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A PSZICHOLÓGIA A KÖZÖSSÉGRŐL
dr. Buda Béla

A KÖZÖSSÉG PSZICHOLÓGIAI JELENTŐSÉGE

A közösség fogalmát igen gyakran használjuk, szinte mindennapi szókincsünk része. Tar
talma azonban sokrétű, és éppen ezért sokszor bizonytalan, hogy milyen értelemben kí
vánjuk alkalmazni. Egyrészt közhasznú szó, amely minden olyan helyzetre vonatkozhat, 
amelyben emberek vagy embercsoportok összetartozásáról, egymásrautaltságáról, közös 
érdekéről van szó. Másrészt szociológiai szakkifejezés, amelynek meghatározott története 
van, melyben a jelentéstartalmi változások követték egymást. Végül szociálpszichológiai 
zsargon, „slang” , amely jelölhet mindenfajta társadalmi képződményt, alakzatot, amely 
embereket kapcsol egymáshoz és valamilyen közös ügyhöz. Ez utóbbi értelemben szok
tunk munkahelyi kollektívákról, kiscsoportokról, szervezetekről és intézményekről vagy 
akár a családról is beszélni mint közösségről.

A köznapi fogalom az ókorba nyúlik vissza, és minden olyan nyelvben megtalálha
tó, amelynek volt valamilyen történeti kapcsolata az antikvitással. A szociológiai múszó a 
múlt század második felében alakult ki, lényegében a mindennapi szóhasználat ponto
sabb, körülirtabb meghatározása révén.

Ebben a korszakban a szociológusokat a társadalmi kohézió, a társadalom együtt- 
maradása izgatta mint tudományos probléma. Az érdekek, törekvések nagymértékű di
vergenciája, amelyet már Hobbes leírt („bellum omnium contra omnes”) túlságosan is evi
dens volt, és ugyan az is nyilvánvaló volt, hogy az államapparátus, a társadalmi szervezett
ség ezt ellensúlyozni képes, mégis kellett valamilyen más erő feltételezése, mint a puszta 
szervezeti racionalitás és erőszak. Az organicizmus szemlélete, amely a társadalmat az élő 
szervezet analógiájával magyarázta (Sorokin 1927, Martindale 1960), ezt a problémát 
csak látszólag oldotta meg, voltaképpen inkább megkerülte.

E probléma valamilyen lélektani, érzelmi összetartozás hipotézisét és bizonyítását 
igényelte. A századforduló gondolkodói ezt ismételten felvetették, és az ilyenfajta össze
tartozást mindig szembeállították a racionális társadalmi szervezet összetartó erejével. 
Durkheim már első nagy művében (1893) foglalkozott a mechanikus és az organikus szoli
daritás gondolatával, majd később ugyanez csengett vissza az öngyilkosságról írott kor
szakalkotó könyvében, mint zzanómia háttérproblémája (1897, 1967), még később pedig 
mint a kollektív reprezentációk kérdése (1911). A korszak minden szociológiai elmélete 
kifejezte valamiképpen azt az ellentétet, amelyet a mechanikus és az organikus szolidari
tás eszméje tükrözött. A sokféle felfogás közül azonban Ferdinand Tönnies elmélete 
emelkedett ki. Tönnies társadalomnak nevezte azt, amit Durkheim a mechanikus szolida
ritás fogalmával jelölt, és közösségnek, amit az organikus szolidaritás próbált körülírni. 
A társadalom és a közösség német fogalma sajátosan rímel egymással, és Tönnies Gesell
schaft -  Gemeinschaft ellentétpárja a század második évtizedétől kezdve a közösség fogal
mát visszavonhatatlanul a szociológia érdeklődésének előterébe állította (Tönnies 1931).



Tönnies közösség-paradigmája a falu volt, amelyben az embereket ismerősi és rokoni 
szálak fűzik egymáshoz, amelyekben a lakóhely a közös problémák és érdekek sokaságát 
rejti magában, és amelyben a vallási és rendi kötelékek még elevenen élnek. A társadalom 
jellegzetes példája a város, amelyben anonimitás uralkodik, az emberek csak kevés szállal 
kapcsolódnak másokhoz, és amelyekben intézmények, szervezetek tartják fenn a norma
tív rendet. Tönnies e felfogása jól illeszkedett a századvég-századforduló német szociálfilo- 
zófiájának sajátos városellenességéhez.

Tönnies elmélete egyben a társadalmi változások bizonyos értelmezését is lehetővé 
tette. A szemléletes ellentétpár segítségével érzékeltethető volt, mint fejlődik a modern 
társadalom a hagyományos közösségi típusú életmódból a társadalmi életforma felé. Lé
nyegében ennek a — mind gyorsabbá és szembetűnőbbé váló — változásnak kifejezésére 
tartották meg más szociológiai elméletek is ennek az ellentétpárnak valamilyen hasonmá
sát (pl. Howard Becker a „sacred-secular” dichotómiát — Becker, Barnes 1961).
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Az első világháború után gyorsan kifejlődő szociálpszichológia és a mindinkább szociál
pszichológiai tartalmat megtestesítő empirikus szociológiai kutatás a közösség fogalmának 
gazdag tartalmat adott. Világossá vált, hogy a régi társadalomelméletek és szociológiai teó
riák egyén-koncepciója a biologizmus rejtett előfeltevéséből következő fikció, mivel az 
ember különböző társas szerkezetek, kollektívák szerves része, ezek rendszerében válik 
személyiséggé, és ezekkel szinte anyagcsereszerű kölcsönhatásban képes csak létezni. Ki
derült a különböző kiscsoportok óriási szerepe a szocializációban és az érett, fejlett szemé
lyiség különböző változásaiban, valamint homeosztázisában a különböző intézményeken 
és formális szervezeteken belül. Ismeretessé vált a család és az intim kapcsolatok jelentő
sége is. Család, rokonsági kötelékek, intim emberi relációk és sokrétű csoportviszonyok 
közössége nélkül az ember szinte életképtelen lény lenne, mindenképpen zavart szenvedne 
alapvető személyiségfunkcióiban. Ez a felismerés terjesztette el a közösség fogalmának 
mint szociálpszichológiai zsargonnak használatát, amellyel napjainkban lépten-nyomon ta
lálkozunk. A szó ebben a vetületben azt fejezi ki, hogy a személyiségnek közössége van 
valamely emberi rendszerrel, ahhoz tartozik, annak keretében él. E vonzások, kötelékek, 
kapcsolathálózatok azonban jobban és pontosabban értelmezhetők a szociálpszichológia 
terminus technicusaiban,és ezeknek jelentéstartalma a közösség szociológiai jelentéstartal
mától elkülönítendő.

Az utóbbi évtizedekben ezért a közösség fogalma mindinkább korlátozódott az 
életközösség, a lakóhelyi közösség kifejezésére. Az amerikai szakirodalom ezt a „commu
nity”, a német a „Gemeinde” szóval jelöli. A közösség eme értelmezése nem olyan hatá
rozott és megfogható kapcsolatokat jelöl, mint a csoport, a kollektíva vagy a szervezet, 
hanem inkább az egyéni és családi élet potenciális kereteit, amelyek időnként, az egyén 
vagy a család szükségleteitől és helyzetétől függően aktualizálódnak. E keretek azonban 
határozott tudati — és azon belül is érzelmi — referenciával bírnak. A személyiség ezekhez 
sajátosan viszonyul.

Ez a fajta közösség sok szempontból különleges, és elüt az emberi élet különböző 
más társas kötelékeitől. Egyrészt voluntáris, megválasztható helyzet, ellentétben a családi 
— a szülői családdal kapcsolatos — helyzettel, amely az élet kényszerű ténye. A megvá- 
laszthatóság azonban mégsem olyan fokú, mint a munkahelyi szervezet vagy a különböző 
akaratlagos társulások megválaszthatósága, mert egy-egy életközösségi formához, lakó
helyhez gyakran az élet vaskos realitásai kötnek. Anyagi életkörülmények, társadalmi
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feltételek, családi hagyományok ezek, amelyekkel szemben az egyén néha csak nagy áldo
zatok árán tud helyzetén változásokat kieszközölni.

Másrészt a lakóhelyi közösség, a közvetlen élettér közössége többnyire nem egyedül 
az egyén életének környezete, hanem az egyén intim kapcsolathálózatáé is. Bár a közös
ség nem azonos az intim kapcsolatokkal, általában benne bontakoznak ki a párrelációk, 
itt valósul meg a családi élet, és a közösség többnyire a rokoni és baráti viszonyok színtere 
is. Az egyén számára a közösségnek az ad különleges jelentőséget, hogy azon belül van az 
otthona.

Harmadrészt a közösség nem hivatalos, szervezeti szituáció, inkább a szabad idő és a 
magánélet része, azonban annak csak közvetett közege, és az egyén részvétele a közösség
ben lényegében akaratától függő, illetve olyan mértékű, amennyire ezt az intim kapcsola
tok és a család megengedik és megkívánják. Az egyén döntésétől függ, hogy milyen módon 
és mértékben involválódik a közösség életébe. Ha akar, teljesen visszavonulhat a magánélet
be, ha viszont kedve van, nagyon aktív is lehet. Minden ember életében vannak olyan idő
szakok, amikor a magánélet szinte teljesen visszavonja a közösségből. Ugyanakkor a kö
zösség bizonyos fokig képes kompenzálni az intim kapcsolatok, a családi kör hiányát is, 
ilyen esetekben a magánélet elsődleges terévé léphet elő. A közösséggel való viszonyt be
folyásolják a család és más közeli kapcsolatok (pl. rokonsági relációk) szükségletei, így pl. 
a gyerekek miatt a közösséggel való érintkezés szükségszerűen gyakoribb.

Negyedszer, az ilyenfajta közösségen át kapcsolódik az egyén a legtöbb síkon a tár
sadalomhoz. Ugyanakkor nem ez a társadalommal való érintkezés egyetlen formája, mert 
ilyen kontaktus a munkahelyi szervezeten át is megvalósul. A közösség azonban a politi
kai szervezetek bázisa, benne valósulnak meg a különböző szolgáltatások, és itt találkozik 
az ember a társadalmi munkamegosztás rendszerének számos olyan képviselőjével, akinek 
tevékenysége a mindennapi élettel kapcsolatos feladatokra vonatkozik. Nagyrészt közössé
gi bázisú az egészségügyi alapellátás, a gyermekgondozás és az oktatás, valamint az alapfo
kú művelődés és szórakozás is.

Ötödször, végül a lakóhelyi közösség a kultúra lokális góca, az egyén számára külön
böző szokások, értékek, magatartásszabályok, viselkedésminták szövevénye, amelyek az 
ott folyó közösségi életnek sajátos színezetet adnak, és amelyhez az egyén akaratlanul és 
észrevétlenül is igazodik, alkalmazkodik. Minél több személyes reláció köt valakit a közös
séghez, továbbá minél hosszabb időt tölt el valaki a közösségen belül, annál inkább szer
vülnek személyiségében a közösség jellegzetességei.

A közösség tehát célszerűen használandó értelemben a társadalmi élet területi szervezett
sége és e szervezettségi formán belül kialakuló formális és nem formális emberi relációk 
rendszere, amelyekben az egyén magánéletét éli, szabad idejét, ritkábban munkaidejét is 
tölti.

Az ilyenfajta közösségnek több típusa van, a típusok a társadalmi fejlődés különbö
ző állapotait, fázisait tükrözik. A legősibb közösség a falu, amelyben az emberek külön 
házakban bár, de egymáshoz térbeli közelségben élnek, és amelyben a közösségi relációk 
jellegzetes formái, a szomszédsági és ismerősi viszonyok (König 1967) szilárdak és szerte
ágazók, és amelyekben a lokális hagyományok erősek. A falu általában sajátos lokális kul
túrát hordoz, a benne élő emberek rendszerint ebben a kultúrában nőttek fel, és ezt any- 
nyira interiorizálták, hogy ennek a kultúrának hatékony továbbítói maguk is. Nagyköz
ségekben a szomszédsági viszonyok és a lokális kultúra kisugárzásai erősek, az ismerősi re-
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lációk viszont korlátozottabbak, mint a falvakban. A szomszédsági és az ismerősi viszo
nyok jellegzetes átmenetek a formális relációkból a nem formálisakba, ezek ugyanis sze
mélyes kontaktusokat, a személyes érintkezések sajátos „történelmét” feltételezik, és 
az érintettek szándékán, akaratán múlnak. Az igazi formális relációk szükségszernek és 
kivédhetetlenek, a falvakban ezek kisszámúak, általában hamar átalakulnak ismerősi relá
ciókká (pl. ismerőssé válik az egy-két bolt, az italmérés néhány dolgozója, a postás, a kör
orvos, a pap vagy a tanács néhány adminisztrátora). A nagyközségekben a formális kapcso
latok többrétűek-, bár megmutatkozik bennük a hajlam az átstrukturálódásra nem formá
lis kapcsolatokká, ez azonban csak a lakosság egy-egy hányadát érinti. A kisváros még őr
zi a szoros szomszédsági viszonyokat és az ismerősi viszonyok viszonylag széles, a faluénál 
azonban sokkal szűkebb skáláját, a lakosok anonimitása azonban nagyobb, a nyilvános 
helyeken megfordulók nem azonosíthatók szükségképpen, és már nem is érvényésül az a 
törekvés, hogy az ismeretlent is a saját közösség részének tekintsék (ez falun gyakran meg
nyilvánul abban, hogy az ismeretlennek is köszönnek, esetleg meg is szólítják, feltételez
ve, hogyha új ember is, ő is csak a közösséghez tartozik).

A nagyváros jellegzetes és többrétű közösségi képződmény. A legmodernebb metro
polisok külvárosaiban is falusias, legjobb esetben kisvárosias az élet, legfeljebb az üzlethá
lózat nagyobb sűrűsége, a közelben haladó tömegközlekedési jármű vagy a gyakoribb tele
fonállomások különböztetik meg a település küllemét a falvakétól. Néha egy-egy nagyobb 
emeletes ház teszi változatosabbá a képet. A város magvához közeledve a kisváros viszo
nyai reprodukálódnak, majd következik az igazi nagyváros, hatalmas bérházaival, üzletei
vel és más nyilvános helyeinek tömegével, amelyekben elvész az ember, és amelyekben az 
ismerőssel való találkozás ritka és különleges esemény, hacsak nem szándékos és előkészí
te tt alkalomról van szó. A szomszédsági viszonyok sekélyesek, csupán néhány családra vo
natkoznak. Az ismerősi relációk alapja csak másodlagosan a közösségi helyzet, inkább a 
különböző intézményekben, szervezetekben (különösképpen az iskolában és a munkahe
lyeken) való együttes részvétel nyomán keletkeznek a kapcsolatok. A nagyvárosokban az 
együttélésnek hagyománya, lokális kultúrája csekély, néha a külvárosok őriznek szokáso
kat, formaságokat. A nagyvárosra az emberi viszonylatok arculatának dinamikus változé
konysága jellemző.

A falusiak egy darabig őrzik a városokban is szokásaikat, megpróbálják az idegen 
térbeli körülmények és formális relációk közé bevinni magukkal hozott interperszonális 
szokásaikat, majd lassanként városlakókká válnak ők is, ha előbb nem, gyermekeik generá
ciójában. A régi típusú építmények egy ideig lehetővé teszik a falusias típusú közösségi 
formák restitúcióját, mivel ezekben a lakások széles folyosókra nyílnak, és a lakótereket 
alig választja el valami a folyosók nyilvánosságától. A lakások is kicsik, gyakran kom
fort nélküliek, és sok esetben a személyes szükségletek kielégítése óhatatlanul magával hoz
za a találkozást másokkal. Hasonlóan a faluhoz, az emberi relációk itt sem felhőtlenek, a 
jószomszédi és ismerősi viszony mellett gyakori az ellenségeskedés, a harag is. Lényegében 
azonban a negatív érzelemmel kísért viszonyulás is valamiféle személyes kapcsolat. A lakó
telepek lakásai elzártak egymástól, a szomszédsági találkozások csak a hazatérés és a távo
zás véletlen alkalmaira, a felvonóban való együttutazásra vagy valamilyen ritka közügyre 
korlátozódnak (Nemes, Szelényi 1967). A kertvárosban a családok, otthonok izolációja 
nagy méreteket ölt, a kert már nem a mindennapi élet tartozéka, sokkal inkább eszköz a 
szomszédtól való távolság tartására. A kertvároshoz általában hozzátartozik az autó, ez 
pedig a találkozást jelképes kommunikációvá változtatja; pillanatokig tartó köszönéssé a
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a gyalogos találkozás legalább néhány másodpercig vagy percig tartó személyes kon
taktusával, esetleg párbeszédével szemben.

A társadalomban érvényesülő folyamat tehát az, hogy az emberek mobilitása és izolációja 
fokozódik, a kapcsolatok viszonylag élesen elválnak személyes, intim, családi és formális 
relációkra, megszűnőben vannak a szomszédsági és az ismerősi viszonyok átmenetei, mint
egy elveszőben van a közösség. A nagy térbeli és rangbeli mobilitás, a tömegkommuniká
ciós eszközök, a hagyományok gyorsuló felbomlása még ott is „városiassá” teszi az élet
módot, ahol egyébként a körülmények elmaradottak, falusiasak. A közösségi formák fe l
bomlása, illetve átalakulása leginkább a közösség kompenzáló funkciójának elhalásában 
mutatkozik meg. A magára maradt, bajban levő, egészségi vagy szellemi hátránnyal indu
ló emberek mindinkább csak vérségi rokonaik segítségére számíthatnak, ha elvesztik intim 
kapcsolatukat, magukra maradnak és bajuk csak súlyosbodik, nemritkán életveszélybe is 
kerülnek. Ilyenkor a társadalom külön intézményeinek kell közbeavatkozniuk. Számos 
szerző szerint az idős emberek magára maradottsága katasztrofális méreteket ölt, mivel az 
átlagos életkor meghosszabbodása miatt az idős korú lakosság aránya nő, és mind többen 
kerülnek olyan helyzetbe, amikor nem tudnak segíteni magukon. A régi minták, szokások 
szerint ilyenkor a közösség segítségére hagyatkoznának, a szomszédsági és ismerősi viszo
nyok azonban ehhez túlzottan hiányosak, lazák,és a gyorsan változó közösségek általában 
nem hoznak létre önálló szervezeteket, társulási formákat a belső problémák megoldására, 
ezt mindinkább a nagy társadalom szuperkommunális intézményeitől várják.

Csaknem negyedszázaddal ezelőtt, nagy amerikai vizsgálatok nyomán már megszüle
tett a jóslat: a közösség, a lokális élettér megszűnik a maga régi valóságában, valami új, 
nem specifikus, emberi tartalmától megfosztott szervezeti keretté zsugorodik csupán 
(Foley 1952), azaz a Gemeinschaft, mint Tönnies is utalt rá néhány borúlátó gondolatá
ban, végleg átadja helyét a Gesellschaftnak, a ridegen célracionális városi életformának. 
Amikor a kutatásokon alapuló jóslat napvilágot látott, a szociológia már nagyon sok isme
retet halmozott fel az életmód átalakulásáról. Nemcsak a falvak olyanfajta megszűnését, 
illetve másodlagos városiasodását figyelték meg, mint aminek mi az utóbbi évtizedben va
gyunk tanúi (egyes kisközségek teljes elöregedése, majd elnéptelenedése és átalakulása vá
rosok üdülőterületévé), hanem tapasztalhatták a metropolisok központi negyedének sa
játságos patológiáját, az összes deviáns magatartásmód halmozott előfordulását, az elme- 
betegségek és az öngyilkosságok nagy számát (Burgess, Bouge 1964), a züllött, talajvesz- 
tett embereket szállásoló „Skid Row” negyedeket (Bouge 1963) és a bolygóvárosok, alvó
városok, exkluzív „suburb”-ök világát, amely lassanként kibontakozik a hazai valóságban 
is. Éppen ezért a jóslat megalapozottnak látszott.

Újabb vizsgálatok azonban nem tudták igazolni Foley próféciáját (amely egyéb
ként Tönnies és a századforduló szociálfilozófiájának jóslata is volt). A közösségi relációk 
ugyart átalakultak, módosultak, de a hetvenes évek második felének szupertechnizált, 
megalopolisokba tömörült Amerikájában sem szűntek meg, sőt emberi relációikban ta
lán még erősebbnek mondhatók, mint az ötvenes évek elején. Szomszédsági és ismerősi 
viszonyok létrejönnek a legkülönösebb technikai eszközökkel kialakított izolációs törek
vések ellenére, vannak formái a kölcsönös segítségnek, az emberek éreznek felelősséget 
közösségükért és azoknak tagjaiért, és hajlandóak azért tenni is valamit (Hunter 1975). 
Megvan a közösséghez tartozás öntudata is.



A szociológusok ezt csodálkozással, értetlenséggel szemlélik. A pszichológus — és 
még inkább a szociálpszichológus — számára azonban ez természetes dolog. Az ember re
ménytelenül társas lény, mindenfajta futurológia téved, ha bármilyen távoli jövőre is 
olyan életformát jósol neki, amelyben magára marad, és amelyben ne lenne nyitott em
bertársai felé. Szinte azt mondhatni, hogy relatív izolációját kell olyannak tekinteni, 
amely külön szociológiai folyamatok, erők hatására jön létre, megzavarva a természetes 
társulási tendenciákat. Pszichológiai szempontból természetes tény, hogy az idegenség és a 
mélyen személyes, intim kapcsolatok között számtalan átmenet van, és hogy a formális 
kapcsolatok mindig magukban hordozzák a hajlamot arra, hogy az interakció huzamosabb 
tartamával párhuzamosan személyessé, nem formálissá váljanak. A z ember számára ugyan
is a kommunikáció létszükséglet (Watzlawick, Beavin, Jackson 1967, Buda 1974), ezért 
kommunikáció minden helyzetben létrejön, és ezzel megteremtődnek a relációk, a kap
csolatalakulások feltételei is. A közösségek bizonyos interakciókat szükségessé, elkerülhe
tetlenné tesznek, bizonyos kommunikációs helyzeteket teremtenek, és ezek körül termé
szetszerűen szövődnek az emberi viszonylatok szálai, és a közösségi létforma csupasz 
szervezeti csontvázára hamarosan eleven, sajátos közösségi élet organizmusa nő.
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Az ember számára a közösségnek funkciója^jelentősége van, és ez elsődlegesen pszicholó
giai szempontból fontos. A funkció, jelentőség a különböző életkorokban eltérő, és kü
lönböző attól függően is, hogy az egyén milyen típusú közösségben él. Bár vannak érde
kes kezdeményezések a közösség lélektanának kidolgozására (pl. Sarason 1974), a kérdés 
még nem tisztázott olyan mértékben, hogy a pszichotőgiai funkciókról teljes és logikailag 
rendezett képet lehessen adni, így csak kiragadni és önkényes sorrendben prezentálni le
het a közösségi élet ama jellegzetes arculatait, amelyek az egyéni személyiség számára sa
játos fontossággal bírnak. Ezek a következők:

1. Hagyományos lakóhelyi közösségekben felnőtt emberek számára a közösség az 
identitás, a társadalmi önbesorolás alapja, a személyiség egyik funkcionális meghatározó
ja. Az egyén önmagáról gondolkodva mindig számításba veszi magán közösségi eredetének 
sajátosságait, és ezeket általában el is vállalja, értékeli is. A közösség ügyét az ilyen ember 
akkor is szívén viseli, ha már földrajzilag és időben távol került tőle, és az azonos vagy ro
kon közösségbe tartozókat közel érzi magához, azokhoz idegenként is barátian, ismerősen 
viszonyul. Az ilyenfajta közösségi identitásban gyermekkori, fiatalkori élmények, jellegze
tes kulturális szokások, markáns emberi kapcsolatok játszanak szerepet. Ilyen identitás
megalapozó szerepe volt és kisebb mértékben ma is van a falusi közösségnek. A szülőfalu 
ma is sajátos pszichológiai atmoszférát képvisel az emberek sokaságának lelkében, és a fa
lusi közösség életének jellegzetes, nyilvános eseményeire — pl. búcsúkra, szüretre, húsvét- 
ra, karácsonyra — a már megrögzött városlakóvá vált emberek sokasága is „hazajár” . A lo
kálpatriotizmus számos különleges formája táplálkozik ilyen lélektani forrásokból, nem 
egy szinte közösségi kultusz méreteit ölti. Bizonyos, hogy ez a fajta közösségi lélektani 
hatás folyamatosan veszít ugyan intenzitásából, de még néhány emberöltőn át eleven ma
rad.

2. Sajátos a közösség szerepe a gyerekek számára. Alapvető pszichológiai törekvés, 
hogy a növekvő gyermek önállósodni igyekszik, az egyenlőtlen szülőkapcsolatokból és az 
életkori különbségek miatt többnyire ugyancsak egyenlőtlen testvérrelációkból önálló,



egyenrangú kapcsolatokra igyekszik szert tenni. Ilyen társkapcsolatok a közösség többi 
gyerekével alakulhatnak ki, akikkel az együttlét a többnyire közösségileg szervezett okta
tási intézményekben valósulhat meg. A kortárscsoportok azután az iskolán kívül is élnek, 
általában szűkebb baráti csoportokra bomolva. A kortárscsoportokban alakulnak ki az el
ső párkapcsolatok is másneműekkel. Nem véletlen, hogy az új lakótelepek idegen ember
halmazában az első közösségi szálakat éppen a gyermekek teremtik meg. A gyermek szá
mára a lakóhelyi közösség ezenkívül is jelentős. Ennek keretében bukkan fel előtte ugyan
is először az idegen mint sajátos társas kategória, mint sajátos szerephordozó (a jelenség
nek a századforduló idején Simmel német szociológus nagyon szép tanulmányban adta le
írását — lásd erről: Vierkandt 1931). Az idegen a szocializációban sokrétű funkciót tölt 
be. Egyrészt ő a formális relációk mintája, vele kapcsolatban lehet megfigyelni, megtanul
ni a társas érintkezés alapszintjét, amely ugyanakkor már sokféle norma által meghatáro
zott. Az idegen státusának ismeretéből érthető meg az ismerősi viszony fokozatos kiala
kulása is. Az idegen többek között az a személy is, akinek jelenlétében már szociális sé
mák szerint kell viselkedni (egyáltalán „viselkedni” kell), és akivel szemben meg kell ta
nulni, hogy magunkról valamilyen kép kialakítására törekedjünk (Goffman 1959, 1963). 
A 3—6 éves korszak egyik nagy „tananyaga” ez, és ennek elsajátítási körülményei kitörül- 
hetetlenül bevésődnek az emberek emlékanyagába, és rendszerint hozzákapcsolódnak a 
korszak fizikai környezetéhez és közösségi viszonyaihoz.

3. Részben a gyermekkel kapcsolatban leírtakhoz csatlakozik a közösség társadalmi 
kontrollfunkciója. Ahogyan a gyerek „viselkedik” az idegen jelenlétében, míg az otthon 
szabad légkörében inkább enged pillanatnyi impulzusainak, úgy a felnőtt viselkedés számá
ra is szabályozó erő az a tudat, hogy mások látják, hogy nincs egyedül. Kétségtelen, hogy 
a szomszéd vagy az ismerős jelenléte nagyobb befolyást gyakorol, de az idegen hatása sem 
lebecsülendő. A hagyományos közösségekben az ismerősi viszonyok miatt a társadalmi 
kontroll természetesen erősebb. Sokak számára kellemetlenül erős, ezért keresik a város 
névtelenségét, ismeretlenségét. A társas tér viszont szükséglet is, és a találkozást, a másik 
ember felbukkanását külön cél nélkül is igényli az ember. Igényli a falusi ablakból vagy 
kispadról óraszámra nézelődő egyszerű néni és bácsi éppúgy, mint a városka főutcáján 
végigsétáló fiatal vagy a ,,Downtown”-ben őgyelgő modern nagyvárosi ember — kicsit ha
sonlóan ahhoz, ahogyan Robinson is ragaszkodott a társadalmi élet számos formaságához, 
annak ellenére, hogy pillanatnyi életkörülményeiben e formaságoknak nem volt értelmük. 
Bizonyos, hogy a társadalmi kontrollnak van optimuma, amely leginkább vagy a szorosabb 
közösségi kötelékek mellett, vagy az idegenek nagyobb sűrűsége mellett valósul meg.

4. A kontrollhatás igényében többnyire általánosabb emberi szükséglet, az interper
szonális visszajelentés igénye húzódik meg. A közösség ezt is biztosítani tudja. Tradicioná
lis közösségekben a személyiség közvetlenül kapta önmagáról a visszajelentést helyeslés, 
dicséret vagy „megszólás” alakjában. A falusi ember nézelődő, figyelő attitűdjében állan
dóan benne van a normatív véleményezés készsége, és lényegében a „pletyka” , a „szóbe
széd” is valamelyest a társadalmi kontroll eszköze, és kerülő utakon le is csapódik, mint 
„feed-back”-effektus. A „megszólás” jelképes formái városokban is élnek. A leggyakoribb 
visszajelentés azonban a nem verbális kommunikáción át történik. Ez igen gazdag jelen
ségtartomány, amelynek sokféle csatornájára és bonyolult lélektani jelentőségére az utób
bi években mindinkább fény derül (Buda 1974). A közösség főleg nem verbális visszajelen
tést ad, ennek azonban nagyon fontos szerepe van. Az öltözködés, a hajviselet, a külső
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és általában a férfias vagy nőies viselkedés tekintetében az emberek az idegenek nem ver
bális megnyilvánulásaiból és az ismerősök reflexióiból kapnak képet. A rátekintés, az 
arckifejezés, a test néhány mozdulata, az odafigyelés tartama, esetleg a megfordulás valaki 
után — mind nagyon lényeges jelzés a személyiség számára, akire az vonatkozik, és ezt a 
legtöbb ember akaratlanul és öntudatlanul is értékeli, számításba veszi. A családtagok, a 
barátok, az intim kapcsolatok ezt a visszajelentést nem pótolhatják, hiszen a személyiség 
tisztában van ezek „elfogultságával” , közléseik meghatározott alkalmakkor, más tartalmi 
mélységben kapnak inkább jelentőséget. Természetszerűen ez a visszajelentési hatás inkább 
fiatal korban lényeges, nem lényegtelen azonban idősebb korban sem, és lényegében az 
tekintendő hibásnak és kórosnak, ha idősebb emberek ilyenfajta „feed-back-érzékenysége” 
csökken (ez ugyanis általában időskori magatartászavar kialakulásával fenyeget).

5. Mind a kontroll, mind a visszajelentés lényegében kommunikáció, mégis külön 
közösségi funkcióként kell tekinteni a nem specifikus kommunikáció igényét. Számos 
szerző a kommunikációt a személyiség „respiratorikus” szükségletének tartja, vagyis 
olyannak, mint a légzést, amely nélkül nem lehet létezni, és amelyet észrevétlenül is foly
tatunk. Egymás mellett elhaladó idegenek tekintetváltása, találkozásokkor elmondott 
konvencionális szavak („pardon” , „tessék”, „köszönöm”, „kérem” stb.) már kommuniká
ciók, amelyeknek a személyiség homeosztázisában lehet bizonyos szerepük. Igazi szerepe a 
kommunikációnak akkor van, ha van benne valamilyen személyesség, kölcsönösség. Ezt pe
dig még a merev, a formálistól alig elütő ismerősi relációk is tartalmazzák. A lakótelepi 
utakon vagy tömegközlekedési járműveken rendszeresen felbukkanó idegen lassan isme
rőssé válik, és a kialakuló köszönő viszony szubjektíve fontos lesz a személyiségnek. Az 
időjárásról szóló — sokat gúnyolt, állítólag az angolok között tökélyig fejlesztett, sokak 
által „pszeudodialógusnak” nevezett — beszélgetés is ilyen funkciót tölt be, és finomabb 
elemzése hamar kimutatja, mennyi sajátos és személyes rejtett jelentés cserél benne gaz
dát. Ezek a csaknem észrevétlen kommunikációk a személyiség készenléti szintjét, érzelmi 
és motivációs feszültségét segítenek fenntartani. Gyakran a formális szereppartnerek segít
ségével bonyolódnak le az ilyenfajta kommunikációk (eladókkal, hivatalnokokkal, újság
árussal, benzinkutassal stb.).

6. Az információs igényt és a felszínes személyes kapcsolatok igényét is a közösség 
elégíti ki. Ezek részben a szomszédsági viszonyok keretében, részben a formális kapcsola
tokon át valósulnak meg. Még a legridegebb, legszemélytelenebb kultúrákban is egy idő 
után sokat megtudnak egymásról az emberek, és ez számukra fontos. Az is fontos, hogy a 
felszíni reláción belül az egymással kialakult szuperficiális viszony sajátos és személyes le
gyen, vagyis csak nekik szóló. Ez nagyon jól látható a formális szereppartnerekkel való vi
szonyban, amelyben a legtöbb ember ambicionálja, hogy őt egyedileg kezeljék, igényeit 
respektálják, sajátosságait figyelembe vegyék. Igen érdekes, hogy ezekre a felszínes kom
munikációs, információs és kapcsolati formákra akkor is szüksége van az embereknek, ha 
intim kapcsolataik megvannak és funkcionálnak, csak ezeknek nagyon intenzív fázisaiban 
csökken le az érdeklődés a közösségi külvilág iránt.

7. A közösség adja általában a személyiség komparatív referenciacsoportjait, vagyis 
azokat az embereket, akikhez a személyiség önmagát méri, viszonyítja. Érdekes szocioló
giai tény, hogy a társadalmi események, jelenségek értékelése nem egyedi, hanem csoport
viszonylatban folyó reakció. Ami a személyiség számára hasonlónak tűnő csoport egészé
vel történik, a személyiség számára természetesnek, elfogadhatónak látszik, akkor is, ha az
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rossz, negatív élmény. Már a gyerek is gyakran kisebbíti egy-egy iskolai kellemetlenség sú
lyát azzal, hogy az „egész osztály’’-га hivatkozik, amellyel ugyanaz megtörtént. Háborús 
szociológiai vizsgálatok mutatják, hogyha az egész ezreddel vagy hadosztállyal történt va
lami kellemetlenség, azt sokkal könnyebben elviselték a katonák, mintha csak néhány em
berrel vagy kisebb csoportokkal történt volna (Stouffer 1962, Hyman, Singer 1968). A 
közösség ismerő., alakjai jelentik azt a mércét, amelyhez az emberek számos vetületben 
önmagukat mérik. Gyakran a közösségben vannak a véleménybefolyásoló személyek 
Katz, Lazarsfeld 1955, Merton 1957), az „opinion leader”-ek, akik a személyiség egy-egy 
társadalmi szférában jelentkező értékítéleteit és attitűdszerű viszonyulásmódjait meghatá
rozzák. Ezek néha felszínes ismerősi kapcsolatok csupán.

8. A közösség baráti kapcsolatokat, tehát viszonylag intim relációformákat is segít 
kialakítani, és ezekből gyakran olyan kiscsoportok jönnek létre, amelyeknek normatív re
ferenciacsoport-funkciójuk van, vagyis amelyek a személyiséggel új normákat és viselke
désmódokat fogadtatnak el (Hyman, Singer 1968). A szomszédsági és ismerősi viszonyok 
így válhatnak személyiségformáló erőkké. Tradicionális közösségekben az ilyenfajta cso
portképződés nagyon gyakori, de nagyvárosi lakóhelyeken sem ritka. Különösen a serdü
lők referenciacsoportjai szerveződnek ilyen módon. Gyakran a deviáns kiscsoportok töltik 
be ezt a funkciót, és valószínűleg nem véletlen, hogy új lakótelepeken is gyakran megfi
gyelhetők a serdülők és fiatal felnőttek galeriszerű, szoros és a személyiségre nagy hatást 
gyakorló csoportkötelékei.

9. A közösség kölcsönös és segítő interakciós sémákat is kialakít. Ezek elsősorban 
a szomszédsági viszonyok keretében alakulnak ki. Nagy jelentőségük van, egy-egy segítő
akció tényleges értékén messze túlmegy a szimbolikus jelentés; az a tény például, hogy va
laki volt, aki mégis utánanézett, hogy egy rég nem látott magányos ember nem beteg-e; 
vagy volt, aki az otthon valamilyen gondjában, bajában segédkezet nyújtott. Rendszerint 
az ilyenfajta interakciós sémák az ismerősi és szomszédsági viszonyok szerves folytatásai, 
szinte észrevétlenül következnek a kommunikációs kapcsolatból. Ezek különösen idős 
emberek, magányosok életében jelentősek. Harmonikusan fejlődő közösségek szervezett 
segítő akciókra is képesek. Ilyen módon a közösség bizonyos mértékig pótolni, kompen
zálni képes az intimszféra zavarát, hiányát.

10. A szexuális párkapcsolatok is gyakran a közösség keretében alakulnak ki és fej
lődnek házassággá. A házasság szociológiai kutatásaiból már korán kiderült a „propinkvi- 
tás” — azaz a térbeli közelség, még pontosabban pedig a közösségi azonosság — szabálya 
(Kirkpatrick 1963). Ez azt jelenti, hogy a megnövekedett mobilitás és a munkaszerveze
tek, iskolák fokozódó jelentősége ellenére is a párok nagy hányada a lakóhelyi közösség 
V ipcsolatai alapján alakítja ki intim kapcsolatát.

11 -A  közösség a politikai aktivitás kereteit és indítékait is gyakran adja, motiválja 
tagjait a közérdek képviseletére, és ezzel olyan készségeket és késztetéseket ad a személyi
ség számára, amely mind társadalmi szempontból, mind pedig a személyiség saját emberi 
fejlődése szempontjából fontos.

12. A közösség jelentőségét mutatja végül, hogy olyan helyzetekben, amelyekben 
egy-egy szervezet egyes embercsoportok életének teljes egészét igénybe veszi és kontrollál
ja (ezek az ún. „totális intézmények” -  Goffman 1961 —, ilyen a katonaság, a börtön, az 
elmekórház, a hosszú úton levő tengeri hajó stb.),ű személyiség épségének, teherbírásának,
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további fejlődésének vagy restitutiv integrálódásának feltétele az, hogy a totális intézmény 
körülményei között az egészséges közösség létformája jöjjön létre. Ilyen helyzetekben elő 
kell segíteni a spontán, önálló döntések alapján kialakuló kommunikációt, a visszajelenté
sek szabad áramlatát, a formális kapcsolatok természetes és kényszertől mentes személyes
sé válásának lehetőségeit, a kölcsönös segítség sémáit, a komparatív és normatív effektust 
hordozó kiscsoportok kibontakozását stb. A mesterséges életnek tehát utánoznia kell a 
természetest, és ez mutatja a természetes közösségi viszonyok lélektani fontosságát, ame
lyet általában nem is veszünk észre, magától értetődőnek tartunk.

A közösség jelentőségét és életképességét mindez példázza és egyben azt is bizonyít
ja, hogy a közösség lélektanával sokkal többet kell foglalkozni. Többet kell foglalkozni 
azért is, mert egyelőre nem tudjuk, hogy a gyorsan változó életkörülmények között mi
lyen társas létformák előnyösek, és melyek hátrányosak a közösség optimális kibontakozá
sa szempontjából. Azt sem tudjuk, hogyan lehetne segítőleg, konstruktív módon belenyúl
ni a közösségek fejlődésébe. Pedig bizonyos, hogy a közösségi viszonyok alakulását intéz
ményesen, célzott módon segíteni kellene, hiszen túl sok és túl spontán, irányítatlan mó
don bekövetkezett változás zilálta szét a régi érintkezési formákat és hozott létre új kere
teket. Valószínű, hogy a közösségek befolyásolásában a népművelés intézményeinek, szer
vezeteinek is szerepe, feladata lehet, és ennek szabályszerűségeit, elveit jó lenne mielőbb 
tisztázni.

14 / D R . BUDA B.: A K Ö Z Ö SSÉG  PSZIC H O L Ó G IA I JE L E N T Ő S É G E

Irodalom

Becker, H. -Barnes, H. E. : 1961, Social Thought From Lore to Science, (third ed.) Dover 
Publications, New York Vol. 1—3.

Bogue, D. J.: 1963, Skid Row in American Cities. Community and Family Study Center, University of 
Chicago, Chicago.

Buda В.: 1974, A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. MRT Tömegkommunikációs 
Kutatóközpont, Budapest.

Burgess, E. W .- Bogue, D. J. (eds.): 1964, Contributions to Urban Sociology. The University of 
Chicago Press, Chicago.

Durkheim, E.: 1893, De la divison du travail social. F. Alcan, Paris.
Durkheim E.: 1897, Le suicide. Étude sociologique. F. Alcan, Paris.
Durkheim, E.: 1911, Les formes élémentaires de la vie religieux. F. Alcan, Paris.
Durkheim, E.: 1967, Az öngyilkosság. Szociológiai tanulmány, Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest. 
Foley, D. L.: 1952, Neighbors or Urbanites? The University o f Rochester Press, Rochester.
Goffman, E.: 1959, The Presentation of Self in Everyday Life. Doubleday, New York.
Goffman, E.: 1961, Asylum, Essays on the Situation o f Mental Patients and Other Inmates. 

Doubleday, New York.
Goffman, E.: 1863, Behavior in Public Places. The Free Press, New York.
Hunter, A.: 1975, The Loss o f Community: An empirical Test Through replication. American 

Sociological Review, Vol. 40. No. 5. 537—552.



Hyman, H. H.-Singer, E. (eds.): 1968, Readings in Reference Group Theory and Research. The Free 
Press, New York.

Katz, E.-Lazarsfeld, P. F.: 1955, Personal Influence. The Part Played by People in the Flow of Mass 
Communication, Free Press, Glencoe, 111.

Kirkpatrick, C :  1963, The Family as Process and Institution. Ronald Press, New York.
König, R.: 1967, Die Soziologie der Gemeinde. Rowohlt, Hamburg.
Martindale, D. : 1960, The Nature and Types of Sociological Theory. Routledge and Kegan Paul, 

London.
Mérei F.: 1971, Közösségek rejtett hálózata. A szociometriái értelmezés. Közgazdasági és Jogi Kiadó, 

Budapest.
Merton, R. K.: 1957, Social Theory and Social Structure, (sec. rev. ed.) Free Press, Glencone, 111.
Nemes F .-Szelényi/.: 1967, A lakóhely mint közösség. Akadémiai Kiadó, Budapest.
Sarason, S. В.: 1974, The Psychological Sense of Community. Prospects for Community Psychology. 

Jossey-Bass Publ. San Francisco.
Sorokin, P. A.: 1927, Contemporary Sociological Theories. Harper, New York.
Stouffer, S. S.: 1962, Social Research to Test Ideas. The Free Press, New York.
Tönnies, F.: 1931, Gemeinschaft und Gesellschaft, in: Vierkandt (hrsg.):op. cit. 180-191.
Vierkandt, A. (hrsg.): 1931, Handwörterbuch der Soziologie. F. Enke, Stuttgart.
Watzlawick, P.-Beavin, J.A. -Jackson, D. D.: 1967, Pragmatics of Human Communication. A Study 

of Interactional Patterns, Pathologies and Paradoxes. Norton, New York.

D R . BUD A B.: A K Ö ZÖ SSÉG  PSZIC H O L Ó G IA I JE L E N T Ő S É G E  / 15

Agócs Attila grafikája



SZOCIÁLPSZICHOLÓGIAI VIZSGÁLATOK 
AZ ISKOLÁBAN; ISKOLAI OSZTÁLYOK 
SZOCIÁLPSZICHOLÓGIAI ELEMZÉSE
ADATOK A KÖZÖSSÉGI SZERVEZŐDÉS FOLYAMATÁHOZ,
FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI INTÉZET, 1974.

Mérei Ferenc könyveit ismerteti: Fonyó Ilona

A Fővárosi Pedagógiai Intézet kétkötetes kiadványa (az első kötet megjelent 1974-ben, 
a második rövidesen megjelenik) az Intézet 1972—73—74-es, két tanévet befogó tovább
képzésének anyagát tartalmazza. A két szociálpszichológiai tárgyú tanfolyam célja az 
volt, hogy a részt vevő pedagógusok megismerjenek és megtanuljanak alkalmazni olyan 
vizsgálati módszereket, amelyek pedagógiai döntéseikben segítségükre lehettek. A tovább
képzés elméleti szakaszában Mérei és munkatársai négyféle szociálpszichológiai módszert 
ismertettek: a szociometriái felmérést, a szociálpszichológiai interjút, a szociálpszicholó
giai szövegelemzést és a tulajdonságlistával készített értékorientációs vizsgálatot. A mód
szerek középpontjába a szociometriái felmérést helyezték. A továbbképzések második sza
kasza a jelenlevő pedagógusok által végzett szociometriái vizsgálatok megbeszélésével telt. 
A két kötet ennek megfelelően egy-egy elméleti és egy-egy gyakorlati részt tartalmaz 
— utóbbiak konkrét szociometriái felméréseket, melyek már a tanfolyamok eredményes
ségéről tanúskodnak.

A Szociálpszichológiai vizsgálatok az iskolában kötetben Mérei ismerteti a szocio
metria hagyományos morenói módszerét és a szociogram-szerkesztés folyamatát. Az ala
pos, részletező és kifejtő leírás a hibátlan munkát hivatott elősegíteni az ezt igénylő gya
korlati szociálpszichológiában. Az olvasó a Moreno által bevezetett módszerről olyan ösz- 
szefoglalást kap, amely elegendő eligazítást nyújt mind az elméleti tisztázáshoz, mind gya
korlati feladatokhoz. A könyv első részében szó esik a Mérei által harminc éve bevezetett 
több szempontú szociogramról is, melynek az a lényege, hogy nemcsak az egyén csopor
ton belüli helyzetéről tájékoztat, hanem magáról a társas alakzatról (pl. iskolai osztály) is. 
Ennek a felmérésnek a során a probandusok a rokonszenvi alapon történő választások 
mellett funkció- és feladatvezérlésű választásaikat is közük.

Mivel minden emberi együttest, csoportot más és más probléma vagy probléma
konstelláció jellemez, a szerző szükségesnek tartja különféle szociometriái felmérőlapok 
alkalmazását. Ezek közül részletesen ismerteti a gyári vizsgálatokhoz készült А-l, az álta
lános iskolásoknak szóló B-3 és D-5, továbbá a középiskolákban alkalmazott D-4 típusú 
felmérőlapot.

A szociometriái adatok feldolgozásához és értelmezéséhez a könyv megismertet a 
gyakorisági táblázat, továbbá húsz szocioníetriai mutató fogalmával és típusával.

Hosszú fejezetben kerül sor hat iskolai osztály szociometriái felmérésének elemzé
sére — két gimnáziumi tagozatos első osztályé, egy szakközépiskolai első osztályé, egy ál
talános tantervű első és két harmadik gimnáziumi osztályé. A szociogramok értelmezését 
minden esetben megelőzi a pedagógusnak osztályáról adott rövid, áttekintő összefoglalója, 
amelyből megismerjük az osztály szocioökonómiai hátterét, tagozatos jellemzőit, főbb ér
deklődési területeit, tanulmányi eredményét, szervezeti tevékenységét. A szociogram- 
elemzések pontosak, jók.
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Külön-külön fejezet foglalkozik a szociálpszichológiai interjúval, szövegelemzéssel 
és az értékorientációs vizsgálattal. A szociálpszichológiai interjú kritériuma, hogy egy kö
zösségbe tartozó személyektől kérünk információkat közösségük életmódjáról. Ez a fajta 
interjú diád-helyzetben is, csoportosan is bonyolítható. A szerző hangsúlyozza a non- 
direktív magatartás szükségességét az interjuer részéről. Az interjú lefolytatásához a követ
kező javaslatai vannak: adjunk instrukciót (informáljuk a kísérleti személyt, miért, miről 
akarunk beszélgetni) — részesítsük előnyben az „általános alany.” használatát (hivatkoz
zunk a szokásosra)— sugalljunk különféle beszélgetési dimenziókat — tegyük explicitté, 
hogy fontosnak tartjuk epizódok elmondását (ne hagyjuk konkrét eseményektől eltávo
lodni) — figyeljünk az értékorientációs tendenciák kibontakozására.

Mérei tapasztalata szerint 30—40-es létszámú csoport esetén elég 10—15 fővel inter
jút készíteni; ezeket a személyeket a szociogram-hálózatról érdemes „leszedni” előzetes 
megfontolások után.

A szociálpszichológiai szövegelemzés egy kiscsoport beszélgetési szövege, illetve egy 
tematikus kép leírása alapján történik. Ez a fajta szövegelemzés arra a feltevésre támasz
kodik, miszerint minden csoport tagjai kifejezésre juttatják ítéleteikben-értékeléseikben a 
csoportra jellemző norma- és értékrendszert, ezért attitűdjeikből mindenkor visszakövet
keztethetünk. A szociálpszichológiai szövegelemzés feltárja a csoporttagok állásfoglalása
it, a tekintélyekhez való viszonyukat, társkapcsolataikat, önértékelésüket, a csoportban 
preferált emberi tulajdonságokat, értékviszonyaikat.

A tulajdonságlistával készített értékorientációs vizsgálat célja egy csoport, közös
ség rejtett normarendszerének feltárása. A vizsgálati személyek tulajdonságlistákról válasz
tanak; a választásokból kirajzolódik a közösség együttesen kiformált viselkedést megszabó 
irányulása.

Az Iskolai osztályok szociálpszichológiai elemzése kötet bevezető fejezete részlete
sen foglalkozik a pedagógiai döntéssel, a szocializációs folyamattal, a közösséggé szervező
déssel, a csoportformáló tényezőkkel, továbbá az iskolai osztályoknak mint pedagógiai 
mezőknek szociometriájával. Mérei részletesen kifejti az első kötetben már exponált gon
dolatát: legyen a pedagógus saját osztálya pszichológusa, ismerje meg műveleti szinten a 
szociálpszichológiai vizsgálatokhoz szükséges eszköztárat. Ha maga végzi a vizsgálatokat, 
osztálya ismeretében, tapasztalatai alapján életszerűen képes értelmezni a szociometriái 
mutatókat, eredményeket, ugyanakkor e mutatók standard értékei megvédik az értelme
zés szubjektivitásától. A megfoghatatlannak tetsző pedagógiai ráhatások némelyike — pél
dául a pedagógiai döntés — racionálisan elemezhető, s ehhez igen alkalmas a tanulók kötő
dési rendszerének feltérképezése a szociometria módszerével.

A szocializáció folyamata a jelen téma szempontjából azért érdemel említést, mivel 
az emberré válás és teljesebbé levés az életciklus minden fázisában társas feltételekhez kö
tött. A velünkszületett adottságok kibontakozása nem spontán történés-sor, hanem az 
egyént körülvevő társas közeg visszajelentéseinek nyomán alakul.

Az iskolai osztály társas közege olyan pedagógiai mező, amelyben a halmazból a 
közösséggé szerveződésig zajlanak csoportdinamikai folyamatok. Az első és második osztá
lyokra a szervezetlen halmaz-állapot jellemző. Később, az együttes élmények szaporodásá
val strukturálódni kezd e halmaz, s lassan kiscsoporttá érik. A tanulók utalásokban be
szélnek az együttes élményekre célozva, modelleket találnak társaik között, szignifikáns
nak élnek meg egy-egy személyt. Az iskolai osztály gyakran funkcionál viszonyítási cso
portként tagjai számára. A közösség az együttlét optimuma, amely nem minden osztály
ban valósul meg.



Mérei úgy véli, hogy a pedagógiai szakirodalom túl általánosan használja a „közös
ség” kifejezést, amennyiben a valamennyire rendezett együtteseket mind annak nevezi. 
Maga hat kritériumhoz köti a közösséggé minősítést. E kritériumok a következők: a kö
zösség integrált társas alakzat (helyzete tisztázott, nyilvánvalóan elkülönül egyéb közös
ségektől, a közösség tagjai tisztában vannak hovatartozásukkal); a közösség strukturált 
alakzat hierarchikus és szerepszerű tagolódással; a közösséget együttes erőfeszítés, továbbá 
saját szokások és hagyományok jellemzik; a közösségnek értékrendszere van, ezenkívül 
jellemző a kölcsönös segítség és egymás vállalása, azaz a szolidaritás.

E hat kritériumnak való megfelelés ideális szintet jelez bármely csoportban.
A halmaz — strukturált kiscsoport — közösség egymásraépülő fázisait a pedagógus 

többféle módon követheti nyomon. Leggyakrabban megfigyeli a közösségi szerveződés 
folyamatát vagy ezt többen figyelik meg egyszerre, akik feljegyzéseket is készítenek. Ha 
a szociometria módszerét választják a nyomonkövetésre, objektív mutatók segítségével 
tudják regisztrálni egy-egy osztály csoportdinamikai fejlődését, ehhez azonban az szüksé
ges, hogy e pedagógusok szociálpszichológiailag képzettek legyenek.

Hogy kiscsoport-e egy iskolai osztály vagy már közösség, nem mondja meg közvetle
nül egy szociometriái mutató sem. Különböző mutatócsoportok azonban adnak olyan 
támpontokat, melyekből következtetni tudunk a csoportszerveződés fokára. Kimondhat
juk például, hogy amint a halmazszerkezettől a tömbszerű szerkezeti típusig sűrűsödik 
egy társas közeg, úgy a csoport élete is egyre közösségibb. Ugyancsak a közösségi szerve
ződés irányába mutat a peremhelyzetben levő csoporttagok számának csökkenése, továb
bá az együttesben megragadható'hierarchikus és szerepszerű tagolódások létrejötte.

A szerző egyetért azokkal, akik szerint a közösséggé alakulás-alakítás nem szervezé
si, hanem pedagógiai és szociálpszichológiai feladat.

A kötet második része tizenkét, iskolai osztályban végzett szociometriái vizsgálatot 
ismertet részletesen. A felmérések némelyike az előző években elvégzett vizsgálatok foly
tatása ugyanabban az osztályban, ami azért rendkívüli jelentőségű, mert az időrendi egy
másutánban előttünk fekvő szociogramok folyamatokat, trendeket mutatnak meg. Mind a 
tizenkét szociogram-elemzés igen figyelemreméltó. Ebben a vizsgálat-sorozatban nyilván
valóvá vált, hogy a szociometriái módszer jól alkalmazható szakközépiskolákban és szak
munkástanuló-intézetekben is. Külön érdemes kiemelni, hogy az az ötven pedagógus, aki 
a két tanév folyamán a Fővárosi Pedagógiai Intézet kurzusaira járt, nagyszerűen megta
nult egy sok munkát és áttekintést igénylő szociálpszichológiai módszert. Remélhetőleg 
Mérei kétkötetes munkája további ösztönzést ad mind a pedagógusoknak, mind másoknak 
szociálpszichológiai vizsgáló módszerek elsajátítására, illetve adekvát alkalmazására.
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Komlósi Sándor
CSALÁDI KÖZÖSSÉGBEN

A CSALÁDI KÖZÖSSÉG 
SZOCIALIZÁCIÓS FUNKCIÓJA
ÁTTEKINTÉS HÁROM VIZSGÁLAT EREDMÉNYEIRŐL

A pszichológiai, szociológiai, nevelésszociológiai és pedagógiai kutatások egyre erőtelje
sebben hívják fel a figyelmet arra, hogy a gyermek fejlődése milyen nagy mértékben függ 
a családtól, a családi légkörtől, az abban uralkodó magatartásformáktól, a családtagok kö
zötti kapcsolatoktól.

A család szocializációs és nevelési tevékenysége igen fontos: ebben a folyamatban 
tanulja meg a gyermek az emberek közti kapcsolatok.alapvető formáit. Ha a családnak ez 
az alapozó munkája lényegében helyesen valósul meg, akkor az intézményes nevelés épít
het rá. Ha a szülői ház a gyermekben jól készítette elő a „talajt” , akkor az iskola folytat
hatja a „művelést”, és a családdal együttműködve kiteljesítheti a gyermek személyiségét. 
Ha azonban a család lényegében hibás alapokat rakott le, akkor az iskolának, a pedagógu
soknak kell megpróbálni korrigálni a szülői nevelés fogyatékosságait.

A család igen sokoldalú, bonyolult csoport, e tanulmányban csupán néhány, álta
lunk vizsgált vonatkozásra térünk ki. Kutatásaink alapján beszámolunk arról, milyen csa
ládi tényezők és hogyan hatnak a felső tagozatos tanulókra; hogyan foglalkoznak ma a 
szülők gyermekeikkel, a szülők közül ki dönt róluk különböző esetekben; milyen hatást 
vált ki a fiúkban és lányokban a szülői ellenőrzés tudata.

A GYERMEKEK TANULÁSHOZ, 
HÁZI MUNKÁHOZ VALÓ VISZONYA

Egyik vizsgálatunk, amely csaknem száz városi családra terjedt ki és négy évig tartott, arra 
irányult, hogy felderítsük, mely családi tényezők és milyen mértékben segítik elő azt, 
hogy az 5 -8 . osztályos korú gyermek tanuláshoz és házi munkához való viszonya minél 
jobb legyen.

Kutatásunkban azt vizsgáltuk, hogy a kb. száz felső tagozatos tanulónak milyen 
szubjektív kapcsolata van a tanulással, illetve a házi munkával mint egésszel (s nem azt 
akartuk kideriteni, hogy például mi a viszonya az egyes tantárgyakhoz, illetve az egyes há
zimunka-fajtákhoz; azt sem vizsgáltuk, hogy milyen az egyes tanulók tanulmányi eredmé
nye, illetve melyik házimunka-fajtát végzi legeredményesebben). Majd e viszony minősé
gét vetettük össze egy sor családi tényezővel, s a tendenciát tükröző összefüggéseket kí
vántuk megállapítani.

Adatgyűjtésünk után minden tanulót besoroltunk előre kidolgozott, meglehe
tősen egzakt kritériumok szerint a tanuláshoz és külön a házi munkához való viszonya



szempontjából vagy a pozitív, vagy a változó (közepes), vagy a negatív kategóriába. Az 
összesített eredményt az alábbi táblázat mutatja:
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Tanulók viszo- 
nyának minő

sége

A tanulók megoszlása

tanulás házi munka

fiú leány összes fiú leány összes

pozitív 30% 50% 38,2% 51% 55% 53%

viszonyszám 14,7 15,2 15,6 16,4

változó 47% 28% 39% 37% 39% 43%

viszonyszám 13,5 13,7 15,6 16,3

negatív 23% 22% 22,5% 2% 6% 4%

viszonyszám 12,6 11,4 15,2 16,1

összesítve 100% 100% 99,7% 100% 100% 100%

viszonyszám 13,9 13,8 13,8 15,6 17,4 15,9

Az adatok azt mutatják, hogy a vizsgált gyermekek tanuláshoz való viszonya rosz- 
szabb volt, mint a házi munkához való viszonyuk. Ezt a százalékos megoszlás is meg az ún. 
„viszonyszámok” is mutatják. (Ez utóbbiak minél magasabbak, annál jobbak.)

A családok életére és felfogására, tevékenységére jellemző, összesen 39 tényezőt 
különböztettünk meg, különítettünk el. Ezek közül a gyermekek tanuláshoz való viszo
nyával 36-ot, a házi munkához való viszonyával 33-at kapcsoltunk össze s vizsgáltuk meg 
a közöttük fennálló kapcsolat szorosságát, az összefüggés véletlenszerű vagy törvényszerű 
jellegét (ezt x2 matematikai statisztikai próbával végeztük). A következő táblázatos össze
állítás tartalmazza a tényezők felsorolását, valamint a tanulók viszonya és az egyes csalá
di tényezők közötti összefüggés szorosságának mértékét.
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Tényezőcsoportok és tényezó'k
Tanuláshoz Házi munkához 

való kapcsolat szorosságának mértéke
fiú leány együtt fiú leány együtt

I. A család társadalmi helyzete
apa életkora - — — — _ —
anya életkora - 85% — - — —
apa szül. helye - - - - — -
anya szül. helye - - - - — -

gyermek szül. helye - - - - - -
apa foglalkozása - - - 80% - -
anya foglalkozása - 80% - - — —

1. szüló'k politikai állásfoglalása - - - 85% - -
2. szülők munkához való viszonya - 95% 98% - 99,5% 95%

II. A család anyagi helyzete
3.egy fő havi jövedelme 80% - - - - -
4. szobák/személyek 80% - 85% 80% — —
5. tanulók elhelyezése - - - - 90% -

III. A család kulturális helyzete
6 .apa isk. végzettsége - - - 80% - -
7 .anya isk. végzettsége 95% - 90% - 80% —
8.apa viszonya önképzéshez - - 80% - - —
9 .anya viszonya önképzéshez 85% - 85% - - -

10. apa továbbtanul - - - — — —

11. anya továbbtanul - 95% — — — —

12. családi könyvtár 97,5% - 80% - - —

13.gyermek könyvtára - 98% 80% - — —
14. tv a családban 90% 80% 95% - - -
IV. A családtagok kapcsolatai
15.apa együtt él 85% - 85% - 80% -

16.anya együtt él - - - - - -

17.apa-anya viszonya 90% 99% 90% - 95% -
18.szülők-nagyszülők viszonya 90% 90% 90% - — —

19. szülők-gyermek viszonya 90% 99,5% 99,5% - 99,5% 95%
20. testvérek viszonya - - 90% - - -
V. A szülők ped. érdeklődése
21. szülők ped. érdeklődése 98% 99,5% 99,5% — 90% —

22. szülők ped. módszerei 95% 99,5% 99,5% - - -
VI. A szülők tevékenysége gyermekük 

tanulásával kapcsolatban 
23 .szülők támogatása tanulásban 99,5% 80% 99,5% 90% 80%
24.külön hely tanulásra - 85% - - — —

25.naponta leckeellenőrzés - 90% 80% 95% - -
VII. A szülők házi munkához való viszonya
26.apa szereti a házi munkát - - - - 90% 90%
27. any a szereti a házi munkát - - — 99,5% 80% 99%
28.otthoni főzés - — — — 98% —

29.apa segít a házi munkában - — — — 80% —

30. családban megkülönböztetik 
a női-férfi munkát _ _ _ _ _ __

VIII. A tanuló családbeli tevékenysége
31.gyerek napirendje 99,5% 99,5% 99,5% 80% 90% 95%
32.gyerek házi munkája 99,5% 80% 99,5% 95% 99,5% 99,5%



(Megjegyzések a táblázathoz: „I. A család társadalmi helyzete” tényezőcsoport első hét 
tényezőjét nem számoztuk, mert nem vontuk be a korrelációs vizsgálatba.

A %-értékek a családtényezők és a gyermekek adott csoportjának viszonyulása kö
zötti kapcsolat szorosságát jelzik. Szignifikáns, azaz szinte biztos, szinte törvényszerű a 
kapcsolat akkor, ha 95% vagy ennél magasabb ^-értéket kaptunk. Még a 90%-os szint is ko
moly összefüggést jelent. A 80—85%-os valószínűségi összefüggést a szakirodalom nem 
tartja elegendőnek, bár nézetünk szerint ezek halmozódása esetén számolnunk kell az 
ilyen tényezőkkel is.)

A táblázatban közölt eredmények azt mutatják, hogy az összes tanuló vonatkozásá
ban a tanuláshoz való viszony szignifikáns, törvényszerű kapcsolatban van

a szülők munkához való viszonyával, 
a családban levő tv-vel, 
a szülő—gyermek kapcsolattal, 
a szülők pedagógiai érdeklődésével, 
a szülők pedagógiai eljárásaival,
a szülők által a tanulásban gyermeküknek adott támogatással, 
a tanuló otthoni napirendjével, és 
a gyermek otthoni házimunka-kötelezettségeivel,

tehát a vizsgált tényezők közül 8-cal, majdnem egynegyed részükkel.

Ha fiúk vonatkozásában nézzük a tanulási viszony és a családi tényezők kapcsola
tát, láthatjuk, hogy

az anya iskolai végzettségével,
a családi könyvtár létével,
a szülők pedagógiai érdeklődésével,
a szülők pedagógiai eljárásaival,
a szülők által a fiúnak adott tanulásbeli támogatással,
a fiú napirendjével,
a fiű házimunka-kötelezettségeivel

volt megállapítható szoros kapcsolat (tényezők egyötöd részével).

A lányokra vonatkoztatva szignifikáns kapcsolat mutatkozott a tanuláshoz való vi
szonyuk és

a szülők munkához való viszonya, 
az anya továbbtanulása, 
a lány saját könyvtára, 
az apa és anya közötti kapcsolat, 
a szülők pedagógiai érdeklődése, 
a szülők pedagógiai eljárásai, és 
a lány napirendje

között (a tényezők majdnem egynegyed része között).

Ezek a családi tényezők tehát azok, amelyek legerősebben befolyásolják a gyerme
kek tanuláshoz való viszonyát. Ezek közül is kiemelendő a szülők pedagógiai érdeklődése,
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eljárásai, és ami ennek szinte következménye: a gyermek célszerű napirendje. A fiúknál 
emellett bizonyos objektív feltételek (családi könyvtár, anya iskolai végzettsége és a szü
lők segítsége a tanulásban), a lányoknál pedig mintha a család érzelmi légköre lenne dön
tőbb ( szülők közötti, leány és szülei közötti kapcsolat, szülők munkához való szubjektív 
viszonya, saját könyveihez fűződő kapcsolata).

A szignifikáns erősségű tényezők mellett találtunk egy sor olyan faktort is, amelyek 
kapcsolatának erőssége nem éri el a szignifikancia szintjét, de hatásuk kétségtelen (80— 
90%-os valószínűségű). Olyanok is vannak, melyek kapcsolatának szorosságáról az alkalma
zott matematikai módszer nem mutatott ki regisztrálható szintet, ezeknél a kapcsolat, te
hát a hatás is csupán esetleges, véletlen, nagyon kis valószínűségű. Azonban mind e két 
utóbbi tényezőtipusnak is van hatása a gyermekek tanuláshoz való viszonyára, de nem 
egyenként, elkülönítetten (mint a szignifikáns tényezőknek), hanem tényezőcsoportok 
együttes hatásaként, mennyiségi felhalmozódás részeiként. Ha a táblázaton felsorolt nyolc 
tényezőcsoport hatáserősségi sorrendjét vizsgáljuk, azt találjuk, hogy a gyermekek tanu
láshoz való viszonyára legerősebben hat a gyermek családbeli tevékenysége, a szülők pe
dagógiai tevékenysége, a szülőknek gyermekük tanulásával kapcsolatos tevékenysége, a 
szülők társadalmi tevékenysége.

Az összes tanuló vonatkozásában a házi munkához való viszonyulásukkal kapcso
latban a következő családi tényezők mutattak szignifikáns kapcsolatot:

a szülők munkához való viszonya, 
a szülők és a gyermekek viszonya, 
az anya szereti a házi munkát, 
a tanuló napirendje, 
a tanuló házi munka kötelezettségei.

Külön ъ fiúknál a kritikus szintnél erősebben ható tényezők:

a napi leckeellenőrzés, 
az anya szereti a házi munkát, 
a fiú házimunka-kötelezettségei.

A lányoknál a legerősebben ható családi faktorok:

a szülők munkához való viszonya, 
az apa és az anya közötti viszony, kapcsolat, 
a leány és szülei kapcsolata, 
az otthoni főzés,
a leány otthoni házimunka-kötelezettségei.

Az adatok szerint mind a három vonatkozásban (összes tanuló, fiúk, lányok) csak 
a gyermek házimunka-végzése van szoros kapcsolatban a tanuló házi munkához való viszo
nyával, a többi szignifikáns tényező vagy csak egy vagy két vonatkozásban meghatározó 
jellegű. Ha a tényezőcsoportok hatáserősségi rangsorát nézzük, megállapíthatjuk, hogy a 
gyermek házi munkához való viszonyát legerősebben befolyásolja családbeli tevékenysége, 
majd a szülők házi munkához való viszonya (azaz a példaadás), a szülők társadalomhoz va
ló viszonya és a családtagok egymáshoz való viszonya.



A vizsgálat kiszűrte a felső tagozatos tanulók tanuláshoz és házi munkához való vi
szonyának kialakulására ható legerősebb családi tényezőket. Kiderült az is, hogy más-más 
tényezőknek van determináló hatása a lányokra, illetve a fiúkra. Az is megállapítható volt, 
hogy más tényezők gyakorolnak döntő hatást a tanuláshoz, más tényezők a házi munká
hoz való viszony minőségének alakulására, továbbá, hogy a családi faktorok erőteljeseb
ben, markánsabban határozzák meg a gyermekek tanuláshoz, mint házi munkához való vi
szonyát. Az is látszik az adatokból, hogy a nagy hatású családi tényezők legnagyobb része 
a szülők aktív önnevelő, családalakító, tudatformáló törekvéseinek eredménye is.

2 4  / K O M LÓ SI S.: A CSALÁDI K Ö Z Ö S S É G ...

A SZÜLŐI MAGATARTÁSFORMÁK

Másik vizsgálatunkban az ország különböző részein kb. 1300 felső tagozatos tanulót kér
dőívvel kérdeztünk meg arról, hogy különböző konkrét esetekben milyen magatartást és 
milyen gyakran tanúsít vele szemben apja, illetve anyja. A konkrét helyzeteket úgy válo
gattuk össze, hogy azok a természetes szülő—gyermek kapcsolat szituációi legyenek, és be
lőlük alapvető szülői viselkedésmintákat lehessen összevonni. A konkrét élethelyzetek és a 
belőlük összevont 15 szülői magatartásforma a következő volt:

Gondozás: mindenféle dologról tud anyjával-apjával beszélgetni; vigasztalják és segí
tik, ha bánata van; mindig kéznél vannak, ha szükség van reájuk; bajlódnak és vesződnek a 
gyermekkel.

Testi fenyítés: veréssel fenyegetik; elverik; pofonokat adnak neki.
Teljesítmény megkövetelése: azt követelik, hogy különösen erőltesse meg magát; 

követelik, hogy többet teljesítsen, mint más gyermek; elvárják, hogy különösen jó jegye
ket szerezzen az iskolában.

Segítőtársi kapcsolat: olyan dolgokat mondanak a gyermeknek, amelyeket az szíve
sen tanul meg; segítenek neki otthoni barkácsolásában vagy kézimunkázásában; segítenek 
a házi feladatokban, ha valamit nem ért.

A z elutasítás kifejezése: szemrehányást tesznek, ha más gyermek jobban viseli ma
gát, mint saját gyermekük; lehordják és rákiabálnak; korholják, zsörtölődnek vele.

Elvi fegyelem: igazságosan büntetik; ha valamit meg kell tennie szülei számára, meg
magyarázzák, miért kell elvégeznie; ha megbüntetik, megmagyarázzák, miért büntették 
meg. «

Kedvezmények megvonása: külön munka elvégeztetésével büntetik meg; megtilta
nak neki különösen kedvelt tevékenységet; elveszik legkedvesebb tárgyait.

Szociális elkülönítés: büntetésből kiküldik a szobából; megtiltják neki, hogy barátai
val játsszon; büntetésből korábban küldik este aludni.

Felelősség elvárása: elvárják tőle, hogy odahaza segítsen; ...hogy saját dolgait rend
ben tartsa, holmiját helyre rakja; ...hogy bevásároljon.

Elnézés: mindenre rá tudja a gyermek szüleit beszélni; megtorlás nélkül elnézik, 
hogy a gyermekük rosszalkodik, neveletlen; nehezükre esik a szülőknek, ha meg kell bün
tetniük gyermeküket.
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Védelmezés: ha először megy valahova a gyermek, valamelyik szülője vele megy, 
hogy minden rendben menjen; szülők gondterheltek, ha nem tud gyermekük magán segí
teni; szülők ellenzik, hogy gyermekük tűi nagy gondot csináljon magának abból, ha vala
mi történt vele.

Érzelmi büntetés: a szülők csalódottnak és szomorúnak látszanak, ha gyermekük 
neveletlen, rossz; szülők rávezetik gyermeküket, hogy érezze hibásnak magát, hogy szé- 
gyellje magát, ha rossz volt; ha neveletlen volt gyermekük, kijelentik, hogy nem akarnak 
többé tudni róla.

Hatalom és tekintély érvényesítése: pontosan tudni akarják a szülők, mire adja ki 
gyermekük a pénzét; megmondják pontosan, hogy mikorra kell gyermeküknek hazajönnie; 
megkövetelik, hogy előre kérjen engedélyt, ha moziba vagy más szórakozásra el akar men
ni.

Baráti kapcsolat: örülnek a szülők, ha együtt vannak gyermekükkel; kirándulásokat 
és sétákat tesznek együtt; szívesen beszélgetnek.

Érzelmi jutalom: másoknak jó t mondanak a szülők gyermekükről; nagyon kedvesek 
hozzá; megdicsérik, ha valamit jól csinált.

A tanulók válaszai alapján, melyekben arról tudósítottak, hogy milyen gyakran al
kalmazza az apa, illetve külön az anya a különböző magatartásformákat, a gyakorisági 
sorrend a következőképpen alakr

1. felelősség elvárása,
2. elvi fegyelem,
3. érzelmi jutalom,
4. gondozás,
5. baráti kapcsolat,
6. hatalom-tekintély,
7. teljesítmény megkövetelése,
8. védelmezés,

A gyermekek mint szüleik nevelési eljárásait közvetlenül átélő személyek, úgy érzik, 
hogy szüleik leggyakrabban a felelősséget várják el tőlük, majd elvek, erkölcsi törvények 
szerint irányítják őket. Az érzelmi jutalmat is gyakorinak tartják a gyermekek, s a gondo
zást is sűrűn élvezik. Érdekes és kicsit meglepő, hogy a tanulók úgy érzékelik, hogy a fenti 
pozitív szülői magatartásformákhoz képest ritkábban alkalmaznak velük szemben bünte
tést: az érzelmi büntetés a sorrendben tizedik, sorban utána helyezkedik el az elutasítás 
kifejezése, a testi fenyítés, a kedvezmények elvonása és a társaságból való kirekesztés.

A következő táblázatban egymás mellé állítottuk mind a 15 magatartásformában az 
anyák és az apák szerepének gyakorisági mutatóit. A megoszlás adatai azt bizonyítják, 
hogy minden viselkedésformában az anyák gyakrabban foglalkoznak gyermekükkel, mint 
az apák. Ez vonatkozik a gondozásra éppúgy, mint a testi fenyítésre, a baráti kapcsolatra 
ugyanúgy, mint az elutasítás kifejezésére. Ugyanakkor alá kell húzni, hogy az apa és az 
anya esetében a gyermekkel való foglalkozás különböző módjainak gyakorisága a matema
tikai statisztikai összehasonlítással csak két szülői viselkedésformában bizonyult alapvetően 
különbözőnek: csupán a „felelősség elvárása” és az „érzelmi büntetés” terén tevékenyked
nek szignifikánsan gyakrabban az anyák az apáknál. További két magatartásformában a 
különbség megközelíti a szignifikanciaszintet szintén az anyák gyakoribb aktivitása jegyé-

ult:

9. segítőtársi kapcsolat,
10. érzelmi büntetés,
11. elnézés,
12. elutasítás kifejezése,
13. testi fenyítés,
14. kedvezmény elvonása
15. szociális elkülönítés.



ben („elutasítás kifejezése” és „baráti kapcsolat”). Mindezek az adatok azt mutatják, 
hogy — noha még mindig az anyák foglalkoznak többet a felső tagozatos gyermekekkel -  
az anya és az apa gyermeknevelő tevékenysége lényegesen közelebb került egymáshoz, az 
apák tehát a múlthoz képest már nagyobb és aktívabb szerepet vállalnak a gyermekekkel 
való foglalkozásban. Van ugyan még különbség a két szülő ilyen tevékenységében, 
de ez a vizsgált magatartásformák összességében már nem alapvető.
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A magatartásforma alkalmazásának gyakorisága
A szülői magatartásforma

Szülő esetben ban gyakran ritkán soha

% % % % %
felelősség elvárása anya 77 20 2 0,6 0,3

apa 39 46 12 2 0,9
elvi fegyelem anya 47 37 13 3 0,2

apa 45 34 14 6 1
érzelmi jutalom anya 33 53 13 1 -

apa 27 46 22 5 0,4
gondozás anya 23 61 15 0,6 0,1

apa 14 46 32 7 0,6
baráti kapcsolat anya 22 63 12 2 0,3

apa 18 55 21 6 0,5
hatalom—tekintély anya 35 43 16 5 0,8

apa 24 31 26 15 4
teljesítmény megkövetelése anya 19 42 25 13 0,9

apa 16 31 29 20 4
védelmezés anya 18 45 29 7 0,8

apa 8 32 39 19 2
segítőtársi kapcsolat anya 13 35 34 15 3

apa 13 33 36 14 4
érzelmi büntetés anya 8 46 36 9 0,8

apa 5 33 40 18 4
elnézés anya 2 19 53 25 1

apa 3 19 41 32 5
elutasítás kifejezése anya 3 15 51 24 7

apa 1 12 46 31 10
testi fenyítés anya 2 15 31 38 14

apa 1 7 28 42 22
kedvezmények elvonása anya 0,2 5 21 44 29,6

apa 0,6 3 16 39 41
szociális elkülönítés anya 0,5 4 19 41 35

apa 0,5 5 14 35 46

A családok falusi, illetve városi jellege szerint csoportosítva az adatokat azt talál
tuk, hogy a 15 szülői viselkedésforma közül tízben a falusi szülők kerülnek ritkábban 
kapcsolatba gyermekükkel, tehát a falusi tanulókkal kevesebbet foglalkoznak szüleik, 
m int a városiakkal. Ugyanakkor öt magatartásformában a falusi szülők aktivitása gyako
ribb, mégpedig a testi fenyítés, az elutasítás kifejezése, a kedvezmények elvonása, agon-
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dozás és elnézés terén. Falun gyakrabban büntetnek, tehát a pedagógiai módszerek főleg ne
gatív előjelűek, s ezek mellett tartják fontosnak a gondozást, de gyakran nézik el gyerme
kük viselt dolgait. Ezen általános különbségen kívül azonban csak egyetlen magatartásfor
mában volt kimutatható szignifikáns különbség: baráti kapcsolat lényegesen kevesebbszer 
fordul elő falun szülő és gyermeke közt, mint városon. Még két másik, megközelítőleg szig- 
nifikancia-szintű különgség is jelentkezette városi szülők lényegesen gyakrabban használ
ják hatalmukat, tekintélyüket gyermekeik irányítására és kevésbé elnézőek gyermekeik
kel szemben, mint a falusi szülők. Ugyanakkor az összes szülői magatartásforma vizsgálata 
azt mutatja, hogy a városi gyermekek általában több és korszerűbb szülői törődésben ré
szesülnek, mint falusi kortársaik. Mindazonáltal nem mutatható ki a városi és falusi szülők 
egész nevelési rendszere közt alapvető különbség: megállapítható, hogy a városi és falusi 
családokban a gyermekekkel való foglalkozás formái hasonlóbbakká váltak egymáshoz.

Megvizsgáltuk azt is, hogy a gyermek neme szerint van-e különbség abban, hogyan 
bánnak a szülök fiú-, illetve leánygyermekükkel. A 15 szülői magatartásformából tíz eset
ben ritkábban alakul kapcsolat a lányokkal, mint a fiúkkal: a szülők kevesebbet törődnek 
vagy kell törődniök a lányukkal, mint fiúkkal. Öt esetben viszont gyakoribb a lányokkal 
való foglalkozás: többször várnak el tőlük felelősségteljes viselkedést, mint a fiúktól, több
ször elnézők irántuk, többet ellenőrzik és irányítják őket, gyakrabban nyilvánítanak irán
tuk a szülők pozitív érzelmeket (baráti kapcsolatot és érzelmi jutalmat). Lényegbevágó 
különbség: a testi fenyítést, szociális elkülönitést, kedvezmények elvonását szignifikánsan 
kevesebbszer alkalmazzák lányokkal, mint fiúkkal szemben. Ritkábban fejezik ki az eluta
sítást a lányokkal szemben, viszont gyakrabban nyilvánítanak érzelmi jutalmat és elnézést 
a lányok iránt. A tanulók válaszai alapján úgy látszik, hogy a fiúkkal általában többet fog
lalkoznak a szülők, mint a lányokkal, de ez a többlet több fegyelmezést, több büntetést 
és kevesebb érzelmi kapcsolatot jelent. A különbségek ellenére is meg kell állapítani, hogy 
a fiúkkal, illetve lányokkal kapcsolatban tanúsított szülői magatartásformák egész rendsze
rében nincs alapvető eltérés: eléggé hasonlóan bánnak a szülők fiú- és leánygyermekükkel.

Összehasonlítottuk a városi anyák gyermekükkel szemben tanúsított viselkedését a 
falusi anyákéival, illetve a városi apák viselkedését a falusi apákéival, mert látni akartuk, 
hogy a település és a szülő neme milyen hatással van a szülő—gyermek kapcsolatára. Az 
adatok azt mutatták, hogy a városi anyáknál a gyakoribb szülői magatartásformák nagyobb 
része pozitív támogatás, a falusi anyáknál viszont a különféle büntetésfajták. A városi apák
nál erős az ellenőrzés, a támogatás, de a büntetés is; a falusi apáknál a büntetés dominál. 
Általánosságban megállapítható, hogy a városi és falusi anyák gyermekükkel szemben ta
núsított viselkedésformái jobban hasonlítanak egymáshoz, mint a városi és falusi apákéi. 
Úgy látszik, hogy a településsel együttjáró determináció kisebb, mint a nemi jelleggel ösz- 
szekapcsolt társadalmi—családi szerepkör, és a hagyományos anyai, illetve apai viselkedés- 
minták.

Elvégeztük az összehasonlítást a városi-falusi különbségnek a gyermekek neme sze
rinti vonatkozásában is. Az eredmény: a városi fiúknál és a falusi lányoknál gyakoribbak a 
szülői törődés különböző formái, mint a falusi fiúknál és városi lányoknál. A fiúkat sokkal 
szigorúbban kezelik szüleik a városban, mint a lányokat, falun viszont a lányokkal szem
ben szigorúbbak, míg a városi lányokkal enyhébben bánnak szüleik. Úgy látszik, hogy a fa
lusi fiú a legelhanyagoltabb, a városi lánnyal már többet foglalkoznak szülei, a falusi lány
nyal még többet (ő a „féltősebb” , rá kell jobban vigyázni), de a legtöbbet a városi fiúval 
törődnek szülei.



Kíváncsiak voltunk arra is, hogy a szülők neme hogyan befolyásolja a különböző ne
mű gyermekével kialakított interakciókat. Az összehasonlítás azt mutatta, hogy az apá
nak, illetve az anyának gyermekével szembeni magatartása sokkal jobban különbözik a 
gyermek neme szerint, mint amennyire különbözik az apának, illetve az anyának városi 
vagy falusi mivoltából fakadó magatartása. A települési viszonyokból eredő meghatáro
zottságok tehát ismét gyengébbnek bizonyultak, mint a gyermek neméből következő ha
gyományos viselkedésminták. Megállapíthattuk, hogy az apák és az anyák különös meleg
séggel viseltetnek az azonos nemű gyermekük iránt, az apák a fiúkkal foglalkoznak töb
bet, az anyák pedig lányukkal törődnek jobban. Ez a tendencia jobban kitűnik városban, 
mint falusi szülőknél.

Csoportosítottuk az adatokat az apa foglalkozása szerint is, azonban a mintát csak 
öt társadalmi rétegre differenciáltuk: munkás, paraszt, értelmiségi, alkalmazott és önálló.

Azt találtuk, hogy az apának a társadalmi munkamegosztásban a fenti módon meg
különböztetett helye a családi nevelés egészében, a gyermekekkel szemben alkalmazott 
szülői magatartásformákban ma már nem dominálóan meghatározó tényező: csupán 10— 
20%-ukat befolyásolja. Megállapíthattuk azt is, hogy a különböző szociális kategóriába so
rolt családokban az anyák hasonlóbban viselkednek gyermekeikkel szemben, míg az apák 
viselkedésformáiban erősebben látszik a foglalkozás szerinti különbség. Hasonló képet mu
tat a városi-falusi összevetés is: a különböző foglalkozású városi, illetve falusi apák közt 
nagyobb a különbség témánk terén, mint a különböző szociális kategóriájú falusi, illetve 
városi családokban az anyák közt. Úgy tűnik, hogy az apa szociális réteghelyzete erőtelje
sebb befolyást gyakorol az apának gyermekével szemben tanúsított magatartására, míg az 
anyák jobban őrzik, konzerválják a réteghelyzettől viszonylag függetlenebb „női, anyai” 
viselkedésmintákat.

A városi családokról azt is megállapíthatjuk, hogy a különböző társadalmi réteghez 
tartozó szülők közt az éles, markáns különbségek jobban eltűntek, az eltérő szociális réte
gek szülői magatartásformáikat illetően jobban összemosódtak, mint a különböző réteghez 
tartozó falusi szülőknél. Ez nyilván az urbanizáció hatása.

A részletek azt is világosan kimutatták, hogy az értelmiségi családok többet foglal
koznak gyermekeikkel, mint a más kategóriához tartozó szülők, s hogy ugyanakkor gyak
rabban alkalmaznak ösztönző, pozitív érzelmeket kiváltó módszereket, mint büntetést. A 
munkásszülők gyakrabban teremtenek gyermekükkel kapcsolatot, mint a parasztanyák és 
-apák: általában a mezőgazdasági fizikai dolgozók bánnak a legkonzervatívabb módon 
gyermekeikkel.

Fontosnak tartottuk, hogy adatainkat elemezzük aszerint is, hogy az anya munka- 
vállaló vagy háztartásbeli. Az eredmény ugyanaz, ami több más vizsgálatnál is, hogy ti. az 
anya munkavállalása önmagában nem szükségszerűen okozza a gyermekkel való törődés 
lanyhulását, minőségének romlását. Nem állapíthattunk meg mi sem általánosságban lé
nyeges gyakorisági különbséget a munkavállaló, illetve a htb. anyák családjaiban az anya 
vagy az apa részéről alkalmazott szülői viselkedésformákban. A szignifikáns különbségei 
mutató esetek háromnegyed részében a dolgozó anyák családjaiban foglalkoztak többet a 
gyermekkel, s nem az otthon maradó anyák családjaiban; ezek a lényegesen különböző 
gyakoriságú szülői magatartásformák azonban az összes eseteknek töredékét jelentik csu
pán. Ugyanakkor nem szabad elhallgatnunk, hogy a dolgozó anyák családjaiban gyakoribb 
szülői viselkedésformák kétharmad része büntetés jellegű. Tehát a dolgozó anya és férje a 
htb. anyához és férjéhez viszonyítva aránylag többet foglalkoznak gyermekükkel, de
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fáradtságukban, idegességükben, időhiányukban, türelmetlenségükben lényegesen többet 
büntetnek, mint amennyit követelnek, pozitív érzelmi kapcsolatot valósítanak meg gyer
mekükkel.

A GYERMEKKEL KAPCSOLATOS SZÜLŐI DÖNTÉSEK

Vizsgáltuk azt is, hogy a felső tagozatos tanulók tapasztalata szerint bizonyos konkrét 
esetekben melyik szülő dönt a családban. Azokat a családokat, amelyekben mindig az apa, 
illetve az anya döntött, patriarchális, illetve matriarchális családoknak, amelyekben leg
többször, de nem kizárólagosan az apa, illetve az anya döntött, patrieentrikus, illetve 
matricentrikus családoknak, amelyekben a döntést közösen hozták, amelyekben mindkét 
szülő egyaránt részt vett a gyermekkel kapcsolatos minden kérdés eldöntésében, egalitári- 
us, demokratikus döntésű családoknak neveztük.

Adataink azt mutatták, hogy az összes vizsgált családnak majdnem 20%-a patriarchá
lis, kb. 6% patricentrikus, 46% egalitárius, kb. 6% matricentrikus és kb. 22% matriarchális 
döntésű. Ez a helyzetkép azt tükrözi, hogy családjainknak már majdnem felében együtt 
dönt a gyermek ügyeiben az anya és az apa. Ez önmagában is igen nagy haladás a családi 
nevelésen belüli demokratizmus terén. Ugyanakkor még erősen érvényesül a konzervatív, 
egyszemélyi döntési rendszer a családokban.

A fenti kép alapján azonban nem szabad azt gondolnunk, hogy például az általában 
demokratikus döntésű családban mindenfajta szituációban közösen döntenek a szülők, 
vagy, hogy a patriarchális családokban minden kérdésben kizárólag az apa dönt. A döntés 
jellege függ a gyermekkel kapcsolatos problémák milyenségétől is. A patriarchális döntés 
legnagyobb arányú a büntetés-szituációknál: ezekben az esetekben magasan a fentebb kö
zölt átlag fölött van (26% és 35%-os arány között); ugyanezekben a szituációkban az egyet
értő döntés a legalacsonyabb arányú. A büntetés terén tehát még meglehetősen dominál 
az „atyai fenyítési jog”. Ezzel szemben nagyon alacsony arányú az apák kizárólagos dön
tése, szerepe a baráti kapcsolatot reprezentáló esetekben, itt mélyen a fenti átlag alatt van 
(5% és 7% között). Az apák jelentős része tartja még a „három lépés távolság” tekinté
lyét. A gyermekek ellenőrzésében, gondozásában, irányításában pedig az anyák döntési 
szerepe kerekedik felül.

A családok városi vagy falusi volta, az anya munkavállaló vagy háztartásbeli jellege 
nem okoz szignifikáns eltérést az átlagos képtől a szülőknek a gyermekkel kapcsolatos 
döntéseiben, csupán bizonyos részleges változásokat eredményez. Az apák és az anyák is
kolai végzettsége alapján végzett elemzés azonban azt látszik bizonyítani, hogy az alacsony 
iskolai végzettség (a családokban a szülők általában azonos vagy hasonló szintű iskolát vé
geztek, tehát a végzettség hatása halmozódva jelentkezik egy-egy családban) meglehetős 
mértékben konzerválja az anya vagy apa kizárólagos döntéseit, a szülők magasabb iskolai 
végzettsége pedig lényegesen gyakrabban jár együtt a demokratikus, közös vezetéssel, dön
téssel.
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A SZÜLŐI ELLENŐRZÉS TUDATÁNAK HATÁSA 
A GYERMEKEK DÖNTÉSEIBEN

A harmadik vizsgálat tulajdonképpen szociálpszichológiai kísérlet volt. Felső tagozatos ta
nulóknál mesterségesen előidéztük a szülői, illetve kortárs-csoporti ellenőrzést, és azt vizs
gáltuk, hogy ilyen szociális kontroll hatására hogyan változik a gyermekek döntése külön
böző konfliktushelyzetekben. Jelen tanulmányban e vizsgálatból csak azt elemezzük, ho
gyan hat a szülői ellenőrzés tudata a gyermekre, milyen irányban módosítja elhatározását. 
Vajon a társadalmunk által hivatalosan elfogadott erkölcsi normák fokozottabb tisztelet
ben tartását váltja-e ki a korai serdülőkorban levő tanulókból a szülői, családi ellenőrzés 
tudata, vagy éppen ellenkezőleg (mint például az amerikai vizsgálatok bizonyítják az otta
ni gyermekekről), a felnőtt normákkal való fokozottabb szembeszegülést?

A konfliktus-szituációk közt voltak olyanok, melyekben a gyermeknek valamilyen, 
a társaik által megtenni szándékolt rossz cselekedet helytelenségéről lehetett meggyőzni 
társait (javító szándék elnevezéssel illettük ezt a típust). Volt olyan, amikor a társak tevé
kenységében való részvétel, a velük való egyetértés vagy ennek ellenkezője közt választha
to tt a vizsgálati személy {alkalmazkodás -  konformitás). Szerepelt a szituációk közt olyan, 
amelyikben a gyermek egyéni szimpátiájának kimutatása, képviselete (egyéni szimpátia), 
illetve amelyikben saját jól felfogott egyéni érdeke, fejlődése (egyéni fejlődés) miatt ke
rülhetett ellentétbe társai csoportjával, emiatt különülhetett el tőlük vagy tarthatott ve
lük. Végül felvetettünk az árulkodással (felnőttek tájékoztatása) és a divatjelenségekkel 
(divat) kapcsolatos szituációkat is, melyekben a gyermekeknek dönteniök kellett, hogyan 
cselekednének az adott helyzetekben.

Az adatok feldolgozásánál először is azt kellett megállapítanunk, hogy sikerült-e 
a kísérleti helyzetet előidéznünk, azaz szignifikánsan eltérnek-e a kísérleti tervben felvett 
adatok a többitől. Ezt a matematikai próba igazolta, tehát a gyűjtött anyagból levonha
tunk megállapításokat a szülői ellenőrzés hatására.

A tanulók (kb. 380) a szülök kilátásba helyezett tudósításának feltétele esetén foko
zottabb mértékben követték döntéseikben a fe ln ő ttek  normáit, mint semleges (nem kísér
leti) esetben. Csupán egyetlen viselkedésformában (a fenti hat közül), az egyéni fejlődés
ben mutatkozott lényegtelen csökkenés. Úgy látszik, a gyermekek számára nem eléggé 
tisztázott az, hogy saját jól felfogott egyéni fejlődése érdekében helyesebb lenne nem a 
csoporttal tartania, hanem elkülönülnie attól, s különállását érvényesíteni. (A kérdőíven 
például ilyen történetek reprezentálták az e típusú szituációkat: számára érdekes könyv 
olvasásától hívják el barátai beszélgetni; számára érdekes és értékes, tanulságos tv-program 
megnézésétől hívják el társai szórakoztató tv-program közös megtekintésére; számára érdé 
kesebb nyári táborozásról mondjon le a társaival való együtt-táborozás kedvéért; a lecke 
megtanulása céljából szakítsa-e félbe a társakkal folytatott játékot stb.)

A fiúk  döntései öt szituációtípusban a társadalmi értékek magasabb szintű elfogadá
sa irányába mozdultak el, náluk is csak az egyéni fejlődéstípusnál következett be csökke
nés. A lányoknál azonban csak három viselkedéstípusban emelkedett a döntés a felnőtt
orientáció irányába (egyéni szimpátia, alkalmazkodás, árulkodás), a másik háromban gyen
gült a társadalmi normákkal való azonosulás (egyéni fejlődésjavító szándék, divat). A va- 
riancia-analízis kimutatta, hogy a fiúk és lányok döntései közötti különbségek szignifikán
sak, tehát a nemekre tendenciaszerűen jellemzőek.
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Külön regisztráltuk a társadalmi normákkal való egyet nem értés arányait (antiszo
ciális döntések). Az összes tanuló esetében az ilyen döntések aránya általában csökkent 
(az egyéni fejlődés esete kivételével), a fiúknál mind a hat, a lányoknál négy típusban 
csökkent, a javító szándéknál és az egyéni fejlődésnél emelkedett.

