevő — például Lévi-Strauss univer
zális „a priori”-ja, vagy Vercors „gri-gri”-je, esetleg az agy két féltekéjének funk
cionális különbsége — utóbb mindig elégtelennek bizonyul, mert vagy túlságosan 
általános, vagy nem fontos.

KOLANKIEWICZ: Más állandókat keres az antropológia, mint a biológia, s 
megint másokat a kulturális antropológia, nem beszélve a filozófiai antropológiá
ról. Filozófiai vagy kultúraelméleti szempontból a biológiai koncepciók tehát elég
telennek tűnhetnek. Az általános dolgok kutatása könnyen nevetségessé válhat, ha 
az ember a Mc Donald-hamburger, a coca-cola, vagy a farmernadrág sajátos ame
rikai univerzalizmusának álláspontjára helyezkedik: azt képzeljük, hogy ami uni
verzális, az szükségképpen szembetűnő is, mint például az a tény, hogy az embe
rek az egész világon hordják a farmernadrágot — s közben sajnálkozunk, hogy ez 
milyen kevés. Ez tehát az ember — s vajon csupán ez?

Bármennyire is szerény eredményekkel kecsegtet a minden emberre egyaránt 
jellemző — mindegy, hogy fizikai vagy lelki — tulajdonságok keresése, nem ad
hatjuk fel. Még akkor sem, ha csupán odáig jutunk, mint Jean-Jacques nyomán 
Lévi-Strauss, hogy egyetlen egy ilyen dolog létezik: az irgalom — ez minden em
berre nézve általános érzés, jelen van minden kultúrában, még a hipotetikus ter
mészeti állapotban is. Milyen hatalmas érzés ez, ha éppen ennek köszönhető, hogy 
képesek vagyunk az azonosulásra! Csak ez az érzés kapcsolhat össze engem más 
emberekkel, az én társadalmamat más társadalmakkal, ez köti össze a kultúrát a 
természettel, az értelmet az érzékekkel, az emberiséget az élettel. Tudta ezt Buddha 
és Schopenhauer, tudta Dosztojevszkij Miskin hercege és Wagner Parszifalja. ( . . . )

Nos, nagy általánosságban véve ennyit tanulhatunk az antropológiától. S mi a 
helyzet a színház antropológiájával? A színház antropológiájától megtanulhatjuk: 
a színház, amihez annyira ragaszkodunk, s aminek sorsa fölött manapság annyit 
kesergünk, számunkra talán nem is nélkülözhetetlen. Még azon is eltöprenghetünk 
— mint Rousseau tette a Levél a színházakról c. írásában —, hogy jó-e a mi szín
házunk egyáltalán. Rousseau elképzelte Genfet színház nélkül. Ha mi most elkép
zelnénk Európát színház nélkül, talán kevésbé görcsösen gondolkoznánk azokról a 
funkciókról, amiket ez az intézmény betölt társadalmainkban, s arról, hogy való
jában milyen jelentősége van életünkben.

Fordította: Késmárky Nóra
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NYILATKOZAT

Alulírottak, mint az egyházasharaszti körzeti iskola tantestületének Siklósról ki
járó tagjai kijelentjük, hogy a Kultúra és Közösség c. folyóirat 1989. évi 4. számá
ban Szabó Lívia tollából Cigányok Siklósnagyfalun 1987—1988 című tanulmánya is
kolánk tanulóival és nevelőivel kapcsolatosan valótlan állításokat tartalmaz:

1. Iskolánkba Alsószentmártonból nem 6—8 éves, hanem 10—16 év közötti ta
nulók járnak, akik kb. 10 év óta a községi tanács által biztosított bérlettel utaznak 
kivétel nélkül.

2. A naponta 14—Ív nevelőnek nincs tudomása arról, hogy a gyerekeket autó- 
huszsofőr valaha is lerugdosta vagy lepofozta volna a buszról. Ilyet a nevelőtestület 
tagjai nem tűrtek volna el közbeavatkozás nélkül.

3. A pónilóhoz hasonlított Ihajú nő és a dundi fiatal szőke férfi, akik a nyomda 
festéket és a jó ízlést nem tűrő obszcén kijelentéseket tehették, nem tantestületünk 
tagjai, hanem egy más jellegű intézményben alkalmilag helyettesítő dolgozók le
hettek.

4. Iskolánk dolgozói — akik napi 2 műszakban dolgoznak és ezért a reggeli meg 
az esti autóbuszon egy ugyanazon napon nem utaznak — negyedszázada dolgoznak 
250—300 cigánygyerek oktatásán és nevelésén, több mint 10 éve törzsgárdatagok, 
akik szótárában a cikkben felsorolt kifejezések nem szerepelnek.

5. Sértőnek tartjuk, hogy a cikk írója egyoldalúan közöl a széles nyilvánosság 
előtt olyan „tényeket és megállapításokat”, melyek nem felelnek meg a valóság
nak, ill. a megjelenés előtt nem tájékoztatta erről az iskola dolgozóit, mint azt tet
ték más újságírók az újságírói etika szellemében.

Dr. Karlaky Gyula 
igazgató

(és további 15 nevelői aláírás)

NYILATKOZAT

Szabó Lívia szociográfiai írása (Cigányok Siklósnagyfalun - 1987-88) azon az általa 
fölvett megfigyelési jegyzőkönyvön alapul, mely 1987 szeptemberében, az OKK 
Művelődéskutató Intézetében az én vezetésemmel folyó „Kistelepülések társadal
ma” című kutatás keretében készült. Ezek a jegyzőkönyvek a kutatás módszerének 
megfelelően mindig konkrét megfigyeléseket tartalmaznak.