Az összes tanulónál, és külön a fiúknál a szülök megígért ellenőrzése homogénabbá, 
egyöntetűbbé tette a döntéseket, a lányoknál azonban a divat, a javító szándék és az egyé
ni fejlődéstípusoknál a szóródás növekedett, tehát a lányok döntései jobban megoszlot
tak, differenciálódtak.

A gyermeki döntések elmozdulása és a szóródás alakulása tükrözi azokat a szülői 
elvárásokat, amelyeket a gyermekek elfogadtak: a társakhoz való alkalmazkodást, a fel
nőttek tájékoztatását, az egyéni szimpátia nyilvánítását. De azokról a szituációtípusokról 
is tudósít, amelyekben a társadalmi normák, s ennek nyomán a szülői ráhatások a gyer
mekben némi bizonytalankodást, ellenérzést váltanak ki: egyéni fejlődés, divat és javító 
szándék (gondoljunk a szülői intelmekre: „Ne avatkozz bele a más dolgába!”) terén. Meg
állapítható még az is, hogy a fiúk a szülők hatására erőteljesebb felnőtt-orientációt mutat
tak, mint a lányok, de a szülői ellenőrzés általában a társadalmi normák fokozottabb figye
lembevételére és elfogadására késztette a tanulókat.

Vizsgálataink is megmutatták (hasonlóan más.családkutatásokhoz), hogy az országunkban 
végbement hatalmas társadalmi-gazdasági.változások nem hagyták érintetlenül a családo
kat sem, de különösen módosították bizonyos mértékig szocializációs funkcióit, gyermek
nevelő tevékenységét. Nyilvánvalóan a társadalmi-gazdasági viszonyok továbbfejlődése 
pozitív hatást gyakorol a családi életmód minőségének alakulására, és minden bizonnyal a 
szocializációs és gyermeknevelési szférára is.

De vizsgálataink azt is mutatják, hogy a családi életmódnak, szokásoknak, a család
tagok közti kapcsolatoknak nagyfokú a stabilitásuk, szívósan hagyományozódnak nemze
dékről nemzedékre, a „mintával" öntudatlanul „azonosul” a gyermek, s életének későbbi 
szakaszában követi azt saját tevékenységében. Ezért nagyon fontos, hogy a társadalom
ban végbemenő változásokkal párhuzamosan a szülők tudatában is igyekezzünk szemlélet- 
változást elérni, hogy maguk tudatosan is gyorsíthassák a család életmódjának, szokásai
nak, egymásközti kapcsolatainak, a család szocializációs funkcióinak és gyermeknevelő te
vékenységének korszerűbbé tételét. ■

Arra kell törekednie minden érdekelt szervnek, intézménynek, hogy felébressze a 
szülőkben a pszichológiai-pedagógiai kérdések iránti érdeklődést (láthattuk e tényezőnek 
hatalmas szerepét az első vizsgálatban), hogy beláttassa a szülőkkel, hogy a gyermekneve
léshez szükséges elemi fokú pedagógiai és pszichológiai ismeretek a modern általános mű
veltség része, s hogy csak ennek a pedagógiai-pszichológiai minimumnak a megszerzése és 
saját gyakorlatukban való helyes alkalmazása segíti őket abban, hogy gyermekeiket saját 
örömükre és a fiatalok személyiségének minél tökéletesebbé fejlesztésére neveljék, hogy a 
társadalom minél értékesebb személyiségekkel gyarapodhassék.
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„VELEM MINDEN 
MÁSKÉPP TÖRTÉNT..."
R. Mútyus Alice interjúja

1951-ben kiutaltak egy lakást a Bartók Béla úton egy négygyermekes családnak. A negye
dik gyermek akkor volt kéthónapos. Ő, aki a család „szebb időszakából” már semmit 
nem érzékelt. Úgy tudja, azelőtt olyan nyomortanyafélén laktak. Akkor még szülei az 
Ikarusz-gyárban dolgoztak. Azt mondja, vele minden másképp történt, mint másokkal.

A CSALÁD

Négy gyermek, mind a négy lány. Mikor megszülte az anyja, és az apja megtudta, hogy ő is 
lány lett, nem nézte meg a kórházban. Később sem szerette meg. Ő szereti azért az apját 
is meg az anyját is, hogy ez nem törvényszerű, azt még magának se vallja be.

A szülei külön élnek, amióta eszét tudja. Régebben annyi megvolt még, hogy édes
anyja vezette a háztartást, de akkor sem beszéltek már az édesapjával. Nem is köszöntek 
egymásnak. Ma már semmi közük nincs egymáshoz. Anyja nyugdíjig a Kötőipari KTSZ- 
ben orsózógépen dolgozott. Életét eddig sem tudta megoldani, most már nem is akarja. 
Szépirodalmat olvas, hogy elfeledje a mindennapokat. A lányai sorsát nem irányítja, elég, 
hogy munkát adott a kezükbe. Semmit nem vár már az élettől. Egyedül maradt.

Apja, a nyugdíjas asztalos, fizetéskor ötszáz-ötszáz forintot kap a feleségtől és két 
otthon élő lányától, ráér bevásárolni, nem dolgozik már. Ennyi köti a családhoz.

Legkisebb nővére maga sem tudja, hogy lett először műanyagfeldolgozó, azt köve
tően pedig ápolónő. Valahogy így alakult az élete.

„A papám egy rendkívül magának való ember. Mi sem beszélgetünk vele, mert nem 
lehet. Hogy örülne, sose látni rajta. Pedig én tudom, hogy néha azért örül. A mamám rend
kívül lobbanékony, ingerlékeny. Egyáltalán nem férnek meg egymással. Többször gondol
tak arra, hogy elválnak, de nem adták be egyszer sem a válókeresetet. Nem lustaságból, 
hanem azért, mert úgyse jelentene semmit, ha elválnának. Lakás nincsen, és amíg egy la
kásban élnek, addig úgyis teljesen mindegy. Nekem bármi problémám volt, mindig a leg
kisebb nővéremmel oldottuk meg.”

Két idősebb nővére tizennyolc éves kora körül ment férjhez. A legnagyobb nővére 
még akkor, mikor ő iskolába járt. Egyikük sem törődött a család ügyeivel, nem érdekelte 
őket, mi van otthon, csak a saját dolgaik. Megbeszélni nem lehetett velük soha semmit.

Az egyik nővére most ment másodszor férjhez. Tíz évig maga nevelte első házasságá
ból született lányát. A mostani férje Erdélyből való. Ugyanabban a vegyi laboratóriumban 
dolgoznak mindketten. A nővérét pár éve leszázalékolták, beteg a veséje.



A másik nővére, aki szintén férjnél van, textiltechnikus. Férjével a textiles iskolában 
ismerkedtek össze, egy helyen dolgoznak.

„Velem minden másképp történt, mir* a többi gyerekkel. Én az óvodát úgy hagy
tam ott, hogy el sem búcsúztam a társaimtó1 s az iskolát is rosszul kezdtem. Nem tudom 
miért, de apám rokonaihoz úgy mentünk ^mániába, hogy nem vártuk meg az óvoda vé
gét, és az iskola már megkezdődött, amikor megjöttünk. Anyukám vitt be az iskolába, 
bevitt az osztályba és... hát ott már mindenki ismerte egymást. Leültem, a többiek néze
gettek, nem vagyok különben sem barátkozós, és persze én voltam az idegen. Oda ültet
tek egy helyre, aki mellettem ült, az meg azt mondta, hogy menjek el onnan, mert ott ül 
valaki, csak most beteg. Sírtam. Rosszul kezdődött...”

Az általános iskolában érdeklődése alakulását az határozta meg, hogy melyik tanár 
szerette őt, és ő melyikhez tudott kötődni. így nehéz lett volna jól dönteni, hogy mit csi
náljon tovább. Soha a későbbiek során nem is tudta, nem is szerette a matematikát, de 
olyan tanárnő tanította ötödiktől, akihez ragaszkodott, ezért saját maga meglepetésére is 
abból a tárgyból, amiből aztán középiskolában a leggyengébb volt, ötödiktől nyolcadikig 
négyes-ötösöket kapott.

Készsége a tornához és a rajzhoz volt. Nyolcadikban az MTK-ban tornászott. Ami
kor rájött, hogy nem tudja, hova kellene mennie, arra gondolt, ha korábban kezdi a spor
tot, tornatanár lett volna.

„Nem voltam tehetséges. Nem szerettem tanulni. Nem érdekelt. Nyilván azért nem 
foglalkoztak velem a tanárok sem. Amikor végül be kellett adni, hova megyek nyolcadik 
után, másodiknak írtam be a textiles iskolát, ahova végül kerültem. Azért írtam be egyál
talán, mert az egyik nővérem is ott tanult, gondoltam, az jó, az szakma. Elsőnek azt írtam 
be, hogy aranyműves ipari tanuló. Azt szerettem volna. Ott a saját fantáziám szerint csi- 
szolgathattam volna. De oda nem vettek fel. Nem is kellett odamenni, hogy megnézze
nek bennünket, csak küldtek egy papírt, hogy nincs hely. Az még eszemben járt, hogy 
idegenvezetőnek kéne menni... Érdekes módon, amennyire szerettem rajzolni, eszembe 
se ju to tt, hogy valami rajzzal kapcsolatos legyek. Jártam rajzszakkörbe. Szerettem járni. 
Egy félkarú fiatal férfi volt a rajztanár. Nagyon jó volt a légkör. Biztos, hogy nem rajzol
tam  a legjobban, de szerettem csinálni. Nagyon szerettem tornászni, egyébként, biztos, 
hogy nem voltam tehetséges tornász, csak nagyon szerettem csinálni és nem voltam ügyet
len, hogy ne csinálhassam.”

Ez az önkicsinylés a későbbiekben meghatározójává vált, mindenben gátolta csak
nem húszéves koráig. Nem ismerte magát, nem bízott magában. Önismeretét, önbizalmát 
nem segítette alakulni senki. Nyolcadik után elment a Textilipari Szakközépiskolába. A 
szaktárgyakat nem szerette, az általánosan kötelező tárgyakból volt mindig jobb jegye.

„A textiles szakközépben saját műhelyünk volt. Fonó-szövő-hurkoló műhely. Majd
nem minden gépet meg lehet találni, ami a textilgyárban van. A műhelyben nagyon jó 
volt. Szerettem a gépekkel foglalkozni. Elindíthattuk őket, dolgozhattunk rajtuk. A kárto
lógépet szerettem a legjobban. Négy év alatt voltunk minden gépen.”

Amíg a négy év el nem telt,minden ment a maga útján. Érettségi előtt ismét dönte
nie kellett. Osztálytársainak nagy része továbbtanult. Beadták felvételi kérelmüket külön
böző egyetemekre, főiskolákra. Nem sokan mentek abból az osztályból dolgozni.

„Amikor kialakult, hogy ők mennek tanulni, mi meg dolgozni, akkor éreztem elő
ször, hogy jobb lenne tanulni. A barátnőm, aki most egyetemista, mondta, hogy nekem is 
kellene mennem valahova tovább. Én is mondtam, hogy igen, kellene, de aztán abbama
radt... Igen... Kellene. Iparművészeti. Már akkor gondoltam, hogy úgysem sikerül, de
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azért beadtam. El sem mentem a felvételire. Biztos semmi értelme nem lett volna. 
Elmentem ősszel dolgozni.”

A szakközépiskolát közepessel fejeztébe. Végül kapott egy listát, válassza ki, me
lyik gyárba megy dolgozni. Kiválasztotta <9 Kelenföldi Textilgyárat, mert ez volt legköze
lebb a lakásukhoz. Amikor beadta a p á ly á z a t, kérte, hogy műszaki rajzoló lehessen. Még 
iskolába járt, amikor behívták a gyárba, és mondták, ha nyugdíjba megy valaki a műszaki 
rajzolók közül, odamehet. Amikor szeptemberben munkára jelentkezett, szó sem esett er
ről, beosztották a laboratóriumba. Nem is említettek más munkahelyet, oda kellett mun
kaerő.

„Annyit kérdeztek, jó lesz-e a laboratóriumban ezerötszáz forinttal.Mondtam, jó 
lesz. Szeptemberben múlt két éve, hogy elkezdtem. Ez lesz a harmadik év. Előre betaní
tottak a laboratóriumban két helyre, hogy ha hiányzik valaki, betegállományban vagy 
akármi, akkor én ülök oda és csinálom.”

A MUNKA

„Fél hétre kell beérnem a munkahelyemre. Héttől kezdek el dolgozni. Reggel végigjárom 
a gyárat, és begyűjtőm az anyagot. Itt nem nagyon kell használni az eszünket, csak nézni. 
Rutinmunka minden reggel...

Ötszáz kilónként kell egy-egy gépen egy bevizsgálást végezni. Ez minőségi vizsgálat, 
a fonal finomsági számát, szakítóerejét, külső képét vizsgáljuk... Csak az anyag minősé
gét vizsgáljuk, nekünk a munkásokhoz semmi közünk. Mi nem a munkásoknak a munká
hoz való hozzáállását meg a munkájuk minőségét vizsgáljuk, csak a fonalat. Nem is lehet
ne eldönteni, hogy mikor mitől rosszabb minőségű az anyag. Nagyon gyakran az a vélemé
nyem, hogy inkább az előző munkafolyamatokban vannak a hibák. De nem tudom, mert 
nem vagyok ott, szóval lehet ettől is, attól is. Ezt nem tudom, hogy döntik el.”

A gyárba kerülés komoly változást hozott az életében. Az első félévet nagyon érde
kesnek találta, aztán egyre kevésbé volt elégedett. Arra gondolt először, hogy „gyenge 
műszaki érzékkel megáldott teremtés”, ezért nem szereti a gyárat. Aztán egyre kevésbé 
tudta elviselni, hogy csak a kezét kell használnia. A laborban fele arányban dolgoznak 
szakmunkások, a másik felének nincs szakképzettsége. A főnöke úgy tartja, csak érettsé
gizetteket szabadna felvenni a laborba, őszerinte akárki megcsinálhatná ezt a munkát. És 
ott is van rá példa: a labor dolgozóinak fele. Rutinmunkára mindenkit be lehet tanítani.

„Idősebb nők között dolgozom. Harminc-negyven év körüliek. Van köztük egy asz- 
szony, akivel nagyon jól megértjük egymást. Ő tanított be, amikor odakerültem. Sokat be
szélgettem vele, nem messze lakik tőlünk, fel szoktam menni hozzá, aztán elbeszélgetünk. 
Csak férje van, gyerekei nincsenek. Talán azért is szeret annyira. Nagyon sokat köszönhe
tek neki. A vőlegényemen kívül neki a legtöbbet.”
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KAPCSOLATOK

Szakközépiskolás korában ismerkedett meg egy fiúval, jelenlegi vőlegényével, majdani fér
jével. A fiú akkor volt negyedikes, jelentkezett a Műszaki Egyetemre, azonnal felvették, 
egy évig katona volt.

„Klassz volt, szerelem. Most hatodik éve tart a kapcsolat, decemberben fogunk ösz- 
szeházasodni. Neki még másfél éve van hátra, de összeházasodunk most. Már megvan a la
kásunk, egy réndkívüli albérlet. Két kis pici szoba, egy konyha meg egy fürdőszoba. Na
gyon szép, nagy szerencsénk van. Nyolszáz forintot fogunk érte fizetni, én keresek ezer- 
nyolcszázötven forintot, a vőlegényem ösztöndíja nyolcszáz forint, ehhez még havonta 
ezer forintot keres tanítványokkal. Kiszámítottuk, hogy kijövünk, száz forint van, ami 
konkrétan nem kell semmire, öltözködni nem nagyon fogunk, a kaja nem fontos, otthon 
főzök majd, úgy olcsóbb. Rózsavölgyben van ez a ház, ahol lakni fogunk, most épült 
nyolc éve, gyönyörű kert van hozzá, szép új ház és gyönyörű kert... Az egész olyan való
színűtlen, mint minden, amióta ezzel a fiúval járok...”

„Elmentem a vőlegényemmel felvételezni Egerbe a Tanárképző Főiskolára. A három
napos felvételin végig lent maradt velem. A rajz mellé választottam a földrajz szakot, a raj
zot tartom a főtárgynak. Mikor kijöttem a szóbeliről, éreztem, hogy sikerült. Ki is jött 
utánam aki a KISZ-től volt bent a vizsgán, kijött és mondta, hogy megfelelő pontszámot 
értem el, valószínűleg fel fognak venni. Biztos voltam benne, hogy felvesznek és nagyon 
boldog voltam.”

Általános iskolában rajzszakkörbe járt, szakközépiskolás korában a Munkácsi-rajz- 
körbe. Negyedikben jelentkezett az Iparművészeti Főiskolára, csak — emlékszünk — nem 
ment el a felvételire.

Az egri főiskolai felvételi, amikor először ju to tt eszébe, hogy meg akar felelni az el
várásnak. A második felvételi vizsga Egerben, amit már komoly felkészülés előzött meg, 
magabiztosságról tanúskodik. Az utolsó évek a teljes épülés évei, de a nyomok még sokáig 
eltüntethetetlenek lesznek.

A „rutinmunka” , ami a gyárban napi nyolc óráját köti le, vőlegénye hatására elkez
dett kiegészülni a kollektíváért érzett felelősség elemeivel. A vőlegénye KISZ-titkár a tan
körében, ő elvállalta a gyár egyik alapszervében a KISZ-kultúrosságot. A vőlegénye baráti 
köre és az ő KISZ-alapszervezetének tizenhárom embere vált kibontakozó életének terévé.

„Amiket a vőlegényem eltervez, az nekem először mindig olyan Jézuskásnak tűnik. 
Az egri főiskola, a jugoszláv ütünk, ahova együtt mentünk el a barátainkkal, az eljegyzé
sünk, amit a barátainkkal közös szilveszteren tartottunk, és még sok minden. Én mindeb
ből, amikor még nem voltak meg, semmiről nem hittem, hogy úgy lesz. És minden úgy 
lett, mert ő nagyon hitt benne és hitt bennem. Elsős vagyok a Tanárképző Főiskolán, 
Egerben. Természetesen levelezőn. A vőlegényem jobban tudta, hogy mi van bennem, 
mint én. A felvételi előtt egy egész évet tanultam. így már tavaly kialakult, hogy tudok 
tanulni a munkám mellett, hogy elvégezzem a főiskolát. Biztos, hogy bírni fogom.”

Munka után elmegy a Műszaki Egyetem könyvtárába és tanul. Ott nincsenek olyan 
könyvek, amikre neki szüksége van, de visz magával. Ha összeházasodnak és beköltöznek 
„nagyon jó albérletükbe” , és nyugalom lesz, kevesebbet kell a könyvtárba mennie.

Azokon a napokon, amikor rajzolni megy, negyedórával előbb elengedik a gyárból, 
így időben odaér a Dési Huber-képzőművészkörbe, hogy rajzolni gyakoroljon. Szakirányí
tás nélkül nem tudna továbbfejlődni.
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A munkahelyén javaslatot kellett kérnie, amikor jelentkezni akart a főiskolára.
A közvetlen főnökével megbeszélte a tanulmányi szabadság és az egri lejárás ügyét. 

Ellenezni nem ellenezték, hogy tanul, de nem örültek neki. A munkatársai, akik harminc
negyven körüli asszonyok, örültek az örömének. „Örültek, hogy többet akarok, mint ők, 
akik beletörődtek már abba, hogy most már ezt csinálják egy életen keresztül.” Egy asz- 
szony, aki betanította őt, aki valami más család képét villantotta fel benne, mint az övék 
volt otthon, aki közel lakik és akihez feljár beszélgetni, az első sikertelen felvételi után 
maga keresett neki segítséget. Egy iparművészetis lányt megkért, legyen segítségére, hogy 
fel tudjon készülni rajzból.

„Először azt mondta az az iparművészetis lány, hogy nem ér rá, mert vizsgaidőszaka 
van, de azért menjünk fel este. Együtt voltunk nála azzal a barátnőmmel, munkatársnőm
mel, azzal a negyvenéves asszonnyal, és attól kezdve mindennel hozzá mentem. Ő készí
tett fel a felvételire, nagyon sokat segített. Most is segít, megmondja, miket olvassak, mik
ből készüljek. Ő vitt be a Dési Huber-körbe is. Akkor még nem is mertem volna egyedül 
elmenni, mert oda rajzokat kell bevinni. Akkor még féltem, hogy az én rajzaimat úgysem 
fogadnák el, és nem járhatok, ő  intézte el.”

Hogy a vőlegénye elvár tőle valamit, óriási erőt adott neki. Ma már vállalkozik arra, 
hogy kipróbálja magát. Az derül ki minden szavából, hogy odafigyeléssel és hittel értelmes 
élethez segítette őt a vőlegénye.

„Amikor a vőlegényem elkezdett tanulni a Műszakin, nagyon ingatag lett köztünk a 
dolog. Ő bekerült egy új társaságba, én meg úgy éreztem, ott mindenki jobban érdekli, 
mint én. Úgy éreztem, megváltozott. Tudtam, hogy nekem is kell tanulni. A gyárban, mi
kor már fél év eltelt, hogy ott voltam, mikor már nagyon nem érdekelt a munkám, elhatá
roztam, hogy én is be fogok jutni valahova és visszaadom neki.”

Úgy tervezték, hogy közvetlenül az esküvő után elmennek arra a helyre, ahol elő
ször voltak kirándulni együtt. Ez megváltozott: az esküvőt még a szülők elképzelése sze
rint tartják. De aztán a saját életüket élik. Nászúira a fiú egyik tankörtársának víkendhá- 
zába mennek a Balatonra. Aztán beköltöznek közös lakásukba a Rózsavölgyben, és készül
ni fognak első közös vizsgáikra.

„Én mindent tudok, hogy milyen feleségnek és milyen pedagógusnak nem kell len
ni. Azt kell most még megtanulni, hogy lehet jó családi életet élni, és milyennek kell len
ni, hogy jó pedagógus legyek. Nagyon jó lesz, ha elvégzem a főiskolát. Elképzelem azt a 
sok gyereket, akik tátják a szájukat. Jó lenne, ha lenne bennem annyi, hogy tátanák a száju
kat. Amikor én iskolás voltam, nagyon kevés tanárt szerettem. Nem tudtam, miért men
nek az emberek tanárnak, amikor a gyerekek úgy utálják a tanárokat. Bejött az a tanár, 
szemüveg, brosstű -  rendszerint így néztek ki —, nem lehetett szeretni. És most én is ide 
készülök. Ettől másként látom. Úgy érzem, meg kell tudni szerettetnem magam a gyere
kekkel. Nagyon fontos, hogy először megszerettesse magát a tanár, különben a tantárgyat 
sem fogják szeretni.

Az én életem rosszul indult, szóval, amilyen körülmények között én felnőttem, az 
nem volt jó. De nem bánom, mert most másképp van az életem, másképp gondolkodom, 
más vagyok.”



TRADICIONÁLIS CIGÁNYKÖZÖSSÉGEK

Havas Gábor

A TRADICIONÁLIS 
TEKNŐVÁJÓ CIGÁNYTELEP 
FELBOMLÁSÁNAK KÉT VÁLTOZATA

EGY NAGYVÁROSI TELEP KÓRKÉPE

Az 1971-ben készült országos cigányvizsgálat adatai szerint Magyarországon mintegy 
320 000 cigány él. A magyarországi cigányság egymástól elkülönülő életformacsoportok
ra oszlik. E csoportok kialakulásában és elkülönülésében szerepet játszanak a nyelvi té
nyezők, így többek között a társadalmi munkamegosztásba való bekapcsolódás foka és 
jellege. Az egyes életformacsoportok jelenlegi különbségeit csak kialakulásuk történeti 
előzményeibe ágyazva érthetjük meg igazán.

Az itt közölt tanulmányrészlet a cigányságnak egy nyelvileg, etnikailag és földrajzi
lag lehatárolt csoportjával, a dél-dunántűli román anyanyelvű cigányokkal foglalkozik. Az 
itt élő cigányok ősei valamikor teknővájók voltak, és elsősorban ez a tradicionális mester
ség határozta meg életformájukat. Telepeik a községektől viszonylag távol, erdőkben vagy 
erdők szélén jöttek létre. Ezeket a telepeket a kirekesztettség, a nem cigány társadalomtól 
való képletes és valóságos távolság, a közös életforma és a rokoni szálak nagy összetartó 
erejű közösségekké kovácsolták. A XX. század folyamán lezajlott társadalmi változások a 
mesterség fokozatos elsorvadásához vezettek, és ezzel együtt megkezdődött a tradicionális 
teknővájó telepek fölbomlása, átalakulása. Ez a folyamat az egyes telepeken a helyi körül
ményeknek megfelelően különböző időpontokban kezdődött, és az átalakulás, az életfor
maváltás egymástól eltérő változatait hozta létre.

Az alábbiakban a felbomlás-átalakulás folyamatának két, egymástól alapvetően kü
lönböző útját kíséreljük meg bemutatni, és azt, hogy a változásokban milyen módon érvé
nyesülnek a különböző közösségi hatóerők.

A természetes folyamattal felbomló erdei telepeken a társadalmi kényszer, az élet
forma tarthatatlansága egyéni döntések sorozatában öltött testet. Igaz, korlátozottan, de 
léteztek választási lehetőségek. Egyik-másik alternatíva legalább halvány reményét kínálta 
a spontán belenövésnek, egy új életforma belsővé válásának. Az elköltözők mintákat szol
gáltattak, ami még a kevésbé mozgékony rétegekre is hatni tudott. A közösségből kiváló 
családokkal, egyénekkel sok minden történhetett, deklasszálódhattak, elzüllhettek, a társa
dalomtól így sem kaptak segítséget, de az egyéni szívósságnak, leleményességnek stb. ju
to tt némi szerep a végeredmény kialakításában. Ám amikor egy egész erdei közösséget te
lepítenek át hatósági úton egyik napról a másikra egy teljesen idegen közegbe, ahol min
den biztonságot adó hagyományos kötelék egyszerre szakad el, akkor a kiskapuk is bezá
rulnak. Egy konvenciókból táplálkozó világ gyors széthullása a közösség minden tagjának 
egyidejű élménye, s ez a tény elegendő ahhoz, hogy a pozitív töltésű energiákat végképp 
elsorvassza. Az üszögi cigánytelep magja tradicionális viszonyok között élt a K. melletti
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Kiserdőben. 8-9 kunyhóból állt a telep. Közvetlenül 45 után még készítettek teknőket, 
fakanalat, más faeszközöket. Az értékesítési formák között a nagyobb tételű piaci árusítás 
is szerepelt, elsősorban a pécsi vásárokon. Természetesen nem volt szó konjunkturális vi
szonyokról. Az asszony nem elégedhetett meg a faluzó cserélgetés jövedelmével, kisegítő 
alkalmi munkát is kellett vállalnia (parasztházaknál mosás, takarítás, faaprítás stb.). A ko
csi és a ló a teknőszállítás eszközeként került a telepre, de később fuvarozásra is használ
ták. Vásári napokon a nagyvárosi vásártérről vállaltak bérfuvarozást, disznókat és egyéb 
árut szállítottak a megrendelő lakására. Megindult a férfiak ipari munkavállalása. Elsőnek 
a telep vajdája, К. I. ment el a bányába dolgozni, még 45 előtt. Különben is kulcsszerepet 
játszott a telep életében. A közösségért felelősséget vállaló vajdák közé tartozott. Esélye 
volt arra, hogy öntudatos munkástípussá váljék. Értelme, irányító készsége és elhivatottsá
ga alkalmassá tette arra is, hogy az egész közösséget magával vigye. A mai fiatalok jól em
lékeznek gondoskodó, törődő gesztusaira. Az akkori gyerekeknek állandóan hangsúlyozta 
a tanulás fontosságát, figyelt arra, hogy rendesen járjanak iskolába. Felismerte, hogy a 
fennmaradásnak, illetve az előrejutásnak ez az egyetlen lehetősége számukra. Az egyik „ta
nítványa” így idézi hajdani szavait: „Mindent elvehetnek — ahogy ő mondta — az ember
től, de azt, hogy valaki valamit megtanul és tud, azt soha.” Egész szemléletére jellemző, 
hogy nem tartotta a felemelkedés szükségszerű feltételének a cigányság megtagadását. A 
telepi gyerekeknek sokat mesélt a történelemről, a cigányok múltjáról, ezzel hagyomány- 
őrző funkciót is vállalt. Egy 9 házból álló rokoni szálakkal is egymáshoz kapcsolt telepet 
képes is lett volna összefogni, irányítani. De a telep zavarta a közeli útépítés munkálatait, 
és ezért teljes lakosságát néhány kilométerrel arrébb helyezték egy nyitottabb erdőszéli 
területre, közelebb a vasúthoz és a városhoz. Itt elkezdődött a közösség bővülése. A telep 
kiegészült Jugoszláviából jött rokonokkal, és ezek közvetítése révén más családokkal is. 
Bekerült az első kolompár család, mert a jugoszláviai tiltott határátlépés következménye
ként a felnőttek együtt kerültek börtönbe, s kiszabadulásuk után együtt telepedtek le az 
üszögpusztai telepen. Hamarosan kiderült, hogy a telep itt is útban van, mert közvetlenül 
a fejük felett szándékoztak felállítani az új villamos távvezetékeket. A hatóságok újabb 
helyet jelöltek ki az üszögpusztai cigányok számára. Ezúttal már bent a városban, közvet
lenül a bányához tartozó meddőhányók tövében. Az itteni környezet teljesen alkalmatlan 
volt arra, hogy bármifajta emberi élet közegéül szolgáljon. Leginkább ipari melléktermé
kek temetőjének lehetne nevezni. Az állandóan füstölgő, időnként öngyulladást produká
ló meddőhányókon kívül a közeli Hőerőmű, Gázmű és Kokszmű is szünet nélkül okádja a 
kormot, füstöt és más szennyező anyagokat. A talaj vastagon borítva fekete salakkal, min
den szennyes, piszkos és szürke. Az igénytelenségre, nemtörődömségre ennél hatékonyab
ban kényszerítő közeget nehéz elképzelni. Az ipari környezet nyomasztó, visszataszító, 
fojtogató hatása nyilván különös erővel érintette az erdei élethez szokott cigányokat. Még 
ma is minduntalan előbukkan az öregek nosztalgiája a régi telep tiszta levegője után. „Ide 
tettek minket, az isten áldja meg. Kijött a bizottság. Itt is gáz, ott is gáz, itt a széngáz, ott 
a slumgáz. Az sokkal tisztább volt.” Ennek nyomatékos hangsúlyozását szimbolikusnak is 
tekinthetjük. Ráadásul ez a terület elég nagy volt ahhoz, hogy a telep gyors növekedésnek 
induljon, úton a városi „gyűjtőteleppé” válás felé. A környezet, a telep viszonyai kegyet
len szelekciót végeztek. Az itteni körülmények mágnesként vonzották a lumpenebb fél 
vagy egészen bűnöző cigányokat, akiknek csak a város közelsége volt fontos, igényeiket 
könnyen leszállították az adott lehetőségek szintjére. Később ugyan megtiltották a ható
ságok új lakosok beköltözését, de ezt senki sem vette komolyan, és némi büntetéspénz 
kifizetése ellenében mindenki jöhetett, aki akart. Az őslakosok közössége gyakorlatilag
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felbomlott, a vajdáénál erősebb hatások váltak uralkodóvá. Ő maga kétségbeesetten küz
dött a beköltözések ellen, persze teljesen reménytelenül. Magatartása máig is őrzi a prófé- 
tikus szándékokat. Az ember meglepődve veszi tudomásul, amikor az egyik agyontetovált, 
börtönviselt cigányfiú Pista bácsi tanításai nyomán előadásba kezd István államalapításá
nak jelentőségéről, és ennek a cigányok számára levonható tanulságairól. De K. I.-t enyhe 
szkizofréniába kergette szándékainak hiábavalósága. Mikor beszélgettem vele, dühösen ki
áltott fel: „Egyik szavammal folyton agyonütöm a másikat.” Maga se tudja, a telepre szé
gyent hozó cigányok koponyáját, a saját fejét vagy a tanácsháza ablakát zúzza-e be elő
ször. Erre a telepre bármilyen életformából érkezett valaki, mindenképpen deklasszáló- 
dott. Márpedig sokfelől érkeztek. A deklasszálódás egyik jele, hogy a cigányközösségeket 
szervesen összefogó mindenfajta motívum hiányzik. Még az etnikai elkülönülés is. A mai 
telepen az őshonos oláhokon kívül kolompárok és vendek is élnek. Említettem már az ere
deti közösséghez először csatlakozó kolompár családot. Az asszony egy Tolna megyei köz
ségből, Koppányszántóról származott el. Szülei lókereskedéssel foglalkoztak, és ennek jö
vedelmét kiegészítve a parasztizáló háztáji tevékenységgel, meglehetősen jól éltek. Apjáról 
mondja: „Egy helyen bukott, a másik vásáron tízszeresen behozta. Nem egy lóval ment, 
10—15-tel... Nekünk is volt egy kis földünk, azt munkáltuk. Krumplit, répát, kukoricát. 
Ügy vettük a földet. Aztán igen sokat, sok jószágot tartottunk. Disznó volt, tehén, volt 
úgy is, hogy 3 tehén volt, sok baromfi, liba, kacsa. Volt úgy, hogy az édesanyám csinált 
túrót, vajat, és így rendeltek, akinek nem volt. Három disznót is levágott apám egy télen... 
stb.” A mesterség lehetetlenülésének idejére tehát adva volt a teljes parasztizálódás lehető
sége. A falu befogadta őket, a bátyjai magyar lányokat vettek feleségül. A hanyatlás felé 
az első lépést az elköltözés jelentette. A háború végén a cigányok táborokba gyűjtése elől 
menekültek jugoszláv területre. Onnan szöktek vissza a háború befejezése után. A tiltott 
határátlépésért kapott börtönbüntetés újabb tehertételt jelentett. De még ekkor is meg 
lett volna a lehetőség, hogy paraszti környezetben a meglevő „termelési tapasztalatok” 
segítségével fölkapaszkodjanak. Az üszögpusztai letelepedést nyilvánvalóan átmenetnek 
szánták. A váratlan átköltöztetés azonban végleg elzárta a felfelé vezető utat. Az adott vi
szonyok között a család inkább a kupecszellem maradványait őrizte meg. Az asszony két 
fia rongyot, vasat gyűjt, fuvarozgat, kereskedik. A teljes elzüllés bizonyítékaként néhány 
adat. A hat gyerek közül 5 van vagy volt börtönben. Az egyik megszurkálta a feleségét, 
egy másik rablásért 15 évet kapott, a harmadik nagyobb verekedésbe keveredett stb. A 
családfő és az egyik fiú egy-két éve Jugoszlávián keresztül Olaszországba disszidált. Tele 
van a család súlyos betegekkel, ami az életkörülményeiket ismerve, nem csoda. Az asszony 
súlyos asztmájában például bizonyára szerepe van a telep levegőjének, klímájának. Az 
egyik fiú: „...jó gyerek volt, amíg nem lett ideges. Most is az, nem mondhatom, csak tönk
re vannak az idegei.” — „A másik rokkant, rálépett a ló a lábára, és figyelembe se vette. 
Másfél évig gennyedzett, és mikor bement a kórházba, le kellett vágni a lábát. Műlába 
van.” A baranyai cigányoknál általában, ha a településhez nem is, de a tájhoz való kötődés 
igen nagy. Mivel a megyében elég kedvezőek a munkalehetőségek, nemigen találni olyan 
cigányt, aki Pesten vagy más távoli körzetben próbál szerencsét. Az üszögiek talajtalansá- 
gára utal, hogy náluk ilyen is többször előfordul. A szóban forgó családból az egyik fiú 
Miskolcra ment dolgozni. A súlyos rablást is ott követte el. A börtön és a telep között in
gázó vagy máshová távozó (Miskolc, disszidálás) szülők gyerekei továbbra is ott tengőd
nek a telepen. Amennyire beteg nagyanyjuk anyagi és fizikai erejéből telik, annyi törődés
ben és gondoskodásban részesülnek. Sorsuk ennek alapján könnyen elképzelhető. „Van 
egy 14 éves fia (a miskolcinak), az is csavargó. Három napig nem jön haza sokszor. Elmegy
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a városba, amíg ki nem dorbézolja magát, nem jön vissza. Én nem hiszem, hogy normális.” 
Egy másik fiának a gyerekeiről szólva: „Másfél évig volt oda az apjuk, itt voltak nálam a 
gyerekek, kettő. Most az egyiknek a lába megégett, a keze meggyűlt. Itt a meddőhányó az 
egyik helyen öngyulladást kapott vagy mi volt, és ezek a kis buták nem tudták, hogy mi 
az. 14 napig volt kórházban, úgy égett meg a kis keze.” Ilyen körülmények között család
ról, családi életről nem is lehet beszélni. A gyerekek hozzá vannak szokva, hogy egészen 
kicsi koruktól nekik kell gondoskodni magukról, ha enni akarnak. Gondoskodnak, ahogy 
tudnak. Konyhakerteket dézsmálnak, koldulnak, boltokban lopnak, elmennek szenet 
hordani stb. A családok teljesen széthulló, rendezetlen életéből következik, hogy a fé rfi- 
nő viszonylatok kibogozhatatlanok. Természetesnek veszik, ha a börtönbe került férfit 
nem várja meg az asszony, hanem összeáll valakivel. Sokszor nem lehet pontosan tudni, 
melyik gyerek kitől van. Egymás melletti kunyhóban lakik az elhagyott férj, és az új em
berrel összeköltözött asszony. Jellemző a prostitúció is. Idegen férfiaknak némi apróért a 
telepi gyerekek szervezik be a telepi nőket. „Ő dolgozott a gyárban, a gyerekek miatt, 
meg hogy legyen becsület. Ez meg, a felesége, mikor megkapta a pénzt, elment a városba, 
a kocsmába, négy palival mulatni.” Ezzel az életmóddal természetesen jár együtt az alko
holizmus. „Az italra is azóta szokott rá, amióta a feleségével összekerült. Nem hogy a gye
rek mondta volna neki, hogy gyere, igyunk meg egy pohárral, hanem az asszony. Aztán az 
egyből lett hat, hét. Aztán rászokott.” Azt hiszem, ennek az egy családnak az útja jól ér
zékelteti a hanyatlás megjárható mélységeit. De ugyanilyen szemléletes a régi telepet alko
tó családok sorsa. K. J. 20 éves, az ő nemzedékét gyermekkorában még befolyásolni tudta 
a vajda. „És ő nagyon sokat is foglalkozott velünk, meg mindig mondta, iskolába kell jár
ni...” ( Volt olyan korodbeli gyerek, aki elvégezte a nyolcat? ) „Hát volt, igen. Például L, 
K. M., még sorolhatnám az unokatestvéreim között. Én, sajnos én vagyok egyedül, aki 
nem tudtam elvégezni a 8 általánost, csak 7 általánosom van. Azért nem bírtam elvégezni, 
mert 14 éves koromban belekeveredtem egy izé, egy bűncselekménybe, balhéba...” Vagy
is „megérett” a telep hatása. De még mielőtt erre rátérnék, nézzük meg K. J. kisebb test
vérei hány osztályt jártak: „Az öcsém, aki utánam következik, az két osztályt végzett, a 
Gyula az végzett 4 általánost, az István hármat, a Sanyi az hármat.” (A legkisebb testvér, 
Sanyi, 13 éves, de már évekkel ezelőtt kimaradt az iskolából.) A balhé pedig, amiről szó 
volt, választóvíznek tekinthető. Végérvényesen bebizonyította, hogy a vajda nem képes 
többé ellenszegülni azoknak az erőknek, amelyek megindították a telep teljes lezüllésének 
folyamatát. Saját fia is belekeveredett az ügybe, de az összes résztvevője „tanítványa 
volt” . Éppen ezért az eset máig kiheveretlen sokkot váltott ki belőle. K. J. két és fél évi 
börtön után szabadult. Nem engedtek el neki semmit, mert a börtönben is több „balhéja” 
volt. Ilyen múlttal kezdett dolgozni pár hónappal 18 éves kora előtt. Felsorolom a mun
kahelyeit: utcaseprés, 4 hónap; Gázmű, segédmunkás, 15 hónap; Köztisztasági Vállalat, 
gépkocsirakodó (szemetes), 9 hónap; Gázmű, culáger, 2 hónap; Hőszolgáltató, 1 hónap; 
utcaseprés, 80 Ft napszámért, 2 hét. A beszélgetés időpontjában egy öntödébe szerződött 
segédmunkásnak. A kereset mindenütt 1300 és 1800 Ft között. Mindegyik helyen vesze
kedések, konfliktusok, elsősorban kisebbrendűségi érzésből eredően. Az a pszichózis mű
ködik nála, amely minden gesztusból lenézést, megvetést olvas ki. Ezenkívül a betegeske
dés, a fizikai gyengeség, a jobb fizetés lehetőségének illúziója is belehajszolta a sorozatos 
munkahely-változtatásba. Gyakorlatilag 9 emberre kellene keresnie, mert apja meghalt, 
testvérei nem dolgoznak, ő viszont megnősült. Ennek reménytelensége is fokozza ener- 
váltságát. K. J.-ban halványan benne él a régi telep „paradicsomi” állapota, persze inkább 
csak az idősebbek elbeszélései alapján. Büszkén hivatkozik szülei generációjának becsüle-
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tes dolgosságára, büntetlen előéletére, családi és rokoni összetartására stb. Ez a furcsa ket
tősség egyértelműen megjelöli az egy nemzedékváltásnyi idő alatt bekövetkezett lezüllés 
kezdő- és végpontját. Ennek a fiúnak már 21 éves korában a tökéletes testi és szellemi el- 
nyomorodottsággal, és ennek következtében a felemelkedés reménytelenségének gondola
tával kell szembenéznie.

Az eleve szétesettebb életformából erre a telepre került elemek helyzete még a vá
zoltnál is siralmasabb. A vend családok például úgy érkeztek ide, hogy szakmájuk (bádo
gos vándoriparos) elsorvadásának tényén nem tudták túltenni magukat, s magukkal hoz
ták a változtatásra képtelenség közérzetét, és az ebben felnövő 15—18 gyereküket. Bör
tön kap csői at ok révén és más úton ideköltöztek többszörösen büntetett előéletű, elfásult 
emberek, és lehetne folytatni a sort. Amit a telep kialakulásáról, fizikai környezetéről le
írtam, önmagában talán nem magyarázza meg kielégítően a jelenlegi állapotokat. Ebben 
még két tényező játszott döntő szerepet. 1. A telep közvetlen társadalmi környezete. 2. A 
hatóságok viszonya a telephez az átköltözés után.

A telepet a város egy régi, elhanyagolt szegénynegyede veszi körül. Az itt lakó csalá
dok élete, összetétele nem sokban különbözik a telepi cigányokétól. Ugyanúgy jellemző a 
lumpen, alkoholizáló, rendezetlen családi életű, alacsony anyagi nívójú életforma. A város 
munkásságának nagyobbik része az urán- és szénbányászokból tevődik össze. A kétfajta 
bányászréteg „stabil állománya” egy-egy lakótelepet kapott. Más szakmák felső és közép
ső rétege a város családiházas övezeteiben lakik. A szóban forgó városrésznek a munkaerő 
legalsó, leggyökértelenebb alkalmi és segédmunkás rétege maradt. Ráadásul itt a rendezet
len, lumpen-életformának évtizedekre visszanyúló hagyományai vannak. A cigányok tehát 
nem látnak maguk körül az övétől lényegesen eltérő életformamintákat. A kölcsönhatás a 
telep és a gyárvárosi negyed között igen nagy. Szintérül szolgálnak a kölcsönhatáshoz a 
közösen látogatott kocsmák, az azonos munkahelyek vagy a csavargások közös színhelyei 
(gyerekek). Lényegében az egész városrész töményebben és „érettebben” sűríti magába 
mindazt, ami a telepen csak az utolsó évtizedben bontakozott ki. Hogy a telep társadal- 
monkívülisége mégis teljesebb, azt a hatóságok megkülönböztető bánásmódja eredménye
zi. A régi kiserdei telep közigazgatásilag egy, a város közelében fekvő községhez tartozott. 
Amikor a lakókat jelenlegi helyükre költöztették, a város nem volt hajlandó átvenni a tele
pet, s ma sem hajlandó. így a telep máig a község tanácsának fennhatósága alatt áll, ami 
azért elképesztően furcsa állapot, mert a telep a városhatártól kb. 2 km-rel beljebb városi 
üzemek és lakóházak tőszomszédságában fekszik. A hivatalos magyarázat valami egészen 
lehetetlen, kifliszerűen benyúló földdarabról beszél, amely mindig is a községhez tarto
zott. Gyakorlatilag az a helyzet, hogy a teleptől a községi tanács kb. 6 km, s csak távolsá
gi busszal közelíthető meg, a város I. kerületi tanácsa legfeljebb 1 km. A cigányoknak még
is minden hivatalos ügyben, orvost is beleértve, az említett községbe kell zarándokolniuk. 
De ennél is súlyosabban érinti őket ennek a felemás helyzetnek az a következménye, hogy 
végül is senki sem törődik velük. A telep a legalapvetőbb közegészségügyi feltételeknek 
sem felel meg. Nincs semmifajta közmű, a régebben fúrt egyetlen kút használhatatlan. A 
telepiek több száz méter távolságra, egy főút melletti közkútra járnak vízért. A kényelme
sebbek, a betegek és öregek nem hajlandók vagy nem képesek ilyen távolságról cipekedni, 
és a telep melletti csatorna szennyezett vizét használják, vagy az elromlott kútból vesz
nek, amelyre kitették a táblát, hogy tilos belőle inni, mert fertőző. Az egyik cigány állító
lag tanúja volt annak, amikor az I. kerületi és az érdekelt községi tanács illetékesei civód- 
tak a területen. A város csak a cigányok nélkül venné át, a község csak a cigányokkal 
együtt adná oda. Lehet, hogy a maga tényszerűségében ez csak legenda, de akkor is pon
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tosan jellemzi a helyzetet. A városi tanács illetékesei elvet csinálnak abból, hogy a telepről 
senki se költözhessen a városba. Ezt a falat csak nagyon keveseknek sikerült áttörni. A 
közegellenállásra bizonyság L. I. kálváriája, akinek végül is sikerült. Ő a vajda legfogéko
nyabb tanítványai közé tartozott. Még iskolás korában jelentkezett a város NB 1-es csapa
tánál focizni. Tehetségesnek bizonyult, jól ment a játék, különböző túrákra vitték, mint 
az országos úttörőválogatott keret tagja, elkerült a tatai edzőtáborba is. A foci és a vele 
kapcsolatos élmények adtak olyan húzóerőt, amely lehetővé tette a későbbi kiszakadást a 
telepről. A telepi körülmények között is képes volt tervszerűen félretenni a pénzt a leen
dő házra, a fokozatosan felfuttatott disznóhizlalással is sikerült viszonylag jelentős össze
geket keresni. Elsősorban a focizás révén volt néhány jó személyes kapcsolata is, talált egy 
eladó házat a telep közelében, megállapodott a tulajdonossal is, a tanács mégsem akarta 
engedélyezni a beköltözést, az OTP mégsem akart személyi kölcsönt adni. Mindenütt arra 
hivatkoztak, hogy a telepről nem engednek be senkit a városba. („Kóbortelep”, „rabló
gyilkos-telep” .) Azt tanácsolták neki, költözzön falura, annak nincs akadálya. Ehhez hoz
zátartozik, hogy L. I. munkahelye a kiszemelt háztól 2 perc távolság gyalog. Végül hosz- 
szas huzavona, marakodás, kapcsolatkeresés után mégis meg tudták venni a házat. Ha a 
többiekéhez képest privilegizált helyzet, a tervszerű, gondos felkészülés is csak ilyen nehe
zen vezetett eredményre, milyen esélyei lehetnek a telep átlagos lakóinak?

A város az előzményekre nincs tekintettel, a telep mostani lakóit homogén közeg
nek ítéli, s mint a társadalomra veszélyes embercsoportot, meg akaija hagyni jelenlegi jogi 
és fizikai kirekesztettségében. A rendőrség is a bűnöző-telepeken szokásos megfél említési 
módszereket alkalmazza, így szándékozik sakkban tartani a már büntetett előéletűeket és 
a jövő börtönviseltjeit.

A vázolt hatások együttesen juttatták a telepet mai állapotába, amelynek jellemzőit 
a következőkben lehet összefoglalni:

1. Teljes távlattalanság, beletörődés, fásultság.

2. Ritka az állandó munkaviszony, a folyamatos, rendszeres jövedelem.

3. Csaknem teljes mértékben hiányzik a beosztás, a jövedelem tervszerű elköltése. 
Ezért az életszínvonal még a jövedelemadta lehetőségeknél is alacsonyabb.

4. Rendezetlen családi élet, több irányú szexuális kapcsolatok, érzelmi sivárság az 
emberi kapcsolatokban. Az'átlagosnál lazább kötődés gyerek és szülő között.

5. Erős alkoholizálás. Gyenge ellenállóképesség az alkohollal szemben.

6. Morális érzéketlenség, durvaság. A 14 éven felüliek túlnyomó többsége büntetett 
előéletű. Előfordulnak kirívó bűntettek. Például az apa agyonveri gyerekét stb.

7. Sok a beteg, különösen a légzőszervi megbetegedések gyakoriak, összefüggésben 
a klimatikus viszonyokkal. Ugyancsak sok a testileg, szellemileg fejletlen, gyenge ellenálló
képességű felnőtt és gyerek. A gyerekek testi fejlettsége gyakran több évvel elmarad az élet
koruknak megfelelőtől.

8. Az iskolai végzettség átlaga romlik. A mostani gyerekek általában 2-3 osztályt 
végeznek el. Ritka kivételként emlegetik, aki a 4 osztályt kijárta.

9. Végül az eddigiek összegezéseképpen az antiszociális magatartástípusok túlsúlya.
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A cigánytelepek átalakulása legtöbbször a negatív tendenciák felerősödését, az életforma
váltás súlyos konfliktusait példázza. A konfliktusok jelentős részét az okozta, hogy a spon
tán társadalmi mozgást (kiválást és elvegyülést) manipulációs beavatkozások zavarták meg, 
amelyek megakadályozták a telep azonos helyen lezajló szerves továbbfejlődését vagy a 
felbomlás öntörvényű folyamatát. Ebben a sorban sajátos kivételt jelent az alsószentmár- 
toni telep fejlődése. Bár a cigányok valamikor itt is teknővájásból éltek, a telep már a 
századforduló után nem sokkal, lényegesen különbözött az akkori teknővájó telepek átla
gától. Azokkal ellentétben, közvetlenül kapcsolódott a faluhoz. Nem voltak uradalmi füg
gőségben, nem kellett a házhelyért robotolniuk. A karhatalom zaklatásaitól ők sem szaba
dultak ugyan, de elköltözési kényszernek nem voltak kitéve. Igaz, hogy ebben a faluközös
ségben a teknővájó mesterséget az átlagosnál korábban kellett föladniuk, de éppen a kon
taktus a paraszti világgal, segítette hozzá őket, hogy az elsorvadó régi helyébe egy másik 
mesterség, a kosárkötés kerülhessen. Helyzetük árnyalatnyi előnyei elegendők voltak ah
hoz, hogy a környékről újabb családokat vonzzanak a telepre. A közeli Lankapusztáról és 
más uradalmi telepekről költöztek ide családok a robotkényszer kiszolgáltatottsága elől. 
A telep viszonya a faluhoz semmivel sem volt jobb, mint bárhol másutt, de a kosárkötés 
annyi jövedelmet hozott a cigányoknak, hogy ne legyenek teljesen kiszolgáltatva a parasz
toknak. Nem kényszerültek arra, hogy kizárólag napszámból, részesaratásból és más mező- 
gazdasági munkából éljenek meg.

A falut néhány sváb család, és főként sokácok lakták. A portákról és a cigányok el
beszéléséből ítélve, a háború előtt meglehetős jómódban éltek. Alsószentmárton ugyan kí
vül esik az Ormánságon, de nincs olyan messze tőle, hogy az egyke hatása ne juthatott 
volna el idáig. Mindenesetre a cigányok szaporodási üteme sokkal gyorsabb volt, s így a ci
gány és sokác lakosság száma fokozatosan kiegyenlítődött. A jobbmódú cigányok már a 
háború előtt is a putrinál lényegesen magasabb színvonalú házakat építettek a falu szélén, 
de a sokác házak tőszomszédságában. Ezzel mintegy felvezették a telepet a faluhoz. A há
ború után pedig megkezdődött a cigányok beköltözése a megüresedő sokác házakba. 
A sokácok urbanizációs irányú elvándorlásával és a kihalásokkal a megvásárolható házak 
száma egyre nőtt. A cigányok falubeli térhódításának a telepen lakók nagy száma biztosí
to tt hátteret és fedezetet. A telepen maradottakra rendkívül ösztönzően hatott, hogy szá
mukra is reális lehetőséggé vált a faluba költözés. A sokácok fokozódó számbeli kisebb
ségük tudatában csak csendes gyűlölettel vették tudomásul a cigányok beáramlását. Érzé
seikre jellemző, hogy 1956-ban puskákkal felszerelkezve vonultak a cigánylakta házakhoz, 
de a fenyegetéseken kívül egyebet nem mertek tenni. 1956, de különösen 1960 után a fa
lu elcigányosodása meggyorsult. 1960 és 70 között 178-an születtek Alsószentmártonban, 
ezek nagy többsége cigány, 221-en költöztek el, ezek túlnyomó többsége sokác. Jelenleg a 
cigányok és sokácok aránya kb. 4:1.

A házvásárláshoz tőkére volt és van szükség, függetlenül attól, hogy a házak ára és 
a kifizetés módja erősen változó. Alsószentmártonban minden eladó ház iránt többszörös 
a kereslet, s ez viszonylag magasan tartotta, sőt a reál értéket tekintve is emelte az ára
kat. Szó sincs tehát a sorvadó falvak anyagilag kedvező vételi lehetőségeiről. Éppen ezért 
jelentheti a sokác házba költözés az emelkedés legkézzelfoghatóbb szimbólumát. A házvé
tel mint ok és okozat, egyaránt szerepet játszik a gyarapodásban, a parasztizálódó tenden
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ciák erősödésében, az élet tervezetté válásában. Olyan cél, amelyért érdemes félretenni, 
gyűjteni, beosztani, amely távlatot adhat a mindennapoknak, tehát már a megvétel előtt, 
az elhatározás pillanatától energiát ad, aktivizál. Az anyagi alap megteremtésének módja 
éppúgy lehet a háztáji gazdálkodás apránként összerakott jövedelme, mint az alkalmi mun
kák sokaságából kampányszerű gyorsasággal és intenzitással összehozott tőke. Volt ház, 
amelynek árát heti 4000 Ft-os részletekben törlesztették. A pénzt a családhoz tartozó két 
férfi rendszeres zsákolással teremtette elő. Hogy a sokác házvásárlás mennyire perspektívát 
adó, tervszerűséget eredményező tényező, azt jól bizonyítja az ezzel kapcsolatos elképze
lések központi szerepe a még cigány házakban lakó családoknál. Az egyik háznál például 
úgy tervezik, hogy először a legidősebb, aztán a második fiú vesz a faluban házat, és így to
vább. Ennek megfelelően gyűjtik a pénzt. Máshol pontosan kiszámították, jövőre jön össze 
annyi, hogy akcióba léphetnek. Előre kinézik a megvásárolandó házakat, ismerkednek a le
hetőségekkel. Egyszóval a beköltözést állandóan jelenlevő, minden egyebet meghatározó 
problémaként kezelik. Amellett a kínálkozó lehetőségek vannak annyira differenciáltak, 
hogy különböző anyagi erejű és teherbíró képességű családoknak egyformán adjanak 
esélyt. Az elmúlt időszakban vásároltak házat 10 000 Ft-ért és 85 000 Ft-ért, vettek teljes 
összeg lefizetésével, és állami kölcsönnel részletre stb.

A beköltözés a sokác házba azonban nemcsak célként fontos, hanem mint további 
gyarapodás, fellendülés alapja. Már maga a házvételig vezető út, olyan életformát alakít ki, 
amely megfelelő mozgási energiát teremt. Ezenkívül a megvásárolt házhoz igen gyakran 
szántó, kert, szőlő, gazdasági épületek tartoznak. Érzékeltetésül néhány cigánylakta sokác 
ház gazdasági övezete:

1. Ólak, istállók, 600 négyszögölön kukorica, paprika, paradicsom, zöldség.

2. Istálló, szőlő, 1 holdon kukorica, krumpli, paradicsom.

3. Pince, 1 hold kukoricaföld.

4. Istálló, fél hold kukoricaföld stb.

A fellendülés mozgási energiájához társul a sokác ház előnyeiből adódó helyzeti 
energia. Ez számokkal is pontosan mérhető.

25 sokác ház 49 cigány ház
adata adata

aiapterület átlaga
a szobából és konyhából adódó 
helyiségszám átlaga
egy fó're jutó m2 
sertések száma összesen

34 m2

3,2 m2 
5,6 m2

79 db (23 ház)

16 m2

1,8 m2
2,5 m2

68 db (54 ház)

A sokác házba költözés általában a parasztizálódás folyamatának további lendületet 
ad, és ezzel együtt jelentősen növeli a gazdagodás ütemét is. A beköltözők egyik úttörője, 
aki már 1949-ben bekerült a faluba, bika árából és félretett pénzből 85 000 Ft-ért vett az 
egyik lányának házat a nyáron, de már gyűjt a következőnek, a másik lánynak. A házát
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annak idején 1200 négyszögöl kerttel és istállóval együtt vásárolta. A kertben jelenleg ku
korica, krumpli, hagyma, paprika, paradicsom, mák, káposzta, répa van. A felvétel idő
pontjában három hízót tartottak (tervezték egy göbe vásárlását). Nem sokkal előbb adtak 
el két bikát, s volt egy törzskönyvezett kancacsikójuk is, amelyet tenyészállatnak akarnak 
meghagyni.

Az erős parasztizálódás alapvető tendenciája ellenére az alsószentmártoni helyzet 
lényegesen különbözik minden más faluba költözési változattól. Az okok megint csak 
a sajátos mennyiségi arányokban keresendők. Az azonos faluba költözés minden eddig 
elemzett esetében a cigányok a beköltözéssel együtt saját korábbi életformájuk teljes fel
adására, és a községet jellemző többnyire kispolgáriasuló életforma gyors, minden átmenet 
nélküli átvételére kényszerültek. A bizonyítási kényszer, hogy ők képesek asszimilálódni, 
hogy méltók a „falu bizalmára”, hogy képesek a falu elvárásai szerint élni, hogy nem olya
nok, mint a többi cigány, egy többé-kevésbé idegen világ szabályainak alázatos elfogadá
sát tette szükségessé. Ezért kísérte a legtöbb esetben ezt a folyamatot a személyiség teljes 
deformáló dása, nehezen kiheverhető lelki törés. Alsószentmártonban az etnikai specifiku
mokkal tarkított hagyományos életmód elemeit a helyben maradt sokácoknak sok vonat
kozásban a mai napig sikerült megőrizni. Ezzel a világgal a cigányoknak végképp nem lehe
tett semmifajta érintkezési felületük, így a szolgai átvétel eleve nehezebben lett volna el
képzelhető. De ennek kipróbálására nem is kerülhetett sor, mert az arányok megváltozása, 
a számbeli fölény, azt eredményezte, hogy a falu arculatát ma már a cigányok határozzák 
meg. Ezért az életforma-váltás teljes egészében egy szerves átalakulás keretébe ágyazódott. 
Némi egyszerűsítéssel azt mondhatnánk, hogy mindenki annyit hagyott el, illetve őrzött 
meg a hagyományos életforma elemeiből, és annyit vett át a törekvéseinek megfelelő űj 
életforma modelljéből, amennyi az életviszonyaiból, életviteléből természetesen követke
zett, amennyire az adott keretek között igénye és szüksége volt. Ennek az életforma-ke
veredésnek vagy nevezzük inkább egyensúlynak, szembetűnő tárgyi bizonyítékai vannak. 
A parasztizálódó család udvarában is ott áll a sárkemence, amely a cigánykenyeret: a pogá
csát süti. Ami a faluba költözött cigányoknál ugyancsak ritka, az asszonyok többsége őrzi 
a hagyományos viseletét. A házakkal együtt járó melléképületeket nem az eredeti funkci
ójuknak megfelelően használják. Például az egyik helyen több kosárfonó vesszőkészletét 
tartják a nyári konyhában, kész kosarait pedig a volt góréban. Máshol a konyhát szobának 
használják, s az istállóban főznek stb. De elég egy nyári este végigsétálni a falun, hogy érez
ze az ember, itt nem érvényes a mai faluról alkotott általános kép. Ami másutt legföljebb 
a cigánytelep képzeletbeli szögesdrótjain belül képzelhető el, az itt felszabadult magabiz
tossággal elárasztja az egész falut. Nyoma sincs a behúzódó elzárkózásnak, a lehúzott re
dőnyöknek, az újonnan épült családi házak rideg izoláltságának, sem az öregek rutinos
csendes ház előtt üldögélésének. Széles jókedvvel hullámzanak ide-oda az embercsoportok, 
zenélnek, énekelnek, tréfálkoznak, mindenki mindenkivel kommunikál, mintha állandóan 
ünnepelnének, mintha mindennap búcsú volna, de az is a felszabadultabb, a régi fajtájából 
való. Természetesen a hagyományosnak tekinthető és nem hagyományos elemek kevere
dési arányának különböző fokozatai alakultak ki. E fokozatok megkülönböztetésének 
egyik lehetséges szempontja a kosárkötéshez fűződő viszony. A kosárkötés — mint már 
említettem — az elsorvadó teknővájás örökét vette át Alsószentmártonban. Ennélfogva 
a vele kapcsolatos tevékenységi formák máig őrzik a tradicionális teknővájó életforma né
hány elemét. Ma a faluban kb. 10 embernek jelent főfoglalkozást, elsőrendű jövedelem- 
forrást. Ezeknél a családoknál a férfi felhalmozó „termelést” folytat, amennyiben egész 
hónapon át csinálja a kosarakat, és egy tételben értékesíti minden hó első vasárnapján a
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pécsi vásáron. Egy-egy ilyen tétel átlagosan 100 kosárból áll. Ahogy a teknővájóknál is 
volt annak idején, az asszony is készít ilyen kosarakat. Ezeket hetenként egyszer-kétszer 
beviszi a siklósi piacra, vagy hármasával, négyesével — amennyi a buszra felfér — elviszi a 
házakhoz, a környező falvakba. Utóbbi esetben gyakran előfordul, hogy a hagyományos 
módon élelemre cseréli. De ha pénzt kap érte, akkor is élelem lesz belőle. Akik a siklósi pi
acra viszik a kosarat, az érte kapott összeget ott helyben elvásárolják. Egy helyen elme
sélték például, hogy az asszony többnyire pénteken megy be, és a kosarak árából ejti meg 
rendszeresen a szombat-vasárnapi bevásárlást. Van példa Alsószentmártonban a lovaskocsi
val faluzó változatra is. Az elsősorban kosárkötő öregeknél az is megfigyelhető, hogy igen 
sokféle tárgyat készítenek el vesszőből. Azonban minél inkább kiegészítő tevékenységgé 
és jövedelemmé válik a kosárkötés, annál inkább leszűkül az elkészített kosárfélék köre. 
Akik csak alkalmanként készítenek egyet-egyet, azok kizárólag a legegyszerűbb kétfülű 
kosarakat csinálják. A múlthoz képest a kosárkötés pozícióját tulajdonképpen megerősí
tette, hogy fő művelői iparengedéllyel rendelkeznek, és a legszabályosabb adófizető ipa
rosnak számítanak. De ez már csak az említett néhány öreget érinti. A mesterség előfordu
lásának gyakorisága az életkor szerint lefelé haladva egyenletesen csökken. A 20 év körü
liek nemzedékében már különlegességként emlegetik azt az egy gyereket, aki még tudja, 
és nem is szégyellj csinálni. A szégyen meghatározó ebben a vonatkozásban, bár nem szó 
szerint kell érteni. Lényegében a leírt életforma tagadásáról van szó. „Hát a fiatalok azok 
szégyellik már csinálni az ilyen dolgot. Hát hogy otthon van, amelyik csinálja, de hogy 
Pécsre beviszi eladni, olyan nincs, vagy Siklósra a vásárba.” Semmiképp sem az jelenti a 
problémát, hogy a fiatalabbak nem tanulják meg, hiszen a kosárkötés elsajátítása régebben 
is elleséses alapon történt. Mindenkiben benne rejlik ma még a potenciális kosárkötő, aki 
Alsószentmártonban nőtt fel. 82 felvett családból 19-ben készítenek kosarat eladásra, 6 
helyen csak cserére, alkalmanként. A fennmaradó 57 családból csak három esetben vallot
ták be az „értem, de nem csinálom” szintjét. Tehát annak a bizonyos „szégyennek” a ha
tóköre viszonylag nagy.

Az átmenet képviselőit a középkorúak között találjuk. Egy 42 éves ember például 
három forrásból szerzi jövedelmét. Havonta elkészít kb. 20 kosarat, a fűrésztelepen dolgo
zik 1700 Ft-ért, és állatot tart (6 disznó, 3 bika és egy ló). A kosárkötés és az állattartás 
biztosítaná a megélhetést ugyanezen a színvonalon, de ő már szükségét érzi, hogy „vállala
ti munkaviszonya” legyen. Kiegészítő jövedelemforrásként még igen, de foglalkozásként 
már nem vállalja a kosárkötést. Ettől függetlenül a faluban megvalósul a különböző élet
formák békés egymás mellett élése. Annál is inkább, mert nagyon keveseknél érvényesül 
tisztán egyfajta életmód, egyfajta törekvés. Maga a kosárkötés is keveredhet mezőgazdasá
gi napszámmal éppúgy, mint vállalati munkaviszonnyal vagy háztáji gazdálkodással. Az 
alapot ehhez a sokszínűséghez a munkalehetőségek konjunkturális viszonyai adják. Az al- 
sószentmártoni cigányok munkaerejére nagyon sok helyen és sokféleképpen van szükség. 
„Hát eljárnak állami gazdaságba, növénytermelő állami gazdaságba, elmennek szőlészetre, 
eljárnak fatelepre, járnak kesztyűgyárba, járnak a beremendi új gyárba, járnak a drávasza- 
bolcsi rostkikészítőbe, akkor járnak az Útfenntartó Vállalathoz. Holnap már mennek ide 
az új hídhoz, ami itt épül a magyar határnál. Akkor eljárnak a siklósi tsz-be, kovácshidai 
tsz-höz...” A megye távoli falvaiból is járnak ide napszámosokat toborozni, mert tudják, 
hogy itt megfelelő mennyiségű munkaerőt kapnak. „Hát Kovácshida, Magyarbóly, akkor 
Görcsöny, Siklós, Harkány... Mindenhonnan. Még Karácodfáról is. Vagy Hetvehelyről, 
onnan is. Meg Pécsről, a kertészetből is... Jön ide a tsz-elnök vagy az agronómus, és akkor 
megbeszéli. Nekem szükségem volna egy 30 fős brigádra. Lehet vegyes, nő is meg férfi
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benne. És akkor megmondja, hogy mennyiért jönnek el, és akkor az öreg azt mondja, 
hogy 150-ért. Nézze papa, az túl sok, kap 80-at. Nem! 100-ért, ha akar, holnap jöhet a ko
csi! Vagy 80-ért, attól függ, hogy hogy alakul.” A faluban aztán a helyi munkástoborzók 
a megállapodásnak megfelelően megszervezik a brigádokat. A feltételek kedvezőek. Min
dennap teherautóval hozzák-viszik őket. Bő választási lehetőséget biztosít, felsrófolja a 
„napidíjat”. Mindez olyan életszemléletet alakított ki az alsószentmártoni cigányok kö
zött, amelyre a nagyfokú rugalmasság a jellemző. Sokan nem kötik le magukat egyetlen 
változathoz, hanem igyekeznek az adott pillanatban legkedvezőbb lehetőséget választani. 
Ez a mozgékonyság még az iparengedélyes kosárkötőkre is jellemző. Előfordul, hogy a pé
csi piacra bevitt száz kosarat egy tételben átadják a Mohácsszigeti Kosárfonó Szövetkezet
nek, mert az egyenkénti eladás lassabban megy a szokottnál. Igaz, így valamivel kevesebb 
pénzt kapnak, de nincs kockázat. Egy másik variációt az egyik „fő” kosárkötő fia emlí
tett: „Már volt olyan is, hogy elment dolgozni, kaszálni, szénát vagy ilyesmit, és akkor oda
adja felibe. Odaadja a vesszőt az illetőnek és csináltassa 10 Ft-ért darabját. És ő meg elad
ja 30-ért vagy 40-ért. És akkor egy 20-ast legalább keres rajta.” De az ellenkező póluson 
is hasonló a helyzet. Akik a szabolcsi lengyárban dolgoznak, azok közül sokan ezt a mun
kát váltogatják a napszámmal. A szabadságukat a legjobban jövedelmező borsószedésre 
tartogatják, de máskor is elmennek napszámba, ha az több pénzt ígér, mint az egynapi 
gyári keresetük. A gyár olyan munkaerő-gondokkal küzd, hogy kénytelen megadni a fize
tés nélküli szabadságot, mert így legalább bízhat abban, hogy a szezon múltával munkásai 
visszatérnek. Vannak, akik gyakorlatilag egész éven át egy tsz vagy állami gazdaság szőlé
szetében dolgoznak, mégsem vállalják a munkaviszonyt (állandó), csak napszámra szerződ
nek, mert így nagyobb kötetlenséget biztosíthatnak maguknak. Az eddigiekből már kide
rült, hogy az alsószentmártoniak igyekeznek minden lehetőséget maximálisan kihasznál
ni, mindegyikből a maximálisát kipréselni. Ennek érdekében hajlandók nagyon keményen 
dolgozni. Előfordul, hogy a lengyáriak délutáni vagy éjszakai műszak esetén napközben 
napszámot vállalnak pluszban is. A borsószedés kivételesen magas kereseti lehetőségei pe
dig mozgósítják az egész falut. A család apraja-nagyja erre a munkára áll rá. „Hát ha van 
két személy, a Balogh Miklós mondjuk meg a felesége, hát azok 1000 Ft-ot egy nap alatt 
levernek. Ha jó a borsó.” Ilyenkor együtt megy borsót szedni a kosárkötő apa és gyárban 
dolgozó fia, együtt az állami gazdaságban dolgozó apa és általános iskolás gyerekei. „Hát 
most az idén voltunk borsót szedni, 10 000 Ft-ot megkerestünk négyen.” — „Már 10—11 
éves gyerekek, azok már elmennek napszámba... hogyha engedi a tanár. De általában el 
szokta engedni. Három napig 10 tanuló, három nap után megint 10 tanuló. 3-3 napot ad
nak vagy 4-et. Vagy amelyik olyan jó tanuló, na, te elmehetsz két hétre vagy két és fél 
hétre.” Az intenzitásnak ez a foka nem szorítkozik a napszámra, csaknem minden terüle
ten érvényesül. Van, aki azért nem fejezi be estin a félbehagyott általános iskolai tanulmá
nyokat, mert akkor állandóan egyműszakosnak kell lennie a gyárban, és sajnálja a 33 Ft- 
os éjszakai pótlékot. De megtalálható ez az intenzitás a háztáji állattartásban is. Az így ki
bontható összefüggések rendszerébe kell belehelyeznünk az olyan adatokat, hogy a felvé
telbe került összesen 420 főt jelentő 82 családban 112 az állandó kereső (családonkénti 
átlag 1,3), és 67 a többé-kevésbé rendszeresen napszámot végzők száma (családtagonkén
ti átlag 0,8). Tehát az átlagosan 5 tagú családokban ugyancsak átlagosan 2 kereső van. 
Az eddigieknek és ennek az aránynak is ellentmond, hogy az egy főre jutó családi jövede
lem meglepően alacsony (512 Ft). Csakhogy ebbe nem foglaltatik benne a háztáji gazdál
kodás, az állandó munka mellett végzett napszám, a gyerekek által végzett napszám jöve
delme. S ezeket bekalkulálva véleményem szerint a fenti összeg legalább a duplájára emel
kedik.
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Az elmondottak természetesen nem jelentik azt, hogy nincs jelentős differenciáltság 
az egyes családok életszínvonalában, felhajtó energiájában, anyagi erejében. A falu cigányai 
három nagyobb csoportra oszthatók. A faluba költözött gyarapodó, feltörekvő családok
ra, a falu és a telep határán lakó hagyományoshoz jobban kötődő, megállapodott csalá
dokra, és a telepen élő legelesettebb rétegre. A három típus nem kötődik egyértelműen 
lakóhelyek vázolt három alternatívájához, mégis e csomópontok körül tömörül. Ebben a 
tagozódásban elsősorban az játszik szerepet, hogy az illető családnak viszonyaiból eredően 
milyen távlatai vannak, és ennek megfelelően mekkora „mozgási energiája” .

Csak ennél több szempont egybevetésével alakíthatjuk ki az eltérő életmód, élet- 
szemlélet árnyaltabb típusait. Hiszen sem a lendületben levő, feltörő réteg, sem az eleset
tek csoportja nem egységes. Például a szokások, szabályok rendszere, az életrend is sajátos 
tipológiát alakít ki. Egy ilyen fajtájú differenciálásból a sok lehetséges közül három alaptí
pust emelnék ki: a kosárkötés központú, teknővájó hagyományokra épülő életvitelt, a 
hagyományosból szintén sokat megőrző és azt a paraszti élet szabályszerűségével ötvöző 
típust, és egy városias, féllumpen hatásokat is tartalmazó lazább, kötetlenebb stílusú élet
módot.

A hagyományos életforma elemeit őrző kosárkötőknél a mesterség gyakorlása és az 
ezzel kapcsolatos szabályok alakítják ki az élet meghatározott ritmusát. Hosszabb idősza
kot tekintve, a vessző beszerzése, a kosarak elkészítésének szabályszerű egymásra követ
kezése adja meg ennek az életnek az „ütemeit” , meghatározva a nagyobb bevásárlások, a 
jobb étkezések pontos időpontját. Mindennapi lebontásban pedig a napi kosáradag, a 
„napszám” viszonylagos kötöttsége szabályozza a munka időtartamát, napszak szerinti be
osztását, az étkezésre, pihenésre és más egyébre fordított idő mennyiségét. Ha egy kosár
kötővel beszédbe elegyedik az ember, nemigen hagyja abba a munkát, hanem a kosárkészí
tést folytatva válaszolgat. A mesterséghez kapcsolódó családi munkamegosztás az asszony 
szerepét is pontosan megszabja, s amellett növeli a család kohéziós erejét. A második, pa
raszti vonásokat mutató típusnál a kötöttségek még erősebbek. A családfő munkahelye is 
a mezőgazdasághoz (tsz, állami gazdaság) kapcsolódik. A ház körüli gazdaság mindennapi 
gondja az asszonyra, nehezebb munkáinak elvégzése a férfira hárul. A havi jövedelem fel- 
használása következetes tervszerűséggel folyik. A fizetést követően egész hónapra megvá
sárolják a fő fogyasztási cikkeket (liszt, cukor stb.), a kenyérszükséglet nagy részét a ha
gyományos cigánypogácsa otthoni sütésével fedezik. A család élete rendezett, összetar
tó ereje nagy. A szülőknek a gyerekekkel való viszonya inkább a cigány hagyományokat 
követi, nem tekintélyuralmi, hanem bensőséges, közvetlen. Az ivás, kocsmázás nem lép túl 
egy meghatározott keretet, oda általában a férfi egyedül jár. Jellemző ezekben a családok
ban a morális tartás és bizonyos mértékig a puritánság is.

A harmadik városias elemeket hordozó típusnál az élet fegyelmezettsége, szabályo
zottsága már távolról sem ilyen nagy. Ez az életvitel elsősorban a fiatalabb (20 és 30 kö
zötti) korosztályra jellemző. Állandó munkaviszonyuk többnyire ipari vagy ipari jellegű 
foglalkozáshoz kapcsolja őket. A családi élet sokkal rendezetlenebb. A családfő életének 
jelentős része a családon kívül, a családtól függetlenül zajlik. Erősebben kötődik baráti kö
réhez, mint a családhoz, feleséghez. Ez egyfajta galeri-szellemet alakít ki, közös munka
hellyel, közös szórakozásokkal, közös ivászattal. A kereset elköltése is könnyedébb, terv
szerűtlenebb, kisebb része vándorol a családi kasszába. A „galeriben” a vagány-morálnak 
megfelelően a verekedések, a rendszeres házasságon kívüli nemi kapcsolatok, a nők lené
zése biztosítja a dicsőséget. Ezekben a családokban az asszony kiszolgáltatott helyzetben 
van, a gyerek és megélés gondja az ő vállain nyugszik. Megfélemlítettségüket mutatja,



hogy többnyire beletörődnek sorsukba, és így is elfogadják férjüket. A banda megfélemlí
tő  hatása kiterjed az egész falura, illetve telepre. Az egyik lány például egy családos em
bertől gyereket szült, de nem mer gyerektartást követelni. Érdekes módon ezekben a csa
ládokban a férj sem akarja véglegesen felbontani a családi köteléket. A gyerekhez való ra
gaszkodás, ha megváltozott formában is, de megmarad.

Ezzel a réteggel kapcsolatban kötetlenségről beszéltem, pedig az ő életüknek is meg
van a maga szabályozottsága, kialakult szokásrendszere. „Hát szoktunk így elmenni csa- 
jozni, de általában úgy szoktuk csinálni, hogy dolgozunk, és amikor van szabad szomba
tunk vagy nincs szabad szombatunk, de délelőttösök vagyunk vagy éjszakások, akkor 
szombaton fölkészülünk és elmegyünk Harkányba vagy Siklósra, vagy Pécsre csámborog
ni a lányokhoz. Elmegy egy pár százas, dehát nem számít az... És az a rossz szokás nálunk, 
a mi bandánknál, hogy iszunk egy pohár sört, oszt valamelyiknek nem tetszik, oszt kiönti 
a  sört, oszt mindjárt jön a vermut.” (És ha az egyik azt mondja, hogy vermut, akkor a 
többi is azt iszik? ) „Akkor a többi is, olyanok vagyunk mint a testvérek stb.” A telep el
esett rétegének bővülésében ennek a galeri-szellemnek is szerepe van, mert ez a réteg a jól 
ismert típuson kívül (betegek, fogyatékosok, munkaképtelenek, öregek stb.) magába gyűj
ti a lányanyák, a gyerekkel egyedül hagyott asszonyok jelentős részét is. Amellett az ere
detileg nem ilyen szellemű családok összetartását is föllazítja a szabadosság és következ
ményei.

Ez a városhoz vonzódó típus szükségszerűen kilóg a falu keretei közül. Nem vélet
len, hogy gyakran felvetődik annak a gondolata, hogy Pestre menjenek dolgozni. Számuk
ra a kéthetenkénti hazajárás ideális lenne. Azt hiszem, végül is Alsószentmártonnak a ci
gányok számára különleges védettséget biztosító közege tartja vissza őket.

Az ismert tényezők összhatásaképpen az alsószentmártoni cigányok az öntudatnak, 
önbecsülésnek egy olyan fokára jutottak, amelyet sehol másutt nem tapasztaltam. Elég a 
falu idézett hangulatára, „utcaképére” gondolni, hogy ezt érzékeljük. De vannak mélyebb
re ható jelek is. Lényegében mosolyogva veszik tudomásul a sokácok csendes, tehetetlen 
gyűlöletét. Ma már a kocsmában is csendben kell maradniuk a sokácoknak. Már csak em
lék az az idő, amikor a cigány oda be se tehette a lábát. A gyűlöletnek funkcióval történt 
párosodása se izgatja őket különösebben. Példa rá a községi párttitkár, aki megakadályoz
ta a közös cigány—sokác KISZ-szervezet működését. A falun belül a hatóságok túl sokat 
nem tehetnek. Alsószentmártonban nyoma sincs sem a hivatalos értékrend elfogadásának, 
sem a sokácok helyzetével szembeni irigységnek. A cigányok büszkén vállalják, hogy 
ahogy ők élnek, az nekik jobban tetszik, nem is törekednek más felé. „Mindig külön megy 
minden a falusiaktól. Őnáluk van búcsú, minálunk egy-két hétre rá van a cigánybúcsú. De 
nálunk minden szebb, mint a faluban.” Sajátos jelenség az erőfitogtatásnak, a fizikai erő
vel való büszkélkedésnek egy olyan foka és módja, ami csak az öntudatosságnak egy bizo
nyos szintjén felül képzelhető el. „Húsvétkor is van nekem egy ilyen csilletengely, azt ki 
szoktuk vinni húsvétkor a telepre... ki szoktam vinni és leteszem. Összeállunk egy páran 
és letesszük a pénzt. Ha tízszer vagy tizenkétszer kinyomod egymás után, a tied a pénz. 
De ha nem, akkor jaj neked. Hát levetkőztök, oszt mindegyik húz egyet rajtad, vagy le
öntözzük vízzel, vagy meg köll inni aeki 5 liter bort egyfolytában. Vagy kötünk egy 
hosszú láncot a fára, azt megmászni azt a láncot. Fiatalok is, idősebbek is. Akkor én be 
szoktam fogni a lovat a kocsiba, és akkor én vezetem a lovat lassan, fölülnek a zenészek, 
oszt két nő fölöltözik, az egyik menyasszonynak, a másik vőlegénynek, és húzzuk végig a 
faluban... Még a busz is leáll. Olyan nincs, hogy nekem sietős az út, álljatok félre az út-
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bői, tessék csak félre menni. Nincs olyan, hogy pimaszkodik, mert akkor jön a rendőr. 
Úgyhogy a rendőr be szokott állni...” Ez a magabiztosság kiterjed a hatóságokkal, rend
őrökkel való viszonyra. Hiányoznak a sumákolás és a rettegés máshonnan ismert maga
tartás-típusai. A közösségi erőből származó öntudat néha még a falu határain túl is érvé
nyesül. A „galerizmusban” a véd- és dacszövetség motívuma is benne rejlik. „Mindig 
együtt vagyunk, mindig egy műszakban dolgozunk. Sokszor van olyan, hogy a főnök dur
ván szól, oszt mondom neki, főnök, legjobb lesz, ha abbahagyja az egészet. Akkor elfor
dul, azt megy be az irodába. Tudja, hogy úgyse tud velünk kijönni, akkor inkább otthagy. 
Mert nem verekszünk, hanem ő így mondja, mi meg úgy mondjuk, és akkor szembe ne
vessük, és akkor kész. Megütni nem mer, mert akkor csekély 500 Ft.”

De ez csak elszórt jelenség. Általánosságban az a helyzet, hogy Alsószentmárton ki
vételes adottságai csak a falu határáig tolják ki a kereteket. A falun túlra mutató kapcsola
tok már magukon hordozzák a cigány és nem cigány társadalom közismert ellentmondása
it. Ilyen szempontból vallomás erejű az a látszólag jelentéktelen apróság, amit az egyik idő
sebb cigányember mondott. Ő jobban szereti a cigánypogácsát, mint a bolti kenyeret, itt
hon azt is eszi, de már a munkahelyére nem meri vinni, mert fél, hogy kigúnyolják. A ko
sárkötést is a falun kívüli vonatkozásai miatt szégyellik, akik szégyellik. Ha egy alsószent- 
mártoni cigány a siklósi kocsmában tör össze részegségében egy söröskorsót, akkor már 
éppúgy garázdasági per lesz belőle, mint bárhol másutt. Az iskolának is csak az alsó tago
zata van a faluban, a felső már a tanácsi székhelyen, Egyházasharasztiban. Az alsó tagoza
tot általában elvégzik, a felsőt már lényegesen kevesebben. A társadalom egészétől ez a fa
lu se szakítható el, éppen ezért ez a cigányközösség is kitermeli a maga segédrendőreit, ha
tósági megbízottait, akik szolgálataikkal a többi cigány ellenében próbálnak érvényesülni. 
Ennek megvan a maga hagyománya, és a határközelségből adódó termőtalaja is. Egyes 
visszaemlékezők szerint ugyan régen két jelölt közül többségi döntéssel választották a 
vajdát, de ezt csak látszatdemokratizmusnak tekinthetjük, a vajda a jegyző embere 
volt. A spicliszellem továbbélésében a hagyományokon kívül szerepet játszik a jugoszláv 
határ közelsége. Köztudomású, hogy ezen a területen gyakoriak a tiltott határátlépési kí
sérletek. A mostani vajda ilyen határsértők elfogásával alakította ki „felső kapcsolatait”. 
„Egy évben 50—60 határsértőt szokott behajtani. Akkor úgy szerezte meg a protekcióját. 
Megkapta a pisztolyt.” Funkciójából következik, hogy megbízóinak bizonyos szokásait 
átveszi. Ennek egyik sajátos bizonyítéka, hogy rendszeresen jár vadászni fácánra, nyúlra, 
őzre, vaddisznóra stb. Miért ne, mikor megvan a fegyvere és az engedélye is hozzá. Helyze
tére jellemző, hogy minden ismeretlenre gyanakszik, mindegyikben fülöncsípnivalót szi
matol, de őrá is gyanakszanak a cigányok, és ezért félig-meddig kirekesztették maguk kö
zül.

A funkcióviselés azonban úgy látszik, még ilyen körülmények között is van annyira 
értékes szimbóluma a többiek fölé emelkedésnek, hogy ellensúlyozzon minden belőle 
származó hátrányt.

A kérdés most már csák az, melyek Alsószentmárton további perspektívái, elkép
zelhető-e a teljes elcigányosodás. A cigányok miközben meglehetősen tudatosan készül
nek erre, kevésbé tudatosan ugyan, de megfogalmazzák ezzel kapcsolatos félelmeiket 
is. Attól tartanak, hogy az önálló tanáccsal nem rendelkező községben sem a minimális 
kommunális ellátottságot, sem az együttélés egyéb közigazgatási alapon nyugvó feltételeit 
nem tudják biztosítani a teljes elcigányosodás esetén.
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A két elemzett példa szembeállítása éppen csak jelezheti azt a káros hatást, amelyet az erő
szakos hatósági beavatkozás eredményez a telepek életében. De az általánosabb tapaszta
latok egyértelműen bizonyítják, hogy az adminisztratív eszközökkel megvalósított át- és 
összetelepítések jelentősen csökkentik az egészséges irányú életforma-váltás esélyeit.
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Balogh Mária-Bán János

A „FELÉNEKELT- SZIKLA
TARDOSBÁNYA

A Magyar Televízió 1975. január 30-án, 21 óra 40 perctől, az 
1. programban sugározta: A „felénekelt’’ szikla című doku
mentumfilmjét. A tardosbányai márványbányászok életéről 
szóló filmet — a Moszkvai Intervíziós Ülésen történt bemuta
tás után -  a szocialista országok televíziói is műsorukra tűz
ték. Az irodalmi forgatókönyvet -  amelynek alapján a doku
mentumfilm elkészült -  folyóiratunk teljes terjedelmében 
közli. A film operatőre Ráday Mihály volt, rendezte: Szőnyi 
G. Sándor.

Sziklák.
Mohalepte, évezredes mozdulatlan sziklák. A keskeny szurdok még súlyosabbá nehezíti a 
kétoldalt magasodó kőfalakat. Néhol az élet, csenevész bokor, zsenge gyökerű fácska be
lekapaszkodik a meredek oldalba. Az ember bírókra kelt a tömör kövekkel. Nekivetett 
erejével bemélyítette a hegyoldalt. Elvette a természettől a maga jussát. Nehezen kivájt út 
vezet a sziklák félelmes, nyomasztó sorfalával övezve a mai bányához. A kövekről vissza
pattanó kalapács hangja betölti a sziklamedencét. Eltorzulnak az arányok. Az óriás kő és 
a parányi ember. A meddő homok alól felvillanó vörös márvány — a süttői mészkő — már 
az ember szorgos munkájának, meg nem alkuvó akarásának az eredménye. Ezért történik 
minden. Ezért feszülnek az izmok, lendülnek a csákányok, hasítanak az éles szerszámok. 
Az ember és a természet kőbe vésett történelme az, ami Tardosbányán évszázadok óta na
ponta ismétlődik.

Az ásatások azt igazolják, hogy itt már a rómaiak is termeltek követ. Tőlük néhány kilo
méterre, Visegrádon, Mátyás király palotájában van az a híres királykút, amelynek kávája 
ebből a kőből készült. Arra lehet következtetni, hogy Mátyás király a kövek hazájából, 
Olaszországból hozott ide kőfejtőket és kőfaragókat. Azok letelepedtek és meghonosod
tak. A mi falunkban három leszármazotti ágat is meg tudunk nevezni: Sakéti, Veniti, Paga
nini... Ezek tagadhatatlanul olasz nevek... A kőfejtés, azt lehet mondani, egész az ötvenes 
évekig ősrégi hagyomány szerint történt, kézi erővel, vasszerszámokkal.

Ékek sorakoznak, egymástól azonos távolságra, a hatalmas kivájt kődarabon. A 
hegyoldal megint szegényebb lett. A kőfejtő pedig gazdagabb. Kalapács csapódik az ékre. 
Egyszerre öten lendítik irdatlan erővel a nehéz vaskalapácsot az ékre. Alig mozdul, még 
ellenáll. A kalapácsok újra lecsapnak. A ritmust a brigádvezető diktálja. Esőtől áztatott, 
napszívott kalapjába cédulát tűz. Arra írja kemény számokkal az elvégzett munkát. Min
den mozdulatánál előénekel: ősi munkadalt. A többiek ráfelelnek, lendülettől kifakadó



lélegzettel, lezúduló kalapáccsal válaszolnak. Mindaddig, amíg az erejük vagy a kőtömb 
bírja. De mindig erővel kell tovább bírni. Éles csilingeléssel az ékek végül mindig elhasít
ják a sziklát. A munkadal megkönnyebbülten abbamarad.

-Н о ...
— Rá...
— Szinyotra...
— Horatra...
— Isatra...
— Islobinya...
— Lóra...
— Szóda...
Az ékek szikrát csiholnak. A kalapácsok minden válasznál mélyebbre hatolnak a kő

zetbe. A dalt az egyszerre csapódó öt kalapács hangja elnyeli. Visszhangzik a bánya.
— Hutriho... »
— Zabiho...
— Tedd-le-rá...
— Zab iny ázz...
— Még a hideg...
— Ki-nem-ráz...
-H a ...
— Ha...
-H u ...
-H u ...
-H ü ...
-H ü ...
— Zwanzig!
A tüdő zihál. Az izmok, a pihenő kalapács nyelén még összerándulnak. Az ember 

szabta szikla engedelmesen terül előttünk.
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— Figyeltem ezt a munkadalt, amit énekeltek, keveredik a magyar és a szlovák szöveg.
— Eléggé... A faluban is érti mindenki mindkét nyelvet, a munkában is hol így, hol 

ügy mondjuk.
— Tardosbánya nemzetiségi falu, ahol elég sok szlovák él, ugye?
— Majdnem a többség szlovák...
— Meglepő volt, hogy az elő-éneklésére nemcsak egyszerre ütöttek, hanem ugyanazt 

is válaszolták a társai.
— Minden munkához mást éneklünk.... Ha az ember a sziklát arrébb akaija tenni, 

vagy ha üti a nagykalapáccsal, akkor mindig mást kell hozzátenni... De a legnehezebb a 
sziklát felénekelni a birfára...

A lovaskocsi mindössze néhány keményfa gerendából áll. Bírnia kell a ránehezedő 
súlyos és a kocsinál hatalmasabb terhet — birja-e a fa? ! — innen kapta. A birfa előtt rá- 
érőn ropogtatják a zabot a lovak. Kell az erő, hogy a zötyögős, kátyús úton nehéz terhük
kel leérjenek a hegyoldalról. Nyolcán állnak a méretre vágott kőtömb körül. Nyolc erős 
ember, nyolc hosszú rúddal, hogy felénekeljék a sziklát a birfára. A brigádvezető előre 
énekel és a hosszú rúddal — válaszul — a tömör szikla a dallam ívére mozdul. A feléneklés
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lassú, nehéz munka. Minden dallam és kórus egy mozdulatot jelent, s néhány milliméter- 
nyi előrehaladást a tonnányi sziklával. Míg lassan a földről, a kocsira éneklik az elterülő 
sziklát.

— Hujha...
— Hujtara...
— Horatrena...
— Hujha...
— Toronyóra...
— Kedve-vóna...
Egyszerre. Millimétereket előre. Feszülnek az izmok. Az ember az erősebb. A birfa 

reccsen. A rudak dallamra markolják a sziklát és éneklik fel a kocsira.
— Kedve-vóna...
— De-jó-vóna...
— Horatrena...
— Hujha...
— Lóra...
— Hóha...
— Hopp!
A munkájuk véget ért, hogy új kezdődjék. Évszázadok alakították a dallamot, a 

mozdulatokat. Apáról fiúra száll az ősi mesterség.

— Ha nehéz is volt a munka, de legalább volt. Hányszor megtörtént apáink idejében még, 
hogy egy évben három, esetleg négy hónapot dolgoztak, és utána munka nélkül maradtak.

— Még velem is megesett... Meg aztán messzire kellett járnunk. Hétfőn elindultunk, 
be Süttőre meg a környékre. Egy-kettőnek volt kerékpárja, a legtöbben gyalog. Egész hé
ten ott voltunk, szombat délig dolgoztunk, megkaptuk, ami maradt, azzal hazajöttünk. 
Szintén gyalog.

— Meddig maradhattak itthon?
— Otthon...? Amikor hazatértek a kőfejtők,mentek egyenesen a kocsmába. Estére 

hazakerültek, megvacsoráztak. Vasárnap valamit tettek a ház körül, és hétfőn vissza.
— Az asszonyok legtöbbször krumpligombócot csomagoltak az útra. Az jó volt, mert 

eltartott három-négy napig. Olyan is volt, hogy szerda körül bizony a gombócon centis, 
penészes szőr nőtt ki. Akkor nem volt semmi, még petróleumlámpa sem, mert, ha elfo
gyott a petró, nem adott a munkavezető, így az ember a sötétben befalta, amit talált, és 
csak reggel látta a gombócon, hogy néz ki...

— Gunyhóban laktunk. Földbe ásott lyuk volt. Amikor hétfőn megérkeztünk, elő
ször nem mertünk bemenni, mert olyan sok volt a bolha. Beküldtük a kutyát, körülnézett 
a gunyhóban, van-e valami maradék, közben összeszedte a bolhát, és amikor nyüszítve 
kirohant, bementünk mi.

— Azelőtt annak az embernek volt becsülete a munkavezetőjénél, aki a legtöbb bort 
itta, mert ők voltak a bortermelők is.

— A saját borát mérte a munkavezető, és az kapott jó fizetést, aki sokat megivott 
belőle.

— Amikor ilyeneket mesélünk a mostaniaknak, csak csodálkoznak meg nevetnek 
rajta... Most már mi is.

— S meddig dolgoztak a régi módon? Meddig kellett felénekelni a sziklát?
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— Az ötvenes évekig. Akkor aztán jöttek a gépek és hál’ istennek megváltozott 
minden.

A drótkötélpálya darurendszere hatalmas tömböt emel a magasba. Kezelője gombnyomás
sal irányítja. Vastag kerekű teherautó kaptat púpozott terhével a domboldalban. A komp
resszor sivítva fújja a levegőt.

Légkalapácsok feleselnek egymással. A zárt katlan megsokszorozza^ hangjukat. 
Csak olyankor némul el a bánya, ha robbantáshoz készülődnek. Mindenki fedezékbe 
megy, s mire a parázs a cigaretta csikkjéhez ég, már levegő-rázkódtató robbanással hegyol
dalak mozdulnak el öröknek-hitt helyükről. A meddő nagyobbik felét a dinamit vállalja 
magára, de így is marad még mivel küszködni, míg az értékes sziklához eljutnak.

Harminc méter magasan dolgozik a munkacsapat. Motorkerékpárral járnak fel ide. 
Kímélni kell a fölösleges erőkifejtéstől magukat. Hogy hasznot-hozóra maradjon.

— Nyolcán dolgoznak együtt. Hogyan alakul ki a munkacsapat?
— A hasonló erejű emberek keresik egymás társaságát. Megnézzük, hogy dolgozik a 

másik, aztán, ha megfelel, ha ő is keresni akar, akkor összeállunk és együtt termeljük ki a 
követ.

— Most a legnehezebb munkánál, pontosabban a legkevesebbet fizető munkánál, a 
letisztításnál tartanak.

— Ezt is el kell végezni, hogy a szép munkához elérjünk.
— Ilyenkor egy részt ugye — szaknyelven úgy mondják —, kifognak?
— Igen. Mi például most idekerültünk; először le kell takarítani a fölösleges részt. 

Míg le nem megyünk tíz-tizenöt métert, nagyon nehéz munkát végzünk.
— S kitől függ vagy min múlik, hogy milyen részt fognak ki?
— Csak a természettől. Az a másik csapat már lejjebb van, azok elérték a sziklát, és 

jó követ találtak. Szerencséjük van, mert lehet, hogy itt nem olyan jó...
— Milyen a jó szikla?
— A jó szikla rácsmentes és tiszta. Tükörtiszta. Az a jó szikla, amit amikor darabo

lunk, akkor sem megy széjjel... Annál jobb és annál nagyobb a pénz, mennél nagyobb a 
tömb.

— S lehetőleg szép legyen...
— Akkor több a forint. Ezért dolgozunk.
— Most harminc méter magasan vagyunk. Mikor érnek le az útig? ...
— Ha szerencsénk lesz, két hét alatt leérünk. Reméljük, nem hiábavalóan...

A természet mozdulatlanságát feloldja az emberek nyüzsgése. Nincs nyugodt másodperc a 
bányában, s ennek eleven tartalmát a munka adja. Főleg idősebb arcokat látni — ráncaik 
mélyébe kitörölhetetlenül belemaródott a finom por —, de fiatalok is akadnak. A falu zárt 
közösségéből — nemcsak a távolabb eső városok vonzása, hanem a megszokások idekötő 
gyökerei miatt is — nehezebb a kimozdulás. A nemzetiségi falu büszkesége még inkább 
összekovácsolja őket. A bánya és a szakma elismert múltja, biztos kenyérkeresete elsősor
ban a derékhadat vonzza. Tardosbányán a rangot, az igazi rangot a kőfejtés jelenti.

— Mi a különbség a kőfejtő és a kőbányász között?
— Rengeteg. A kőfejtő méretre dolgozik, és szép, egy darabba szedi ki a hegyből a 

követ, amit aztán fel lehet sok mindenre használni. Ami innen kikerül, abból lapokat, sír-
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köveket, szobrokat készítenek. Épületek díszítésére használják... A kőbányásznál mindez 
nem számít, az kirobbantja az országútra és neki mindegy, hogy milyen a kő...

— Akármerre nézünk, egyedül dolgozó kőfejtőt nem lehet látni. De egyformán ki
veszi a részét mindenki a csapatban a munkából?

— Egyformán kell dolgozni, egyformán. Senki nem fog a másikra dolgozni. Aki 
pénzt akar keresni, az dolgozzon, és nyilván azért dolgozunk, hogy jobban boldoguljunk.

— S ha véletlenül mégis kilóg valaki a sorból?
— Azzal el lehet először, így brigádon belül beszélgetni, hogy „idefigyelj pajtás, ezt 

itt nem lehet; vagy dolgozol rendesen és bejössz időben, mint mi, vagy bajok lesznek”. 
Ilyenkor aztán változtatni kell a munkáján és a magaviseletén...

— Meddig türelmesek egymással?
— Hát a türelmesség... Az mindenkivel előfordulhat, hogy jó bálban vagy lagziban 

volt valahol, és másnapos... Vagy épp’ otthonról hozta a rossz hangulatát... Mindig meg 
kell tudni, mi az oka, és sokszor nem fordulhat elő. Mert akkor fel is út, le is út...

— Dehát az öregek sem bírhatják végestelen-végig úgy az iramot, mint a középkorú
ak.

— Az más. Nálunk is vannak idősebb emberek, ötvenöt, hatvan évesek. Nekik elné
zünk sok mindent, mert elfáradtak. Meg könnyebb munkát adunk nekik. Ennyivel tarto
zunk az idősebbnek, hiszen dolgozott ő már én értem is, és remélem, ha megöregszem, 
velem is így bánnak... Amikor fiatal volt, megállta a helyét, most sem dobjuk el... De a fia
tal, ha idekerül és nem akar dolgozni, az más. Az olyan ember nem kell nekünk... Mert az 
nagy különbség, hogy nem tud vagy nem akar dolgozni.

— S mi lesz a következménye? Hová kerül...?
— Aki idekerül, kap egy hónap próbaidőt. Azalatt észre lehet venni, van-e esze eh

hez a szakmához, hogy fogja a kalapácsot, hogy áll a kezében a véső... Meg aztán milyen a 
szorgalma... Ha viszont nem felel meg, vagy nem olyan a hozzállása, megmondjuk neki, 
nézzen máshol helyet... Elmehet segédmunkára vagy másra, de nem lehet kőfejtő!

— Mit szól ilyenkor a falu, hiszen az ilyen hír hamar elterjed?
— Általában az olyan embereket a faluban is ismerik, amelyik iszkás, vagy pedig 

trehány a munkában; mert aki trehány itt, az trehány otthon is, meg a kocsmában is, meg 
mindenütt... Saját magáról veri a hírt az ember, olyan vélemény alakul ki róla, milyen, aho
gyan dolgozik.

A „Vörös márvány” szocialista brigád nyolc munkacsapatból áll. Külön-külön is versenge
nek, hogy melyikük a legjava. Akik a legjobbak, büszkék erre. A munkával nincs is baj, 
de annál több a brigádnaplóval. Hamarabb kivésnek egy sziklát, minthogy egyetlen oldalt 
teleírjanak. Anekdota is kering erről, amikor egyszer az igazgató szemrehányást tett a bri
gádnaplóra, az egyik önérzetes szlovák kőfejtő azt mondta: „Ha szép naplót akar, hívják 
ide az az Illyés Gyula, amíg ír, addig én dolgozom...” Nehezen keresik a szavakat, amikor 
a brigádmozgalom szóba kerül.

— Mitől szocialista a brigád?
— Hát beneveztünk a szocialista brigádversenybe, beneveztünk mi is, úgy, mint a 

többiek. S versenyeztünk...
— Azt senki nem vitatja, aki megismeri a brigádot, hogy a munkával nincs semmi baj, 

mert szeretik, amit csinálnak, de ezenkívül más szempontok is vannak.
— Hát igen... A társadalmi munkára gondol...?



— Ezt kérdezem én is!
— Mondjuk különféle szempontok vannak... Együttműködés, a terv maradéktalan 

teljesítése...
— És...?
— Nem úgy élünk, mint valamikor, hogy hetente egyszer találkozunk a családdal. 

Minden délután hazamegyünk, elbeszélgetünk a gyerekekkel, együtt eszünk... Aztán a ház 
körül dolgozunk tovább.

— Megint a munka.
— Most is négy fő letette a brigádban a marxista-leninista középiskolát. Este jártak 

tanulni... Meg aztán a családdal lehet menni két hétre nyaralni, mondjuk, Balatonfüredre.
— Lehet. Csak nem mennek.
— Mennénk mi, dehát erre nincs idő. Sok az építkezés és a nyaralásra nem marad 

idő. De aki már felépítette a házát, az mehet.
— De az meg megy a komájához építeni.
— Amikor én építkeztem, ő jö tt hozzám, most hagyjam őt magára? Az nem lenne 

tisztességes. De ha a komának is meg lesz a háza, akkor már lehet.
— Ennek soha nincs vége.
— Egyszer majd felépül mindenki háza!...
— Május elsején, úgy tudom, amiért jól dolgoztak, a brigád tisztességes összeget ka

pott.
— Igen, kilencezer-hétszáz forintot.
— Ennek a pénznek mi lett a sorsa?
— Az lett a sorsa, hogy a közvélemény eldöntötte: ne osszuk szét. Mi jutott volna 

személyenként? Inkább csináltunk közösen egy családi rendezvényt. Persze meghívtuk a 
többieket is, a kompresszorosokat, buldózereseket, a segédmunkásokat, elvégre az ő mun
kájuk is benne van a miénkben, és úgy gondoltuk, ha már a munkában együtt vagyunk, le
gyünk együtt akkor is, amikor ünnepelünk. Nagyon jól éreztük magunkat.
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A szikla szeretete,a kő tisztelete nemzedékről nemzedékre öröklődött. Ezt a század — tra
díciókat felbolygató — technikája, a fizikai munkát felváltó gépek sokasága — érdekes je
lenség — Tardosbányán tovább erősítette. A változó bánya képéhez nemcsak a gépek tar
toznak hozzá, hanem a gépekhez értő emberek is. A szivattyűház zsongító zajában fiatal, 
overallos munkás legfontosabb „szerszáma” : a műszerfal. A földkotrógép éhes kanalával 
jóízűen falatozza a hegyoldalt, hogy előkészítse a terepet a kőfejtőknek. Egymás mellett 
dolgoznak.

— Ahogy elnézem, a kőfejtők legtöbbje túljutott már a negyvenen és az ötvenhez kö
zeledik.

— Van azért fiatal is, köztünk is, de ők már főleg más szakmában dolgoznak. Mert 
van itt a bányában annyiféle mesterember, hogy fel sem lehet sorolni... Meg a faluban is a 
borbélyon kívül mindenféle ember akad.

— Kitől tanulta a mesterségét?
— Én...? akár a többiek, az apámtól. Az egész famíliám ebben a szakmában dol

gozott.
— És a fiai...?
— A fiaim, azok már nem folytatják. Itt dolgoznak ők is a bányában, de ők más szak

mát választottak. Ma már nemcsak kőfejtők kellenek a bányának.
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— Édesapja előtt vagy mögött dolgozik?
— Előttük dolgozom ezzel a földkotróval, én pucolom előttük a sziklát, hogy köny- 

nyebben tudjanak termelni.
— Eddig hány szakmával ismerkedett meg?
— Kovácsnak kezdtem el tanulni 1961-ben, utána elmentem traktorosnak, utána be

vonultam katonának, amikor aztán leszereltem, apám egyre többször emlegette a bányát, 
eljöttem ide. Elküldték nehézgépkezelő-tanfolyamra, és mivel szeretem a gépeket, a bánya 
szeretetét pedig úgy látszik örököltem, meggondoltam magam és eljöttem ide.

— Eddig három szakmája van. A negyediket, a kőfejtőt nem akarja megtanulni?
— Egyelőre nincs is rá szükség, mert gépkezelők így is kevesen vagyunk. Éppen any- 

nyi ember van, ahány gép, úgyhogy azt hiszem, mindenképpen itt a helyem.
— Az idősebb testvér mivel tudja apja munkáját könnyíteni?
— Hát én csak közvetve. A légkalapácshoz adom a levegőt, ha valamiért elakad, ka

pom a fejmosást még otthon is...
— Mi a szakmája?
— Bádogos és vízvezeték-szerelő.
— Miért kell ilyen szakma a bányába?
— Bádogos még nem kell, de annál több vízvezeték- és csőszerelő munkát kell csi

nálni. A csöveket szereljük, a gépeket javítjuk, és mindenhová kell a víz az öltözőtől a gé
pekig, a légkalapácsok pedig nem mennek levegő nélkül.

— A testvérétől is megkérdeztem, hogy nem irigyelte-e el édesapjától a kőfejtő szak
mát?

— Nem. Kicsit nehéz az, amit ő végez. Van saját szakmám, ezt szeretem és ezt nem 
is hagyom el. Még akkor is megéri nekem, ha kevesebb itt a pénz, mert erre adtam a fejem.

Új gépet próbálnak ki. A drótfűrész, éles karmaival susogva birkózik a fényes már
ványlappal. A felizzott acélszálat vízzel hűtik. Amikör az első gépek, jó húsz éve, megérkez
tek a bányába, bizalmatlanul fogadták az emberek. Miután rájöttek, hogy nem ellenük, 
hanem értük történik minden, barátjuknak, segítőtársuknak fogadták. Az új mellett kíván
csiskodók állnak. Sürgetőn . Szeretnék már ők is kipróbálni. A régi szakmához hozzátar
tozik az új megismerése is. Ennyiben már ide is elérkezett a kor technikai hatása.

— Kőfejtőnek születni kell. Ezt a szakmát nem lehet megtanulni. Ezt azért is mond
hatom, mert mi próbáltunk toborozni, más vidékről ideverbuválni embereket. Hiába. En
nek a szép szakmának hagyományai, tradíciói vannak, generációról generációra szállt, és 
szinte már benne van az emberek vérében a szakma szeretete. Az anyatejjel szívják maguk
ba. Hozzászoktak a sziklák környezetéhez.

— Hány fiatal dolgozik a bányában?
— Megmondom őszintén, elég kevés. Harminc év alattit, főleg a kőfejtésnél, elég ke

veset lehet találni. Kétszázan dolgozunk jelenleg a bánya területén, a mai feladatokhoz 
elég, a holnapihoz kevés.

— Akkor igazán főhet a feje, mert ez mégiscsak az üzemvezető gondja, hogy miként 
alakul a bánya sorsa?

— Elég sokat gondolkodtunk, beszélgettünk erről. Az a helyzet, hogy pillanatnyilag 
a berendezéseinkkel olyan légkört és olyan felszereltséget értünk el, hogy nem maradunk 
el a többi, hasonló üzemtől. Az átlagkeresetek sem rosszak, mert az egy főre eső bér, éves 
átlagban, megközelíti a negyvenezer forintot. Tehát ha előbbre akarunk jutni, egyetlen 
úton haladhatunk: könnyítenünk és vonzóvá kell tennünk ezt a munkát, hogy a fiatalok 
közül minél többen akarjanak a faluból idejönni. Azt is tudjuk, ha nem leszünk elég oko-
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sak — és nekünk, ha ma nincsenek is komoly munkaerő-gondjaink, előre kell gondol
ni —, kihal a szakma. Mint olyan sok országban, ahol megszűnt a kőfejtés.

— Mennyi szikla kerül el innen, Tardosbányáról?
— Évente kereken hatezer köbméter követ termelünk, ebből négy és fél ezer a hazai 

szükséglet, a többi exportra megy.
— Merre?
— Elsősorban a szocialista országokba, a legnagyobb vevőink Csehszlovákia, az 

NDK, Lengyelország és a Szovjetunió. De ezenkívül szállítunk Nyugat-Németországba, 
Ausztriába és Olaszországba is.

— A híres márvány hazájába?
— Igen, és nagyon érdekes, hogy már Egyiptomba is exportáltunk ebből a kőből.
— Ez még inkább sürgeti akkor a tennivalókat.
— Igen, elsősorban most újból a technikának kell lépnie. Egy kis szikra izzik már, 

található már sorozatfűró, drótfűrész. De ez még mind kevés, ennél sokkal nagyobbat kell 
előrelépnünk. Régebben a feléneklést felváltotta a légkalapácsok zaja, targoncákat adtunk 
segítségül az emberek kezébe, de a légkalapácsok ma már hangosak, az emberek feje tele 
van a kompresszorok zúgásával, és a drótfűrész már csendes. Föltétlenül a modem vágó
szerszámoké a jövő, gondolok a gyémántélű vágókra, amelyet otthonosan kezelnek már a 
feldolgozó telepeken. A bányában is csak így lehet fejlődést elérni.

A teherautó nagy port kavarva fékez a főtéren. A szürke ponyva alól mackó-huppanással 
ugrálnak le hátul a kőfaragók. Feloldódott nevetgéléssel, kiszáradt torokkal, szinte liba
sorban — és szinte kivétel nélkül — mennek a vendéglőbe. A vörös márvánnyal borított 
söntésben, alig tűnik fel a kanyarban a bányából érkező teherautó, a pincér már köteles- 
ségszerűen szedi elő a telezsúfolt hűtőtérből a sörösüvegeket. A pálinkásüveget a polcról 
a keze ügyébe helyezi. A kőfaragók mindig szomjasan érkeznek és legtöbbjük — még ha 
este vissza is tér — ilyenkor lenyakalja a szokott italát, és máris dolgára indul.

— Mi a délutáni program?
— Az udvart meg a kertet akarom rendbehozni.
— Megiszom a söröm, és aztán veszek kilincset az üzletben, s estére már a nyári

konyha ajtaját megjavítom...
— Kaszálni akarok, mert nagyon szanaszéjjel van a házmögötti, és megszólják az 

embert.
— Megyünk a házépítéshez segíteni, ami a múltkor visszamaradt, azt szeretnénk be

fejezni...
— Én is odamegyek. Többen a brigádból...
— Akad egyáltalán olyan, aki most hazamegy pihenni?
— Dologidőben? !... Azt hiszem, nemigen akad...

A falu egymást ismerő közössége sok szállal kötözi össze az embereket. De van ennél erő
sebb kapocs is, amikor az ember kötődik az emberhez. A környéken nem történhet sem
mi, amiről a többiek ne tudnának. Ennek előnye is van, mert jó tudni, ha segítő kéz kell, 
soha nem marad magára az itteni. Az épülő ház kiégetett téglahalmaza mellett márványla
pok hevernek. A ház borítására. Kalákában dolgoznak. A kezek vándorutján a téglából fal
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lesz, és estére már a májusfa is felkerülhet. Lehet majd ünnepelni. Persze egy kis előleg 
— egy-egy pohár bor — addig is jól jön.

— Miért kell megtoldani a házat?
— Megnőttek a gyerekek. Lassan eladósorba kerül a lány.
— S vőlegény már van?
— Még nem akar férjhez menni, de gondolni kell a jövőre. Ne akkor kelljen kap

kodni.
— A brigádból szép számmal eljöttek. Magának van már háza?
— Van. Azt is így építettük... Ők jöttek nekem segíteni, én meg viszont vissza.
— Hány házat építettek így fel eddig?
— Rengeteget. Nézzen körbe, egy egész új falu nőtt ki a földből, ezt mind egymás

nak segítettük. Elvégre sokan vagyunk a brigádban...
— Meg nagy a rokonság is, ugye? ...
— Sok régit is lebontottunk, mert azok vályogtéglából meg sárból voltak. Akkor még 

nem futotta téglára... Meg ki is nőttük. Ezek mind két-három szobásak, de van, aki négy
szobást akar. Meg fürdőszoba, speiz, konyha, sőt két konyha is van benne.

— Az áldomást ki fizeti?
— A gazda fizet néhány liter bort, és ezzel le is tudtuk az egészet.
— Ennyi a fizetség?
— Én is ennyit fizettem, most ugyanennyit kapok!
— A márványt a bányából kapják, mert még az utcakő is abból van!
— Igen, a bányából kapjuk, az ott dolgozók kedvezményesen vásárolhatják. S ez 

szinte ingyen van... Mondd csak, mennyi volt a befizetés, 16,50 vagy 17 Ft?
— Tizenhat...
— Na és, ha ezt úgy akarnám megvenni, 97 Ft lenne. De ezt csak azok kapják, akik 

a bányában dolgoznak.
— Ha így összefognak, mennyivel kerül kevesebbe a ház?
— Szinte nem is lehet kiszámolni. Culáger 2—300 Ft alatt el sem jön, nem mindegy, 

hogy a munkáért szinte semmit nem kell fizetnem, csak az anyagért. S ott is segít a bá
nya. Ez lényegesen csökkenti a költségemet, nem vitás, hogy jóval olcsóbb így az épít
kezés.

— Aztán a menyecskék hányszor mennek maguk után a többi házakhoz?
— Inkább a kocsmába. Ott könnyebben megragad az ember. Bár, a legtöbbünknek 

van otthon saját bora, és inkább otthon elbeszélgetünk, szórakozunk a komáinkkal.
— Örül az asszony, gondolom, amikor hazamennek...
— Mindenkivel megesik, hogy olykor-olykor kileng. A mi szakmánkban elég sokszor. 

Szeretjük az italt, valahogy kell...
— Nem is értem, hogy bírják erővel. Egész napi megfeszített munka után még to

vább dolgoznak...
— Az igazság az, megmondom őszintén, hogyha az ember két-három napot nem 

dolgozik, mert piros betűs ünnepek vannak, nem is érzi jól magát... Szó szerint. Még az 
ujjaim is megdaganak, ha nem dolgozom.

— Amint hallottam, azért arra ritkán van alkalom, hogy ne találnának valami elfog
laltságot.

— Meglátszik az összetartozás eredménye is. Főleg az építkezéseken. Ezzel sok pénzt 
megtakarítok. Aztán, amit megspóroltunk, az belekerül a lakásba. Mert sokszor az a drá-



gább, ami belemegy, mint amennyibe a ház kerül. Hiába kérem, ma már ott tartunk, 
hogy nagyok az igények. Nekem is, másoknak is.

— Ez miben látszik?
— Az asszonyok versengnek egymással. Máma már nem elegendő az egyszerű kony

haszekrény. Három és fél, négyezer forintos kell. Meg mosógép és drága szőnyeg, meg per
sze hűtőgép.

— Szóval van miért újra dolgozni?
— Mi is úgy akarunk élni, legalábbis szeretnénk úgy élni, mint a városiak. Hogy ne

künk is legyen tiszta és egészséges lakásunk, ami az emberhez illik. Be kell ehhez osztani a 
pénzt, ami már az asszonyokon múlik. Mi csak megkeressük.

— Mondják meg, de őszintén, mikor pihennek vagy mi jçlenti a szórakozást, ha 
együtt dolgoznak?

— Ez nekem is jó meg a másiknak is. Meg ez is szórakozás, mert ha végzünk, lepi
henünk és elbeszélgetünk egy pohár bor mellett.

— Mikor voltak nyaralni?
— A kislányom volt Jugoszláviában, ezelőtt egy hónappal.
— Mikor kerül arra sor, hogy a kőfejtők is elmennek két hét szabadságra?
— Az elég ritka eset. Előfordul, de ritkán. De, megmondom én őszintén, nem pénz 

kérdése, mert láthatja a környéket, nem szegény falu ez.
— Mennyit keres havonta?
— A három és fél ezer mindig megvan.
— Akkor szegénységről tényleg nem lehet szó.

Nincs nekünk, úgy látszik, arravaló igényünk. Nem tudom én, lehet, hogy félünk a 
víztől, mert nálunk nincs víz. Voltam én egyszer a Balatonon, a lábamat sem mostam meg, 
le sem vetkőztem. így aztán o tt maradtam, ahol a jó bort mérték, a jó badacsonyit... De 
bor itthon is van, akkor meg minek menjek?

S az asszonyok nem piszkálják a féijeket, hogy jó lenne elmenni?
Ide vannak ők is szokva, ők ott vannak, ahol mi vagyunk. Meg aztán azon törik a 

fejüket, mit vegyenek, hogy a másikat megelőzzék. Ha neki szép bútora van, akkor nekem 
is legyen, de minél előbb. Ebben aztán nincs megállás.
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Takaros házak emelkednek az út két oldalán. Utcasor hosszan. Itt a lankás domboldalban 
— messziről idelátszik a bánya virítóan uralkodó fehér sziklája — új falu nőtt ki a semmi
ből. A legtöbb ház kétszintes. Nagy ablakokkal. Vendégcsalogató, nyitott kapuval. Zöld 
lugas, virágok tarkasága vezet be. Kopogtatás nélkül be lehet lépni bármelyik lakásba. Biz
tos, hogy ülőhellyel, kedvességgel váiják az érkezőt.

— Magam szereltem a vízvezetéket. Lenn a pincében van a motor, az hajtja fel a vi
zet. A konyhába és fürdőszobába.

— A csempe is mestermunka...
— Az asszonyomat dicséri. Amíg kórházban voltam, ezzel lepett meg. A kislányom 

is segített benne.
— Gratulálok, hallottam, most volt a jubileuma.
— Igen, még pénzt is kaptam  a huszonöt évért, amire nem is számítottam. Három és 

fél ezer forintot.
— Biztos lesz helye.
— Már elkelt. Akartam venni magamnak egy kis segédmotoros kerékpárt, de ezek a 

fehérnépek lebeszéltek róla, hogy minek neked motor, amikor autóbusszal úgyis minden
hová eljuthatunk.
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— Szóval meggyőzték az asszonyék. S mi lett belőle?
— A lányomnak egy kis doboz.
— Apunak ez doboz? !... Philips kazettásmagnó.
— S anyu is adott bele valamit?
— Nem.
— Hát te...?
— Én sem. Futotta az apuéból, kicsit megtoldotta.
— Amikor a ház épült, már dolgoztál. Mennyit kellett hazaadni?
— A fizetésem nálam maradt, én gazdálkodtam belőle. A benti koszton kívül elment 

ruházkodásra meg könyvekre. Nagyon szeretem a szép könyveket. Anyu nem mindig örül 
neki, ezért néha nem mondom meg, csak amikor már sorakoznak a könyvek a polcon, ak
kor lepődnek meg.

— Hol dolgozol?
— A tarjáni ÁFÉSZ-nél, dekoratőr vagyok. Egyelőre szakképzetlen, de kirakatrende

ző szeretnék mindenáron lenni.
— S hét végén, szombat-vasárnap mivel telik az időd?
— Sajnos, nincs különösebb szórakozási lehetőség a faluban, lemegyünk a presszóba 

egy kicsit dumcsizni, de ez minden. Néha elmegyünk Tatára vagy Tatabányára, ott már 
minden más.

— Sokan mennek el a faluból fiatalok?
— Főleg miután megnősültek vagy féijhez mentek. Most már nincs az, mint régeb

ben, hogy csak a faluból illik házasodni, és ha a másik nem innen való, elmennek.
— Te is kacérkodsz az elmenetellel?
— Még nem tudom. Lehet. Sokszor nem tudom elképzelni, máskor meg úgy érzem, 

a városi élet lenne a jobb. Talán jobb lenne városban élni.

A művelődési ház amilyen hatalmas, olyan néptelen. A település főutcájáról a fehérre me
szelt falak magukhoz kapják a tekintetet. De a betévedőnek csak kongó léptei válaszol
nak. Nagy néha rendeznek mulatságot. A tv-készülék sötéten mered. Inkább otthon nézik 
az emberek. Nincs ami idecsalogatná őket. Leghűségesebb látogatók a gyerekek. A két
nyelvű faluban egy lelkes házaspár a környék táncait kutatja. Az egyik nyurga legény-sarj 
nagy lendülettel húzza a harmonikát és a többiek egymás ritmusát keresve táncolnak.

— Mi a fő foglalkozásuk?
— Itt helyben, az Építőipari Szövetkezetnél dolgozom. Adminisztrátor vagyok.
— Én pedig Tatabányán, felvonószerelőként.

így még aktuálisabb a kérdés...?
— Hogy miért csináljuk? Őszintén megmondom, bennünket a tánc hozott össze. 

Nagyon szeretünk táncolni. Tót vagyok, és szeretem megmenteni a jellegzetes táncokat.
Járjuk a környéket és összegyűjtjük a táncokat. A magyar és szlovák táncokat, a 

gyerekek pedig szívesen megtanulják. Sőt, már fel is léptünk velük.
— Hol szerepeltek?

Részt vettünk a megyei fesztiválokon, voltunk Esztergomban, Tatabányán, Tatán, 
az idén pedig a szövetkezeti döntőn.

— Akkor a gyerekek több helyre eljutottak már, mint a szüleik?
— így van. De, reméljük, hogy nemsokára a szülők is elkísérik a gyerekeiket és ki

mozdulnak. Amellett, hogy büszkék lehetnek a sikerekre.
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Dolgos népek lakják Tardosbányát, s ennek tükörképe a falu. A nyár végi búcsúra 
— amelynek itt hagyományai vannak — minden ház új köntöst kap. Frissen festett keríté
sek virítanak. A rend és a tisztaság — mint a főút — uralkodik a településen. A virágok illa
ta, mint a családi vacsora íze, mindent betölt. A falu tanácselnöke jövevény. A szomszéd
ból került ide.

— Aggostyánban dolgoztam, és évtizeden át itt mentem keresztül, s láttam az anya
gi lehetőségeket, a falu tehetősségét. Gondoltam is, itt sok mindent meg lehetne oldani... 
Amikor aztán idekerültem, mondták is, hogyhogy a svábot befogadják a tótok? ... Az 
egyik így beszél, a másik úgy, de ha közös eredményre jutunk, egy nyelvet beszélünk.

— Az elképzeléseit sikerült megvalósítani?
— Nem nekem, a falunak... Valamikor Tardosbánya a környék legszegényebb tele

pülése volt. Favágókból, fuvarosokból, kőfaragókból tevődött össze a lakosság, és rá vol
tak kényszerítve, hogy elmenjenek a faluból kenyeret keresni. Föld nem volt, egy családra 
alig több mint egy félhold föld jutott. Szegény házak jellemezték, egy udvarban több csa
lád lakott, és gyerek bőven volt. Szinte kis utcákat képezett ki egy-egy udvar... Hát igen, 
a kőbánya fellendülése változtatta meg igazán a falu életét. Minden átformálódott, és az 
itteni szocialista brigádok nemcsak magukra gondoltak. A községnek is sokat segítettek.

— Hol látszik a kezük nyoma?
— Több mint negyedmillió forint értékű társadalmi munkát végeztek. Az orvosi la

kás társadalmi munkában épült, hogy legyen hová hívniok orvost, a tűzoltó szertárat ala
kították át. Az összes út a faluban társadalmi munkában épült.

— Most is dolgoznak, ha jól tudom, az iskolán?
— Az építőipari vállalat olyan határidőre vállalta az iskola átalakítását, hogy a szoci

alista brigád felháborodott. Megcsináljuk mi, iskolakezdésre -  mondták,elvégre a mi^ye- 
rekeink járnak oda... És az ősszel az új iskolában kétnyelvű tanítás kezdődik. Mert mind
két nyelv hivatalos, az iskolában is meg itt a tanácsnál is beszélnek szlovák nyelven.

— A falu régi vágya, hogy az óvodában is legyen kétnyelvű foglalkoztatás.
— Megkaptuk az engedélyt és ősszel már így kezd az óvoda. Mindent lehet, csak 

akarni kell!

Tardosbánya lakóinak száma: 1706 fő. Ebből 25 éven aluliak száma : 526. A keresőképes 
lakosság 900 fő. A lakóházak száma: 420, az új lakóházak aránya több mint egynegyed. 
Az utóbbi években 376 tv-vel, 372 rádióval, 76 motorkerékpárral és 46 személygépkocsi
val gyarapodott a község. A tanácstitkárnő itt született, itt nevelkedett fel. Nem csupán a 
számokat, az embereket is ismeri. Mindenkit név szerint, gondjaival-örömeivel együtt.

— Tudom, nehéz megfogalmazni: milyenek a tardosiak?
— Talán azért is nehéz erre válaszolni, mert egy vagyok közülük, de a legelső talán, 

amit el lehet mondani róluk: a szorgalom. Ez jellemzi legjobban a mi községünket. A mun
ka az, ami legjobban leköti őket, és a múltból sokat kellett felszámolni. Ha utolérjük min
denben magunkat, akkor talán a szellemi többet-akarás kerül előtérbe.

— Ez a fiatalokon és a szüleiken is múlik. Hányán tanulnak tovább?
— Nagyon örvendetes, hogy a fiatalok többsége továbbtanul. Ötéves távlatra vissza

tekintve, elmondhatjuk, hogy a nyolc általános iskolában végzettek nyolcvanöt százaléka 
továbbtanulásra jelentkezik, és eredménnyel. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy az új 
iskolákban is elégedettek a gyermekeinkkel, és egyre többen kerülnek közülük az egye
temekre is.



— S vajon akad, aki vissza is kerül majd?
— Ettől várunk sokat. Ha csupán néhányan jönnek vissza, pezsgést hozhatnak a talu 

életébe. Talán ez jelenti majd igazán a teljes változást, a falu igazi fejlődését...

BALOGH M . - B Á N  J.:  A „ F E L É N E K E L T ”  SZIKLA / 65

Sziklák.
Mohalepte, évezredes mozdulatlan sziklák. De néhol az élet, csenevész bokor, zsenge gyö-‘ 
kerű fácska makacsul kapaszkodik a meredek oldalba. Nehezen kivájt út vezet a kövek fé
lelmes, nyomasztó sorfalával övezve a mai bányához. A birfák kesergő-nyikorgását a te
herautó felbődülő motorja váltotta fel. Az ékekre zúduló kalapács ritmusa, az ősi mun- 
kadallal felénekelt szikla helyett monoton légkalapácsok hangját sokszorozza a zárt kat
lan. Az ember és a természet kőbe vésett történelme az, ami Tardosbányán ma is naponta 
ismétlődik. A sziklák tetejéről rálátni a falura. A régi házak fák közé bújt cseréptetői mel
lett kiemelkedik a templom — társadalmi munkában — rendbehozott tornya. A főutat 
meghosszabbították. Az új-faluban, a kőfaragók útja maguk teremtette, maguknak épített 
új településen vezet tovább.

Zombori Béla grafikája



Bálint В. András

VÉGÁLLOMÁSTÓL VÉGÁLLOMÁSIG

Vajon mitől válik brigáddá egy azonos vagy hasonló munkát végző, rövidebb-hosszabb ide
je együtt dolgozó munkáscsoport? Mitől válik brigáddá tizenöt-húsz asztalos vagy pálya
munkás, műszerész vagy járművezető?

És mitől lesz a brigád szocialistává?
A Művelődésügyi Minisztérium, a SZOT és a Népművelési Intézet által 1974-ben 

kiadott tanulmány, amely a Szocialista brigádok művelődése címet viseli, pontos választ 
ad a fenti kérdésre. A szerző véleménye szerint „a brigád jelentősen több, mint egy ver
senycsapat, bármennyire összetett, sokoldalú versenyrendszerben vesz is részt. Sokkal 
több, mint egy munkaszervezet, hiszen olyan organizmus, amelyik a munkavégző, terme
lési egységnél egy sokkal magasabb fejlettségű, az üzemi-termelési kereten túlmenően egy 
sokkal tágabb — politikai, társadalmi, kulturális és közösségi — érvényességű alakzatot 
hozott létre. S hogy mennyire organizmus jellege van, arra az is utal, hogy egy szocialista 
brigádot valójában nem lehet sem kikiáltani, sem összeállítani, sem megszervezni, elren
delni; azt csak kialakítani, kifejleszteni lehet.”

Érdemes tovább követnünk a tanulmány írójának gondolatmenetét.' „A szocialista 
brigád-mivolt alapja mindenekelőtt maga a munkásközösség. S mivel egy munkásközös
ség sehol sem alakul ki csupán önmagából, sehonnan sem ugrik elő készen, teljes fegyver
zetben, nem áll elő kinevezés útján, olyan fejlődési folyamat eredményének tekinthetjük, 
amelyikben különböző — anyagi és szellemi, termelési és társadalmi, egyéni és közössé
gi — tényezők (egymással bonyolult kölcsönhatásban álló tényezők) sokaságának együttes 
hatása érvényesül. A szocialista brigád ennek a fejlődési folyamatnak jelenleg a legfejlet
tebb szakaszán tartó közösség.”

De hogyan működik egy szocialista brigád a közlekedésben, a járművezetői kategó
riában? Megfelel-e — megfelelhet-e egyáltalán — az általános követelményeknek?

A különbségek szembetűnőek. Ha kiejtjük a brigád szót, szinte kizárólag egy azonos 
műhelyben vagy részlegben, azonos és együttes munkát végző társaságra gondolunk, 
amelynek a tevékenységét a brigádvezető közvetlenül, személyesen irányítja. Tizenöt-húsz 
ember, akik segíteni-korholni tudják egymást, akik óráról órára megvitatják a munkával 
kapcsolatos gondjaikat, akiknek esztergálás vagy fényezés közben van idejük a gyerekek
ről, a tegnap látott filmről vagy a vasárnapi meccsről is szót váltani.

A járművezetők — esetünkben az autóbusz- és villamosvezetők — ezzel szemben 
egymástól elszigetelten dolgoznak; s bár egy brigád általában egy vonalon jár, a tagok leg
feljebb az előttük haladó és utánuk jövő kocsi vezetőjével találkoznak a végállomáson. (De 
többnyire még azzal sem, hiszen a várakozási idő nem több két-három percnél.) Munka 
közben egyedül ülnek a vezetőfülkében, a felelősség oly nyomasztó gondját, jókedvüket



vagy bánatukat senkivel nem tudják megosztani. Csak nyomják a gázt, tekerik a kor
mányt vagy kapcsolókart kilenc-tíz órán át — s a szolgálati idő végén elmennek együtt 
egy pohár sörre.

Hogy tud összerázódni egy ilyen csoport? Hogyan tudja megtenni az utat a spontán 
szerveződéstől a tudatos közösséggé alakulásig? A városi tömegközlekedés brigádmozgal
mának, azt hiszem, ez a legnehezebb problémája.

A legnehezebb — ami nem azt jelenti, hogy megoldhatatlan.
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Egy közleményben olvastam a BKV 74-es autóbuszvezetői brigádjának nevét. Az „Auto
mata” 74-es ifjúsági szocialista brigád — 1974-ben végzett kiemelkedően jó munkája ered
ményeként — immár másodszor nyerte el az aranyfokozatot, s ezzel a vállalati ifjúsági 
munkaversenyben második helyezést ért el. Száztizenhét KISZ-brigád közül — s ez min
denképpen szép teljesítmény.

— Huszonötén vagyunk, tényleg elég jó banda verődött össze itt nálunk — magyaráz
ta első találkozásunkkor Zsédely Ferenc brigádvezető. — A mag már évek óta együtt dol
gozik, még az 5-ös vonalról kerültünk el annak idején, 72 decemberében. Amikor ketté
vágták a vonalat, az akkori brigádführer azt mondta, ránk, tejfölösszájúakra nincs szüksé
ge, menjünk más vonalra — vagy az isten micsodájába. Elég kínos érzés volt, gondolhatja. 
Szét is szóródhattunk volna, ki erre, ki arra, de tízen úgy döntöttünk, megpróbáljuk 
együtt. Ebben a garázs vezetői segítségünkre voltak; akkor vásárolta a vállalat az első Ika
rus 260-as autóbuszt, azt nekünk adták, s kaptunk egy saját vonalat is maszek használat
ra: a 181-est.

— Ott csak néhány hónapig jártunk, aztán átirányítottak bennünket a Rákóczi útra, 
a 89/A-ra. Akkor már tizenhat tagból állt a brigád, s egyre jobban éreztük: sok mindenre 
képesek vagyunk együtt. De a 89-esen sem melegedhettünk meg, mert egy újabb intéz
kedéssel úgy döntöttek, hogy meg kell erősíteni az 5-ös pesti utódját, a 74-est, és bennün
ket vezényeltek oda. 1974 januárjától járunk a Csáktornya park és a Madách tér között 
— remélem, egy ideig nem is fogunk másutt.

— Szóval egybeforrt ez a banda, megismertük egymást, kezdtünk mindenfélét csi
nálni. Színházba járni, kirándulni, politizálni; de talán nem is ez a legfontosabb, hanem az, 
hogy tényleg barátok lettünk, jóban-rosszban kitartunk egymás mellett. Igaz, tavaly, ami
kor bevezették a forgalmi csoportvezetői rendszert, beijedtünk egy pillanatra: na, mond
tuk, vége a brigádnak, a jó cimboraságnak, — de aztán kiderült, hogy korai volt a harang- 
kongatás. Korai volt, mert a csoportrendszer inkább segíti, mint kikapcsolja a brigádmoz
galmat. A lényege az, hogy egy vonal egy forgalmi csoportot alkot, amely önálló gazdasági 
egység, élén a csoportvezetővel, s amely önállóan intézi a saját dolgait. A csoportvezetőt 
a főnökség nevezi ki, ő a felelős a menetteljesítésért, ő tesz javaslatot a beosztásra, a sza
badnapokra, a jutalmazásokra. Ennek különösen a nagyobb vonalakon van jelentősége, 
a 7-esen, a 12-esen, ahol egy csoporton belül több brigád is van, s ezeknek a munkáját kell 
tulajdonképpen egybehangolni. S hogy ott a csoportvezető, a brigádvezetőkre nem hárul 
annyi gazdasági feladat, többet törődhetnek a bandával, a brigádjukkal — már emberi te
kintetben.

Meghív, tartsak velük a kétnapos alsógödi táborozásukon, ott együtt találhatom az 
egész társaságot. Máskor erre nemigen lesz alkalmam, hiszen a brigád egyik fele



mindig szolgálatban van, csak ilyen különleges alkalmakkor kapják meg együtt a 
szabadnapjukat.
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Két napja zuhog az eső, de azért kedd reggel mind a huszonötén ott toporognak a tábor 
bejáratánál. Családosok és nó'tlenek egyaránt, senki nem mentette ki magát.

A program azonban úgy kezdődik, mintha folytatódnék. Elmarad ugyanis a reggeli, 
és a kerületi KISZ-bizottság munkatársának előadása az ifjúsági szervezet közösségi mi
voltáról, mivel a fiúk a megbeszélt időpontnál három órával később érkeztek Gödre; rossz 
vonatra szálltak a Nyugatiban, s Vácról voltak kénytelenek visszabuszozni...

— Azért ez nem is olyan tragédia — súgja oda egyikük —, túl sok volna a jóból... 
Csak a reggelit sajnálom egy kicsit...

S a fedett teraszon kezdetét veszi az asztalitenisz-verseny. Pattog a fehér kaucsuk- 
labda, a játékosok és a szurkolók vidáman ugratják egymást.

— Na nézd csak, milyen lajhár lett ez a Juhász. Még a csuszát sem tudja visszaütni.
— Beteg szegény, nem tudod?
— Beteg?
— Persze, szívbeteg. Este szív, másnap meg beteg... Állítólag gyógyíthatatlan.
Kialakul a sakkozók, a tollaslabdázók, az ultizok köre. Az egyik srác a lemezjátszót

igazgatja; piros simléderes sapkában, melegítőben, fehér tornacipőben rázza magát a készü
lék mellett.

— Van vagy kétszáz lemezem otthon, közülük hatvan külföldi, Amerikából. Ide 
csak egy tucatnyit hoztam el, de azt hiszem, elélvezne egy párszor, aki valamennyit meg
hallgatná — mondja könnyedén Miskolci István.

— Mind popzene?
— A legtöbb. De csípem a komoly zenét is, a barokk muzsikát főleg. Bachot, Han

delt, Vivaldit — jöhet, ami belefér. A preklasszikusokból is.
— Látom, ért hozzá.
Elpirul, igyekszik szenvtelenebb arcot vágni.
— Egy kicsit. Konzervatóriumot végeztem hárfa-szakon, tulajdonképpen zenetanár 

vagyok. Nem találtam állást Pesten, így lettem buszvezető. Annyi baj legyen, úgyse va
gyok pedagógus alkat.

A hangszóró épp a Henger Beethoven fele tt című Beatles-számot bömböli; 
alig hallani, amit mond.

— Nehogy megkérdezze, nem vágyom-e vissza az értelmiségbe! Mindenki ezzel nyag- 
gat mostanában. Nézze, én itt olyan klafa társaságba kerültem, hogy... nem is tudom. 
Ilyen együttes csak a fizikai munkában verődhet össze, ahol meg kell fogni a dolog végét 
és vinni kell. Ah'ol az ember rászorul a másik emberre. Az értelmiségi általában bezárkózik 
abba a bizonyos toronyba, lelkizik, tépi magát. Itt nincs szellemi maszturbáció, itt nyitott 
arcok vannak, nyers, de őszinte pofák. Hát nem vágyom innen sehova se.

Egy szakállas legény jön oda, megkéri Miskolcit, tegye fel még egyszer a Beatles-le- 
mezt. Egyik kezében teli sörösüveg, a másikban pingpongütő, azokkal hadonászik. Hallhat
ta, miről beszélünk, mert rögtön bekapcsolódik a csevegésbe.

— Nekem mindig voltak ellenérzéseim az értelmiségiekkel szemben, nem tehetek róla 
A többségük felvág, szóba se áll a melóssal. Igaz, hogy én mondjuk kétszer annyit keresek, 
mint némelyikük, de ha egyszer nincs diplomám, ugye... Beszélek németül, oroszul is egy



kicsit, az se számít. A kerekseggü gépírólány, aki a helyesírást sem ismeri, az igen, mert az 
fehér köpenyben van, és az adottságai... Nem találjuk meg a közös hangot, na, tartunk egy
mástól vagy mi a fene.

Jót húz a söréből, aztán odanyújtja az üveget.
— Igyon csak, ne kéresse magát! Szóval, visszatérve a témára, van azért, aki be tud 

illeszkedni közénk. Itt van például a Miskolci; nem ázért mondom, mert most épp mellet
tem áll, de ő tényleg az első naptól teljesen bedobta magát. Magyaráz a zenéről, festészet
ről meg miegyébről, és nem nézi le, aki nem hallott mondjuk Mozartról vagy valami operá
ról. És a munkában is helytáll. Nálunk mindenki tudja: ha lehet, hibátlanul le kell nyom
ni a melót, koccanás, menetkimaradás nélkül — ha ez megy, ha bírja a hajtást az ipse, be
vesszük magunk közé. Csak ne linkeskedjen, az a legfontosabb.

Váratlanul magáról kezd beszélni, a családjáról és kedvenc hobbijáról. Három lánya 
és egy fia van — meg negyven énekesmadara: kanári, fülemüle, pinty, és még ki tudja, 
hányféle tollas jószág.

— Az ünnepséget meséld el, Laci! — szól rá a zenész.
— Hát igen, volt egy jó kis balhém a madárkáim miatt. Az idén áprilisban, másodi- 

kán, ha jól emlékszek, elkapott a garázs udvarán a szolgálatvezető, hogy menjek én is föl 
az ünnepségre; tudja, harmincadik évforduló volt, nagy parádé. Na, én épp aznap szerez
tem egy gyönyörű erdei pintyet, ott volt nálam egy kalickában, de ha egyszer megígértem, 
hogy fölmegyek, akkor fölmegyek. Föl is battyogtam, a kalickát betettem a függöny mö
gé, nem tudtam, mi van ott. Pont a párttitkárunk mondott beszédet, majd hirtelen szét
húzták a függönyt, mert valami kiállítás megnyitásával volt egybekötve az egész, és a kiál
lítást a függöny mögött rendezték be. Az én madaram meg elkezdett fütyülni. Azóta nem 
hordom a garázsba az állataimat...

Elkap a csoportvezető, Almási Ferenc, aki a brigád KISZ-vezetőségének is tagja, s a 
brigád eredményeiről rögtönöz egy kiselőadást. Később Zsédely, a brigádvezető is csatla
kozik a beszélgetéshez. _ ,

Tavaly 99,6 százalékra teljesítették az előírt meneteket, vagyis az évi 90 ezer me
netből mindössze 4-500-at voltak kénytelenek kihagyni valamilyen műszaki hiba miatt. 
900 óra társadalmi munkát végeztek; részt vettek a cinkotai garázs és a papszigeti csónak
ház építésében, kocsimosást, hóeltakarítást vállaltak, lent voltak Csongrád megyében az 
őszi betakarításnál. Negyedévenként egyszer eljutnak moziba, színházba is, kirándulni 
gyakrabban járnak. Eddig négyen végezték el a gépkocsivezetői szakmásító tanfolyamot, 
tucatnyian a marxista-leninista középiskolát, a társadalmi vezetőképzőt, s jó néhányan 
járnak esti gimnáziumba.

— S a  kulturális vállalások?
— Elsősorban a színház: valami jó kabaré, cirkusz, hasonló — feleli Zsédely. — A ko

molyabb dolgok... hát igen, azok nem mindenkit érdekelnek, erőltetni meg nem akarjuk. 
Olvasni se olvasnak sokan... a beosztás, a sok meló...

— És ilyenkor, ha klubdélutánt rendeznek vagy a maihoz hasonló hosszabb kirucca
nást, nem lehetne egy könyv-vitát, filmvitát, esetleg egy író—olvasó találkozót bevenni a 
programba?

Erre még nem gondoltunk, nem rossz ötlet. De az író—olvasó találkozó az egy 
marhaság, már próbáltuk csinálni bent a garázsban, de nincsen értelme. Eljön a Bendő 
Pupu író elvtárs, leül közénk és aszongya: jé, ti vagytok a munkásosztály? Jó, hogy talál
koztunk, a legutóbbi regényemet épp rólatok írtam, nem is volt rossz, igaz? ... És ezért ki
fizetnek négy-öt kilót!
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Legyint, igyekszik másra terelni a szót. A brigádból öten vidékről járnak föl Pestre 
dolgozni. Munkásszálláson laknak, itteni szabad idejük legjavát brigádtársaikkal — a bará
taikkal — töltik. Nem kényszerűségből. Közéjük tartozik Enyedi József is.

— Tényleg barátok vagyunk mi itt, ránk is érvényes a jelszó: egy mindenkiért... A 
munka jellege is olyan, hogy utána kívánja az ember a társaságot, a jó dumát, szereti érez
ni, hogy tartozik valahová. Mert igaz, vezetés közben is emberekkel foglalkozik, végtére 
az utas is ember — jó t nevet —, de azért az mégis egy felszínesebb kapcsolat. Csak bicikli
zünk végállomástól végállomásig, sok minden az eszünkbe jut, de kibeszélni legfeljebb me
ló után tudjuk a dolgot. És van mit kibeszélni magunkból. A kiszúrásokat, a köpedelme- 
ket vagy a jó sztorikat: a világ folyását.

— De nemcsak a szövegelésben lehet számítani a srácokra, hanem különben is. Nem
rég nyolcán csak ügy, egy szóra lejöttek az öregemékhez Kisszentmiklósra kerítést építeni. 
Épp hogy megemlítettem: szegény fateréknek nincs lóvéjuk a kerítésre, rögtön jelentke
zett a fél banda, hogy majd ők megcsinálják. Le is jö ttek  két napra, összedobták a huszon
hat méter hosszú, ötven centi magas betonalapzatot, bele meg a vaselemeket. Tizenöt
ezer forintba került volna — így csak az anyagot kellett megfizetnünk. Szóval ilyen egy jó 
brigád, nem a százalékok meg a szemináriumok számítanak, a segíteni akarás adja az egysé
get; a megértés, az önzetlenség.

— Nemrég szó volt arról, hogy átvezényelnek a garázsunkból húsz-harminc fiatalt az 
óbudai üzemegységbe, mert ott nagy a buszvezető-hiány. Nekem nem szóltak, de jobb is, 
mert én inkább itthagyom az egész vállalatot, de máshol nem melózok, csak ebben a bri
gádban, a 74-esben. Megszerettem itt, mi a csudának kezdjem elölről egy másik bagázs- 
ban?

Délután váratlanul beállít a garázs vezérkara: az üzemegységvezető, a forgalmi és a 
műszaki főnök, a párttitkár meg az szb-titkár. Megnézni, mit csinálnak ilyenkor a tábor
lakók.

A Duna-parton épp nagy futballcsata folyik, úgyhogy a vendégeknek várniuk kell, 
mert amíg a döntő gól nincs bent a kapuban, senki nem hajlandó abbahagyni a játékot. 
Jó tíz perc múlva sikerül az egyik csatárnak távolról a hálóba gurítania — akkor aztán vil
lámgyorsan megmosdanak, felöltöznek és elhelyezkednek a teraszon a pingpongasztal kö
rül.

Amolyan hivatalos összejövetelnek, ifjúsági parlamentnek indul a beszélgetés, de 
aztán egyre kötetlenebbé és egyre izgalmasabbá válik. A fiúk fontos, mindenkit érintő kér
déseket tesznek föl — a vezetők kertelés nélkül válaszolnak. Szóba kerül az egyenlő mun
káért egyenlő bér elve, a munkahelyi demokrácia, a KISZ-munka egy helyben topogása, a 
vállalati lakások elosztásának néhány fonáksága. A szemek izzásán is látni, hogy nem 
mondvacsinált problémákat vetnek föl, hanem valódi kétségeik vannak, s feleletet, útmu
tatást várnak a vezetőktől.

Hattól kilencig tart a vita, de a befejezés után csak tovább paprikázódik a hangulat. 
Az étkezőben már tálalva van a Juhász Feri-féle méregerős halászlé — vagy ahogy valaki el
nevezte: a Juhász-lé —, s egy félórán keresztül csak a kanalak kocogása visszhangzik a gödi 
éjszakában.
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Az ideális persze az lenne, ha legalábbis az összetartás terén olyan erővel rendelkezne a 
forgalmi brigádok többsége, mint a 74-es „bagázs” . Ez azonban csak álom; még az ifjúsági 
brigádok között is kevésben van hasonló kohéziós erő.



A BKV KISZ bizottsága 1975 tavaszán megtárgyalta az előző évi munkaverseny ta
pasztalatait s határozatban összegezte az eredményeket, a feltárt hibákat. Érdemes idéz
nünk néhány részletet az általuk hozott rövid, de velős dokumentumból.

„A dinamikusan kibontakozó Kongresszusi Munkaverseny Mozgalomhoz valameny- 
nyi ifjúsági brigád csatlakozott. A felajánlások következtében a hagyományos munkaver
seny új lendületet kapott, a verseny során elért eredmények a fővárosi tömegközlekedés 
színvonalának emelését, a közlekedési dolgozók munkakörülményeinek javítását segítet
ték elő.

Az ifjúsági brigádok vállalásaikkal elsősorban — és ez természetes — a saját gazdasági 
egységük előtt álló feladatok végrehajtására törekedtek. (...)

Biztató jelenség, hogy csökkentek a korábbi években alkalmazott ’stencil szerződé
sek’. Az előregyártott űrlapok kitöltése helyett most már a helyi adottságok mérlegelésé
vel, a politikai és gazdasági vezetőséggel egyetértve tesznek vállalásokat a brigádok.

A társadalmi munkavégzésben különösen azok a brigádok érnék el igen magas szín
vonalat, amelyek más területen is kimagasló eredményeket tudnak produkálni. (...)

A brigádok közötti együttműködés területén még igen sok tennivaló van. (...) Jelen
leg is a brigádok életének egyik legproblematikusabb feladata a művelődési vállalások he
lyes meghatározása.

Mindent egybevetve vállalatunknál a munkaverseny mozgalom a korábbi évek ered
ményeinek szintentartása, illetve fokozása mellett kedvező irányban halad.”

A gödi táborozást követő első munkanapon kimentem a Csáktornya park végállomásra. 
A tartózkodóban táblázatokat'mutattak, a brigádélet híreiből összeállított faliújságot, egy 
maguk rajzolta térképet, amelyen feltüntették a 74-es vonal valamennyi balesetveszélyes 
— csúszós, szűk vagy zsúfolt — szakaszát. Békési Imre kihívott a kocsijához is.

— Jó, hogy eljött, mert az életünk azért itt zajlik, ezt is meg kell ismernie, ha írni 
akar rólunk. Ez a lényeg, hogy úgymondjam, a többi csak vaker. A barátság persze komoly 
ügy, meg a brigád-izé is, de ha nem menne itt a munka, ha nem szeretnénk a vezetést, meg
enné a fene az egészet. Ez az alapja, na, ezt akartam kifejezni.

— Jöjjön csak, nézze meg a vezetőfülkét, érdemes. Ha látta már a 180-as, az 556-os 
vagy a 620-as típus műszerfalát, még szemre is észreveheti, mennyivel különb ez az auto
mata panorámás kocsi. Már úgy értem, műszakilag. Nézze csak, beülök ide, a két kezem a 
volánon, tíz óra tíz perces állásban, mert így a szabályos, és indítok. Két gombot kell be
nyomni, ennyi az egész. Ha az „A” jelzést is bekapcsolom, minden automatikusan műkö
dik. Nem kell sebességet váltani, nem kell kuplungolni; hogy ez milyen könnyebbség, csak 
az tudja, aki járt a régi Ikarusokkai is. A kuplung egyszeri kinyomásához 35 kilopond erő 
kellett, s egy műszakban legalább három-négyezerszer kuplungolt az ember, de a hosszabb 
vonalakon nyolcezerszer is. Kiszámítottam nemrégiben. Hát elgondolhatja, hogy kikészül 
az ember lába tőle, jön a visszérgyulladás meg a többi. De itt ez nincs, megszűnt, hogy 
úgymondjam. A lábfék mellett meg itt a kézifék, a Knorr-berendezés, ami szintén hallat
lan biztonságot nyújt; ez a 260-as típus általában egy biztonságos jármű, nemcsak a szép
sége van meg.

— Ezzel dolgozunk, ilyen kocsija van a brigádban mindenkinek. A feltételek tehát 
nagyjából egyenlőek, de hogy ki mennyit tud kihozni a járgányból, az már személyenként 
változó. Mert végső soron nem a motor számít, nem a gép, hanem az ember, aki irányítja. 
Ő számít, mert érte van ez az egész.
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ÉNEKLŐ KÖZÖSSÉGEK
Szél Júlia

EREDMÉNYEKRŐL -  ELÉGEDETLENÜL
A KÓRUSOK KÖZÖSSÉGFORMÁLÓ HATÁSA

Két falu -  összesen négy utca és egy kastélydomb — volt Lad község Somogybán. Ma- 
gyarlad és Németiad két nyelven beszélt, két templomba járt, s a földesúr (a falu úgy tud
ja, spanyol volt) jól kihasználta egymás ellen ezt a megosztottságot. Az úr rég eltűnt, a 
község közigazgatása egységes lett, mégsem tudtak egy jó nagyüzemet alakítani Ladon, s a 
tsz-szervezés sem segített: a lakosság széthúzott. Első közös vállalkozásuk a Tinódi Ének
kar lett, a tanács közpénzből meg is szavazott számukra egy „muzsikát’’: zongorát, s az
óta „egyhúron pendülnek” a ladiak. Évszázados ellentétek simultak el az összedalolásban. 
Stix József matematikatanár és karnagy az iskolai fekete táblán közös nyelvre: kottaolva
sásra, szolfézsra tanítja a községet. A tsz dologidejéhez alkalmazkodik a kórus — csak ete
tés után kezdődnek a próbák, a nyári utazásokra kapálás után, az őszi betakarítás előtt 
mennek, s még a községi útkaparó is megtalálja a módját, hogyan teremtsen alkalmat a kó
rusbeli szereplésre.

A másik példám cégiédberceli: a lakosság minden rétege énekel a kórusban: orvos, 
vasutas, a tanács dolgozója, parasztember. Nincs még egy olyan intézménye a falunak, 
ahol így találkozna a falu minden rétege. Bizonyos, hogy az énekkar tagjai az élet egyéb 
dolgaiban is más elkötelezettséggel törődnek egymással, mintha idegenek lennének.

A kórusmozgalomban, a pávakörök más művészi feladattal és újabb közösségalkotó 
tendenciákkal jelentek meg. Ezek a népdaléneklő és népdalmentő együttesek a falunak 
egy rétegét, a parasztembereket mozgósították. Hála a televíziónak, olyan széles sodrású 
lett a nótázás, hogy hamarosan több mint 600 együttest számlált össze a Hazafias Nép
front. Később a mozgalom kilépett a paraszti körből, és ma már budapesti művelődési há
zaknak és iskoláknak is van pávaköre. A Zúgjon dalunk munkásdalgyűjtő-akció pedig kide
rítette, hogy néhol ugyanazok jelentkeztek a vasgyári, bányász-, sztrájknótákkal, akik az
előtt népviseletben népdalokat énekeltek. A sokat próbált magyar falu megfordult a gyár
ban is, s a falusi lakosság egy része ma is ipari munkás (a Borsod megyei pávakörökben 60 
százalékban vannak munkások). A pávakör jó alkalom volt rá, hogy a falu számba vegye 
ősi kultúráját, dalait, táncait, játékait; közösségi emlékezetét felfrissítse, s mintegy hűség
esküt tegyen saját kultúrájára. A népi művészi hagyományok őrzője ugyan főként a pa
rasztság volt, de a mentőakció aktivistáivá váltak a falu írástudói is, a pedagógusok, hiva
talbeliek. Művelődési házakban, tanácsoknál így helyezték letétbe a falvak művészetét.

Egyházasgergén -  Nógrádban -  láthattam egyszer, ahogy a népművészet újra meg
jelent a falu életében. Lakodalmi menettel találkoztam. A vőlegény mérnök, a menyasz- 
szony pedagógus. A falu egyik „legjobb” családja tarto tta a lakodalmat. A násznép a költ
séges, divatos ruhákra kitűzte a hagyományos rozmaringszálat. A vőfély, az étekfogó 
szebbnél szebb — s a  pávaköri gyűjtéssel igen hosszúra nyúlt — rigmusokkal kísérte a fel
szolgálást. A vacsorát a korszerűen felszerelt szövetkezeti étteremben rendezték a presz-
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szóval egybenyitva. Beléptünkkor „szervusz, tanító úr”-ral köszöntötték kísérőmet. A ta
nító bevallotta, hogy régen vezeti a szomszéd község énekkarát, de itthon, a szülőfalujá
ban nem mert kórusvezetést vállalni, félt, hogy gyermekkori pajtásai szemébe nevetnek, ha 
felemeli a kezét, és elkezd kótyászni az orruk előtt. Csak a pávaköri felbuzdulásra, az 
„itthon is csinálj már valamit” felszólításra vállalta. Mikor elkezdett itthon vezényelni, 
egyáltalán nem nevették ki, úgy fogadták a karnagyot, ahogy kell, és már ott tartanak, 
hogy még a gyermekjátékokat is összehordták egy nagy füzetbe, koreográfiával együtt, és 
hajdani leánypajtásaival szinte soronként gyűjti pl. a „nem zsíros” nótákat, amelyeket a 
böjti szigorúság a gyerekeknek megengedett. Furcsa, barátságtalan dalok és dallamok, a 
magyar népzenének még tán az ázsiai mélységéből. Ritka kincs lesz, ha összeáll egy kötet
be. Elmondták, hogy nemrég járt náluk egy újságíró, aki azt akarta rájukbeszélni, aztán le
írni, hogy a népművészet azért él ebben a faluban, mert primitívek az emberek. Erre fel
hördült az egész falu, és megérti ették a vendéggel, hogy nagyon is tudatos mindaz, amit 
falujuk népi kultúrájának feltárásáért és megmentéséért tesznek, a falu értelmiségi tagjai
nak szakszerű vezetésével. Közöttük úgy kapja vissza újra funkcióját a népköltészet, aho
gyan a mai életnek is illő dísze lehet.

Összefoglalóul a pávakörökről álljon itt egy idézet a kórusok lapjának, a KÓTA-nak 
egyik vezércikkéből. Töltési Imre, a Hazafias Népfront Honismereti Bizottságának titkára 
írta: „Az ilyen kollektív tevékenység segíti a helyismeretet, népünk ismeretét. Ezernyi ér
zelmi-értelmi szállal köthet bennünket egymáshoz, elődeink kultúrájához, szülőföldünk 
hagyományaihoz, a szocialista hazához. Amikor a kórusok, pávakörök, s más együttesek a 
szocialista közművelődést szolgálják, egyben az állampolgárrá fejlődés, a demokratizmus 
helyi alakításának intézményei is.”

Állampolgárrá fejlődés és pávakör. A kettő egy mondatban messzemenő következ
tetésnek hat, pedig, ha jól belegondolunk, a pávakörökkel a falvak lakosságának olyan ré
tege kapcsolódott be a „közéletbe” , amely addig, ha tisztséget nem viselt, legfeljebb a 
társadalmi munkában épülő gyalogjáróhoz lapátolt. A paraszt-énekkarok a felkészülést 
példás felelősséggel végzik, és közszereplésüket olyan komolyan veszik, ahogyan az ügy 
megérdemli. A közös feladatoknak az egy főre eső felelőssége határozza meg egymáshoz 
való kapcsolatukat. Ez az a formája a közösségi magatartásnak, amellyel nem csak dalol
ni lehet szépen.

Szintén nem messzemenő következtetés, ha azt mondom, hogy az ország művelődés- 
politikai törekvéseinek aktivistáivá válnak az éneklő együttesek tagjai, nemcsak azzal 
— bár önmagában nagy szolgálat —, hogy a községek népművészetét őrzik, és mentik, ami 
csak menthető, a tárgyi művészetet is, hanem ők lesznek az első bérletesek a Filharmónia 
vidéki hangversenyein is. Az egyházasgergei karnagy mondta, hogy az egymáshoz haliótá- 
volságra levő rádiók az utóbbi években már egy adón szólnak, akkor is, ha a Hegyi éjsza
kákat sugározzák.

Nagy nyereség, és szerencsére jellemzőnek mondható, hogy a vidék értelmisége 
rendszerint részt vesz az éneklő-muzsikáló együttesekben. Jelenlétük nemcsak vonzó, ha
nem műveltségükkel, társadalmi jártasságukkal tartalmasabbá, sikeresebbé teszik a község, 
a közösség életét. A falu művelődésének, kulturális életének minden feladatát nem lehet 
ellátni státusban levő specialistákkal, számtalan müveit, „hivatásos értelmiségire” volna 
szükség, csak ahhoz is, amit a közművelődési határozat megkíván. Jó, hogy van orvos, aki 
az ipari tanulóknak minden évben elölről kezdi a zenetörténetet szép hanglemeztárral il
lusztrálva, mérnök, aki vonósnégyest alakít, kórustag, aki irodalmi színpadot szervez, 
nyugdíjas agronómus, aki végre ráér és megírja a falu történetét, pedagógus, aki a belátható



rövid időn belül teljesen elnéptelenedő falu öregeivel összehordja egy házba, s leírja a falu 
szellemi és tárgyi néprajzát. Akiket leírtam, egyetlen pávakör tagjai.

Ezek az önkéntes népművelők erősen hasonlítanak a felszabadulás utáni évek „akti
vistáira” , mégsem azonosak — nemcsak személyükben. Akkoriban szinte elég volt a jó
akarat, most azonban a kritika, majd’ mindenütt biztosított, s ritkán fordul elő, hogy 
nem megfelelő felkészültségű emberek huzamosabb ideig tevékenykedhetnek (persze nem 
a hivatalos szakképzettségről van szó).

Ha végiggondolom az eddig leírtakat, azt hiszem, itt az ideje a kérdés feltevésének: 
miért mindig falura hivatkozom? Azért, mert a közösség aktivitásában a falu méreteiben 
és körülményei között jól érzékelhető az énekkari munka hatása. A városi közösségekben 
ez kevésbé követhető nyomon. Itt más tényezők játszanak közre, s az eredmény is más 
formában nyilvánul meg. Erre jó példák vidéki városainkban működő énekkarok — Debre
cen, Veszprém, Pécs, Győr, Vác kórusai elérték a kórusművészet csúcsait. Meg merem 
kockáztatni, hogy a legjobb vidéki lokálpatriotizmus volt a hajtóerő, ami ezeket a kóruso
kat a művészi magasságok felé sarkallta: szükség volt rájuk, mert a művészet a vidéken is 
szükséges. Akad egy jó karvezető, előbb-utóbb találkozik az énekesekkel, s eljutnak a si
kernek arra a fokára, hogy már a vezetők is felfedezik, segítik, s lassan a város fényéhez 
tartozik a kórus. A város hiúsága, hogy az énekkar díjakat és dicsőséget szerezzen. A jó 
hír vonzása, a kórus presztízse, és még jó adag lokálpatriotizmus közrejátszik abban, hogy 
végül közönsége is legyen az énekkarnak. Szinte a városok nagyságával egyenes arányban 
csökken a kórusok közönsége, inkább amolyan „pártoló tagság” az, aki elmegy a hang
versenyeikre. Tehát a városi énekkarok közösségformáló hatását nehéz lenne feltárni, in
kább művészeti missziót teljesítenek: énekelnek a Filharmónia hangversenyein, társadalmi 
ünnepségeken, dalostalálkozókon. S ennek van varázsa: még kis üzemi ünnepségen sem 
voltam, ahol komolytalanul fogadták volna a kórust. Szemtől szemben a művészettel az 
emberek tisztelettudóak, s hiszek abban, hogy a Liszt: Ünnepi dal, Kodály: Fölszállott a 
páva vagy a Warszawianka eljuttatja a közönséget a lelkesedésig.

Valamivel tágabb, személyesebb kapcsolatai vannak az üzemi énekkaroknak abban a 
körben, ahol maguk is dolgoznak — sok kórusnak, pl. a MÁV miskolci, szolnoki, járműja
vító énekkarának fizető-pártoló tagsága van. S ha a kórus nemcsak nyakkendőben, pódiu
mon tud énekelni, hanem munkaruhában, ebédszünetben is — mint ahogyan a miskolciak 
nemegyszer megteszik —, akkor az énekkar közszeretetnek örvend. S bár a dalosokhoz 
mindig tapad egy kevés régi értelemben vett bohémság, a munkatársak mégis „komo
lyabb” embereknek tartják őket. Általában ők a bizalmiak, a szószólók az értekezleteken, 
a műhely közéleti emberei, s ezeket az apró tisztségeket a környezet ruházza rájuk. Több
ségük igyekszik is megfelelni ennek a megbecsülésnek.

De ha mindez nem sikerül, akkor is van annyi közösségformáló értéke a kórusnak, 
hogy tagjait közel hozza egymáshoz. Csak a valamiképpen kómstaggá lett emberek tudják, 
mennyi környezeti ártalom magányosság szorongásából szabadulnak fel, milyen feszültsé
gek oldódnak az esti próbák alatt, baráti társaságban. A külső szemlélő legfeljebb akkor 
veszi észre azt, ha látja, hogy az esti órákat kellemes, szép környezetben, barátságos klub
ban töltik, nyáron nagy vidáman kirándulnak. Azol az énekkar „társasági” élete is ki tu
dott alakulni, ott mindig akadnak olyanok, akik belépnek a kórusba.

Az üzem vezetőinek magatartása meghatározza a munkásénekkarok sorsát és társa
dalmi hatását. Igaz, hogy a jelenleg érvényes vállalati gazdálkodási rendszer nem kedvez 
az énekkaroknak, mégis némelyik vállalat vezetői bíborban-bársonyban járatják a kóruso
kat. Nem tudom persze, hogy erre minden esetben szükség van-e. Nem vitatom, ha az ének
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kar reflektorfénybe kerül, legyen szép megjelenésében is, de nem az énekkarok funkciójá
nak félreismerése-e ez a szereplésközpontúság? így, bizony sok kórus életét megkeseríti a 
költségvetés. Nem lenne-e a közösség számára is értékesebb, ha klubszerűbben bonyolódna 
a kórus élete, ha az állandó szereplésekre készülés helyett több este jutna zenehallgatás
ra okos zenetörténeti kommentálással, jutna erő énekes stílusjátékokra, egyéni ambíciók
ra és egymásra? Ez nem zárná ki az időnkénti szereplést, a kórusművészet magasabb 
szempontjainak fenntartását sem. Az üzemi kórusok elnéptelenedése, elöregedése mutat
ja, hogy a régi gyakorlat nem megfelelő a mai körülmények között. Gondolom, tudomá
sul kellene venni: a munkáskórusok felvirágzásának a múltban is az volt az alapja, hogy a 
közösség mindennapi törekvéseinek szolgálatában állt. Ma szembe kell nézni egy közön
ség nélkül maradt, elnéptelenedő mozgalommal. Valószínű, hogy a gondokra egységes meg
oldás nincs, de az énekkartól és a körülményektől függően minden népművelő a kórus 
szakvezetőjével közösen meg kéne hogy találja a megoldást.

A kórusok közösségformáló hatása sehol sem fontosabb, mint a fiatalok között. 
Három népes csoport: az iskolai, az ipari tanulók intézeti és a honvédség kórusai. Ezek 
gondozása a mozgalom és a népművelés legizgalmasabb kötelessége.

Pedagógusok bizonyítják, hogy a zenei művelődést s ezen belül az ifjúsági énekkari 
mozgalmat nagyon hátrányosan befolyásolja az énektanítás reformja. Az iskolai énekka
rok létszáma rohamosan csökken, ma is több megye összes középiskolái zenetanár nélkül 
vannak, alig van jelentkező zenetanári pályára — a szakma presztízse is alászállt. Nem en
nek a kis írásnak a feladata az okokat feltárni, de a problémára utalnunk kell.

Ha valahol, akkor az iskolában igen nagy jelentősége van a kórus közösségszervező 
erejének. Kiderült az is, hogy a kórustagok jól vagy jobban tanulnak, mint a többiek. A kó
rus átlag osztályzata magasabb, mint az iskoláé: az énekkari foglalkozást a jobb képességű 
vagy törekvőbb tanulók választották. Közöttük is kitűntek azok, akik a kórusok diákön
kormányzati munkájából vállaltak egy-egy reszortot. A kottákért való anyagi felelősség
től a szólambetanításokig mindenre kapható egy-egy fiatal, s ez már próbatétele is a közös
ségért vállalt felelősségnek. A mai középiskolásnak nincs ideje, annyi a tennivaló — más 
tárgyak éppúgy túlterhelnek, mint az ének —, s ha délután énekkari próbára mennek, a 
kollégisták nem készülnek el a leckéjükkel villanyoltásig. Figyelmes igazgatók a kórusta
goknak egy hálóteremben adnak helyet, hogy éjszakai tanulással ne zavaiják az alvókat. 
Az iskolai énekkarok állandó körforgását a kórusvezetők csak ezzel a diáksegítséggel győ
zik, hiszen nem kezdhetik minden évben az újonnan érkezőknek élőiről megtanítani az 
egész repertoárt. A nagyobbak, különösen, ha hangszerhez értők, tanítják a kisebbeket, 
így az évfolyamok között is szép kapcsolat teremtődik, ezzel is összébb kovácsolódik az 
iskola mint közösség.

Azt hihetnénk, hogy a középiskolás korosztály, a zenedivat kritika nélküli rajongói, 
nem is vágynak az énekkarokba. A debreceni Bethlen Gábor Közgazdasági és Postaforgal
mi Szakközépiskolában láttam, hogy szeptemberben, amikor már együtt vannak az iskola 
új elsősei, az iskola vezetői a KISZ-szervezettel együtt egy nagy Ki mit tudót rendeznek. 
Szinte nincs olyan, aki semmit ne tudna vagy ne szeretne csinálni. Ebben a játékban min
dent szabad. Mókás, szép, vidám bemutatkozás ez, s valóban kiderül, ki mihez keres társa
kat. Osztályonként összeáll egy-egy zeneművelő kis együttes is — 18 osztály, 18 éneklő 
csoport. Négyéves zenei programjuk van, melyben az alap a népdaléneklés, aztán a külön
böző zenei ismeretek megszerzése, a zenei műveltség állandó gyarapítása. Az osztályegyüt
tesek minden évben népdalversenyt rendeznek, ahol csak önállóan összeállított népdalcso
korral lehet szerepelni. A debreceni postás-közgazdász diákok meg is hirdették a Réten,
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réten... népdalversenyt a megye középiskolái számára, s ma már olyan színvonalas és né
pes a verseny, hogy csak előzsürizés után lehet bekerülni. Ezzel a közösséggel komoly 
szerződéseket kötnek vállalatok, kerületi tanácsok, mezőgazdasági üzemek, s bár nem ők 
Debrecen legjobban fizetett munkásai, a tanulás mellett annyi pénzt keresnek, hogy ez az 
iskola minden diákját egy négy év alatt megtett országos körúttal, a hazában való teljes 
jártassággal bocsátja el. Ez a legtöbbet daloló iskola Debrecenben, és ez is zenetanár nél
kül, csak diákjai zenetudományából él. Itt az is eszembe jut, hogy mennyivel több a zene 
személyiség- és közösségalakító ereje, mint amennyit bármelyik „tantárgytól” elvárhat
nánk. Talán tanulmánynak sem lenne rossz megvizsgálni, hogyan működik a tanári felü
gyelet nélkül szabadjára engedett zenei érdeklődés egy ilyen ifjúsági közösségben.

A kórusmozgalom az utóbbi években nagyobb figyelemmel fordult az ifjúság felé. 
Hol maradtak egy évtizeden át? A ritkán jó iskolai oktatás, az ízlésbeli vadhajtások, nem
zedéki ellentétek, a mozgalom mulasztása volt az oka, hogy a fiatalok elkerülték az ének
karokat? Valószínű, mindez együtt. A néhány sikeres ifjúsági együttes mellett hiányoz
tak a fiatal munkások, ipari tanulók kórusai, mintha egy zenei süketnémaság állt volna 
be a magnók és táskarádiók (sáskarádiók) üvöltése mellett.

A Vándor Sándor Szemle toborzott újra ifjúsági kórusokat, azóta már kialakultak a 
dalostalálkozóik is, de a kórusmozgalomnak még mindig legvékonyabb rétegét adják. A 
szakmunkásképző intézetek eddig megalakult énekkarai azonban nagyon jók arra, hogy a 
fiatalok ízlésének, érdeklődésének, lehetőségeinek és kedvének megfelelő kórusmunka ala
kuljon ki. A rossz vagy teljesen hiányzó zenei előképzettséggel, a tanulás melletti három 
műszak terhével érkező fiatalok megküzdenek vagy megalkusznak az éneklésért. A példák 
azt mutatják, hogy ha a karvezetők vállalják a sajátos kórusmunkát, és megtalálják az álta
luk is jól megtanulható műveket, a ruhavarrással együtt (Székesfehérvár), a biciklin való 
turnézással együtt is (Karcag) szívesen énekelnek. Több olyan munkásénekkar akad, ahol 
a fiatalok most már olyan szép számmal léptek be, hogy a felnőtt együttes mellett egy „if
júsági válogatottat” is lehet szervezni (Videoton, Szolnoki Járműjavító). A fiatalok a 
modern, nehezebben énekelhető művekből készülnek a heti plusz egy próbájukon, többlet- 
munkát vállalnak azért, hogy a saját repertoárjukat kialakítsák. A karvezető, aki nem fi
gyel a korosztályok különböző ízlésére a művek kiválasztásánál, azt a fiatalok előbb- 
utóbb otthagyják.

Azt is megkérdezhetnénk itt, hogy megírták-e a mai fiatalok dalait a kórusokra 
hangszerelve? A zeneszerzők késnek a feladat elvégzésével. A közös éneklésre nagyon rá
szorult és az utóbbi években igen nótaszótlanná vált csoport a hadsereg ifjúsága. Értékes 
felmérést végzett a honvédség egyik módszertani csoportja. Felderítették, milyen zenei 
felkészültséggel vonulnak be a fiatalok, s elemezték, hová tűntek az éneklési alkalmak, mi
ért nem vált a nótázás az új generációk szokásává? A katonák dalkincse kétségbeejtően 
szegényes, ha a legismertebb tíz dalt nézem, legtöbben a Fel vörösök, proletárok (56%), s 
legkevesebben a Szárnya, szárnya a madárnak (26%) kezdetű dalokat ismerik. Az általános 
iskola elvégzése után bekövetkező „csonkolás” , tehát a zenei tanulmányok majdnem tel
jes kimaradása a gimnáziumokból, és teljes kimaradása a szakközépiskolákban, szakmun
kásképző intézetekben érezteti hatását. A honvédségnél nemcsak az a gond, hogy a „nóta 
indul”-ra keserves nótázás hangzik fel, hanem az éneklés közösségformáló ereje is hiány
zik a 2-3 évre együttes munkára, hálótermi közösségre rendelt fiatalok életéből. Az élet
forma hirtelen változása feszültségeket okoz a bevonuló fiatalokban, némelyekben neuró
zissá mélyül, s mindezt milyen jól oldaná a nótázás, a közös éneklés. Ebből a felismerés
ből és az ifjúság műveltségéért való felelősség vállalásából ered, hogy az utóbbi években
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sok jól működő katonai énekkar jö tt létre, s jelent meg a laktanyákon kívül is, a kórusmű
vészet pódiumain. A katonai énekkarok ugyan még nem jelentik a katonák egész közös
ségét, de ezeknek az énekkaroknak sajátos feladata a „nótafák” , előénekesek nevelése. Kü
lönösen fontos, hogy a honvédség különböző iskoláiban a leendő tisztek tagjai vagy kórus
tagként, vagy a kórus közösségeként megszeretik a zenét. A honvédségi énekkarok felvirág
zása csak az utóbbi években történt, mégis már érezhető a hatása országszerte.

Egyre inkább figyelni kell az ifjúság zenei szokásaira, a fiatalok körében kialakult 
muzsikálás! formákra. Az ifjúsági amatőrmozgalom jellegzetes tendenciáinak egyik legjel
lemzőbbje a kiscsoportos muzsikálás. Gyakran csak ketten-hárman énekelnek, ez fellelhe
tő még a meglevő kórusok mellett is. Az indíték valószínűleg az, hogy a kamara jellegű 
zenélés nagyobb egyéni felelősséget kíván, mint a tenor-kettő elfújása a kórusban a karve
zető intésére. Kodályék azért is harcoltak a Liedertafel ellen, azért is gyűlölték, mert hihe
tetlenül megalázó szerepet szán a szólamokban éneklőknek, kivéve a hangját rezegtető 
tenor-egyet. A XX. századi művekben a szólamok életre keltek, felszabadultak, önállóvá 
lettek, s ezt a műsorválasztásnál sem árt figyelembe venni.

Az énekkari mozgalomban a régi és új viszonyát nem lehet egyszerű árukapcsolás
nak felfogni, úgyhogy a régi mellett csatornát nyitnak az újnak is. A régi jó és az új életre
való — egy folyam. Ha nem, a mozgalom lemond új híveiről, az életbenmaradás feltételei
ről.

Néha, különösen sorozatos külföldi sikerek idején, úgy tűnik, hogy tényleg „zenei 
nagyhatalom” vagyunk, de ha emögött az éneklő országot keressük, észrevesszük, hogy a 
nagyhatalom hadseregében számbeli fölényben vannak az obsitosok vagy a korban hozzá
juk közelállók. A magas színvonalon éneklő ifjúsági énekkarok mögött egy zenepedagó
gusokban szűkölködő, zenei műveltségben alig jártas ifjúsági tömeg van.

Nem új megállapítások ezek, hiszen épp a továbbképzés izgalma hatja át a mozgal
mat, a cseppet sem szépítgető felmérések vetik felszínre gondjait, és a KÓTA ezek alapján 
alakítja ki további programját.

Ebben a kis írásban a legújabb, legsikerültebb kezdeményezéseket írtam le, példatá
runk mégis a hiányokat példázza. Még kevés az olyan tudatos pávaköri program, mint az 
egyházasgergei, az értelmiségnek olyan aktivizálódása, mint a sárbogárdi, a munkásének
karok ifjúsági válogatottjaiból jóval több kellene, a debreceni, csakazértis-daloló iskolából 
rengeteg. Ezek az esetek még csak önmagukat jellemzik, nem az egész mozgalmat.

Az énekkari mozgalom modern, politikus mozgalom, elsősorban mégis 80 ezer ének
lő állampolgárt jelent és nem többet. Szélesebb társadalompolitikai jelentősége az énekka
rok sajátos közösségformáló hatásában kellene hogy legyen: a fejlődés magasabb fokát 
jelentő állampolgári magatartás stúdióivá is kéne válniok az énekkaroknak. Bár 80 ezer 
éneklő aktivista már ma is felbecsülhetetlen érték — megérdemli és kibírja a kritikát.
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I.

„Invisible college”, ezt a meghatározást tudományszociológusok kalapálták ki azoknak a 
nem szervezett kapcsolatoknak (informális kommunikációs rendszereknek) a jelölésére, 
melyek a hasonló érdeklődésű, közös metodológiai szemléletű kutatók között jöttek létre.

A tudományszociológiai vizsgálatok ezeknek a „láthatatlan kollégiumoknak” elein
te főképpen azt az igencsak látványos jellegzetességét emelték ki, hogy nem ismernek in
tézményi és országhatárokat: különböző országok különböző kutatóintézeteiben, egyete
mein dolgozó kutatók, akik felfedezik, hogy hasonló módszerekkel ostromolnak azonos 
problémákat (de legalábbis egymást sok tekintetben kiegészítő módszerekkel, egymást 
sok mindenben átfedő problémákat), levelezésbe lépnek, kölcsönösen megküldik egymás
nak tanulmányaik különnyomatát, mind többen s mind rendszeresebben tanulnak egy
mástól... Hovatovább mintegy ismeretlenül is összeismerkednek, az érzelmesebb kedélyű- 
ekről akár azt is mondhatnók, hogy összebarátkoznak. Idővel azután előfordul — manap
ság igen gyakran fordul elő — az, hogy az ismeretlen ismerősök el is látogatnak egymáshoz 
(elvégre ez ma hasonlíthatatlanul kevésbé költséges, kockázatos és kalandos vállalkozás, 
mint például az alkimisták korában volt), továbbá hogy kongresszusokon, konferenciá
kon, szimpozionokon futnak össze (ezeknek a nagyszabású rongyrázásoknak voltaképp az 
az egyetlen igazolható érdeme, hogy szemtől szembe találkozásokra nyújtanak alkalmat), 
s hogy végül — rendszerint valamelyik tudományos világszövetség új munkacsoportjaként
— közösségük látható keretét, szervezetét is kiépítik. (Ezt tették például maguk a tudo
mányszociológusok is a Szociológiai Világszövetségben.) A szervezetté válás azonban
— mutattak rá a vizsgálatok — kockázat is a láthatatlan kollégium számára, mert a tagjai 
közötti spontán — s éppen spontaneitásukban hiteles — kapcsolatokat, amelyeket azelőtt 
a közös igazságkeresés bajtársiassága jellemzett, rutinpályákra tereli. A hierarchia, ha még 
oly légies is, ha a tisztségviselők még oly rokonszenves öniróniával ügyködnek is, óhatatla
nul protokoll-fagyokat lehel, karrierre-kacsintást, klikkeskedést, pozíció-harcokat válthat 
ki. A vetélkedő csoportok ilyenkor kölcsönösen azzal vádolják egymást, hogy hűtlenek 
lettetek a kollégium alapeszméihez. Annak az elméletnek a továbbfejlesztése helyébe, 
amely körül a közösség létrejött, ilyenkor lépnek az elmélet helyes értelmezése fölötti 
skolasztikus viták. Ám ekkorra már — szerencsére — új problémák, új gondolatok, új 
irányzatok bukkannak fel, amelyek,ha az intézményesült kollégiumok nem fogadják be 
őket, s ezáltal nem forrósodnak át újra mindenestül, új láthatatlan kollégiumokat vonza
nak maguk köré, új inspirációs ciklust indítanak el a tudomány- és művelődéstörténetben.

A mélyebbre ásó elemzések természetesen nem érik be a láthatatlan kollégiumok ki
alakulásának, történetének puszta leírásával, az intézményi és nemzeti korlátok áttörésé



ben játszott szerepük méltatásával, vagy például kohéziójuk olyan felületi tüneteinek a 
mérésével, mint a különnyomat-cserék gyakorisága. Hanem létrejöttük s működésük tör
vényszerűségeit nyomozzák, funkcióik összefüggésrendszerét igyekszenek megvilágítani. 
Ennek jegyében mindenekelőtt a „látható" és a láthatatlan kollágiumok — a tudományos 
szervezetek és a tudományos közösségek — viszonyát kell megpróbálniuk feltárni. Hiszen 
azok a távlatok s azok a távlatok ihlette személyes „vonzások és választások” , amelyek 
intézményi és országhatárokon is átnyúlva ismeretlenek közt is ismeretséget teremte
nek még ha egy magányos elme látomásából indulnak is ki ma már az esetek túlnyomó 
többségében tudományos szervezetekben bontakoznak ki, szervezett munkakapcsolato
kat emelnek, minősítenek át közösséggé. Az alkotó, az úttörő munka magas hőfokú, 
nagy teherbírású közösségeket feltételez és teremt. Potenciálisan minden látható kollégi
um egyszersmind láthatatlan is. S annál, hogy a már nemzetközivé tágult láthatatlan kol
légiumok hogyan bírhatják el a rájuk épülő szervezet súlyát, izgalmasabb kérdés, hogy 
milyen légkörű közösségek milyen szervezeti keretek közt termelhetnek legvalószínűbben 
olyan információkat, bocsáthatnak szárnyra olyan „üzeneteket” , amelyek a gondolkodás 
új irányzataivá ömölvén össze, új láthatatlan kollégiummal gazdagítják a „Tudósok Köz
társaságát” .

Igen-igen keveset tudunk erről a folyamatról — s talán jó is, hogy keveset tudunk 
róla, mert a titok kulcsát az egész folyamat manipulálására, meghamisítására is fel lehetne 
használni. Annyi azonban bizonyos, hogy az üzenetek objektív hordereje s abból követke
ző inspirativ ereje, közösségalkotásra is indító volta annak a munkaközösségnek az inspi
rációjával függ a legszorosabban össze, amely elsőnek felismerte, megfogalmazta, útnak 
indította az üzenetet. A valóban lényeges üzenetek azért is inspirálóak, mert — miközben 
a világról mondanak újat — inspirált közösségekről is tanúskodnak: azoknak nemcsak az 
ismereteit, hanem a légkörét is terjesztik.

A láthatatlan kollégium jelensége így utal vissza a szociológia egyik legrégibb kérdé
sére, a „szervezet” és a „közösség” közötti különbségre és összefüggésre, a szervezet- és 
közösségformáló tendenciák, a társadalorp szervezet és közösség volta közötti kölcsönha
tásra.

De előre is utal az információ- és kommunikációelmélet szociológiai, társaslélektani 
hátterének bonyolult kérdéskomplexumára. Közhely ma már, hogy a kommunikáció nem
csak információcsere, hogy az ismeretek nem légüres térben, hanem társadalmi kontextu
sokban terjednek, ezért akarva-akaratlanul e kontextusokat is kifejezik. Sok szó esik 
a kontextus negatív szerepéről. Arról, hogy olyan „zaj”-forrás, amely eltorzítja az informá
lódás objektivitását, az információk szabatosságát s „vételük” tisztaságát. A láthatatlan 
kollégium-koncepció az információáramlás kontextuális meghatározottságának pozitív 
összetevőjére, az inspirációra irányítja a figyelmet: a mágia és a halandzsa felhőiből föld
közelbe hozzá, s a racionális kutatásszervezés előtt is rehabilitálhatja az inspiráció, az in
tuíció fogalmát. A kontextuális zajok kiszűrése nélkül megbízhatatlan a megismerés és a 
tudományos közlés. De valóban új, valóban lényeges üzeneteket átütően — szakmák, né
pek, nemzedékek, szituációk kontextusán is áthatolva, a kontextusokat magukat is áttet- 
szőbbé téve — ma is csak inspirált információk tudnak közvetíteni.

Az objektivitásra inspiráló információ és az olyan tudományos és oktatási szerve
zet, amely közösség is, korrelatívumai egymásnak. Primitív „közösségi” társadalmakban a 
kommunikáció inspiráló ugyan, egyszersmind azonban „zajos” is. Az információk „terme
lése” és áramlása ennélfogva is szegényes. A íw/szervezés azonban — a bürokratikus szerve
zés — a spontán közösségképző tendenciák forrásaival együtt az inspiráció forrásait is
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kiszikkasztja. Kívülről irányított „szervezeti emberek” pedáns-pontosán informálják egy
mást jelentéktelen „eseményekről” : csupa olyasmiről, ami rutinszerűen épülhet be addigi 
tudásuk — és az őket alkalmazó szervezet, végső soron a társadalom tudásállományának — 
struktúrájába. De ugyanők a tudás struktúráját is módosító új üzenetek érzékeny befoga
dása tekintetében nem kevésbé következetesen dezinspirálják s ezáltal dezinformálják is 
egymást és a társadalmat. Az a társadalom, amelynek nincsenek inspirált közösségei, 
amely szétesik mint közösség, okos lehet sok részletet illetően, de az egészet illetően — így 
a saját honnan-hováját illetően is nem lehet bölcs. A láthatatlan kollégiumokban az az 
intellektuális közösségtípus keresi korántsem találta még meg — önmagát, amely a 
kontextusok verte „zaj” kiszűrésére is módszeresen mozgósítja, amely specializált szerve
zetekre bízza a rutininformációk áramoltatását, s felhasználja e szervezetek technikai se
gítségét a lényeges információk termelésében is, de amelynek tagjai csak esetlegesen tar
toznak ezekhez a szervezetekhez: kapcsolatukat elsődlegesen, sajátlagosan az a közösség 
határozza meg, mely új ismereteket keresve, mindig újféleképpen, előre kiszámíthatatla
nul, megszervezhetetlenül közelít a dolgokhoz és annak jegyében egymáshoz is.
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II.