Havas Gábor 
tudományos munkatárs
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Közreadjuk Jankó József, a helybeli lelkész (kérésére rövidített) levlelét is, mely
ben tanúságot tesz a Szabó Lívia írásában szereplő tényekkel kapcsolatban:

KEDVES LÍVIA!
Utólag is hálásan köszönöm a folyóiratot, amit küldött. A kellemetlenség elindítá
sában közvetetten nekem is részem volt, hisz én adtam oda az egyik szimpatikus
nak tűnő tanárnőnek, hogy olvassa el, és ő továbbította az igazgatónak, aki a 
kellemetlenséget elindította. Talán elhiszi nekem, hogy nem ártó szándék veze
tett, mint ahogy önt sem, amikor ezt a cikket megírta. Én személy szerint örül
tem a cikknek, és a tíz év fölötti gyerekeknek és az ifjúsági hittancsoportoknak fel
olvastam, az alsószentmártoniaknak is és a siklósnagyfalusiaknak is.
Busz ügyben a helyzet a következő: A buszbérletet tényleg ingyen kapják a gye
rekek a tanácstól már sok éve, tehát a riport megírásának idején is. A gyerekek 
saját bevallása szerint az volt a probléma, hogy sokszor otthonfelejtették a bér
letet, és ilyenkor kellett gyalog jönniük haza. Ténylég volt egy sofőr, aki néha 
tettlegességre ragadtatta magát, de ő azóta már nyugdíjban van. Az ön cikkének 
írásakor azonban még dolgozott. Ezeket a gyerekektől tudom.
A tantestületről: Tizedik éve vagyok ezen a vidéken, de a tantestülettel csak most 
kezdek ismerkedni, mert csak ettől a tanévtől van iskolai hitoktatás. Természete
sen a gyerekektől korábban is sok információt kaptam, amikor elmesélték isko
lai élményeiket.
A legutóbbi nevelői konferenciára meghívott az igazgató, mondván: „Egyeztessük 
nevelési elveinket!” Ö elmondta az ő elvárásaikat a cigánygyerekekkel szemben, 
én is elmondtam, hogy minden nevelési törekvésem és ténykedésem alapja az el
fogadó szeretet. Szóval olyan messze van a kettő egymástól, mint Makó Jeruzsá
lemtől. Természetesen nem lehet általánosítani, de a nevelők és tanítók többsége 
évek óta úgy tanít cigánygyerekeket, hogy alapvető ismeretei sincsenek a cigá
nyokról (az igazgató is ezek közé tartozik!) Eljutnak a gyerekek nyolcadikig úgy, 
hogy az osztályfőnökük nem ismeri őket. Pl. olyan gyereket, akiről egyértelmű, 
hogy erősen kötődik a családhoz, nagy kisebbségi érzése van, és sok félelemmel 
küszködik, tehát kollégiumi életre alkalmatlan, beiskoláznak olyan helyre, ahol 
kollégiumban kell laknia. Három napig bírta, aztán otthagyta az egészet. Ilyen 
eset nem egyszer fordult elő az elmúlt években, hanem sok példát tudok mondani. 
Persze a cigánygyerek a hibás, aki nem állja meg a helyét.. .
A pedagógusok egyáltalán nem törekednek megismerni a cigánygyerekek anya
nyelvét. Biztos nem várható el egy olyan iskolában, ahol a többség cigány, hogy 
a pedagógusok ismerjék a nyelvet, de talán elvárható lenne, hogy ne tiltsák a 
gyerekeknek, hogy egymást közt anyanyelvükön beszéljenek. (Lévén az anyanyelv 
használata alapvető emberi jog és nem csupán kegy!) Az alsószentmártoni óvodá
ba úgy kerülnek a cigánygyerekek, hogy nem tudnak magyarul. Ezekhez a gye
rekekhez olyan óvónők és dadák vannak, akik egy szót sem beszélnek cigányul, 
és nem is törekednek megtanulni azt. Az fel sem merült a tisztelt vezetőségben, 
hogy legalább dadának lehetne fiatal cigányasszonyokat alkalmazni, akik mind
két nyelvet beszélik, és szükség esetén tudnának tolmácsolni az óvónők és gyere
kek között. Ehelyett az óvónők tehetetlenségükben kiabálnak a gyerekekkel (ki- 
hallatszik az utcára!) pedig talán nem is a gyerek a hibás, ha nem érti, amit mon
danak neki. Az eredmény pedig az, hogy a gyerekek egy része megy a kisegítő 
osztályba, jóllehet nem buta, csak nem tud rendesen magyarul.
Lehetne így sorolni tovább. Egyszóval, kedves Lívia, amit ön  elkapott az igaz: 
a pedagógusok tényleg nem szeretik a cigánygyerekeket, legalábbis a többségük 
nem. Dehát valahol nekik is dolgozni kell, „a cigányoknak így is jó, azok úgyse 
igazán emberek”!
Lehet, hogy tanítóbácsi és tanítónéni nem olyan szőke vagy dundi, mint amilyen
nek leírta, talán nem is használ olyan csúnya szavakat, ha sokan figyelnek rá, 
. . .  de a hozzáállás a cigánygyerekekhez, az valóban olyan siralmas.. .
Isten áldását kérem jószándékú munkájára és kívánom, hogy őrizze meg szívének 
érzékenységét. Tisztelettel és szeretettel:

Lankó József lelkész
Alsószentmárton, 1989. nov. 19. Alsószentmárton

Kossuth u. 1. 7826
Már nem Nagyharsányban lakom, hanem Alsószentmártonbanü
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