A láthatatlan kollégium azonban az inspirált és inspiráló intellektuális közösségnek csak az 
egyik:a nagy tudományos szervezetek világában, a kutatás ü/cmesedésének ellensúlyaként 
nemrégiben kialakult, a tudományszociológia által pedig még újkeletübben felismert for
mája. Másik, közismertebb, évezredek óta ismert formája a tudományos és a művészi ..isko
lák”: a gondolkodás messze világító mestereinek tanítványi köre. Ezek szintén „láthatat
lan” közösségek, mert — bár számukra is fedelet adhat egy-egy „látható” iskola vagy tu
dományos műhely — a tanítványok köre szintén nem azonosítható, a szervezetek tagságá
val: nem minden hallgatója, nem minden munkatársa tanítványa is a „mesternek”, s vi
szont: a fedelet adó intézmény falain kívül, az intézmény megszűnte, a „mester” halála 
után is toborzódhatnak tanítványok.

Az itt következő rövid fogalomelemzésben megpróbálom felvázolni, 1. hogy miben 
különböznek egymástól az „iskolák” és a „láthatatlan kollégiumok”; 2. hogy megkülön
böztető jegyeik hogyan kapcsolódnak össze a valóságban, konkrét intellektuális közössé
gek történetében; 3. és hogy a különböző „iskolák” s „láthatatlan kollégiumok” hatása, 
továbbá „látható” iskolák és műhelyek hatása hogyan találkozik egy-egy ember életében, 
személyiségében. Ezekre a kérdésekre megbízhatóan, természetesen, csak igen széles körű 
empirikus vizsgálatok alapján lehetne válaszolni.+ Ehhez képest ez a vázlatom nem annyi
ra a jelen, mint a (közel)múlt legismertebb intellektuális közösségeinek az összehasonlítá
sára épül, és inkább hipotézis igényű.

1. Az „iskola” jellegzetesen többgenerációs közösség: a tanítványoknak (akik közül 
többen maguk is „mesterré” nőnek) a tanítványait, néha még azoknak a tanítványait is *

*A 60-as években nyomon követhettem, hogy fiatal vegyészmérnökök pályájának alakulásában 
mi mindent jelent az, hogy volt-e, van-e „mesterük”; majd a talán legnagyobb hatású magyarországi 
„iskolának”, Kodály Zoltán tanítványai körének a mikro szociológiájába tekinthettem be. Előkészület
ben van két, a témát továbbvivő tanulmányom, az egyik címe: A munkahely mint iskola, az iskola mint 
tudományos műhely. A másiké: Szociológiai műveltség és kommunikációs nevelés.



magába foglalja. Hogy csak a század legjelentősebb magyarországi központú „iskolái” kö
zül, s szándékosan a legkülönbözőbb szakmai tartalmúak közűi vegyük a példákat: Kodály 
Zoltán, Korányi Sándor, Lukács György, Szent-Györgyi Albert, vagy a vegyészmérnök
professzor Varga József „iskolájában” most nevelkedik immár a harmadik nemzedék. Az 
„iskolák” keletkezésében alapítójuk személye, közvetlen nevelői hatása játssza a döntő 
szerepet; de ez a hatás elválaszthatatlan tanításának inspirációjától, abba ágyazódva élteti 
tovább a „mester” halála után is az „iskolát”.

A láthatatlan kollégiumok viszont többnyire egy generáción belüli képletek. Létre
jöttükben problémák, feladatok s az azok megoldását ígérő elméletek, módszerek a döntő 
tényezők, nem az elmélet megfogalmazójának személye; központjukban nem szükségkép
pen állnak „mesterek” . A következő nemzedék pedig új problémákkal (s a régiekkel is gyö
keresen megváltozott körülmények között) szembesülvén rendszerint még akkor is új 
láthatatlan kollégiumokat alkot, ha elődei művét egyébként vállalja-folytatja.

Alighanem ezzel a fő különbséggel függ össze az, hogy minél gyorsabban változó 
feladatokat minél gyorsabban avuló módszerekkel kell megoldania egy tudománynak, 
művelői — például mérnökök, közgazdászok, szociotechnikus szociológusok — annál való
színűbben találnak égygenerációs közösségekben egymásra; míg a világ és a kultúra nagy 
invariáns összefüggéseihez ma is gyakran közelítenek „iskolákban” például matematiku
sok, fizikusok, biológusok, de történészek, nyelvészek, pszichológusok is. A művész-kép
zésnek máig is intézményesített keretei a „mester-iskolák”. S hogyan csoportosítsuk a 
több szakmából toborzódó értelmiségi közösségeket? Olyan úttörő hídverésekben a szak- 
tudományok között, mint amire például az általános rendszerelmélet vagy a tudománytan 
vállalkozott, a híd „íve” gyakran igazodik nagyformátumú gondolkodók életmű-stratégi
ájához (Bertalanfy, Boulding, Russell, Bernal), s a kialakuló új diszciplína (pontosabban 
interdiszciplína) agyközpontjában ' — ha nem nevezi is annak magát — „iskola” típusú 
közösség áll. A vallási, a filozófiai s különösen a pedagógiai üzeneteket kiérlelő közösségek 
olyannyira „iskolák”, hogy a köztudatdan alapítójuknak à nevével is összekapcsolódnak 
(például Emanuel Mounier, Schweitzer Albert, Karácsony Sándor tanítványai). Olyan 
markánsan politikai indítású értelmiségi közösségekre viszont, mint a Galilei-kör, a 
Győrffy-kollégium, vagy a Sarlósok mozgalma, a „láthatatlan kollégiumok” dinamikája 
volt jellemzőbb.

2. Inter-, illetve intragenerációs közösség, az alapító személyével, illetve tudomá
nyos vagy politikai irányzatokkal a központjukban: az „iskoláknak” és a „láthatatlan kol
légiumoknak” ez a meghatározása valójában két ideáltípus: a különböző intellektuális kö
zösségek e között a két pólus között helyezkednek el, történetük során e két pólus között 
mozognak. Az „iskolák” második, harmadik s a még későbbi nemzedékeit az alapító taní
tása — a tanítványok által időközben többé-kevésbé mindig módosított tanítása — volta
képpen már inkább mint „láthatatlan kollégiumot” fogja össze. Fordítva viszont: a látha
tatlan kollégiumokat nem teszi-e „iskolává” is olyan idősebb partnerek, vezetők, ideálok 
befolyása, mint amilyet a Galilei-körre Pikier Gyula, Ady Endre, JászL Oszkár, a Sarló
sokra Fábri Zoltán és Gaál Gábor, a győrffystákra pedig több baloldali népi író — s maga 
Győrffy István is — gyakorolt? Hová tegyük azután például az Eötvös-kollégisták kö
zösségét? Az Eötvöst, ezt a kitűnően megszervezett, „látható” kollégiumot azzal a ren
deltetéssel alapították, hogy — az egyetem tanszékeinél kedvezőbb feltételek között — 
egész sor természettudomány és humanória „iskolájának” adjon otthont. De eleve azzal 
is, hogy e szakmai „iskolák” együtteseként, mint „láthatatlan kollégium” gyűrűztesse
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szét maga körül az európaiság igényét, a színvonal mozgalmát. Lehettek volna-e, lehetné
nek-e ezt a láthatatlan kollégiumot képviselve jelen a volt Eötvös-kollégisták szellemi éle
tünk legfontosabb vártáin, ha — kiváló szaktanárok mellett — az „európaiság” összefogla
ló igényének is nem olyan mintaképei indítják őket útnak, mint az igazgatók közül Gom- 
bócz és Keresztúry, az előző kollégista nemzedékek tagjai között pedig a lángelmék egész 
csillagkoszorúja? így rajzanak ki és hatnak az ország művelődésében, közéletében külön- 
külön tanárokhoz kapcsolódó potenciális „iskolák”, az iskolához mint egészhez kapcso
lódva pedig potenciális „láthatatlan kollégiumok”.

3. Az „iskolák” és a „láthatatlan kollégiumok” szerkezeti eltéréseiből következően 
különbözőek a hozzájuk tartozás magatartásmintái is. Több intellektuális közösség egy
idejű vonzása konfliktus és kihívás az elme és a jellem számára.

Ugyanazon szakma még egymást kiegészítő irányzatú láthatatlan kollégiumaihoz is 
bajosan tartozhatunk egyszerre, mert a vállalkozásban való érdemleges részvétel rendsze
rint mindenestől leköti munkánkat. Ütköző ideológiájú közösségek közül pedig többel is 
úgy tenni, mintha azonosulnának: tudományosan eklekticizmus, morálisan becstelenség. 
Persze tájékozódni arról, hogy mi történik más kollégiumokban, tanulni más kollégiumok 
eredményeiből, kipróbálni módszereiket — szervesen hozzátartozik a „saját” kollégiu
munkban végzett munkához is. Elvileg azonban a láthatatlan kollégiumhoz tartozás egy 
meghatározott irányba orientál; pályánk alakulásának domináns tényezője.

Egyenest .szerencsém: viszont, ha „mesterünk” több is adatik: így kisebb a veszély, 
hogy egyikük árnyékában epigonokká törpülünk.

„Oltáromon vadmacska, páva, bárány;
három költő  előtt borul le hálám.
Bár a homokban lábnyomuk lehetnék” -

vallja Weöres Sándor Adyról, Babitsról és Kosztolányiról (Hálaáldozat) — anélkül, hogy 
ezzel bármelyikükhöz is „hűtlenné” lenne. (Felnőtté-válásomat magam is életemnek attól 
az egyik legkeservesebb válságától számítom, amikor a két gondolkodó, akiktől a legtöb
bet tanultam, nagyon élesen szembekerült egymással.) Ahogy elvált szülőknek: szétváló 
útú „szellemi szüléinknek” sem szűnünk meg soha a „gyermekei” lenni, noha csak egyi
kükkel ,beöltözhetünk” közös láthatatlan kollégiumba.
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Példának arra, hogy milyen eredetien új üzenetté simulhat egybe több (noha természete
sen, végső soron egybe tartó irányú) „kollégium” és „iskola” hatása ugyanegy életben, 
Sós Júlia törékeny alakját szeretném felidézni. Nemzedékemnek ez az egyik legművel
tebb, önmagát csonkig elégető tanára, egyetlen inspirációként adta tovább diákjainak, kol
légáinak és egymástól idegen, sok mindenben különböző felfogású barátainak is azt, amit 
édesapján, Sós Aladáron keresztül a Galilei-körtől, fiatalkori harcostársain s férjén keresz
tül a Győrffy-kollégiumtól, legkedvesebb tanárán, Áprily Lajoson keresztül pedig a ko
lozsvári, a nagyenyedi kollégium örökségéből — s hét évszázad magyar irodalmának sugal
lataiból -  kapott.

(Tiszta-e, bátor-e eléggé ez az írás, hogy az Ő emlékének merjem ajánlani? )



I I I .

A „láthatatlan kollégium”-fogalom az elmúlt évtized során nyugaton kilépett a tudomány
szociológia szaknyelvéből, jeleutése a széles közhasználatban parttalanná tágult, tudomá
nyos „iskolákról” viszont mind ritkábban hallani. Mi történt? Ténylegesen megszűntek, 
láthatatlan kollégium típusú közösségekké alakultak át az „iskolák”? Vagy csak ízlés- és 
stílusváltás folytán nevezik olyan közösségek is láthatatlan kollégiumoknak magukat, ame
lyekre valójában ma is az „iskola” meghatározás találna inkább? Csak stílusváltás, hogy 
irónia nélkül hovatovább senkit sem lehet már „mesternek” szólítani, hogy a szellemi in- 
fantilizmus gyanújába keveredik, aki bárki „tanítványának” vallja magát? Nem a mi dol
gunk, hogy megvizsgáljuk részletesen, mi áll e folyamat mögött. De az világos, hogy még 
ha „csak” stílusváltásról volna is szó, az önmagában is akkora horderejű átalakulásokra 
utalna, amelyekre — madártávlatból bár — nekünk is reagálnunk kell.

Abban, hogy nyugaton diszkreditálódott a „mester—tanítvány” viszony, hogy eltű
nőfélben vannak az „iskolák”, úgy gondolom, hogy egy tudománytörténeti, egy politikai 
és egy piaci tendencia játszik együttesen közre.

Az információrobbanás, a „gyorsuló idő” egyre több tudományágban gyorsítja fel 
a csak új módszerekkel, új elméleti apparátussal megoldható problémák felmerülését. 
Muzeálissá tesz tegnap még eligazító erejű tanításokat, s inkább igényli láthatatlan kollé
giumok kialakulását, mintsem iskolákét.

Ugyanakkor az új baloldali diákmozgalmak helyreállíthatatlanul aláásták az intel
lektuális ,,mester”-fogalom tekintélyét a többi paternalisztikus személyes kapcsolattal 
•együtt. „Nincs többé mester” — írták az Odeon falára, és ebbe a karizmatikus államférfit, 
a maszekfőnököt, a pater familiast és professzoraikat egyaránt beleértették. Dç mozgal
muk mint politikai, mint szociális és mint az életformát forradalmasító mozgalom ez ideig 
nem tudott a társadalom egészébe áttörni. Mint diáklázadás azonban annyiban igen, hogy 
egy professzort, egy túdóst „mesternek” nevezni konzervatív körökben is anakronizmus
sá vált. (Ehhez alighanem egyszerű nyelvi tények is hozzájárultak. A francia „ma!tre”-nek, 
az angol „master”-nek nevezi például az eb gazdáját is. Emlékszenek még a „His master’s 
voice’’-lemezek fülelő kutyus emblémájára? Nem éppen inspiráló képzettársítás „meste
rük” szavát leső tanítványok számára! Ami pedig az „iskola” kategóriát illeti, annak kor- 
rodálásában közvetve talán Ivan Illich is kivette a részét azzal, hogy az idézőjel nélküli 
iskolák létjogosultságát is nagy hatású könyvek sorozatával kérdőjelezte meg.)

Végül, de nem utolsósorban a divat, a reklám-tényező. A szellemi értékek piacán is 
annál kelendőbbek az áruk, mennél modernebbként hirdetik őket. A piacnak ez alól a nyo
mása alól konzervatív gondolkodók sem, és az üzleti princípium radikális bírálói sem tud
nak tartósan kitérni. Stabil intellektuális személyes kapcsolatok hosszú lejáratú vállalko
zásokra, viszonylag állandó gondolatrendszerekre utalnak. Egy „modern” gondolkodónak 
viszont -  Sartre-nak. is, de Raymond Áronnak is — szakadatlanul túl kell licitálnia önma- 
gát.

„Az Ön ’iskolája’ tanítványainak köre...” — nem hiszem, hogy egyikőjüknek is túl
ságosan tetszene az ilyenféle megfogalmazás. „Az Ön láthatatlan kollégiuma...” — ez el
len talán kevésbé tiltakoznának...

Hogyan érvényesül most nálunk ez a három tendencia, melyik kibontakozását segít
sük elő, melyiket ne? Kézenfekvő: amennyire időszerű meghonosítanunk kutatási és ok
tatás-tervezési gyakorlatunkban a „láthatatlan kollégium”-kategóriát, annyira indokolatlan 
volna abba divatból belemosnunk az „iskolák” fogalmát. Az, hogy a termelésben meg
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szűntek a paternalisztikus személyi uralom alapjai, lehetővé teszi, hogy a közösségformá
lódás összes többi közegében — így a vérségi családokban és az intellektuális közösségek
ben is — úgy formáljuk át a fraternalisztikus hangsúlyúakká a hagyományos, paternalisz
tikus magatartásmintákat, hogy ezzel a családot, az intellektuájis közösséget ne öntsük ki 
a teknőből. Érvényesüljenek valóban szabadon a tudományos és a pedagógiai fejlődés 
immanens igényei. Ezek és csak ezek az igények alakíthassák ki — szervezői megaloniáni- 
ák beavatkozásától sem, de divathullámok „zajától” sem zavartan -  az inspirált közösségek 
legelevenebb, legtermékenyebb változatait: a láthatatlan kollégiumoknak és az iskolák
nak minél szélesebb, gazdagabb spektrumát.

Valószínűnek tartom, hogy ennek során nálunk is mind több szaktudomány specia
listái alkotnak majd a láthatatlan kollégium pólusához közelebb sorolható közösségeket, és 
hogy a kutatás szervezeteinek általában is gyakoribb közösségformája lesz a láthatatlan 
kollégium, mint az „iskola”. De el tudom képzelni, hogy a tudomány fejlődésének éppen 
a legizgalmasabb csomópontjain, a legmesszebbre előremutató gondolatáramok forrásai
nál — különösen határterületeken és a szaktudományokat átfogó metodikák kidolgozásá
ban (az ún. „generalisták”) — stabil, több generációs közösségek is tömörülnek a jövő
ben is olyan gondolkodók életművétől inspirálódva, akik szuggesztív nevelők is. Magas 
színvonalú oktatómunkát pedig el sem igen tudok képzelni olyan „mesterek” nélkül, 
akiknek a tanszéke „iskola” (még ha kirepülő tanítványaik többsége később láthatatlan 
kollégiumokban talál-teremt is közösséget magának). A jövő tudományos „iskoláiban” 
— de idézőjel nélküli iskoláiban is — „mesterek” és „tanítványok” bizonyára sokkal mel- 
lérendeltebben viszonyulnak majd egymáshoz, mint a múltban (az igazi „mester” egyéb
ként sosem is restellt tanulni a tanítványaitól). De az önkéntes hűség, a szívből jövő hála e 
mellérendeltebb felépítésű, fraternalisztikusabb légkörű közösségekben is — nem lenyűgö
ző pányvája, hanem lendítő szárnya lesz a fiatalok kibontakozásának.
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Sipos Zsuzsanna

VKT-KOLLÉGIUM, 1 9 4 6 - 4 7

A G yőrffy István kollégium alapszabályzata 
a Végzett Kollégisták Testületéről. 1945. V . 2.

(...) A VKT tagjai azok a tanulmányaikat befejezett kollégis
ták, akik a Kollégium céljainak megvalósítására a még nem 
végzett kollégiumi tagokkal továbbra is együtt dolgoznak.

Feladata őrködni afelett, hogy ’tagjai a Kollégiumban 
a szakszerű képzettséggel együtt nyert társadalmi ismeretei
ket és erkölcsi készségüket a magyar nép demokratikus fejlő
dése érdekében eredményesen gyümölcsöztessék. Saját kebe
léből elnököt választ. Ügyeinek vitelére 2 (kettő) rendes és 5 
(öt) póttagot választ az Intéző Bizottságba, amelynek elnöke 
a VKT elnöke. Ügyeinek intézésére ügyviteli szabályzatot ké
szíthet, mely nem ellenkezhet az alapszabállyal, és a Választ
mányban két taggal képviselteti magát. 25 taggal képviseltet
heti magát a Kollégium közgyűlésén. A kollégiumi gyűlésen 
az Intéző Bizottsággal képviselteti magát. (...)

A VKT gyűlése a VKT ügyeit intézi. Tagja a VKT 
minden tagja, hivatalból tagja az igazgató, valamint a kollégi
umi gyűlésen megválasztott 2 (kettő) kiküldött. A tisztség 
tartama 1 (egy) év. Elnöke a VKT elnöke, ő hívja össze fél
évenként a VKT gyűléseit az iskolai félévek bezárása előtt. 
Megválasztja az Intéző Bizottság tagjait, a 25 (huszonöt) köz
gyűlési kiküldöttet, és a Kollégium választmányába küldendő 
2 (kettő) tagját. Évente, május havában, röviddel a kollégiumi 
gyűlés előtt vagy után, de mindig a közgyűlés előtt kell ösz- 
szehívni. A VKT elnöke hívja össze íven vagy levélben a gyű
lés helyének, pontos idejének és a tárgysorozatnak megjelö
lésével legalább 8 (nyolc) nappal az ülés előtt.

A VKT ülésének tárgya: az elnök beszámolója a VKT 
évi működéséről és a Kollégium évi működéséről. Tárgya to
vábbá indítványok, javaslatok tétele, melyeket legalább 3 
(három) nappal előbb írásban adnak be a VKT elnökének 
(...)1
Magyar Belügyminiszter 250.284/1945. VI/3. 1945. VIII. 14.

1948-ban Párizsban tanultunk ösztöndíjjal, hárman a végzett Győrffy-, hárman a NÉKOSZ 
egyetemi kollégisták közül. Készültünk a vizsgákra és terveztük a hazautazást. Két hónap 
választott el engem a szüléstől. A hazai események hírei elérkeztek hozzánk, hol hivata
los utazóktól, hol disszidensektől vagy éppen barátok leveleiből. Ezek az idegen környe-



zetben fokozott erővel hatottak. Abban az időben az itthoni élet olyan gyors tempóban 
változott, hogy követése nem is volt egyszerű, kiegészítő magyarázatok nélkül nem is volt 
mindig érthető.

1948 március végén egyik kollégista barátunktól érkezett a levél, amelyben megírta, 
hogy március 15-én Kossuth-díjat kapott pedagógiai munkásságáért a NÉKOSZ főtitkára, 
március 16-án pedig a Győrffy-kollégium kimondta önkéntes feloszlatását. Nem értettünk 
semmit. Döbbenten találgattuk, mi is történhetett voltaképpen? Akkor mi most hová me
gyünk haza? Milyen életformának nézünk elébe?
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Banálisnak tűnhetnek ma ezek a kérdések, hiszen szobát, albérletet, társbérletet lehetett 
taláni akkor is Budapesten, előbb-utóbb főbérleti lakást is. Végtére is dolgozó, családos 
emberek számára (nálunk akkor a többség már családos volt, néhányuknak gyereke is szü
letett) a társadalmi megszokás a társas megkötöttségektől egyre inkább felszabadító, önál
ló lakás birtoklásának igényét írta elő. E szabványos életkeret kialakítása lett volna érthe
tő, talán már rögtön a felszabadulás után, ha nem munkált volna az elmúlt évek együttélé
sének tapasztalata. A mi új és szokatlan közösségi életforma alakítására te tt kísérletünk 
azért volt lehetséges, mert 1945 után demokratikus forradalom volt Magyarországon. „A 
felszabadulást követő hónapokban volt Magyarországon egy népi, a szó legigazibb értel
mében demokratikus mozgalom, a közélet alapvető kérdéseit megreformáló igénnyel. Ez 
az igény leginkább csak a mozgalom képviselőinek a maguk kisebb-nagyobb közösségeik 
ügyeit intéző tevékenységében, gyakorlati intézkedéseiben jutott kifejezésre. Nem volt ide
ológiája, nem sűrűsödött politikai programmá. Egyéb fontos körülmények mellett az or
szág akkori helyzete, társadalmi viszonyainak bonyolultsága is akadályozta, hogy ezek a 
főként ösztönös megérzések és törekvések az elméleti tisztázottság páncélzatát öltsék ma
gukra. A mozgalom ezért is esett könnyen sebezhető tévedésekbe.

Ám ez kézenfekvő : ha az ország száz és száz helységében azonosan gondolkodnak a 
dolgozók részvételéről a hatalom gyakorlásában, ez, ha nem is fogalmazták meg, országos 
igényt hordott magában.”2

Az előzmények mégsem lényegtelenek: a Győrffy-kollégisták a felszabadulás előtt — alig 
ötvenen -  olyan életformát hoztak létre, amelyben lehetőség adódott egyetemi stúdiumok 
végzésére, és feladattá vált a társadalmi átalakulás küzdelmeire való felkészülés. Ez abban 
az időben — különösen a társadalomtudományi szakokon — azt jelentette, hogy formailag 
eleget tettek a vizsgáknak, és érdemben tanulmányozták a forradalmi tanokat, mindenek
előtt a marxizmust. Az illegalitásban levő kommunista párt és a progresszív baloldal ideo
lógiai hatása és szervezeti kapcsolata erős volt. A kollégiumi életforma nyitott volt kifelé, 
ifjúsági vagy más szervezetekben vettek részt, politikai szereplésüknek mozgósító ereje 
volt a fiatalok körében. Közben pedig elméletileg és a gyakorlatban is formálták magukat, 
és hasonló sorsú fiatalok számára tervezték a jövő népi kollégiumát.

,,S megterveztük a magyar falansztert.
Ebben a kollégiumban minden közös lett volna, húszágyas hálószobák, nagy közös 

fürdők, tanulók, étkezők, társalgók. Nem egy mindenes szoba, hanem mindenre — étkezés
re, alvásra, munkára és szórakozásra — modern, közös, nagy helyiségek.

Ezt a tervünket nemcsak a szocialista elmélet és szépirodalom ifjú romantikája daj
kálta, hanem saját tapasztalatunk is. Előzőleg egyidőben két házban élt kollégiumunk
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fiatalsága: egy pesti kisszobás házban, és egy budai diákszállóban. Budán huszonötén él
tünk együtt: egy háló, egy tanuló, egy mosdó. Szobaszövetkezetnek nevezett közössége
ink közül ez a budai volt a legeró'sebb, a legösszetartóbb. Nemcsak olyan szemmel látható, 
meghatározható dolgokban, mint a rendszeres reggeli torna, faliújság, folyóirat, szeminári
um, élelmiszerrel s néha még pénzzel is szinte teljesen közös gazdálkodás, hanem — nincs 
rá jobb szavam — a közösség varázsában. Még a rendszeres tanulást is járvánnyá tudtuk 
tenni! Volt egy társunk, aki egy alkalommal örökölt, de nem valami nagy vagyont, csak 
egy órát s csekélyke összeget, de eszébe sem ju to tt volna, hogy csak a saját céljaira hasz
nálja föl. Voltak elsőéveseink, akik még csak néhány hetet töltöttek köztünk, amikor
— 1943 őszén -  egyik társunkat éjszaka elvitték a csendőrnyomozók. S ezek a fiatal gye
rekek az ügyek alapos ismerete nélkül is vállalták a teljes szolidaritást a letartóztatottal.

Ilyen előzményei voltak a mi falanszter-álmodozásunknak, melynek épületét végül 
is a háború nem engedte tető alá hozni.”3

A valóság pedagógiájának nevezte el ezt a kollégiumi formát a NÉKOSZ igazgatója, 
ennek nevelési tapasztalatát — a társadalmi célú közösségi nevelést — így értékelte: „...a 
közösség nem valami különlegesen kiválogatott társaság, amely nélkülözi az individualitást. 
A közösség individuumok együttese, szerencsésen kombinált és demokratikus mechaniz
mus által társítva, amely képes belátásra, sőt magatartások megváltoztatására bírni az em- 
béreket. Ennek az a feltétele, hogy tudatos, elfogadható cél, humánus áramkör fogja őket 
össze úgy, hogy lássák: egymásra már szükségük van, egymás nélkül már nem érzik olyan 
jól magukat, mint egymással, barátság szálai szövik át együttesüket. Nem elvtelen vagy 
egyoldalú barátságok, hanem amelyek mindig beletorkollnak egy nagyobb kollektíva
— osztály, nemzet — világába, a progresszív társadalmi cselekvésbe”.4

A felszabadulás pillanatától kezdve a Győrífy-kollégisták jelen vannak Debrecenben, 
a pártok, a kormány, a földreform szervezésénél, senkinek sem jut eszébe, hogy személyes 
boldogulását — tanulmányai befejezését — fölébe helyezze a társadalom akkor és ott je
lentkező legfontosabb feladatainak. A kollégiumi életforma adódott Debrecenben is szá
munkra az egyedül lehetségesnek, az akkor a hadikommunizmus kollégiuma volt. Egyet
len fűtetlen helyiség a hálóhely, a közösen használt ruházat. A városba érkező kollégis
ták és jó barátok megosztoztak itt kenyéren, szálláson, kabáton. Innen indultak földet 
osztani, pártot szervezni. A történelmi fordulat után olyan elképzelések éltették őket, 
hogy a bennünket körülvevő egészen új világ az együttélés új lehetőségeit hozza magával. 
A Győrffy-kollégium több éves tapasztalata, az ott kialakított közösségi élet azokra is ha
tott, akik baráti, rokoni látogatóba odajártak. Itt az úgynevezett „polgári lakás” ideálja 
nem volt vonzó.

„Eleinte albérletben laktunk, ki hogyan. Majd különböző segítséggel, többek között 
Rajk Lászlóéval megkaptunk egy üres szállodát, ahová úgy költöztünk be, mint volt kollé
gisták. Akkor már szerveződtek a többi kollégiumok is, azoknak az élére is gyakran volt 
győrffysták kerültek. Mi, akik nem ifjúsági munkát végeztünk, mint a Végzett Kollégisták 
Testületé csináltuk meg a magunk kommunáját a Rege Szállóban. Mert ez valóban kommu
na volt, amire nem is csak a szükség szorított akkor bennünket. Ez költözött le azután 
egy nagyon nehéz és kibírhatatlan tél után — mert fűtés nem volt — a Kürt utcába, egy 
másik volt szállodába, ahol is ugyancsak így éltünk esztendőkön át.

Miben is állt ennek a kommunának a lényege? A közös életben, a közös munkában, 
a közös gondokban. A közös háztartásban is persze. Volt valami főzés is a kommunában, 
rendszerint mindenki a munkahelyén ebédelt, de a reggelit, vacsorát otthon teremtettük 
elő. Mindenki a jövedelme szerint járult hozzá a közösség költségéhez. Családok is voltak



már közöttünk. Az a közelség, amelyet a különféle munkaterületen dplgozó emberek meg
teremtettek, ahogyan hangulatot teremtettünk, beszélgetéseket, előadásokat rendeztünk, 
amilyeneket a kollégiumban is csináltunk annak idején, ez nagyon jó hatással volt mind
nyájunkra. Semmiféle szorító fegyelmét nem éreztük a közösségnek, hanem inkább támo
gató, buzdító erejét éreztük. Nemcsak a szükség hozta létre ezt a közösséget. Ezek az idők 
voltak azok, amikor egy magunkfajta ember a legkönnyebben szerezhetett házat, bútort, 
lakást, de mi nagyon lenéztük azokat, akik e nehéz időket saját érdekükben használták 
fel. Azoknak a kollégistáknak a kezéhez, akik a földosztás során milliós értékek fölött ren
delkeztek és nemcsak földet, hanem gépeket, jószágokat osztottak — nem dicsekvés az, ha 
elmondjuk —, nem ragadt senkinek a kezéhez semmi, és mi olyan szegényen kerültünk ki 
az egész nagy forradalmi átalakulásból, amilyen szegényen indultunk bele. (...)”s

1946-ban kerültem a VKT-ba. Akkor már a kollégisták fele, kétharmada nős volt. 
Az asszonyok sokfelül jöttek. A fegyveresen harcoló partizánlánytól az illegális pártmun
káson keresztül olyan lányok-feleségek, akik már 45 előtt is kapcsolatban voltak a kollé
gistákkal, kirándulásokon jártak velük, a német-nyilas megszállás idején együtt dolgoztak 
és ha a szükség úgy kívánta, elrejtették őket a katonai behívás, a lefogás elől. Kerültek ide 
olyan lányok is, akik 45 után a népi kollégiumokban szerezték meg a szobaszövetkezete
ken keresztül az együttélés, az együttlakás, az együttgondolkodás életre kiható élményeit. 
Kerültek be természetesen olyan fiatalasszonyok is, akik nem voltak politikusak, csak egy
szerűen szerették a férjüket és vállalták ezt a szokatlan családi életformát. Jómagam 
egyedül éltem, amikor VKT-tagnak, tehát kollégistának kértem a felvételemet. Szóbeli ké
relmemet a vezetőség tárgyalta meg, de téma volt ez az asszonyok gyülekezetében is. 
1941-től, az egyetemi évekből ismertük egymást. A néprajz szakos kollégisták révén kerül
tem közelebb a Győrffy-kolfégiumhoz. A fasizmus elleni tiltakozásnak szánt ballada-es
tükön már ggyütt szerepeltünk. Táncoltunk, énekeltünk népballadákat, néptáncokat. A 
kollégium feloszlatása után — 1944. március 19. — is kapcsolatban maradtunk, majd egy 
részükkel a szerveződő parasztpártban dolgoztunk együtt. A kollégiumban egyik külföl
dön tanuló ösztöndíjas szobáját örököltem. A Kürt utcai épület kupleráj volt előzőleg. Be
osztása tulajdonképpen igen praktikus volt a kollégium számára. A földszinten nagy hall, 
innen és az emeleti folyosókról nyíltak az egyes szobák. Az Elhagyott Javak Kormánybiz
tossága egy ágyat, egy szekrényt, egy asztalt, néhány széket, esetleg fotelt utalt ki egy-egy 
kollégistának. Ami ezen a szedett-vedett bútorzaton felül került be a szobákba, az egy Író
asztal vagy egy könyvespolc volt. A dunyhát, a párnát, néhány térítőt otthonról hoztuk; 
a falakon újságból kivágott reprodukciók, beszerelt olvasólámpa. Minden szobában volt 
mosdó, ezenkívül néhány szobához tartozott fürdőszoba is. Tusolni, fürdeni vagy mosni 
idejártunk. Mindenki a maga frontját tartotta tisztán, a nőtlenek szívesen elfogadták, ha 
egy-egy asszony vagy idelátogató leány is segített ebben. Ha meggondolom, nem volt ter
hes számomra, hogy nem is egy, de több legény fehérneműjét rendben tartottam, az ingek
re a gombokat felvarrogattam. Az alapvető létfenntartást a kollégiumi hagyományokhoz 
híven szerveztük meg. Ez azt jelentette, hogy közös konyhánk volt; reggeli, vacsora min
denkinek. Mindenkinek, mert bár sohasem mértük az adagokat, érzésből tudtuk, hogy 
mennyit szedhetünk a tányérba, olyan eset nem fordult elő, hogy bárki is — ha későn éjsza
ka érkezett — éhesen feküdt volna le.

Sok volt a patkány. Szemben egy étterem konyhája és szemétlerakodója is szaporí
totta számukat. A konyha — egyben ebédlő — a pincében volt. Ide villanygyújtás és elriasz
tó dübörgés nélkül alig mertem egyedül lemenni a késő esti órákban. Egyszer csoportosan 
érkeztünk. Nem ju to tt eszembe az irtózat. Igen ám, de állatorvos barátunk vagy húsz
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patkányt irtott ki, és mint a nyulakat, szép rendben lefektette a konyhaajtó elé. Nem volt 
mit tenni, keresztül kellett ugrani a dögöket, hogy a sárgapaszulyt felfalhassuk.

A patkányok még a baráti kapcsolataimba is majd’ beleszóltak. Udvarra néző, föld
szinti szobában laktam. Nyár volt. Vittem haza felvágottat, gyümölcsöt. A szomszédban 
lakó jó barátomat természetesen mindig megkínáltam. Párszor a szafaládés papírt szétnyit
va, a felvágottat megdézsmálva találtam. Valahogy nem illett ez a szomszéd karakteréhez. 
Aztán szóvá tettem, miért az ablakon ugrál be, ha éhes, hiszen eddig sem zárkóztam be. 
Egy szót sem szólt, mozdulatlanul állt az ajtó előtt, a jogtalanul gyanúsított tekintetével 
védekezett és vádolt. Röviddel ezután nagy anyapatkány fara tűnt fel az ablakpárkányon.

Fizetésének 10%-át mindenki beadta a közösbe. A VKT asszonyai vállalták emele
tenként a díjak beszedését, a pénztárkezelést, a konyhai rendtartást, a közös gyerekszo 
ba berendezését. Ahogy a szükség megkívánta, leginkább havonta egyszer megbeszéltük 
közös dolgainkat, és azokat a megállapodás értelmében az egész kollektíva elé tártuk. Az 
asszonyok mindennapi gondjait egy jegyzőkönyv örökítette meg. íme egy részlet az 1947. 
IX. 9-én tartott kollégiumi megbeszélés határozatából:

1. Kovács Zsuzsa az asszonyok köszönetét fejezi ki Márton Jc nosnénak, eddig vég
zett eredményes pénztárosi működéséért.

2. Barla Szabó Ödönnét javasolja a gyűlés a konyha ellenőrévé. Munkaköre: gondos
kodik arról, hogy a raktárban mindig legalább egy hétre való élelem legyen.

3. Fehér Gyulánét javasolja a gyűlés ugyancsak konyhafelügyelővé. Munkaköre: el
lenőrzi a konyha pénzkezelését, a vendégebédek befizetését. Az ebédekért járó pénzt az 
emeletbizalmiak szedik be az egyéb díjakkal együtt. Fehérné tartja a kapcsolatot az eme
letbizalmiakkal, s gondoskodik arról, hogy az esedékes díjak legkésőbb a hó 4-ig, illetve 
20-ig befizettessenek. (Mária néni is neki számol el.)

4. Márton Jánosné és Horváth Lajosné házirendi javaslatot készít a legközelebbi ösz- 
szejövetelre, melyet két hét múlva —később még pontosan meghatározandó időpontban — 
tartunk.

5. Az asszonygyűlés magáévá teszi Horváth Lajosné kérését, és javasolja a rövidesen 
összeülő Rió-gyűlésnek (a Rió Szálló, ahol a VKT-sek éltek 1946-tól 1948-ig a Bp. Kürt u. 
6-ban volt), hogy Horváthnét a házbizalmi-helyettesi teendők végzése alól mentsük fel. 
Helyette javasoljuk Varga György nét.

6. Fehérné más irányú elfoglaltsága folytán javasoljuk, hogy emeletbizalmi tisztét 
vegye át Takács Sándorné, ha ő nem vállalná, akkor Szalai Béláné.

Fenti határozatokat a legközelebbi „Rió-gyűlés” elé teijesztjük elfogadás, illetve 
megvitatás végett.

7. Az otthon ebédelők egy ebédért 1 Ft-ot fizessenek, vendégek pedig 2 Ft-ot.

J egy zőköny wezető6
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A kollégium ereje, az összetartozás természetesen ennél lényegesebb dolgokban is kifeje
ződött. Említettem, hogy sokan nem fejezték be az egyetemet. Kötelezővé vált, elsősor
ban azoknak, akiknek munkaköre is megkívánta, hogy mielőbb levizsgázzanak. Ez még 
azokban az időkben sem ment anyagi támogatás nélkül. Felajánlották tehát a dolgozó 
kollégisták, hogy a tanulás idejére vállalják a vizsgázók eltartását (lakás, élelem stb.). Mivel 
egyszerre ezt nem lehetett megvalósítani, a VKT sorrendet és határidőt szabott, így a kö
vetkező tanulóturnusokat már a friss diplomások taníttatták ki. Abban az időben néhá- 
nyukat politikai konfliktusok miatt munkájukból eltávolították. Ebben az esetben is hoz
zájárult a közösség eltartásukhoz. Vagy egy másik példa: egyik vidéki pártunkcionárius 
kollégista a koalíciós torzsalkodások kereszttüzébe került. Annyira, hogy még egy kora
szülött szövetkezet létrehozásáért is végrehajtókat küldtek a nyakára. Megérkezett egyszál 
ruhában, fiatal feleségével, pár hetes leánykájával. Egy pillanatra sem volt kétsége, hogy 
támaszra talál-e, ha bejön a kollégiumba. Másnapra már összehordtuk a bútort, a gyerek
holmit.

Tiszteletben tarto ttuk az újcsaládosokat, egyedüllétük nem jelentett elkülönülést. 
A házasság szertartásának nem tulajdonítottunk nagy jelentőséget, voltak, akik a szülői 
háznál tartották a lakodalmat, voltak, akik a külső formákat mellőzték. Itt sem léptünk fel 
az egyöntetűség igényével. Néhány nevezetes lakodalomra is sor került ugyanakkor a kol
légium életében, a magamét is ide számítom.

1947-ben házasodtunk össze. Elhatározásunkat előzetesen bejelentettük a kollektí
vának. A hivatalos aktus után két barátunkkal, a tanúkkal megittuk az áldomást az Elöl
járóság melletti kiskocsmában. Azután elbúcsúztunk, visszamentünk a kollégiumba, lako
dalomra nem készültünk. Az esti órákban kanál-, tányércsörömpölésre, asztaltologatásra 
lettünk figyelmesek. Közben az asszonyok behozták a nászajándékot, a villanyvasalót. 
Röviddel később meginvitáltak a földszinti hallban előkészített lakodalmunkba. Az ételek
kel, italokkal megrakott asztalokat több százan ültük körül. Reggelig együtt maradtunk, 
a legvégén már a tánctól, énekléstől kifáradva zenekart rögtönöztünk, — hegedű, furulya, 
pianínó és dob (felfordított szék lapja) hangjai mellett idéztük fel a legénység és leányság 
közös élményeit, muzsikával búcsúztattuk hazaigyekvő barátainkat.

Megszülettek a gyerekek, új gondok, új megoldásra váró feladatok jelentkeztek. Hol 
legyenek? A szüleikkel? De hiszen a szobák olyan kicsik voltak, hogy ott a kiságyaknak 
még helye sem lett volna. És mi legyen az anyákkal, ha már letelt a szoptatási idejük? 
Mindenki külön-külön őrizze majd gyermekét? A gyerekekkel együtt a gyerekszoba is 
megszületett a legszükségesebb bútorokkal. A fiatal anyákat nemcsak a gyermekorvos 
formálta jó tanácsaival, de formálták egymást is. Az első gyerek kényeztetésének veszé
lyét a gyerekszobában iperedő kicsik kezdettől elkerülték. Természetesen, ha a szülők 
egyedül akartak lenni kisbabájukkal, akkor bevitték magukhoz, és a kialakult rendnek 
megfelelően időben visszahozták. A későbbiekben az édesanyák megszervezték a gyerekek 
őrzését. Fiatal rokon vagy ismerős leánykák jöttek. Ezek a leányok inkább szakma nélkül 
kerültek ide, az anyukák beíratták őket iskolába, együtt tanultak velük a felvételire, állan
dóan segítették a tanulásukat.

Hogyan telt el egy nap? Nem a kollégiumi forma szabta meg, hanem a munka. Hi
szen napközben csak a betegek, a kisgyerekes anyák, illetve a vizsgára készülők voltak 
otthon. A többség mozgalmi központokban dolgozott. Mindig volt egy-két ember pártfőis
kolán. Olyan politizáló közösség voltunk, amely sokfelől táplálkozott. Az esti órákban 
hol az ebédlőben, hol a hallban, hol egy-egy lakószobában gyűltünk össze. Könyvtár nem 
volt a kollégiumban, de ki-ki érdeklődése szerint alapította kiskönyvtárát. Könyvéhségünk
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volt, tudtuk, hogy hol található a legfrissebb marxista irodalom, a közgazdasági, a szépiro
dalmi művek melyik kollégista polcain szaporodnak. Nem magunknak gyűjtögettük, örül
tünk, ha minél többen vitték, olvasták. Természetes kíváncsiság alapján verődtek össze az 
új könyvek, a lapok, a folyóiratok böngészői. Tovább éltek a Győrffyből hozott régi ha
gyományok: verseket mondtunk, tudományos cikkeket olvastunk fel egymásnak, éjszaká
ba menően vitáztunk. Az én szobám a muzsikálás, a zenehallgatás fészke lett. Szereztünk 
hangszereket, kerültek elő a régiek közül is. Mód nyílott itt a kamarázásra csakúgy, mint a 
közös éneklésre.

Mi, a földszinten lakók, úgy emlékszem, többet nyüzsögtünk, mozogtunk az emele
tieknél. Adódott ez abból, hogy itt kevesebb volt a családos kollégista — két család, hét 
egyedülállóval szemben. De adódott abból is, hogy közel voltunk a kapuhoz. A szinte na
ponta érkező pártszervezők, Szabad Szó olvasó parasztemberek, rokonok, jó ismerősök, 
ha keresték komájukat, barátjukat, ezekbe a szobákba nyitottak be. Aztán, ha nem talál
ták meg, akit éppen kerestek, annál maradtak, akinél éppen hely volt. A VKT-ban étkez
tek, egy-egy szobában megaludtak. A hagyományok ebben is továbbéltek. A felszabadu
lás előtt a Szabad Szó olvasók, Veres Péter, Nagy István is sokat meghált a kollégiumban, 
éjszakákon át beszélgettek a győrffystákkal. Most a VKT-ban megszállók ugyancsak részt 
vettek hol az egyik, hol a másik kollégista szobájában spontánul szerveződött vitákon. De 
nemcsak vidékiek, hanem pestiek is be-bejártak. Rövidebb, hosszabb ideig bent is laktak 
itt magányosok, családi bajaiktól menekülők. Természetes dolog volt ez, nem csináltunk 
belőle ügyet.

A VKT tagoknak — nemcsak azoknak, akik népi kollégiumok igazgatói lettek, de 
mindenkinek — szívesen vállalt, az alapszabályban is megerősített feladata volt, hogy egy- 
egy népi kollégiumba rendszeresen bejártak, segítettek a kollégium szervezésében, részt 
vettek hétköznapjaiban. A szombat esték közösek voltak. A kollégistákon kívül ilyenkor 
találkoztunk itt politikusokkal, írókkal, művészekkel. Együtt állítottuk össze ezeknek az 
estéknek irodalmi, művészeti műsorait. Ismerkedtünk, barátkoztunk.

Nem gondoltunk a saját jövőnkre. Legalábbis hosszú távra nem. Végtelen lehető
séget éreztünk és beláthatatlan tennivalókat. Mennyi utánjárásba és magyarázkodásba ke
rült évekkel később ezeknek az éveknek formális dokumentálása! Hol, mettől meddig dol
gozott, milyen beosztásban? Nem tudtuk mi bemérni az időnket sem. Hány év kell az eg
zisztencia megteremtéséhez, milyen anyagi alapot kell ehhez kialakítani? Mennyi jövede
lem származik a fő- és majd a mellékállásból? Ki gondolt akkor ilyenekre? Azt az életfor
mát, amit a kollégiumban szabadon vállaltunk, kezdetnek tekintettük, a folytatását nem 
ezen kívül, hanem ebből továbbfejlesztve számítgattuk. A Kollégium feloszlatása után 
ki-ki a maga útján, segítséggel, kettesével-hármasával került fedél alá. Ez a keret azonban 
nem pótolta a húsz-harminc család együttélésének sem tartalmát, sem formáját. Más volt 
az a légkör, ahol a hétköznapi életet nagyobb csoport kontrollálta, mert ez a kontroll tár- 
gyilagosabb, kiegyenlítettebb volt, mint az, ahol a kontrolláló és a kontrollált, még ha sze
repcserében is, de egyénileg állt szemben egymással.

Volt-e „VKT-tudatunk”? Igen is, meg nem is. (Valószínűleg kinek-kinek másként.) Igen, 
ha ez — abban a történelmi korszakban a kollégistákra kiosztott munka becsületes elvég
zése mellett — a történeti folytonosság és a nap mint nap bizonyító rokonszenves életkeret 
vállalását jelenti. Volt ebben bátyji, nénji szerep is, hiszen a fiatal kollégisták számára kö
vetendő példa is lehetett. Ugyanakkor a VKT-sek a közös sors, a közösen vállalt világnézet
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miatt öccseik, húgaik voltak az előttük járó nemzedékeknek, akikben már a felszabadulás 
előtt is példát láttak. A VKT-tudatot nem a másokkal szemben álló, elkülönülő magatartás 
jellemezte. Amennyiben más volt a hasonló korú fiatalokéhoz képest, azt világnézeti alapja 
tette azzá. Ebben viszont a Kollégiumon kívül élő azonos világnézetűekével volt rokon.

A világban — a kapitalizmusban csakúgy, mint a szocializmusban — kialakulatlan a mai mo
dern társadalomnak megfelelő együttlakás-együttélés rendje. A falusi közösségekhez tapa
dó együttlakás-együttélés felbomlott, a nagyvárosokban pedig a társadalom eleven Sejt
szerkezetének megfelelő együttélés formáit nem tudtuk megtalálni. Keressük, kutatjuk az 
utakat. Ma még leginkább a panaszoknál tartunk: izoláció, elidegenedés. Különös para
doxon, hogy minél többen élünk együtt, annál magányosabb az ember.

A Győrffy-kollégium kommunája különleges társadalmi helyzetben jö tt létre. Ezt 
megismételni vagy sematikusan alkalmazni nem lehet a mai viszonyok között. Már akkor 
is, amikor a kollégiumok feloszlatásával felmerült egy VKT szövetkezeti lakótelep terve, 
ezt a kezdeményezést nem anyagiak vitték zátonyra. Olyan időszak volt ez, amikor a sze
mélyi kultusz előszele a haladó kisközösségek rovására az atomizálódást hozta létre. Az 
idő felveti a kérdést, hogy társadalmunk anyagi alapjainak, termelési, elosztási rendjének 
fejlődésével milyen mintákat kövessünk a társadalom közösségi életének egészséges távla
tai érdekében. Vajon tudunk-e újat javasolni? A Győrffy-kollégium, a VKT példája sze
rény adalék lehet a jövő társas együttéléseinek kísérleteihez.

Nincsenek hozzáférhető dokumentumok a VKT életéről. Azok, akik ott éltek, szétszóród
tak a történelmi időkben. Ma már leginkább temetéseken találkozunk. Nagy kérdés, hogy 
az elmúlt harminc év tapasztalatai alapján, ki hogyan néz vissza arra az egy-két évre, amit 
a VKT közösségében élt meg.

Jegyzetek

1NÉKOSZ Dokumentum Gyűjtemény, Párttörténeti Intézet.
2 . . .Donáth Ferenc: Demokratikus földreform Magyarországon 1945—47. Akadémiai Kiadó 1969. 12.1.
^Sípos Gyula: Kinek építkezünk? című cikkéből. Kortárs, 1960. IV. évf. 6. sz. 922-923 .1 .
^Interjú Kardos Lászlóval, a NÉKOSZ igazgatójával. Köznevelés, 1975 május.
^Sipos Gyula visszaemlékezése a Végzett Kollégisták Testületének közösségi életéről. Magnós inteijú. 

NÉKOSZ Dokumentum Gyűjtemény, Párttörténeti Intézet.
^Pál József iratai. NÉKOSZ Dokumentum Gyűjtemény, Párttörténeti Intézet.



Seszták Ágnes

EGY KIVÁLÓ KOLLÉGIUM 
KÖZÖSSÉGFORMÁLÓ HÉTKÖZNAPJAI

A Budapesti Műszaki Egyetem az ország legnagyobb felsőoktatási intézménye. A nappali 
tagozaton tanulók száma mintegy nyolcezer. E nyolcezer hallgató közül mintegy három
ezer-négyszázán laknak a hét kari kollégiumban. Mondhatjuk azt is, hogy a kollégiumban 
lakók a felét teszik ki a Műszaki Egyetem nappali tagozatos létszámának. A kollégiumok 
nagyjából követik a kari megoszlást: tehát van építőmérnöki, gépészmérnöki, építészmér
nöki, vegyészmérnöki, közlekedésmérnöki, villamosmérnöki kari kollégium és a bajai kar 
kollégiuma.

Az egyik legnagyobb köztük a BME Dr. Münnich Ferenc Kollégiuma, amit köznyel
ven „ezres”-nek szoktak nevezni, ugyanis a bennlakók száma közelít az ezerhez (950).

A Münnich 1974 májusában megkapta a Kiváló Kollégium címet — az ELTE Eötvös 
és a Pécsi Tanárképző Főiskola kollégiuma után — harmadikként az országban.

Néhány tájékoztató jellegű adat:
Az „ezres luxus albérletet” — ahogy akkoriban nevezték — 1966-ban adták át a hall

gatóknak. 1968-ban elnyerik a kollégium címet, és felveszik dr. Münnich Ferenc nevét. 
1970-től kifejezetten gépészkari kollégiummá alakulnak. 1971-ben megindult a szakosz
tályi, szakkollégiumi mozgalom, némileg más elképzelésekkel, mint ahogy az a gyakorlat
ban eddig szokásos volt. A kezdeti „elit”-képzésről hamar lemondtak, és más módszert ke
restek. Ez azért vált szükségessé, mert a hallgatók mintegy ötven százaléka fizikai dolgozó 
gyereke, s nem látszott indokoltnak még jobban elmélyíteni a különbségeket a kiemelt 
nyelvtanfolyamokkal, körökkel, már bizonyos előképzettséget feltételező előadásokkal. 
Más keretet kellett kialakítani. így szervezték meg a „szakosztályi rendszert” . Ez azt jelen
tette, hogy alapjaiban megváltoztatták a hagyományos egy évfolyam—egy folyosó felállást, 
és évfolyamoktól függetlenül, szakok szerint csoportosították a hallgatókat: ez kifejezte a 
legszükségszerűbb kapcsolatokat a tág érdeklődési körű közösségen belül. A szakoknak vá
lasztott szaktitkárai vannak, akik közvetlenül beletartoznak a Kollégiumi Bizottságba. A 
szakok létszáma általában 80 és 150 között váltakozik. Ezek aztán tovább bomlanak ki
sebb alapközösségekre: a baráti körökre. Tulajdonképpen ezt tekinthetjük a legkisebb 
alapközösségnek (a kollégium kétágyas szobákból áll, szobaközösségekről tehát nem be
szélhetünk). A baráti körnek saját választott vezetője van, aki közvetlenül a szaktitkárnak 
tartozik beszámolni.

A kollégium ügyeit a huszonnégy főből álló Kollégiumi Bizottság intézi, élén a kol
légiumi titkárral és az igazgatóval. Ezenkívül funkcionál a nevelőtanári és a seniori testü
let. A seniori rendszert is a Münnich Kollégiumban hívták életre 1968-ban. Célja: segíteni 
az elsősöknek a nagy (egyetemi) és a kis alapközösségbe (baráti kör) beilleszkedni. Ők 
azok a fölsőbb évesek, akik jó tanulmányi munkájuk mellett önként vállalják az „idősebb 
testvér” szerepét.
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VEGYÜNK EGY ÁTLAGOS MODELLT

Mondjuk, hogy vidékről kerül fel Budapestre. Felveszik az egyetemre, és megkapja az ér
tesítést, hogy szeptembertől a Münnich Ferenc Kollégium tagja lesz. Modellünk nem in- 
differens, de nem is különösebben érdeklődő. Olyan, mint a többi hasonló száz. Kap egy 
levelet, amelyben részletesen tájékoztatják arról, milyen is a kollégium, merre jár a hatos 
villamos, megkapja a kollégiumi követelményrendszert tartalmazó stencilt. Aztán belép a 
kollégium kapuján, ahol szembe találja magát a senioijával. Fél évig, amíg az alapközösség 
körvonalai nem tisztázódnak, a senior az elsősök mellett van. Sokszor később is velük ma
rad. Az első hetek az ismerkedéssel telnek el: bemutatkozás, egyetemlátogatás, tanszék
látogatás. Vidám vetélkedő, ismerkedési est, hagyományos kollégista-avató sámánnal és 
direkt az elsősöknek emlékbe készített üvegpohárral. A senior, aki egyben szakmailag is 
konzultál, próba zárthelyit irat, tanácsot ad a tanulás új módszerére.

Modellünk lassan túl van az első hónapokon. Ismeri a seniorját, ismer a tankörből 
öt embert, volt kétszer moziban, és egyszer lement egy akármilyen rendezvényre, igaz, 
hogy erre megkérték.

Az első lépést már megtette akkor, amikor nem maradt fönn a szobájában, ha a töb
biek sörözni hívták. Megismert még négy embert, kettővel egyezett is a véleménye valami
ről, ezeket nagyon szimpatikusnak találta. Laza kapcsolatok ezek még, de már köszön a 
folyosón valakinek. Csak fél év múlva, amikor túl van az első vizsgákon, kezd kinyílni a sze
me. Kis cédulákat talál itt-ott kiragasztva a folyosón: ezeken tíz-tizenöt nevet: „Ezek len
nének a baráti körök vezetői. Te melyiket választanád szívesen? írd alá a nevedet.” Mo
dellünk gondolkozik: aztán mivel saját szakjabeli, sőt évfolyamtársa, ne adj isten tankör
társa a nevezettek egy része, talál olyat, amelyik alá szívesen írja oda a nevét.

Ettől az időtől kezdve beletartozik a szakján belül egy tíz-tizenkét fős baráti kör
be. A baráti körök — nevüket fedve — arra lennének hivatva, hogy az esetleges kapcsolato
kat elmélyítsék, és mint a legkisebb alapközösség hatékonyan formálják a személyiséget.

MIT VÁRUNK EL A BARÁTI KÖRÖKTÖL ?

Elsősorban azt, hogy jó kollektívát hozzanak össze. Felelősek legyenek egymásért. Segítő
készen szóljanak bele egymás életébe. Neveljék és formálják egymást. Hassanak egymásra 
úgy, hogy a legpozitívabb jellemvonásokat hívják életre. Ébresszék fel egymásban a fele
lősség, aktivitás, munkaszeretet, politikusság, szakmai versengés, egészséges becsvágy, ön
bizalom csíráit.

Ezek az elvárások kissé idealisztikusnak tűnnek, de a kommunista mérnökképzés 
célját tekintve nem adhatjuk alább.



LEHETŐSÉGEK
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Melyek azok a módszerek és lehetőségek, amikkel az emberek igényeit, aktivitását fölkel
tik, érdeklődését irányítják és közösséggé formálják a laza kapcsolatokat?

A kollégiumot három nagy adottság, illetve lehetőség mozgatja az aktivitásra.

A) Az együttélésből, a társas életből adódó lehetőségek: összejövetelek, közös szöve
gelések, véletlen találkozások a folyosón, rendezvényen. (Könyvtár, bár, Nau- 
tilusz-buli, tv stb.) Egy ember ilyen véletlenek folytán legalább húsz embert is
mer meg.

B) Tanulmányi ok, ami feltételezhetően mindenkit érint, ha másképp nem, kény
szerből. (Példamegoldás, feladatellenőrzés, rajz-korrigálás.) A nem kényszer jel
legű szakmai érdeklődés komoly szervezeti formákat is létrehozhat (tudományos 
diákkörök).

C) A kollégium szervezeti felépítése is feltételezi az aktivizálódást:
a) Szakok, a szakokból lebomló baráti körök át- és átszövik az emberek kapcso

latait.
b) A nagy plenáris rendezvények, melyek elvileg az egész közösséghez szólnak 

(évfordulók, politikai megmozdulások, stűdiómüsorok, monstre vetélkedők, 
fórumok, kulturális programáradat, öntevékeny körök) összehozzák a nagyobb 
kollektívát, új kapcsolatok útjai nyílnak meg.

c) A szakok rendezvényei gyárlátogatástól kiállításig, előadástól filmvetítésig, 
szakmai naptól buliig, szakmai vetélkedő és bármi...

A KOLLÉGIUM LEGKISEBB KÖZÖSSÉGE
A BARÁTI KÖR

A baráti körök -  azonkívül, hogy bekapcsolódnak a szakmai munkába és részt kérnek a 
nagy kollégiumi megmozdulásokban — saját maguk is szervezhetnek programokat. Ezek
nek lényege, hogy akik egy baráti körben vannak, azok jól érezzék magukat. Fikció per
sze feltételezni azt, hogy a baráti körökben levők mindannyian barátai egymásnak. De ki
alakul egy kellemes haveri viszony, ami már kötelezhet valamire.

84 ilyen baráti köre van a kollégiumnak, és természetesen nem egyformán jók vagy 
rosszak. Vannak olyanok, amelyek nagyon jól működnek, és akadnak, amelyek csak ne
vükben léteznek. Nagyon sok függ attól, hogy tagjai voltak-e már azelőtt is kollégisták 
vagy katonák. A katonaságnál vagy a középiskolai kollégiumban eltöltött idő kedvez a 
kollektív magatartásnak. Nagyon sok múlik a baráti kör vezetőjén is. Amikor évenként 
megválasztják a vezetőket a tagok, elég nyíltan elmondják igényeiket: legyen az illető nép
szerű, követeljen, de ugyanakkor ő is teljesítsen, tudjon szervezni, beszélni, legyen érde
keik jó képviselője és legyen belevaló srác.



A baráti körök erőszakkal szinte semmire nem kötelezhetők: elvárják tőlük, hogy 
önerőből is hozzanak össze programokat. Közös színház, közös beszélgetések, közös ki
rándulás, szűkebb szakmai megmozdulások egyéni ötletek alapján. A baráti körök munká
ja ma még nem elég hatékony, de a kollégium követelményrendszerét tekintve rengeteg le
hetőséget rejt magában. Az egyik baráti kör tagjai kórházban fekvő társuk rajzain és fel
adatain felváltva dolgoztak, hogy ha meggyógyul, utolérje a többieket. Ugyanezt megtet
ték olyan esetekben is, amikor valaki a MAFC színeit külföldi versenyeken képviselte. 
Évek óta bevált szokás, hogy vizsgaidőszakban tele a folyosó végi asztal példamegoldó 
füzetekkel: ebbe kerül bele, hogy a vizsgapéldákat ki hogyan oldotta meg. De építettek 
már házat hét végén egyik társuk szülei számára. Az ilyesmi összehozza az embereket. 
Nagy szerepe van a közösségformálásban a vitáknak. A viták alakulásához pedig egy ilyen 
kis közösségben szinte minden alkalom megfelel. Napi politikai esemény (újság minden 
emeleten több tucat van), egyetemi probléma vagy kollégiumi program: választás, Nyűt 
Fórum, a Sus-Mus közleményei (ez olyan újság, ami nyíltan válaszol minden, a hallgatók 
általi felvetett kényes problémára is).

Megfigyelések azt mutatják, hogy a baráti körök körülbelül harmad- és másodéven 
funkcionálnak legjobban. Negyed-ötödévben előtérbe kerül az elhelyezkedés, a hivatás, a 
munka. Sokan megnősülnek, kiköltöznek, a diplomatervezés és az államvizsgákra való ké
szülődés a belső kapcsolatok némi lazulásához vezet. De talán az is jelent különbséget, 
hogy a mostani végzősök még a régi kollégiumi formában kezdtek együtt élni, a másod-, 
harmadévesek pedig az első perctől kezdve hozzászoktak, hogy a kollektívában hallassa
nak magukról, hogy szakkollégisták legyenek, beleszóljanak a közös ügyek vitelébe.

A baráti körök tehát megadják azt a szabadságot, hogy egy nagy hierarchián belül 
mindenki önként válassza meg, kivel szeretne többet együtt lenni, és mit szeretne legjob
ban csinálni.
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A SZAK

A szak nagyobb közösség, melynek élén a szakvezetőség áll. A szakvezetőség a szaktitkár
ból, a reszortosokból áll (kultúros, agitprop, felelős, érdekvédelmis, szervező, esetenként 
megfigyelőnek az utánpótlás). A szaktitkárt évenként választják teljesen demokratikusan 
a szakon belüli baráti körök. A  szaktitkárra ugyanazok az elvárások érvényesek, mint a ba
ráti kör vezetőjére, azzal a plusz kívánalommal, hogy mindig a szak érdekeit képviselje, 
objektív legyen, de minden problémával, akár a legkényesebbel is, lehessen hozzá fordulni 
— valamint rendelkezzen elvi látásmóddal és nagyobb áttekintéssel is.

A szakjellegű közösség elsőtől ötödévig vertikálisan épül föl, már ennélfogva is több 
lehetőséget ad az összerázódásra, mint egy horizontális szisztéma.

A szakoknak mozgatója és kényszere is egyben a szakmai munka. Hiszen elsősorban 
ez az, ami mindenkit — így vagy úgy — kell hogy érdekeljen. Ezt hivatott segíteni a Tudo
mányos Diákköri Szakosztály (TDSZ). Aki tehát egyéb közösségi munkában nemigen je
leskedik, de szakmailag ambiciózus, az itt tehet egy lépést a közösségi munka felé. Itt fog 
kilépni egyébként zárt világából, mert a kollégiumban a szakmai munkára számtalan mód 
és lehetőség nyílik. Komoly kapcsolatok alakultak ki a kollégium és gyárak, intézetek és 
tanszékek között. Szerveznek szakmai kiállításokat, előadásokat, szakestélyeket, gyárláto



gatásokat, újdonság-bemutatókat. Az elmélyült tudományos munkához minden feltétel 
adott: konzulensek, témák, anyagi támogatás. Egy egyszerű számadat: a Kar tudományos 
diákköri dolgozatainak 70 százalékát a kollégium hallgatói adták.

Egy szakmai megmozdulás ébreszti fel leghamarabb az egészséges rivalizálást. Miért 
pont az én szakom legyen kevesebb a másiknál? — felkiáltással olyan emberek festenek 
plakátot, szerveznek előadást, hordanak széket, vezetnek be esteket, akiket egyébként se 
film, se színház, se ivás, se más eddig nem nagyon érdekelt.

Persze vannak teljesen ötletszerűen megszervezett programok is. Ezek kollektíva-ala
kító hatása szinte a legnagyobb hatásfokú: a hallgatók maguk találják ki, kedvük szerint 
alakítják, maguk a lebonyolítók, a résztvevők és saját gyönyörűségükre is rendezik. Egyik 
legsikeresebb, most már hagyományos rendezvény az „I. V. Farsang” . Ez egész napos ren
dezvény, amit hallgatói-oktatói focimeccs vezet be, majd egy nagyszabású vetélkedővel 
zárul. Olyan emberek jönnek le ilyenkor a hallba játszani, akiket addig minden rendezvény 
hidegen hagyott, szinte mindenkit elkap a játék izgalma, aki keresztülmegy a halion. De 
van még játékbörze, szüreti mulatság, népdalverseny, Mümóka Kiállítás és így tovább. 
A szakok munkáját évenként rangsorolják és értékelik: ezek alapján kapnak több vagy 
kevesebb anyagi támogatást, a jobbak választhatnak a lakóhelyek között (ami egy tízeme
letes épületben számít valamit).

A szakok alkotják tehát az egész kollégium nagy közösségét.
A kollégiumnak pedig megvannak a maga nagyszabású rendezvényei. A különböző 

programok, a sport, a kulturális, politikai, szervezeti megmozdulások a lehetőségek töme
gét kínálják olyannyira, hogy az egyén, ha nem vigyáz, el is veszhet az események áradatá
ban. Ebben a dömpingben nem lehet közömbösnek maradni: vagy megtetszik valami az 
embernek a baráti körben, a szakmán belül vagy az egész kollégiumot érintő programból, 
vagy kritizál. És ma az is egy lépés a közösségi élet felé, ha valaki kritizálni tud.
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A KOLLÉGIUMI BIZOTTSÁG TITKÁRA MONDJA

— Most indul egy új kezdeményezés: minden baráti körben értékelik egymást az emberek bi
zonyos idő elteltével. Ezek a kritikus értékelések remélhetőleg nagyon őszinték lesznek, 
segítenek a személyiség formálásában. A célunk teljesen nyilvánvaló : szeretnénk, ha az em
berek nemcsak magukat, hanem egymást is nevelnék.

Szeretnénk egy javaslatot tenni a honvédségnek: az előfelvetteket szak szerint te
gyék egy alakulathoz. Mi már az előfelvettektől meg tudjuk kérdezni: kivel szeretnének a 
beköltözés pillanatában egy baráti körbe kerülni, s ezzel nyerünk egy teljes félévet, ami 
eddig csak az előkészületeké volt.

A kollégiumi férőhelyek száma, mint köztudomású, korlátozott. Egy kintlakó sok
kal hátrányosabb helyzetben van, mint egy kollégista. A tét a bekerülésért tehát nagy. 
Nos, mi átadtuk a felvételek jogát a szakvezetőségeknek. Tehát, amikor felszabadul egy 
hely, és föl lehet valakit venni, akkor a szakvezetőség állapítja meg a sorrendet, és kellő 
megfontolás után ők döntenek. így kialakul a fokozott felelősségérzet, az objektív döntés 
a köz és az egyén érdekében — nagyon jó előiskola ez a későbbi munkahelyi határozat- 
hozatalokhoz.



— Nem gondolod azt, hogy ez a számtalan program, esemény, szervezeti kötöttség 
és tartozás kényszerítőén hat az egyénre?

— Ha úgy érted, hogy mi mesterségesen megszabjuk, hogy aki ide bekerül, az mit csi
náljon és mit ne csináljon, akkor tévedsz. Az ember születésétől kezdve haláláig kisebb-na- 
gyobb közösségekben éli le az életét. Módot és lehetőségeket kell neki adni arra, hogy tu
datos közösségi vonásai kifejlődjenek. Mi ezt a módot magas szinten megadjuk.
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EGY KIVÁLÓ CÍMET ELNYERT SZAK 
TITKÁRA MONDJA

— Sikerült elérnünk, hogy az a százhatvan ember, akik a szak kollektíváját alkotják, kü- 
löri-külön is és együtt is produktívak tudnak lenni. Mi kis szak vagyunk, tehát nagyjából 
mindenki mindenkit ismer. Tudtuk azt, hogy kit milyen módon lehet aktivizálni. Például 
tudtam ,ki az, aki hajlandó egy saját klubot összehozni. Ők fúrtak, faragtak, festettek: kész 
a saját kis klubunk, ami mindig tele van. Ezeket az embereket nyilván nem arra kértem 
fel, hogy egy vetélkedőt szervezzenek — arra is volt vállalkozó. Sokat gondolkoztunk, ho
gyan érhetnénk el azt, hogy a szobák rendesek legyenek. Megindítottuk a kissé humorosan 
hangzó „Tiszta szoba, vetett ágy” mozgalmat. Csekélyke kis jutalmakat helyeztünk kilátás
ba, de az eredményeket a folyosói táblán közöltük. Meglepődve tapasztaltuk, hogy a leg
rendetlenebbek megsértődtek, majd felzárkóztak a többiekhez.

Csináltunk egy szakestélyt, de nem úgy kezdtük, hogy begurítottunk egy hordó bort. 
Egész napos szakmai programot szerveztünk, vetélkedővel, előadással, vetítéssel, stú
dió-programmal. Nagyon jól sikerült.

A vezetők kiválasztásánál a rátermett embereket kerestük, de megtörtént az is, 
hogy kísérletet tettünk: igaz, hogy X. Y. nem egy mintagyerek, de nagyon népszerű és 
hallgatnak rá. A trükk bevált: az illető elvállalta a megbízást, és a felelősség növekedésével 
levetette ellenszenves tulajdonságait, mint egy rossz ruhát.

A KOLLÉGIUM IGAZGATÓJA MONDJA

— Az ide bekerülő igen sokféle embert öt év alatt közösségi, másokért is dolgozó egyének
ké szeretnénk formálni, akik szakmai és emberi tekintetben is kiállják a társadalom próbá
ját. És lehetőséget adunk arra, hogy ne passzívan fogadják ezt a formálást, hanem maguk 
keressék a lehetőséget a formálódáshoz. A következő évet az alapközösségek évének fog
juk nyilvánítani, és módszereink, terveink kialakításánál is ez lesz a fő szempont.

Az alapközösségek milyensége meghatározó. Egy ekkora kollektívának — 1000 em
bernek — nem tudunk személyekre szabott feladatokat kitalálni, de az alapközösségekben 
tág teret adunk az egyéni elképzeléseknek, ötletsokaságnak. A kollégium az anyagi és er
kölcsi feltételeket ehhez biztosítja. És ami itt történik, az egy kiváló címet viselő kollégi
umban történik. Ez pedig kötelez!



ÉS BEFEJEZÉSÜL KERESSÜK MEG 
INDIFFERENS MODELLÜNKET
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Mi lett belőle öt év alatt? A kollégium felébresztette az igényeit egy olyan életre, amit ed
dig nem ismert. Megtanította viselkedni, kinyitotta a szemét a tanulásra, lehetőséget adott 
neki az elmélyült szakmai munkára, helyébe hozta a legváltozatosabb kulturális progra
mokat, bevezette őt egy közösségbe, ahol számít valakinek, ahol számítanak a munkájára, 
adnak a véleményére. Éppen ezért megtanította őt beszélni, véleményt alkotni, alkalman
ként vitatkozni, politizálni, gazdasági kérdésekre odafigyelni.

Megváltoztatta a külsejét, átformázta a világról alkotott hiányos elképzeléseit. 
Adott neki barátokat.

Pedig modellünk nem is volt olyan nagyon aktív, nem tö ltö tt be semmi magas funk
ciót, és nem nyüzsgött sokat a közösségi munkában. Mindössze tevőlegesen beilleszkedett 
egy nagy közösség hétköznapjaiba.

Agócs Attila grafikája



A VALLÁSI KÖZÖSSÉG

Murányi Mihály

VALLÁS ÉS KÖZÖSSÉG

Vallás és közösség viszonyának problematikája különösen M. Weber és E. Durkheim kuta
tásai óta a vallás szociológiai és szociálpszichológiai megközelítésének egyik centrális prob
lémája. De a vallásosság köznapi értelmezésében is szorosan összefonódik a két fogalom: 
a vallás — eszmei tartalmai s az egyén életében betöltött szerepe mellett vagy azon keresz
tül — egyszersmind a közösségiség egy sajátos formájának létrehozójaként és fenntartója
ként szerepel a köztudatban, mint olyan normák, értékek, erkölcsi szabályok szülője, 
megfogalmazási módja, amely szükségképpen feltételezi a társadalom valamely makro
vagy mikrointegrációját, mint ezek hordozóját.

A marxista valláskutatás szempontjából vallás és közösség viszonya különösen fon
tos. A vallásnak mint társadalmi tudatformának értelmezése szükségképpen meghatározott 
társadalmi közegben, társadalmi viszonyokban látja a vallás bázisát, létrehozóját: a vallás 
nem földöntúli (transzcendens) eredetű tartalmak rendszere, hanem bizonyos történelmi 
körülmények közö tt élő emberek társadalmiságának egy sajátos megfogalmazási módja, 
amelyben az emberi lényeg fantasztikus formákban, illuzórikus közvetítések bekapcsoló
dásával jelenik meg, valósítja meg önmagát az eszmék szférájában. Ugyanakkor azonban 
éppen az a tény, hogy a vallásban az emberi lényeg csak fantasztikus módon valósulhat 
meg, egyszersmind azt mutatja, hogy reális megvalósulásának lehetőségei az adott időben 
korlátozottak vagy éppen lehetetlenek. Márpedig az emberi lényeg megvalósulásának 
egyik mozzanata éppen a reális közösségiség lehetőségeinek kibontakoztatása. Vagyis a 
vallás olyan társadalmiság tudati vetülete, amely nem vagy csak korlátozott mértékben 
képes az igazi közösségiséget a valóság szférájában realizálni. Ebből következően a vallás 
ugyanakkor, amikor az emberi lényeg megvalósulásának fantasztikus módja, egyszersmind 
az illuzórikus közösségiség sajátos megvalósulási formáját is kialakítja a vallási közösség 
képében.

A virtuális közösségnek alapvetően két típusa van. Az egyik a manipulált közösség, vagy
is az olyan társadalmi szerkezet, amelyben a reális közösségiség hiányát a szerkezet létre
hozói vagy a fenntartásában érdekeltek a közösségiség szubjektív oldalának manipulálásá
val pótolják. Az ilyen jellegű illuzórikus vagy inkább pszeudoközösségekkel e helyütt nem 
kívánok foglalkozni. A másik típus az illuzórikus közösség, amelyre az jellemző, hogy a 
közösségiség szubjektív oldala bizonyos hamis tudati elemek közrehatásával és beépülésé
vel jön létre az objektív meghatározók részleges, hiányos, deformált jelenléte következmé
nyeként.

Vagyis az illuzórikus közösség tartalmazza a reális közösségalkotó tényezők egy ré
szét mind az objektív, mind a szubjektív szférában, de csonkán, ellentmondásokkal ter-



M U RÄ N Y I M.: VALLÁS ÉS K Ö Z Ö S S É G  / 101

helten, s ezért kénytelen illuzórikus elemekkel kiegészíteni a valóságban meglevő „rése
ket” , feloldani az objektíve meglevő ellentmondásokat.

Az illuzórikus közösségnek is az ember nembeli lényege, a társadalmiság az alapja. 
A társadalmiság természetes, eleve adott formája a közösségiség, amely ugyan az osztály
társadalmat megelőző hosszú évtízezredeken át még merőben nyers, döntően naturális jel
leggel, az adott hordára korlátozott tudatosítási lehetőséggel — de mégis létezett, egysze
rűen azért, mert még nem történt meg a céloknak és érdekeknek az a széthasadása, ellent
mondásaik kialakulása, mely az osztálytársadalomban lehetetlenné — vagy csak részlege
sen s időlegesen megvalósíthatóvá — teszi a közösségiséget.

De ahogyan a közösség megvalósulási lehetősége részlegessé válik az osztálytársada
lomban -s már annak előformáiban - , úgy a közösséget polarizáló tényezők hatóköre sem 
korlátlan, azok érvényessége is részleges. A társadalom bár ellentétes érdekű partikuláris 
integrációkra hasad — megmarad totalitásnak is, a partikularitás és a totalitás ellentmondá
sos egységeként funkcionál. Az ellentétekkel terhes társadalmiság nemcsak ellentétek ösz- 
szessége, de azok egysége is, s ezt az egységet valami módon a szociális szerveződés szubjek
tív szférájában visszatükrözi, mégpedig a részleges cél- és érdekazonosságok totalizációja 
révén kialakuló illuzórikus közösségiség formájában. Az illuzórikus közösségiségnek meg
van a maga reális magva is, hiszen bizonyos vonatkozásokban a legellentétesebb érdekű és 
célú egyének és csoportok is azonosak, pl.: a „valamennyien emberek vagyunk” banális 
szólama a maga banalitásában, csakugyan kifejezi az emberiség nembeli egységét, amelyet 
nemcsak széthasít az osztálytársadalmakkal kialakuló ellentmondások rendszere, de össze 
is tart a társadalom reprodukciójának objektív szükségessége, a kultúra transzlációjának 
nélkülözhetetlensége. Ez a szokások, a hagyományok, egyáltalán a kultúra kontinuitásában 
is testet ölt, és ellentétes osztályokra hasadt társadalmakban is alapot teremt az ideologi
kus közösségiség kialakulása számára.

Az ideologikus közösség kifejezésével — jól tudva, hogy az pusztán kísérleti jellegű 
körülírás és nem pontos definíció — a társadalom olyan szerkezeteit törekszem jellemezni, 
amelyben a társadalmi feladatoknak és az érdekviszonyoknak a társadalmi szervezet által 
adott egységen belül az ellentmondásosság a f ő  jellemzőjük, viszont ezt az ellentmondásos
ságot a társadalmi szervezet eszmei egységének tételezésével próbálják feloldani vagy leg
alábbis elviselhetővé tenni. (A „próbálják” kifejezéssel nem ennek az eszmei feloldásnak 
manipulált jellegét akarom hangsúlyozni: nem is valamiféle félrevezető szándékú eszme
képzést, hanem az eszmeképződés olyan nagyjából spontán folyamatát, amelyben az 
adott társadalmi szerkezet egésze, tehát az egymással objektíve érdekellentétben levő rész
integrációk tagjai is részt vesznek — ha nem is egyenlő arányban.)

A különféle ideologikus közösségeket összefogó eszmei integrátorok is különböző
ek. Ilyen ideologikus közösség a polgári társadalom úgyszólván minden, nem osztályharc
ban kikovácsoló do tt szervezete, illetve „osztályfeletti” közössége az osztályokat integráló 
nemzet közösségétől kezdve a formális és informális közösségek egész során át olyan 
mikroközösségekig, mint pl. egy üzem vagy egy iskola tagjainak kapcsolatrendszere. Az 
eszmei integrátor szerepét betölthetik közös hagyományok, szokások, nézetek, előítéletek, 
de olyan társadalmi célok és érdekek eszmei megfogalmazódásai is, amelyek a valóságos 
társadalmi célkitűzések és érdekek ellentmon dásosságán belül azok egységének mozzana
tát tükrözik vissza. Például a polgári nemzetnek mint ideologikus közösségnek reális alap
ja az a cél- és érdekazonosság, amely a nemzet tagjai között a valóságban is megvan ugyan, 
de alárendelve a társadalom alaptendenciájaként működő ellentétek feszültségeinek. Az 
eszmei integráció ennek a mozzanatnak abszolutizálásával, illuzórikus felnövesztésével jön 
létre.
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Az ideologikus közösségeket összefogó legfontosabb eszmei integrátorok egyike a 
közös vallás. Ám a vallás sokkal bonyolultabb képződmény, sokkal mélyebben szövődik 
be a társadalom történetébe, semhogy csak ilyen eszmei integrátornak tekinthessük. Egy
általán, a vallás és a közösség viszonyának problematikája annyira bonyolult és oly sok- 
arcúan jelentkezik a társadalmi fejlődés különböző periódusaiban, hogy a „vallási közös
ség” kifejezésével nem is lehet azonos dolgokat jelölni, hanem az más és más realitásokat 
takar különböző korokban, különböző társadalmi viszonyok között.

A vallási közösségek már akkor léteztek, amikor a szó fen ti értelmében használt ideologi
kus közösségiség létéről még nem beszélhetünk. Ugyanakkor a primitív társadalmi integ
rációk „természeti” vallásaiban kialakuló halottkultuszban, totemizmusban, fetisizációs 
jelenségekben megjelenő kezdetleges transzcendenciák és a hozzájuk kapcsolódó kultikus 
aktusok rendszere kétségtelenül — a mindennapos, létfenntartást szolgáló tevékenységet il
luzórikusán „kiegészítő” és hatásukat eszmei eszközökkel virtuálisan „optimalizáló?’ funk
ciójuk mellett — ténylegesen közösségszervező és közösségfenntartó funkciót is betölt. Sőt, 
azt mondhatjuk, hogy minél kezdetlegesebb egy társadalmi integráció, annál inkább csak 
vallási közvetítések segítségével képes önmagát mint közösséget tudatosítani.

Ebben az esetben tehát — úgy tűnik — a valóságos közösségiség és a vallási közösség 
nem „keresztezi egymást” , hanem egymásnak mintegy kiegészítője, a vallás a maga miti
kus képzetanyagával és kultikus aktivitásmódjaival egyszerűen egy sajátos módon „kódol
ja” azokat az információkat, amelyekkel a primitív közösség önmaga integrált jellegére 
vonatkozólag rendelkezik. Ugyanakkor azonban az is kétségtelen, hogy a primitív társadal
makban a társadalmi viszonyok természetadta jellege következtében a társadalmi felada
tok  és az érdekviszonyok viszonylagos ellentmondásmentessége (vagy ezeknek az ellent
mondásoknak még csak csíraformában való jelenléte) és a közös feladatok tudata, az ösz- 
szetartozásérzés (vagyis a közösségiség objektív és szubjektív határozmányai) is csak ter
mészetadta jelleggel nyilvánulhatnak meg a társadalom tudatában. Mit jelent ez? Nem 
mást, minthogy az emberek közösségi létüket egyelőre csak kívülről s mintegy „felülről” 
adott, „elrendelt” adottságként képesek tudatosítani.

A vallási közösség tehát primitív szinten nem más, m int a reális közösségiség termé
szetadta jellegének, a társadalmiság ösztönös szerveződésének kifejezője. Ugyanakkor en
nek a természetadta jellegnek konzerválója is. A primitív társadalmak közösségisége alap
vetően tradíciókra épülő és tradíciókat őrző konzervatív közösség s konzervativitása éppen 
vallási aspektusában ragadható meg leginkább, a vallás alapfunkciója a hagyományok válto
zatlan továbbadásának biztosítása, azok transzcendens alátámasztása, és esetleges áthágá
suk szankcionálása révén.

Ez természetesen nem a vallás „önmagában vett” konzervativizmusának következ
ménye — ellenkezőleg: a vallás azért keletkezett mint konzervatív eszmeiség, mert a kez
detleges társadalmak termelőerőinek kezdetlegessége diktálta a nagymérvű „kockázat- 
kerülést”, a „bevált” eljárásokhoz való ragaszkodást, az életformák, tevékenységmódok 
nagyfokú standardizáltságát. Ez az egy vonatkozásban hasznos konzervativizmus más vo
natkozásban mint a társadalmi-gazdasági fejlődés fékezője funkcionál.

A munkamegosztás természetadta formáinak lassú differenciálódásával a vallás funk
ciója „kettéhasad”. Egyik lényegi funkciójává válik a már céljaiban és érdekeiben ellent
mondásokat (vagy azok csiráit') hordozó társadalmi integrációk egységét eszmeileg alátá
masztani. Másik funkciójává viszont a társadalmi különbségek igazolása, elsősorban az
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uralkodó hatalom megszentelése. (Az első történelmileg ismert hatalmi struktúrák egy
szersmind szakrális struktúrák, vagy legalábbis erős szakrális alátámasztással bíró struktú
rák.)

A korai osztálytársadalmakban — akár ha ázsiai típusú, despotikus hatalmi struktú
rájú, kasztrendszerekre vagy kvázi kasztokra osztott, akár ha korai antik típusú társadalma
kat veszünk vizsgálat alá — még a vallási közösség két szerepet tölt be: szakrális szervezet
té avatja az államot, az állam isteneinek s azok kultusza révén igyekszik már kifejezetten 
ideologikus összekötő kapcsot teremteni a valójában divergáló erőkre bomló államon belü
li társadalmi partikularitások (rétegek, lassan kialakuló osztályok) között. Másrészt igyek
szik közösségiséget teremteni a partikularitáson belül, anélkül azonban, hogy objektíve 
adott partikuláris helyzetüket a realitások világában megváltoztatná. Ez a tendencia leg
szebben a görög poliszok vallási szerkezetében figyelhető meg, ahol az „állam isteneinek” 
kultuszán belül kialakulnak (részben az olimposzi istenvilág tagjaihoz kapcsolódva) a „né
pi” kultuszok (pl. a Dionüszosz-kultusz).

A kereszténység kialakulását közvetlenül megelőző időszakra — ami egybeesik az ál
lamiságnak a római birodalom gigantikus szervezetével való azonosulásával, s egyben az 
antik termelési mód válsága első komoly tüneteinek megjelenésével — a vallási partikulari- 
zálódás hallatlanul megnövekedett. Az államiságot szakralizáló római vallás úgyszólván 
csak egy szűk, a birodalmat kormányzó hivatali réteg formális vallásává vált — a nagy tö 
megek pedig a legkülönbözőbb, korábban konkrét társadalmi integrációk vallásaként funk
cionáló kultuszok követőivé váltak. Ezekben a kultikus közösségekben — pl. az Adonisz-, 
Izisz-, Kübelé-kultuszban stb. — már megjelenik két, a kereszténységben kiteljesedő moz
zanat. 1. A vallási közösség „internacionalizálódása”, vagyis hívei lehettek különböző né
pek tagjai, 2. e kultuszok már nem, vagy nem döntően egy meghatározott rétegnek, fog
lalkozási ágnak ideologikus összekapcsolói, hanem egy bizonyos illuzórikus,,osztályfelet
tiséggel” rendelkeztek (pl. az Izisz-kultuszban előkelő római matrónák s alacsonyabb stá
tusú személyek is részt vehettek).

A kereszténység kiemelkedését e kultuszok sorából az tette lehetővé, hogy a zsidó 
vallás „szektájaként” születve magával hozta a zsidó vallás egy isten-képzetét, s azt szeren
csésen olvasztotta össze a hellenisztikus logosz-tannal, valamint a meghaló és feltámadó 
istenek (pl. Adonisz) népszerű kultuszának elemeivel. A szintetikus eredet mellett azon
ban a kereszténység — korai periódusaiban éppúgy, mint a későbbiekben — éppen a vallá
si közösségalkotás vonatkozásában néhány olyan történelmileg új mozzanatot termelt ki, 
amelyeknek nem kis részük volt abban, hogy e vallás — amint Marx hangsúlyozta — min
denféle osztálytársadalom számára a legadekvátabb illuzórikus közösségformáló ideológi
ává vált. Vegyük sorra a tényezőket.

1. A keresztény ideológiában nagy szerepet játszik az egyetemes testvériség, az ere
deti bűnben való azonosság s ebből következően az isten előtti teljes egyenlőség gondola
ta. Ez univerzális szeretetvallássá változtatta a kereszténységet s mint vallási közösséget 
korlátlan befogadóképességűvé tette.

2. A kereszténység egyéb kultuszokhoz képest rendkívül könnyen elsajátítható 
ideológiával, s néhány nagyon egyszerű magatartásszabályozó erkölcsi elvvel rendelke
zett. Rituáléja is — a többi kultuszéhoz képest — igen egyszerű volt.

3. Kezdeti időszakában ugyan voltak bizonyos egyenlősítő tendenciái, de lényegé
ben sohasem igyekezett a vagyonkülönbségeket eltörölni, általában a tulajdonviszonyokat



gyökeresen átalakítani — viszont a „tűrök és szenvedők” számára lelki és túlvilági kárpót
lást ígért (ami korai szakaszában a paruzia, a közeli világvég gondolatával összeszövődve a 
népi tömegekre roppant vonzást gyakorolt).

4. A vallási közösség — a többi kultusszal szemben — mint autonóm, tagjai számára 
teljes társadalmi környezetet biztosító közösség jelent meg. A „világ” — vagyis a nem val
lási jellegű társadalmiság s az azzal járó elkötelezettségek — másodlagosnak, elhanyagol
hatónak tűnt, anélkül, hogy a vallás általánosan kötelezővé tette volna a „világból való ki
lépést” s a világi hatalommal való szembeszegülést (kizárólag az adoráció volt tilalmas, 
vagyis az aktív részvétel a „pogány” szertartásokban, s ez váltotta ki az időleges üldöz
tetéseket is).

Az egyre növekvő belső és külső nehézségekkel küzdő római állam alig két évszázad 
alatt felismerte, hogy mennyire nem veszélyes számára e vallás, sőt, alapjában alkalmas 
egy abszolutisztikus államrezon szolgálatára. A konstantinuszi fordulat (i. sz. 313) után 
rövidesen államvallássá váló kereszténységnek a hanyatló antik, majd a kialakuló feudális 
társadalmi viszonyok között alapfunkciójává vált a szükségszerűen új meg új formákban je
lentkező társadalmi, majd nemzetek közötti feszültségeknek a kompenzálása. A világ 
iránti közönyt a világi hatalmak (a már keresztény császárság, királyság) megszentelése, a 
társadalmi struktúra „istentől rendelt voltának” eszmei megalapozása váltotta fel — anél
kül azonban, hogy az isten előtti egyenlőség, a kölcsönös szeretet kötelezettségének elvét 
s a „méltányosság” követelményeit nyíltan feladta volna. Ezáltal a közösség megtartotta 
egyetemességét az illúziók szintjén, a belenyugvás mellett a vigasztalás mozzanatát is ideo- 
lógikumába ötvözte.

A korai, de főként a virágzó középkorban azonban kialakult egy rendkívül mély el
lentmondásosság az egyház katolikumán belül. Ez pedig abban rejlett, hogy a vallási kö
zösség meghasonlott a vallási intézményekkel, amelyek az egyházban integrálódva olyan 
világi hatalommá (pl. a művelhető földek kb. egyharmadának birtoklójává, adószedési és 
robotjoggal bíró testületté) alakult, amely már egyre kevésbé tudta fenntartani az ideolo
gikus egyenlőség virtualitását, a testvériség érzését, s ebből következően a hívők univerzális 
szolidaritását. Ez a meghasonlás előbb az eretnekmozgalmakban (mindenekelőtt akathar, 
albigens, huszita eretnekségekben), majd a reformációban fejeződött ki, s próbált ideolo
gikus megoldást keresni.
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A reformációval a vallási közösségnek merőben új típusa alakult ki. Az evangéliumi tanok
hoz, az őskeresztény szocietászhoz való visszatérés látszata alatt egy, az őskeresztény és 
középkori keresztény közösségiségtől egyaránt eltérő ideologikus közösség alakult ki. En
nek főbb jellemzői:

1. A korai keresztény közösség az osztály- és általában a gazdasági különbségektől 
függetlenül integrálta a híveket ideológiailag (vagyis világi tevékenységüket mellékesnek te
kintette), a középkori kereszténység pedig (éppen a megszentelt társadalmi rend fenntar
tása érdekében) a munka kötelességként való vállalásaként való alázat jegyében integrálta 
a híveket. Viszont a reformáció a gazdasági tevékenységnek mint hitből fakadó kötelesség
nek jegyében integrálta híveit: a reformáció f ő  társadalmi bázisát a feltörekvő polgárság al
kotta, amelynek életvitelében a gazdasági siker roppant fontos motívum volt. Míg a kato-
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likus vallás megszentelte a már meglevő gazdagságot^ugyanakkor — legalábbis elvben — mél
tányosságra, karitászra buzdította a gazdagokat, olykor ostorozta is őket ennek hiányá
ért), addig a reformált egyházak — különösen a kálvinista típusúsúak — a gazdagodáshoz 
vezető gazdasági tevékenységet szentelték meg (a kálvinizmus a gazdasági sikert egyenesen 
az üdvösségre való kiválasztottság jeleként tekintette), a szegénységet pedig a lustaság, a 
restség következményének, valóságos értelemben bűnnek és az istentől való eltaszítottság 
jelének tekintették.

2. Ebből az álláspontból szükségszerűen következett a vallás intézményoldalának 
háttérbe szorulása, az egyházi testületek erőteljes laicizálása (pl. a világi konzisztóriumok, 
presbitériumok létrehozásával).

De vajon ilyen változások mellett fennmaradhatott-e a vallási közösség univerzalitá
sa, szegényt és gazdagot egyesítő jellege? Korlátozottabban, mint korábban. A vallási kö
zösség legalábbis a meggazdagodás vágyát, az arra való törekvés és lehetőség minimumát 
feltételezte híveinél. Akik ezzel nem rendelkeztek, automatikusan a közösség perifériájára 
szorultak, megvetett helyzetbe kerültek. Viszont azok számára, akik ebben osztoztak, a 
vallási közösség lényegesen reálisabb „demokráciát” biztosított, mint a katolikus vallás 
tisztán spirituális demokráciája.

E jellegzetességek a vallási közösségek differenciációját hozták létre. Luther  és 
Münzer Tamás konfliktusa nyomán újra és újra kialakult a lényegében meggazdagodásra 
orientált életvitelű híveket integráló reformált közösségek és a „nyomorultak” (a földjük
ről elűzött parasztok, szegényebb iparosok, szolgák stb.) ugyancsak reformált, de az őske
reszténység „lelki kommunizmusát” valóságos naiv kommunizmusként realizálni törekvő 
közösségeinek konfliktusa, amely véres összeütközésekben s a „nyomorultak” , az „egyen- 
lősítők” (anabaptisták, levellerek) szétverésében, sőt fizikai megsemmisítésében nyilvá
nult meg. Ennek ellenére a vallási köntösben jelentkező kommunisztikus törekvések a re
formációt követően — egyre inkább laicizált mozgalmak keretében — újra és újra felbuk
kantak, s egészen a tudományos szocializmus mozgalommá válásáig a manufaktúrák és a 
kezdeti iparosodás által létrehozott nagyüzemek munkásságának ösztönös ideológiájában 
is szerepet játszottak.

A modern polgári társadalomban a vallási közösség ismét más funkcióval rendelkezik: első
sorban az egyre inkább elmagányosodó individuumok illuzórikus közösségiségeként fu n k 
cionál, vagyis a polgári társadalom azon rétegeiben találja meg igazi bázisát, amelyeket 
egyéneiben leginkább sújt a társadalom atomizálódása, a hagyományos emberi kapcsola
tok kiüresedése és felbomlása, a kommunikáció formalizálódása, a kívülről irányítottság 
növekedése.

Ebből következik, hogy a keresztény közösségiség fennmaradásának legkevesebb le
hetősége a munkásosztály körében van, és hogy a vallásgyakorlás legintenzívebb a leginkább 
formalizált életvitelű, hierarchisztikusan „középszintet” elfoglaló rétegeknél.

A vallási közösség azonban maga is alá van vetve a polgári társadalom formalizálódá- 
si és hierarchizálódási tendenciáinak. Ez a tipikusan polgári vallási képletek szociális szer
vezeteiben, a protestáns egyházi közösségekben érvényesül leginkább, itt a leggyakoribb 
a merőben etikettszerű vallásgyakorlás. Éppen ezért az eleven vallási közösség iránti igény 
mindinkább szekta jellegű egyházakra koncentrálódik, illetve az olyan pszeudovallási kö-



zösségek kialakításának igényére, amelyek ideológiája már inkább tekinthető valláspótlék
nak, mint a szó történelmileg kialakult értelmében vallásnak.

E pszeudovallási közösségek rendkívül széles spektrumot alkotnak az UFO-hívök 
szektáitól az illegálisan működő boszorkányszövetségekig, s magukba foglalják a kultikus 
kábítószerélvezők csoportocskáit éppúgy, mint a beatnik-mozgalom vallásilag orientált 
szárnyának gyorsan dezintegrálódó vagy nem vallásilag radikalizálódó csoportjait.

(A modern vallásosság másik fő tendenciája viszont éppen a vallási közösség igényé
nek feladása, a vallásosság privatizálódása, egyéni hitekké disszociálódása, az ún. intrinsic 
típusú vallásosság előtérbe nyomulása.)

Természetesen ezek mellett a tendenciák m ellett figyelembe kell venni a tradicioná
lis vallásosság továbbélésének tendenciáját is, amely a paraszti-kispolgári rétegekben, ha bi
zonyos formalizáltsággal is, de jelen van. Ám ez a tradicionális vallásosság mindinkább el
veszti közösségi jellegét — még az illúziók szintjén is. A korhoz való alkalmazkodásban 
— legalábbis a II. Vatikáni Zsinat óta — különös ügyességet mutató Katolikus Egyház 
ezért igyekszik eltűrni vagy moderáltan elősegíteni az egyházi személyek s kisebb mérték
ben a szervezetek „pszeudo-laicizálódását” , azt tudniillik, hogy az egyház által keretbe fo
gott közösségek vallási alapjellegük megtartásával világi aktivitási centrumokká váljanak a 
kor követelményei jegyében. De ezt szolgálja a nemzeti nyelvek érvényesítése a misemon
dás során, a beatmisék stb. is. Kérdés azonban, hogy ezek az „engedmények” fokozzák-e 
a vallási közösségek vallási jellegét, vagy ellenkezőleg, csökkentik azt, közvetett módon ép
pen felszámolódásukat segítik-e elő?

Mielőtt megvizsgálnánk azt a kérdést : léteznek-e s milyen formákban léteznek vallá
si közösségek a szocializmust építő társadalmakban, úgy gondolom, nem felesleges, ha az 
elmondottak alapján pontosan megfogalmazzuk mi a vallási közösség szociális tartalma, 
miben tér el a valláshoz tartozás vagy akár a vallásgyakorlás fogalmaitól.

Természetesen az a tény, hogy valaki „beleszületik” egy vallásba, a modern társada
lomban nem azonos a vallási közösséghez való tartozással. De az sem, ha pl. katolikusnak 
vagy reformátusnak nevezi magát. Sőt még az sem, ha valaki időnként vagy akár vasárna
ponként elmegy a templomba. Egy vallási közösség tagjának lenni szerintem minimálisan 
a következőket jelenti:

1. Vallási aktivitását egy meghatározott, konkrét vallási környezetben kifejteni, te
hát ugyanabba a templomba járni, ott ugyanazokkal a hittársakkal rendszeresen gyakorol
ni a ritualitás kollektív módjait.

2. Ennél lényegesen fontosabb, hogy a vallás tényleges közösségi keretet biztosítson 
az ember számára: hittársai közül kerüljön ki baráti, ismeretségi köre, ezek alkossanak 
számára referenciacsoportot, ezek nézetei, szokásai legyenek számára „mértékadóak”, 
eszerint modellezze saját cselekedeteit. Ehhez persze nem kell feltétlenül állandóan 
„együtt” lenni hittársai interperszonális viszonylatok által összekapcsolt csoportjával, 
együtt lehet velük érzelmekben és gondolatokban is — a lényeg a hozzájuk tartozás átélé
se, ha nem is folyamatosadé rendszeres részvétel az egyház szocietászában.

3. E részvételnek az egyéni életvezetésben való kifejeződése, magatartási elvek, tu
datosított értékek vagy akár előítéletek formájában.

A vallási közösség e kritériumai egyaránt jellemzők a primitív törzsi vallásokra, a 
korai keresztény kisközösségekre, a középkori katolikus egyházon belüli plébániai kö-
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zösségekre, a reformált egyházak közösségeire. Ilyen közösségek a polgári társadalmakban 
különösen a szekta-egyházak keretében léteznek.

A szocialista országokban (itt elsősorban hazai tapasztalatokra támaszkodom) a val
lási közösség fentebbi kritériumai elsősorban két területen érvényesíthetők:

1. A parasztságnak a tradicionális életformáktól elszakadni nem tudó rétegeiben. 
Ezekben is elsősorban bizonyos korcsoportok (az idősebbek, különösen az egészen öre
gek), és kötzük is főleg a nők azok, akiknek életvitelük, életszemléletük, a valósághoz való 
viszonyulásuk tradicionális jellege folytán jelenleg is szükségletük s egyben a reális tevé
kenységben kielégülni nem tudó aktivitásukból fakadó igényük, hogy fenntartsák a vallá
sosság közösségi kereteit. Ugyanakkor azonban az is megfigyelhető, hogy ez a vallási kö
zösségigény, amennyiben meghaladja a szokványos templombajárás s imádkozás mértékét, 
egyre kevésbé a hagyományos egyházakhoz kötődik, inkább a szabadegyházakhoz, melyek 
— bár perifériálisán és mikroméretűen — vallási közösségek kialakítására és fenntartására 
képesek.

2. Azokban a félig urbanizált rétegekben, amelyek ugyan elszakadtak a tradicioná
lis, falusi életkeretekből, de még nem tudtak beilleszkedni a városok (főként az új ipari 
centrumokhoz kapcsolódó települések) gyakran a közösségi életforma kialakulása szem
pontjából valóban nem kedvező viszonyaiba. Itt is elsősorban a szabadegyházak to borzó 
hatása érvényesül. Meg kell azonban mondani, hogy ez a hatás csupán a legelmaradottabb, 
legkisebb alkalmazkodóképességgel bíró, gyakran extrém személyiségképletű emberek kö
zött talál visszhangra.

3. A falvak viszonylatában még bizonyos mértékig kimutatható a hagyományos re
formált egyházak (elsősorban a református egyház) korábban igen hatásos és lényegében 
világi jellegű közösségszervező hatásának utóélete. Ez azonban lassan és elháríthatatlanul 
feloldódik más közösségi formákban, elsősorban a‘ termelőszövetkezetek reális közösségei
ben, amelyekben sokszor az egykori, gazdasági kezdeményezőképességükkel kitűnő kálvi
nista gazdák csoportjai most már teljesen világi jellegű termelési keretekben realizálják 
korábbi, vallási elemekkel is átszőtt szolidaritásukat.

Mi tartja életben ezeket a közösségeket? A társadalmi fejlődés szükségszerű egyen
lőtlen jellege, vagyis az, hogy a szocializmus megváltozott tulajdonviszonyai, a társadalmi 
viszonyok átalakulása nem egyszerre s nem minden rétegben egyenlő mértékben fejti ki 
reális közösségek kialakulását elősegítő hatását.

A mikroméretű perifériás vallási közösségek a maguk összességében nem ölelik fel 
a vallásos emberek összességét. A magukat még vallásosnak tartó emberek többsége már 
semmiféle valóságos vallási közösségnek nem aktív tagja. A vallásszociológiában a margi
nális tagság kifejezésével leírt pozíció a jellemzőjük, a vallási szertartásokon való rendszer
telen, szokásszerű részvétel. Valóságos közösségi életük más reális közösségekhez kapcso
lódik. E közösségeknek állandó fejlődése és gazdagodása teszi fokozatosan mind anakro- 
nisztikusabbá s szórványosabbá a vallási közösségeket, szab gátat az ember közösségalkotó 
igényeit illuzórikus utakra terelő hatások érvényesülésének.
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ELMÉLET

Ágh Attila

A MARXI ÉRTÉKELMÉLET ÖRÖKSÉGE

Az értékelméletről folytatott vitáink állandó mozzanata az a kérdés, lehet-e folytatni, s 
hogyan a marxi értékelmélet örökségét, vagyis a Tőke „gazdasági” értékelmélete szolgál
hat-e egy átfogó marxista értékelmélet megalapozásául, s ha igen, hogyan általánosíthatjuk 
Marxnak a politikai gazdaságtanban kidolgozott értékfelfogását. Voltaképpen azonban ez
zel a kérdéssel párhuzamosan állandóan szerepel egy másik is, ha explicit formában ritkán 
fogalmazódik is meg. Nevezetesen a klasszikus újkantiánus „általános értékelmélethez” 
való viszony kérdése, amelyet a marxista szerzők többsége — hallgatólagosan vagy kimon
dottan — úgy válaszol meg, hogy alapvetően helyes kérdésfelvetésekről és helytelen vála
szokról van szó. Olyan látszat keletkezik tehát, mintha itt is — ahogy például a klasszikus 
német filozófia avagy az angol politikai gazdaságtan esetében — egy szerves elmélettörténe
ti fejlődési vonalról lenne szó, amelyben a marxizmusra vár bizonyos polgári megfogalma
zásban felvetett kérdések érdemi megválaszolása. Az a benyomásunk tehát, hogy az érték- 
elmélet marxista szakembere inkább hajlamos „kritikailag meghaladni” Rickertet, mintsem 
— bizonyos alapigazságokon és felszínes analógiákon túl — a Tőke Marxához kapcsolódni, 
bár dicséretes kivételek is akadnak.1

Két indító kérdésünk kapcsolatának elmélettörténeti érdekessége — bár ez kevéssé 
ismert —, hogy Marx a múlt század hetvenes-nyolcvanas éveiben maga is találkozott az új
kantiánus „általános értékelmélet” irányzatával; sőt gazdaságiam képviselőjének, A. Wag
nernek művéhez Széljegyzeteket is fűzött, amelyben maga konfrontálja saját értékelméle
tét az újkantiánus felfogással. A Tőke marxi magyarázatából kitűnik, hogy Marx nem 
egyszerűen használati érték és csereérték gazdasági dialektikáját, világtörténetét fejteget
te, hanem ezt a kettős, az anyagi termelésben megalapozott értékmeghatározást minden 
társadalomra, annak egész keresztmetszetében érvényesnek tekintette. Marx tehát elutasít
ja az újkantiánus önállósított és abszolutizált „általános értékelmélet” kérdésfelvetését 
mint létezés és érték kettéhasítását, rámutatva az így felfogott érték elérhetetlenségére, 
közös tőről fogant objektivizmusára és szubjektivizmusára — az általános értékrend ao- 
szolutizmusa és az egyéni értékrend relativizmusa —, s vele szemben körvonalazza a maga 
immanens értékfelfogását (MÉM 19. 229—257.). Véleményünk szerint a marxi polémiából 
kettős tanulság adódik. Egyfelől eleve elhibázott az a kérdésfelvetés, amely a marxi érték- 
elméletet „gazdaságinak” tekinti, és — többnyire félreértett, illetve leszűkítve értelme
zett — „gazdasági” formájából kísérel meg általánosítani, ahelyett, hogy — miként más vo
natkozásban is — a Tőke filozófiai megalapozását feltárva Marx „kész” értékelméleti alap
tételeiből indulna ki. Másfelől az újkantiánus általános értékelmélet nem szerves folyta
tást, hanem ideológiatörténeti kritikai megközelítést igényel, annak a sajátos történelmi 
szituációnak a feltárását, amelyben a polgári filozófia éppenséggel egy önállósult értékel-
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mélet formájában konkurrált a marxizmussal, ezért az ő értékelméleti kérdésfelvetéseik 
eleve ideoíogikusak, nem marxista válaszra, hanem cáfolatra várnak.

HASZNÁLATI ÉRTÉK 
ÉS ÉRTÉK MARXI DIALEKTIKÁJA

A marxi értékfelfogás kulcsa a használati érték és érték dialektikája, ezt a kölcsönviszonyt 
azonban három különböző logikai és történelmi szinten értelmezi, s így építi össze rend
szerré. Először is a használati érték a,legegyszerűbb meghatározásában és legelemibb elvo
natkoztatásában nem egyéb, mint az ember számára való létezés, a' természeti tárgyak és 
viszonyok hasznossága, a természetiség általában, amennyiben az az ember természetes 
környezete. Ebben a vonatkozásban — hangsúlyozza többször is Marx —, a használati ér
ték eleve adottként és nem az emberi munka eredményeként jelentkezik: „A használati ér
ték nem az emberi tevékenységre mint a termék forrására, a termék emberi tevékenység ál
tali tételezettségére vonatkozik, hanem az ember számára való létére.” (MÉM 46/2. 28.) 
A természet műhelyéből kikerülő legkülönbözőbb dolgok tehát hasznosak az ember szá
mára, anélkül, hogy az emberi kéz részt venne létrehozásukban, ennek az alapvető megha
tározottságnak érvénye a modern civilizációban közvetlenül — ahogy Marx is utal rá — 
már csak az ún. szabad javak (föld, levegő, víz) formájában mutatkozik meg, bár már ez a 
történelmi relikvia is eltűnőben van. Szemben a használati érték természeti és tárgyi vo
natkozásával az érték mint legegyszerűbb meghatározás Marxnál az emberi tevékenység 
„természetes” társadalmi irányultságát és viszonyuló jellegét foglalja magába. Az értékfo
galom magja tehát az emberi tevékenység elemi kooperatív jellege, vagy akár az egyes em
ber különböző tevékenységformáinak egymásra vonatkoztatása (MÉM 23.79.). Az emberi 
létezés, tevékenység társadalmisága, az összes többire vonatkoztatottsága elemi formájá
ban, legáltalánosabb elvonatkoztatásában véve is maga az orientatív és koordináló tényező 
az emberek életében. Aligha kell hangsúlyoznunk, hogy használati érték és érték fenti 
kettősének szilárd történelmi realitása van, történelmileg is „igaz” az őstársadalomban, 
amelyben zsákmányolnak, a természet kész termékeit fogyasztják és elsajátítását az elemi 
kooperáció eszközével érik el (Leontyev a vadász és a hajtó kooperációjával szemlélteti a 
legkorábbi és legkezdetlegesebb emberi tevékenységet). Az emberi tevékenységnek ezen a 
szinten még közvetlenül van értéktartalma a másikra vonatkoztatva, de még nincs sajátos 
társadalmi időtartama, hanem beleépül a strukturált természeti időbe.

Másodszor a használati érték úgy jelenik meg, mint az ember műhelyéből származó 
tárgyak hasznossága az ember számára, emberi szükségletek kielégítésére való alkalmassá
guk a tárgyakon az emberi munka révén véghezvitt „természeti formaváltoztatás” révén. 
A tárgy mint használati érték az emberi munka tárgyiasulása, mégpedig a társadalmi mun
kamegosztás egészében elszigetelten tevékenykedő emberé. Ennek nyomán lép fel a tevé
kenység társadalmisága, össztársadalmi koordinálása mint érték csereértékként, nem pusz
tán a különböző tevékenységformáknak a társadalmi munkamegosztás rendszerében rög
zített szabályozásaként, hanem egyben a társadalmi összmunkaidő regulációjaként. Az ér
tékfejlődés tehát megtelik az idő dimenziójával, abban a mértékben, ahogy kialakul a mun
ka reális absztrakciója, mint az egyszerű, társadalmi átlagmunka valósága. A csere általáno- 
sulása a homogén, mechanikus idő általánosulását hozza magával, amelyben minden tévé-
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kenység megmérettetik, vagyis a csereérték mindenekelőtt úgy lép fel, mint társadalmi 
időmeghatározást hordozó mennyiségi viszony. Az árutermelő elszigetelt individuum szá
mára terméke konkrét használati értéke közömbössé, csereértékének mértéke döntővé vá
lik, így használati érték és csereérték mint külsőleges, egymásnak idegen meghatározások 
jelennek meg, a használati érték egy olyan minőség, amelynek csereértékként való létezé
se, mint külső mennyiségi megmérettetése abszurd, ez mégis mindennaposán megtörténő 
elvonatkoztatás az árucserében.

A totális egyszerű árutermelésnek ez a közvetlen formájában soha meg nem valósu
ló absztrakciója — hiszen a kiteljesedett árutermelés tőkés árutermeléssé fejlődik —, mint 
valamennyi árutermelő társadalom alapvető összefüggéseit tartalmazó „értelmes elvonat
koztatás” tehát arra utal, hogy az árutermelésben fogant elidegenedést leírhatjuk a hasz
nálati érték—csereérték kettősével — magánál Marxnál is erre szolgált: a cserefolyamat fej 
lődésének leírása mögül állandóan kibukkan a cserefolyamat szubjektumainak, az áruter
melő individuumoknak az elidegenedése. A használati érték és csereérték reflexív, egymás
hoz viszonyított meghatározása vagyis magának az értékmeghatározásnak sajátos társadal
mi-történelmi formája az elidegenedés forrása. Az össztársadálmi tevékenység értékregulá
ciója történetüeg átmeneti, ellentmondásos formájában az értéktárgyak és értékviszonyok 
használati érték és (csere)érték viszonyának visszájára fordulásaként valósul meg. Az érték- 
viszonyok természeti-dologi formában (a csereérték mint magában a tárgyban rejlő dologi 
meghatározás), az értéktárgyak szubjektív-emberi formában (a „hasznosság” relativitása 
formájában) jelentkeznek. Az árufetisizmus így fejtetőre állítja az egész értékelméleti meg
közelítést — erre még visszatérünk — annyiban is, hogy a gazdaság élesen elkülönülő szférá
jának belső logikáját, a használati érték és csereérték gazdasági, fetisizált formáját tényle
gesen rávetíti az egész társadalomra.

A használati érték és (csere)érték kettősének össztársadalmi értékrendre való alkal
mazása nem egy késői elméleti találmány, hanem az árutermelő társadalom legbensőbb, 
erőszakos tendenciája Minden használati értéknek durva mennyiségi viszonnyá való redu
kálása, az emberi tulajdonságoknak és viszonyoknak csereértékként való felbecsülése, a 
mindent áruvá változtatás logikája egyúttal azt is jelenti, hogy minden tevékenységformát 
a társadalmi átlagmunkára, a legelemibb gazdasági tevékenységre akarnak redukálni: „A te
vékenység, bármi is az egyéni megjelenési formája, és a tevékenység terméke, bármi is a 
különös mibenléte — ez a csereérték, azaz egy általános valami, amiben minden egyéniség, 
sajátosság tagadva van és kihunyt.” (MÉM 46/1. 74.) Az a felfogás tehát, hogy minden ér
tékmeghatározást a társadalom ellenségesen elidegenült szférái világában a gazdasági érték
meghatározás alá rendelnek, hogy a használati értéknek és csereértéknek, az egyszerű át
lagmunka és ezzel a homogenizált mechanikus idő alapján kibontakozott idő ökonómiájá
nak érvényét kiterjesszék az egész társadalomra, nem marxi felfogás tehát, hanem annak 
antagonistája. Ez a felfogás: a csereérték-fetisizmus a klasszikus polgári politikai gazdaság
tané, szöges ellentéte pedig: a használati érték-fetisizmus az újkantiánus általános érték- 
elméleté.

Használati érték és érték dialektikáját első megközelítésben mint felszínes, közvetlen 
értékmeghatározást láttuk, mint gyakorlatias értékfenomenológiát, a második megközelí
tésben — a létről a lényegre térve — azonban az is kitűnt, hogy a közvetlen értékmeghatá
rozás mögött a társadalmi tevékenység meghatározott minőségi és mennyiségi struktúrája 
rejlik, amely az elszigetelt termelők világában történelmileg ellentmondásosan jelenik meg 
a használati értéknek és csereértéknek az értékmeghatározás orientatív és regulativ funkci
óját már világosan jelző kettősében. Mélyebb és teljesebb képet kapunk az értékről akkor



— vagyis megragadjuk „fogalmát” —, ha az elszigetelt egyes ember szemléletéről a társada
lom szerves egésze, totalitása szemléletére megyünk át. Ez egyben egy tényleges történel
mi folyamat is: a társadalom csak a tőkés árutermelés kialakulásával szerveződik totalitás
sá, ekkor jelennek meg a klasszikus német filozófiában az első totalitáselméletek is. A tő
kés árutermelés titka a munkaerő használati értéke és értéke közötti kölcsönviszony, ami 
túlvisz az egyszerű árutermelés alapvető értékmeghatározásain: használati érték és érték 
átmennek egymásba, elvesztik egymással szembeni közömbösségüket, az érték teremtője- 
ként és szubjektumaként maga az ember jelenik meg, mégpedig össztársadalmi összefüggé
seiben. A használati érték mint értéktárgy többé nem elvontan vett emberi szükségletek 
kielégítésére szolgál, hanem mint társadalmi tárgy szolgál a társadalmi szükségleteknek, 
vagyis a társadalmi egész és az ezáltal meghatározott egyén szükségleteinek kielégítésére 
(MÉM 25. 604.). A (csere)érték pedig mint össztársadalmi értékmeghatározás, mint a kü
lönböző értékmeghatározások egymásraépülése jelenik meg már a gazdaság szűkebben vett 
szférájában is (termelés, forgalom stb. költségei), de önnön logikájánál fogva túl is lép 
azon. Hiszen Marx világosan kifejti, hogy a munkaerő értéke nemcsak képzettségével függ 
össze, hanem politikai, ideológiai stb. fejlettségével is, mivel a szervezett munkásosztály 
közös társadalmi fellépésével szervesen befolyásolja a gazdasági értékmeghatározást is. 
Egyáltalán: a termelés történelmileg megragadott fogalma, táguló világa feloldják és átme
neti történelmi formáinak mutatják be a gazdaság élesen elkülönült szféráját — és vele a 
gazdasági értékmeghatározás össztársádalmi „terrorját” —, és egészében véve túlmutatnak 
a társadalminak egész tőkés árutermelő formáján. Számunkra most csak annak a leszöge- 
zése a fontos, hogy az érték „fogalma” Marxnál a társadalmi totalitáshoz kötődik. Kifeje
zi annak rendszerként való meghatározottságát, strukturált felépítését, dinamikáját, a szfé
ráknak különneműségükben vett adekvát kölcsönviszonyát, szemben a gazdasági redukcio- 
nizmussal — egyszóval a társadalmi egésznek a minőségi sajátszerűségen felépülő tér-idő 
ökonómiáját.

A használati érték és csereérték megkülönböztetése Arisztotelészre megy vissza, már 
ő világosan elkülöníti a dolgok „használati módját” „elcserélhetőségüktől” (MÉM 13.11.), 
amint azonban Marx hangsúlyozza, az antikvitás nem ismeri az általános értékfogalmat, 
mivel nem ismeri az árucsere általánosságát sem (MÉM 46/2. 233.). A klasszikus polgári 
politikai gazdaságtanban A. Smith megfogalmazásában vált ismertté az értékmeghatározás 
kettőssége: „Az ÉRTÉK szónak... két különböző értelme van, hol egy bizonyos tárgy 
hasznosságát fejezi ki, hol pedig a tárgy birtoklásával járó azt a képességet, hogy érte más 
árukat lehet vásárolni. Az egyiket ’használati érték’-nek, a másikat ’csereérték’-nek nevez
hetjük.” Közvetlenül szembeötlő, hogy Smith számára a tárgy és az áru szinonimák, ami
ből eleve adódik, hogy a tárgy társadalmi közvetítését csak az árucsere formájában tudja el
képzelni, ezért meghatározása korántsem csupán „gazdasági” jellegű, hanem egy gazdasá
gi redukciót magába foglaló általános értékmeghatározás. De ugyanilyen fontosságú afenti 
definíció folytatásában közvetlenül megfogalmazott visszájára fordítás, fetisiszta szem
lélet: „A legnagyobb használati értékkel bíró dolgoknak gyakran csekély vagy éppenséggel 
semmi a csereértéke, viszont a legnagyobb csereértékű dolgoknak sokszor nincs vagy csak 
kevés a használati értéke. Semmi sem hasznosabb a víznél, de vásárolni vagy cserébe kapni 
jóformán semmit sem lehet érte. A gyémántnak alig van használati értéke, általában mégis 
nagyon nagy mennyiségű áru kapható érte cserébe.”2 Smithnek ez a definíciója áll a marxi 
kritika kereszttüzében — innen az árufetisizmusnál alkalmazott gyémánt példája is —, hi
szen kitűnik belőle, hogy a polgári munkaértékelmélet nem tudja elhatárolni a használati 
érték természeti-tárgyiságát és a (csere)érték társadalmi természetét, az előbbi alkotója
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legalábbis részben a természet, az utóbbié kizárólag a társadalmi ember(MEM 19. 13—15.). 
A „ritkaságnak” a polgári gazdaságtanban széles körben használt fogalma mutatja, hogy a 
megkülönböztetés feltételezi egyben az egymástól közömbös meghatározottságában felfo
gott használati érték és (csere)érték fogalmának üres, mechanikus felcserélését, mint a tár
gyak természettől termelésének és társadalmi értékének mechanikus azonosítását, amely 
egyúttal kísérlet is az értékfogalom össztársadalmi érvényének bemutatására; vagyis a klasz- 
szikus politikai gazdaságtan is „általános értékelméletként” lép fel (MÉM 23.472.), mond
ván, hogy a nem gazdasági használati értékek (csere)értéke „ritkaságuktól” függ. S tegyük 
hozzá, ennek csak úgy van értelme, ha valamiféle emberi természetet tételezünk fel a ma
ga belső értékpreferenciáival. A politikai gazdaságtannak ez a „metafizikája” Ricardónál 
ugyan már rejtett, de A. Smith gazdaságfilozófiájában még közvetlenül tetten érhető, s 
ugyanilyen nyilvánvaló a marxi értékelmélet antropológiai tartalma is, de ennek vizsgálatá
ba nem akarunk belebocsátkozni.

Ricardo értékelméletének alapköve, hogy „a munka az egyedüli értékmérő” , vagyis 
jól tudja, hogy az emberek nem termékeiket, hanem tevékenységüket cserélik, de őt csak 
az értéknagyság mint mennyiségi viszony érdekli ebben a cserében. Marx a ricardói érték- 
elmélet átfogó kritikájában (MÉM 26/3. 112—113.) ezért bevezetőleg azt nehezményezi, 
hogy Ricardo nem képes elkülöníteni a csereértéket mint megjelenési formát az értéktől 
(külső és belső forma szemben a használati értékkel mint tartalommal). Az áru mint mun
kaidő létezése az „érték egyáltalában” , amelynek értéknagyságát konkrét munkaidő hatá
rozza meg, s ez ölti az árucserében a csereérték formáját. A „fétisimádó” polgári közgaz
dász „azt hiszi, hogy a dolgok csereértékét dolgokként való tulajdonságaik határozzák 
meg, hogy ez egyáltalában természeti tulajdonsága ezeknek” , ezzel „változtatja tehát az ér
téket valami abszolúttá, a ’dolgok tulajdonságaivá’, ahelyett, hogy benne csak valami rela
tívat, a dolgoknak a társadalmi munkához való viszonyát látná” . Az érték tehát „semmi 
abszolút” , benne a „dolgok nem önállók, hanem mint a társadalmi termelés puszta kifeje
zései vannak meghatározva” (MÉM 26/3. 117.).

Úgy gondolom, itt az érték általában legvilágosabb marxi meghatározásáról van szó, 
s annak orientatív és regulativ funkciójáról, ráadásul itt világosan el is különíti az „érték 
általábant” a „magáncserén nyugvó társadalmi munkától” , ahol a társadalmi munka „el
idegenedett egyéni munka” formáját, az érték pedig csereérték formáját ölti, s erre a kül
ső formára még egy újabb rétegződik, amikor a pénzben az ár formáját ölti.3 Marx azt is 
világosan megfogalmazza, hogy ahol a munka közösségi, ott az emberek viszonyai társa
dalmitermelésükhöz nem dologi értékként (azaz csereértékként) viszonyulnak, az érték le
veti adott külső formáját. Az „érték általában” meghatározásaként pedig abszolút-relatív 
mivoltát látjuk: abszolút mint az össztársadalmi munkaidő realizálódásának folyamata, 
de csak relatíve létezik, mint az ehhez való viszonyítás: „az abszolút kifejezése a munka
időben való kifejezése volna, és ennek az abszolút kifejezésnek révén mint valami relatív 
volna kifejezve, de az abszolút vonatkozásban, amelynek révén érték” (MÉM 26/3. 119.). 
Az érték meghatározója tehát — fejtegeti Marx tovább — az össztársadalmi munkaidő, 
amely az árutermelésben sajátosan ábrázolódik, a munkamennyiség teszi a termékeket ér
tékké, meghatározott értéknagysággá, a „társadalmi munkaidő meghatározott mennyisé
geinek kifejezéseivé”. Ricardónál azonban nincs „kellően megkülönböztetve a munka, 
amennyiben használati értékekben és amennyiben a csereértékben ábrázolódik. A munka 
mint az érték alapja nem a különös mibenlétű különös munka. Ricardónál végigvonul a 
munka összecserélése, amennyiben az a használati értékben és amennyiben az a csereér
tékben ábrázolódik”, s így aztán Smithnek is megfelelve Marx így zárhatja le az adott fej-



tegetést: „a csere nem olyan viszony, amellyel mint természeti dolgok bírnak egymáshoz. 
Nem is olyan viszony, amellyel mint természeti dolgok bírnak emberi szükségletekhez, 
m ert nem hasznosságuk foka az, ami meghatározza azokat a mennyiségeket, amelyekben 
kicserélődnek”, hanem ti. a bennük foglalt társadalmi munka aránya (MÉM 26/3. 125., 
129.). A ritkaságelmélet és a hasznosságelmélet tehát egyaránt a használati érték és csere
érték visszájára fordításán, a dolgok természeti tulajdonságainak és az „erriberi természet” 
tulajdonságainak fetisizálásán alapul, s alapjában mond ellent a munkaértékelméletnek, 
vagyis annak általános értékelméleti „meghaladása” magában a munkaértékelméletben 
rejlik, s a vulgáris közgazdaságtan nyíltan ezt a vonalat viszi tovább.

A használati érték és érték elemi, minden gazdaságiam kézikönyvben megtalálható 
meghatározása igen egyszerűnek látszott, pedig valójában igen bonyolult, „ördöngös” do
log. Ezt már Ricardo is belátja, amikor a tőkés fausti kínjait, meghasonlását úja le: a tő
kés tőkéje értékesítésének lázában ég, csak a csereérték érdekli, a használati érték iránt kö
zömbös, s mégis, a termelés növelésével a használati értékek mennyiségét növeli és a csere
értéket csökkenti (MÉM 26/3. 231.). Itt tűnik ki, hogy az árufetisizmus, használati érték 
és érték felcserélése, a használati érték iránti közömbösség mögött, amelynek következté
ben az árutermelő munka kettős jellegét a klasszikus polgári politikai gazdaságtan nem 
tud ta megfogalmazni, s elzáródott az értéktöbblet titkához vezető út, tulajdonképpen egy 
emberkép, egy ember-evidencia rejlik, a termelő, a termelésbe bezárt ember polgári kultu
sza, az elvont általános munka, a csereérték, a külső-tárgyi gazdagság kultusza, és a hasz
nálati értéknek mint az igazi emberi gazdagságnak, önfejlődésnek negligálása. Ez az ember- 
ellenesség szabja meg értékelméleti alapállásukat, s ezért gazdaságilag és filozófiailag gyöke
resen elhibázott az a törekvés, amely a marxista értékelméletben a használati érték negli
gálására és az érték abszolutizálására irányul.

Gyakorta említik Marx fejtegetését arról, hogy a használati érték nem tartozik bele 
a politikai gazdaságtanba, mert nem „gazdasági formameghatározás” . Marx azonban így 
folytatja: „A politikai gazdaságtan körébe csak akkor tartozik, amikor maga is formameg
határozás.” (MÉM 13.12.) Valóban, a használati érték—csereérték viszonya a totális egy
szerű árutermelésben — a második szinten vizsgálva, amelyet A politikai gazdaságtan bírá
latához című mű éppen fejteget — a teljes közömbösség és idegenség, itt a használati érték 
nem lép fel gazdasági mozzanatként. Ámde a harmadik szinten, a társadalmi totalitásban 
közvetlenül is megmutatkozik a marxi értékelmélet kétpólusú, duális szerkezetű mivolta, 
mégpedig a pólusok dialektikus átmenete és kölcsönhatása jegyében. Mindenekelőtt a 
Tőke I. kötete bemutatja a munkaerőt mint használati érték és érték egységét mint az ér
ték valódi szubjektumát s egyben objektumát, azaz teremtőjét és hordozóját. Ezen a pon
ton: emberkoncepciójában tér el alapvetően a marxi, a polgári értékelméletektől — ezt a 
Wagner kivonatokban maga is megfogalmazza —, de ugyanezt az egységet mutatja fel az 
elidegenült anyagi gazdagság világában, a pénz, a tőke használati értékének átmeneteiben 
(pénztőke, hitel, kamat), már döntően a Tőke III. kötetében. Végül a Tőke III. kötete 
és megelőzően már a Grundrisse behatóan tárgyalja a társadalmiság tér-idő egységét mint 
a tevékenységformák és -szférák, valamint időkomponenseik egységét; a társadalmi szük
ségletek és a társadalmi időráfordítások mint tartalom és forma kapcsolatát; a termék, il
letve a tevékenység különös „természeti” módjának viszonyát a tevékenység idejéhez 
(időjárás, természeti időritmusok, természeti-tárgyi tulajdonságok viszonya a szállításhoz, 
fogyasztáshoz stb.). A használati érték és csereérték, amelyek egyszerű, felszínes elvonat
koztatásban olyan egyszerűnek látszó, mereven elhatárolható fogalmak voltak, most egy
másba átmenőknek, cseppfolyósoknak bizonyulnak. A válság ténye — amikor nemcsak a

10 / ÁGH A.: A M A RX I É R T É K E L M É L E T  Ö R Ö K SÉ G E



ÄGH A .: A  M A R X I É R T É K E L M É L E T  Ö R Ö K S É G E  / 11

túltermelés általában, hanem a meghatározott szerkezetű társadalmi szükségleteknek meg 
nem felelő struktúrájú túltermelés mutatkozik meg — még a tőkést is —, aki az elvont álta
lános (azaz elidegenült) munka közös nevezőjére akar hozni minden különös munkát, te
hát eltekint a használati értéktől — rádöbbenti kölcsönös összefüggésükre. Itt érvényes iga
zán Marx figyelmeztetése, hogy az áru használati érték és csereérték egysége, de az előbbi 
a termelőnél csak potenciális, a fogyasztónál reális és aktuális (MÉM 25. 265.).

A z „érték” tehát a társadalmi tér-idő orientativ és regulativ funkciója, az össztársa
dalmi rendszerükben vett emberi tevékenységeknek az objektivált (eltárgyiasitott) emberi 
világ általi irányítása.

A NEOKANTIÁNUS ÉRTÉKELMÉLETEKHEZ

A fejlődés a polgári értékelméleten belül a szubjektív közgazdaságtan felé folytatódott 
tovább, amelynek lényege a termelés helyett a fogyasztásból, mégpedig „a szűkölködő 
emberi természetből” (C. M enger), a szükségletek rendszeréből való kiindulás, s így szüle
tett a korábbi objektív értékfogalom helyett a szubjektív, az emberi bensőségből leveze
tett értékfogalom, amellyel a polgári gazdaságtan fetisizmusa teljessé vált. A szubjektív 
közgazdaságtan és a szubjektív értékfogalom kimutathatóan az 1870-es években Marx 
Tőkéjére való reakcióként született,4 (s az irányzat egyik képviselője, A. Wagner vehe
mens 7ofce-kritikáját kivonatolják és bírálják Marx Széljegyzetei).

Az általános értékfogalom csak a kapitalizmusban jöhetett létre, mivel itt jö tt csak 
létre a munka valódi általánossága, mint elvont-elidegenült általános emberi munkáé. Az 
érték általános fogalma objektíve a totális, azaz tőkés árutermelésben születik, és valameny- 
nyi termék egyenértékekre redukálását, minőségi meghatározásuk állandó mennyiségi vi
szonyokká átfordítását fejezi ki, amelyben az egyetlen reális létező az értéknagyság (MÉM 
46/2. 232—233., 13.14., 25.174., 627.). Az értéktörvény azonban, mint az árral arányos 
munkaráfordítás törvénye az egyszerű árutermelés évezredei után, ahol mint alapvető ten
dencia érvényesült (MÉM 25.751., 838.), a kapitalizmusban átalakul a termelés (tőkék) 
társadalmi szerkezetét kifejező tényezőknek (mindenekelőtt a termelési árnak) hatására.5 
Az értéktörvény a kapitalizmus fejlődésével egyre áttételesebben és közvetettebben hat, s 
az általános apologetikus tendencián túl ez is lehetővé teszi a polgári -  nemcsak gazdasági, 
hanem általános — értékelméleteknek, hogy szakítsanak a munkaértékelmélet pozitív tra
dícióival. A polgári munkaértékelmélet ugyanis magába foglalta minden társadalmi tevé
kenységnek a legegyszerűbb gazdasági tevékenységre való redukálhatóságának elvét, s en
nek a gyakorta a marxizmusnak is tulajdonított elméletnek a cáfolatával lendült át a pol
gári értékelmélet a másik végletbe: a használati értékek minőségi különbözőségének abszo
lutizálásába, néhány általános értéknek az emberi természetből vagy önmagából az érté
kek önállóan létező világából való pusztulásába.

Ha az újkantiánus általános értékelméletet születése folyamatában ragadjuk meg, 
akkor kitűnik, hogy a múlt század második felétől a fejlődő kapitalizmus túllép az „egy
szerű” gyári munkán, és megkezdi a „bonyolult” munkaerő alávetését. A gyári „racionali
tás” kiteijesztése az összes társadalmi intézményre (MÉM 25.711.), a tudomány széleskö
rű alkalmazása, a művészetnek önálló üzletággá válása a technika nevében terjeszkedő el
idegenült objektivitás fokozódó uralmát jelenti a visszahúzódó szubjektivitással szemben.



A defenzívába szorult szubjektivitás világnézete, a kultúrfilozófia — amely egyúttal érték- 
elmélet is —, a szétszakított világ újraegyesítését kísérli meg a kultúra, a személyiség, az 
értékek világában. Hogy ismert filozófiai példák — Rickert kultúraelmélete és értékfilozó
fiája6 — helyett a folyamat művészi ábrázolására utaljunk, a kettészakadt világnak a sze
mélyiség szubjektív értékrendjében való helyreállításának különböző árnyalatait fejtege
ti, például A. Huxley tudományos alapossággal A vak Sámson című regényében, Simone 
de Beauvoir pedig a krónikás szenvedélyességével ábrázoljad kor hatalma című önéletraj
zi kötetében.

Az újkantiánus értékelmélet és utódai kérdésfelvetése tehát eleve ideologikus, a 
fennállón belül az emberi szubjektivitás integritásának visszaállítására irányuló törekvés, 
akár az abszolút értékrend újkantiánus, akár az egyéni értékrend egzisztencialista változá
sát vesszük is.7 A modern kapitalizmus fejlődése azóta persze tovább élezte ezt a konflik
tust, a tudomány nagyüzemi termelése már mindennapos ténnyé tette a kiszámíthatatlan 
kiszámítását és a redukálhatatlan redukcióját, a tudományos és művészi munkát „megfi
zetik” , a társadalomtudományokba is behatolt a „bonyolult munka” szelleme, s miköz
ben ők maguk nagyüzemileg termelik az előregyártott társadalmi értékrendet, a „kultúra” 
bemenekül a művészetbe és az erkölcsbe, s „körülsáncolt” (Horkheimer) teoretikusokon 
keresztül replikázik. De van-e kiút a marxi értékelméleten belül az egyszerű és bonyolult 
munka világának ellentmondásaiból?
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A TÁRSADALMI ÉRTÉKEK 
VISZONYLAGOS AUTONÓMIÁJA

A hatvanas évek marxista értékelméleti kutatásaiban általánossá vált az a meggyőződés, 
hogy az értékelméletet a tevékenység elméletéből kell kibontani, felépíteni. Ebbe az irány
ba mutattak Drobnyickij, Kagan és mások, a hazai irodalomban pedig Rózsahegyiné kuta
tásai. Kagan például az alapvető tevékenységformákat osztályozva különítette el a célki- 
tűző-értékteremtő tevékenységet, Rózsahegyiné pedig rámutatott a munkaeszközbe fog
lalt kellés mozzanatára, mint az érték szülőhelyére stb. A marxista értékelmélet megalapo
zására szolgáló kísérletek azonban többnyire megálltak az érték forrásainak felkutatásánál, 
és szervesen kapcsolódva a szovjet pszichológiai kultúrtörténeti iskolájához (Vigotszkij, 
Leontyev) a tevékenység elvét rávetítették a társadalom szerkezetére. így ju to tt el már 
Tugarinov a hatvanas évek elején ahhoz a megállapításhoz, hogy a kultúra háromféle érték
típusra tagozódik, nevezetesen anyagi, társadalmi-politikai és szellemi értékekre. A társa
dalom alapja, illetve intézményi és szellemi felépítménye értékrendjének elkülönítésénél 
azonban a kutatások lényegében nem jutottak tovább s változatlanul nyitva maradt az 
alapkérdés: hogyan saijadznak ki az érték különböző formái az alapvető emberi tevé
kenységből.8

A tevékenység általános elvén mint kiindulóponton — akárcsak a tevékenységnek 
eltárgyiasító, érintkező, megismerő és értékteremtő9 alapformáin — való túljutáshoz sze
rintük vissza kell nyúlni Marxnak a Grundrisse'ben kifejtett koncepciójához a közvetlen és 
közvetett munkáról, illetve munkaidőről, amelyet a tudomány alkalmazása kapcsán fejte
get, de egyértelműen utal a művészet és a közéleti tevékenység hasonló státusára is. Ennek 
elemzését tulajdonképpen előkészítettük a használati érték és érték dialektikája harmadik 
szintjének: a tevékenységformák társadalmi totalitása mennyiségi-minőségi szerkezetének
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fentebbi elemzésével, valamint Marx kritikájának vázolásával, melyet a termelő munka 
polgári kultuszáról'adott. Ahogy Marx az Értéktöbblet-elméletekben kifejti: a tőkés való
jában csak a profitot hozó termelő tevékenységet tekinti termelő munkának, tehát a mű
alkotás „termelését” csak akkor, ha a tőkés szolgálatában történik, vagyis a termelő mun
kát nem a közvetlen anyagi termelés és az egyéb társadalmi területek közötti adekvát köz
vetítésként, hanem szűkén a tőke értékesítésének szemszögéből értelmezi. így ragad benne 
a klasszikus politikai gazdaságtan a reproduktív munka ökonomizált értékrendjében, míg 
másfelől az újkantiánus általános értékelmélet illuzórikusán elszakítja a produktív mun
kát az anyagi termelő tevékenységtől.

Marx a Grundrissében az idő ökonómiájáról szóló híres fejtegetésében az anyagi ter
melés, a termelékenység fejlődését úgy fogja fel, mint az idő megtakarítását, és mint új, 
az anyagi termeléssel mind közvetettebb kapcsolatban levő tevékenységformáknak, illetve 
társadalmi szféráknak kialakulását, a társadalmi tevékenység „terének” szélesedését. A 
szélesedő tevékenységformák világtörténelmi dialektikája azt jelenti, hogy a közvetett 
munka legkülönbözőbb fajtái visszahatásukkal átalakítják a közvetlen munka világát, sőt 
világtörténelmileg magának az anyagi termelésnek a súlypontja is kívül kerül önmagán: a 
közvetett munka világába (MÉM 46/1. 87—88.). Marx számára tehát a társadalmi totalitás
nak a közösségi, a kommunista társadalomban kifejlett formája, a társadalmiság termelése 
mint a közvetlen és közvetett munka kiteljesedett kölcsönviszonya az a történelmi bázis, 
amelyről az értékprobléma, használati érték és érték viszonya megoldható, valamennyi te
vékenységformára érvényesíthető. Míg ugyanis a közvetlen munka, az anyagi termelés a 
tárgyak világát formálja, addig a közvetett munka legkülönbözőbb formái magát az em
bert mint termelőt, mint kiművelt társadalmi lényt alakítják. A társadalmiasult ember 
kiművelésének világa az új típusú idő-ökonómia alapja (MÉM 46/2. 168—175.).

Marx a kapitalizmus és kommunizmus közötti váltást az értékelmélet terminusaiban 
fogalmazza meg: „Mihelyt a munka közvetlen formában többé nem a gazdagság nagy for
rása, akkor a munkaidő többé nem mértéke és szükségképp nem mértéke a gazdagságnak 
és ezért a csereérték a használati értéknek... Ezzel a csereértékben nyugvó termelés össze
omlik” (MÉM 46/2.169.). Ennél határozottabban nem is lehetne megfogalmazni a közvet
len munka(idő)- és(csere)értékcentrikus értékvilág végét, történelmi korlátáit. Ebben az új 
történelmi szakaszban a magasabb tevékenységformák, a tudomány, művészet stb. nem a 
közvetlen munka(idő), a csereérték bázisán ítéltetnek meg mint „bonyolult” munkák, ha
nem megfordítva: a közvetett munka, a „gazdag” ember termelése lesz a „gazdagság nagy 
forrása”. De nem azért alakul ki a szabadságnak ez a birodalma a szükségszerűség — a 
közvetlen termelés — bázisán (MÉM 25. 772—773.), hogy elszakadjon attól — ahogy Pop
per véli Marx értékelméletét támadva (I. m. 103—104.) - ,  hanem azért, hogy az ember ki
művelt szubjektumként, fejlettebb termelőként visszatéijen a közvetlen termelés világába 
(MÉM 46/2. 175.). Előrevetítve korunk tőkés társadalmának ellentmondásait, Marx a két
féle típusú értéktermelés, a közvetlen és közvetett munka konfliktusát állítja középpont
ba. A tőke a tudomány és a társadalmi érintkezés minden hatalmát életre hívja, hogy füg
getlenítse magát a közvetlen munkaidőtől, ugyanakkor a tömegek munkaidejét „a művé
szet és tudomány minden eszközével növeli” , mert gazdagsága a közvetlen munkaidő elsa
játításában, csereérték termelésében áll. A közvetett munka: a tudomány, a művészet és a 
társadalmi érintkezés „óriási társadalmi erőit” a közvetlen munkaidő határai közé akarja 
beszorítani, és a tőke értékesítése követelményeinek alávetni, pedig a gazdagság termelé
sének fő formájává mindinkább „az egyének művészi, tudományos stb. kiképződése” vá
lik (MÉM 46/2. 169., 171. 25. 772-783.).



A csereértéken alapuló értékvilág történelmi korlátoltsága és egy új, a társadalmi 
hasznosságon alapuló értékvilág kibontakozása Marxnál már A  filozófia nyomorúságá
ban megfogalmazódik: „Egy eljövendő társadalomban, amelyben... nincsenek többé osz
tályok, nem a termelési idő minimuma határozza meg majd a használatot, hanem,a tárgy 
társadalmi hasznosságának foka fogja meghatározni a termelésre szánt időt.” (MÉM 4. 
89.) Miért kerül így előtérbe a használati érték mint a gazdagság emberi tartalma az érték
kel mint a gazdagság társadalmi közvetítésének formájával szemben? Azért, mert a közve
te tt munka, amely a munkaerő használati értékét, termelőképességét termeli, válik a fő 
tevékenységgé, a munkaerő termelésének ideje válik a társadalmi idő ökonómiájának alap
jává. Marx ezért utal következetesen a továbbiakban is az emberi tárgyak hasznosságának 
fokára (MÉM 26/3. 129.), vagyis feltételezi a használati érték mennyiségét, mint olyan 
mértéket, amely a minőségből fakad, s erre a „mennyiségre” építi a közösségi értékrendet, 
másfelől természetesen az érték minőségét mint az adott tevékenységformának a társadal
mi egészhez.való viszonyát is tételezi. A Tőke III. kötete behatóan tárgyalja a közösségi 
társadalom értékvilágát és hangsúlyozza, hogy a társadalmi munkaidőt az össztársadalmi 
szükségletek (MÉM 25.180.), vagyis „a termelésnek a társadalmi szükségletekhez, a társa
dalmilag kifejlődött emberek szükségleteihez való aránya” fogja meghatározni, amelyet az 
emberek „társult értelmük” által megértenek és uralmuk alá vonnak (MÉM 25.244., 246.). 
Marx a ricardói cinizmust, a termelés a termelésért elvet itt éppenséggel úgy tárgyalja, mint 
a közvetett munka, az emberi gazdagságként vett értéktermelés feláldozását a közvetlen 
múnkának, a tárgyi gazdagságként vett értéktermelésnek. Magában a termelés fejlődésé
ben a közvetett munka ökonómiája nagyobb „rentabilitásában” látja a csereérték világá
nak korlátozottságát, s leszögezi, hogy „a tőkés termelési mód megszüntetése után, de a 
társadalmi termelést megtartva, az értékmeghatározás uralkodó marad abban az értelem
ben, hogy a munkaidő szabályozása és a társadalmi munka elosztása... lényegesebb lesz, 
mint valaha” (MÉM 25.802.).10

Amint ez közismert, a kommunizmus termelését az általános munka és a társadalma- 
sított munka jegyében fogalmazta meg Marx. Az előbbi a tudományos munkát mind a 
„konkrét” munka, a használati érték termelését; az utóbbi a közvetlen társadalmasított, 
tudományosan szabályozott munkát, mint az „elvontan” értéket termelő munka általáno
sítását jelenti. így a közvetlen, anyagi termelés a tudomány termelésének, a tudományosan 
képzett és irányított munkaerő termelésének uralma alá kerül. A „tudományos érték” te
hát mint egy sajátos közvetett munka(idő) értéke sem a tárgyi világ, sem a termelő ember 
egész életmódja dinamikus termelésében nem vonható az egyszerű munka értékrendje alá, 
hiszen eleven fejlesztést, hatás-időt és hatás-teret termel, időt és teret „takarít meg”, és új 
tevékenységformák és idődimenziók elsajátítását teszi „kötelezővé” . A tudományos érték 
a produktív tevékenység értéke, amelynek „reprodukálása” már többé pem tudományos 
érték, s így az egyszerű társadalmi átlagmunka alapján nem értelmezhető (amely a termé
kek értékét az újjátermelésükhöz szükséges munkával határozza meg). Ezért hangsúlyozza 
Marx, hogy a tőke nem fizeti és nem is fizetheti meg a tudomány új termelőerőit, hanem 
„ingyen” kapja azokat, s tiltakozik az ellen is, hogy a művészi munka értékét a (gazdasági) 
munkaértékelmélet alapján állapítsák meg. Tiltakozása elvi jelentőségű: itt nemcsak a poli
tikai gazdaságtan illetékességének határairól, hanem a kapitalizmus egész esztétikumelle- 
nességéről is szó van, az egyszerű munka világa ellenséges azzal szemben, hogy az ember a 
„szépség törvényei” szerint alkosson. A műtárgyak produktív tevékenység eredményei, s 
ezért nem újratermelhetők; gazdaságilag, a közvetlen munkaidő logikája szerint értékük 
nem határozható meg (MÉM 25.602., 715—716.).
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A művészi értékteremtő tevékenységnek a közvetett munka értékvilága alapján való 
értelmezése azonban nem ütközik semmiféle nehézségbe. Marx már a Gazdasági-filozófiai 
kéziratokban hangsúlyozza, hogyan termeli a művészet az emberi „érzékeket”, a „gazdag” 
társadalmi embert, hiszen az emberi gazdagságot, a személyiséget mint „műalkotást” 
(Schiller) a szépség törvényei szerint megalkotott világnak, a műtárgyaknak az elsajátítása 
hozza létre. Ezért a „minden ember — művész”elve Marxnál a közösségi termelésben nem 
fiatalkori, hóbortos utópia, hanem a jövő termelő emberének tudományos előrevetítése, 
és azé a termelésé, amelyben „szükséges munka’-’ lesz a művészet közvetett munkája mint 
az emberi érzékek, a társadalmi tér-idő érzékelésének dinamikus fejlesztése. Nyilvánvaló, 
hogy a művészi tevékenységben nem a közvetlen alkotás ideje és konkrét folyamata a lé
nyeges, mivel benne az értékteremtő mozzanat a domináns az eltárgyiasító-termelő moz
zanattal szemben; így két váza elkészítésének konkrét munkája lehet gyakorlatilag telje
sen azonos a termelő folyamat szempontjából, mégis az egyik műtárggyá emelkedhet an
nak révén, hogy korának társadalmát tárgyilag-érzékileg megformázva „használóját” köz
vetlenül szembesíti azzal. A műtárgy használati értéke így lép túl a közvetlen használaton: 
az össztársadalmi „használat” katartikus hatása révén akkor, amikor a társadalmi termelő 
embert az emberiséggel — annak végigvitt konfliktusaival — szembesítteti. Ez a művészi 
értékteremtés távolibb közvetítést tételez fel, mint a tudományos tevékenység. De ugyan
így a közéleti tevékenység értéktermelése is távolibb kapcsolatban van a termeléssel. Ee- 
nek jellegzetessége, hogy viszony-értékeket termelve erőteljesebben foglalja magába az el-* 
avult viszonyok megváltoztatásának, az értéktagadásnak a mozzanatát. A művészetnek
— és a társadalmi viszonyok termelésének — a közvetlen termeléssel való kapcsolata azon
ban nyilvánvaló, ahogy viszont az is, hogy a műalkotás produkció, magában foglalja az 
egyszeriség, a sikerülés mozzanatát, míg a közvetlen termelés mindig is az önismétlés, a 
szabályszerűség, a reprodukció világa marad. A művészi értékteremtés fenti vonásábóT adó
dik az árufetisizmussal összefüggő művészetfetisizmus a csereérték világában: a műalkotás 
és a művész bár a legsajátabb össztársadalmi érték termelésének objektuma és szubjektu
ma, természeti adottságként jelenik meg,s ez megnyilvánul a műtárgy elérhetetlenségében, 
felmérhetetlenségében és a művészi tehetség, a veleszületett zseni fetisizmusában.

A magasabb társadalmi tevékenységformák értéktermelése tehát szerintünk értel
mezhető a közvetlen és közvetett munka dialektikája alapján, és nem is a művészi érték 
használati értékének és értékének minőségi-mennyiségi dimenziója kibontása okozza az 
igazi gondot. A valóban nehéz probléma az erkölcsi értékek értelmezése, ugyanis itt nem
— bármennyire is sajátos — társadalmi tevékenységformáról, a közvetett munka egyik vál
fajáról van szó, hanem valamennyi tevékenységforma egy sajátos aspektusáról. Mihelyt 
azonban felfedezzük, hogy az értékprobléma itt második hatványon jelentkezik, amikor a 
sajátos értékteremtő mozzanatot eleve tartalmazó tevékenységformák egy újabb értékvo
natkoztatási rendszerben funkcionálnak, az erkölcsi érték is elveszíti „túlvilágiságát” .11 
Míg tehát a társadalmi tevékenységek esetében az értéktermelő funkció abban jelentkezik, 
hogy egy sajátos tevékenység vonatkozik az össztársadalmiságra, például a tudós tudomá
nyos értéket, felfedezést termelve „képviseli” az emberiséget, addig az erkölcsnél ezen te
vékenységeknek olyan aspektusáról van szó, amely az egyénnek az össztársadalmisághoz 
való vonatkoztatásával termel értéket. Valamennyi egyéb tevékenység tehát a „használati 
érték” szerepében, az erkölcsi „érték” hordozójaként jelenik meg — amennyiben értéktar
talmat nyer, hiszen az erkölcsi értéknek feltétlenül van ilyen használati értékként szereplő 
materiális hordozója; ugyanakkor nem minden társadalmi tevékenységnek van feltétlenül



erkölcsi értéke —, s maga az erkölcsi érték az adott egyénnek az össztársadalmiság terme
léséhez való pozitív, illetve negatív viszonyát fejezi ki.12

Igen lényeges, hogy míg a közvetlen termelő tevékenységben az értékteremtő moz
zanat immanensen van benne, s nem igényel önálló tudatosítást, addig a mind magasabb 
tevékenységformák az értékteremtő-értékelő mozzanatot egyre jobban önállósítják és elő
térbe helyezik. Ez hangsúlyozottan mutatkozik meg már a művészetben, s csúcspontját 
éri el az erkölcsben, amely már maga egyenlő az értékteremtéssel-értékeléssel mint olyan
nal, a kellés tudata — erkölcsi öntudat, lelkiismeret -  mint értékítéletek megfogalmazása 
elválaszthatatlan magátok a praxistól. Az erkölcsi fetisizmus éppen az erkölcsi öntudatot 
emeli ki, és állítja szembe az összes társadalmi tevékenységgel mint alapvetőt és meghatá
rozót, a gyakorolt erkölcs forrását, s az erkölcsi tudat értékeit késznek, adottnak véve 
természeti-transzcendens alapokra helyezi az értékelméletet, de egyben eleve megoldha
tatlanná változtatja az egyéni és társadalmi értékrend viszonyát is.

Az érték mibenlétét a fentiekben az összes társadalmi tevékenység egységes és diffe
renciált értékteremtő mivoltában kívántuk bemutatni. Az érték lényegét Marx tömör meg
fogalmazása úgy ragadja meg, hogy: „Az érték a munka” (MÉM 25.768.), s a munkát mint 
az ember társadalmi tevékenységét általában mindenekelőtt gazdasági tevékenységként 
fogja fel és alapozza meg. A gazdasági értékmeghatározás Marxnál úgy foglalható össze, 
hogy funkciója „az össztermelésnek az érték által való szabályozása” , mégpedig az „érték
meghatározásban egyáltalában a társadalmi munkaidőről van szó, arról a munkamennyi
ségről, amellyel a társadalom egyáltalában rendelkezhet, s amelynek a különböző termékek 
által történő viszonylagos felszívása határozza meg bizonyos mértékben az illető termékek 
megfelelő társadalmi súlyát” (MÉM 25.828—830.). Az érték mint a tárgyak, viszonyok és 
eszmék „társadalmi súlya” azt jelenti, hogy az érték: az emberi-társadalmi lét aktív mozza
nataként lép fel egyrészt mint kellés általában — az emberi aktivitás „tiszta” , sűrített for
mában —, s másrészt mint határozott struktúrájú konkrét kellés, amely az egyes értékdol
gok „súlyának” megfelelő újratermelésre szólít fel. Az emberi világ újratermelését a meg
előző objektivációk rendje mint értékek rendszere, hierarchiája motiválja és orientálja, az 
érték tehát az emberi világ önszabályozó, visszacsatoló mechanizmusa, az emberi tevé
kenység regulációja, az embernek az emberi világhoz való aktív, lényegi viszonya (minden 
emberi tevékenység mint céltételezés egyben értékválasztás, mint tárgyiasulás pedig egy
ben értékteremtés is). Az értékteremtés és értékválasztás állandó kölcsönhatásában zajlik 
az emberi élet és a társadalmi létezés, a differenciált egészként vett össztársadalomban 
azonban — ezt akartuk elsősorban kimutatni — a különböző tevékenységformák és társa
dalmi szférák sajátos értékviszonyokkal rendelkeznek.
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Jegyzetek

*A nemzetközi marxista irodalomból elsősorban E. V. íljenkov Az absztrakt és konkrét dialektikája 
Marx „Tőké”-jében című monográfiája (Moszkva I960.), a hazai irodalomból pedig például Vitá
nyi Iván A művészi érték (Valóság 1966/4.) című tanulmányára gondolunk.

2 ,A. Smith: A nemzetek gazdagsága (Bp. 1959. 77.). Ezt a meghatározást idézi az egész klasszikus poli
tikai gazdaságtan, vö. Ricardo: A politikai gazdaságtan és az adózás alapelvei (Bp. 1954. 61.)
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3
К. Popper The Open Society and its Enemies című müve Marx életművét bíráló második kötetében a 

marxi értékelméletet végletesen leegyszerűsítve tárgyalja, s egyfeló'l abban marasztalja el, hogy az 
általános (gazdasági) értékmeghatározás csak az árak jelenségvilága megragadására szolgál, de ezt a 
szerepét is képtelen betölteni, mert nem tudja az árak konkrét mozgását az értéktörvénybó'l levezet
ni, másfelől abban, hogy a fenti kettősséggel a platóni ideáknak a valóságtól való elszakítottságát 
idézi fel (I. m. London 1952. 170—177.). Valójában Popper az, aki képtelen felfogni az ár és az ér
ték — általában — közötti többszörös közvetítés dialektikáját.

4
Vö.: Mátyás Antal: A modern polgári közgazdasagtan története (Bp. 1973. 13—21.).

'‘Hoch Róbert Fogyasztás és ár (Bp. 1972. 291-293., 333-347.) című munkájában összefoglalja a 
nemzetközi marxista közgazdaságtani irodalomban folyó érték-vitát. Használati érték és a gazdaság
tan viszonyáról lásd Bródy András: A gazdaság duális felfogása Marx „Tőké”-jében (Közgazdasági 
Szemle 1967/9.).

®Rickert A kultúra tudománya és a természettudomány című műve IV. fejezetében -  Természet és. 
kultúra -  úja, hogy „minden kulturális folyamatban valamely az ember által elismert érték teste
sült meg... A kulturális tárgyakhoz tehát értékek tapadnak” (Forrásmunkák a kultúra elméletéből. 
Bp. 1975. 54.), vagyis értékelmélete és kultúraelmélete szorosan összekapcsolódik, ahogy az újkan- 
tiánusoknál általában.7

Rózsahegyi Edit Cél és tevékenység című munkájában (Bp. 1973. 177-194 .) kifejti a szubjektivista- 
relativista és az abszolutista-formalista értékelméletek közös terméketlenségét.

О

O. G. Drobnyickij: A szellemi értékek világa (Bp. 1970), M. Sz.Kagan: Az emberi tevékenység (Moszk
va 1974.), Rózsahegyi Tiborné: I. m. A hazai értékvitában magunk is kifejtettük az értékelmélet 
és a tevékenység-elv összefüggését Az érték problémája és az emberi tevékenység (Kritika 1968/12.) 
című tanulmányunkban, utalva az értékelméleti kutatásoknak a kultúraelmélet felé való továbbfej
lesztése szükségességére. Tugarinov osztályozását Az élet és kultúra értékeiről című műve (Lenin- 
grád 1960.) első, A marxista értékelmélet általános kérdései című fejezetében fejti ki (vö. Forrás
munkák I. k. 263-268.).

9 - -A hazai szakirodalomban a megismerő es ertekelo tevekenyseg differenciálását Hankiss Elemér tárgyal
ja a Megismerés és értékelés című tanulmányában (Valóság 1974/1.), a magunk részéről, a szovjet 
szakirodalomra támaszkodva a négy alapvető tevékenységforma viszonyát igyekeztünk megfogal
mazni A művelődéselmélet filozófiai alapvetéséhez (Kultúra és Közösség 1974/4.) című tanulmá
nyunkban.

uHeller Ágnes helyesen hangsúlyozza ugyan, hogy az értékek a társadalmi szükségletekből nem leve
zethetők -  bár társadalmi szükségleten ő csak a szükségletek társadalmi jellegét érti, s nem a Tőke 
III. kötetében kifejtett össztársadalmi szükségleteket - ,  hiszen tudjuk, hogy a termelés termeli 
a szükségleteket, tárgyaikat és kielégítésük módját, másfelől azonban azt is meg kellene említeni, 
hogy a társadalmi szükségletek adott rendszere mindig lecsapódása a társadalmiság termelésében lét
rejött értékrendnek, tehát ez utóbbi kibontható belőle, ha nem is ott a szülőhelye (Hipotézis egy 
marxista értékelmélethez I., Magyar Filozófiai Szemle 1970/5. 770-771 .).

 ̂*Nem véletlen, hogy sokan a szakirodalomban megkülönböztetettként tekintik az erkölcsi értékeket, 
Heller Ágnes például „tiszta” értékekként tárgyalja őket (I. m. IL, MFSZ 1970/6. 1043. skk.), 
Drobnyickij pedig maga is „másodlagos jellegű” értékekről, a társadalmi értékek termékéről beszél 
az erkölcsi értékek kapcsán, mint amelyek azt fejezik ki, milyen valóságos hatalma van a társadalom
nak az egyén felett, s ennyiben rejlik az egyéni cselekedetben objektív erkölcsi érték (I. m. 240— 
241.).

12Drobnyickij végül is felteszi a kérdést: hol vannak az értékek, az értékelő szubjektumban, magukban 
a tárgyakban, vagy a létezés külön világát jelentik? Válasza az, hogy az érték a társadalmi tárgy 
célszerűségében, felszólító jellegében rejlik, s ezzel ugyan helyesen válaszolja meg szerintünk a kér
dést, de csak a tevékenységi elv általános megfogalmazásának határáig jut el (I. m. 224., 237. stb.).



Sági Mária

MŰVELŐDÉS ÉS SZEMÉLYISÉG

A MŰVELŐDÉS- ÉS SZABADIDŐ-KUTATÁS 
PSZICHOLÓGIAI ASPEKTUSÁRÓL

Az 1974-ben Budapesten tartott Nemzetközi Szabadidő Konferencián több hozzászóló 
is felvetette, hogy a szabadidő-töltés pszichikai vonatkozásainak elemzésében még igen 
kevés eredményt értünk el. A művelődéskutatással és általában a közművelődéssel foglal
kozó ankétokon is újra meg újra felmerül ez a probléma. Pedig nyüvánvaló, hogy a 
belső motiváció ismerete nélkül sem a szabadidő-, sem a művelődési viszonyok feltárásá
ban nem juthatunk előre.

Vizsgálatunk tárgya nem a szabad idő önmagában, hanem a szabad idő és a művelő- 
dés+szórakozás. így nem elégedhetünk meg a felmérések szokásos summázataival, amikor 
táblázatokba foglalják, hogy a társadalom különböző rétegei mivel töltik szabad idejüket, 
százalékosan kifejezve az egyes tevékenységek arányát a rendelkezésre álló (a munkaidő és 
az egyéb kötött foglalkozások után fennmaradt) idő teljességében. E  tanulmányban arra 
keresünk választ, hogy a szabadidő-tevékenységek összességén mint háttéren, hogyan emel
kednek ki a művelődési-szórakozási tevékenységek, s hogy ebből az összefüggésből nézve 
milyen lehetőségek vannak a társadalom szabadidő-felhasználásának fejlesztésére. Ezt 
azonban nem elemezhetjük anélkül, hogy az egyes tevékenységek motivációját ne vizsgál
nánk.

A motiváció elsősorban pszichológiai kérdés. Az időmérleg-statisztikák rendre meg
mutatják, hogy egy bizonyos társadalmi réteg tagjai bizonyos körülmények között meny
nyi időt fordítanak például tartalmas irodalmi művek olvasására. Nem törődnek azonban a 
kivételekkel, azokkal az emberekkel, akik a saját részükre kijelölt átlagnál jóval magasabb 
arányban és jóval magasabb színvonalon olvasnak. Vajon mi lehet az oka annak, ha egyes 
emberek ily módon kilógnak a keretből, másképpen cselekednek, mint az átlag? Milyen 
módszerrel lehet erre egyáltalán feleletet adni?

A szociológia standard módszereivel semmi esetre sem. Itt mindenképpen a pszicho
lógia módszereit kell segítségül hívnunk. Kérdésünk pedig konkrétan így hangzik: vajon az 
egyes emberek személyiségszerkezete milyen mértékben befolyásolja az illető szabadidő
orientációját, különösképpen művelődési—szórakozási szokásait?

Ezt a kérdést a szociológia alig veti fel. Bár elméleti irodalmában egyre több szó 
esik a személyiség szerepéről, s általában véve a szociológia és a szociálpszichológia határ- 
területeiről, tudomásunk szerint azonban nem történt még kísérlet arra, hogy a két tudo
mányág módszerét a szabadidő-vizsgálatokat illetően is összehangolják.

Az imént feltett kérdésre így egyelőre csak a köznapi evidencia szintjén adhatunk 
feleletet. Nyilvánvaló, hogy minden ember szabadidő-szokásait, művelődési és szórakozá
si szokásait két tényező határozza meg: társadalmi helyzete és egyéni hajlamai. Akármi
lyen oldalról közelítünk hozzá, legelőször ezt a kettőt kell egymástól elválasztanunk. 
Csak egy ilyen párhuzamosan futó vizsgálat tárhatja fel a szabad idő eltöltésének valódi
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dinamikáját, nélküle nem vonhatunk le érvényes következtetéseket sem a fejlődés tenden
ciáira, sem a közművelődés gyakorlatára vonatkozóan.

KIINDULÓPONTUNK ELMÉLETI VONATKOZÁSAI

Általános megállapítás, hogy a társadalmi jelenségek analízisében különböző szinteket 
kell megkülönböztetnünk. Francis E. Merrill például Society and Culture című könyvében 
három szintet különböztet meg: a társadalmat, a kultúrát és a személyiséget. Később a 
személyiség szintjeiről szólva mái négy determináns tényezőt különít el: 1. Az univerzális 
determinánsokat (azokat a tulajdonságokat, amelyek minden emberben megvannak), 2. a 
kommunális determinánsokat (azokat a tulajdonságokat, amelyek egy meghatározott em
bercsoport — például egy nemzet — sajátjai), 3. a társadalmi szerephez tartozó determi
nánsokat, és 4. egyéni (idioszinkratikus) tulajdonságokat, amelyek a személyiségre magára 
jellemzőek.

Clyde Kluckhohn és Henry A. Murray még egyszerűbben fejezi ki ugyanezt. Szerin
tük minden ember a) olyan mint minden más ember, b) olyan mint néhány más ember, és 
c) olyan mint senki más.

A szintek számát természetesen még szaporíthatnánk; szempont kérdése, hogy mi
lyen alapon hányat különítünk el. A skálán az egyéntől a társadalom felé haladva tetszés 
szerinti számban vehetünk fel elkülöníthető stádiumokat, az egyént legközvetlenebbül 
magába fogadó kiscsoportoktól kezdve a nagyobb társadalmi rétegekig, osztályokig, kul
túrákig és szubkultúrákig, majd a nemzeti és nemzetfeletti csoportokig. De több szintet 
alakíthatunk ki a másik irányban is. Még a személyiség leginkább idioszinkratikus vonásai
nak jó része is a társadalmilag adott környezet hatásainak eredője, azok mintegy megkö
vült, személyiséggé szilárdult maradványa. Mennyi belőle az örökletes anyag és mennyi a 
magunkra vett? Még nincsen elegendő alapunk ennek eldöntésére.

A szintek számát nem is kell pontosan meghatároznunk. Egyetérthetünk Otto 
Klineberggel, aki szerint a pszichológiai fenomenon olyan kontinuumot képez, amely a 
minimális szociális meghatározottságtól a maximálisig terjed. Meg is fordíthatjuk ezt a meg
határozást: a szociológiai fenomenon viszont olyan kontinuumot alkot, amely a maximá
lis pszichológiai meghatározottságtól a minimálisig ível. Másként kifejezve — hogy 
Alex Inkelesnek a Merton-féle Sociology Today számára írt szociálpszichológiai összefogla
lását idézzük —: a társadalmi rendszer struktúrájának és funkcionálásának elmélete, vala
mint a személyiség általános elmélete két egymásba olvadó rendszert alkot. A két té
nyező együtt, egymásban való meghatározottságában adja a teljességet, a szocializáció és 
a személyiség kialakulása például egyazon folyamat, két különböző oldalról szemlélve.

A kétféle, egymáshoz komplementer módon illeszkedő kontinuumot szemlélve a kö
vetkező feladatunk annak a középponti szakasznak a kijelölése, amelyen mindkét tényező 
hatása viszonylag nagy. A szociológia és szociálpszichológia határterületei ezek, amelyeket 
mindkét tudományág módszereivel megközelíthetünk, s éppen ezért az a legcélszerűbb, ha 
együttesen alkalmazzuk őket. Ezt a szakaszt leginkább a magatartás, szokásos szakkifeje
zéssel az attitűd fogalmával határozhatjuk meg, amely így voltaképpen mind a szociológi
ában, mind a szociálpszichológiában központi helyet foglal el. Az attitűd a legszorosabb



kapcsolatban áll a motivációval. Mindkettő esetében a maga tevékenységeinek társadalmi 
és egyéni meghatározottságában vizsgáljuk az embert.

A kérdés azonban éppen az, hogy a kialakult attitűd hogyan és mennyiben függ ösz- 
sze a személyiséggel, mikor és hogyan válik a személyiség szerves részévé. Vajon a szemé
lyiség különböző típusai mennyiben járnak más- és másfajta művelődési attitűd kialakítá
sával? Vagy a művelődési attitűd sem a pszichológiai értelemben vett személyiségtől függ, 
hanem „tanult viselkedés”?
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A SZEMÉLYISÉGTIPOLÓGIA KIVÁLASZTÁSA

Külön problémát okoz a szabadidő-vizsgálat céljaira alkalmas személyiségtipológia kivá
lasztása.

A nemzetközi irodalomban igen sokféle személyiségtipológia van forgalomban, ame
lyek más és más dimenziók mentén osztályozzák a személyiségek különböző fajtáit. 
McDougall is elszörnyedve jegyzi meg Social Psychology)ihm, hogy az 1927 előtti évek 
idevonatkozó publikációinak listája 3341 címet tartalmaz, pedig a publikációk frekvenci
ája azóta nyilván még emelkedett is. Nemigen találunk olyan emberi tulajdonságot, sze
mélyiségjegyet, amelynek alapján ne készítettek volna tipológiát, s olyat se igen találunk, 
amelyet valamilyen körben ne lehetne eredménnyel alkalmazni.

Milyen irányban induljunk el mégis? Egy előzetes hipotézis felállításához mindé- * 
nekelőtt magukat a személyiségtipológiákat kell tipologizálni; a biológiai meghatározott
ságtól a társadalmi meghatározottságig teijedő sorban elhelyezni. E szempontból nézve a 
személyiségtipológiákat három csoportba oszthatjuk:

a) az első csoportba tartozó tipológiák a személyiség örökletes biológiai, idegrend
szeri, testfelépítési sajátságaiból indulnak ki (pl.: Kretschmer, Sheldon, Szondi);

b) a második csoportba tartozó tipológiák az örökletes adottságok és a társadalmi 
környezet, elsősorban a kora gyerekkori tapasztalatok egymásrahatásából (ilyenek min
denekelőtt Freud és Jung típusai);

c) a harmadik csoportba tartozó tipológiák pedig elsősorban a társadalmi környe
zetből (pl.: Max Weber, Riesman, Barron, Adorno tipológiája).

Az első csoportba sorolt Kretschmer, Sheldon, valamint Szondi tipológiája tetsze
tős, az összefüggést azonban egyik esetben sem lehet kielégítően bizonyítani. Még Kretsch
mer tipológiája sem állja mindenben a gyakorlat próbáját. Wallon joggal veti szemére, hogy 
az általa közölt adatokból (még inkább Westphal 1931-ben adott 8000 személyre kiterje
dő statisztikájából) sem olvasható ki egyértelműen a testalkat és a személyiségtípus kap
csolata. (Nemcsak a leptoszom, hanem az atlétikus és diszplasztikus alkatúaknái is a szki- 
zofrén megbetegedések a leggyakoribbak. A mániás—depresszív elmebaj valóban a pikni- 
kusok között a leggyakoribb, de ott sincs döntő többségben stb.) Sheldon tipológiája sok
ban párhuzamos Kretschmerével, csak az indoklás más, igazolására ezért ugyanez vonat
kozik. Még kevésbé bizonyítható Szondi teóriája. Biztos ugyan, hogy bizonyos alapvető 
személyiségjegyeinket génjeinkben hordozzuk, de tudományos ellenőrzésük egyelőre 
lehetetlen.



SÁGI M.: M Ű V E L Ő D É S ÉS S Z E M É L Y IS É G  / 21

Mindez csak azt a korábbi megállapításunkat húzza alá, hogy a biológiailag, geneti
kusán adott és a szociális környezet által meghatározott személyiségjegyek széjjelválasz
tása egyelőre lehetetlen vagy csak teoretikusan lehetséges.

A második és harmadik megközelítésmód különbségét legjobban Freud és Riesman 
személyiségtipológiájának példáján szemléltethetjük. Freud a kisgyermekkori szexuális 
fejlődés szakaszaira vezeti vissza a felnőtt ember személyiségének jellemző vonásait — ez 
azonban korántsem jelenti azt, hogy mindent az egyén genetikusán adott alkatából és 
idegrendszeri struktúrájából származtat. Éppen ellenkezőleg: a kisgyermekeknek a kör
nyezetével (elsősorban családjával) való kapcsolata szabja meg, hogy az egyes fejlődési sza
kaszokon milyen módon halad át, és milyen tulajdonságokat visz belőlük magával. A Freud 
által jellemzett karakterek (orális, anális, uretrális, nárcisztikus stb.) így az egyéni adott
ságok és a szociális környezet kölcsönhatásában jönnek létre az egyéni fejlődés legelső 
szakaszában.

Egészen más jellegűek Riesman típusai. Az általa jellemzett háromféle (hagyomány 
által, belülről és kívülről irányított) életvitel forrása szinte teljes mértékben a társadalmi 
környezet, a társadalom fejlődésének meghatározott szakasza. Az egyéni hajlam szinte el
hanyagolható, inkább csak abban jelentkezik, hogy az egyik embernek jobban, a másik- 
nák kevésbé kedvez saját korának uralkodó magatartásformája. Az egyén — kivételes eset
ben — szembehelyezkedhet korával, a túlnyomó többségben azonban a társadalmi környe
zet által meghatározott személyiségjegyeknek kell kialakulniuk. Kifejlődésük már kora 
gyermekkorban megkezdődik, beérésük igazi ideje azonban a társadalomba való beillesz
kedés szakasza, tehát a serdülőkor vége és az ifjúkor eleje.

Ha azt kutatjuk tehát, hogy a személyiség szerkezete milyen befolyással van a műve
lődési szokások alakulására, akkor nyilvánvalóan a második és a harmadik szint vonatko
zásában kidolgozott személyiségtipológiák jöhetnek csak tekintetbe.

TIPOLÓGIAI RENDSZEREK A MÁSODIK SZINTEN

Melyik tipológiai rendszert válasszuk ki tehát a kínálkozó sokféle lehetőség közül? Elő
ször is azokra kell gondolnunk, amelyek a nemzetközi irodalomban hagyományosan a leg
nagyobb szerepet játsszák, Pavlov, Jung és Freud típustanára.

Pavlov tipológiája bizonyos szempontból az első csoporttal tart rokonságot, hiszen 
ő kifejezetten idegrendszeri típusokról beszél, sőt azt is hangsúlyozza, hogy az állatok
nál is ugyanezek találhatók. Pavlov azonban maga is kiemeli, hogy az öröklött genotípus 
csak adottság, amit a környezet hatása érlel valóságos jellemmé: fenotípussá. Tipológiájá
nak egyik dimenziója a kiegyensúlyozottság—ingerlékenység (amit az erős és gyenge in
tenzitás dimenziójának bevezetése egészít ki négyességgé) lényegében C. G. Jung extrover
tált és introvertált típusával párhuzamos. Mindezek alapján inkább a második csoporthoz 
sorolhatjuk.

Az analógiák sorát tovább is folytathatjuk. Pavlov maga a Galénosz-féle hagyomá
nyos osztályozással való azonosságot hangsúlyozza (a flegmatikus és melankolikus az 
egyensúlyos, a kolerikus és szangvinikus az ingerlékeny típusnak felel meg.) Jung két alap
típusának még több a párhuzama. Nemcsak Kretschmer alkattana illeszthető rá (az extro
vert, a ciklotim, a introvert, a szkizotim), hanem sok más korábbi és későbbi tipológia is.



Hippokratész apopleptikus (agyvérzésre) és ftizises (tüdővészre hajló), Binet objektív- 
szubjektív, William James barbár—finom, Duhem konkrét—absztrakt, Conrad pikno- 
morf-leptomorf, Wellek szintetikus-analitikus, Jaensch integrált-dezintegrált személyi
ségtípusa lényegében Jung kategóriapáijának felel meg — hogy az olyan kultúrtipológiák- 
ról, mint Sorokiné, Frobeniusé vagy Verworné már ne is beszéljünk.

A tipológiák e családja olyan sokoldalúan kiterjedt, hogy alkalmazása kézenfekvő
nek látszik. Mégis vannak olyan vizsgálati eredmények, amelyek azt mutatják, hogy e ka
tegóriák túlságosan leegyszerűsítettek, s ezért semmitmondók az ember szabadidő-, s kü
lönösen művelődési—szórakozási orientációjának vizsgálatára. Sieson és Sisson (1940), 
Morton ésPinto(1955), Child (1965) egyaránt eredménytelenül próbálkozott azzal, hogy 
egyazon társadalmi rétegből (főleg egyetemistákból) álló csoportokban az introverzió— 
extroverzió skála alapján mutasson ki lényeges különbségeket a kulturális érdeklődésben. 
Jobb eredményre ju to ttak  azonban, ha a két kategórián belül további alcsoportokat ké
peztek (például intellektuális és társadalmi extroverziót különböztettek meg).

Itt meg is kell állnunk, hiszen maga Jung sem elégedett meg a két alaptípussal, ha
nem sokféle variációban próbált árnyaltabb tipológiát adni. Idevonatkozó összefoglaló 
művében (Psychologische Typen) egy másik dimenziót vetített erre a skálára: a racionali
tás-irracionalitás (gondolkodás-érzékelés-érzés-intuíció) skáláját. így most már nyolc 
típushoz jutottunk, amelyet különbözőképpen lehet értelmezni, kapcsolatba lehet például 
hozni az idegrendszer különböző funkcionális központjaival vagy az idő dimenziójával 
(amennyiben a gondolkodás a múlt, az érzékelés és az érzelem a jelen, az intuíció a jövő 
felé való fordulást fejez ki). Ez a nyolcas rendszer mégis túlságosan spekulatív, a gyakor
lat számára kevésbé használható, a valóságban élő konkrét személyiségeket nehezen so
rolhatjuk be elvont kategóriái közé. A konkrét személyiségvizsgálatok amúgy is feltárták, 
hogy csak ritka esetben találkozunk az extroverzió és különösen az introverzió tiszta ese
teivel, hanem inkább csak az extrotenzív és introtenzív magatartás különböző arányáról 
beszélhetünk, s ez sem csak a személyiség szerkezete szerint változik, hanem például az 
életkorok függvényében.

Újabb dimenzióhoz jutunk, ha a kulturális objektivációkat is bevonjuk vizsgálódá
sunk körébe. Ezt is Jung kezdeményezte, amikor saját tipológiáját Schiller, Spitteler és 
Waringer esztétikai tipológiájával vetette össze. A személyiség és az objektiváció (szemé
lyiség és mű) kapcsolatából a tipológia differenciálására adódó lehetőségeket Mátrai Lász
ló aknázta ki. Mátrai négy nagy francia regényíró személyiségének és életművének pszi
chológiai-esztétikai elemzésén mutatta be a személyiség és a mű összefüggésének négyféle 
lehetőségét. A mű ugyanis nem minden esetben tükrözi harmonikusan az alkotó (s mint 
Mátrai hangsúlyozza: a befogadó) személyiségének irányultságát, egyes esetekben éppen 
ellentétes vele. Mátrai kategóriáit használva — az extrovert típust közvetettnek, az intro- 
vertet közvetlennek nevezi —, a következő mátrixot kapjuk:
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személyiség mü

közvetett
közvetlen
közvetlen
közvetett

közvetett = Balzac 
közvetett = Flaubert 
közvetlen = Proust 
közvetlen = Hugo
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Mátrai tipológiája nemcsak azért jelentős most számunkra, mert egy újabb árnya- 
lási—differenciálási lehetőségét nyújtja a jungi tipológiának, hanem mert a feszültség, a 
konfliktus elemét viszi bele a személyiségtipológiába. Miből fakad ugyanis a személyiség
nek az a törekvése, hogy tőle idegen szerkezetű művet alkosson vagy művet fogadjon be? 
Nyilvánvalóan ennek forrása is a személyiségben, a kielégítetlen vagy elfojtott vágyakban, 
vagy az elfogadott, belsővé tett társadalmi normákban keresendő.

Ez a dinamizmus jellemzi a freudi személyiségtípusokat is, Freud ugyanis a szemé
lyiség sajátos vonásait a biológiailag (libidinózusan) adott szükségletek és a társadalmi kör
nyezet által szabályozott kielégítésük konfliktusaira vezeti vissza. S elgondolásának ezt a 
lényegét akkor is jogosnak kell ítélnünk, ha tudjuk, hogy konkrét megoldásait azóta nem
csak kívülről, hanem a pszichoanalízisen belül is számos bírálat érte, számos módosításon 
ment keresztül. Ezekre azonban ezúttal nem érdemes kitérnünk, mivel az így kialakított 
mélylélektani irodalomban azóta is állandóan használt típusok (orális, anális, uretrális, 
nárcisztikus, fallikus stb. személyiség) a mi konkrét vizsgálataink számára nehezen volná
nak közvetlenül felhasználhatók. Nem pusztán ideológiai okok miatt, hanem mert a konk
rét alkalmazás minden esetben körültekintően elvégzett analízist igényelne, felületes beso
rolásokkal nem mennénk sokra.

Annál jobban használható egy dinamikus tipológia kidolgozásában a pszichoanalízis 
személyiségelméletének a személyiség szerkezetére vonatkozó koncepciója. Freud ugyan 
inkább csak magát a személyiség struktúráját vázolta fel, nem alakított ki belőle a külön
böző személyiségek rendszerezésére vonatkozó elméletet. Wilhelm Reich azonban máig 
nagy hatású munkájában (Charakteranalyse) már az id-ego—szuperego szerkezetből kiin
dulva veti fel a különböző jellemtípusok rendszerezésének problémáit. Azóta is visszatérő 
gondolat, hogy a különböző személyiségtipológiák egyesítésének lehetőségét is ennek 
alapján lehet megteremteni.

A SZEMÉLYISÉG SZERKEZETE

Felvetődik azonban a kérdés, hogy milyen mértékben használható fel a freudi személyiség- 
modell? Mindenekelőtt arra kell rámutatnunk, hogy a freudi személyiségmodell (legáltalá
nosabb vonásaiban) korántsem különül el a század más nagy pszichológiai iskoláinak ha
sonló szerkezeti modelljeitől. Valamennyit az köti össze, hogy a biológiai meghatározott
ságtól a társadalmi meghatározottságig terjedő kontinuum jellemző szakaszainak kiemelé
sével próbálják az emberi személyiség struktúráját megrajzolni Ebből következik, hogy 
legalább három szakaszt kell megkülönböztetni. A kontinuum egyik szélén a személyi
ségnek azt a részét, amelyet leginkább a biológiai-fiziológiai-idegrendszeri adottságok sza
bályoznak, amely tehát öröklött és testi felépítésünkben adott hajlamainkat, vágyainkat 
tartalmazza. A kontinuum másik szélén a személyiségnek azt a részét, amelyet leginkább 
a társadalmi környezet hatása épített belénk, s az általunk elsajátított társadalmi magatar
tásformákat és normákat tartalmazza. Végül a kontinuum két széle között személyisé
günknek azt a részét, amely leginkább sajátunk, vagyis ami idegrendszeri adottságainkból 
és az elsajátított társadalmi normákból leginkább tudatunk közvetlen ellenőrzése alatt áll.

A személyiség felépítésének ez a struktúrája olyannyira értelemszerűleg következik 
a személyiség fogalmából, hogy — különböző elnevezések alatt -  a legtöbb elméletben



megtaláljuk. Végeredményben ezt fogalmazza meg Pavlov elmélete is a háromféle (1. fel
tétlen, 2. feltételes első jelzőrendszeres, 3. feltételes második jelzőrendszeres) reflexelmé
letében. Pavlov azonban ebből még nem vonja le a szükséges következtetéseket, s végül a 
legmagasabb rendű folyamatokat is csak az egyén szempontjából vizsgálja.

Egymásba épülő három szintet különböztet meg Bühler is a gyermek fejlődésének 
vizsgálata alapján. Az első szint az ösztönös viselkedésé, a második az egyéni tapasztalat
ban szerzett reakcióké (a dresszúra fokán) és végül a harmadik az intellektuális reakció. 
Ez a három fokozat lényegében egyezik Pavlovéval; Vigotszkij — akire később még vissza
térünk — ezért tudja rá alapozni saját fejlődéselméletét.

Hasonló felépítésű, de különösen a harmadik szint ábrázolásában eltérő jellegű Freud 
személyiségstruktúrája. Lényegét leginkább kialakulásának és fejlődésének ábrázolásán ke
resztül tudjuk bemutatni. A freudi elméletben kezdetben csak a tudatos—tudattalan ellen- 
tétpáija jelent meg, mintegy a már többször emlegetett kontinuum egyik végének és kö
zépső szakaszának képviseletében. A társadalmiság még kívül esett Freud gondolatkörén. 
Az emberi tudat az óceánban úszó jéghegy látható része, csak az tartozik hozzá, ami a tu
dat, a tudatelőttes közvetítő rétegéből magához emel.

Freud arra is rámutatott, hogy a személyiség e két szintje mögött az idegrendszer 
két struktúrájának, a kéreg alatti területnek és a kéregnek működését feltételezte (nem 
ismerve még egyes kéreg alatti területek, a Penfleld által centrencephalonnak nevezett agy
törzsi résznek a tudat működésében játszott szerepét). Ezzel együtt a kép nem hibás, csak 
csonka, az egyént önmagába záródó egységnek fogja fel. Elégtelennek bizonyult a késői 
Freud számára is. Ezért új, bonyolultabb struktúrával váltotta fel, amelynek elemei most 
már az „ős-valami” , vagy „ős-én” (id vagy es), az „én” (ego) és a „felettes én” (szuper
ego).

Freud nyomatékosan hangsúlyozza, hogy nem a tudatos és tudattalan régóta hasz
nált fogalmainak talált új nevet az ős-énben és az énben, hanem lényegében új, magasabb 
rendű konstruációt adott. Az ős-én ugyan tudattalan, de a tudattalan szélesebb fogalom az 
ős-énnél, magában foglalja az én egy részét is (elfojtott tartalmait). Az én ennek következ
tében nem pusztán a tudat éber működését jelenti (nemcsak a centrencephalikus tudatfak
tort), hanem beleértendő a tudatelőttes, tehát (némi szabadsággal értelmezve) társadalmi 
eredetű szemiotikái rendszerekben kódolt memóriánk egész működése is. (Mint Freud 
mondja, a tudatelőttest az különbözteti meg a tudattalantól, hogy benne az emlékezet 
szóképhez kapcsolódik.) Az ős-ént így végül szintén a társadalomhoz való viszony határoz
za meg, ahogy Fromm később mondta: „a tudattalan egyenlő az egész ember, mínusz az a 
része, amely társadalmához kapcsolódik”.

Mindez parancsolólag írta elő Freudnak, hogy a társadalmiságnak külön helyet ju t
tasson az emberi lélek szerkezetében. Ebből a célból alkotta meg a felettes én fogalmát. Je
lentős lépés a pszichológia fejlődésében, hogy felfogásában az egyént a társadalommal ösz- 
szefűző kapcsolatrendszer nem mint pusztán valami az egyénhez képest külső jelenik 
meg, hanem szerves és elidegeníthetetlen részként kerül az emberi lélek belsejébe. „Elhi
bázott volna tehát Freudot, mint sokan teszik, azzal vádolni, hogy az ember társadalmisá
gát észre sem vette, éppen ellenkezőleg, elsők között kísérelhette meg a társadalmiság el
vének szisztematikusan kijelölt helyet biztosítani a pszichológia rendszerében.” (Vitányi 
Iván: A zene lélektana.)

Az elmondottak korántsem jelentik azt, hogy mindenben el kellene fogadnunk a 
pszichoanalízis személyiségmodelljét — hiszen éppen azt igyekeztünk kimutatni, hogy ami 
benne igazán jó, az nem a pszichoanalízis kizárólagos sajátja. Mégis alkalmas kiinduló-
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pontot nyújt, mert a személyiség három alkotóelemének egymást átható, összetartozó 
hármasságát igen szemléletesen mutatja ki. Hiányossága nem e szerkezet felállításában, ha
nem a kidolgozás bizonyos következetlenségeiben, mindenekelőtt az egyéni és a társadal
mi én sajátos kettősségének és kölcsönhatásának fel nem ismerésében van.

Lényegében ezen a ponton érte a legtöbb kritika a freudi elméletet más pszichológi
ai iskolák részéről, s ezért módosító javaslatok születtek a neofreudista irányzatokban is. 
A kritikák és módosítások elsősorban az ego és a szuperego funkcióját érintik.

Az ego funkciójára vonatkozóan többek között Gordon W. Allport fejtett ki figye
lemre méltó ellenvéleményt: szerinte Freud túlságosan lecsökkenti szerepét, amikor mint
egy az ösztön-én kihelyezett részének tekinti. Vele szemben fejti ki a proprium fogalmát, 
amelyen a személyiség maga alapul.

Párhuzamos ezzel H. Hartmann álláspontja, amelyet nemcsak a Bühler-iskola fogad 
el (lásd erre vonatkozólag Arthur L. Kovács tanulmányát a Charlotte Bühler szerkesztette 
Lebenslauf und Lebenszieleben, utalva egyben Allport nézeteire is), hanem a pszichoana
litikus iskola sok más képviselője is (például David Rapaport). Hartmann is éppen azzal a 
freudi felfogással fordult szembe, amely az egót a jéghegy hasonlat szellemében az id te
remtményének fogta fel. Hartmann szerint az id külön szervezet, amely saját, nem szexuá
lis eredetű energiákkal is rendelkezik, hozzátartozik a percepció, az intuíció, a tárgyfelfo
gás, a motoros aktivitás, a tanulás stb. Más megfogalmazás szerint: az én nem az ösztön
énből ered, hanem mindkettő közös, nem differenciált mátrixból.

Az ego szerepének ez a módosítása azonban csak akkor lehet teljes, ha kiegészül a 
szuperego szerepének módosításával. Freud felfogásában a felettes én még mintegy ide
gen testként ékelődik bele a személyiség szerkezetébe (lásd a híres ábráját 4̂ lélekelemzés 
legújabb eredményeiben), az ego és a szuperego dialektikus összefüggésének teljességét 
nem ismerte fel. Fokozottan jelentkezik azonban ez a felismerés követőinek újabb elmélete
iben. David Rapaport abban foglalja össze ezeket a törekvéseket (mindenekelőtt Sullivan, 
Homey, Kardiner felfogását), hogy a viselkedés társadalmi meghatározottságát hangsúlyoz
zák. A pszichoanalitikus mozgalom belső irányzatainak sajátosságát is azzal jellemzi, hogy 
az egyén és a társadalom (az ego és a szuperego) harcát és összefüggését melyik oldalról 
nézik.

Ugyanez a különbség (és ugyanez a harc) nyilvánul meg más pszichológiai áramlatok 
belső fejlődésében. Ez jellemzi például Piaget és Wallon felfogásának különbségét a gyer
mek lelki fejlődését illetően. Piaget mintha a „társadalmi szerződés” egykori híveinek ál
láspontján állna, a tudat nála lényegileg egyéni eredetű, az autizmus és az egocentrizmus 
szakaszán áthaladva jut el csak odáig, hogy átadja helyét a „pluralizmusnak” , vagyis a kö
zösséggel való kapcsolatnak. Vele szemben Wallon azt képviselte, hogy a közösség elsődle- 
gesebb létező, mint az egyén, az ember éppen azáltal fejlődik egyénné, hogy másokkal va
ló kapcsolatában ismeri fel saját magát. (így került bele aWallon-féle személyiségmodell- 
be a „másik” , a „socius”, aki körülbelül a Karinthy-féle „énké”-hez hasonló, s aki az em
berben bizonyos szinten a társadalmat képviseli. Érdemes megemlíteni, hogy Wallon itt 
Freudról is kimutatja, hogy éppen nem az egyéni tudatot tekintette elsődlegesnek; a libido 
a faji ösztön megnyilvánulása.)

Hasonló L. Sz. Vigotszkij koncepciója is. „Az elemzés elsődleges feladata azt meg
mutatni — úja —, hogyan fejlődik ki a közösségi élet viselkedésformáiból az egyéni, indivi
duális reakció. Piaget-től eltérően, mi azt feltételezzük, hogy a fejlődés nem az egyéni szo- 
cializálódás felé, hanem a társadalmi viszonyoknak pszichikus funkciókká való átalakulása 
felé halad.”



Vigotszkij ennek megfelelően értelmezte Bühler már említett hármas fejlődési kon
cepcióját is. Az első két szintet (az ösztön és az egyéni tapasztalat, a feltétlen és a felté
teles reflex) szintjét lényegében változatlanul hagyta. Az intellektuális reakciók szintjét 
viszont nemcsak egyszerűen a második jelzőrendszeren alapuló feltételes reflexszel kap
csolta össze, hanem rám utatott a különbség elvi lényegére, míg a második szinten az indi
viduális feltételekhez, a harmadikon a környezet változó körülményeihez alkalmazkodunk. 
Ennek az emberi szinten való alkalmazkodásnak eszköze a szigniflkáció, a jelek alkotása 
és felhasználása.

A dialektikus materializmus alapján álló pszichológiai gondolkodásnak Wallon és 
Vigotszkij óta is az ember társadalmiságának pszichológiai értelmezése az egyik központi 
kérdése. Nincs itt most mód arra, hogy az idevonatkozó elméletekkel, vitákkal részlete
sebben foglalkozzunk. Csak Garai László e kérdésnek szentelt monográfiáját (Személyi
ségdinamika és társadalmi lét) kell még megemlítenünk. Garai a célkitűzés—eszközelsajátí
tás—célmegvalósítás—eszközellenőrzés egységében látja a „sajátosan emberi alapszükség
le te t” , s ezzel tágabb, filozófiai alapon nyugvó megoldását igyekszik adni a „harmadik 
szint” mibenlétének.

De az áttekintés után térjünk vissza a fejezet elején felvetett problémához: használ
hatjuk-e egy hipotetikus személyiségmodell kialakításához azt a hármas felosztást, amely 
(különböző elnevezések alatt) az ösztön-ént, a tudatos ént és a társadalmi ént tekinti a 
személyiség alapvető szerkezeti részeinek? Erre a kérdésre az elmondottak alapján igen
nel felelhetünk. Ha a pszichológiai jelenségvilágot egy olyan kontinuumra helyezzük, amely 
a minimális szociológiai meghatározottságtól a maximálisig terjed, akkor a személyiség 
szerkezetének rögzítéséhez ezen a kontinuumon kell bizonyos szakaszokat szétválaszta
nunk. Nincs és nem is lehet olyan egzakt szabály, amely kijelölné, hány tényezőt lehet 
fölvenni. Azt azonban az eddigiek alapján megállapíthatjuk, hogy legalább háromra van 
szükség, ha a pszichológiai jelenségeket egyáltalán meg akarjuk magyarázni (négy vagy 
még több tényező esetében a modell tökéletesedik, bár nehezebben kezelhetővé válik). 
Talán ezért választotta a legtöbb szerző a hármas szerkezetet.

Igaz ugyan, hogy e három tényező pontos mibenléte jellege, kialakulása, idegrend
szeri képviselete és különösképpen egymáshoz való viszonya nincsen kielégítően tisztázva. 
Annyit azonban már tudunk róla, hogy az emberi személyiséget e három tényező dinami
kus és dialektikus kölcsönhatásban megvalósuló egységének tekintsük. Ebből a struktúrá
ból kell tehát kiindulnunk a vizsgálatunkhoz szükséges személyiségtipológia kialakításá
ban is.

2 6  / SÁGI M .:M Ű V E L Ő D É S  É S  SZE M É LY ISÉ G

HIPOTÉZIS A VIZSGÁLAT 
SZEMÉ LYISÉGTIPOLÓGIÁJÁN AK KIALAKÍTÁSÁRA

Vizsgálódásaink eddigi menetét összefoglalva: olyan személyiségtipológiát keresünk, 
amely alkalmas a művelődés és a szabadidő-orientáció pszichológiai vonatkozásainak mé
résére; amelynek alapján az emberek személyiségük szerint jó l elkülöníthetően oszthatók 
típusokba, olyan módon, hogy az egyes típusokhoz való tartozás a szabad idő eltöltésének 
irányában is meghatározó tényező legyen.
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Az általánosan használt személyiségtipológiákat áttekintve, nemigen találunk cél
jainknak teljesen megfelelőt. Arra gondoltunk tehát, hogy a vázolt elveknek és céloknak 
megfelelően új hipotézist állítunk fel.

Abból indultunk ki, hogy az egyes személyiségtípusokat nem statikus állapotuk, 
véglegesnek tűnő irányultságuk alapján kell osztályozni, hanem belső működésűk dina
mizmusa, a bennük kibontakozó konfliktusok rendszere szerint. Felfogásunk szerint 
ugyanis a dinamikus szerkezet egyrészt állandóbb és így a személyiségre nézve meghatáro
zóbb jellegű, másrészt pedig éppen operatív mivoltánál fogva jobban meghatározza a sze
mélyiség szabadidő—művelődési—szórakozási irányultságát. A statikus—holisztikus formá
ról át kell térnünk a dinamikus—generatív formára, mivel belőle nem állapotokra, hanem 
újra és újra létrehozott folyamatokra kell következtetnünk.

Egy ilyen generatív—dinamikus személyiségtipológia alapjául egy megfelelő szemé
ly iségmo delinek kell szolgálnia. Ezt a modellt találtuk meg (természetesen csak legfőbb, 
de számunkra most elégséges vonásaiban) a különböző pszichológiai iskolák által egybe
hangzóan képviselt hármas szerkezetben, amely a tudattalan, tudatos és társadalmi én egy
ségében adja meg a személyiség struktúráját.

Ismételten hangsúlyoznunk kell, hogy e hármas szerkezet nem jelenti a freudi mo
dell lemásolását, felállításában Freud is csak ugyanazt a felismerést mondta ki a maga 
terminológiájával, mint amit más irányzatok is képviseltek. Fontos azt is hozzátennünk, 
hogy e három tényezőt nem valamiféle külön kis énkének kell elképzelni az ember belse
jében, nem is pontosan lokalizálható idegrendszeri szervezetnek, hanem funkcionális egy
ségnek, amelynek természetesen megvannak a maga idegrendszeri vonatkozásai. (E vonat
kozásokra most nem térünk ki, mivel azoknak a jelen vizsgálat szempontja szerinti részle
tes tárgyalását megtalálhatjuk Vitányi Iván A zene lélektana című könyvében.) Most még 
csak azt tehetjük hozzá, hogy ez a szerkezet filozófiailag és logikailag is egyértelmű és tel
jes képét adja a személyiség belső szerkezetének, mivel a társadalmi én az általános, a tu
datos és a különös, a tudattalan én pedig az egyes mozzanatát képviseli. Ha viszont e há
rom tényezőt funkcionális egységnek, mintegy erőközpontnak fogjuk fel, akkor szervesen 
következik belőle, hogy működésük konfliktusok forrása.

Milyen típusú összeütközések lehetségesek a személyiség így felvázolt dinamikus 
modelljében? A feszültségnek végső soron két fő  típusa lehetséges.

a) Első esetben a feszültség elsősorban a személyiségmodell két szélső pontja, a tár
sadalmi én és a tudattalan én között jön létre. A tudattalan én vágyai, hajlamai, indulatai, 
ösztönei összeütközésbe kerülnek a társadalmi én által képviselt formákkal, magatartás- 
formákkal, etikai és morális tartalmakkal. Ezt nevezhetjük poláris feszültségnek.

b) Második esetben a feszültség a személyiségmodell centrális és poláris területe kö
zött alakul ki. A tudatos én — mely az előbbi esetben mintegy csak közvetítő szerepet já t
szik — kerül szembe jogainak és fejlődésének biztosítása érdekében a tudattalan vagy a tár
sadalmi énnel. Ezt nevezhetjük centrális feszültségnek. (Hangsúlyozva, hogy a poláris és a 
centrális elnevezés pusztán a személyiségmodellen elfoglalt helyre vonatkozik, a személyi
ség részéről semmiféle más, poláris vagy centrális jellegű törekvést nem jelent.)

Felvetődhet azonban a kérdés: vajon nem túlságosan spekulatívak ezek a típusok is, 
találkozunk-e nekik megfelelő jelenségekkel (személyiségtípusokkal) a valóságos életben? 
Nagyon fs találkozunk — e típusokhoz sem spekulatív úton, a személyiségmodell egységei
nek ide-oda való rakosgatásával jutottunk, hanem bizonyos pszichológiai-pszichiátriai ta
pasztalatok összegezése útján.



A poláris feszültségek példáját a freudi indíttatású pszichológiában és pszichiátriá
ban a hisztériás, kényszeres, fóbiás neurózisokban találjuk, valamennyi esetben az es és a 
szuperego közötti konfliktusok különböző formáiról beszélhetünk. A hisztéria esetében 
az ösztönök a felettes énben kialakult normarendszerrel találják magukat szemben, a hisz
térikus kitörés alkalmával az ösztön-én mintegy megkerüli a felettes ént, s kerülő utakon 
érvényesíti akaratát. A kényszerneurózis esetében fordított a helyzet: a felettes én elfojtja 
az ösztön-én impulzusait, s azok kitörni nem tudván, kényszeres formát választanak. Vé
gül a szorongások és a fóbia jellegét az adja meg, hogy a felettes én uralma alatt álló tudatos 
én mintegy saját ösztön-énjétől, annak a maga számára kiismerhetetlen impulzusaitól ret
teg.

E neurózisok tüneteit, leírását bőségesen megtaláljuk az idevonatkozó irodalomban. 
Hogy a pszichoanalízis adekvát formát talált elemzésükre, azt kritikusai, sőt ellenségei sem 
tagadják (épp azt vetik szemére, hogy következtetéseit egyoldalúan a hisztériás betegek 
megfigyeléséből vonta le). Elfogadhatjuk tehát, hogy ezekben az esetekben valóban az es 
és a szuperego, a tudattalan és a társadalmi én konfliktusáról van szó, amely részben az 
egyén öröklött idegrendszeri struktúrájában gyökerezik, de amit másrészt a tapasztalatok, 
közelebbről a vágyak-szükségletek-hajlamok kielégítésében és ki nem elégítésében szerzett 
tapasztalatok felerősítenek vagy gyengítenek.

így felfogva a dolgot, ezt a típust korántsem szűkíthetjük a hisztéria, kényszerneu
rózis és a fóbia különböző eseteire. Más viselkedésformákat is idesorolhatunk. Azok is ide
tartoznak, akik például saját ösztöneik szublimált kielégítését találják meg a vallásos vagy 
mozgalmi tevékenységben, akik tehát ösztön-énjüket és a társadalmi énjüket mintegy azo
nosítják. De azok is, akik a meglevő konfliktust gátlástalan viselkedésben oldják fel — ez a 
hisztéria fordított esete, ahol az ösztönök uralkodnak a felettes énen.

És végül: nemcsak neurotikus viselkedésformákról van itt szó, hanem a normális 
ember normális viselkedéséről is. Csak akik ebbe a típusba tartoznak, másképp juthatnak 
lelkűk egyensúlyához, mint a később tárgyalandó második típus. Ezeknek (a poláris típus
nak) elsősorban ösztöneiket kell kordában tartani, megszelídíteni, az elfogadott társadal
mi normákkal összehangolni. Ezért ide tartozik az önkontroll embere, a moralista (aki 
minden tettét szüntelenül erkölcsi kategóriákban vizsgálja), az őszintén és hűségesen beil
leszkedő (aki hasznos „kötőanyagként” szolgál minden emberi közösségben), vagy az alko
tónak az a típusa, aki saját belső kielégítetlenségének és ellentmondásainak levezetésére 
kiáltja világgá műveit.

Az egészség és a betegség közötti határ természetesen nem merev. Az az ember, aki 
megfelelő körülmények között egészségesen bontakozik ki, más körülmények között neu
rotikussá válhat. Ezért lehet ezt a típust hiszteroidnak nevezni, olyanképpen, ahogy Szon
di Lipót is használta ezt a szót, a másik típussal, az epileptoiddal szembeállítva. A körül
mények szerencsétlen összejátszása esetén ugyanis a legtöbb esetben a hisztéria kísért itt. 
Az indulatoknak minden esetben más a levezetési útja, mint a következő típusban. Nem 
abban térnek el, hogy váratlan tettekre képesek (mindenki képes rá, ha olyan helyzetbe 
kerül), hanem abban, hogy másfajta ellenállást kell legyőzniük.

A centrális feszültség lényeges vonásokban tér el a poláris feszültségtől. Az ebbe a 
típusba tartozó embert nem saját belső ösztönvilága feszíti, nem azt tudja vagy érzi kielé
gítetlennek, hanem tudatos énje követel többet vagy még többet: akár azért, mert az én
nek ez a felépítéséből fakadó dinamikája, akár azért, mert szabad fejlődését valamely külső 
tényező akadályozza.
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A klasszikus pszichoanalízis viszonylag keveset foglalkozott ezzel a típussal. Mint 
Hartmann kritikája alapján mondtuk, Freud figyelmét elsősorban az ösztön-én kötötte le. 
Az én kialakulásának folyamatával is kevesebbet foglalkozott, neurotikussá váló zavarával 
is leginkább csak a narcizmus vonatkozásában (amit aztán Reich óta fallikus-narcisztikus- 
nak neveznek, más eredetű narcizmusoktól való megkülönböztetésül). Erre utal Sartre is, 
amikor Lacannal vitatkozva Freud személyiségstruktúráját bírálja; és azt veti a szemére, 
hogy az iddel és szuperegóval szemben elhanyagolja az egót: „Beékelődve a ’tudatalatti’ és 
a ’fölöttes én’ közé, a pszichoanalízis alanya kissé olyan, mint de Gaulle a Szovjetunió és 
az Egyesült Államok között. Az egonak nincs léte önmagában, meg van konstruálva és 
szerepe teljesen passzív. Nem cselekvő, csupán egy találkozási pont, az erők konfliktusá
nak színhelye.”

Gazdagabb ezen a téren az individuálpszichológiai irodalom. Adler voltaképpen 
éppen itt fordult szembe mesterével — az ő figyelmét nem az ösztön-én, hanem a tudatos 
én zavarai kötötték le. Mint egyik legközelebbi munkatársa, Máday István írta a személyi
ség hármas freudi szerkezetével kapcsolatban: míg Freud szerint az idegesség az 1. fok 
(az ösztön-én) betegsége, Adler szerint a 2. fok (az éné). Freud azzal akaija gyógyítani, 
hogy a beteget a második fokra (az én szintjére) emeli, Adler viszont, hogy a 3. fokra 
(Máday megfogalmazásában: a közösségi ember) szintjére akaija eljuttatni.

Adler kétségtelenül nem olyan jelentős gondolkodó, mint Freud. Mégis olyan irány
ba indult el, amelynek fontosságát ma egyre jobban fel kell ismernünk. Bizonyára ezért ta
lálkozunk ma ismét gyakrabban gondolataival. A vállalt feladatot azonban ő sem oldotta 
meg, mivel nem foglalkozott módszeresen az én-tudat kialakulásával és működésével, in
kább ötleteit fejtette ki. Tipológiája is felszínes, Künkel-féle kibővített változata (aktív- 
passzív és kemény—puha dimenzióban, összesen 4 típus) pedig lényegében a pavlovi négy 
típus hasonmása. Azok a pszichológiai irányzatok viszont, amelyek az én kialakulásával 
és működésével módszeres tudományossággal foglalkoztak — mindenekelőtt Piaget és Wal
lon iskolája — nem adtak kifejtett tipológiát.

Mindebből következik, hogy a centrális feszültség típusainak rendszere jóval kevés
bé kidolgozott, mint a poláris konfliktusé. Pedig a feszültség megnyilvánulásának igen tá
gak a lehetőségei. Nemcsak akkor alakul ki, amikor az elsajátított társadalmi normák rend
szere közvetlen ellentétbe kerül az én saját törekvéseivel, hanem amikor magában a nor
marendszerben áll elő konfliktus; az egyén által elfogadott közösségi magatartás ellentét
ben áll a társadalmi környezet túlnyomó része által képviselt előírásokkal. Sajátos konflik
tushelyzet jön létre, amely az én válságához vezethet, s vagy a tudatos szembehelyezkedés- 
be, vagy meghunyászkodásba torkollik, esetleg a kettő sajátos, nemegyszer neurotikus 
egyvelegébe. Többnyire e típusba tartoznak azok is, akiknek körülményei megakadályoz
zák egyéniségük kifejlődését, de azok is, akik csak úgy hiszik: elnyomják, megfojtják őket, 
holott csak önmagukat korlátozzák. Az én öncélú érvényesülési vágyának ilyenkor nincs 
fedezete a személyiség mélyebb rétegeiben. Előáll a sértődős, veszekedős, saját kivagyiságát 
hirdető, vagy a sunyi, tapadó, önmaga körül körbejáró izgága „ixoid” karakter.

A hisztériás konfliktustól eltérő jellegű összeütközésbe kerülhet a tudatos én az ösz
tön-énnel is: amikor az én az ösztönök rabja, de a racionalitás kitöréseivel harcol ellene. 
Ha a harc győzelemmel végződik, megjelenik a rideg racionalista. („Elvégeztem, hogy go
nosztevő leszek” — közli III. Richard, e típus egyik jellegzetes magatartásformáját fogal
mazva meg. A lelkiismeret csak a bukás előestéjén kezdi gyötörni. Ez a lelkiismeret-fur- 
dalás azonban nem annyira a felettes én szava — mint a klasszikus interpretáció mondja —,



inkább a sikertelen én szégyene.) Ha viszont vereséggel végződik a harc, ez a szégyen hama
rabb jelentkezik, s egy sajátos bűnérzés nélküli bűntudatot hoz létre.

E típusra általában véve az a jellemző, hogy a tudatos én előtte jár az ösztön-énnek, 
uralkodik rajta, de küzd vele. „A lélek kész, de a test erőtelen” -  ez is a centrális feszült
ségben élő ember tipikus kijelentései közé tartozik (még akkor is, ha aki mondta, tudta, 
hogy teste mégiscsak engedelmeskedni fog).

S természetesen ebbe a típusba sem csak neurotikusok tartoznak, hanem egészséges, 
harmonikus személyiségek is, akik újra és újra le tudják vezetni a bennük felhalmozódó 
feszültséget. Ide tartozik a fáradhatatlan ügyintéző — vagy az alkotónak az a második tí
pusa, amely nem vágyainak korlátozottságából vagy tudatos korlátozásából gyűjt magának 
energiát (mint Gogh, aki szerint a magasrendű alkotás feltétele a szexuális megtartózta
tás), hanem sokféle tevékenysége közt mintegy melléktermékként veti ki magából a művet 
vagy műveket.

E típus hipotetikus rajzánál most nem törekedhettünk többre. Mégis jó l körülhatá
rolható, s olykor már az eddigi irodalomban is körülhatárolták. Sokban megfelel Szondi 
— a hiszteroid típus diametrális ellentéteként megnevezett — epileptoid típusának. Szondi 
a két típus különbségét a meglepő, a mindennapitól eltérő, kitörésszerű cselekedetek 
elemzéséből vonta le. Valóban más mechanizmus működik a két esetben, az elsőben az el
nyomott vagy elnyomottnak hitt ösztönök, a másikban az elnyomott vagy elnyomottnak 
hitt tudatos én lázad fel a személyiség más szerkezeti elemei ellen.

Hogy valaki melyik típusba tartozik, azt mindenekelőtt idegrendszeri sajátosságok 
döntik el, az idegrendszer funkcionális elemeinek fejlettsége és egymáshoz való viszonya. 
Jelentős szerepet játszanak azonban ebben a társadalmi körülmények is, amelyek egyik 
vagy másik típusnak kedveznek. Némiképp vulgarizálva a fejlődés menetét, azt mondhat
juk, hogy a középkor általában véve a poláris feszültségű típus kialakulásának kedvezett, 
az elfojtott ösztön-én sokféle kerülő útra kényszerült. A felfelé törekvő kapitalizmus szá
zadai lökték fel a másik típus képviselőit. Irodalmi ábrázolásban Don Juan lehet rá a példa, 
aki egész magatartásával szinte megtestesíti ezt a karaktert. A kialakult kapitalizmus, úgy 
tűnik, ismét az első típus kifejlődésének kedvezett, ezért vált a hisztéria divatos neurózis
sá, s ezért lett a szintén hiszteroid szorongás korunk egyik alapvető művészi, sőt filozófiai 
(egzisztencializmus!) élményévé. Másként alakult a fejlődés azokban az országokban, ahol 
a kapitalizmus fejlődése akadályokkal találkozott, a Lenin által jellemzett porosz úton.ha
ladt. Elég kézbe venni a forradalom előtti orosz regényirodaimat, micsoda bőséggel talál
kozunk a második típus különböző fajtáival. Hazai pszichológusok és pszichiáterek egyes 
megfigyelései arról is tanúskodnak, hogy ez a differencia az ország határain belül is érvé
nyesül: a polgárosodottabb nyugati országrész jobban kedvez az első típus kialakulásának, 
mint a fejlődésben visszamaradottabb északkelet. (Ezek természetesen csak feltételezések, 
amelyeket megfelelő vizsgálatokkal kellene igazolni vagy elvetni.)

Az elmondottak alapján vizsgálódásaink eredményei az alábbiakban foglalhatók ösz- 
sze:

1. A tipológia alapja a személyiség dinamikája, funkcionális tényezőinek egymáshoz 
való viszonya. Ez,elvileg helyesebb az irányultság statikus képén alapuló felosztásoknál.

2. A felvázolt két alaptípus határai nem merevek, igen sok altípus tartozik hozzájuk. 
Ezáltal el lehet kerülni a tipológiák gyakori hibáját, a spekulativitást és rigiditást.
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3. E tipológia ugyanakkor szerves összefüggésben áll más, a pszichológiában haszná
latos felosztásokkal (például a pavlovi, freudi, jungi típusokkal). Azok tehát ebben a rend
szerben értelmezhetők.

4. Ennek következtében a gyakorlati vizsgálatban kiindulásként eddigi személyiség
vizsgáló módszerek is felhasználhatók, amelyek adatokat szolgáltatnak a vizsgált dimen
ziókban.

5. Jogosan tehető fel, hogy az e típusokhoz való tartozás jelentős mértékben megha
tározza a szabad idő, valamint a művelődési—szórakozási irányultság és szokások alakulá
sát. Igen valószínű például, hogy az esetek jó részében más típusba tartozik az, aki a hor
gászást választja és aki halászni szeret; másba, aki kertjét műveli gondosan és aki az ital
boltokat látogatja; más típusba, aki színjátszó együttesbe lép és aki akváriummal foglal
kozik. Hogy a tényleges választásban mekkora része van a társadalmi helyzetnek és mekko
ra a (társadalmi helyzettel belső összefüggésben álló) személyiségszerkezetnek, azt kell ép
pen konkrét vizsgálatokkal felmérni*
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V itányi Iván

Azért jöttünk össze, hogy a különböző területeken dolgozó szakemberek beszélgethesse
nek a művelődési otthon mint intézmény jövőjéről. Meg kellene közösen vizsgálnunk, 
hogy terveink mennyire felelnek meg egyrészt elvi célkitűzéseinknek, másrészt az ország 
anyagi teherbíróképességének.

Elsőnek Fukász György levelét szeretném felolvasni, aki ma nem tudott eljönni.

Fukász György

A terv kidolgozásánál még az eddiginél is nagyobb súlyt kell helyezni az erők összefogásá
ra, a más ágazatok terveivel való egyeztetésre. Az integrált müvelődésicentrum-hálózat 
nagy lehetőségeket rejt magában. Ezekben a művelődési otthonok szervesebben kapcso
lódhatnának az iskolákhoz, a sportlétesítményekhez. Javaslom, hogy vegyük számításba 
azok között a sport- és szabadidő-létesítmények között, amelyekkel társítani lehetne a mű
velődési intézményeket, az ENSZ által is támogatott, országunkban felépülő termálfürdő
ket. Az erre vonatkozó tervek külön felhívták a figyelmet a különböző intézmények 
kooperációjának szükségességére.



Jeney Lajos
s.

Szerintem azok az anyagi eszközök, amelyeket a művelődési terület kap a kormány pénz
tárcájából, nem kicsik sem nemzeti jövedelmünkre, sem általános fejlettségi színvonalunkra 
vetítve. Megvannak azok az elvi jelentőségű határozatok is, amelyek szerint dolgoz
ni kellene. Ügy látom azonban, hogy a döntésre jogosult alsóbb szervek sokszor nem ezek 
szerint járnak el, hanem a saját partikuláris érdekeiket nézik, és nem képesek összehan
goltan és helyesen felhasználni a meglevő lehetőségeket. Sőt sokszor azokat a lehetősége
ket is előre elpazarolják, amelyek a következő évtizedekben jönnek majd létre. Példakép
pen a közterületekkel való pazarló gazdálkodást említeném. A lakótelepek 20 éven át úgy 
épültek fel, hogy az állami és kommunális beruházásokra az adott pillanatban szánt terü
letet teljes egészében beépítették, oda már egy gombostűt sem lehet letenni. Az igények 
azonban nőnek, és nem maradt terület, ahol ki lehetne elégíteni őket. Pedig az ésszerű 
területfelhasználást, területgazdálkodást már sok országban megoldották. A gazdag nyu
gatnémetek például Hamburgban nem szégyellték, hogy egy iskolahálózatot 15 év alatt 
építettek fel. A tanács kijelölte 50 évre a felhasználandó területeket, azokat kisajátították 
a magánterületekből. Aztán azt mondták: a gyereknek tanulni kell, mert az utcán nem ta
nulhat, tehát először tantermet kell építeni. A második lépésben kell szakterem is. A taná
roknak a társalgója addig a folyosón volt, és a kényszer sok helyiséget tett „többcélúvá” . 
Megépítették a szaktermeket a második öt évben. Ezután kellett a sportpálya, az aula, a 
tornacsarnok és a többi. Felépítették az iskolát 15 év alatt olyanná, hogy bárki boldogan 
elfogadhatná. Egy hiba van, hogy egy építész szemével nézve talán nem egységes egész az 
épület, hiszen 15 év technikai, gazdasági fejlődése, változása látszik rajta. A lényeges 
funkciókat viszont sikerült jól teljesíteni. Számunkra is döntő, hogy megoldjuk az üte
mezhető közintézmény-együttes minden tervezési, építési, üzemeltetési kérdését.
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Ács Miklósné

Én az egyik nagyon nagy problémát abban látom, hogy bár a decentralizálás következté
ben a különböző szervek és a tanácsok óriási lehetőségekkel rendelkeznek, sok kisebb he
lyen, ahol a lehetőségek szerényebbek, ezek között a szűkös körülmények között is pénz- 
pocsékolás folyik. Azt hiszem, hogy nemcsak az Intézetnek, hanem a Minisztertanácstól 
kezdve mindenféle központi szervnek segíteni kéne abban, hogy a tanácsok tudják jobban, 
hogy mit akarnak. A tanácsok elképzelései ma csak odáig teijednek, hogy iskola kell. De 
azt, hogy az iskola milyen legyen, már szakembereknek kellene megmondani. Jó lenne te
hát olyan normatívát készíteni, ami a jelenlegieknél nagyobb kötelező erővel bír, ennek 
kidolgozásában, a tervek véleményezésében és jóváhagyásában a kulturális tárcának na
gyobb joga kellene hogy legyen. Ne a beruházón múljon, hogy meghívnak-e szakértőket 
egy-egy terv megvitatására, hanem ez legyen kötelező érvényű. Tehát központi intézkedé
sekre is szükség van. Ugyanakkor a kecelihez hasonló példák is nagyon fontosak. A követ
kező ötéves tervben talán két komplexnek sikerül felépülni, holott sokkal több lehetőség 
lenne, ha végignéznénk az iskolaépítési terveket. Itt legalább azt el kéne érni, hogy amit 
ma csak szűkösen tudunk megépíteni, azt majd a következő ötéves tervben tovább lehes
sen fejleszteni. De az építés kérdése csak az egyik része a fejlesztés ügyének. A másik, 
éppilyen fontos az, hogy tulajdonképpen mire valók az épületek, mi a funkciójuk. A kö
vetkező probléma, amit még szeretnék megemlíteni, mint a távlati fejlesztés nélkülözhe-
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teilen részét, a káderhelyzet. Ami jelenleg az országban a művelődésügy területén fluk
tuációban, káderhiányban, képzetlen emberek alkalmazásában van, az egészen riasztó. 
Nem tudom, hogy milyen eredményt fog hozni a megindult főiskolai képzés, de e pilla
natban nem látom a garanciát arra, hogy a népművelés szakosok tényleg a népművelői pá
lyát választják és nem a pedagógus pályát. Külön probléma, hogy mit csináljunk addig, 
amíg a távlati terv megvalósul. Mert azért jelenleg is kell valamit csinálni, és legalább né
hány olyan bemutató intézményre szükség van, ahol a munka tartalmi oldalát is kikísérle
tezhetjük, ahol a távlatokban érvényesülő funkciókat máris gyakorolni lehet.

Sipos Zsuzsanna

Nagyon fontosnak tartom a komplex intézmények tervezésében azt a gondolatot, hogy a 
szisztéma fejleszthető legyen. Fontos lenne, hogy amíg ezek a komplex intézmények nem 
terjednek el, addig a meglevők közötti jobb összhangot kell kialakítani. A településfejlesz
tésre vonatkozó anyaghoz szeretnék néhány megjegyzést fűzni. A távlati tervben fel van 
sorolva 5 települési típus, és az egyéb kategóriában szerepel 2000 apróbb település. Vajon 
ezt el lehet-e intézni úgy, hogy 2000 „egyéb” község majd úgyis elhal, tehát nem kell na
gyon sokat törődni vele? Ezt túlságosan sommás ítéletnek tartom.

Fontosnak tartom a berendezés problémáit is, és ez talán kisebb anyagi eszközökkel 
megoldható, mint az építkezés. Ha azt akarjuk, hogy csökkenjenek a kulturális különbsé
gek, akkor kell egy olyan egységes normának lenni, amit felszerelésben, berendezésben 
mindenütt meg kell teremteni. Ma még sokszor egy T-dugón múlik, hogy meg lehet-e tar
tani a foglalkozásokat. Ugyancsak el kéne gondolkozni azon, hogy a művelődési otthonok 
méretei lehetővé teszik-e azoknak a funkcióknak a gyakorlását, amiket elvárnak tőlük. 
Ma sokszor az a helyzet, hogy bizonyos csoportok elfoglalják a művelődési otthonokat, és 
más rétegek, csoportok már be sem férnének, ha akarnának is menni. Az igazgatónak per
sze az a legjobb, ha a „rendes” gyerekek férnek be elsősorban, így aztán azok, akik kicsit 
keményebben fogják meg a széket vagy hangosabbak, könnyen kiszorulnak. Pedig hát a 
művelődési otthon funkciójába talán ezeknek a nevelése még inkább beletartozik, mint a 
„rendes” gyerekeké!

Веке Pál

Személyes élményemre hivatkozom: az Őrs vezér téren épülő művelődési házról tudtam 
meg, hogy a tanács semmiféle elvi segítséget nem kapott hozzá, és amit önmaga kitalált, 
azt sem építik meg úgy, mert nincs rá elég pénz. Nagyon szomorú, hogy valószínűleg az 
összes lakótelepeken ugyanez a helyzet. Szükség lenne rá, hogy a jó elképzeléseket a taná
csok időben megismerjék.

Gyurkó László

Amióta én a közművelődéssel egyáltalán foglalkozom, három fejlődési periódust lehetett 
megkülönböztetni. Volt egy periódus, amikor azt képzeltük, hogy tulajdonképpen rendben 
vannak a dolgok. Azután volt egy periódus, amikor eljutottunk odáig, hogy tulajdonképpen



nincsenek rendben a dolgok. Most abban a harmadik periódusban vagyunk, amikor már 
elméletileg fel tudjuk vázolni, hogy tulajdonképpen mit is kellene csinálni, de odáig még 
nem jutottunk el, hogy a gyakorlatban meg is próbáljuk a dolgot. Ezért az elméleti tézisek 
mellett legalább ennyire fontos dolognak tartom, hogy néhány mintaintézményt működ
tessünk, ahol többféle lehetőséget lehet kipróbálni, és ahol kiderülhet, melyik elmélet vá
lik be a gyakorlatban. Azután majd ismét tovább léphetünk a koncepciók terén is.
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Gabnai Katalin

A Művelődési Otthon Osztály egy éve működteti a különböző művelődésiotthon-vezetői 
munkaközösségeket. Ezeknek a munkaközösségeknek most volt a harmadik találkozása 
Kőszegen. Itt harmincperces közvéleménykutatást csináltunk az igazgatók között arról, 
hogy az Intézet törekvései milyen fogadtatásra találnak. 18 ilyen dologra kérdeztünk rá. 
Egyet emelnék ki: az információ kérdését. Házaink 40%-ában elolvasható a napi program. 
Ez a megszavazott dolgok közé tartozik. Arra viszont, hogy a többi intézmény programját 
is ismeijék, a művelődési házban dolgozó előadóknak sem energiája, sem elegendő infor
mációja nincsen. Talán a tanácsok művelődési osztályának lehetne gondja, hogy havi vagy 
kéthetes bontásban írják ki ezeket minden hozzájuk tartozó intézményre vonatkozólag. 
Legyen tehát a művelődési ház információs központ. Ezt azonban a munkaközösségben az 
igazgatók leszavazták.

Ugyancsak alig kapott pontot az a javaslatunk, hogy a település aktuális gondjaival 
foglalkozzon a művelődési ház. Van viszont igény a környezetkultúrával kapcsolatos mun
kára. A munkaközösségek alkalmasak rá, hogy kiválasszuk az igazgatók közül azokat, akik 
hajlandók az újra, akkor is, ha eleinte nehezen megy — rájuk támaszkodva kell az új mód
szereket kipróbálni és elterjeszteni.

Vitányi Iván

Két egymásfal összekapcsolódó dologról beszélünk. Az egyik az új intézmények építése, a 
másik a jelenlegiek működtetése. Tehát már tudjuk, hogy komplexeket kell építeni, ame
lyekben a művelődés általános központját lehet megvalósítani, azt is el tudjuk mondani, 
hogy ez a megoldás nem is nagyon drága. Másrészt ugyanakkor már létezik 2800 művelő
dési ház, egy csomó iskola és sportlétesítmény meg vendéglő. Ezekről is vannak terveink, 
de az az igazság, hogy mindezek az elképzelések csak nagyon lassan terjednek, és sok ben
nük a realitásokon felül emelkedés. Többen említették, hogy azért nem megy minden na
gyobb tempóban, mert az erők nincsenek összefogva. Én azt hiszem, hogy az erők össze
fogását nem lehet egy intézkedéssel elrendelni, hanem olyan, a meglevő kereteket feszege
tő valóságos megoldásokat kell támogatnunk, amelyek ezeket a statikus erőket dinamikál- 
ják.

Forgách Istvánné

Úgy látjuk a magunk területén, hogy az erők összefogására egyre több példa van. Például, 
amikor kértük a megyei szakszervezeti szervektől, hogy a következő 5 évre vonatkozó be
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ruházási terveiket rangsorolják, nem is egy helyen olyan tanácsi intézményeket emeltek ki, 
amelyeket a szakszervezet támogatni akar. Ezt már a KB határozat kedvező hatásának tu
lajdonítjuk. Úgy érzem, hogy a tervezetek nem eléggé számolnak az új lehetőségekkel, pe
dig az a tény, hogy az üzemek termelési költségként számolhatják el a művelődési otthon 
felújítási kiadásait, nagyon sok új forrást szabadíthat fel.

Szeretnénk elérni, hogy ha a művelődési területen elsődleges is az iskola, azt ne a 
többi művelődési intézmény rovására, hanem más ágazatok alapjaiból támogassák kiemel
ten.

Alapvető fontosságúnak tartom a normatívák problémáját. Szerintem nincs értelme 
annak, hogy intézményenként dolgozzuk ki a normákat, hanem a funkciók, a tevékenysé
gi formák oldaláról. Az Intézet ebben nagy segítséget nyújthatna. A szükséges munkaerő 
számát pedig a könyvtárakhoz hasonlóan a látogatók számának megfelelően, nem egy
szerűen az intézmény nagysága szerint kellene meghatározni.

Végül egy általános elv elfogadását javasolnám az egész fejlesztésre vonatkozólag. Le
gyen követelmény, hogy minden intézmény az önmaga szintjéhez képest fokozatosan lép
jen előre. Hogy ennek az előbbre lépésnek mi a tartalma, azt a helyi közművelődési prog
ramok, a párt, a tanács, az illetékes szervek vagy testületek határozzák meg.

Szász János

Nagyon fontosnak tartom, hogy amikor új struktúrákat akarunk kialakítani, figyelembe 
vegyük a társadalom spontán mozgási folyamatait. Ma jellemző, hogy a privát szféra jelen
tősége megnőtt, és az emberek kevésbé keresik a közösségi alkalmakat, mint régen. Szerin
tem a jövőben ebbe a privát szférába kell behatolni, az o tt létrejövő kis baráti társaságok 
segítségével. Ehhez az eddiginél színesebb, differenciáltabb módszerekre van szükség.

Jeney Lajos

Nem tudom, hogy a Kulturális és az Oktatási Minisztérium szétválása nem úgy tükröző
dik-e az alsóbb szinteken, hogy az eddigieknél is kevésbé próbálnak együtt dolgozni. Sze 
rintem jó lenne, ha megyei szinten sikerülne éppen a párthatározat alapján egyetértést lét 
rehozni a területek gazdái között. Javaslom, hogy az ötéves tervek elkészítése előtt talál
kozzunk a megyei vezetőkkel, és közösen próbáljuk őket befolyásolni, hogy a rekonstruk
ciók, a beruházások során vegyék tekintetbe az itt elhangzottakat. Persze javaslatainkat 
a helyi körülmények pontos ismeretében kell megadni, nem elegendő néhány általános 
alapelv.

Vankó Ildikó

Nem típusterveket kell javasolnunk, hanem bizonyos alapelvek egységes figyelembevéte
lét. Ilyen például, hogy az iskolai és az iskolán kívüli képzés volumene világszerte növek
szik. Az ebből következő igényeknek már ma is jobban eleget tehetne a művelődési o tt
hon, és a jövőben még inkább. És többet vállalhatna a kötetlen, spontán közösségi igé
nyek kielégítéséből is. A fejlesztési lépéseket annál előrelátóbban kell terveznünk, minél
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kevesebb a pénzünk. Ez azt is jelenti, hogy a képzési, információs, közösségi és sportfunk
ciók kérdéseit egymással összefüggésben kell megoldanunk.

Vörös Gizella

Vitánk egyik célja az, hogy segítsen meghatározni a Népművelési Intézet helyét és felelős-, 
ségét abban a sokfelé irányuló munkában, ami a távlati elképzelések körül folyik. Biztos, 
hogy foglalkoznia kell alapvető strukturális változtatásokat kívánó tervekkel is, hiszen fel
adata, hogy ajánlásokat dolgozzon ki az intézkedő apparátusok számára. De ennél is fon
tosabb, hogy arról mondjunk az eddigieknél nemcsak okosabbakat, hanem reálisabbakat 
is, hogy mi a teendő a meglevő struktúra keretei között a tartalom, a módszerek terén.

Jeney Lajos

Továbbra is az a véleményem, hogy a művelődési intézmények ügyét gyökeres szervezeti 
változtatással lehet megoldani, és nem lehet csak a módszerek terén megtenni a döntő lé
pést. A mi távlati elképzeléseink nagyon is reálisak, éppen ezért sokszor sikerült meggyőz
nünk az igazunkról olyan helyi vezetőket is, akik kezdetben ellenezték az oktatás, a mű
velődés, a sport, a szabadidő-funkciók kielégítését egyetlen összevont intézmény keretein 
belül.

. Hankiss Elemér

Ügy gondolom, hogy az alapvető kérdés a funkció kérdése. Amire van társadalmi igény, az 
jól működik, amire nincs, azon semmilyen szép elképzeléssel nem lehet segíteni. Az igé
nyek és a lehetőségek egyeztetésében persze két út lehetséges. A drágábbik az, hogy előre 
megteremtjük a maximális lehetőségeket, és megvárjuk, amíg az igény is meglesz hozzá. 
A másik, hogy próbálunk olyan funkciókat kialakítani, amiknek már megvan az alapja a 
valóságos igényekben. A művelődési otthonoknak ezeket még nem sikerült megtalálni, és 
talán ezen kellene elsősorban gondolkodni.

Gyurkó László

Eljutottunk a tyúk vagy a tojás problémájához. Én dogmatikusan a tyúk elsőbbségére sza
vazok: nekünk kell elébemenni azoknak, akikben táplálni lehet az igényt. Ehhez pedig tár
gyi feltételek kellenek, persze nem kacsalábon forgó paloták, hanem tisztaság, meleg, az 
otthonosság minimuma legalább. És még egyszer: bármilyen ragyogó elmélet belterjesség
hez vezet, ha a gyakorlatban nem történik semmi.



Hankiss Elemér

Az igények feltámasztásának a legjobb eszköze, hogy vigyük az ügyeinket a közvélemény 
elé. Több fórumon, gyakrabban kellene publikálni az Intézet elképzeléseit, és olyan stílus
ban, hogy az felkeltse az érdeklődést.
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Sipos Zsuzsanna

Az igényekről annyit: egy vizsgálatban megkérdeztük egy kisváros lakosságát, hogy milyen 
művelődési intézményt látogatna szívesen. A nagy többség a több kisebb intézményre 
szavazott, amelyet magáénak érezhetne. A művelődési otthon felépült, nem vették figye
lembe a kívánságokat, az emberek azóta sem járnak el oda, és a bizalmukat is elvesztették 
a hivatalos kérdezősködés iránt.

Lévai Józsefné

Szerintem a Népművelési Intézetnek vagy egy országos bizottságnak feladatául kellene meg
jelölni, hogy a művelődési otthonok építésekor és rekonstrukciójakor felügyeletet gyako
roljon. A közelmúltban átadott gyulai és Molnár utcai intézmények építése is sok szem
pontból meggondolatlannak tűnik, meg kellene akadályozni az anyagiak ilyen pazarlását.

Fontosnak tartom, hogy a művelődési otthonok belső problémáinak megoldásán túl 
az egész közművelődési hálózat: a kiállítás, a könyvtár stb. munkájának összhangjával is 
foglalkozzunk.

Koncz Gábor

Szerintem a közvélemény megmozgatására szükség van, de a felelős intézményeknek tud
nia kell, hogy mi az az elképzelés, amit a közvélemény elé akar tárni. Ehhez három dolog 
szükséges. Az első a helyzet ismerete. A közelmúlt felülvizsgálatai szerint a vezető szer
veknek készített jelentések nem tükrözték a valóságos helyzetet. Most ebben előre lép
tünk. A második kérdés, hogy mik az elképzeléseink. Itt szükség van távlati koncepciók 
kidolgozására, mert ezek a napi gyakorlatból vagy a rövidtávú tervek összekapcsolásából 
spontán nem alakulnak ki. Végül meg kell találni azokat az eljárásokat, amelyekkel a mai 
helyzet és a távlati tervek összekapcsolhatók. Ez a legnehezebb, különösen, ha nincsenek 
mozgósítható központi eszközök. Itt egy megoldást látok: ha a tartalomra koncentrálva 
kiválasztjuk a meglevő jó kezdeményezéseket, és azt az anyagi erőt, amely rendelkezé
sünkre áll, ezek kiemelt támogatására fordítjuk.

Vészi János

Örömmel hallom itt azokat a gondolatokat, amik a fejlesztési koncepció kidolgozásakor 
minket is foglalkoztattak. Ilyen az építésekhez javasolt szaktanácsadás vagy a kiemelt kí
sérleti intézmények szükségessége. Fontosnak tartom, hogy a művelődési folyamatot ne

) .



bízzuk rá a spontaneitásra, hanem tudatosan szervezzük a kisgyermekkortól kezdve. Eh
hez az intézmények összehangolt munkájára van szükség.

A mai periódust nem elsősorban az elméletek, nem az intézkedések (bár mindket
tőre szükség van), hanem a példaállítás és az agitáció korszakának tartom. Ehhez fel kell 
használni a sajtó, a tv nyilvánosságát, és magunk mellé kell állítani a közvéleményt.

Nagyon fontos, hogy terveinkben érvényesüljön a fokozatosság, mert 10—15 éves 
távlatban már mozgósíthatók jelentős központi eszközök is. A komplexeket nemcsak el
méleti szempontból, hanem a megoldás gazdaságossága szempontjából is jónak tartom, 
hiszen iskolákat biztosan építünk, és egy ilyen iskola minden helyisége használható műve
lődési célokra is.
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Ács Miklósné

Azt hiszem, fontos a minták állítása, de ne felejtsük el, hogy már ma is vannak minták. A 
baj o tt van, hogy a vezetés sokszor nem ezeket a napi munkában megnyilvánuló eredmé
nyeket ismeri el, hanem a látványos megoldásokat, a kiemelkedő rendezvényeket, amik 
mögött sokszor ott van a formalitás. Arra kell törekednünk, hogy a közfelfogás és a hiva
talos vezetés is elsősorban a lelkiismeretesen végzett folyamatos napi munka alapján ítélje 
meg az intézményt is, a népművelőt is.

Forgách Istvánné

Bár át kell tekintenünk a közművelődés egészét, mégis az a véleményem, hogy elsősorban 
a magunk szűkebb területén: a művelődési otthonok munkájával kapcsolatban kell a meg
oldásokon gondolkodni. Itt valóban sok a negatívum, és a korszerűség követelményei na
gyok, de azért el kell ismerni azt az áldozatos munkát is, amit az eddigi, nem könnyű peri
ódusban végeztek a népművelők. A kísérleteket jónak tartom, el kellene gondolkodni 
azon, hogy milyen formában folyhatnának bele ebbe a szakszervezetek. Elsősorban a mun
kahelyi művelődésre, a szocialista brigádok bekapcsolására gondolok.

Vitányi Iván

Ma a legfontosabb feladatnak az erők összefogását és a közös álláspontok kialakítását tar
tom, mert az eddigiekben is megvoltak a szép elképzelések a Művelődési otthonokról, de 
ezek sokszor kioltották egymást a viták során. Az áttörésre csak akkor van lehetőség, ha 
egységesen lépünk fel, és meg tudjuk határozni, hogy mi a következő teendő. Az intézmé
nyek összevonását önmagában nem tartom megoldásnak, mert a probléma elsősorban az 
ezekben folyó munka tartalmában van: ha ezen nem változtatunk, a komplex sem fog a 
mostaniaknál jobban működni. A tartalom megjavításához szükség van az eddiginél ponto
sabb helyzetképre az intézményekről és a közönség igényeiről. Az igényeket nem statikus
nak kell tekinteni, hanem olyannak, amit mi magunk is alakíthatunk — persze csak reális 
alapokon. Ezt jó néhány lelkes népművelő nagy közösségi hatása bizonyítja. A távlati ter
veknél a nagyobb konkrétságot, a fokozatosságot tartom fontosnak, anyagi alapok, 
amikre támaszkodni lehet, már ma is vannak, csak jobban kell őket felhasználni. A fejlesz
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tés legközelebbi lépésének a magam részéről azt tartom, hogy a meglevő, sokszor spontán, 
mozgalmi jellegű kezdeményezéseket ápoljuk, támogassuk és fejlesszük. A mintaintézmé
nyeknek olyanoknak kéne lenni, hogy megmaradhasson ezeknek a mozgalmi jellege, ne 
váljanak merevvé, hivatalszerűvé, és kikerüljék az ebből eredő nehézkességet, formalitást. 
Tehát, hogy a nagyobb hangsúly itt a művelendők öntevékenységére, aktivitására: a műve
lődésre essék.

Fürst József grafikája



A MŰVELŐDÉSI OTTHONOK 
HARMINC ESZTENDEJE
VÁZLATOS ÁTTEKINTÉS

Összeállította: Koncz Gábor és Papp Margit

Hol tartunk ma? Messze is meg közel is. Messze attól, hogy a művelődési házak minden 
faluban, ipari körzetben, kerületben esztétikus külsővel, kényelmes és jól használható be
rendezéssel, színvonalas programokkal teremtsenek otthont a szocialista módon való kö
zösségi művelődésnek. Messze attól, hogy ezt a munkatársak döntő többsége a tényleges 
igényekre alapozva, új közművelődési módszerek segítségével, az eszközöket hatékonyan 
felhasználva, újabb és újabb rétegek bevonásával tudja megvalósítani... Közel ahhoz, hogy 
a felmérések, kutatások és sok-sok népművelő áldozatkész munkája nyomán a maga való
diságában — s talán igazságában — megrajzolódjon a helyzetkép, amelynek ismerete nélkül 
semmilyen fejlesztési koncepció vagy terv nem állhatja meg a helyét. Közel ahhoz, hogy a 
művelődési otthonok fejlesztésével kapcsolatos — ma még sok tekintetben eltérő — néze
tek megalapozott és igényes megvitatására, összehangolására és szintetizálására sor kerül
jön egy távlati fejlesztési koncepció kidolgozása érdekében. Közel ahhoz, hogy ebben a vi
tázó felek alapelvként fogadják el, hogy a hálózat szervezeti rendszerének, gazdasági hely
zetének és a tartalmi munka javításának előttünk álló feladatsorában — ha a népgazdaság 
teherbíró képességét reálisan vesszük számba — ma az utóbbin van a hangsúly: az adott ke
reteken belül, új módszerekkel, a hatékonyabb munkára kell törekedni.

A „messze” és „közel” szélsőségei között az „ahol vagyunk” valósága persze maga is 
sok-sok tényezőt ölel fel. Tudjuk, hogy vannak gyönyörű művelődési otthonok, gazdag te
vékenységgel, jól működő kisközösségekkel. Tudjuk, hogy vannak düledező pajták, be
imádkozott vagy rámenős agitációval összeverbuvált közönséggel. És azt is tudnunk kell, 
hogy egyik vagy másik mögött nemcsak az eszközök és lehetőségek különbözősége húzó
dik meg, hanem esetleg az eltérő közművelődési szemlélet is. A művelődési otthonok ügyét 
szívén viselő egyik szakember kéziratában ezt olvashatjuk: „Közmüvelődősünk nem eléggé 
épít a spontán művelődési folyamatokra, vagyis azokra a tevékenységekre, amelyek vi
szonylag sok embert vonzanak, amelyek alkalmasak arra, hogy a közművelődés új tartalé
kait feltárják, azzal, hogy bevonják a közművelődés áramlatába az olyan munkásrétegeket, 
ifjúsági rétegeket, parasztrétegeket és természetesen munkás-ifjúsági rétegeket, amelyek 
eddig a közművelődés eleven áramlatába még nem voltak bevonhatók... Sok fiatal van, 
akiket mondjuk nem lehetne összehívni egy komoly zenei koncert vagy egy irodalmi elő
adás meghallgatására, de szívesen összejönnek egy könnyűzenei, egy beathangversenyre. 
Nálunk tehát a művelődést azzal kell kezdeni, amit legjobban szeretnek...”

Egy másik szakember azonban így ír beszámolójában: „A művelődési központ tevé
kenységének sajátos arculatot ad a világnézeti és politikai nevelésben meglevő tudatosság 
és tervszerűség, a széles körű, sokoldalú ismeretterjesztő tevékenység. Jellemző az ízlés fej
lesztése érdekében végzett sok irányú munka, amelynek keretében a könnyű műfajú ren
dezvényeket a valóságos igényeken aluli mértékben valósítjuk meg.”
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Az objektív lehetőségek és az irányítói szemlélet sokszínűsége jellemzi a művelődési 
otthonok fejlődésének harmincéves történetét. Ez a fejlődéstörténet — a nagy megugrások
kal és zsákutcákkal együtt — természetesen nem választható el az ország felszabadulás utá
ni társadalmi-gazdasági fejlődésének menetétől. Egyrészt a gyökeresebb vagy átmeneti vál
tozások, reformintézkedések a művelődéspolitikában, a finanszírozási szisztémában és a há
lózat életében is éreztették hatásukat, másrészt a művelődéspolitikai területen jelentkező 
új tendenciák a soron következő társadalmi-gazdasági változásokat jelezték előre.

A művelődéstörténetnek és a hálózatkutatásnak még számos adóssága van a műve
lődési otthonok ügyében. Úgy véljük, a művelődéstörténetre vár annak feltárása, hogy a 
régi kaszinók, egyletek, körök és klubok, majdpedig a szocialista építés során létrehozott 
művelődésiotthon- és klubhálózat mikor, hogyan és milyen tartalommal segítette a prog
resszív kulturális mozgalmakat; a közösségi művelődést. A hálózatkutatás feladata a másik 
oldalról magyarázatot szolgáltatni ahhoz, hogy a progresszív, közösségi kulturális mozgal
makhoz mikor és milyen feltételek voltak szükségesek, milyen szervezeti szisztéma és esz
közrendszer segítette vagy gátolta kibontakoztatásukat. De hadd említsük meg a szocioló
gia adósságát is: választ kell keresni arra, hogy a közösségek szerveződésének, alakulásának 
milyen — a művelődéspolitika számára is hasznosítható — mélyebb törvényszerűségei van
nak; s a közösségek kialakulásában, „mozgásformáik” megteremtésében milyen szerepet 
játszottak és játszanak a művelődési otthonok által nyújtott kulturálódási lehetőségek...

összeállításunkban egyik vizsgálódási területre se kívánunk mélyen merészkedni. 
Csupán mozaikokat szeretnénk felvillantani abból az izgalmas és ellentmondásos mikro- 
történelemből, amely talán „cseppben a tengert” is megmutathatja és adalékokat szolgál
tathat a tendenciák elemzéséhez, a szemléletváltozások megértéséhez.

A SZABADMÜVELŐDÉS KORSZAKA (1 945-1949)

A „szabadművelődés” korszakát értelmezhetjük úgy is, hogy „kétszeresen szabad” . Sza
bad egyrészt a régi világ arisztokratikus kultúrájától, szabad a tömegek kulturális felemel
kedési törekvéseit elzáró gátaktól. De „szabad” az átgondolt, tervszerűségre törekvő egy
séges, központi kultúrpolitikától is. Persze a fogalom elfogadott és helyes értelmezése nem 
ez. Mint az 1970-es Országos Népművelési Konferencia egyik előkészítő tanulmányában 
olvashatjuk:1 „E fogalom tágabb értelmébe a koalíciós időszak valamennyi-népművelési 
irányzata és tevékenysége beletartozik, így a különböző pártok kultúrpolitikai tevékenysé
ge is. Szűkebb értelemben és pontosabban: a szabadművelődés azon polgári demokratikus 
színezetű népművelési munkát és elveket jelenti, amelyek 1945 és 1948 között az állami 
népművelés hivatalos irányzatává váltak. A szabadművelődési korszak művelődéspolitikai 
elveit a koalíciós viszonyoknak megfelelően polgári szemlélet határozta meg, az irányítás
ban, az elvi kialakításban jelentős szerepet játszottak a két világháború között kialakult 
különböző ’népi’ jellegű elképzelések, a ’népi mozgalom’ ide úógiájával rokon törekvések.

E kor művelődési irányításának fő törekvése a szabadművelődésnek, az önművelés
nek a hangoztatása volt. A népművelésben más műveli a népet, a szabadművelődésben ma
ga művelődik a nép — ahogy igénye és kedve tartja. Ez az irányításról való ’lemondás’ sa
játosan polgári álláspont, és a műveltséggel akkor ismerkedő tömegek neveléséről való le
mondást is jelentette. A gyakorlatban persze a szabadművelődés sem volt ennyire tendert-



ciamentes, a VKM és a Szabadművelődési Tanács irányelveiben erőteljesen érvényesült a 
polgári, illetőleg a fentebb jellemzett ’népi’ szemlélet.

Az önművelés és az ismeretterjesztés révén átadott műveltséganyag tartalmát is a fen
ti ideológiai nézetek határozták meg. A protestantizmussal kevert népi kultúra terjesztése 
vagy a népi kultúra értékeit tagadó úgynevezett urbanizmus egyaránt a kispolgárság, a kis
polgári értelmiség érdekeit képviselte. A KMP ebben az időszakban — noha elvi állásfogla
lásokban, vitákban már előkészítette a kulturális forradalmat, s kezdeményezett is jelen
tős szabadművelődési formákat — a kulturális életben elsősorban ifjúsági szervezetei és a 
szakszervezetek segítségével érvényesítette elképzeléseit, illetve azon megyékben, ahol a 
koalíción belül kommunista irányítás alá került a művelődésügy egyes helyi vezetőkön ke
resztül.

...A szabadművelődési korszak hivatalos irányzata főleg a parasztság művelését szor
galmazta. Ennek egyrészt a kistulajdonos paraszti társadalomról alkotott elképzelések, 
másrészt a népi kultúráról vallott túlzó álláspontok voltak az okai. Ez a törekvés persze 
szűkítette a szabadművelődés társadalmi bázisát.

A hatókör szűkítését vonta maga után a szabadművelődés fogalmának értelmezése 
is, amely elsősorban a szabadiskolákat (előadásokat, tanfolyamokat), a műkedvelést és a 
különféle olvasóköröket tekintette a szabadművelődés területének.

E korszak gyakorlatának tudományos igényű elemzésével nem foglalkoztak. A sza
badművelődés gyakorlatában elsősorban az iskolai pedagógia, különösen pedig Karácsony 
Sándor erős szubjektív nevelési elveit igyekeztek megvalósítani.”

Ez a korszak a később sokat vitatott, sokat emlegetett, és nem egy vonatkozásban 
máig kisugárzó erővel bíró Népi Kollégiumok korszaka. Ez az a korszak, amikor például 
Muharay Elemér „kultúrköröket” tervez, amikor megszületnek a mai népművelési intéz
mények, a művészeti szövetségek stb. elődei.

1946-ban alakult az Országos Szabadművelődési Tanács, amely az állami szervek, a 
különböző pártok, a demokratikus tömegszervezetek kulturális vezetői, valamint az egy
házak képviselői közötti összekötő kapocs lett. A szabadművelődési irányzat képviselői a 
kultúra egyetlen igazi forrásának a népi, paraszti kultúrát tekintették, így ez a koncepció 
több irányzat kritikáját kiváltotta; ennek ellenére a szabadművelődés időszakában számos 
eredmény született. Tanfolyamokat indítottak az analfabétizmus felszámolására, szabad
iskolákat és szabadegyetemeket szerveztek, több helyen színvonalas népfőiskolák működ
tek. „A szabadiskolák, szabadlíceumok és népfőiskolák az alapműveltség nyújtását, kiegé
szítését és elmélyítését szolgálták. 1946—47-ben 36 alap-, 54 közép- és 32 felsőfokú sza
badiskola működött.”2

A népművelés eredményes formáivá váltak a falusi „Szabad Föld Téli Esték” , a 
„Szabad Föld Vasárnapok” , valamint a községeket szinte teljes egészükben megmozgató 
„falunapok”. A Szabad Föld 1949. november 6-i számában olvashatjuk:3 „A téli oktatást 
a legátfogóbban a Szabad Föld Téli Esték előadássorozata öleli fel. A Szabad.Föld Téli 
Esték sorozata 17 estet tölt be, ennek megfelelően 17 füzet jelenik meg, s hozzá még ki
egészítésképpen 9, összesen tehát 26. Az előadásokat kultúrműsorok és több helyen vetí
tettképes előadások kísérik. A falvakban jelenleg 400 vetítőgépünk vándorol.*'

Az ország életében 1948-ban bekövetkezett változás új feladatokat állított a népmű
velés és az ismeretterjesztés elé. A népművelés az állam által tudatosan irányított tevé
kenységgé lett, amelynek alapvető feladata volt, hogy a szocialista társadalom felépítése 
érdekében emelje a munkásság és parasztság műveltségi színvonalát, elősegítse a szocialista 
tudat kialakítását.
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A Magyar Dolgozók Pártja az 1948. június 12—14-i egyesülési kongresszuson meg
hirdetett programnyilatkozatában4 a közművelődés terén követeli „az iskolánkivüli nép
oktatás és népművelés messzemenő állami támogatását, szaktanfolyamok, kultúrhetek, 
népkönyvtárak, téli és esti iskolák, előadássorozatok, munkásakadémiák, parasztfőiskolák 
stb. szervezését, szakszervezetek és más tömegszervezetek oktató munkájának felkarolá
sát”.

Ezt követően feloszlatták az Országos Szabadművelődési Tanácsot, és 1949-ben meg
alakult a Népművelési Minisztérium, amelynek hatásköre az iskolánkívüli művelődésre is 
kiterjedt.

A népművelés intézményrendszere ebben az időszakban még kiépítetlen és kialaku
latlan. A gazdakörök, olvasókörök, a Téli Esték helyiségei és néhány nagy múltú munkás- 
otthon jelentették a későbbi periódusban tömegesen épített művelődési otthonok elődeit. 
Érdemes felfigyelni arra, hogy az első hároméves terv (1947—1949) készítésének időszaká
ban a tervezők a hatalmas gazdasági nehézségek ellenére is vállalták a kulturális fejleszté
sért hozandó áldozatokat. „Nem szabad szem elől tévesztenünk, hogy a gazdasági tevé
kenység nem önmagáért való cél; értelmét csak a társadalom jóléte, szociális felemelkedé
se és kulturális haladása adja meg... Akármilyen szűkösek is erőforrásaink, ezekre a célok
ra a fedezetet meg kell és meg is lehet találnunk” — olvashatjuk a tervtörvényben.5 Bár a 
tervkészítés során igen lényeges és nehéz gazdasági kérdésekről alakult ki éles vita (a beru
házások volumene és finanszírozása, a külföldi kölcsön igénybevétele, a mezőgazdaság 
fejlesztésére fordítható összegek); a megvalósítás időszakában jelentős társadalmi-politikai 
változások történtek; a végrehajtást a politikai nehézségek mellett a gazdasági élet rendkí
vüli ziláltsága is nehezítette — mégis, a kulturális célú beruházások az összes beruházások 
— mindmáig legmagasabb — 5,7%-át tették ki.

AZ EXTENZÍV FEJLESZTÉS KORSZAKA (1949-1958)

1949. április 24-én avatták fel az ország első, 230 kötetes népkönyvtárát Mezőszentgyör- 
gyön, Veszprém megyében. A Szabad Föld az avatóünnepségről közölt tudósításában töb
bek között a következőket írja:6 „Jelenleg tíz körzeti könyvtár létesült az országban, a na
gyobb városokban, mindegyik több ezer könyvvel rendelkezik. Ezekből látják el a falusi 
könyvtárakat. A veszprémi körzeti könyvtár például nemcsak Mezőszentgyörgyön alapít 
népkönyvtárat, hanem májusban még 10—15 községben.”

Az ország első vidéki művelődési otthonát 1949. november 27-én vasárnap avatták 
Békés községben. Az ünnepségről és az ünnepséget követő Békési Kultúrhét várható ese
ményeiről a Szabad Föld Filmvetitőgép, világvevő rádió, 1000 kötetes könyvtár az ország 
első vidéki kultúmtthonában címmel adott hírt. A lap az avatóbeszédből idézi:7 „A kul- 
túrotthonnak, ahogyan a neve is kifejezi, valóban a demokratikus kultúra otthonává kell 
válni... Meg kell szervezni az otthonban az olvasókört, a csoportos rádióhallgatást, fontos 
filmek megtekintését, az újságok, elsősorban a Szabad Nép és a Szabad Föld rendszeres ol
vasását, fontos cikkeinek megbeszélését, tanulmányozását. Az első kultúrotthont az elkö
vetkezendő esztendőkben százával fogják követni az üzemekben és falvakban az új kultúr- 
otthonok.”



A békési esemény után egy hónappal Angyalföldön, a József Attila téren felavatják 
a főváros első művelődési otthonát. A művelődési otthonok építésével egy új, szocialista 
közművelődési intézményforma kialakítása kezdődött meg, hisz a mai értelemben vett 
művelődésiotthon-hálózat Magyarországon a felszabadulás előtt nem létezett. Statisztikai 
adatok szerint 1938-ban mintegy 1580 kulturális előadóterem volt az országban. Ezeknek 
zöme gazdakörök, katolikus legényegyletek, polgári körök, a katonai irányítás alatt mű
ködő Levente Egyesület kezelésében működött. Feladataik is különböztek a művelődési 
otthonokétól.

A művelődési otthonok tömeges létesítésére a Magyar Dolgozók Pártjának II. Kong
resszusát követően, a művelődési otthonokra vonatkozó párthatározat megszületése után 
(1951. febr. 24.) került sor. A határozat kimondta:8 „A felemelt ötéves terv megvalósítá
sának, valamint a mezőgazdaság szocialista átszervezésének egyik döntő feltételeként tá
mogatni kell a kultúrforradalom további kibontakozását, az egész dolgozó nép szaktudásá
nak és általános műveltségének nagyarányú emelését, az iskolarendszer, a tudományés 
művészet, a könyvkiadás és sajtó, könyvtárak, kultúrotthonok, mozgó képszínházak, rá
dió stb. hatalmas fejlesztése útján.”

A művelődési otthonok fejlesztéséről Révai József, az MDP II. Kongresszusán elhang
zott beszámolójában a következőket mondja: „Hatalmas fejlődést mutat a kultúrotthonok 
kiépülése. 1949-ben csak 74 kultúrotthonunk volt, 1950-ben már közel 600, 1951-ben a 
kultúrotthonok száma túl fogja haladni az ezret és az ötéves terv végére 630 üzemi és 
1850 falusi kultúrotthonunk lesz, vagyis: falvaink és üzemeink többségében lesz már kul
túrotthon.”9

Az MDP II. Kongresszusát követően megrendezték a Kultúrotthonok Igazgatóinak 
Országos Értekezletét (1951. október 13—14). Az értekezlet időszakában már 320 üzemi, 
30 városi, 994 falusi művelődési otthon és mintegy 100 üzemi és termelőszövetkezeti kul
túrterem működött. A falusi művelődési otthonok tevékenységének segítésére 6 járási mű
velődési otthon létesült Cegléden, Móron, Vácon, Berettyóújfalun, Kalocsán, Tatán és Za
laegerszegen. A konferencia az intézmények fő feladatává az agitációt, a tömegpolitikai 
tevékenységet tette. Ezt bizonyítja a konferencia határozata is:10

1. A művelődési otthonoknak fokozottabban részt kell vállalni a békéért folyó küz
delemben. A béketörekvéseknek kifejezésre kell jutni az intézmények minden program
jában.

2. A békepropaganda szervesen összefügg az ötéves terv fokozottabb népszerűsíté
sével. Az agitációs munka minden eszközével segíteni kell a konkrét helyi feladatok meg
oldását, fejleszteni kell a termelési propagandát, a munkafegyelem megszilárdítását, az ál
lampolgári kötelességtudat elmélyítését.

3. Ismeretterjesztő előadásokkal, könyvekkel, szemléltető propagandával és minden 
egyéb célszerű eszközzel népszerűsíteni kell a termelőszövetkezeteket. 4 5 6 *

4. A művelődési otthonoknak az eddiginél több segítséget kell nyújtani a Szovjet
unió, a szovjet nép megismertetéséhez, a szovjet tapasztalatok népszerűsítéséhez.

5. Tovább kell fejleszteni a természettudományos ismeretterjesztő munkát.

6. Javítani kell a művelődési otthonok vezetőinek munkamódszereit, elsősorban
rendszeressé kell tenni a müvelődésiotthon-vezetőség munkáját és fejleszteni kell az in-
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tézmények program szerinti működését. A programok az eddiginél nagyobb mértékben 
elégítsék ki a dolgozók művelődési és szórakozási igényeit.

7. A dolgozók művelődési igényeinek igényesebb kielégítésére művészeti, ismeret
terjesztő és MSZHSZ köröket kell szervezni.

Az első ötéves terv (1950—1954) — az első hároméves tervhez hasonlóan — főfel
adatként említi „a dolgozók növekvő kulturális igényeinek kielégítését, népünk nevelését a 
szocializmus tanításának szellemében”, viszont a kulturális beruházások aránya az összes 
beruházásokon belül 3,6%-ra csökkent. (Az oktatási beruházások például 1950-ben a nem
zeti jövedelem 0,46%-át, 1955-ben 0,27%-át tették ki.) Bár a deklarált célok és a gazda
ságpolitika által biztosított eszközök távol voltak egymástól, a terv részletes naturális 
mutatókat írt elő kulturális területen is (minden tanköteles gyerek végezze el az általános 
iskolát, szélesedjen a könyvtárak, kultűrotthonok hálózata stb.), az egységek a minisztéri
umtól a termelő vállalatokhoz hasonlóan keretszámokat kaptak, ennek megfelelően kel
lett megtervezni például a rendezvények, tanfolyamok és hallgatóik számát. Számított 
adatokból azt állapíthatjuk meg, hogy a kulturális ráfordítások növekedési üteme is csök
kent.

A művelődési otthonok építésében ez az a korszak, amikor minden nagyobb terem
ből, minden lehetséges helyen kultúrházat alakíttat ki a mennyiségi szemléletű kultúrpoli
tikai irányzat — s ezekhez természetesen sem a szükséges anyagi eszközöket, sem a szak
embereket nem tudja biztosítani. (Az 1951-ben felemelt terv az eredeti 50,9 milliárd fo
rint helyett 85 milliárd forintnyi beruházást irányzott elő. Ebből 14 milliárd forintot 
szánt a terv a lakásépítés, község- és városfejlesztés, egészségügyi, szociális, kulturális és 
egyéb beruházásokra. A beruházások igen alacsony hatékonyságának következménye volt 
a lakosság jövedelmének erős visszafogása (1951-es ár- és bérrendezés). Bár 1949—1954 
között az egy munkásra-alkalmazottra jutó évi átlagbér csaknem 74%-kal emelkedett — a 
fogyasztói árak is közel ilyen mértékben emelkedtek.)

A művelődési otthonok fejlesztését két szempontból is az extenzivitás jellemezte. 
Egyrészt a hálózati terjeszkedést — mely jórészt ad hoc jellegű volt, semmilyen átfogó ter
vezés nem szabályozta. Másrészt az extenziv jelleg a „tartalmi” munkában is megnyilvá
nul: minél több előadás, minél több tanfolyam, ember stb. A művelődési otthonok tevé
kenysége elsősorban propagandisztikus jellegű.

Az 1956—1960-as gazdaságfejlesztési tervezet az ellenforradalmi események miatt 
már nem emelkedett törvényerőre. Az extenziv növekedés, a kulturális intézményrend
szer kiépítése az első ötéves terv utolsó éveiben lezárult. Az elkövetkező évek nagy és új 
gondokat hoztak, a kulturális szféra gazdasági helyzete továbbra sem javult számottevően. 
(A népművelési kiadások aránya 1955 után is csökkenő, tovább csökkent a kulturális be
ruházások összes beruházásokon belüli aránya is.)
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AZ INTENZÍV FEJLESZTÉS KEZDETEI (1 9 5 8 -1 9 6 8 )

Bár a második hároméves terv (1958-1960) a szociális, kulturális és lakásellátás terén csak 
a szinten tartást tűzte célul, az 1956-os ellenforradalmat követő időszakban a szocialista



társadalom, az ipar nagyfokú fejlődése a mezőgazdaság szocialista átalakulása új módon 
vetette fel a népművelés feladatait. Ezt tükrözték A Magyar Szocialista Munkáspárt műve
lődési politikájának irányelvei, amelyek 1958-ban jelentek meg. Az irányelvek az embe
rek gondolkodásának szocialista szellemben való átformálását tették feladattá. Ennek ér
telmében a közművelődés fő feladatai:

— a korszerű műveltség tömeges terjesztése;
— a termelőmunka segítése érdekében a szakmai ismeretek mélyítése az ipari és me

zőgazdasági dolgozók körében;
— az irodalmi, művészeti nevelés, a művészi ízlés fejlesztése;
— a kulturális szórakozás elősegítése, a szabad idő tartalmas eltöltése.

A művelődéspolitikai irányelvek a művelődési otthonok számára a következő fej
lesztési irányt jelölték meg:11 „A művelődési otthonok hálózatát — elsősorban társadalmi 
erőforrások igénybevételével — fokozatosan teljessé kell tenni. Az irányítás megjavításával, 
a különböző kulturális szervek tevékenységének jobb összehangolásával el kell érni, hogy 
hivatásuknak megfelelően, valóban művelődési otthonokká váljanak, amelyek művelődési 
lehetőséget, társas szórakozást és kulturált pihenést biztosítanak a dolgozók különböző 
rétegeinek. Munkájukban hasznosítsák az egykori munkásotthonok, olvasókörök jó és foly
tatható hagyományait. A művelődési otthonok biztosíthatják a legmegfelelőbb kereteket 
a munkások és parasztok öntevékeny művészeti csoportjainak tevékenységéhez. Az ének
karok, a tánc- és színjátszó csoportok vonják be üzemük és falujuk minél több dolgozóját 
a kulturális munkába és a néphagyományok folytatásával, erejükhöz mért feladatok válla
lásával szolgálják a maguk nemes szórakoztatását.”

A békési művelődési otthon megnyitásának 10. évfordulóján, az 1958-as párt
irányelvek megjelenését követően megrendezték a Művelődési Otthonok Igazgatóinak II. 
Országos Tanácskozását (1959. április 13—14). A konferenciának az volt a célja, hogy 
körvonalazza az intézmények feladatait az új körülmények között.

A konferencia időszakában már 5000 művelődési otthon jellegű intézmény műkö
dött az országban. Ebből 303 volt szakszervezeti művelődési otthon, 2300 művelődési te
rem, 54 járási, 107 városi, 1869 községi művelődési otthon. Ezenkívül 300 népfront-kört 
és 45 ifjúsági házat tartottak nyilván. Ezeknek az intézményeknek a létrehozására az ál
lam körülbelül félmilliárd forintot és megközelítően ugyanennyi értékű társadalmi mun
kát áldozott.

A konferencia az intézményhálózat fő  problémáit az alábbiakban látta: 1. Rossz a 
legfontosabb munkástelepülések és kerületek (Budafok, Miskolc, Salgótaiján, Angyalföld, 
Csepel) művelődésiotthon-ellátottsága. Ennek fő oka a telepítések egyenlőtlen szóródása, 
amely az egységes intézményfejlesztési terv hiányából adódik. 2. Kedvezőtlenek az intéz
mények épület, felszerelés, berendezésbeli adottságai. A művelődési otthonok külső és bel
ső esztétikuma elmarad környezeti kultúránk fejlődésétől.

A konferencia 30 felszólalója az alábbi lényeges témákban sürgetett intézkedést:
1. A népművelési tanácsok tevékenységének tisztázása. 2. A járási művelődési otthonok 
funkciójának meghatározása. 3. A művelődési otthoni tevékenység és a termelőszövetke
zeti kulturális munka kapcsolatai. 4. A népművelők anyagi és erkölcsi megbecsülésének 
fokozása.
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(„A megbecsülés hiánya már sokszor nagyon elkedvetlenített, de Benke és Bíró elv
társnők előadásából arra következtetek, hogy rövidesen fordulatnak kell beállni. Ezt biz
tatónak veszem és bátran merem társaink nevében kijelenteni, hogy a művelődési munka 
dolgozói nem lesznek hálátlanok, ha csak kicsit is többet törődnek problémáinkkal, ez 
gyümölcsözik majd munkánknál.”12)

A párt művelődéspolitikai irányelveinek megjelenését követően egy sor állami intéz
kedésre került sor. Az intézkedések egyrészt a hálózatépítést, másrészt a különböző kultu
rális szervek együttműködését és a társadalmi erőforrások jobb kihasználását szolgálták.

1960 januáijában megjelent a művelődési otthonok létesítésének, működésének és 
irányításának alapvető szabályait meghatározó 2/1960. (I. 6.) kormányrendelet és a végre
hajtására kiadott 3/1960. (VI. 16.) MM. számú rendelet. A jogszabály kimondja, hogy 
„A művelődési ház, otthon, kör vagy klub a dolgozók művelődését szolgáló intézmény. 
Célja és feladata, hogy segítse a lakosság világnézeti, politikai, szakmai, továbbá művészeti 
nevelését, általános műveltségének emelését, nyújtson ösztönzést és lehetőséget a társas 
élet formáinak kialakításához és a színvonalas szórakozáshoz. E kitűzött célokat és felada
tokat a dolgozók tevékeny közreműködésével valósítja meg...

Művelődési otthont tanács, vállalat, üzem, hivatal, intézet, intézmény, szövetkezet 
vagy szakszervezet létesíthet és tarthat fenn; az említett szervek művelődési otthont közö
sen is létesíthetnek és tarthatnak fenn.”13 A rendelkezés az előzőkön kívül még három na
gyon lényeges kérdésben intézkedett:

1. Kimondta, hogy a megyei művelődési otthonok (népművelési tanácsadók), vala
mint a járási művelődési házak az illetékességi területükön működő művelődési otthonok 
módszertani hálózati központjai.

2. Elrendelte, hogy a művelődési otthonoknak feladataik megvalósítása érdekében 
éves munkatervet kell készíteni, amelyet a fenntartó szervek hagynak jóvá.

3. Az intézmények működését a területileg illetékes tanácsoknak működési enge
délyben kell jóváhagyni.

1960 májusában megjelent a művelődésügyi miniszter 178/1960. (MK. 22.) MM. szá
mú utasítása a művelődési otthonok működési szabályzatáról. A működési szabályzat meg
határozta a művelődési otthon fogalmát, típusait, feladatát, működési területeit, felügyele
tét és irányítását, valamint a tömegszervezetekkel és társintézményekkel való együttmű
ködését.

1961-ben a Szakszervezetek Országos Tanácsa, a Kommunista Ifjúsági Szövetség, a 
Hazafias Népfront, a Magyar Nők Országos Tanácsa, a Tudományos Ismeretterjesztő Tár
sulat, a Szövetkezetek Országos Szövetsége, a Magyar-Szovjet Baráti Társaság és a Műve
lődésügyi Minisztérium első ízben rögzítette közös irányelvekben a népművelés feladatait, 
az együttműködő szervek egészséges munkamegosztását.

1965. július 15-én megjelent a művelődésügyi miniszter 4/1965. (VI. 15.) MM. szá
mú rendelete a művelődési otthonok és a közművelődési könyvtárak közös fenntartásának 
egyes kérdéseiről. A rendelkezés lehetőséget adott arra, hogy egy település (város, kerület, 
község) üzemei, társadalmi szervezetei stb. közösen fedezzék egy vagy több művelődési 
otthon fenntartási és működési költségeit. Egyben önálló igényeket, követelményeket tá
masszanak a támogatott intézménnyel szemben, sőt, a település közművelődési terveinek



kialakításában is részt vegyenek. 1968-ban a Termelőszövetkezetek Országos Szövetsége 
és az Országos Népművelési Tanács, 1969-ben pedig a Kisipari Szövetkezetek Országos 
Szövetsége és a Népművelési Tanács jelentetett meg közös felhívást, amelyben többek kö
zött a művelődési otthonok és a termelő egységek közötti együttműködés fokozására is 
felhívta a figyelmet. Ezt követően a közös fenntartású intézmények száma évről évre sza
porodott.

A művelődési otthonok történetének jelentős eseménye a 202/1965. (MK. 18.) MM- 
SZOT számú együttes utasítás megjelenése a megyei (fővárosi) művelődési házak szervezé
séről és működéséről. E jogszabály megszületése után kiépültek a művelődésiotthon-háló- 
zat legfontosabb láncszemei, a megyei művelődési házak. Az első megyei művelődési köz
pont már az 1965-ös utasítás megjelenése előtt két évvel létrejött Szabolcs megyében. 
1966-ra pedig 9-re szaporodik a megyei intézmények száma. Munkatársi gárdájuk 77 főhi
vatású dolgozót és megyénként mintegy 100—120 tiszteletdíjas és társadalmi munkás szak
embert számlál.

E korszak gazdasági cselekvési programját meghatározó második ötéves terv ( 1961 — 
1965) készítésekor már hatottak azok az új áramlatok és viták, amelyek az oktatás igen lé
nyeges gazdasági jelentőségére hívták fel a figyelmet. Egyre inkább nyilvánvalóvá vált, 
hogy a gazdasági fejlődés lényeges feltétele a szakmastruktúra átalakulása, hogy a munka
erő szakmai és műveltségi színvonalának emelése és a kulturális ráfordítások növelése a gaz
dasági fejlődés nélkülözhetetlen feltétele. A hatvanas években heves viták folytak az opti- 
malizáció és humanizáció kérdéséről; a műszaki, természettudományos és humán képzés
ről, az oktatási reformról. A második ötéves terv leglényegesebb kultúrpolitikai vonatko
zása az 5+1-es oktatási reform bevezetése. A terv célul tűzte ki a vidéki kulturális közpon
tok fejlesztését, ismeretteijesztő, továbbképző tanfolyamok szervezését.

A harmadik ötéves terv (1966—1970) kulturális téren főleg az oktatás feladataival 
foglalkozik, s ez a népgazdaság szakképzett munkaerő-igényének kielégítését célozza. A 
művelődésiotthon- és könyvtári hálózat feladatául a lakosság általános és szakmai művelt
ségének emelését írja elő. E korszakban a művelődéspolitika leglényegesebb feladata is az, 
hogy segítse a tudományos-technikai forradalom feltételeinek megteremtését.

Az új gazdasági mechanizmus előkészítése és bevezetése is lényeges feladatokat állí
to tt  a művelődéspolitika és a művelődési otthonok elé. Az Országos Népművelési Tanács 
1966-ban kiadott irányelvei a főbb népművelési feladatokat az alábbiakban jelölik meg:14

— Hazánk gazdasági erejének fokozása érdekében a műszaki-technikai kultúra ter
jesztése, a szakoktatás segítése a népművelés eszközeivel (tanfolyamok, a szakirodalom ter
jesztése, szakkörök, természettudományos ismeretterjesztés).

— A gazdasági reform megértetése, gazdasági, politikai ismeretterjesztés.

— Politikai, világnézeti, erkölcsi nevelés.

— Művészeti, esztétikai nevelés.

Az 1966-1970-es kulturális ötéves tervezéshez az első két pontra helyezték a hang
súlyt.
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AZ INTENZÍV FEJLESZTÉS KORSZAKA (1968-TÓL)

Az új gazdasági mechanizmus a kultúrpolitikában, a kulturális szféra irányításában és gaz
dálkodásában is sok tekintetben változást jelentett. A negyedik ötéves terv (1971 — 
1975) „megkülönböztetett figyelmet fordít a társadalmi-gazdasági fejlődés, a technikai ha
ladás egyik legfontosabb feltételének, a népesség általános műveltségének és a szakmai is
meretek színvonalának emelésére”.15 Az oktatás terén: technikumok szakközépiskolává, 
felsőfokú technikumok főiskolává szervezése, emelt szintű szakmunkásképzés, tagozatos 
osztályok. A népművelés terén: a tudományos ismeretterjesztés bővülése, szakkönyvtárak 
fejlesztése, a művelődési otthonokban kibontakozó szakköri mozgalom.

A 105/1968. (MK. 1) MM. számú, a művelődésiotthon-jellegű intézmények tovább
fejlesztéséről szóló utasítás megjelenését követően (1968 január) az intézményeket három 
kategóriába sorolják: művelődési központ, művelődési ház és klubkönyvtár. Az 1968-as 
utasítás a művelődési otthonok működési feltételeinek felülvizsgálását is jelentette. Az 
addig nyilvántartott 3311 (nem zártkörű) intézményből 1695 felelt meg a megszabott mi
nimális követelményeknek, s kapott új működési engedélyt. Ez az intézkedés a valós igé
nyekhez és a tényleges lehetőségekhez közelítette ugyan az intézmények működését, az 
első lépést jelentette a korábbi illúziók felszámolásában, egy sor kérdést azonban nem ol
dott meg.

Az Országos Népművelési Tanács kétéves előkészítő munka után megrendezte az 
Országos Népművelési Konferenciát a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében 
(1970. május 14—16). A párt 1958-as művelődéspolitikai irányelveinek megjelenése, vala
mint az Országos Népművelési Konferencia megrendezése között több mint egy évtized 
telt el. A társadalmi-gazdasági fejlődés és az életmód változásai szükségessé tették a nép
művelés elméletének és gyakorlatának, az MSZMP művelődéspolitikai irányelveiben megfo
galmazott közművelődési törekvéseknek a továbbfejlesztését, egységes koncepció és az ak
kori helyzetnek megfelelő követelményrendszer kialakítását. A konferencia összehívásával 
az Országos Népművelési Tanács a fenti szándékot kívánta előbbre vinni.

A konferencia tézisei új közművelődési koncepciót körvonalaztak. E koncepció 
megkísérelte másként értelmezni a közművelődés össztársadalmi szerepét, egyes ágainak 
kapcsolatát és viszonyát a művelődés más területeivel. A közművelődés korábbinál nyitot
tabb, integránsabb megfogalmazására, az önművelés jelentőségének hangsúlyozására töre
kedett.

„A közművelődés a különböző művelődési-közoktatási, közművelődési, tudományos 
és művészeti intézmények, a tömegközlési eszközök, a társadalmi szervezetek kulturális 
nevelőmunkája révén megvalósuló, a társadalom fejlődő szükségleteire épülő, az egyének 
és csoportok műveltségét, személyiségét fejlesztő, mindezt az egyének öntevékenységének 
állandó erősítésével megvalósító tevékenység. Részben társadalmi méretekben szervezett, 
tervszerűen irányított folyamat, részben az egyének — társadalmilag ugyancsak meghatáro
zott — önművelési tevékenysége.”16 A konferencia ajánlásai sürgették a párt- és állami irá
nyítás hatékonyságának növelését, a tárgyi és személyi feltételek javítását, a népművelés 
tudományos megalapozásának fokozását.

1972. március 23—25 között megrendezték a Művelődési Otthonok Vezetőinek III. . 
Országos Tanácskozását. A konferencia arra tett kísérletet, hogy az ONT 1965-ös irányel
veinek, valamint a népművelési konferencia közművelődési koncepciójának gondolati ala
pozását felhasználva egzakt módon meghatározza a művelődési otthon jellegű intézmé-



nyék specifikumait, az intézményi jellemzőket és funkciókat. Az intézményi jellemzők 
között olyan fontos meghatározók rögzítésére került sor, mint a művelődési otthonok te
lepüléstípusonkénti szerepe, az intézmények helyi jellege.

Az intézmények legáltalánosabb funkcióit a konferencia a következőkben jelölte
meg:

1. A helyi közösségi-társadalmi élet érdekében a közös művelődés és szórakozás fel
tételeinek biztosítása, ennek megszervezése.

2. Az alkotó tevékenység kibontakoztatásának tömeges lehetősége.

3. A tudományos, a művészeti alkotások és a közösségek találkozásának elősegítése.

E korszak kulturális fejlődésének sajátosságait tömören jellemzi A kultúra fejleszté
sének távlati koncepciója 1970—1985 című dokumentum:17

„Az 1960-as évek közepétől, de különösen az utóbbi években új, intenzív szakaszá
hoz érkezett el kulturális életünk fejlődése. Jellemző vonásai a következők:

— kulturális életünk tartalmában és formájában egyaránt egyre sokrétűbbé és dif
ferenciáltabbá válik;

— mind nagyobb szerepe lesz benne általában véve a közművelődésnek, ezen belül 
a művelődés aktív közösségi formáinak;

. — de ugyanakkor, vele egyidőben és azonos összefüggésben, az egyén (az alkotó és 
befogadó) önálló cselekvésének, választásának; a kisebb és nagyobb közösségek, telepü
lések önálló arculatú kulturális tevékenységének;

— mindezzel, a mennyiségi követelmények mellett, mind fokozottabban szerepet 
kap a minőség, az azonosság mellett a sajátosság.

Kulturális életünk fejlődésének intenzív szakasza most van kibontakozóban, jellege 
azonban máris kétségbevonhatatlanul megfigyelhető: a művészeti élet fejlődésének bizo
nyos pozitív jelenségeiben, a művelődési formák differenciálódásában, az egyének és kö
zösségek kezdeményezési kedvének észrevehető fokozódásában, a közösségi művelődési 
formák szerepének növekedésében. (Utóbbi főleg az ifjúság megélénkülő kulturális aktivi
tására jellemző — bár nem mindig találja még meg a megfelelő kereteket. Ezt mutatja min
denesetre az amatőr művészeti mozgalom, a klub- és szakköri mozgalom mennyiségi és mi
nőségi fejlődése, az ifjúságnak a művelődési otthonok látogatottságában való 70%-os ré
szesedése.)

Az új szakasz kibontakozását a gazdasági nehézségek mellett több más tényező is 
gátolja: az intézményrendszer strukturális és működésbeli hiányosságai, az újhoz alkalmaz
kodni nem tudó szemlélet; a koncepcióhiány; az intézménytípusok, az egyéni és szakmai 
érdekek elkülönülése, izolációja.

Kulturális életünk fejlődése mindenesetre fordulóponthoz — vagy legalábbis a fordu 
lópont lehetőségéhez érkezett el. A társadalom egészének kulturális fejlődése követte a tár
sadalmi-gazdasági fejlődést, és kitöltötte a számára biztosított kereteket. Eredményeink 
jelentősek, de a szocializmus építésében előttünk álló feladatok perspektívájából nézve
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nem elégségesek. Ahhoz, hogy a kultúra társadalmi méretekben betölthesse feladatát, a 
szocialista tudat kialakításában és formálásában szélesíteni kell a jelenlegi kereteket és biz
tosítani kell a további intenzív fejlődés feltételeit. Mivel a társadalom kulturális színvonala 
a gazdasági szint fejlődésével fokozódó mértékben hat vissza magára a társadalmi-gazdasági 
fejlődésre, egész társadalmunk érdeke, hogy ez megtörténjék.”

A Magyar Szocialista Munkáspárt 1972 novemberi Közművelődési Határozatát meg
előzően széles körű tényfeltáró-elemző munka indult meg. A kulturális szféra eszmei-poli
tikai irányításának elemzése mellett lényeges volt a művelődésügy anyagi helyzetének és a 
gazdálkodás hatékonyságának vizsgálata is. A Központi Népi Ellenőrzési Bizottság számos 
hiányosságra mutatott rá, így például arra is, hogy a művelődésre fordítható eszközöket a 
vállalatok sok esetben nem kifejezetten kulturális célokra használják fel. A művelődési 
otthonokkal kapcsolatban a párthatározat egyik előkészítő anyagában (kézirat) az alábbi
akat olvashatjuk:

„A művelődési otthonok a közművelődés szempontjából leginkább figyelemmel kí
sért intézmények. A művelődési otthonok száma meghaladja a 3600-at. Ebből 3000 műve
lődési otthon a tanácsok, 500 a szakszervezetek, 140 pedig egyéb szervek irányítása alá 
tartozik. Viszonylag kis számban működnek ún. közös fenntartású művelődési otthonok.

A művelődési otthonok tevékenységében — a látogatottság számát figyelembe vé
ve — kiemelkedő szerepe az ismeretterjesztő rendezvényeknek és a műsoros esteknek volt. 
A művelődési otthonokban tartott ismeretteijesztő előadások száma az 1965—71-es évek 
között 92 ezerről 103 ezerre emelkedett, a résztvevők száma csaknem azonos nagyságren
dű volt. (4462 ezer — 4442 ezer fő.) A műsoros estek száma 37 ezerről 31 ezerre, látoga
tottsága 7,9 millió főről 6,7 millió főre csökkent. A műkedvelő művészeti csoportok szá
ma 12 ezerről 9100-ra, tagjainak száma 253 ezerről 180 ezerre mérséklődött. (Ez azonban 
a kevéssé életképes, alacsony színvonalon működő csoportok megszűnését is magában fog
lalja.) Az ismeretteijesztő szakkörök és tagjainak száma azonos szinten maradt. Az utóbbi 
időben jelentősen emelkedett a klubfoglalkozások látogatottsága.

Az elmúlt 6 év alatt beruházásból 372 művelődési otthon létesült. Az 1968. évben 
végrehajtott felülvizsgálat hatására megszűnt egy sor korszerűtlen, a növekvő szakmai fel
adatoknak megfelelni nem tudó intézmény. A legutóbbi felmérések (1971) szerint az in
tézmények 54,3%-a dolgozott kielégítő feltételek között...

...Az országos adatok — s ezt a KNEB 157 művelődési otthonnál végzett reprezenta
tív vizsgálatának adatai is megerősítik -  azt mutatják, hogy az állami támogatás átlagosan 
a kiadások 50—55%-át fedezi. A kielégítő átlag azonban helyenként kevésbé kiegyensúlyo
zottgazdálkodási feltételeket takar. A művelődési otthonok egy részénél az anyagi fedezet 
hiánya gátolja a kielégítő munkát (4—5 megyében az állami támogatás nem éri el a 40%-ot 
sem).

Az Országgyűlés jórészt ezért 1973. évre 20 millió forintot engedélyezett a művelő
dési otthonok — elsősorban a munkáslakta településeken működő — támogatásának növe
lésére...

...A vállalati művelődési otthonok anyagi eszközei szorosabb kapcsolatban állnak 
a kitűzött feladatokkal, a vállalatok — rendelkezésükre álló forrásaikból — közvetlenül is 
támogatják működésüket. Korábban a vállalatok termelési költségeik között számolták el 
ezeket a kiadásokat. 1968 óta az a helyes elv érvényesül, hogy nem terhelheti a termékek 
árát (közvetlenül) a vállalat kulturális tevékenysége. Megállapításra került valamennyi vál
lalat részére egy -  a gazdálkodás eredményétől független -  pénzalap („R ” fix), amely a



szociális-kulturális tevékenység fedezetére szolgál. E pénzalap felett a rendelkezési jog 
a vállalati szakszervezeti bizottságot illeti meg. A nyereségből képzett részesedési alapból 
további eszközök átcsoportosítására van mód. A szerzett tapasztalatok alapján — a gazda
ságirányítási rendszer módosítását célzó munkálatok során — a továbbfejlesztés irányát a 
következőképpen lehet meghatározni:

— az 5 évvel ezelőtt megállapított fix összegű szociális-kulturális alap („R ” fix) 
összegét célszerű felülvizsgálni, s évenként bizonyos mértékű automatikus növelésére lehe
tőséget adni;

— a vállalatok szociális-kulturális célú állóeszközeinek karbantartását, felújítását a 
vállalati költségek között kellene biztosítani.”

A párthatározat a művelődési otthonok leglényegesebb feladatául az aktív, közössé
gi művelődés szolgálatát állítja:

„A művelődési otthonokat és klubokat, mint a közösségi nevelés, a társas élet és az 
aktív művelődés intézményeit kell továbbfejleszteni. A nem hivatásos együttesek, tudomá
nyos ismeretszerző körök, klubok munkája révén a lakosság mind szélesebb rétegeit von
ják be a művelődésbe, segítsék a szocialista brigádok kulturális munkáját. Színház- és mo
zielőadások, hangversenyek, kiállítások és ismeretterjesztő előadások rendezésével vegye
nek részt a tudományos és művészeti értékek mind szélesebb tömegekhez való eljuttatásá
ban. Vállaljanak nagyobb felelősséget az intézményben folyó kulturális munka eszmei-po
litikai, szakmai színvonaláért.”

1974 igen jelentős eseménye az MSZMP KB által összehívott Országos Közművelő
dési Tanácskozás. A KB március 19—20-i határozatának megfelelően, a Minisztertanács 
1035/1974. határozata alapján 1974. szeptember 23-án újjáalakult az Országos Közműve
lődési Tanács. Feladata a közművelődés összehangolt irányítása, ellenőrzése, fejlesztésének 
elősegítése.

Az MSZMP XI. Kongresszusán elfogadott programnyilatkozat a társadalmi tudat, a 
kultúra és az életmód fejlesztésével kapcsolatban hangsúlyozottan foglalkozik a közösségi 
művelődéssel, a művelődési otthonok szerepével :18

„A szocialista társadalom bővülő lehetőségeket teremt a személyiség sokoldalú fej
lődéséhez.

A művelődés az egyén fejődésének és közösségi kapcsolatainak nélkülözhetetlen 
tényezője, közösségteremtő erő. A fejlett szocialista társadalom építése szükségessé teszi 
az egyes emberek és a közösségek sokoldalú továbbképzését szolgáló közművelődési rend
szer szervezeti és eszmei erősítését. Fejlesztjük a könyvtárak, a művelődési házak és más 
kulturális intézmények országos hálózatát. Gazdagítani és társadalmi méretekben terjesz
teni kell az egyéni és közösségi öntevékeny művelődést. El kell érni, hogy az önművelés, 
a kultúra öröme a társadalom minden tagjának személyes és állandó szükségletévé váljék.

Az életkörülmények javulásával mind több és kedvezőbb lehetőség nyílik a növekvő 
szabad idő kulturált felhasználására. Mindent el kell követni, hogy ennek igénye is általá
nossá váljék, s a növekvő szabad idő az emberi kapcsolatok erősítését szolgálja. Terjeszteni 
kell az igényes szórakozás közösségi formáit. Az ízlésromboló jelenségeket ki kell szoríta
ni a szórakoztatásból. Szükséges, hogy a pihenés, az üdülés, a testedzés és a mind tömege
sebbé váló utazás lehetőségei nagymértékben bővüljenek, feltételei javuljanak.”
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Az aktív közösségi művelődéshez a tartalmi munka elengedhetetlenül szükséges 
javítását azért is kell hangsúlyozni, mert a művelődési otthonok működési feltételeinek 
számos hiányosságát (az extenzív korszakból örökölt korszerűtlen épületállomány, a nép
művelői szakképzettséggel rendelkező munkatársak alacsony százaléka stb.) csak így lehet
séges kompenzálni. A kultúra fejlesztésének távlati koncepciója az aktív-közösségi kultúra 
intézményrendszerének fejlesztésére vonatkozóan az alábbiakat állapítja meg:19

„Intézményrendszerünk hiányai legélesebben az aktív-közösségi művelődést szolgá
ló intézményrendszerben jelentkeznek. Tervünk ezért viszonylag nagyobb ütemű fejlődést 
igyekszik biztosítani a művelődési otthon jellegű intézményeknek és a könyvtáraknak, 
belátva, hogy kulturális életünk fejlődését nélkülük nem biztosíthatjuk. Ezzel igazíthatjuk 
ki kulturális életünk korábbi — polgári örökségként magunkkal hordozott — aránytalansá
gát, s építhetjük ki a szocialista közművelődés alapvető intézményrendszerét.

E feladathoz tartozik mindenekelőtt:

a) A módszertani irányító-szervező feladatokat ellátó művelődési központok, s a he
lyi feladatokat ellátó művelődésiotthon-hálózat fokozatos kiépítése, továbbfejlesztése, 
működésének magasabb színvonalon való biztosítása.

b) A közművelődési, továbbá a tudományos- és szakkönyvtár-hálózat rendszerének 
egész országra kiterjedő felépítése (beleértve a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár hálózatát 
is).”

Jegyzetek

^Országos Népművelési Konferencia 1970. Előkészítő tanulmányok 3. kötet. Országos Népművelési 
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2Uo. 15. 1.
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4
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kiadó 1967. 601. 1.

^Magyarország hároméves terve. ОТ 1947, 24. 1.
^Szabad Föld, 1949. máj. 1. 3. 1.
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9Uo. 107.1.
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TÖRTÉNELEM, GAZDASÁG

Nyírmeggyes Szabolcs-Szatmár megye szatmári részének közepes nagyságú falva. A falu 
határa, dimbes-dombos talaja jórészt savanyú homok.

A település lakóinak száma a legutóbbi népszámlálás adatai szerint 2695 fő. A mun
kaképes lakosság kb. 2/3-a a helyi termelőszövetkezetben dolgozik. A faluból elsősorban a 
járási székhelyre járnak el dolgozni, Mátészalkára, ami mindössze 6 km-re van a falutól.

A község szociális-kommunális ellátottsága a szabolcsi átlagnak megfelelő; ez pedig 
még elég sok kívánnivalót hagy maga után, elsősorban az iskola, az útviszonyok azok, ame
lyek sürgősen javításra szorulnak.

Mielőtt elkezdenénk a falu kulturális életének elemzését, röviden vázoljuk a falu 
múltját, gazdasági, társadalmi változásait.

A település nevét a XVI. századtól jegyezték a korabeli okmányok. Az első statiszti
kai felmérések azt tükrözik, hogy a falu határán szántóföldi művelést folytattak. Ez a hely
zet jórészt változatlan maradt az 1960-as évek elejéig. A gazdálkodás módjára a középbir
tok a jellemző, hat család gazdálkodott a falu határának 73%-án, amiből következik, hogy 
a parasztság zöme zsellérsorban volt.

A népesség az első népszámlálástól kezdve állandó növekedést mutat (1869-ben 
1682 lakos, 1900-ban 1737 lakos).

A falu nemzetiségi megoszlása nem volt speciális, mindössze hat nem magyar ajkú 
lakost tartottak számon (1900-ban).

A vallási viszonyokra jellemző, hogy a lakosság 73%-a református a század elején, ez 
az arány érvényes a mai falura is. A községben a felszabadulás előtt is meglevő református 
népiskola ellenére 1900-ban a lakosság 53%-a, 1941-ben még26%-a volt analfabéta. A tör
ténelmi események közül csak a legnagyobbak tudatosodtak az emberekben. Még emlé
keznek a Tanácsköztársaság idején megalakult földosztó bizottságra, ami teljes egészében 
helyi kezdeményezés volt, bár a földosztásra nem kerülhetett sor. Máig is legendák kerin
genek a román katonák által kivégzett 27 nyírmeggyesi férfiről. A kivégzés oka: valaki rá
lőtt a bevonuló ellenséges katonákra. Újabb jelentős nyomokat csak a zsidóüldözés és a 
második világháború hagyott az életükben.

Nyírmeggyes 1944. október 4-én szabadult fel. A felszabadulás legjelentősebb vív
mánya a falu lakóinak a földosztás volt. A földosztást 1945 áprilisától kezdve hajtotta 
végre a bizottság, az ezzel kapcsolatos bizonytalanságok, a félelem a földesurak visszatér
tétől itt is megfigyelhető volt. Végül is 400 család ju to tt földhöz, gyökeresen megváltoztak



a falu földbirtokviszonyai: 1935-ben az 1 kát. h-nál kevesebb földdel rendelkezők szám
aránya 42,3%, ez 1945 után 7,7%-ra csökkent. A termelés módszereiben azonban 
még semmi nem változott.

A község társadalmi életében eddig nem tapasztalható forrongás volt megfigyelhető. 
Egymás után alakultak meg a pártok, így a felszabadulás előtt is működő kisgazdapárt mel
lett a parasztpárt, a szociáldemokrata párt és a kommunista párt. 1945-ben és az azt köve
tő évben még a kisgazda- és a parasztpárt rendelkezett a legnagyobb befolyással. A pártok 
koordinálására és a helyi közélet intézésére a pártokból delegált 3—3 tagból létrehozták 
a Nemzeti Bizottságot.

Az első lépést a nagyüzemi gazdálkodás felé 1949 szeptemberében tették meg. 11 
tag, kb. 100 holdon megalakította a Petőfi Termelőszövetkezeti Csoportot, amely még a 
tagok vagyonával gazdálkodott. Ez a kis mag jó kezdet volt; 1 évvel később már 500 hol
don termeltek.

A spontán elinduló folyamatot 1952-ben egy országos tsz szervezési kampány volt 
hivatva elősegíteni. Ennek hatására az egész falu termelőszövetkezetekbe szerveződött. A 
szervezés eszköze ekkor még a gazdasági kényszer volt. Az elhamarkodott szervezés ennek 
a termelési évnek a végén súlyos gazdasági csődöt okozott. Ez oda vezetett, hogy 1953- 
ban a Nagy Imre beszéd hatására az első tsz egészen kis magját kivéve mindenki kilépett a 
tsz-ekből. A földeket visszakapták, így az 50-es években a kisparaszti gazdálkodás vált újra 
jellemzővé a falura. A megmaradt Petőfi-tsz, mivel a földek javát tartotta meg, a környék 
egyik legjobb termelőszövetkezete lett. Innen még 1956-ban sem lépett ki seníci. Az ellen- 
forradalom csupán néhány tétova szervezkedés és gyűlés formájában érintette a községet.

Végül a község mai életét is meghatározó mezőgazdasági átszervezésről kell szól
nunk ebben a rövid gazdaságtörténeti részben. Ez az immár második átszervezés a szerzett 
rossz tapasztalatok miatt nagyobb nehézséget jelentett a korábbinál, hiszen az elsőből 
csak annyit láttak, hogy o tt tönkre lehet menni. A gazdasági kényszert most a meggyőzés, 
az agitáció váltotta fel, de túlkapások így is előfordultak. 1960 tavaszára, 4 hónap alatt 
az egész falu termelőszövetkezetbe szerveződött; a már korábban is működő Petőfi tsz-be. 
A kollektivizálás feltétlenül szükségszerű volt ebben a nagyon szegény nyírségi faluban, de 
az átszervezés módjában elkövetett hibák ma is éreztetik hatásukat. Elsősorban arról a 
korosztályról van szó, amely az átszervezés idején érte el a nyugdíjkorhatárt, és jelenleg is 
(kb. 200 fő) az igen alacsony tsz-járadékból, a létminimum alsó határán tengeti életét. Se
gítségként itt csak a gyermekek támogatása jöhetne szóba, de ennek az ellenkezőjével gyak
rabban találkozunk. A szervezési hibák másik máig tartó hatása a tsz-demokráciában, a fa
lusi közéletben lelhető fel. Úgy véljük, ez lehet az egyik oka annak, hogy a parasztság köz
életi aktivitása nem bontakozott ki, s a szövetkezeti tagsági jogok nemegyszer formálissá 
válnak.

A tsz-parasztság helyzetét egyébként sem az határozta meg, hogy mindenki tsz-tag 
lett. Az első három évben a sok rossz földdel megnövekedett tsz akb. 5000 holdas terü
leten olyan kis termelési értéket produkált, hogy pénzt egyáltalán nem tudott fizetni, csak 
némi terményt kaptak a tagok. Ezért az addig o tt dolgozók jó része megpróbált kilépni és 
az iparban elhelyezkedni. A folyamatot adminisztratív úton is megkísérelték megakadá
lyozni. A gyökeres változást a termelésben egy merész beruházás hozta meg. A tagok igen 
erős ellenállását leküzdve, sikerült a kormányprogramnak megfelelően és az állami támo
gatást kihasználva egy 1200 holdas gyümölcsöst telepíteni. Az állam által biztosított fel-

5 8  / A U ER  K .-K Ó R Ö D I J . -S Z A B Ó  E .: N Y ÍR M E G G Y E S ...



AUER K .-K Ó R Ó D I J . -S Z A B Ó  E .: N Y ÍR M EG G Y ES... / 5 9

tételek igen kedvezőek voltak, megfelelő eredmény elérése esetén. A nyírmeggyesieknek 
sikerült; az egyébként alig használható rossz homok kiváló almatermőnek bizonyult.

A gyümölcsös termelési értéke 1973-ban csak almából több'mint 40 millió forint 
volt, s közben a többi termelési ágat is fejleszteni tudták. Az elért eredményekkel a tagság 
általánosan elégedett. Hiába mutatkozott 1974-ben már visszaesés az előző évekhez ké
pest, hallani sem akarnak új, esetleg nagyobb összegű, kockázatos beruházásról. Az önfe
ledt gyűjtögetés egyelőre leköti energiájukat, és nemcsak a veszteségtől, de az átalakuló 
termelésszerkezettel járó szakmai továbbkégpéstől is félnek. A tsz szakember gárdája meg
felelő, de a vezetők és tagok viszonyára ez már nem mondható. A termelőszövetkezeten 
belül ez azt eredményezi, hogy elég nagy nehézségekkel jár még egy-egy közgyűlés össze
hívása is, úgyhogy ilyenkorra időzítenek valamilyen ajándékkiosztást is. Megfelelő infor
mációk hiányában (a brigádgyűlés nem nyújtja ezt) a tagok érdemben nem tudnak hozzá
szólni a gazdálkodáshoz. Ez az oka annak, hogy a vezetőknek néha a valóban jó, hasznos 
kezdeményezéseket is nehéz elfogadtatniuk. A nehézségek ellenére meglevő elégedettség
nek legfontosabb okai anyagi természetűek. Hiszen a nők is megkeresik a 2400 Ft-ot át
lagban, a férfiak ennél többet is. Egy tízórás munkanapra 88 Ft esik, és ehhez járul még a 
háztáji jövedelem.

Ezek a község történetének legfontosabb gazdasági összetevői, amelyek szorosan 
összefüggenek a társadalmi, kulturális élet alakulásával.

MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYRENDSZER

A helyi érdekek képviseletének legfontosabb intézménye a tanács. Nyírmeggyes önálló ta
nácsú község, 34 tanácstaggal. Az apparátus az elnökön és a titkáron kívül még 3 szakigaz
gatást végző előadóból áll. A tanácsi vezetők munkájáról alkotott vélemény, s az a hosszú 
idő, amit eddig tisztségükben eltöltöttek, azt tükrözi, hogy jól és a lakosság bizalmának 
megfelelően töltik be hivatásukat. A megnövekedett tanácsi önállóság új feladatokat rótt 
rájuk is, az új terhek pedig leginkább a tanácsi költségvetés évi elosztásán és beosztásán 
mérhetők le leginkább. A rendelkezésre álló összeggel saját belátása szerint gazdálkodik a 
tanács. Ez az összeg 1974-ben 5 964 000 Ft. Ebből költségvetési fedezet 3 164 000 Ft, a 
fejlesztésre szánt összeg 2 800 000 Ft. Az egész falu egészséges szemléletére jellemző, 
hogy a költségvetés mintegy 56%-át kulturális feladatok megoldására tervezik. (Ebből je
lentős hányad a négy tantermes iskola építésére jut.) A tanács munkáját híven tükrözik ter
vei és a nyomukban megvalósult eredmények. A kulturális élet tanácsi irányítása határoza
tok és utasítások hozatalával, ezek megvalósulásának segítésével és ellenőrzésével történik. 
A községi tanács kulturális igazgatásában a járási vezetés szerepe csak irányelvek, vélemé
nyek adására és koordinálására korlátozódik. Direkt irányítási eszközöket a járási műve
lődésügyi csoport a község felé nem alkalmaz. (A községi költségvetésből fedezik a kultu
rális kiadásokat is.) Bár a jogszabályokból adódó kapcsolatok a művelődési irányítás terén 
is merevebbek a járás és a község között, a járási hivatal nem él ezen jogaival. Ez egyenes 
következménye annak, hogy a hivatal művelődési csoportja mindössze 4 emberből áll: ők 
fogják össze 38 község kulturális életét. A községi tanács önállósága tehát művelődési té
ren is teljes, nem is tudnak néha mit kezdeni ezzel a hirtelen jö tt „szabadsággal” .



Megyei szintről irányelvekkel próbálnak szempontokat adni, mint például: az ateista 
propaganda felfuttatása; művészeti vonalon a hagyományok ápolása; az ifjúsági törvény 
végrehajtása és a női egyenjogúság megvalósítása. Nagyon általános elvek ezek ahhoz, 
hogy egy falu művelődési igazgatása konkrét munkatervéhez segítséget nyújtsanak. Három 
év művelődéspolitikai vonalon született tanácsi határozatait és utasításait vizsgáltuk meg. 
Ezek döntő részben az oktatásra, az iskola tevékenységére vonatkoznak, ami megfogha
tóbb valóság, hosszú idők óta kialakult szervezeti keret a művelődési igazgatás számára. 
(Ebből már következtethetünk a községi szintű népművelés magárahagyottságára.)
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A következő kulturálisoktatási intézmény az általános iskola. Az iskola 20 fős pedagógus- 
gárdájában már nincs szakképzetlen nevelő, de több tanítóképzői végzettségű oktató felsőbb 
osztályokban szaktárgyat ad elő. (Az iskola igazgatója is csak tanítóképzőt végzett.) Állan
dó probléma emellett az oktatóhiány, mivel a tanári karból 2—3 fő gyermekgondozási 
segéllyel otthon van, 2 szakfelügyelő tanáruk pedig csak csökkentett óraszámban taníthat. 
A pedagógusok többsége fiatal.

Az iskola eredményei közül: a tanulmányi eredmény az utóbbi 3 évben századnyi 
eltérésekkel 3,7 körül ingadozott. A továbbtanulási arányra jellemző, hogy 1971-ben 48 
tanulóból 30 tanult tovább középiskolában vagy szakmunkásképző intézetben.

Az igazgató szinte minden fórumon eredményként említi a gyerekek világnézeti fej
lődését, amit elérni valóban nagy teljesítmény lenne Nyírmeggyesen (a faluban évente kb. 
40 gyerek vesz részt a református vallásoktatáson). Ebből is látható az iskola és otthoni 
nevelés közötti éles súrlódás, ami más területeken is jelentkezik. A szülők—nevelők kap
csolata az alsó tagozatos gyerekeknél még harmonikusnak mondható: nemcsak a szülői 
értekezletekre járnak el a szülők, hanem a nekik tartott külön előadásokra is. A felső tago
zat felé haladva azonban ez a kapcsolat egyre lazul. A_pedagógusnak így még az olvasásra 
nevelés is nagy feladatot jelent, sokszor itt is szembe találja magát a szülő felfogásával.

Nem lenne probléma az olvasás, ha a könyvtári tagok számának nagysága egyet je
lentene az olvasottsággal. Ugyanis a falu általános iskolája tanulóinak 80%-a könyvtári tag. 
Sokkal jellemzőbb adat az, hogy 1 tag kb. 4,5-szer fordul meg évente a könyvtárban. Ez 
bizonyítja, hogy a könyvek iránti érdeklődés nem általános. Az iskola elvégzése után pedig 
a gyerekek elmaradnak a könyvtárból is. De szólhatunk-e akkor csak a szülői visszahúzó 
hatásról, mikor a falu kb. 50 tagú pedagógus- és értelmiségi gárdájából 10 állandó olvasó 
nevével sem találkozunk a könyvtár nyilvántartási könyvében. A magánkönyvtár létére 
sokan hivatkoznak, de hogy ez mennyiben elég továbbfejlődésükhöz, azt nem tudtuk le
mérni. Sok esetben még a szakfolyóiratokat sem olvassák el.

Az iskola lényeges tevékenységi területe a dolgozók esti tanítása. A 60-as évek végé
re kb. 300 ember végezte el a faluban a 7—8. általánost. Ebben az évben is indult 7. osz
tály, 16 résztvevővel. A dologi nehézségek nagymértékben gátolják a jó nevelőmunka kiala
kítását úgy a gyermekek, mint a felnőttek oktatásában. A tantermek elszórtan helyezked
nek el, a község 4 különböző pontján levő épületekben. A rendelkezésre álló helyiségek 
nehezen fűthetők, egészségtelenek. Nagyon sürgető már új iskola építése.

A szetnléltetőeszközöket szakértelem hiánya miatt nemigen használják. (Ottjártunk- 
kor a szekrénykulcs az igazgató zsebében volt, úgy mutatta meg nekünk szemléltetőeszkö
zeiket, mint máshol vendéglátóink a tiszta szobát.)
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Intézményesült kerete a falusi művelődésnek s népművelésnek a művelődési ház. 1958— 
1959-ben kezdték építeni, teljes egészében a helyi erők összefogásával; jelentős társadalmi 
munkával készült el 1960-ra. (A falu évenkénti társadalmi munkájával már első helyezett 
is volt ebben a versenyben.) A 60-as évek elején a lelkesedés a helyi kulturális élet iránt tel
jes volt. Telt ház volt a kultúrház legtöbb rendezvényén. 1967-ig szerződésük volt a Déry
né Színházzal. 1964-től saját, amatőr színjátszó körükkel Gárdonyi, Jókai, Molière, Fehér 
Klára műveit vitték színpadra. Részt vettek a „Röpülj páva”-mozgalomban, s a falu talán 
legnagyobb büszkesége vegyes kórusuk volt, amely az országos fesztiválon ezüst oklevelet 
szerzett. Néhány éve szervezési problémák miatt feloszlott a kórus. A 60-as évek közepé
től kezdve fokozatosan, 1967—68-tól rohamosan csökkent a kultúrház látogatottsága, a 
programja iránti érdeklődés. Az elmúlt évben nagyobb méretű, költségesebb műsort ren
delt meg a kultúrház vezetője a falu „visszahódítása” érdekében : az Állami Népi Együttest 
hívták meg. Érdeklődés hiánya miatt alig tudták fedezni a művészek költségeit. Az aktivi
tás visszaesésének okait dolgozatunk későbbi részében, a „kultúrházba járás” tevékenység
nél próbáljuk felderíteni.

A kultúrház működési rendje szerint hetente négyszer van foglalkozás este 18 órá
tól, vasárnap délután 16 órától. Esténként általában „szabad foglalkozásokat” tartanak; 
zenekari próbát. Szólnunk kell az 1967 óta működő ifjúsági klubról. Ottjártunkkor 27 ta
got számlált a klub, túlnyomórészt fiúkat. A rendezvények — a szórakoztató, táncos ösz- 
szejövetelek is — mindig a lányok hiánya miatt buknak meg. A rendezvényeken a gimna
zista KISZ-tagok vannak többségben. A helyi KISZ-szervezetet viszont a tsz finanszírozza, 
így ennek vezetősége a tsz alkalmazottaiból kerül ki. Sok a konfliktusuk a gimnazistákkal. 
A tsz-fiatalok lenézésről panaszkodnak, s mivel náluk a KISZ-vezetés, a gimnazistákat 
nem hagyják szóhoz jutni.

A zongoraoktatás is a kultúrház keretein belül folyik. 19 gyereket tanít itt az általá
nos iskola énektanárnője, aki ezen túl még a tanulóénekkart is vezeti.

Filmvetítést szintén a kultúrház nagytermében tartanak, szerdán este 18 órától, va
lamint vasárnap 16 és 18 órától. A mozi önálló vállalat, önálló bérpolitikával. Az előadások 
sajnos rossz kép- és hangminőségűek. A filmműsor változatos, művészi és szórakoztató fil
mekből egyaránt válogathat a közönség. Ennek ellenére moziba csak a fiatalok járnak. 
A középkorúak és öregek nem ülnek be a vetítésre.

A kultúrház igazgatója és a mozi gépkezelője egy személyben a helyi általános isko
la tanítónője, s mindkét munkakört másodállásban látja el. A járás egészében sem jobb a 
helyzet, mivel 38 községben összesen 4 főállású népművelő van a kultúrházak élén. A 
nyírmeggyesi tanítónő már 1949-ben — a népművelés hőskorában — rendelkezett népmű
velői képesítéssel. 1960 óta áll a kultúrotthon élén, férjétől vette át a vezetést. Az ő szemé
lyes rátermettségének, szenvedélyes tenniakarásának köszönhető, hogy a járáson belül 
mégis itt tesznek legtöbbet a népművelésért. A járási szintű műsorokat is gyakran itt ren
dezik meg. Erőskezű ember a vezetőnő, s ennek hátránya is jelentkezik néha: a fiatalok ön
álló kezdeményezései nemigen érvényesülnek.

A kultúrházban összesen 5 ember tevékenykedik; kettőt heti 13—24 órában, egyet 
6—12 órában és kettőt 6-nál kevesebb órában foglalkoztatnak. Ez társadalmi munkaórákat 
jelent, hiszen az igazgató tanácsi fizetésén túl a bérkeret%csak évi 5000 Ft — a takarítónő
nek. A karbantartást is a klub fiataljai végzik. Az évenkénti apróbb felújításokra fordítható 
összeg is minimális, így aztán a művelődési otthon berendezése, állaga elég sok kívánniva
lót hagy maga után. A nagyterem 300 ember befogadására képes. A jóval kisebb klubhe-



lyiség felszerelése eléggé egyoldalú: tv-t nézni, kártyázni, gomb focizni, rexezni, sakkozni 
lehet benne. Máig is a bálok jelentik a legnépszerűbb szórakozást a falu fiataljainak.

A művelődési intézmény költségvetési keretei igen szűkek, önálló költségvetése 
nincs is.+ A járástól 8—10 ezer forintot kapnak évenként, a helyi tanács 20 ezer forintra 
egészíti ki ezt az összeget. Még ez is jónak mondható, mert több községben a járás által 
kiutalt pénzt is elvonják a művelődéstől. A tsz és egyéb helyi szervek ezen kívül még 27 
ezer forint támogatásban részesítették a József Attila Művelődési Házat 1973-ban, s a te
rembérleti díj, a műsoros rendezvények, a tanfolyamok összegének hozzáadásával így 
89 ezer 500 Ft volt a bevétel.
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A kultúrház épületében található a községi könyvtár. Tágas, világos terem, szabadpolcos 
megoldással. A könyvállomány számban és színvonalát tekintve is községi méretekben ki
emelkedő. Összesen 5762 db könyvük van, 21 fajta folyóiratot, heti- és napilapot járatnak. 
De még nincs katalogizálva az állomány, a folyóiratok évjáratai foghíjasok, rendezetlenek. 
1975-ig a könyvtár vezetője egy képesítéssel nem rendelkező asszony volt, aki másodállás
ban látta el ezt a munkát. Akkor egy héten csak négyszer volt könyvtárlátogatási lehető
ség. Azóta egy érettségizett, népművelési szakra jelentkező lány áll a könyvtár élén, a hét 
minden napján van szolgálat. Kezdetét vette a könyvek nyilvántartása is.

1973-ban a nyilvántartási könyv 415 tagot számlált. A látogatottság ennél szomo
rúbb képet mutat. A 14 éven aluli olvasók (kb. 380-an) összesen 1394-szer, a 14 éven fe
lüliek pedig (kb. ЗО^Ю-еп) 553-szor fordultak meg a könyvtárban a jelzett évben. A köl
csönzési arány is a 14 éven aluliaknál jobb. Átlagban a tagok évente 4,7-szer fordultak meg 
a könyvtárban, 14 könyvet kölcsönzött egy-egy olvasó.

Az eddigiek során legalábbis vázlatosan beszámoltunk azokról az intézményesült 
művelődési formákról s működésükről, amelyek a kultúra terjesztését, a közösség kibon'- 
takozását hivatnak biztosítani. Itt az ideje arról szólnunk, mire épülhetnek, milyen hozzá
állással számolhatnak a falu részéről ezen intézmények.

HÁZAK

Nyírmeggyes — lakóinak szorgalmából, a tsz gyümölcsösítési programjának sikeréből faka
dóan — az anyagi jólét olyan fokára emelkedett, amellyel kevés falu dicsekedhet még Sza- 
bolcs-Szatmár megyében. Az itteni nép hosszú idők óta először, olyan jól, komoly anyagi 
biztonságban él munkájának eredményeként, amely az életmódban is jelentős változást 
idézett elő. Első látásra legalábbis így tűnt nekünk.

Az életszínvonal általános emelkedésének legszembetűnőbb bizonyítékai a falu két 
végén egyre szaporodó új házsorok. Az uralkodó típus itt is a vidéken meghonosodott, 
nagy, sátortetős családi ház. Mindegyik fürdőszobával épül, pedig ez nagyobb saját befek
tetést igényel: a település nem közművesített. Régi, vályogfalú, fehérre meszelt házacská
kat már csak a falu 1-2 mellékutcájában láttunk, öreg házaspárok lakják ezeket. Az új há
zak építésében, berendezésében jelentkezik a falusi versenyszellem. Minél nagyobb a ház,

A 105/1968. MM. utasítás értelmében nem nyert besorolást.
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drágább a bútor benne és díszesebb a kerítése, annál jómódúbb a gazdája. A „magamutoga
tásra” törekvés sokszor aztán háttérbe szorítja a célszerűségi szempontokat. Sok ház feles
legesen hivalkodó, a benne lakók igényénél-szükségleténél nagyobb, bizonyítandó gazdája 
„tehetségét” (főképpen a szomszéddal szemben).

A helyi lakáskultúrában (festés, berendezés, díszítés) sajátosan keveredik a moderni
záció kínálta kényelemre való törekvés az évszázados falusi beidegződöttséggel. A prakti
kus háztartási gépekkel felszerelt lakásokban tovább él a tiszta szoba messziről hozott ha
gyománya. Ahol csak egyszobás a lakás, ott az egész család a konyhában éli mindennapi 
életét főzéssel, mosással, alvással. A tiszta szoba retrográd szemléletének továbbélésére, a 
falusi életmódnak erre a célszerűtlen megszokására ma már különösen nem lehet szükség- 
helyzettel indokolható magyarázatot találni.

A házak belső festése és berendezése az itt élő emberek ízlésvilágát tükrözi. Ezen a 
téren ritkán találkozhattunk szelíd díszítésre, kényelemkeresésre mutató példákkal. A 
gyerekkor fehérre meszelt, fagerendás, puritán házaiból kikerülő embernek a túlcifrázott 
szobák jelentik a minőségi ugrást. A falu szükségleteit kielégítő kisiparosok (kőművesek, 
festők) is ezen igényeknek megfelelően dolgoznak: oszlopos és girlandos tornácokat, cirá- 
dás, virágcsokros, kockás szobafalakat láttunk. A bútorokat kézimunkák sokaságával dí
szítik. Darabonként szépek a térítők, subapárnák, de rendszer és harmónia nélkül, tömeg
ben már nyomasztó tarkaság. A vásári, piaci dísztárgyak, művirágok és gipszképek is fel
feltünedeznek a falakon, bútorokon.

A lakóházak változása az életmód külső megnyilvánulása. De milyen életritmuson, 
milyen munkatevékenységen alapul a közvetlen élettér kialakítása, miből és miért így ala
kult a vizsgált falu képe, ízlésvilága?

MIVEL TÖLTIK A SZABAD IDŐT?

A falu lakossága döntő többségében mezőgazdaságban dolgozik, az eljáró, iparban dolgozó 
réteg is szinte összességében kétlaki. Mezőgazdasági termelőtevékenység folyik ebben a 
községben is, ki-ki a közösben, a maga kertjében, de általában ezt végzi. Ez a munka szab
ja meg mindennapjaikat, időbeosztásukat, ez irányítja szükségleteiket. A falusi életforma 
minden urbanizációs hatás és országos szintű fejlődés mellett ma is elsődlegesen ennek a 
termelőtevékenységnek a függvénye, a mezőgazdasági munka könnyebbé válásától, a ter
melőerők fejlődésétől várhatjuk csak forradalmi változását.

A tsz-tag, a „csak” otthon dolgozó háziasszony, a kétlaki munkás, a nyugdíjas és az 
iskolás gyerek szabad ideje az évszaktól, az időjárástól meghatározottak. A szó általános 
értelmében használt szabadidő-fogalommal nem dolgozhattunk anyaggyűjtésünk, feldolgo
zásunk során. Köznapi értelemben szabad időn a megélhetést biztosító munkán túli időt 
értjük. Egy termelőszövetkezeti tag egész tavasszal, nyáron, ősszel munkában van. A meg
szokott a tízórás munka félórai ebédszünettel. Ez a fő tevékenység, szabad idő jelentke
zéséről csak ezen túl beszélhetünk. De akkor már összefolyik a megélhetést biztosító mun
kára és a „szabad időre” fordított órák száma, ha a tsz-tag hazatérve a kertjében vagy a 
háztájijában folytatja az ugyanolyan jellegű munkát. Az utóbbi munka külön jövedelmet 
biztosít, kényszerhelyzetből fakad. A háztáji vállalása, a saját gyümölcsös ápolása szinte



megduplázza a tsz-tag mindennapi munkáját, a háziasszonynak, a kétlaki munkásnak ál
landó vesződséget jelent, az öregeknek kiegészítés a kevéske nyugdíjhoz.

A falusi életforma megköveteli az önellátás bizonyos fokát. A kisebb települések 
közellátottsági színvonala még ma is igen alacsony. Nyírmeggyesen is ez a helyzet: van cuk
rászdája, kocsmája és három vegyesboltja. A viszonylag közel fekvő két városban, Máté
szalkán és Nyírbátorban ugyan vásárolhatnak az o tt dolgozók, de például a húshiányt ez 
nem oldja meg. Évszázados élettempó mellé sorakoznak fel tehát az önellátást sürgető 
újabb tényezők. A falu embere ma is elsősorban konyhakertjéből, gyümölcsöséből és állat
tartásából él a szó kettős értelmében: ezekből fedezi mindennapi fogyasztását, s értékesí
tésükkel plusz jövedelemhez jut. A második oldal is nagyon jelentős. A nyírmeggyesiek 
a gyümölcstermésre előre szerződést kötnek a tsz-szel, de még gyakrabban partner a máté
szalkai ÁFÉSZ vagy MÉK Vállalat. Az almáskertek haszna jelentős forrás egy család pénz
tárában.'

Tehát a faluban nehéz szétválasztani a munkát és a szabadidő-tevékenységet. Azon
ban mivel a szabad idő kihasználása sosem jelentette kizárólag a tisztán pihenésre, kultu- 
rálódásra fordított időt, ezt az elkülönítést mégis meg kell kísérelnünk. A szabadidő-tevé
kenységet a mi településünkben — a fentiek alapján — két nagy csoportra lehet osztani.

Az egyiket nevezhetjük:

a) külön jövedelmet biztosító, a mezőgazdasági termelésből és nemegyszer kényszer- 
helyzetből fakadó tevékenységfajtának (erről szóltunk az előbb).

A másikat:

b) szórakoztató, pihentető jellegű, ezen belül művelődési igényeket kielégítő, vala
mint hagyományt ápoló tevékenységcsoportnak.

(Ez az elválasztás vitatható. Mivel a mezőgazdasági munka oldaláról közelítünk a té
mához: munka-szabad idő kapcsolatát feszegetjük, el kellett tekintenünk a szabad idő fo
galmának további differenciálási lehetőségétől. De ehhez a kiinduláshoz hűen is kérdéses: 
a „megélhetést biztosító munkán túli” munkavégzés szabad idő kihasználás-e? A városi 
ember szemével nézve, a városi életforma jegyeiből kiindulva helyeztük a szabadidő-kihasz
nálás kategóriájába ezt a tevékenységet is.)

A fentiek alapján talán sikerült a különjövedelmet biztosító szabadidő-kihasználás 
óriási fontosságát bizonyítanunk. Csak így, ezek elfogadásával érthető az, hogy emellett 
a szabad idő milyen kevés. Ez az arányeltolódás az első tevékenységfajta javára magyarázat 
arra is, hogy miért nem jelentkezik és jelentkezhet a művelődési igényeket kielégítő tevé
kenységek egész sora egy-egy család életében.

Nemigen lehet a szabadidő-foglalatosságok előfordulására gyakorisági sort felállíta
ni. Esetleg kialakulási sorrendet csinálhatunk. Az első fázisban említett foglalatosságok az 
új, szocialista életforma vívmányai (tv, rádió, mozi és kultúrház, az olvasás kiszélesedése). 
A későbbi felsorolt tevékenységek hagyományból fakadnak, az apák és a nagyapák életfor
májából (ezen belül szólnánk a vallásgyakorlás, a kézimunkázás szokásáról, az ún. „pisz- 
mogásról” , valamint a kocsmázásról). Nézzük őket sorjában.

Újság- és folyóirat olvasás, könyvolvasás. 20—30 kötetes kiskönyvtárat sok házban 
láttunk. Rendszertelenül összeválogatott könyvek, főleg magyar szerzőktől: klasszikusok 
közül Jókai, Petőfi, Arany és Mikszáth, maiak közül Rejtő Jenő, Szilvási, Berkesi a leg-
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gyakrabban előforduló nevek. Iskolai kötelező olvasmányok, krimik és útleírások, kaland
regények és indiánkönyvek. A könyvtár könyv- és folyóiratanyaga a már említettek sze
rint nagyon slínvonalas. A faluban a hetente vagy havonta megjelenő folyóiratokat csak a 
könyvtárban lehet elolvasni. A posta kimutatásában ugyanis egyetlen folyóirat sem szere
pel, amely megrendelés alapján járna egy-egy családhoz (hacsak valaki nem veszi állandó 
jelleggel a városban). Ezen összetevők alapján a könyv- és folyóiratolvasásról a felnőtt 
könyvtári tagok kis számát és az alacsony látogatottságot tekintve már kialakult a képünk. 
A folyóiratolvasás korlátozódik szinte kizárólag az értelmiségre; pedagógusokra és mező- 
gazdasági vezetőkre Nyírmeggyesen. A regényolvasás már gyakoribb. Interjúzásunk során 
kiderült; inkább csak alkalomszerűen, téli estéken és tv műsorszüneti napokon vesznek ke
zükbe könyvet az emberek.Talán még inkább a gyerekekről ragad valami érdeklődés a szü
lőkre, ha ugyan nem a szülő tiltja a haszontalan olvasástól fiát-lányát, a rögtöni eredményt 
szolgáltató munka érdekében. (Pl. kézimunkázás, állatok etetése, főzés stb.) Legbiztatóbb 
tapasztalatunkat olyan családoknál szereztük, ahol a gyerek már a szülő igényének megfe
lelő témájú könyvet visz haza a könyvtárból. A tanulókat ösztönzik az iskolában a könyv
tárba járásra, ha sokszor hiányzik is a pedagógus személyes példamutatása. A 8 általános 
elvégzése után azonban még a fiatalok többsége is felhagy az olvasással, különösen, ha nem 
tanul tovább. A tanári szigor megszűnik, a szülői környezet nem támogatja az olvasást.

A közömbösségnek alapja az, hogy ez a többség a minimális érdeklődést sem szerzi 
meg a könyvek iránt az általános iskolában. A szoktatás módszere rossz, hiszen nem a 
könyv élvezetére irányul, hanem a kötelezettség teljesítésére. (Ez a kötelezettség is évente 
csupán két-három irodalmi mű.)

Az újságolvasás az, ami legelterjedtebb a felnőttek körében. Csak idős, nyugdíjas 
házaspárokkal találkoztunk, akik nem olvasnak újságot. Szinte minden házban előfizettek 
a Kelet-Magyarországra, Népszabadságra vagy Népszavára (ez mennyiségi sorrend). Az ál
landó tájékozódás a világ vagy legalább a megye életéről elsősorban a férfiak igénye, de a 
nők is elolvassák a napihíreket, megnézik a tv-híradót. Meg kell még említenünk a külön
böző szaklapok előfordulását is: mezőgazdasági szaklapok, üzemi újságok, Autó-mótor, 
rendőrújság stb.

A televízió és rádió, mint fő tömegkommunikációs eszközök gyorsan tért hódítottak 
a faluban. A rádióban főként zenés műsorokat; magyarnótát, táncdalt hallgatnak — hát
térzeneként. Sok háziasszonynak egész nap be van kapcsolva a rádiója, s munkája közben 
mindent meghallgat sorban. Tudatos műsorkiválasztással — a híreket kivéve — nemigen ta
lálkoztunk. A televízió „tömeges” elterjedése kb. 1968 óta érezteti hatását a faluban. A 
tv-nek ma a legjelentősebb szerepe van a falusi ember pihenésre, szórakozásra, kulturáló- 
dásra fordított szabad idejében. A tv-nézés 1964—65-ben még mint társas szórakozás je
lentkezett. Először a falu kultúrházának volt egy készüléke, naponta száznál több ember 
járt el nézni a műsort. Még két-Tiárom éven belül is sok szomszéd, rokon összegyűlt egy- 
egy tv-s háznál esténként, s adás után a műsort is megbeszélték. Kezdetben minden válo
gatás nélkül nézték, ma már megfogalmazódik az emberekben, mit szeretnek leginkább. A 
filmeket (a szerelmes, kaland- és háborús filmeket), sokan a színházi előadásokat is. Az 
operetteket nagyon sokan, a „Röpülj pávát” mindenki, de a komoly zenei műsorokat el
vétve hallgatják. Meglepő volt az érdeklődés a politikai műsorok utxín. Ilyenek a Fórum, a 
Hét, a tv-híradó politikai kommentárjai.

A tv elterjedésével — ma kb. 300 családnak van készüléke a 700-ból — ez a szórako
zás, művelődés is erősen családközpontúvá vált.



A falusi értelmiség képviselői nagy jelentőséget tulajdonítanak a tv-nek a tömeges 
szórakozás visszaszorításában, a kultúrházba járás eltűnésében. A kultúrotthon vezetője 
1968-hoz, a tv általánossá válásának időpontjához köti a kultúrház elnéptelenedését, a 
tánccsoport, az irodalmi színpad felbomlását, az előadások látogatottságának visszaesését. 
Tehetetlennek érzi magát a tv bezárkózási tendenciát erősítő szerepével szemben.

A moziba és kultúrházba járás következő szabadidő-tevékenységünk. A művelődési 
ház mint intézmény tárgyalásánál rögzítettük a tényeket: a 60-as évek mozgalmassága után 
passzivitás kíséri az itt folyó műsorokat.

Az okok kutatása során mindkét oldalt elemeznünk kell. Egyik a kultúrház kínálata, 
másik a falu igénye, kereslete — hogy egyáltalán van-e ilyen? Hiszen: „Nem lehet társada
lom anélkül, hogy tagjai rendszeresen ne lássák, hallják, érzékeljék egymást.” (Erdei Fe
renc.)

Vizsgálódásunk alapja az első oldal összetevőit keresve a kultúrház 1971 és 1973-as 
műsorprogramja volt. Tapasztaltuk, hogy az 1973-as látogatottság kisebb volt, bár a két év 
előadásai számban és megoszlásban (természettudományi—társadalomtudományi) szinte 
fedték egymást. Jelenleg az előadások témája úgy alakul, hogy a kultúrház vezető a járás 
által kiküldött listáról kiválasztja a megfelelőnek tartott műsorszámot (minden előzetes 
igényfelmérés nélkül), aztán a járás kiküldi az előadót. A listán általában a Tudományos 
Ismeretterjesztő Társulat tagjai szerepelnek, de pontos adatot nem találtunk részvételi ará
nyokra. A faluban négy TIT-előadó van, de nem támaszkodnak rájuk eléggé a műsorok 
összeállításánál. Ugyanakkor még az előadók felkészültsége, hozzáértése egy adott témá
hoz is igen változékony színvonalú. Bárki a TIT-előadók csoportjába léphet, akinek kö
zépiskolai végzettsége van és jelentkezik. Emellett anyagi ösztönzésről sem beszélhetünk 
(50 Ft-ot kapnak egy előadásért).

A dömpingszerű, évek óta állandóan kínált előadások szervezésén, propagandáján 
is múlik, hogy 20—30 főt alig tudnak becsalogatni alkalmanként. Hiszen a cél nem a tar
talmas, hasznos időtöltés biztosítása a falu emberének, hanem a jó statisztika produkálása, 
így aztán előadónak, hallgatónak, szervezőnek egy célja van: minél hamarabb túl lenni raj
ta. Új kezdeményezésre is találtunk példát: a TIT-előadó előzetes kérdések alapján állítot
ta össze előadását, s még vitát is tudott teremteni.

Vizsgálódásaink idején a kultúrház műsorai között szerepelt még évente többször 
szellemi vetélkedő, társadalmi ünnepségek, s ritkábban múzeumlátogatás. Az ifjúsági klub
ról már beszéltünk. Tehát mi az, amit ma kínál a kultúrház? Évente 2-3 táncdalműsor; 
egyre nagyobb belépődíjért, egyre inkább a még fiatalabbaknak. Évente 4-5 bál megint 
csak a tizenéveseknek — itt is egyre szaporodnak a más falubeli fiatalok. Iskolai rendezvé
nyek, nemzeti évfordulóink megünneplése. A tsz-közgyűlés évente egyszer. Egy-két szak
mai továbbképző 20—30 fővel. Ezek kötelező tanfolyamok, s besorolják az ismeretter
jesztő előadások témakörébe az év végi statisztikák készítésénél. A többi előadás, ami 
TIT-keretben zajlik. Az ifjúsági klub által készített irodalmi és politikai műsorok, inkább 
önképző jelleggel, igen szűk körben. Hogyan fordul a falu a kultúrház felé? A tv-nek mint 
készen talált szórakozásnak valóban van visszahúzó szerepe. A moziba, a kultúrházba el 
kell menni, esetleg aktívan .is bekapcsolódni a műsorba, nem elég a gombnyomás. Legtöb
ben pedig a gombnyomást választják. A mozi közönségét a tizenévesek adják, a kultúrház 
rendezvényeire ugyanők járnak. A középkorúak és az idősek egyaránt arra hivatkoznak: 
minek menjek moziba, a tv helyembe hozza a filmet. Egy-egy híresebb amerikai filmre még 
el is mennek a fiatalabb házaspárok. A kultúrházban meg nem adnak olyat, ami őket ér
dekelné. Az intézmény statisztikája szerint havonta két ismeretterjesztő előadás van. Hiá-

6 6  / A U E R  K .-K Ó R Ó D I J . -S Z A B Ó  E .: N Y ÍR M EG G Y ES...



A U ER  K .-K Ó R Ó D I J .-S Z A B Ó  E .: N Y ÍR M E G G Y E S ... / 67

ba tettük fel mindenütt a kérdést, erről nem tudnak, az emberek hallomása szerint éven
ként 1—2 előadás van. Lehet, hogy csak kifelé demonstrálnak a statisztikai adatok? A fa
lu nem tud az előadásokról. Vagy a 30 klubtag elegendő hallgatóság mindenhez? A jelen
legi tapasztalat az, hogy a falu zöme csak termelőszövetkezeti vagy takarékszövetkezeti 
gyűlésen jelenik meg, ahol esetleg tombola révén ingyen lehet nyerni, ahol nőnapi ajándé
kot osztanak stb. Ez az összkép, ha a kultúrházba járás tartalmát vizsgáljuk. A két oldal pe
dig: a népművelés egysíkúsága s a falu passzivitása. A két jelenség összefügg, csak problé
mafelvetésünkben különíthetjük el az igények és lehetőségek csoportját. Csak a tv-e az 
oka a régi falura nem jellemző befeléfordultságnak, az idősebbek visszahúzódásának a már 
kialakult formáktól is? Milyen szerepe van az igények formálódásában a hagyományt őr
ző, a régi erkölcs- és szokásrendből alig engedő falunak?

A népművelés mennyire követi vagy lép elébe a változó falu új kulturális szükségle
teinek? Fel lehet-e egyáltalán mérni ezeket a sokszor rejtett igényeket? Ezekre a kérdé
sekre dolgozatunk záró részében még visszatérünk.

A szórakoztató-pihentető jellegű tevékenységcsoport következő elemei a hagyomá
nyokból fakadnak.

A vallásgyakorlás ma is nagy jelentőséggel bír a falu életében. Nyírmeggyes „nagy 
református” falu, kb. 1500 tagú hivő közösséggel. Az emberek büszkék hitükre, papjukat 
önmagával és közösségükkel szemben is kemény kritikájú, tiszta embernek tartják. (A pap
iak pár évvel ezelőtt zömmel társadalmi munkában épült, meggyőződésre és felekezetre 
való tekintet nélkül, sok segítséggel.) Próbáltuk felderíteni, hogy a templomba járók és a 
„magukban imádkozok” vallásossága mennyiben merít hitből és mennyiben megszokás
ból. Úgy láttuk, hogy feltételezésünk helyesnek bizonyult: a vallásosság a falunak az előző 
századok hagyományaihoz szívósan kötődő jellegéből fakad. Különösen a fiatalabbaknál 
erősebb ez a kötelék a hit kötésénél. Ma Nyírmeggyesen (változatlanul!) a legfőbb, legna
gyobb tömegeket megmozgató társas tevékenység a templomba járás. Az idősebbek — rá- 
érőbbek — igazi vallásosak hetente többször, de a falunak több mint fele legalább vasár- 
naponta látogatja a templomot. Ez azonban nemcsak az eljárás megszokása, gyakorlása, 
hanem az együtténeklés, együttimádkozás, a prédikáció együtthallgatásának szokása és él
vezete is.

Merőben negatív szórakozásfajtaként szerepel a köztudatban a kocsmázás. A község 
kocsmájának italfogyasztása (2,2 millió Ft évente) járási szinten messze kiemelkedő. Ezen 
kívül még a cukrászda is árusít rövid italt és sört. A falu alkoholistáinak számára nézve 
óvatos becsléseket kaptunk: 20—40 emberről beszéltek, de egyesek 100 felé közelítettek. 
Kevés férfi nem ugrik be a kocsmába hetente többször is, különösen nyári időszakban. Az 
összképhez még az is hozzátartozik, hogy szinte minden háznál van szőlő (a kiszántatlan 
nova igen bőven terem), az otthoni pálinkafőzés is gyakori.

Ami bennünket témánk szempontjából foglalkoztat: az otthoni italfogyasztás mel
lett miért jár el a férfiak jelentős része még a kocsmába is? A kocsmázás már 20 éves fiúk
nál elkezdődik, és elkíséri legtöbbjüket (kit mérsékeltebben, kit züllésbe taszítva) életük 
végéig. A beszélgetések során rá kellett jönnünk: a férfinépnek a kocsma még ma is a tár
sas érintkezés színhelye, a fórum, ahol egyéni sérelmeket, aktuális problémákat meg lehet 
beszélni. Nemegyszer verekedésbe fordulnak a viták, ha már túl sokat néztek a pohár fene
kére. Találkoztunk olyan 50 év körüli bácsival, aki könyv- és újságolvasó, tájékozott és vi
tatkozó készségű politikai témákban és a történelemben, aki pár éve kitűnően végezte el a 
dolgozók iskoláját; s aki rendszeresen iddogál a kocsmában. Itt elmondják az emberek 
hangosan is és szenvedélyesen véleményüket, s talán tanácsokkal, javaslatokkal is szolgál
nak egymásnak.



A kézimunkázást említettük már a lakások berendezésénél. Igen elterjedt időtöltés 
ma is, sokszor pótlék más értékesebb tevékenységek (olvasás, tanulás) helyett, s azt háttér
be tolja. A stafírung készítése ma is sok lány feladata, pedig nem egy családi szekrényben 
o tt áll az anya hajdankori kézimunkáinak garmadája. Ott is marad, hiszen már divatja
m últ és elsárgult az idők folyamán. De azért ma is a fiatal lányok sikerélményeinek forrása 
ez a munka, legalábbis rokonok előtt.

A kézimunkázást, régebben a fonást és a szövést társas tevékenységként tarthattuk 
számon. „Járni a fonóba” — még a felszabadulást követő pár évben is állandó találkozá
si-érintkezési forma volt a fiatalok között. Ma már alig pár család jön össze téli estéken 
kézimunkázni, beszélgetni. A hímzés és a varrás is a családba visszaszoruló időtöltésekké 
lettek.

Egy eléggé megfoghatatlan, csak időben mérhető tevékenységfajta a piszmogás vagy 
sertepertélés. A felesleges idő — ami egyben szabad idő is — eltöltésére használják háztar
tásbeliek, de ezen a helyzeten túl korosztályra és nemre való tekintet nélkül mindenki. A 
napközben adódó órácskák, félórák eltöltéséről van szó; ekkor születnek és terjednek a leg
újabb pletykák, ilyenkor szaladnak beszélgetni a szomszédhoz, rakosgat az emberfia on- 
nan-ide, innen-oda cél és ok nélkül. Akkor ez még veszélyesebb, ha egyesek életelemévé 
válik, s néha munka helyett, „mintha csinálna valamit” , gyakorolja. Ez a tevékenység 
az előítéletek továbbélésének, a falusi konzervatívabb erkölcs- és értékrendszer fennmara
dásának talaja.
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Eddig tehát végigkísértük a szabadidő-tevékenység két csoportjának elemeit, függőben 
hagyva a problémákat. Érintettük az igény és lehetőség kapcsolatát, a társas és individuá
lis szórakozási formák előfordulását, a falu sok ponton változatlan értékhierarchiáját. Ho
gyan kapcsolódnak össze ezek a kérdéskörök, ha célunk a falu kulturális-művelődési hely
zetének ábrázolása? Kiindulásunk alapja mindenképpen az idő; mennyi idő marad a kü
lön jövedelmet biztosító munka mellett a művelődésre? Az átlag falusi munkáját figyelve 
(a munkamegosztás rendjében minden korcsoportnak van kötelessége), ez az idő tavasz- 
szal, nyáron és ősszel hétköznaponként este 1-2 óra. De még a tv előtt is elalszik az egész 
nap kimeritő munkát végző ember. Szabad még a vasárnap, de inkább csak a férfinak. Főz
ni, rendet rakni ilyenkor is kell. A téli napok lazább tempójúak, négy jo b b  esetben öt órát 
tö lthet együtt a család esténként. Ezzel az időmennyiséggel kell számolnunk, amikor kul
turálódási-művelődési követelményeket állítunk fel, miközben a falura jellemző időtöltést 
vesszük kritika alá. Arra nézve, hogy ezekben az órákban mit csinálnak az emberek, az ed
digiek folyamán már információt adtunk. A fő tendencia: a szabad idő eltöltésében a tár
sas kapcsolatok egyre inkább háttérbe szorulnak, a családok befelé fordulása egyre jellem
zőbb a falura. Azok a szórakozási, pihenési formák az uralkodóak, amelyeket szűk családi 
körben is lehet gyakorolni. Az új életforma kínálta tv-nézés és a hagyományos kézimunká- 
zás itt egy sorba kerül. Ezzel szemben a társas kapcsolatokat ápoló formák kizárólag a ré
gi világ maradványai: templomba járás, kocsmázás.

Az elfoglaltságok nem egyformák a férfiaknál és nőknél. A magyar faluban csak a 
családfenntartó férfinak volt szabadsága, önállósága. .A férfiak ebből fakadóan máig is ér
deklődőbbek, vitatkozó hajlamúak, szélesebb látókörnek a nőknél. Az asszonyok kiszorul
nak a vitákból, számukra marad a pletyka, sertepertélés, no meg a szűk családi gondok. 
Már a fiatal lányokat (18—20 évtől kezdődően) visszaszorítja a közfelfogás a lakások falai 
közé, leszűkíti mozgási területüket a kizárólag női, célszerű tevékenységekre. A nők mun
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kába állása csak terheiket növeli, nem jár egyenjogúsággal a művelődés, társas élet terüle
tén. Napi munkájukban sem kapják meg ajogos elismerést: például a tsz-vezetőségben há
rom nő van, holott a dolgozók 40%-át nők alkotják. Emellett máig is sok a háztartásbeli, 
sok is marad, hiszen a kert, a háztáji igényli a dolgos kezeket. Sokáig változatlan fontossá
gú lesz tehát az asszonyok otthon maradása, de nem maradhat változatlan kulturális, látó
körbeli háttérbe tolásuk.

Megpróbáltunk magyarázatot találni arra, hogy miért van felbomlóban a falura régen 
annyira jellemző közösségi viszony, ami a városi elidegenedettséggel szemben pozitívuma 
volt a falusi életformának? Miért szűkül le csupán a rokoni kapcsolatok ébren tartására?

Az urbanizációs hatás csak befolyásoló, de nem lényegesen alakító tényező. A falu 
embere a „megtollasodás” korszakát éli. A történelemben először érzi ez a nép, hogy saját 
magának képes nyugodt életkörülményeket teremteni. Talán először van féltenivalója, az 
anyagi jólét jelenlegi fokán ok nélkül is védi-őrzi a magáét. Másik oldala a „megtollasodás” 
állapotának: az emberek egyre kevésbé egymásra utaltak, egyre önállóbban élhetnek.

A régi világ nyomora és hatalmasságai elleni egymásra szorultság, a közös baj és ve
szedelem már nem kényszeríti össze a parasztokat. Új jellegű közösség kialakulására van 
lehetőség, hiszen tovább élnek a hagyományos társas tevékenységek, amelyeket az együtt- 
lét, a beszélgetés öröme éltet.

Miért nem tudott a művelődési ház és a mozi az elmúlt 30 év alatt tűrhető anyagi 
feltételei mellett a kocsma és a templomba járás méltó ellenpólusává válni a faluban?

A tv-re hivatkozás nagyon gyenge érv. A tv hatásával 6 -8  éve számolnia kell a mai 
népművelésnek. S a társas együttlét hagyományos formái a tv mellett is toborozzák hívei
ket. Igaz, a tv könnyebben hozzáférhetővé teszi azokat a kulturálódási, szórakozási formá
kat, amit megjelenése előtt a kultúrház képviselt. A népművelésnek azonban alapvető fel
adata, hogy alkalmazkodjon a változó életformához, legalábbis kövesse az új igényeket. 
Az utóbbi 10 évben azonban nem változott Nyírmeggyesen a kultúrház műsorpolitikája, s 
nemigen kutatnak a megváltozott kereslet után sem.

AKIKNEK CSELEKEDNI KÉNE

Kinek az ügye a vidéki-falusi népművelés? A művelődési ház igazgatójának, aki ezért kapja 
a fizetését? (Ha őt a pénzszerzés hajtaná, havi 870 Ft-ért nem dolgozna ilyen lelkesen.)

A mai magyar faluban az egész értelmiség feladata a falu szellemi, kulturális életének 
alakítása.

Ezt a felelősséget a pedagógustól a tsz-vezetőig mindenki elhárítja magától.
Az értelmiség mint társadalmi-foglalkozási csoport nem alkot közösséget Nyírmegy- 

gyesen. (Két évvel ezelőtt egy javaslat nyomán nem tudtak létrehozni értelmiségi klubot.) 
A kapcsolatok ápolása névnapok, születésnapok ünneplésére redukálódik, a meghívott ven
dégsereg összetételét pedig az érdekviszonyok alakítják. Barátsággal csak elvétve találkoz
tunk. Találkoztunk azonban „elefántcsonttoronyba” zárkózott két-három szellemi nagy
sággal. Munkájuk lelkiismeretes elvégzése után bevonulnak saját világukba, nagy ismeret- 
anyaguk, bölcsességük így csak passzív kincse a falunak.

A tsz szellemi munkát végző dolgozói megfelelnek munkaköri kötelességüknek, de 
azon túl rájuk sem építhet a népművelés. A jobb községi légkör kialakítása pedig sokban 
rajtuk múlik.
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És kik azok, akik valamit is tesznek a népművelésért a faluban? Első hivatásból és 
kötelességből a kultúrházvezető. Tanúsíthatjuk: sokat tesz, sokat próbál. Számításba jö
het az iskola énektanárnője, aki most valószínűleg újjászervezi a falu vegyeskórusát, az is
kola orosz-magyar szakos tanárnője, aki az ifjúsági klub irodalmi-szellemi irányítója. Mivel 
hároméves szerződése 1974-ben lejár, neki is mennie kell a faluból. Volt tánccsoport, iro
dalmi színpad, ma nincs, aki szorgalmazza. Még számítani lehet a négy TIT-előadóra, akik 
esetenként tartanak egy-egy előadást. Ilyen kis csoporttól komoly teljesítmény még a mos
tani eredmények elérése is.

A faluban 50 fő körül mozog az értelmiségiek száma. Akik valamit is tesznek a kul
turális életért, azok a pedagógusok, de a tevékeny 4 —5 tanár nem menti a félrehúzódó 
15-öt. A passzív pedagógusok a termelőszövetkezeti értelmiség érdektelenségére hivat
koznak, holott számarányukra és egész hivatásukra tekintettel rájuk hárulna több feladat. 
A tanítás, a nevelés nem merül ki a pedagógus iskolai kötelességének teljesítésében, nem
csak erre tettek fogadalmat. Nagy jelentősége van a fiatalok folyamatos, sokoldalú nevelé
sének, a szellemi élet iskolán kívüli irányításának minden korosztály számára. A pedagó
gusok időhiánya csak ürügy, ahol négy-öt ember képes önmagát túlfeszítve dolgozni, a pe
dagógusok háromnegyede egyáltalán semmire nem ér rá. Közömbösségük valódi okát a ho
norárium hiányában láttuk. Az iskola túlóráért harcoló világában nem népszerű a felhívás 
társadalmi, közérdekű munka végzésére. A népművelői munka ma még sok áldozatkész
séget, önkéntes cselekedni tudást kíván. A mátészalkai járás 38 községében alig egytizedé- 
nek van főállású népművelője. Nincs pénz és nincs népművelő arra, hogy a művelődési o tt
honok irányítását megfelelően megoldhassák.

Ha a másik oldalnak — a népművelés alanyának—, a falunak a feladatait próbálnánk 
megfogalmazni, nem sikerülne. A falu még nem tudja, mire van szüksége. De vajon övék-e 
a felelősség?

BRUCK-VILMOS Diskay Lenke 
grafikája



TETSZÉS ÉS VÁLASZTÁS

Józsa Péter

FILM ÉS INFORMÁCIÓ

A Népművelési Intézetnél fo lyó,,.Kulturális blokkok Budapesten” című komplex kutatás 
fílmhatás-vizsgálatában részben nyitott, részben zárt kérdéseket tettünk'fel. A nyitott kér
dések négy csoportot alkotnak: egy részük azt kutatja, hogy a néző mennyire tudta követ
ni a cselekményt vagy egyszerűen a képsorokat, mennyire értette meg az elemi összefüg
géseket stb. (a film információs — vagy, mondjuk, tény-információs anyagára vonatkozó 
kérdések = „fonetikai” szint); másik részük annak a tisztázására irányul, hogy a néző ho
gyan értelmezte a film kódját, szimbolikáját, formanyelvét (a film általános képi, akuszti
kai és verbális struktúrájának észlelésére vonatkozó kérdések = „szintaktikai” szint); a 
harmadik kérdéscsoport azt vizsgálja, hogy a néző hogyan értelmezte a film közleményét, 
a mondanivalót (a közleményre vonatkozó kérdések = „szemantikai” szint); a negyedik 
kérdéscsoport azt firtatja, hogy a néző az általa feltételezett közleménnyel mennyire ér
tett egyet, hogy az egyes figurákkal és a film egészével mennyire azonosult (az emocioná
lis-intellektuális szubjektív reagálásra vonatkozó kérdések = „pragmatikai” szint). Az aláb
biakban a kérdések első fajtája révén kapott adatok egy részét ismertetjük, és megpróbá
lunk megfogalmazni néhány általánosítást.

A felvétel mintája 324 fő. Ebből adódik 677 válaszoló (Hamu és gyémánt: 156, 
Kifulladásig: 146, Kopár sziget: 127, Biciklitolvájok: 108, Szegénylegények: 140), úgy, 
hogy mintánk tagjainak egy része csak egy', másik része több — 1 ,2 ,3 ,4  vagy 5 filmet látott.

Öt filmmel kapcsolatban összesen 20 „tény-információs” kérdést tettünk fel. Ezek 
is több típusra oszlanak:

I. A háttérrel kapcsolatos kérdések. Például: „Miféle alakulat tagja Maciek? ” 
„Pontosan mikor játszódik a film? ” Ezekkel azt vizsgáltuk, hogy a néző mennyire van 
tisztában a film cselekményének olyan alapvető előfeltevéseivel, amelyeknek ismerete nél
kül feltétlenül teljesen vagy nagyrészt félreérti az egész filmet. Három ilyen típusú kérdé
sünk volt; mind a három a Hamu és gyémánt kérdőívén.

II. A film  cselekmény folyamatának követésére vonatkozó kérdések. Például: „Meny
nyi idő alatt játszódik le a film cselekménye? ” „Mitől ’döglik be’ Michael kocsija? ” „Ho
gyan ismeri fel Gajdor Veszelkát? ” E kérdések funkciója világos: azt firtatják, hogy a né
ző mennyire észlelt (látott vagy hallott meg) és követett bizonyos összefüggéseket, logika
ilag rendezett szekvenciákat olyan esetekben, amikor ehhez a film képileg vagy verbálisán 
minden elemet rendelkezésre bocsát. A képi és verbális elemek olyan jellegű szerves egy
másba kapcsolódásáról van itt szó, amely csak akkor realizálódik, ha a néző tudatilag el
végzi a megfelelő összekapcsoló munkát. Ha a néző ezekre a kérdésekre tévesen vagy nem 
válaszolt, ez azt jelenti, hogy lényeges pontokon nem tudta követni, tehát nem is érthette



meg egészen a filmet. Összesen hét ilyen kérdést tettünk fel: a Hamu és gyémántban ket
tőt, a Kifulladdsigban, a Kopár szigetben és a Biciklitolvajokban egyet-egyet, a Szegény- 
legényekben kettőt.

IIí. Egyedi — képi vagy verbális — mozzanatokra vonatkozó kérdések. Például: „Mi
kor van szó a filmben a spanyol polgárháborúról? ” „Mit válaszol a híres író Patríciának 
arra a kérdésére, hogy mi a legnagyobb becsvágya az életben? ” „Mi Antonio első mozdu
lata, amikor közvetlenül a bicikli ellopása után visszatér a sikertelen üldözésből? ”

Az itt szereplő mozzanatoknak nincs jelentőségük a film megértése szempontjából. 
Önmagukban állnak, „egyediek” , színezik és konkretizálják a helyzeteket. Kiesésük sze
gényei a filmélményt, de nem teszi tönkre. E kérdésfajta jellegzetessége, hogy a téves vagy 
„nem tudom” típusú válaszoknál nem lehet tudni, hogy a válaszoló eleve „nem látta”-e 
a megfelelő mozzanatokat, vagy a film megnézése és a kérdőív kitöltése között eltelt né
hány nap alatt felejtette el. Összesen hat ilyen típusú kérdésünk volt: a Hamu és gyémánt
ban és a Kopár szigetben egy-egy, a Kifulladdsigban és a Biciklitolvajokban kettő-kettő.

IV. A vásznon látható bizonyos események értelmezésére, okának vagy céljának fel
ismerésére vonatkozó kérdések. „Miért lövik agyon a Dolmányos Férfit, és miért nem 
folytatják le ellene a büntetőeljárást, mint a többiek ellen? ” „Milyen célból vesszőzik meg 
Julist? ” A szóban forgó mozzanatok okát vagy célját a film közvetlenül nem mutatja 
meg, de az egyértelműen kikövetkeztethető; ez a kikövetkeztetés lényeges a film megérté
séhez. E kérdések tehát azt mérik, hogy a néző venni tudott-e egy olyan intellektuálisan 
összetett információt, amely nélkül a film cselekménye, képi és verbális szekvenciája ösz- 
szekuszálódik, darabokra hullik. Három ilyen kérdésünk volt; egy a Kopár szigetben, ket
tő a Szegénylegényekben.

V. Összefüggő képsor szóbeli reprodukálásának feladata. Egyetlen ilyen kérdést tet
tünk fel; a Kifulladásig kérdőívén: „írja le néhány mondatban a film záróképét!”

Kérdéseinkhez még két megjegyzést. Egyrészt nem kérdeztünk rá banális mozzana
tokra, evidenciákra. Csupa olyan dologra vonatkozólag tettünk fel kérdéseket, amelyekkel 
kapcsolatban részint a mindennapi megfigyelés tapasztalatai, részint előzetes inteijúink 
alapján feltételezhető volt, hogy helyes észlelésünkhöz megfigyelőképességre, következte
tő készségre vagy egyszerűen bizonyos filmlátási rutinra van szükség, és hogy a válaszolók 
jelentős része nem fog rájuk helyes választ adni. A kérdés az volt, hogy milyen arányban 
és milyen kritériumok szerint. Másrészt, szigorúan csupa olyasmit kérdeztünk ebben a kér
dés-kategóriában, amire maga a film egyértelmű választ ad. Ez azokra az esetekre is érvé
nyes, amikor az összefüggést a nézőnek kell kikövetkeztetnie, mert a film cselekményének 
egésze itt is tartalmazza a világos választ. Ezekben az esetekben legfeljebb arról lehet szó, 
hogy nem egy, hanem két helyes válasz-változat van. Ilyenkor a feldolgozás folyamán ter
mészetesen ehhez tartottuk magunkat. (Ilyen például a Kopár szigetben ez a kérdés: „Mi
ért ásnak ki farönköket a földből? ” Itt azt, hogy „a bevethető terület növelése végett”, 
és azt, hogy „tűzifáért” , egyaránt helyes válasznak minősítettük.)

Tekintettel arra, hogy tény-információk vételével van dolgunk, a válaszok kategori
zálása nem okoz nehézséget. Az általunk ebben a vonatkozásban feltett kérdésekre négy
féle választ lehetett adni: a) egyértelműen helyeset; b) olyat, amelyik nem tekinthető 
ugyan egyértelműen helyesnek, de nem is egyértelműen téves, azaz pontatlan; c) egyértel
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műén tévését; d) 0 választ („nem tudom”, „nem emlékszem”, egyáltalán nincs válasz). 
Válaszanyagunkat az elemzéshez e négy kategória szerint csoportosítottuk. Az összesített 
megoszlás a következő :

A tény-információs kérdésekre adott válaszok megoszlása 
a négy válasz-kategória szerint (%)

Helyes Pontatlan Téves 0

53,07 14,29 14,27 18,37 (100)

Példák:

I. Háttér, „Mit csinált Maciek a háború alatt? ” (Hamu és gyémánt)

A) Helyes válasz: „Harcolt a németek ellen” , vagy „Részt vett a varsói felkelés
ben.”

B) Pontatlan válasz: „Bujkált a csatornában (fekete szemüveg).”
C) Téves válasz: „A németek oldalán harcolt.”

II. Folyamat követése. „Mitől ’döglik be’ Michael kocsija?” (Kifulladásig)

A) Helyes válasz: „Leesik az a kábel, amivel slusszkulcs híján elindította a lopott 
kocsit.”

B) Pontatlan válasz: „Valami elromlik a motorban.”
C) Téves válasz: „Nem döglik be, hanem szándékosan áll le, hogy megtévessze 

üldözőit”, vagy „Mert meg akarja ölni a rendőrt” . (!)

III. Egyedi mozzanat: „Mi Antonio legelső mozdulata közvetlenül a bicikli ello
pása után?” (Biciklitolvajok)

A) Helyes válasz: „Megigazítja a plakát sarkát” ; „Befejezi a megkezdett munkát.”
B) Pontatlan válasz: „Földhözvágja a szerszámait.”
C) Téves válasz: „Elmegy.”

IV. Felismerés: „Milyen célból vesszőzik meg Julist?” (Szegénylegények)

A) Helyes válasz: „Hogy végleg meggyőződjenek arról, Sándor nincs-e a sánc
ban.”

B) Pontatlan válasz: „Pszichológiai nyomást akarnak kifejteni.”
C) Téves válasz: „Hogy kínozzák (vagy leleplezzék) Veszelkát.”



Ha a Helyes és a Pontatlan válaszokat összevonva állítjuk szembe a Téves és 0 vála
szokkal, az arány: 67,36 : 32,64, ha pedig csak a Helyes válaszokat állítjuk szembe az ösz- 
szes hibás válaszokkal, a megoszlás 53,07 :46,93.

A további kutatásokhoz tehát felállíthatjuk azt a munkahipotézist, hogy bonyolul
tabb filmek tény-infoimációs anyagának pontos vétele nem haladja meg sokkal az 50%-ot, 
de még pontatlan, hozzávetőleges vétele is alatta marad a 75%-nak.

De menjünk tovább. Egy 1970-ben végzett mikrovizsgálat alapján kimutattuk azt a 
— még egzakt módon nem ellenőrzött — valószínűséget, hogy a) egy film összhatása kü
lönböző rétegekből, „szektorokból” tevődik össze (például cselekmény, formavilág, érté
kek stb.); b) az emberek különböznek egymástól abban, hogy mely „szektorokra” érzéke
nyek inkább; c) a filmek különböznek egymástól abban, hogy teljes esztétikai közlemé
nyükben melyik „szektornak” nagyobb a súlya. Ez azt jelentené, hogy az emberek speci
fikus „szektor-érzékenysége” és a filmek specifikus „szektor-struktúrája” két egymástól 
független változó és a folyamatnak ezen a szintjén e két változó találkozása határozza 
meg a film hatását.

A fűm által hordozott tény-információ vételével kapcsolatban most felállítjuk azt az 
elméleti hipotézist, hogy ebben a folyamatban három viszonylag független változó műkö
dik közre: a) az emberek vevőkapacitása (megfigyelőképesség, következtetési képesség, 
emlékezet, általános filmlátási rutin stb.); b) a film specifikus általános jellege (esztétikai 
tulajdonságainak teljes együttese), többek között abban az értelemben, hogy a vevő-kapa
citás milyen mértékű mozgósítását követeli meg összes (nemcsak tényszerű) információi
nak vételéhez; c) a tény-információ típusa, ugyancsak a típusonként eltérő mértékben 
mozgósítandó vevő-kapacitás értelmében. Mint látjuk, a három feltételezett, viszonylag 
független változóból egy a néző oldalán, kettő a film oldalán működik.

Adatainkból e pillanatban a filmnek a vételt befolyásoló általános jellegére és a 
tény-információnak a vételt befolyásoló típusára vonatkozólag lehet következtetéseket le
vonni. Itt azonban a következő probléma jelentkezik. A típusok film szerinti eloszlása 
nem egyenletes (a háttérre vonatkozólag csak a Hamu és gyémántnál tettünk fel kérdése
ket, összefüggések felismerésére vonatkozólag csak a Kopár szigetnél és a Szegénylegények
nél stb.), ami azt jelenti, hogy adatainkban a típusok és a film-jellegek működése kölcsö
nösen torzíthatta egymást. Más szóval: nem lehet tudni, hogy válaszolóink azért feleltek-e 
nagy arányban helyesen a ,,háttér”-kérdésekre, mert azok a Hamu és gyémántnál szere
pelnek, s ennek a fűmnek a tény-információit válaszolóink , jó l vették” , vagy pedig csak a 
„háttér”-kérdések emelik-e meg г Hamu és gyémánt megfelelő számait.

A válaszoknak a négy kritérium szerinti eloszlását részint filmenként, részint kérdés- 
(információ-) típusonként összesítettük.
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A tény-információs kérdésekre adott válaszok 
helyesség szerinti megoszlása filmenként (%)

Helyes Pontatlan Téves 0

Hamu és gyémánt 64,75 16,13 8,12 11,01 (100)
Kifulladásig 48,63 13,18 16,79 21,40 (100)
Kopár sziget 59,85 14,70 3,94 21,78 (100)
Biciklitolvajok 42.04 19,07 10,19 28,70 (100)
Szegénylegények 43,39 8,75 31,79 16,07 (100)
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Mindenekelőtt arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a filmek közötti különb
ség mértéke a négy oszlopban erősen eltér. A „fesztáv” a Téves oszlopban a legnagyobb' (a 
Szegénylegények [max.] és a.Kopár sziget [min.] között): 27,85%; utána a 0 oszlop követ
kezik (Biciklitolvajok [max.] —Hamu és gyémár t [min.]): 17,69 ponttal;harmadik helyen 
a Helyes fesztávja áll (Hamu és gyérrtthrt [max.] — Biciklitolvajok [min.]: 22,70 ponttal; 
végül a Pontatlan kategóriában a legkisebb a fesztáv (.Biciklitolvajok [max.] — Szegényle
gények [min.]): 10,32.

A fenti adatok tanúsága szerint a mi öt filmünk „informatikai” szempontból éle
sebben különbözik egymástól abban a tekintetben, hogy az általuk szállított információt 
az emberek mennyire érthetik teljesen félre, mint abban a tekintetben, hogy az információ 
milyen mértékben sikkad el vagy marad homályos.

A tény-információs kérdésekre adott válaszok helyesség szerinti 
megoszlása információ-típusonként (%)

Helyes Pontatlan Téves 0

Háttér 61,74 20,95 12,39 4,92
Folyamat követése 57,63 14,61 10,29 17,47
Egyedi mozzanat 45,31 14,14 11,18 29,37
összefüggés felismerése 43,46 6,93 34,10 15,51
Képsor 70,54 15,07 6,85 7,54

* A  továbbiakban a „képsor” típust figyelmen kívül hagyjuk, mert csak egyetlen ilyen kérdésünk
volt.

Ha itt is megvizsgáljuk a fesztávokat, a következőket látjuk. Itt első helyen a 0 kate
gória áll (Egyedi mozzanat [max.] — Háttér [min.]): 24,45 ponttal; második a Téves osz
lop (Felismerés [max.] — Folyamat követése [min.]): 23,81; harmadik a Helyes (Háttér 
[max.] — Felismerés [min.]): 18,28; negyedik itt is a Pontatlan (Háttér [max.] — Felisme
rés [min.]): 14,02 pont. Ez tehát azt jelenti, hogy anyagunkban a tényinformáció külön
böző típusai a vételben elsősorban a 0 reagálás terén okoztak különbségeket, utolsósorban 
a Pontatlan reagálásban.

Tehát az, hogy az emberek milyen mértékben észlelik a különböző mozzanatokat 
félig-meddig pontosan, nem függ sem a film jellegétől, sem az információ típusától.

A két változó — a film-jelleg és az információ-típus — viszonylagos függetlenségét 
és ugyanakkor szerves kölcsönhatását ezen túlmenően a következők engedik sejtetni. Vilá
gos, hogy ha valamelyik filmünk egészének információja viszonylag nagyon csekély arány
ban „érkezett meg”, ez nem véletlenül attól volt, hogy az emberek túl sok mozzanatot 
félreértettek: az is okozhatta ezt, hogy túl sok információ elveszett; másodszor: még ha az 
információ-típusok elsősorban a 0 reagálás tekintetében különböztek is, akadhatott olyan 
típus, amelyre főleg a Téves válasz volt a jellemző.

Feltevésünk alátámasztására vizsgáljuk meg kissé alaposabban a problémát.
Feltűnő a következő két egybeesés: a Téves válaszok kategóriájában a Felismerés tí

pusnak van a legnagyobb súlya; egyszersmind a Szegénylegényekben a hibás válasz-kate-
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góriák között a Téves kategória szerepel a legerősebben; másodszor a 0 válaszok között az 
Egyedi mozzanat vezet, a Biciklitolvajoknál pedig a 0 a legnagyobb arányú hibás válaszka
tegória.

Ez feltétlenül arra enged következtetni, hogy a Szegénylegényekben a Felismerés 
típusú információval kapcsolatos félreértések okozták a legtöbb téves választ; a Bicikli
tolvajok esetében pedig az Egyedi mozzanat típusú információ nagy részének elvesztése 
(elsikkadása, elfelejtése) okozta a legtöbb „nem tudom” , „nem emlékszem” választ. S ha 
egyenként vizsgáljuk meg a kérdésekre adott válaszok kategória szerinti megoszlását, pon
tosan ezt is látjuk. A Szegénylegényekben a legtöbb téves választ csakugyan Felismerés 
típusú kérdésekre, a Biciklitolvajokban pedig a legtöbb 0 választ Egyedi mozzanat típusú 
kérdésekre kaptuk.

Önmagában az, hogy a Felismerés típusú információval kapcsolatos hibás válaszok 
többsége Téves, az Egyedi mozzanat típusnál pedig 0 a legtöbb hibás válasz, természete
sen kézenfekvőnek látszik. Az is kétségtelen, hogy a Biciklitolvajok szerkesztését az epizó
dok halmozása jellemzi, s ezért, ha itt információ veszhet el, ennek elsősorban az Egyedi 
mozzanatok kiesése alakjában kell bekövetkeznie; a Szegénylegények építkezését pedig az 
olykor szinte enigmatikus szűkszavúság jellemzi, itt tehát a fő veszély az összefüggések fel 
nem ismerése. Mindebből azonban csak az következik, hogy van olyan film, amely a benne 
foglalt tény-informáeió közlési módja (típusa) szempontjából annyira homogén, amelynek 
általános profilját már ez az egy faktor is annyira meghatározza, hogy a film esetleges 
egyéb jellemzői már szinte „szóhoz sem jutnak” annak a folyamatnak a determinációjá
ban, amelynek keretében a nézők tudata a tény-információt feldolgozza. Ezek tehát olyan 
filmek, amelyekben a tény-információ közlési módja egymaga határozza meg a tény-infor- 
máció sorsát.

Feltevésünk, hogy a film egészének a vétel-kapacitásra vonatkoztatott összhatása 
nincs mindig alárendelve az információ típus önálló összhatásának. Tekintettel arra, hogy 
mint fentebb jeleztük, mind a Felismerés, mind az Egyedi mozzanat típusú információ 
a mi konkrét esetünkben erősen működött, a Folyamat-követés típusú információ azon
ban nem (mert filmet nem „ugrasztott ki”, póluson pedig csak egyszer szerepel), meg kell 
próbálni, hogy a Felismerés vagy az Egyedi mozzanat típusú információ működési módját 
szembe állítsuk a Folyamat-követés típusúéval. A szembeállításra az egyedi mozzanat tí
pusát választottuk ki. (7 ilyen kérdésünk volt.)

A következőképpen okoskodtunk. Minden válasz-kategóriában van egy globális 
film-sorrendünk aszerint, hogy a film az illető kategóriában milyen súllyal szerepel. A fil
meknek ezt a sorrendjét típusonként is felállíthatjuk, nevezetesen a Folyamat-követés és 
az Egyedi mozzanat típusában. Ha a filmeknek a típus szerinti sorrendje a két esetben lé
nyegesen eltérő módon korrelál a filmek globális sorrendjével, ez azt jelenti, hogy a két in
formáció-típus specifikus hatása eltérő módon független a film egészének hatásától. Vizs
gáljuk meg ezeket a korrelációkat.
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A filmek globális és információ-típus szerint 
(válasz-kategóriánként felállított) 

sorrendjeinek Spearman-féle korrelációi

A. Globális sorrend versus Folyamat-követés szerinti sorrend

Helyes Pontatlan Téves 0

Rho = *0,813 -0,687 *1,000 *0,813

B. Globális sorrend versus Egyedi mozzanat szerinti sorrend

Helyes Pontatlan Téves 0

Rho = *0,813 +0,241 *0,438 -0,312

Az ingadozások ellenére is azt látjuk, hogy a globális sorrendek és a Folyamat-köve
tés szerinti sorrendek egészben véve igen erősen, a globális sorrendek és az Egyedi mozza
nat szerinti sorrendek pedig egészben véve igen gyengén korrelálnak. Vagyis a jelek szerint 
az Egyedi mozzanat típusú információ sokkal önállóbban működik, mint a Folyamat-kö
vetés típusú információ. Úgy is fogalmazhatjuk, hogy az egyes filmek specifikus általános 
jellege valószínűleg erősebben befolyásolja a Folyamat-követés típusú információ sorsát, 
mint az Egyedi mozzanatokét. Ebből kétféle következtetést vonhatunk le:

a) vagy úgy áll a dolog, hogy a film  szerkesztési módja miatt „abszolút uralmat” biz
tosít a tény-információ rá jellemző homogén közlési módjának (típusának), és esetleg más 
jellemzői is befolyásolják magának a tény-információnak a „megérkezését” ;

b) vagy pedig vannak olyan információ-típusok, amelyek majdnem függetlenül mű
ködnek minden filmen belül, és puszta jelenlétük súlya meghatározza a film általános 
„információsorsát” (ilyen lehet például az Egyedi mozzanat), és ezzel szemben más infor
máció-típusok alá vannak rendelve magának a film jellegének. Ekkor a film től függ, hogy a 
nézők az ilyen típusú információt hogyan veszik (ilyen volna például a Folyamat-követés).

Az utóbbi mellett egyébként még egy tény szól.
Az Egyedi mozzanatról érkezett válaszok teljesen egyenletes struktúrát mutatnak, 

ezzel szemben a Folyamat-követés típusú válaszok arányai széles tartományban váltakoz
nak.

Az Egyedi mozzanat és a Folyamat-követés típusú kérdésekre 
adott válaszok ingadozási tartományai (fesztávjai) válasz-kategóriánként

Egyedi mozzanat

Helyes Pontatlan Téves 0
4,09  

Max.: 50,39 
Min.: 46,30

1,89 
Max.: 9,58 
Min.: 7,69

21.50  
Max.: 25,35 
Min.: 3,85

15,13  
Max.: 39,11 
Min.: 23,98
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Folyamat-követés

Helyes Pontatlan Téves 0

51,15 31,45 19,91 32,69
Max.: 84,61 
Min.: 33,56

Max.: 34,65 
Min.: 3,20

Max.: 30,55 
Min.: 0,64

Max.: 33,33 
Min.: 0,64

Mint látjuk, az Egyedi mozzanat struktúrája a Helyes és a Pontatlan kategóriában 
szinte stabil, éles ellentétben a másik információ-típussal. Az Egyedi mozzanat típusú in
formáció jellegzetes sorsa nem az, hogy félreértik, hanem az, hogy pontatlanul észlelik 
vagy elvész. Következésképpen abban, hogy ilyen típusú információt mégis tévesen vesz
nek, nem ennek a típusnak a specifikuma, hanem a film specifikus általános jellege a ludas 
elsősorban. Más szavakkal az, hogy az Egyedi mozzanat típusú információra Téves választ 
kapunk-e, sokkal nagyobb mértékben függ a mindenkori filmtől, mint a Pontatlan vagy 0 
válaszkategória előfordulása, amely a jelek szerint (legalábbis a Folyamat-követéssel ösz- 
szevetve) viszonylag konstans. Ezért lehet az Egyedi mozzanatnak a Téves kategóriában 
kivételesen még a Folyamat-követésnél is nagyobb az ingadozási tartománya.

Tulajdonképpen miért olyan fontos ez az egész kérdéskör, a filmben foglalt tény- 
információ típusainak ez az aprólékos megkülönböztetése és működésük ilyen vagy olyan 
mérvű függetlenségének tisztázása?

Ez mindenekelőtt nyilvánvalóan szerves és mellőzhetetlen része a film általános 
hatásmechanizmusának, a filmlátás, filmbefogadás törvényszerűségeinek felderítésére irá
nyuló munkának. Másodszor azonban közvetlen gyakorlati konzekvenciákat is lehetővé 
tesz. Tudjuk, hogy a nézők igen jelentős arányban félreértik fontos filmek közleményét, 
vagy közönyösen mennek el mellette. Ha tudjuk, hogy ezt részben a puszta tény-informá- 
ció jelentős hányadának kiesése okozza, s főleg, ha azt is felismerjük, hogy milyenfajta 
filmben milyen típusú információ hogyan vész el, akkor ezen a szinten közvetlenül is be 
tudunk avatkozni mind az iskolában, mind az iskolán kívül a nézők filmbefogadó kapaci
tásának növelése érdekében.

Befejezésül hadd említsük meg, hogy cikkünkben elsősorban adatainknak azokat a 
film hatás-struktúrájával kapcsolatos konzekvenciáit igyekeztünk levonni, amelyek elméle
tileg, módszertanilag és operacionálisan egyaránt feltétlenül irányadónak mutatkoznak 
a hatásvizsgálatok továbbfejlesztése szempontjából.

Utalásszerűén még egyszer felhívjuk a figyelmet arra a tényre, hogy a film által szál
líto tt információ „megérkezési együtthatója” mindenképpen katasztrofálisan alacsony: 
minden valószínűség szerint nem több, mint 0,66. Más szóval, az emberek a filmeknek 
mindössze „kétharmadát látják”. Ennek nyilvánvalóan az az egyik következménye, hogy a 
film közleményét egészen vagy nagy részben félreértik. Számos esetben kaptunk ilyen tí
pusú választ: „nem tudom ” vagy „nem emlékszem”, mert „nem tudom egyszerre nézni a 
feliratot és a képet” , vagy „nem tudom olyan gyorsan elolvasni a feliratot, ahogyan vált
ják” . Természetesen külön meg kell vizsgálni, hogy mi a különbség az információk vétele 
szempontjából a magyar és a külföldi filmek között.

A másik, az előbbitől el nem választható következmény az esztétikai élmény cson- 
kasága. Ebben a vonatkozásban azonban még a munkahipotézis kidolgozása is hátra van: 
az esztétikai élmény eltorzulása és az információ-veszteség közötti összefüggést úgy köze-
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üthetnénk meg, ha megpróbáljuk valamilyen kritérium-rendszer szerint (affektiv, kognitív; 
pozitív, negatív stb.) tipizálni magukat a cselekmény-mozzanatokat, és ezt a tipológiát 
operacionalizálni egy információ-vizsgálathoz. Lehet ugyanis, hogy a cselekmény mozza
nat típusa (mint ahogyan erre is vannak bizonyos adataink) befolyásolja a vétel-kapaci
tást.
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В. Vörös Gizella

EGY FILMSOROZAT ÉRTÉKELÉSÉNEK 
MOTÍVUMAI
FELMÉRÉS A BALÁZS BÉLA STÚDIÓ KÉT FILMKLUBJÁBAN

A közhiedelem szerint az ember azonosítható azzal, ami tetszik neki (ki mint él, úgy 
ítél...). A szociológiai hatásvizsgálatok egy része szintén kiindulópontjául fogadja el ezt az 
aranyigazságot. Tapasztalataink szerint azonban a dolog nem ilyen egyszerű: az elemi 
szinten megnyilvánuló tetszés azonossága mögött sokszor rejtőzik az eltérő motívumok 
bonyolult szövevénye. Vizsgálatunkban arra törekedtünk, hogy ezek egyik számunkra fon
tos vonulatát táljuk fel két zárt kislétszámű csoportnak a Balázs Béla Stúdió filmsorozatá
ra adott reakcióiban.

TEREP, NYERSANYAG, MÓDSZER

Felvételünket 1973-ban két pedagógusképző intézet filmklubjában végeztük (nevezzük 
őket a továbbiakban A.-nak és B.-nek). A.-ból 28, B.-ből 21 kérdőívet dolgoztunk fel. A 
műsoron szereplő sorozatot a Balázs Béla Stúdió tagjai főként saját filmjeikből állították 
össze. A filmek értelmezése volt vizsgálatunk kiindulópontja. A magunk véleménye, a 
szakmai értékelések és a közönség reakciói szerint a műsoron szereplő művekre jellemző 
a társadalmi éleslátás és az elfogulatlan ítélkezés, amit az objektív dokumentumforma 
csak még hatásosabbá tesz. Szűkebb tematikájuk a nevelés problémáihoz kapcsolódik, de 
ezek mögött mindenkor érzékelni lehet a társadalmi összefüggések szélesebb hátterét.

A pedagógusjelölt nézők tehát a filmek elsődleges elemeiben mindennapjaik tárgyi 
és szellemi világát ismerhették fel. A dokumentumjelleg is segítette, hogy körülbelül úgy 
reagáljanak a vásznon látottakra, mint a valóságos helyzetekben.

Mindezek alapján feltételeztük, hogy a filmek értelmezése főként attól függ, hogy a 
nézők mennyire tudnak azonosulni az alkotók szemléletének radikalizmusával. Ennek 
méréséhez a filmek tényeire vonatkozó megállapításokból olyan skálákat szerkesztettünk, 
amelyeknek fokozatai a legradikálisabb értelmezéstől haladtak a fenntartások, mentege- 
tések, korlátozások beszűrődése nyomán a filmek félremagyarázásáig, s ennek megfele
lően a velük való azonosulás hiányáig. A különböző tartalmú, de azonos célzatú skálák 
összevetése volt vizsgálatunk legfőbb metódusa. Érdemesnek látszott a két csoportot 
is összehasonlítani, mert tudomásunk szerint A. intézetben inkább a stabilitásra, az arany 
középút megtartására törekvő, a szélsőségeket általában elutasító szellem uralkodik, a 
b.-ire viszont inkább jellemző az új iránti fogékonyság és a szabadabb szellem. Ez abban is 
megnyilvánult, hogy míg B.-ben az intézet vezetői örömmel fogadták és támogatták a Ba
lázs Béla Stúdió akcióját, A.-ban többször kellett átalakítani a műsort a helyiek kívánságai



szerint, és az egész programot végigkísérték a szervezési és elvi problémák. Talán nem 
pusztán megérzéseinkre alapozunk, ha a két intézet székvárosa között is regisztráljuk 
ugyanezt a különbséget. B.-ben több jó hírű főiskola és egyetem van, modern művészeti 
kezdeményezéseik, rendezvényeik országos érdeklődést váltottak ki: ebben a városban 
mindent szívesen fogadnak, ami új. A. hírét inkább történelmi múltja határozza meg, a vá
ros levegőjében nem érződik az a szellemi izgalom, mint B.-ben, ami valószínűleg a felső
fokú iskolák kisebb számával is összefügg.

A mindkét helyen vetített filmek a következők voltak:Állás, Botütések, Kertész ut
caiak, Nyugodtan meghalni, Tanítókisasszonyok, Válogatás.
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A TETSZÉS BELSŐ SZERKEZETÉNEK 
ELTÉRÉSEI A KÉT CSOPORTBAN

A tetszésre vonatkozó kérdések a következő eredményeket hozták.
A két csoportból összesen érkezett 49 válaszból 17 arra utalt, hogy a sorozat álta

lános közéleti igazsága miatt nyerte meg tetszését: ezt elneveztük „radikális” választípus
nak, 23-an valamilyen részmotívumot jelöltek meg tetszésük okaként (például szakmai te
matika, információszerzés, formai megoldások): ezt elneveztük „mérsékelt” választípus
nak. A két válasz kombinációja fordult elő 7 esetben: ez a „vegyes” választípus, összesen 
2 olyan válasz volt, amely nem a tetszést fejezte ki, az egyik a filmek szokatlanságára 
utalt, a másik kereken elutasította a sorozatot. Ebből első megközelítésben két dolog de
rülhet ki: az egyik, hogy a műsor majdnem mindenkinek tetszett, a másik, hogy körülbe
lül ugyanannyi a „radikális” , mint a „mérsékelt” értékelés.

Más képet kapunk azonban, ha A.-t és B.-t külön is megvizsgáljuk.

Radikális Mérsékelt Vegyes N

A. csoport 7 _____ _____- 18 2 27
B. csoport 10 ■—- = > ’ 5 5 20

A.-ra tehát körülbelül olyan mértékben volt jellemző a „mérsékelt” válasz, mint
B.-re a „radikális” (a két kategória természetesen sematikus, és tartalmuk csak egymáshoz 
viszonyítva értelmezhető).

Ezután a sorozat egyes filmjeit értékeltettük „osztályzatokkal”. Az összes válaszo
lók 3/4 része szinte csak 4-est, 5-öst adott a filmekre. Ebből ismét a tetszés kifejezésének 
szándéka tűnik ki, a nézők kevésbé tartották fontosnak a differenciálást. Ugyanezt mu
tatja, hogy a következő évi programtól 45 válaszolóból 40 csak ugyanilyen filmeket vár, 
az „ilyet is, mást is” természetesnek tűnő igényét mindössze 3-an fogalmazták meg. 
A.-ban a tetszés ilyen szélsőséges hangsúlyozása még sokkal erősebb volt, mint B.-ben. 
Az osztályzást a tetszés indoklásával összevetve azt a különbséget találtuk a két csoport 
között, hogy B.-ben kizárólag azok adtak magas osztályzatot minden filmnek, akik tet
szésük indokaként a közéleti mondanivalót jelölték meg, míg A.-ban a minden filmet 
magasra értékelők fele valamilyen részértéket jelölt tetszése okaként. Az egyaránt lel
kes kiállítás mögött tehát a két csoportban eltérő viszony mutatkozott meg a filmekhez.
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Tanulságos összevetni a legjobban tetszett filmek listáját A.-ban és B.-ben. (A kérdés 
nyito tt volt és a választás indoklását is kértük.)

A legjobbak közt 
említi A.-ban B.-ben

14 ................. Tanitókisasszonyok
13
12
11
10
9
8
7 . . . . . . . . .  Válogatás
6
5 .......................................................................... Válogatás
4  ..........................................................................  Kertész utcaiak, Botütések
3 ..................Állás
2
1 ........................................................ ' . .............. Nyugodtan meghalni, Tanítókiassszo-

nyok, Állás
0 ..................Kertész utcaiak, Botütések,

Nyugodtan meghalni

A két listán csak a Válogatás pozíciója hasonló (ne felejtsük el: a lista nem rangsoro
lás, hanem a kedvencek jelölése alapján készült!). A Tanítókisasszonyok, a Kertész utcai
ak  és a Botütések híveinek száma jelentősen eltér a két csoportban. A megítélés módjáról 
annyit árul el a lista, hogy az A.-i közönség egységesebben néhány filmet emel ki, míg B.- 
ben megoszlik a figyelem az összes filmek között.

A legjobb film választását indokló válaszok fele az általános társadalmi mondaniva
ló igazságára hivatkozik, a többiek körülbelül azonos arányban jelölik a szakmai hasznos
ságot, a megvalósítás módját és valamilyen más személyes indokot. Az utóbbiak közt jóval 
több volt az A. csoportbeli.

A tetszésre vonatkozó kérdéssorozat tanúsága szerint tehát bár a két csoport egyfor
mán magasra értékelte a sorozatot is, a filmeket egyenként is, köztük jól kimutatható 
szemléleti különbség van: az A. csoport kevésbé hajlamos a tanulságok általánosítására, 
tetszésének, alapját inkább részletmotívumok képezik, ítéletei egyöntetűek és kevésbé dif
ferenciáltak, mint a B. csoporté.

A sorozat két filmjét, a Válogatási és a Kertész utcaiakat részletesen feldolgoztuk.



A VÁLOGATÁS CÍMŰ FILMHEZ
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A Válogatást az összes nézők negyedrésze a sorozat legjobb filmjének tartotta. A tetszés
ről adott válaszok 2/3-a a szélső pozitív véleményt jelölte a skálán, a többiek pedig 1 kivé
tellel, a mérsékelten pozitívat. Ennek alapján megállapíthatjuk, hogy a film igazi siker 
volt.

Kérdéseink a következőkre terjedtek ki:

A. Tetszés.
B. A film mondanivalója.
C. A film problematikájának érvényességi köre.
D. A film egyik figurájának megítélése.

A négy skálából fokozatonként összesítve a következő eredményeket nyertük:

1. Teljes azonosulás, radikális ítéletek И 84 válasz
2. Azonosulás bizonyos fenntartásokkal, 

puhább ítéletek (- ) 72 válasz
3. Óvatosság a véleményezésben, az ítéletek 

érvényességi körének csökkentése (0) 18 válasz
4. Részletes elutasítás ( - ) 17 válasz
5. Teljes elutasítás (--) 3 válasz

A válaszok nagy része a + zónában helyezkedik el.
Ha az A., B., C., D. skálákat összehasonlítjuk, kiderül, hogy az összesítésből nyert 

kép nem általánosít-e hamisan.

Mind a négy skálán a ++ választ jelölte: 5 válaszoló.
A ++ és a +- választ vegyesen jelölte az egyes témáknál 21 fő.
4-en kétségbe vonták az ábrázoltak általános érvényét, a többi 5 válaszoló vegyes válaszo
kat adott (4), vagy a pólus felé tartottak összes válaszai (1). A nézők „radikalizmusa” te
hát itt már kisebbnek bizonyult.

Érdekes, hogy míg a tetszésre, a mondanivalóra és a problémák érvényességi körére 
(A., В., C. skála) vonatkozó válaszok közül maximum 4 nem esik a + zónába, addig aD. 
skálán, ahol a film egyik figurájának megítélését kértük, az ilyen válaszok száma 17. A 
film tehát ezen a ponton kevésbé volt hatásos.

Még egy sajátos összefüggést érdemes megemlíteni. Azok között, akik a film mon
danivalóját a legáltalánosabb érvényűnek ítélték, háromszor annyian akadtak, akik valami
lyen korlátozást tartanak helyesnek a film publikálásakor, mint azok között, akik a film 
érvényességét már az értelmezés szintjén csökkentették. Úgy gondoljuk, hogy mindkét ma
gatartás mögött a film keménységétől való idegenkedés húzódik meg, de a második eset
ben ez áthatja az egész befogadói magatartást, az elsőben pedig csak egy potenciális cse
lekvés alkalmával nyilvánulna meg. A Válogatás tehát — bár kiváltotta a nézők rokonszen- 
vét és egyértelműen tetszett — a befogadás mélyebb rétegeiben konfliktusokat és ellenál
lást is kiváltott.
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A KERTÉSZ UTCAIAK CÍMŰ FILMHEZ

A legjobbnak tarto tt filmek között az említések száma szerint középen helyezkedik el. 
A.-ban azonban jóval kisebb a népszerűsége, mint B.-ben.

A Válogatással szemben a Kertész utcaiak egy pozitív jelenség időbeli alakulását kö
veti nyomon, több benne a sztori és a dramatikus jelleg, ezért arra számítottunk, hogy 
könnyebb lesz vele azonosulni. (Megjegyezzük, hogy a Kertész utcaiakat 1/3-nyival keve
sebben látták, mint a Válogatást, így a válaszok száma is ennyivel kisebb.)

A filmre vonatkozó skálák a következőket tartalmazták:

A. Tetszés.
B. A főszereplő tanár megítélése.
C. A szereplő gyerekek megítélése.
D. Az ábrázolt pedagógia módszer értékelése és elterjesztésének lehetősége.

A film tetszési skálája úgy alakult, hogy 8-an egyértelműen elismerték (++), 17-en 
tetszésük mellett bizonyos fenntartásokkal éltek (+-), 1 válaszoló bizonytalankodott. Az 5 
fokú tetszési skála a Válogatáséval összehasonlítva a következőképpen alakult:

Tetszés foka
Válogatás válaszok 

%-a 
N=39

Kertész utcaiak válaszok 
%-a 

N=26

+ 6 4 ,1 _____ _____ 30,8
+ - 33 ,3  — 65,4
0 — 3,8
- + 2,6 —

A Válogatást tehát a nézők jobban felértékelték (érdekes, hogy a Kertész utcaiakra 
vonatkozó ++ válaszokat kizárólag nők adták).

A filmértés egyik legérzékenyebb pontját a C. skálával akartuk megközelíteni: a pe
dagógusjelölteknek hátrányos helyzetű, elvadult, de a pedagógiai folyamat hatására egyre 
inkább kibontakozó gyerekeket kellett megítélniük (nyitott kérdésre). Szomorú, hogy 
majdnem kétszer annyian ítélték meg a gyerekeket kifejezetten negatívan, mint pozitívan. 
Úgy gondoljuk, hogy ez a film fő gondolatával való azonosulás alacsony fokára utal.

A D. lista alapján a következő eredményekre jutottunk: A kapott 26 válaszból 22 
elismerte a bemutatott pedagógiai módszer helyességét, de ugyanakkor kétségbe vonta, 
hogy szélesebb körben alkalmazható lenne. Szakmabeliekről lévén szó, ez valószínűleg 
akadályozta a filmmel való azonosulást. A részletesebb indoklásban főleg olyan érveket 
találtunk, hogy nem lehet egy átlagos tanártól hasonló teljesítményt elvárni, hogy szerve
zeti és anyagi feltételek hiányoznak a módszer általános elterjesztéséhez.

A főszereplő tanár személyére vonatkozó skáláról a következő eredményeket kaptuk.
A válaszolók mintegy fele a tanárt az adott eset összefüggésében ítéli hatékonynak 

és rokonszenvesnek, több mint negyede kiterjeszti ezt szélesebb érvényűvé, de — és ez el



gondolkodtató — összesen ketten lennének szívesen tanítványai, és ugyancsak ketten kol
légái. A Kertész utcaiakról kapott válaszok mögött egy, az ábrázolttól eltérő, az új iránt 
kevesebb fogékonyságot mutató, konzervatívabb és belenyugvóbb tanári magatartás esz
ménye tételezhető fel.

A Válogatás fogadtatásával összevetve a Kertész utcaiakéi, úgy látjuk, hogy a nézők 
„radikalizmusa” a hozzájuk közelebb álló példa megítélésekor kisebbnek mutatkozott, 
annak ellenére, hogy itt látszott könnyebbnek a feladat: itt igent kellett volna mondani 
— radikálisan.
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KITEKINTÉS

Azért tartjuk érdemesnek, hogy a feltárt tényeket meghaladó néhány általánosabb tanul
ságot is megfogalmazzunk, mert vizsgálatunk — problémafeltáró természete miatt is — csak 
más hasonló célzatú kutatások eredményeivel együtt értékelhető, s azokkal éppen ezen az 
általános szemléleti szinten kapcsolódik össze.

Munkánkban adalékokat hoztunk fel arra, hogy a tetszés, elfogadás nem biztosíték 
önmagában a megértésre, azonosulásra. Azt is megállapíthatjuk, hogy a befogadás akadá
lya nem feltétlenül a közvetítő közeg és a kód idegenségében keresendő, hanem a közvetí
tett tartalom és a befogadó belső rendszere közti különbségekben. E belső rendszer egyik 
sajátosságának mutatkozott, hogy minél közvetlenebbül érinti a tőle idegen tartalom, an
nál kisebb a befogadói rugalmassága.

Vizsgálatunk mindezekre inkább csak beszédes példákat hozott fel, anélkül, hogy 
kijelölte volna a problémák érvényességi körét — ez a témában folytatható szélesebb körű 
más kutatások feladata lehet.

Haász István grafikája



S. Nagy Katalin

TÁRGYEGYÜTTESEK, TÁRGYKÖZÖSSÉGEK

1972 óta folyó, s még mindig csak elővizsgálati szakaszban tartó Lakáskultúra — vizuális 
kultúra című kutatásunk egyik válaszra váró kérdése, hogyan tükröződik a tárgyegyütte
sekben a családi közösség milyensége. Leolvasható-e a lakberendezési, használati, díszítő 
funkciójú és az esztétikai funkciójú tárgyakból, azok elrendezéséből, a kialakított vagy vé
letlenül kialakult tárgycsoportokból a család szerkezete, a generációk egymáshoz való 
kapcsolódásának jellege, a családtagok pozíciója? A tárgyegyüttesek, ha a család tükörké
pei, milyen jelentést adnak a család társadalmi státusáról, életstílusáról, kultúra- és érték
mintáiról?

Mivel kutatásaink centrumában a vizuális kultúra áll, elemzéseink elsődlegesen a dí
szítő és esztétikai funkciójú tárgyakra, a nem hasznos, kiegészítő jellegű tárgyakra irányul
nak.

A lakás számunkra a vizuális kultúra térképe. Anyaggyűjtésünk, regisztrálási mód
szerünk ennek megfelelően alakult ki: alaprajzok mellett léptékarányos rajzokat készí
tünk, mintegy síkba kiterítve a lakóhelyiségek falait, térképszerűen bejelöljük az összes 
látható tárgyat. Az ún. „szituációs” rajzokhoz inventáriumok készülnek. S hogy a „lakás
térkép” megbízhatóságát, valós mivoltát, használhatóságát optimálisra növeljük, kiegészí
tésként enteriőr- és tárgyegyüttes-, alkalmanként pedig tárgyfotókat is készítünk. Az így 
rögzített adatokat vetjük össze egy demográfiai s egyéb statisztikai adatokat tartalmazó 
kérdőívvel, és ha lehetőségeink engedik, a lakást használók, arculatát teremtők, alakítók 
szubjektív megnyilvánulásait jegyző mélyinterjúkkal. •

Igaz, hogy teljes körű vizsgálat eddig mindössze 50 lakásban készült (Miskolcon 22, 
Nagykanizsán, Zalaegerszegen, Szombathelyen és Telkibányán 5—5, valamint Budapesten 
8), ám részleges felvétel, adatgyűjtés mintegy 250 lakásban történt, különböző városokban 
és falvakban.

FESTMÉNYEK

Idős parasztoknál és földműves szülőktől származó idős, szakképzetlen munkásoknál a fa
lakon szinte kizárólag szentképek vannak, ezek is kb. 90%-ban olajnyomatok. Mennyiségi
leg a görög katolikus, görögkeleti vallásúaknál a legtöbb, sok a katolikusoknál, kevesebb a 
reformátusoknál és alig-alig az egyéb, kisebb felekezetieknél (például unitáriusok, adventis
ták). A görögkeleti, görög katolikus vallásúaknál, a szlovák, horvát, szerb, sokác falvakban 
és az innen elszármazott városlakóknál a szentképek rendkívül színesek, élénk színűek,



egyéb anyagbetétekkel gazdagítottak (gyöngy, üveg, ékszerutánzatok, fémlap, menyasszo
nyi fátyol, művirág stb.). Ezek között alig van 50—60 évesnél fiatalabb kép, annál több a 
100—120 éves. Főleg ikonszerű Mária-képek.

A más vallású idős emberek főként olaj nyomatokat őriznek, szabvány szerint ké
szült töviskoszorúval övezett világító színű Krisztust és ugyanilyen színű Máriát — ez a két 
képtípus a leggyakoribb. Majd: Szentcsalád, háttérben romantikus táj, ugyanez József nél
kül, Bűnbánó Magdolna (őse feltehetően El Greco Bűnbánó Magdolnája) és Jézus az Olaj
fák hegyén. Ritkább kompozíció: Jézus megkeresztelése, a halott Krisztus Mária ölében 
(számtalan reneszánsz előkép!), levétel a keresztről.

Olykor ennél a korosztálynál és rétegnél találkoztunk az első világháborús emlék
lappal, ez is olajnyomat, középen Mária a gyermekkel, majd Ferenc József és a szövet
séges országok királyai, katonai vezérei.

Ahol csak ezekkel a képekkel vannak tele a falak, az a legszegényebb, a legelesettebb 
réteg. Rendszerint egyedülálló öregek, magukra maradottak vagy a legalacsonyabb iskolai 
végzettségűek. A társadalom legalján élők, kulturális szintjük ennek megfelelő.

Az 1945 előtti gazdagabb paraszti rétegnél már nagyobb méretű olajfestményeket 
látunk, ezeket rendszerint csináltatták, megrendelték. Sablonosabbak és értéktelenebbek, 
mint az előző típushoz tartozó régi olajnyomatok, rendszerint giccs-képek. A 30-as, 40-es 
években készültek, alig különböztethetők meg a kispolgári lakások ugyanilyen jellegű ké
peitől. A legújabbak ebből a sorozatból (aká^ 2—5 vagy 10—15 évesek) még giccsesebbek 
(ha lehet egyáltalán a giccset fokozni!), kevesebb rajtuk az olajfesték, elnagyoltabb a hát
tér, rikítóbbak a színek.

Az idősebb, gazdagabb parasztoknál — és elsősorban reformátusoknál — a szentké
pek mellett láthatók történelmi olajnyomatok (Rákóczi a kutyájával, Petőfi halála, Kos
suth szolnoki beszéde).

Csak a félig iparos, félig paraszti rétegnél jelenik meg akifejezetten esztétikai funk
ciójú kép, hiszen a vallási és történelmi tárgyú képeknél nem ez az elsődleges szempont!

Öreg falusi iparosoknál és öreg munkásoknál találtunk két-három giccs-tájképet, 
egy-két falusi giccs-zsánerképet, ezek kisméretűek, akvarellszerű technikával üvegre fes
tettek.

Az olajfestmények dömpingje a kispolgári rétegekre jellemző. Minél gazdagabbak, 
annál több van, a szentképeket kiszorítja az álromantikus tájképek sora, és itt már megje
lenik a portré és csendélet is. A jellemző műfaj még a tájkép, a városlakó kispolgárok ked
velt műfaja.

A portré az ún. régi polgári rétegekhez tartozó műfaj, akárcsak a zsánerképek.
A 30—40 éveseknél találkoztunk fekete-fehér és színes rézkarcokkal, monotypiák- 

kal, sokszorosító eljárással készült nyomatokkal. A Képcsarnok vásárlói leginkább a közép
korú falusi és kisvárosi értelmiségiek, a fiatal érettségizett városi szakmunkások és alkalma
zottak, és a középkorú és fiatal politikai-gazdasági vezetŐK.

Kifejezetten művészi színvonalú festmények csak egy nagyon szűk réteg birtokában 
találhatók, ezek rendszerint szabad foglalkozású szellemi dolgozók vagy vezető beosztású 
értelmiségiek.

Ha nincs festmény vagy csak szentkép van, az a szegénység jele. Ha minőségi fest
mény: ez a kiemelkedő szellemi munkavégzés velejárója. Ha nagyon sok giccs-kép van egy 
lakásban, ez a kispolgári ízlés: a gazdagodás, gyűjtés, felhalmozás jelképe, alacsonyabb is
kolai végzettség mellett is felfelé mutató tendencia. Következő szint: túlsúlyra kerülnek 
a nem giccs képek. (Régi értelmiségiek, és az új, fiatal szakmunkásréteg.)
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A festmény-együttesek jelzik a generációk együttélését, és azt is, hogy milyen kü
lönbség, illetve egység van a generációk műveltségi szintjében. Jelzik továbbá, hogy a csa
ládi közösségen Jpelül milyen a toleranciaszint, egymás kulturális beállítottságát hogyan 
viselik.

Az újonnan épült parasztházak zömében három-négy generáció él együtt. Hasonló 
szentképek vannak a falon az „öregek” régi bútorai között és a „fiatalok” új bútorai kö
zött is. Az előszobában néhány kisméretű giccs-tájkép, a városokba bejáró ipari munkás 
férfiak vásári ajándékai.

Ahol nem laknak együtt a nagyszülőkkel, idősebb szülőkkel, túlsúlyra kerülnek az 
utóbbi képek, és legfeljebb egy nagyméretű olajfestmény-szentkép marad a régi helyén a 
kettős ágy felett. Ahol a kettős ágy helyét modern fekvőhely veszi át, eltűnik a szentkép 
is.

« A városi több generációs együttélésekben a fiatalabbak szégyellik a szentképeket, 
súrlódások forrásai („minek az a mamának?”); főleg a fiatal szakmunkásoknál probléma.

Ahol harmonikusan oszlanak meg a képek és hasonló jellegűek, nívójúak, a család 
ízlésszintje is hasonló. Modern variabútorok között giccs-olajképek, hasonlóan, mint a 30- 
as és 50-es évek styling-bútorai között: itt az esztétikai értékrend is hasonló.

Ahol nagy a kontraszt a falon levő képek között, ott nagy ellentétek feszülnek az 
ízlésszintben, vizuális, kulturális nívóban. Ahol a fiatalok nem fogadják el a családi mintát, 
o tt a lázadást, szembenállást, leválást, elszakadást is jelzi a képválasztás. Elsősorban a váro
si kispolgári ízlésű alkalmazotti rétegnél látható a súlyos olajfestményekkel szemben 
könnyed linómetszet, rézkarc és reprodukció. Főként: repró!

A giccs-olajkép tulajdonosa azt hiszi, hogy a festményei egyedüliek, csak az övék, ér
tékesek (hiszen 600, 1000 vagy még több forintot is fizetett érte!). A sablon tájképek és 
közhely virágcsendéletek között felnőtt — érettségizett vagy egyetemet végzett — gyere
kek pedig saját szobájukba 1,50-ért kapható reprókat tesznek fel, vagy 2—300 Ft-os met
szeteket. Konkrét példák sorát idézhetnénk.

A legkifejezőbb: egybenyíló szobák dunántúli városban, jogász nagyapa, postás 
nagymama, óvónő lány, olajtechnikus vő, két kisunoka. Az egymással szemben levő két 
falon: a nagyszülőkében egy hatalmas, giccses, lilaorgonás virágcsendélet, egy nagyméretű, 
naturalista öregember-portré, egy mondjuk ötödrangú közhely-tájkép minden szokásos 
kellékkel, átellenben a fiatalok szobájában egy színezett Szőnyi rézkarc, egy albumból ki
szedett Van Gogh napraforgó, és egy aránylag jó szintű képcsarnoki leány-portré.

A családi közösségek konzerválhatják az ízlést. A mintaadó idősebb generáció ízlése 
rányomja bélyegét a fiatalabbakéra. Az együttlakásnak szinte velejárója a festmények ki
választásában valamiféle esztétikai kompromisszum. Gyakran úgy jön létre a kiegyen
lítődés, hogy egyet lépnek előre az idősebbek is, viszont hátra a fiatalabbak is.

Az igazi lázadás a festményekkel szemben a repró. És még inkább: a színes újságki
vágások. Ez azonban már az ifjúsági szubkultúra problémakörébe tartozik.
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FALVÉDÖK

A nagyon szegényeknél nincsenek falvédők. Ez azonban szűk réteg.
Idős parasztoknál és alacsony képességű munkásoknál a húszas-harmincas években 

vásárolt falvédők vannak: királyok és királykisasszonyok, a volt uralkodó osztályok életé



bői „arisztokratikus” jelenetek. Valamikori előképei ezeknek a rokokó udvari szőnyegek. 
Hosszú utat tettek meg, míg művészi, kézműves, magas esztétikai kultúra termékéből és a 
legelőkelőbbek palotáiból olcsó és értéktelen gyári termékké silányulva bekerültek a társa
dalom legalacsonyabb szintjén élők otthonaiba. Fényes, selymes hatású anyagra vannak 
nyomva.

Jelenkori utódaik merev, matt anyagra nyomottak, többnyire nem gyári, hanem 
kézi nyomással sablonok alapján. Vadászjeleneteket, szarvasbőgést vad tájban és hattyú
kat egzotikus tájban ábrázolnak, variációik még a giccskép variációknál is szegényeseb
bek, szűkebbek. Általánosan elterjedtek régi és új parasztházakban, bejáró munkásoknál, 
városi alkalmazotti rétegeknél, régi lakásokban élő nagyvárosi üzemi munkásoknál, a társa
dalom legszélesebb rétegeinél. Űj parasztházakban és új lakásokban élő munkásoknál a szo
bából kikerü] a konyhába.

A gazdagság mutatói: perzsaszőnyeg, keleti szőnyeg utánzatok mint falvédők. Első
sorban városi polgári származású idősebb értelmiségieknél és kisiparosoknál láttuk. Új bú
torok között a felfelé törekvés, a vagyonszerzés jelei.

Iparilag előállított, formatervezett, esztétikailag értékes textíliákat fiatal értelmiségi
ek, érettségizett szakmunkások lakásaiban találtunk. Esztétikailag értéktelen, gyári és 
többnyire moderneskedő, álmodern (használóit épp ezért félrevezető!) falvédőket a 40 
éven aluliaknál láttunk új parasztházakban, új bútorok között és új lakótelepek munkás
lakásaiban.

Külön a konyhai falvédőkről: egyrészt homogénebbek, elterjedtségük és egyforma
ságuk miatt is, másrészt itt éles határok vonhatók bizonyos fajták között.

Az előnyomott, majd saját kezűleg hímzett, kivarrott falvédők minden alacsonyabb 
iskolai végzettségű és ennek megfelelően alacsony kulturális beállítottságú lakás konyhájá
ban ott vannak. Van belőlük az idősebb korosztályú érettségizetteknél is. Egyáltalán nincs 
az egyetemi végzettségűeknél. Itt a határ tehát a legmagasabb iskolai képesítés. Vissza
szorul a fiatalabb érettségizetteknél, többségüknél már nincs. Motívum: cicák, galambok, 
rózsafüzérek, házi áldás és konyhai jelenetek. (Szövegeik is külön elemzést érdemelnének! 
Megtalálhatók rajtuk az ötvenes évek slágerei és egyéb közhelyek, például: „Szeret-e még? 
Csak annyit mondjon, szeret-e még? így nincs más gondom.”)

Általános divat: a valódi paraszti és a népművészetet utánzó falvédők. Talán az ér
telmiségieknél legelterjedtebb a valódi, régi paraszti hímzés, és most már a falusiaknál is 
kiteszik és őrzik, amit tíz éve még elkótyavetyéltek. „Ha tudtuk volna, hogy ilyen érték” 
— mondják. Fiatal értelmiségiektől tudták meg, hogy érték, azoktól, akikhez átkerült — és 
a tv-ből is, természetesen.

Hogyan tükröződik a falvédőkben a generációk együttélése, a családi közösség?
Elsősorban a hiányából tudunk következtetni. Ahol ugyanis a másod-, illetve har- 

madgenerációbeliek értelmiségiek, o tt hiányoznak ezek a konyhai falvédők. A konyhai 
falvédők esetében a fiatalabbak és magasabb iskolai végzettségűek bizonyultak erősebb
nek: visszaszorították.

Ezeknek a konyhai falvédőknek hiánya az idősebbeknek és alacsonyabb iskolai vég
zettségűeknek beletörődését bizonyítják. Ebben szerepet játszhat a civilizációhoz való al
kalmazkodás is. A gépesített, variabútorú, jól felszerelt konyhákból ugyan visszavonultak, 
de szobáikban megőrizték a hasonló jellegű falvédőket.

Városi-polgári lakásokban egy-két perzsa- vagy egyéb keleti szőnyeg átvándorol a fia
talok szobájába. Ilyenkor a szülők ízlése a domináns. Kiegészítő beszélgetésekből, szemé
lyes vallomásokból kiderül, hogy ahol harmonikus a családi légkör, ahol össze egy eztethe-
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tők a különböző életstílusok, ahol valódi családi közösségről van szó, kölcsönös az „ízlés- 
cseré”, a különböző ízlést jelentő tárgyak kicserélése.

A régi, esetleg gyerekkorban kedvenccé vált faliszőnyeg átkerül a fiatalok íróasztala 
fölé (s ráakasztják a magnófalat, érmeket és egy szép akt-reprót), de a szülők is elfogadnak 
egy geometrikus absztrakt subaszőnyeget s beillesztik a régi, polgári miliőbe. S fölé akasz
tanak egy modern képet is, „cserébe” a fiatalokhoz kerülő kisméretű zsáner-képért.

Ahol semmi tárgycsere nincs, ahol a szobákban mereven elütő, szétvált, egészen más 
stílusú, szemléletű, formájú, színű tárgyak vannak, ott szóban is fanyalognak egymás tár
gyai ellen. S a tárgyak békétlensége, össze nem egyeztethetősége személyi békétlensége
ket, kölcsönös sérelmeket takar.
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FÉNYKÉPEK

Sajnos, e cikk keretében csak jelezni tudjuk a problémakört, pedig ha valami, a fényképek 
elemzése több misét is megér!

Olyan lakásban, ahol ne lett volna fénykép a falon, mi nem voltunk. Általánosan el
terjedt; a festményeknél, a dísztárgyaknál és falvédőknél is inkább.

Három formában találkoztunk fényképekkel: szentkép-együttesben, önálló családi 
fotóként és egyéb fotóként. Szentkép-együttesben a szentképek széleibe, a keretbe illesz
kedőn vannak betűzve a kisméretű családi fotók, csoportképek. Vagy önállósodtak ugyan 
a fotók, önálló keretben üveget kaptak, de a szentképek között vannak elhelyezve. Na
gyon gyakran kiderült, hogy valamilyen szentkép helyére került a családi fotó a falra. 
Ugyanígy komódokon, sublótokon a szenteket ábrázoló szobrocskák között vannak a kis
méretű fotók. Ez az állapot a legalacsonyabb kulturális, műveltségi szinten élőkre jellem
ző.

Göcseji faluban három generáció él együtt, a fiatalok sem végezték el a nyolc általá
nost, napszámból és tsz-bői élnek. A kettős ágy felett tizenegy kép és egy feszület. A főhe
lyen nagyméretű Mária, mellette jobbról Szent Teréz, balról kiszedték a keretből a szent
képet, és a keretbe, az üveg alá hét db kisméretű fotó került a családtagokról. További 
szentképek, háziáldás, és a háziáldással szimmetrikusan, ugyanolyan díszes keretben ket
tős fotó a fiatal házasokról. Pontosan ugyanilyen díszítésű keretben háziáldás melletti fo
tó t láttunk Mályinkán, egy borsodi faluban és a bihari Sárrétudvariban.

Egerben, egy mezőgazdasági és üzemi betanított munkásokból álló családban közé
pen pontosan ugyanaz a Mária-kép, mint Göcsejben, alatta a feszület és körülötte a családi 
fotók.

Ugyanaz egy nógrádi faluban: a komódon kb. 80 cm-es Mária-szobor gipszből, felet
te a falon feszület, a Mária-festmény, oldalt két szentkép és két családi fotó, egy esküvői 
kép és egy fotó a gyerekekről.

Egy szendrői lakásban (négy generáció él együtt, mind alacsony iskolai végzettségű) 
fő helyen a kereten belül középen Mária, a vérzőszivű, és körülötte nyolc darab fotó: eskü
vői kép, katona fiú, csecsemő, igazolványkép, amerikai rokon stb.

Tárgyegyüttes: „Dicsőség Istennek, Békesség a Földön a jóakaratú embereknek” 
hímzett falvédő, felette műanyag virágcsokor és őrangyalt ábrázoló szentkép, balra kato
nafotó, jobbra a polcon rádió.



Olyan városi lakásban, ahol még nincs festmény a falon, a szentképek már kiszorul
tak, 5—7—9 családi fotóegyüttes díszíti a falat.

A kispolgári lakásokban fotódömpingről beszélhetünk, de polgári, értelmiségi laká
sokban is sok a fotó. Nagykanizsán, Miskolcon és Szombathelyen olyan dohányzóasztalo
kat láttunk, amely felett 5—7 családi fotó van, elsősorban a felnőtté vált gyerekek csecse
mőkori képei és fotók az unokákról.

Egy számunkra meghökkentő jelenség: ugyanazt a fotót több példányban is kiteszik 
a falra. Tákoson láttuk a következőt: beregi hímzésű falvédő, ülő négergyerekekkel, pon
tosan 13 egyforma figura. Felette 9 egység: 1 szentkép, 2 kis beregi hímzés, benne szarvas, 
és 6 db keretben 9 db fénykép. A kilenc fényképből négy ugyanaz a személy, egyszeri fel
vétel négy másolatban: a családfő.

A családi fényképek szorítják és szorították ki a szentképeket. A családi fényképe
ket pedig kiszorítják a művészi fotók, reklámfotók, újságkivágásokból származó színes 
fotók.

Ennek a folyamatnak különböző fokozatai vannak. Mint ahogy az első lépés a 
szentkép és fotóegyüttes kialakulása, az utolsót is megelőzi egy családi fotó és egyéb fo
tóegyüttes. így jönnek létre fiatal szakmunkásoknál azok a falak, ahol előbb a reklám - 
autó—akt stb. fotókkal szemben vannak a családi képek, majd megtörténik ezek egybe- 
komponálása.

Különös jelenség, hogy a fiatal értelmiségiek — akiknél a családi fotók albumokba, 
fiókokba süllyednek és szégyenkeznek, a „mama-papa” szomszéd szobája viszont még őrzi 
a falakon a családi fotókat — múlt századvégi, századeleji, megsárgult, -bámult, idegeneket 
ábrázoló vagy a családi emlékalbumokból előhúzott fotókat tesznek ki a falra.
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IFJÚSÁGI SZOBAKULTÚRA

Lázadás a felnőttekkel szemben, valami másnak a keresése, szokatlan kontra a megszo
kottal, a családon belüli aszimmetrikus helyzet kifejezése — ez a tartalma annak, ahogy 
nagy falfelületeket elfoglalnak a lakásból az ifjak. A túldíszített, agyonzsúfolt, a kispolgári 
bútorokkal telített lakásokban ritkábban külön kis szobában, többségében a közös szoba 
valamelyik elkülönített sarkában lekerülnek a falakról a giccs-képek, dísztárgyak és falvé- 
dők,és helyükbe újságokból kivágott fotók, reklámképek, sztárfotók, lemezborítók, hir
detésszövegek színes kavalkádja kerül. Egyre épülő, befejezetlen montázs, amelynek egyes 
alkotóelemei időnként kicserélődnek.

Míg a felnőttek lakórésze stabil képet mutat, legfeljebb egy-egy új darab kerül a 
már megszokott tárgyegyütteshez, s csak ritka a cserélődés, addig a fiatalkorú családtagok 
tárgyaira általában jellemző a gyors cserélődés, a változatosság. Igaz, ezek nem képvisel
nek valódi anyagi értéket. Míg mondjuk a giccskép is 50—300—600 vagy 1000 Ft-on felüli 
pénzösszegbe kerül, ezeket a fotókat, reklámképeket szerzik, cserélik, ritkán kerül pénzbe, 
és akkor is rendkívül olcsó. Épp ezért a szülők szemében értéktelen is.

Továbbá értéktelenek, mert „csak” újságkivágások, „csak” fotók. A kép, a dísztárgy, 
a faliszőnyeg más, annak értéke van a tényleges pénzértéken túl is, mert egyedi terméknek 
vélik, még akkor is, ha száz hasonlóból vették is ki. Ezek „csak” nyomtatottak, sokszoro
sítottak, a felnőtt lakosság számára gépi előállításuk miatt is idegenek.



Ez a faldíszítési mód nagyon elterjedt: tizenévesekre jellemző és kb. a saját család 
alapításig tart. Akkor lekerülnek a falról.

Egészen szegény paraszti lakásban és szegény munkáslakásban csakúgy megtalálha
tó, mint a rendkívül jó körülmények között élő, külön szobával rendelkező fiataloknál. 
Egymáshoz egészen hasonló elrendezésű falat találtunk egy szabolcsi, múlt század közepén 
épült talpasházban, egy telkibányai felújított városiasított parasztházban, egy nagykanizsai 
kétszintes, egészen új és modern családi házban és egy budapesti régi polgári lakásban. A 
szabolcsi: fiatal villanyszerelőé, a telkibányai egy Sátoraljaújhelyre középiskolába járó 
leányé, a nagykanizsai egy általános iskolás fiúé, a budapesti egy utolsóéves egyetemista 
lányé.

Téma szerint: slágerénekesek, színésznők, híres emberek, űrhajósok portréi, szép női 
aktok, állatképek, fantasztikus gépek, sportjelenetek, gyermekfotók, közlekedési jelzések, 
autómárkák, térképek, tárgyreklámok, naptárak, és ritkábban karikatúrák, művészi rep
rók M.

Feltűnően színesek, harsányak, vidámak, sehogy se illeszkednek a lakáshoz, „más”- 
ságukat hangsúlyozók.

A felnőttek számára a lakás, az otthon rendszerint „vár” , búvóhely, menedék a kül
világtól, el- és bezárkózásra alkalmas néhány fal, zárt tér, amelynek díszessége, rendezett
sége persze kifelé is szól, de ahova többnyire nem viszik be a külvilágot. A sok csipke, dísz, 
a párna és faliszőnyeg kultusza, a faliszőnyeg- és festmény-motívumok, a sok felesleges 
tárgy mind-mind a befelé záródás igényét bizonyítja: idillt vágynak, nosztalgikusan békét, 
harmóniát, konfliktus-mentességet, hamis romantikát. A fiatalok pedig tüntetőén zajt és 
külvilágot visznek a falakra a hamis idill helyett. Nem félnek beereszteni közvetlen kör
nyezetükbe a tágas világot, annak minden problémájával együtt.

Nem tudjuk, mi lesz aztán, ha az ideálképek, a technika, sport, üzlet, nagyvilág, tu
domány hírhozói, e rendkívül gazdag információhalmaz lekerül a falakról, de mintha nem 
a giccs-képek, idillikus díszpárnák, a családialbum-fotók foglalnák el a helyüket. Találtunk 
néhány olyan fiatal házasok lakta lakótelepi lakást Miskolcon, ahol néhány rézkarc, színes 
repró volt a falon, és a beszélgetések során kiderült, hogy hiányzik a fiatal férjnek az autó- 
reklám—állat—sportoló—női akt sereglet, de úgy véli, nem illik már azokat kirakniuk. Vi
szont nem a szülőkhöz hasonló dekorációt alkalmaztak, hanem frissebbet, általuk mo
dernebbnek véltet.

Demokratikus faldíszítési mód ez a fajta gyűjtemény. Nivellálódásról tanúskodik, 
arról, hogy társadalmi, tudati, kulturális különbségek ellenére is van valami sajátosan ifjú
sági, egy korosztályhoz kötött jelenség, amely valamennyire közös nevezőre hozza a kü
lönböző tudati szinten gondolkodó, más kulturális közegben felnőtt, így más értékrendsze
rű fiatalokat. Valószínűleg másként élik át környezetük, neveltetésük, kulturális öröksé
gük kereszttüzében a hasonló jelenségeket, ám mindenképp figyelemre méltó, hogy példá
ul az egyetemi tanár lányának falán és a csarodai szegényparaszt ivadék falán két tucatnyi 
pontosan egyforma újságkivágást találtunk (Che Guevarát, zsidó sírkövet, Anita Ekberg 
kebleit, futó lovakat, japán gésát japán gépkocsi-csodán, árvíz áztatta földet és a 
Jesus Kristus Superstart).

Fiatalok terjesztették el a kis italosüveg-gyűjteményeket és a cigarettásdoboz-gyűjte
ményeket. Sok helyütt kiszorították a hagyományos vitrintárgyakat, főként variabútorral 
berendezett lakótelepi kislakásokban. Míg a falon levő nyomatoknak a szülők generációja 
ellenáll, főként az italosüveg-gyűjtemény általánossá vált. A szülőknél inkább reprezenta
tív, nagy üvegekben drága nyugati italok, a fiatalabbaknál inkább kis üvegek, nyugatiak,
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keletiek, magyarok egyaránt (többnyire üresen!). A kis üvegek halmazban vannak, szoro
san egymás mellett, a nagy üvegek kiemelt dísztárgyként.

Csak fiataloknál, de csak értelmiségi pályára készülő fiataloknál találtunk plakát
gyűjteményeket. A magyarok mellett főként lengyel és cseh plakátokat, kevesebb nyuga
tit. Domináns a kiállítási, múzeumi plakát, de gyakoriak a szellemes, ötletes, grafikailag 
jól megoldott, esztétikusán kivitelezett hirdetések, reklámplakátok is. Az értelmiségi 
szülők pozitívan viszonyulnak e gyűjteményekhez, a nem értelmiségi szülők és gyerekeik 
esetében gyakran konfliktusok forrása a plakát. Ahol kompromisszum jön létre, ott a kö
zös előszobában kapnak békés helyet, ahol ütközési felület, o tt a legváratlanabb helyeken 
tűnnek fel (például W. C.-kben) és nem szervülnek bele sehogy sem a lakás összképébe.
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A TELEVÍZIÓ ÉS A RÁDIÓ HELYE A LAKÁSBAN

Azt állítottuk, hogy a lakások a magánéletbe visszavonulás színhelyei, és általában jellem
ző rájuk a külvilágtól való elfordulás, elzárkózás. Hogy illeszkedik ebbe a képbe a tv és a 
rádió, amelyek viszont mindezek ellentéteként a lakásba betörő külvilágot szimbolizálják, 
információáradatot zúdítanak a magánéletbe visszahúzódókra. Tapasztalatból, de szabad
idő-vizsgálatokból is tudjuk, hogy a legjelentősebb szabad idő eltöltési forma a tv-nézés.

Ezt az adatot vizuálisan is alátámasztja, hogy a tv-vel rendelkező lakások zömében a 
tv központi helyen van. Úgy helyezkedik el a bútorok között, hogy minden fekvőhely és 
ülőhely feléje nézzen, vagy könnyedén feléfordítható legyen. Szinte súlypontja a lakószo
bának, amelyben tartják, körülveszik a tárgyak. Ahol nem így van, ott a családtagok sza
bad ideje nem a tv-re orientált. Ahol mellesleg van, o tt nem is tartozik a családi közös szer
tartások közé a kollektív tv-nézés.

Számunkra, akik a vizuális kultúra felől közelítünk a jelenségekhez, nagyot, sokat 
elvesz a tv-nek külvilágot a lakásba hozó, információs gazdagságából, hogy a lakásokban 
valahogy „megszelídítik” a tv-t, bevonják az általános idill-törekvésbe. Horgolt csipkete- 
ntőkbe, subaszőnyegekbe öltöztetik, és az idegen test mintha felpuhulna -  legalábbis vi
zuálisan -  ebben a környezetben. Megerőszakolják: telerakják a tetejét nippekkel, apró
ságokkal. Telkibányán egy idős falusi ácsmester tv-jén a következők vannak: egy színes 
szőrmacska világító szemekkel, egy szőrmajom idomtalanul hosszú farkát hóna alá szorít
va, egy újabb, domborodó hátú szivacsmacska tigris utánzatú csíkokkal, mellette egy 
bekötött szemű szivacsmajom. Alattuk egy vörös színű, eredetileg konyharuhának szánt 
terítő, és azon horgolt csipkék.

Miskolcon egy munkáslakásban a tv-n: 30 cm hosszú porcelán női akt, kristályüveg 
váza és egy kovácsoltvas dísztárgy. A tv tetején és alatta is hímzett terítő, beregi hímzés
ben néger gyerekek guggolnak. Egy zempléni faluban színes, több csatornás, a legmoder
nebb típusú készülék, rajta apró csipkék, azokon porcelánnyuszi („nyuszi ül a fűben...”), 
színezett gipszkutya, pettyes őzike, műanyagvirágok és felettük a lángoló szívű Szent Te
réz festménye. Sárospatakon 1974-beli, legújabb típusú tv alatt súlyos csipketerítő, rajta 
képernyő-fele nagyságú égetett mázas ló (giccs a javából), színesre festett porcelán madár
ka, felettük egyszerű kereszt. Nagykanizsai kispolgári lakásban a tv alatt kereszthímzéses 
terítő, rajta: világító pagoda, díszgomba, ébresztő óra és Kossuth-mentés öregember gipsz 
mellképe, felette az ötvenes évek elejére jellemző képcsarnoki festmény (úttörő tanít ölé-



ben ülő úttörőnyakkendős 3—4 éves gyereket olvasni), faragott fa mádárkalitka, benne ki
töm ött madárka, s rázúduló zöldnövény.

Giccs-környezetbe kerülve a tv hatásának is meg kell változnia. Az a kompozíció, 
amit köré alakítanak, mégha „csak” vizuálisan is, de visszahatással kell hogy legyen a ív
ből jövő tartalmakra: fellazító, megpuhító, idealizáló hatással. Ugyan izraeli háború van, 
ugyan űrrakétákat, szívműtéteket mutatnak, példázatot a neurotizáló gyermeknevelésről, 
Schaár Erzsébet szorongató szobrait — de mindez mégsem olyan, ha közben, aki a képer
nyőt figyeli, tudata peremén vizuálisan belekapaszkodik a szőrkutyuskák, csipke térítők 
andalító, mindent elsimító, takaró biztonságába.

Ahol a fiatalok szobájába kerül a tv, gyakran megszabadul koloncaitól. Csak a fém- 
és faborítás van, semmi más. Nagyon ritka azonban, ahol környezete is tiszta, szabad, 
semmi nem fékezi az információk felfogását.

A rádió periférikus helyzetű. Másodlagossá válását mutatja, hogy sok helyen a kony
hában van. Bútordarabnak csak a harmincas évek kispolgári stílusú lakásában számít, ahol 
még a régi, nehézkes testű rádiókat őrzik rendszerint nagy fatokú lemezjátszón. Sarkok
ban áll, fekvőhelyek mellett, valószínű a reggeli hírek, időjelzés célszerűsége miatt. Tetején 
mindig van valami: fényképek, gyertyatartók, porcelánállatok, nagyon gyakran virágváza, 
s elmaradhatatlanul a kézimunka csipketerítők. A konyhában pedig gyümölcstartó kosár
kák, szemüveg, könyvek, újság, karórák. A zsebrádióknak nincs rögzített helye, összevisz- 
sza polcokon, asztalon, nagy rádión stb. találhatók.
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A DOMINÁNS POZÍCIÓJÚ CSALÁDTAG

Tárgyai mindenütt jelen vannak, azaz tárgyaiban mindenütt jelen van.
Egy nemrégiben épült nagykanizsai kétszintes családi házban minden családtagnak 

külön szoba áll rendelkezésére, és még egy közös használatú szoba van. Három generáció 
él együtt. A legfiatalabbak: egy nyolcadikos fiú és kisebb húga. A fiú mindenütt jelen van: 
anyja szobájában több fényképen, térképeivel (ezeket gyűjti), húga szobájában is ottha
gyott játékaival, kiaggatott érmeivel és saját, rendkívül zsúfolt szobáján kívül még a közös 
szobába is jutott érmeiből, újságkivágásaiból és a róla készült fényképekből. A család 
egyetlen más tagja sincs képviselve a többiek szobájában, ő viszont uralkodóan.

Egy budapesti értelmiségi lakásban az anya kispolgári ízlése mindent eláraszt, csak 
egy kis szoba, ahová a felnőtt vezető értelmiségi lány visszaszorult, árulkodik más felfogás
ról. Korszerű berendezés, modern festmények, régi paraszti tárgyak puritán rendje. Az 
anya nehezen tűri, legalább kívülről a bejárati ajtó fölé akasztott egy hímzett népieskedő 
függönyt.

Egy háromszobás miskolci lakásban szintén több generáció él együtt. A falvédő, 
díszpárna-hímző, csipketerítőt horgoló anya mindent teleszőtt, behálózott. A technikus 
fiú fémtárgyai alá is odalopta őket. Menye nevetve vallja meg: matriarchátusban élnek 
valamennyien. A fotóreklám-újságképmontázs alatt is tucatnyi díszpárna, a kamaszfiú 
szobájában is horgolt terítővei védett a villanykapcsoló is.
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A FEKVŐHELYEK ELRENDEZÉSE

Főként a nők és a gyermekek családon belüli helyzetére következtethetünk belőle.
A „szegényes lakás” hagyományának megfelelően nagyon sok helyütt együtt alsza

nak a szülők és a gyermekek. Még a több helyiséges lakásokban is inkább ragaszkodnak 
a „reprezentatív nappali” szobához.

Ahol három-négy generáció él együtt, a legidősebbek rendszerint a konyhában vagy 
egyéb, valamilyen félreeső sarokban alszanak.

A kispolgári ízléssel berendezett lakásokban még mindig uralkodó kettős ágyakban 
többnyire a gyerekek, illetve a női családtagok alszanak. Természetesen a falusi tiszta szo
bákban fő helyen levő kettőságyakban senki, csak a ritkán érkező városi vendégek.

A domináns pozíciójú családtag fekhelye azonnal felismerhető: környezetéről, a fek
helyen és a fekhely körül, felett levő tárgyakról.

Ahol a családfő eljáró munkás és lényegében csak tv-t nézni és aludni jár haza, o tt a 
fekhelye rendszerint egy sarokban, oldalfalon van, kicsit izoláltan a lakószoba többi részé
től. A csak hétvégén hazatérő családfők fekhelyét, ha hét közben használatlan, díszpárnák 
övezik, elrendezése hasonlít a vendégeknek kijáró ágyakéhoz. Gyakran azonban hét köz
ben a feleség használja, aki hétvégeken összeköltözik a gyerekekkel aludni. Ez esetben 
rendszerint ez az a fekhely, amit éjjel-nappal annak használnak, napközben is bárki ráhe- 
veredik. Ennek megfelelően kicsit rendetlenebb benyomást kelt a lakás többi tárgyánál 
(rendszerint a rajtafelejtett holmik miatt).

Az újonnan épített családi házakban megnövekedett a felesleges fekhelyek száma, a 
variabútorokhoz tartozó rekamiékat nem használja senki. Ezeket a modern tiszta szobákat 
azonban kezdik birtokba venni a tanuló gyerekek, s ritkán, de előfordul, hogy az iskolába 
járó, s ezért tisztelt gyerek benn alhat az új fekhelyen.

Munkáslakásokban figyeltük meg azt a magatartást, hogy előbb a régi fekhelyek 
használódjanak el, majd aztán sor kerülhet az újabbakra is.

Az értelmiségi életmód velejárója: szeparált fekhelyek, a fekhely körüli polcok és 
többfajta olvasólámpa. A polgári lakásberendezésnél ezeknél az olvasólámpáknál még a dí
szítő funkció domináns, a korszerű értelmiségi lakásokban azonban a funkcionális szem
pontok döntenek.

A gyerek vagy gyerekek fekhelye, annak lakáson, lakószobán belüli helye, környe
zete, rajta és felette levő tárgyai pontosan elmondják, hogy a gyerekeknek milyen a csalá
don belüli helyzete, mennyire veszik figyelembe életkori sajátosságait, mennyire szeretik, 
törődnek vele, mennyi önállóságot engednek neki, s mik vele szemben a családi elvárások. 
Példák sorát idézhetnénk az elkényeztetett, az elhanyagolt^ az elvadult, a családba nem 
illeszkedő, a harmonikusan illeszkedő gyerekekről — csak tárgyaik vizuális rendje, saját 
környezetük alapján. Nem elsősorban a külön gyerekszobákról van szó, hiszen a lakás- 
helyzetből adódóan ilyen az összlakásokhoz viszonyítva igen kevés van, de a gyerekszobák 
milyensége is hű tükre a szülő—gyerek kapcsolatnak.
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ÖSSZEGEZÉS

összegezésül Jifi Musil, a legjelentősebb kelet-európai város- és lakásszociológus vélemé
nyét idézem, mert úgy vélem, szó szerint ez kívánkozik ennek az írásnak a végére: „Való
színű, hogy például több boldog és elégedett családot, kevesebb feldúlt házasságot és 
ugyanakkor több pszichésen kiegyensúlyozott gyermeket találhatnánk a nem zsúfolt laká
sokban, mint azokban, amelyek mai bevett értékeink szerint túlságosan kicsinyek.”

A „nem zsúfolt” alatt tárgyakban sem zsúfoltat értünk.
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SZEMTŐL SZEMBE

EGYSZEMÉLYES MOZGÓSZÍNHÁZ
INTERJÚ SÁNDOR GYÖRGGYEL

Az interjút készítette: Boros Lajos

Egy ország ismeri, és mégsem ismerik elegen. Műfajt teremtett, mely vele együtt fog  kihal
ni; hacsak újjá nem születik valaki másban. De az akkor már nem lesz az a műfaj.

— A z akartál lenni, aki lettél?
— Ha az ember annak idején sejtette volna vagy a legmerészebb álmában megálmod

ta volna, hogy az ezredrésze sikerül annak, ami sikerült, akkor maximálisan boldog lett 
volna vele. Most, hogy ezerszer több sikerült... nem boldog.

— Ha 1964-ben, amikor először szerepeltél az Egyetemi Színpadon, megkérdezik tő
led, hogy véleményed szerint tehetséges vagy-e, mit válaszolsz?

— Én még most sem tudom, hogy igazán tehetséges vagyok-e vagy sem? Iszonyato
san furcsa dolog ez. Nekem nagyon sokat kellett melóznom, hogy valamit elérjek. Lassan
ként kellett mindenre rájönni. Abban azért szerencsém volt, hogy sikerült az ügyetlensé
geimből erényt kovácsolni, és ez találkozott valamilyen módon a közízléssel. Az ember 
nem tehet arról, hogy olyan, amilyen, és hogy milyen tábora van, hogy hova ju t el? Ez 
szerencsés vagy szerencsétlen egybeesés.

— Ezt mindjárt az elején észrevetted?
— Nézd! Én beszédhibás voltam. Dadogtam. Csak akkor nem dadogtam, ha szaval

tam. Verseken nőttem fel. Tudtam, hogy ezzel a fakó hanggal, az összes képességeimmel 
együtt egy közepes előadóművész szintjét ütöm meg. Olyanét, aki egy a sok közül. A mai 
napig, ha kiállók egy verssel (persze,nem állok ki — becsempészek!), szóval, ha kiállók egy 
verssel,... az ember azt szereti, amit nem tud.

— Pedig téged nagyon sokan kiváló versmondónak tartanak.
— Ebben én nem hiszek. Egy-egy önálló estem után, ha ottmaradok beszélgetésre, 

néha mondok verseket. Csak úgy. Reakcióként. Ez egy kis szobában, szűk körön belül 
biztos el is megy. Nem akarok én itt álszerénykedni, de nem tudom a verset feltranszpo
nálni, teátrálissá válik egy nagyobb teremben. Mert azt elő kell adni.

Készítettem három költőtől, József Attilától, Radnótitól és Püinszkytől egy összeál
lítást. Egy montázst, ami nem hagyományos versmondást igényel. Szinte szavakra és so
rokra tördeltem a költészetet. Elmondtam egy-két helyen, de rájöttem, hogy míg a saját 
dolgaimat meg tudom ismételni egy adott szinten, addig ezekhez a versekhez nem tudom 
állandóan úgy adni a töltetet és őszinteséget, hogy az hiteles és igaz legyen. (Mint az a hí
res Liszt Ferenc-mondás, hogy ha nem próbált, akkor első nap csak ő veszi észre, második 
nap a zenekritikusok, harmadik nap már a közönség is.) Szóval nem tudom megismételni 
ezeket, csak nagy-nagy szünetekkel. Akkor viszont robbannak. Ez megmaradt ilyen nemes 
értelemben amatőr dolognak. Sándor György egyszemélyes színházának kamaraszínháza.
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Stúdiószínház. Héttől kilencig megy a Sándor-est, és tíztől egy kisebb teremben, keveseb
beknek (nem beavatottaknak!) a verses műsor. Azoknak, akik a verset szeretik és megis
merni akarják, és nem azoknak, akik engem ismernek és szeretnek.

— Hogy kerültél az Egyetemi Színpadra?
— Javában segédszínészkedtem különböző helyeken, utoljára a Thália Színházban. 

Középiskolában rájöttem, hogy ezzel az agyberendezéssel nem tudnék elvégezni egyet
lenegy felsőfokú intézményt sem. Ugyanakkor olyan alkatú ember vagyok — gondoltam 
magamról —, akinek a gondolataiból kell megélnie. Érettségi után a Kaposvári Csiky Ger
gely Színházba mentem. Egy évig segédszínészkedtem, majd jelentkeztem a főiskolára. Há
rom felvételi vizsga volt. Az elsőt Kaposvárott tettem  le, a másik kettőt Pesten. Borzasztó 
nagy volt a verseny, háromezer ember közül huszonnégyet vettek fel. Felvettek. Már a fő
iskolán próbálgattam ezt a műfajt, csak akkor még nem volt rá recept. Nem tudták hova 
tenni ezt a fajta szöveg ellen játszást. Aztán eltanácsoltak, kiestem. Már félévkor ki akartak 
rúgni, de akkor nagy nehezen bennmaradtam. Ezután egy évig az Egri Gárdonyi Géza 
Színháznál voltam. Bútorosként vettek fel, de játszottam kisebb szerepeket.

Aztán megnyílt Budapesten a Petőfi Színházban a musical-színház, oda vettek fel 
segédszínésznek kóruskötelezettséggel. Gondolták, a négy jó énekes mellett a basszusban 
nem sokat ronthatok. Mondanom sem kell, abszolút semmi hallásom nincs. Ennek ellenére 
szerettek. Brecht Koldusoperádba  a zene annyira hatott rám, hogy nyíltszíni tapsom volt 
minden este. Aztán kaptam olyan szerepeket is, ahol nem voltam semmilyen. Képtelen 
voltam próbálni, nem hallottam meg a végszót, nem láttam a partnert, csak a nekem való, 
stilizált, bábszerü mozgással járó epizódszerepeket oldottam meg. Nagy energiákat fektet
tem a szerepekbe, akár le is doktorálhattam volna ekkora energiával. Csináltam szent hit
tel. Nemecsek Ernőként, nagy alázattal, el is tö ltö tt engem, jól éreztem magam. írtak ró
lam, kezdtem neves epizodistává válni. Aztán felmondtak nekem, létszámfelesleggé vál
tam, átszervezés volt...

Kazimir emlékezett még rám a Koldusopera alapján, odavett a Tháliába. Már na
gyobb epizódszerepeket kaptam. Az öltözőben kezdtem írogatni, át-át rándultam az Egye
temi Színpadra. Hatvannégyben szerepeltem először egy kabaréban. Jerome Klapka Je- 
rome-nak a Három ember egy kerékpáron című könyvéből a német ember volt az enyém. 
Ott jöttem rá a poentírozási technikámra. „A német ember szereti a természetet rendez
ni.” Ez volt az első mondat. Nem tudom, véletlenül-e vagy szándékosan, beszédtechnikai 
hibából vagy rossz légzéstechnika miatt, de amikor kiálltam, azt mondtam: „A német 
ember szereti a természetet.” Itt kifogytam a levegőből, lélegzetet vettem, ami szünetet 
jelentett, aztán folytattam: „rendezni”. Még most is cseng a fülem attól a nevetéstől. Ez 
lökött engem menthetetlenül erre a pályára.

Az első önálló estem még Petőfi-színházas koromban a Fiatal Művészek Klubjában 
került megrendezésre.' A műsor előtt néhány nappal egy pantomimos srác megkeresett, 
hogy a pantomim nagyon mostoha, milyen jó lenne, ha az is lenne a műsorban... Jól van, 
rendben van, közreműködőként bevettem. Megnéztem a műsorát, kiderült, hogy szép, ke
rek, összefüggő; mondtam, legyen 50% az övé. Ez is megvolt, de mi legyen a cím? „Pan
tomim és próza” — azt mondja, ez így jól hangzik. Jó, legyen Pantomim és próza, ebből 
sem csináltam hiúsági kérdést. Erre azt mondja, hogy olyan mostoha ez a pantomim itt 
nálunk, jó lenne egy bevezető, ő meg is úja. Jó, írja meg. Fiatal Művészek Klubja, premier. 
Kiáll a pasas -  ismert színművész, nevet nem mondok —, elkezdi mondani a pantomimről
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a szöveget, utána azt mondja: ,Дёгеш, hallgassák szeretettel...” — megnevezte a panto
mim-művészt, „...és...” — hatásszünetet tartott, aztán azt mondta: „Bocsáss meg, téged 
hogy hívnak? ” így indult az első „önálló” estem. Azóta bevezető nincs, és egyedül tar
tom.

— Mikor kezdtél az országban mászkálni?
— Az És mit fizetnek? című kabaréban saját írásomat mondtam. Kellér Dezső mint 

meghívott előadó volt ott, aztán én is meghívtam az Egyetemi Színpadra, hogy nézzen 
meg. Ennek alapján Keres Emil, aki a Filharmóniában a hivatásos előadóművészi papírok
nak a vezetője, megadta a hivatásos előadóművészi működési engedélyt. Nekem, egy se
gédszínésznek! Egy későbbi előadásra meg Fejér István jö tt el a Vidám Színpadtól, és szer
ződtetett. A Vidám Színpad és a Mikroszkóp Színpad között volt az első országjárásom. 
Baétzenekarokkal. Ez a beat fénykorában volt, nagy, nyolcvan-száz előadásból álló ŐRI 
központi műsorokban voltam.

— Nem érezted, hogy a te közönséged mégiscsak egy szűkebb réteg?
— Nem. Akkor volt a Halló fiúk, halló lányok! Strigula úr figurája, amivel messze 

nem voltam megelégedve (meg a műsor se tetszett), de jó érzés volt — hazudna az ember, 
ha azt mondaná, hogy nem —, hogy bemondták a nevemet. A turnékon meg, amikor meg
láttak a színpad szélén, az egész közönség egy hangos nevetés, nagy taps, és minden mon
datom robbant. Szünet utáni első szám voltam mindig,'elegáns húsz perccel, olyan klassz 
volt, hogy az nem igaz.

— Mi volt ebben az időszakban kellemetlen élmény számodra?
— Elveszettnek éreztem magam. Szenvedtem a kultúrálatlan, divatban fürdőző zené

szektől, nem volt sem lelki, sem szellemi kontaktusunk, habár a helyem megvolt, mégis 
úgy... ellötyögtünk egymás mellett. A másik csalódásom az volt, hogy azt reméltem, így 
óriási közönségtáborra teszek szert, és ha majd megyek önálló estekkel, akkor ezekből 
egy jelentős rész átjön. Furcsa módon egy egész más réteg jö tt át. Később le is tettem  ezek
ről a turnékról, de akkor ez nekem megélhetés volt, hiszen nagyon bizonytalan volt az éle
tem és egzisztenciám. Az éjszakai utazások, hosszú turnék... heroikus, nehéz küzdelem 
volt.

A közönségen is nagyon csodá’koztam. Én úgy tudtam, hogy régen a tánczenét a ba
kák és cselédlányok hallgatták, most meg egy egész ország... Lassan érő alkat vagyok, nem 
értettem ezt a kultuszt. Én 19 éves koromig nem mentem be egy eszpresszóba, mert az 
rossz hely. Vállalom, hogy túl tiszta, naiv, mimóza ember voltam, aki tele van idill- és han
gulatfoszlányokkal, elvárt és elképzelt hangulatokkal. Van egy „radnótis” nosztalgiám, 
hogy „...mint egykor a régi hűs verandán / a béke méhe zöngne, míg hűl a szilvalekvár, / s 
nyárvégi csönd napozna az álmos kerteken, / a lomb között gyümölcsök ringnának mez
telen, / és Fanni várna szőkén a rőt sövény előtt, / s árnyékot írna lassan a lassú délelőtt”.

Szóval engem borzasztóan befolyásol a környezet. Ezért éreztem úgy, hogy korpa 
közé keveredtem. Nem értettem a közönséget sem. Igaz, csináltam, mert jó volt kicsit fü
rödni a sikerben, de azért gyanús volt. Túl zajos, túl kikiabált volt ez a siker.

-  Vidám színpadi és hasonló szerződésekbe minden habozás nélkül mentél bele?
— Sok lehetőségem nem volt. Aztán meg az az igazság, hogy én nagyon alázatos em

ber vagyok, borzasztóan tekintélytisztelő. Erich Kästner mottója stimmel rám: „Egyszer-



re vagyok a megrémült polgár és a polgárság réme.” Amikor nekem a szerződést felaján
lották, akkor á Vidám Színpad nagyon nagy cég volt. Ma más a világ, más utak vannak, ta
lán kicsit sivárabb, szomorúbb... nem tudom, a mai fejemmel, a mai eszemmel... talán más
képp csinálnám. Egy ilyenfajta embernek, aki szabálytalan dolgot keres vagy művel, annak 
ellenére, hogy már egy kicsit megizmosodott, még mindig nehéz dolga van. Mert nem tar
tozom sehova.

— És... öregszel?
— Hogy érted? Hogy havi fix meg ilyesmi?
— Inkább valamiféle lelki bázis...
— Nem. Az a része nem. Istenigazából én akkor vagyok boldog, ha mehetek egye

dül. Járhatom az országot. Inkább az a baj, hogy vidéken lassan jobban ismernek. Pedig 
én kiteszem a lelkemet. Mégis, ahhoz, hogy Pesten megismerjenek, kell a tömegkommuni
káció. Furcsa módon az ember azt hinné, hogy a rádió és tv szerepe vidéken erősebb, 
hogy o tt jobban rá vannak utalva az emberek. Mégis azt tapasztaltam, hogy egy-egy műsor 
annyira hat a pesti emberekre, hogy megtölti őket előítélettel, és attól függően lesz hitele 
vagy nem hitele ugyanannak a szónak, hogy hol lép közbe az ismertség kultusza. Hogy lát
tak-e a tv-ben vagy nem láttak? Hogy hallottak-e a rádióban vagy nem hallottak? Hogy 
tudnak-e valahova tenni a skatulyáik közül vagy nem? A másik, ami a pesti ismertséghez 
kellene, egy állandó fórum. Igaz, most az Egyetemi Színpad mellett havonta két alkalom
mal adhatok elő a Huszonötödik Színházban is.

— Hogyan próbáltál tudatni magadról a rádióban és a tv-ben?
— Nagyon gyerekes dolog volt. Annak idején, 1970-ben három különböző folyóirat

ban jelent meg rólam hosszabb tanulmány. Részletesen elemeztek, még Karinthyhoz is ha
sonlítottak, ami egy kicsit zavarba ejtő, mert hát az a fajta harmónia, egység és komplexi
tás nem létezik bennem, nem is adódhat meg a ma emberének; de be kell vallanom, na
gyon jólesett. Ha szelleméből valamit sikerül felújítani, feleleveníteni, az is nagyon jó. Fog
tam a három tanulmányt, és bementem a Szórakoztató Osztály vezetőjéhez. Ez 2-3 év 
visszhangtalanság után történt. Mert amikor egy rossz sort írnak az emberről, arról más
nap mindenki tud, vagy ha felelősségre akarják vonni az embert, akkor megtalálják! Szóval 
eleve rossz indulás volt, hogy én mentem oda, ők meg nem kerestek volna meg; azok a ta
nulmányok ott a hónom alatt a negyedét sem érték. Nagyon kiszolgáltatott és szánandó 
helyzetben voltam. Azért eredménye mégis lett. Sikerült a Műszaki Egyetem ,,E”-épületé- 
ben harminc percet felvenni velem; fergeteges siker volt.

A Halló fiúkban eléggé gyenge voltam, főleg mert nem volt közönség, és én nem tud
tam kiszámolni, hogy a Podmaniczky utcában és a Hortobágyon egyszerre hogy reagál
nak? Nem tudom, hogy mi történik a képernyő előtt; „Anyu gyere be, megint az a hülye 
van a tv-ben!”; nem tudom, hogy milyen műsorszám jön utánam és én mi után követke
zem. Ráadásul a stúdió süket. Nincs benne élet. Igaz, hogy a stáb eleinte jól szórakozik, de 
amikor ötödször hallja, szereplővé válik, a végszót lesi, a másik memorizál lázasan,Antal 
Imre meg udvariasan nevet. (Ami felér egy becsületsértéssel.) Hiába jó szándékú... Az 
Egyetemen nyilvánvalóvá vált, hogy ezer egyetemista tomboló lelkesedéssel reagál. Ezek 
után azt mondták, hogy nem. Nem, mert a magyar közönségnek nincs szüksége abszurd 
humorra. Hát most mit csináljak? Egy nagyon aranyos és nagyon egyszerű portás néni 
fogalmazta meg a rádióban, amikor a Rádiókabaréban a Humor fesztivál keretén belül 
szép húszpercem volt, nagyon jól vette a közönség, szépen is vezettek be, „legyen közünk 
hozzá!” — ilyeneket mondtak; a portás néni fogalmazta meg, hogy ennek tíz évvel ezelőtt 
kellett volna megtörténnie. Ha nem is tíz, de öt-hat éve. Persze ez nem baj, mert így job-
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ban megdolgoztam ezekért a dolgokért. Az igazi öröm, amit nagyon jólesően fogalmaz
tál, hogy „sikerült az amatörizmust professzionista rangra emelni”, annak a jó oldalait át
venni, az örömét őszintén érezni.

— Hogy alakul ki a turnéd?
— Gondolom úgy, ahogy a többieknek. Én nem ajánlkozom soha. Maximum az van, 

hogy ha kérdezik, akkor megadom a telefonszámomat, a lakáscímemet. Aztán létezik bi
zonyos szájpropaganda is. Tulajdonképpen nem szerencsés, hogy abból élek, amit csiná
lok. Nagyon vigyázok, hogy ne legyen görcsös kapaszkodás bennem. Néha három-négy 
évet is kivárok egy-egy új estem között. Amíg kellően fel nem töltődök, addig nem jövök 
elő.

— Leírod a műsoraidat előre?
— Hogyne! Az utolsó betűig. Hosszú-hosszú ideig csiszolom, és már úgy állok ki az 

első alkalommal, hogy az már sok ember előtt kiállta a próbát. A feleségem az első. Na
gyon szigorú kritikus. Ö soha nem írt, de ösztönösen érzi. Nagyon sokat köszönhetek ne
ki. Hogy az vagyok, aki, azt neki köszönhetem.

— Ö adja a kapcsolatot a valósághoz?
— Én eléggé tudós macskája vagyok. A családban ő végzi a család összes szennyesét. 

Ez így jó, mert tudok mellette szárnyalni. A vidéki útjaim sem jelentenek egyértelműen 
rosszat, mert eléggé fárasztó egyéniség vagyok, kicsit talán fellélegezhet, tudja a saját dol
gait intézni, aztán meg... csak-csak jövök haza is. Nekem az utak időt adnak gondolkodni, 
olvasni. Pesten az embert elkapja a gépszíj, óráról órára intézkedni kell mindenfelé. Egy 
útra meg jó elmenni azért, mert akkor mindig egy könyvet visz magával az ember, kicsit 
jobban kialudhatja magát, impressziók érik, aztán meg nagyon jólesik hazajönni. Mindig 
majdnem ünnep van, amikor itthon vagyok. Pesten egy-két baráttól eltekintve sehova sem 
megyünk, szinte nem is Pesten, hanem csak Otthon vagyok. írni meg mindig itt írok.

— írsz mást is?
— Annak idején volt szó róla, hogy Örkény ír egy előszót az Új írásban, és közlik az 

írásaimat. Akkor ő mondta, hogy ez egy furcsa szkizofrénia, mert ezekhez az írásokhoz kel
lek én is, a hangsúlyaim, a szüneteim, a kontaktus, a testtartás, a légkör; ugyanakkor van
nak olyan írások is, amelyek önmagukban is megállják a helyüket, átmennek a papír rival
dáján. Vigyáznom kell, nehogy olyan döntések elé állítsam magam, hogy „ezt most írásra 
vagy előadásra szántam?”

— Szóval nem lett belőle semmi?
— Örkény írt nekem egy egyperces novellát levlapon, hogy „Gyurikám, beszéltem 

az Új írással, örömmel vették, én is örömmel írok elé, de továbbra is azt javaslom, hogy ne 
publikálj!” Tényleg jó szándékkal írta, és azóta is látogatja az estjeimet; ő, aki nehezen 
mozdul ki. Személyes kontaktusban, barátságban vagyunk, nagyon tisztelem és becsülöm. 
Igaza is van valahol.

— Biztos?
— Amik megállnak majd a helyükön, azt az idő eldönti. Nem beszélt le. Nekem há

rom év kellett ahhoz, hogy egy-egy estemet felszínre hozzam. Most először sikerült az, 
hogy ezenkívül még egy Radnóti-József Attila—Pilinszky összeállítást is csináltam. Rá
adásul most, hogy az előadások ennyire megsűrűsödtek, nincs időm, sokszor annyi sem, 
hogy ké^ előadás között kipihenjem magam, nemhogy még bele is lendüljek az alkotói fo
lyamatba. Nekem semmiféle nosztalgiám nincs ezzel kapcsolatban. Ha egy évig nem lenne 
semmi fellépésem, azt nem mondom, hogy nem írnék... Azért azt hiszem, az író erősebb 
bennem, mint az előadó. Nagyobb öröm számomra, ha egy jó sor kijön, mint amikor egy
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jó sort sikerre viszek... Ugyanakkor viszont nagy, jó értelemben vett rutinom és tapaszta
latom alakult ki az előadásban. Várnak is, és én fel tudok oldódni egyfajta forró hangulat
ban.

— Egy műsoroddal három évig jártál?
— Még a mai napig is repertoáron tartom az első műsort, amit 7-8 évvel ezelőtt ír

tam. A mai napig időtállóak, mert nem kötődnek konkrét eseményhez, csak általános 
emberihez.

— Távlatilag mik a terveid?
— Most jelent meg egy könyvem. Az előszóban olyasmit írnak, hogy kíváncsiak, 

mi lesz tíz év múlva? Nagy kérdés. Tulajdonképpen nem ragaszkodom a színpadhoz. Illet
ve... most nem tudom megmondani, mert vagy túl kevés, vagy túl sok, ami van. Most már 
régóta túl sok. Kicsit több, mint amit elbírok, de örömmel teszem, mert jó érzés, hogy 
szükség van rám. Tulajdonképpen nem tudom, hogy meddig és hogyan? Most úgy érzem, 
még mindig fölfelé megyek, még mindig nem rutinosak ezek a dolgok, még mindig öröm
ből csinálom, na és ebből is élek.

Ha rendes havi fizetésem volna, legszívesebben sétálnék az utcán, és megjegyzéseket 
tennék az életre. Minden hatalom nélkül, vagy a nevemmel, vagy nem tudom mivel, meg
hallgatnék embereket, apró tanácsokat adnék nekik; a cél és az ügy domborodna ki. 
A humor nálam elsősorban eszköz. Talán nyitnék egy irodát, ahol élettapasztalatokat ad
nék át.

Valamikor pedagógusnak készültem. Nem iskolában tanító pedagógusnak, hanem 
„eszmei” pedagógusnak. Nevelni és segíteni az embereket. Hiszem, hogy az estjeim is az 
emberek jobbik énjét mozdítják ki. Valahogy úgy verődnek össze, hogy már érzik is ezt. 
A legnagyobb öröm számomra, ha az estem után egy ember elmondja a saját dolgát. Hogy 
mit indított meg benne az, amit mondtam. Néha nagyon furcsákat hallok... Nem azért 
mondom, hogy a humor csak eszköz, mert savanyú a szőlő, hiszen nagyon jó nevetni, a ne
vetés gyógyít, és nevettetni is jó; de talán az az izgalma az estjeimnek, hogy valami több 
van bennük, valami, ami hiányzik a világból és az életből.

— Hogy született a könyved?
— Felkértek rá. Zavarba is jöttem. Három hónapig nem tudtam mit kezdeni, mert 

ha az ember az „itt és m ost” elve alapján egyes szám első személyben, egyszemélyes szín
házként önálló esteket csinál, ezzel már úgy tele van, hogy nagyon nehezen tud többletet 
adni úgy, hogy feledtesse az olvasóval azt a gondolatot vagy érzést, hogy Sándor György 
most saját magát adminisztrálja, és az ügyet meg magára hagyta. Szóval hogy a cél nem 
vált eszközzé és az eszköz céllá. A címe : Hogyan lesz az ember humoralista? Az lett volna 
először, hogy „Hogyan lettem  humoralista? ” de ezt is olyan önmutogatónak éreztem... 
I tt  az volt a titok, hogy nem vettem túl komolyan saját magamat. Sikerült olyan kritiku
san, szinte rosszindulatúan írni saját magamról, ahogy a legrosszabb indulatú kritikus se...

— .Magamat kigúnyolom, ha kell?”
— Nem. Nem álszerénység! Arra is vigyáztam, hogy ne tetszelegjek. Nem erőlködtem, 

nem akartam megváltani a világot, s főleg nagyon örültem, és nagyon örülök, hogy megje
lenik írásom. Nagyon szép fotóanyag jött össze, a többi majdnem csak összekötőszöveg. 
Azt mondják, olvastatja magát.
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— Olyan írások vannak benne, amiket előadtál?
— Igen. Huszonegy olyan írás, aminek meg kell állnia önmagában. Már a negyedik 

estemből is van benne, hogy a híveim ne csalódjanak. Mert elsősorban a régi híveimre szá
mítok, azokra az emberekre, akik nem sznobok, nincs tekintélytiszteletük, és vették ma
guknak a fáradságot, hogy megismerjenek. Mert minden nagyképűség nélkül mondhatom, 
hogy aki eddig meg akart ismerni, az lapozgathatott, olvashatott. Mert én egy kis példány- 
számú hangos folyóirat voltam. Napilapot, Esti Hírlapot vagy Hétfői Híreket mindenki ol
vas; Élet és Irodalmai már kevesebben. (Azok tudják, hogy „ÉS”-nek hívják.) Egy Való
ságot még kevesebben olvasnak. Ennek ellenére — engedtessék meg nekem — ahhoz van 
több közöm, aki veszi a fáradságot, hogy a Valóságot is olvassa. Nemcsak a „valóságból ol
vasnak”.

— Hogy egyezteted össze a családdal a csavargó életmódot?
— Ezt sokan megkérdezik. Bár én nem pénzért, illetve nemcsak pénzért csinálom

— de ez az ára. Amikor mód van rá, a feleségem is velem jön. Távlatilag talán megoldás, 
hogy sikerül majd egy állandó helyet kitalálni. Mert az sem egyértelműen szimpatikus do
log, hogy a cégek vagy klubok a pénzükért — mert a pénzükért — meg tudnak vásárolni 
egy-egy embert, és akkor azok elviszik oda a színházat. Jó, hogy az én törekvésemmel 
egybeesik, mert én vagyok a két lábon járó, egyszemélyes mozgószínház. De ebben a hoz- 
zállásban van egy nagy adag passzivitás is. Tapasztalom vidéken (bár érdektelenségről 
nem panaszkodhatom), hogy egy-egy nagyobb kollégiumban sokszor nem kegyeskednek 
lejönni a szobájukból. Én meg Pestről utazom oda. Ők azt a három vagy négy emeletet 
nem teszik meg a liften lefelé, inkább rajzolnak közben, és hallgatják a hangszórón ke
resztül. Ez a furcsa kényelmesség, hogy „úgyis megkapunk mindenkit!”

— A klubokkal milyen a kapcsolatod? Alakul-e ki közelebbi kontaktus? Vannak-e 
helyek, ahova barátként várnak vissza?

— Hülye érzés. Az ember sokszor elsiet dolgokat. Ott van egy napig, fél napig, maxi
mum ott alszik. Rohadt elszakadni. Előnyünk az, hogy nem élünk sztár-allűrökkel, nem a 
sztár életmódját folytatjuk; egészebb emberi életet, több boldogságot és több keserűséget 
élünk át. Látjuk a visszásságokat is, jobban meg mernek nyilatkozni az emberek, de ezzel 
kicsit vállon, is veregetnek, le is becsülnek. De ez nem baj, mert a nappali színészetet utál
juk; és ott kell odatenni, ahol vagyunk, aztán előtte-utána nem érdekes. Rossz oldala a do
lognak, hogy az ember nem mer belemelegedni, nem tud barátságokat tartósan kiépíteni, 
kontaktust fenntartani. Mindemellett meg vigyázni kell, hogy ne gépies és futó dolgok le
gyenek a fellépések; ne felvett, bratyizó, előre gyártott modorral operáljunk. Fontos, 
hogy igaz legyen. Ahogy az általában lenni szokott, az ember a vége felé jut oda, hogy 
elkezdhetne beszélgetni. Légkörcsere van. Meg kell mondanom, hogy a vidékiek jobban 
érdeklődnek. Talán éppen azért, mert érzik a távolságot, az elszigetelődést. Egy nagyváros
ban az ölükbe hull az embereknek... Amikor Egerben voltam segédszínész vagy kisegítő 
öltöztető vagy bútoros, akkor kéthetenként jártam haza, és mindig megnéztem egy-egy 
előadást. Most, hogy Pesten vagyok, nem nagyon járok színházba. (Jó, hogy így is három- 
szor-négyszer egy héten vidéken lépek fel.) Igaz, „abban az időben” az Ügynök halála 
meg nagyobbnál nagyobb előadások mentek, most meg egyre langyosabb, szürkébb — tu
lajdonképpen nincs is nagyon mit megnézni.



— Mennyi idő után érezted azt, hogy nem izgulsz többé a színpadon?
— Ma is ideges vagyok. Egyetemi színpadi fellépéseim előtt kifejezetten lámpalázas 

vagyok. Sőt. Ahogy mennek az évek, egy ördög, a Karinthy Markija susog, egyre inkább. 
Azt susogja, hogy nőtt a felelősség. Amikor elkezdtem, akkor a népmese legkisebb gyer
meke voltam, akiről az akkori egyetemisták, az akkori közönség ügy érezte, hogy ezt az 
embert támogatni kell, ez egy közülünk! Azóta én Sándor György lettem, aki már egy ki
csit gyanús, mert tekintély, mert hallották, hogy jó. Feltámad bennük a dac: „Hátha nem 
is?!” , és minden korosztálynak kötelessége újjáértékelni. Félek, hogy hátha már nem esem 
bele az ő kategóriáikba. Nagyon kell vigyázni, nehogy csalódást okozzon az ember; ugyan
akkor vállalni kell önmagunkat, nem szabad adni az infantilist, nem szabad kacsingat
ni, kedvezni a pillanatnyi divatnak.

— Ilyet soha nem csináltál?
— Soha! Soha! A beat legvadabb korszakában, amikor mindenki... nézd, nekem most 

kezdett hosszú hajam lenni, szakállam se volt, se bajuszom, most sem divatból van. Én 
most fiatalabbnak érzem magam, mint tíz évvel ezelőtt. Nem fiatalítom magam, hanem 
szinkronban vagyok a külsőmmel. Mikor elkezdtem, körülöttem mindenki aktív volt és 
harsányan állelkendezett. Erre kontrasztként az én visszafogott, famosolygású, Buster 
Keaton-szerű arcom, gesztusaim, lassú, tagolt beszédem humort váltott ki.

Azóta a világ lett olyan közönyös, mint amilyennek én parodizáltam. ,.Kizökkent az 
idő” , most nekem kell aktívnak lenni, most én mondom, hogy „Emberek, hát gyerünk!”, 
s habár ez egy nagyon fura állapot, nekem szinkronban kell vele lennem. Az atomkorban 
az embernek nem szabad túl komolyan venni magát. De egy életünk van, és ahhoz, hogy 
szellemi-lelki harmóniát teremtsünk, értelmesen és érzékenyen éljük le az életünket, az 
adó típusú embereknek vigyázniuk kell arra, hogy akárhol is valósítják ezt meg — színpa
don, utcán, „lelki irodában” —, akikkel találkoznak, akár közlekedési eszközö
kön, akár az életben, — azokkal tudjanak alázatosak lenni, kellően szolgálni
a másikat vagy legalább nem megnehezíteni az életét. Nem borsot törni az orra alá, nem 
kellemetlenkedni, kakaskodni a saját kis szemétdombon, nem visszaadni vélt vagy valódi 
sérelmeket, hanem egy mosollyal, egy jó étvágyat kívánással, egy ajtón előreengedéssel, 
egy figyelemmel, egy önmagunkat háttérbe szorítással; egy jelzéssel, hogy a másik ember 
különb nálunk abban, amit őtőle tudunk, tanulni egy figyelmes hallgatással, azzal, hogy 
nem vágunk a szavába; hogy megnézzük, mi az, amit meg tudunk dicsérni rajta, az ő fon
tossági érzésének tudatosításával, őszinte figyelemmel. Ha ezt az ember széjjelhinti a vi
lágban azok között, akikkel találkozik, akkor ezzel legalább nem nehezít. Ehhez persze 
hozzátartozik, hogy nem alázok meg egy embert. Nem szorítom hálára. Borzasztóan hi
ányzik az életből a tapintat, az érzékenység! Hogy megérezzük a mások szándékát. Hogy 
hagyjuk kifejezni őket. Hogy egyenesebb derékkal, jobb közérzettel menjen el. Hátha 
elősegítek valami alkotást benne. Hátha megindítok egy folyamatot. Fiataloknál ez bor
zasztóan döntő.

Amint az előbb is mondtam, a népmese legkisebb gyermeke voltam, de most fordult 
a helyzet. Az ifjúságért tartom a hátam, a következetességem miatt nem haladok úgy, 
ahogy haladhatnék, de ezt vállalom, mert az ügy-éti csinálom, és nem a saját pecsenyém 
sütéséért. A többieket kell figyelnem és figyelembe vennem, mert ha egy önálló estemen 
tíz percig magamról beszélek, akkor az már unalmas. Mindnyájunkat kell megfogalmazni. 
Félek kimondani, de úgy érzem, szellemi hangadójává, ízlésformálójává, irányítójává vál
tam az ifjúság egy részének, és ez a szerepem roppant felelősséggel tölt el. Ezért a lámpa
láz, az idegesség. A humortól nem szabad túl sokat várni. A szatíra eleve sarkít, a groteszk,
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az abszurd, az abszurdoid csak egy nézőpont. Nézőpont, hogy így is lehet szemlélni a vi
lágot, de nem jelenti azt, hogy így kell. Hogy egy pofon, egy sérelem ne hatalmasodjon 
úgy el. Hogy az ember szerepe helyére jusson vissza, egy humanizált világba. Hogy a 
gesztusok kicsengjenek.

Szentendrén, Sopronban vannak olyan girbegurba macskaköves utak, amilyeneket 
a mediterrán országokban is látni lehet. Ott még fehérre meszelik az utcát is, vigyáznak 
rá, mert odatartozik a házhoz. Valahogy a gesztusok hangsúlyosabbak, a kis különbségek 
is jobban kijönnek. Ezt kell elérni. Hogy megjelenjen a harc a fény és árnyék játékáért, s 
legyen időnk reagálni rá. Legyen időnk megállni, gondolkodni, feloldódni, de nem sod
ródni.

Engem igenis az átlagember érdekel. Átlagemberből meg itt vagyunk vagy tízmillió- 
an. Az ő érzékenységüket kellene fejleszteni. Hinni bennük.

Fürst József grafikája



HORIZONT

Zselju Zselev

MŰVÉSZETI ÖNTEVÉKENYSÉG 
AZ ESZTÉTIKAI NEVELÉS RENDSZERÉBEN

A MŰVÉSZETI ÖNTEVÉKENYSÉG RENDSZERE

Amikor arról beszélünk, hogy szükséges felépíteni az esztétikai nevelés egységes 
rendszerét az ifjúságban és a népben, lehetséges, hogy a nevelőben kialakul az a 
benyomás, hogy ilyen rendszer nem is létezik, és csak most kell kialakítanunk.

Tulajdonképpen a dolgok nem így állnak.
Minden társadalomnak megvan a maga rendszere az esztétikai neveléshez, még 

akkor is, ha az alacsony intellektus-szint nem engedi meg a polgároknak, hogy belássák 
ennek a rendszernek a létezését. Ugyanúgy rendszerrel rendelkezik a matriarchátus is, 
mint az ipari társadalom.

A rendszer spontán szokott kialakulni, és természetesen függ azoktól a szociális 
tényezőktől, amelyek befolyásolják az emberek ízlését, nézetét, és kialakítják a szép, a 
csúnya, a jó és a rossz kritériumait.

Az esztétikai nevelésnek van rendszere a mai társadalomban is, létezése első 
pillanatától fogva. És ezért, amikor fel akarunk építeni egy rendszert országos 
viszonylatban, mi nem tűzzük célul azoknak a tényezőknek a létrehozását, amelyek 
szerepelnek ebben a rendszerben (azokat senki sem tudja létrehozni, mert azok objektiven 
létrehozottak és léteznek is: természetesen alakultak ki a társadalom kifejlődésével 
együtt), hanem olyan szervezést és koordinálást tervezünk azok befolyásolására, amelyek 
a legeredményesebbek a polgárok esztétikai nevelésének szemszögéből. Az emberek nem 
tudják önkényesen kitalálni és létrehozni az esztétikai tényezőket, de meg tudják szer
vezni és egységesíteni tudják meghatározott módon a tényezők spontán befolyását. 
Éppen ez jelenti az objektív, célszerű, sokrétű rendszer felépítését, az esztétikai nevelést 
nemzeti szinten. A mi időnkben ilyen rendszer felépítése nemcsak lehetségessé lett, ha
nem szükségessé is vált két elvi szempontból. Először: túlságosan szaporodik azoknak a 
társadalmi tényezőknek a száma, amelyek esztétikai funkciókat töltenek be, másodszor: 
ezek befolyása sokirányú és ellentétes, úgy hogy már szükségessé vált az ellentétek fo
lyamatos megoldása és egyensúlyozása annál is inkább, mivel létezik egy dinamika a 
különböző tényezők viszonyaiban, amelyben a pozitív hatásúak közül néhány a negatívval 
cserélődik és fordítva.

A korszerű esztétikai nevelés rendszere meg kell hogy feleljen a következő alapkö
vetelményeknek:

1. Foglaljon magába minden esztétikai tényezőt, amelyek közvetlenül vagy közvet
ve hatnak az emberre.
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2. „Működésbe hozzon” minden tényezó't az életkornak megfelelő fokon, akkor, 
amikor szükségessé és döntővé válik hatása a személyiség esztétikai érzékének felépítésé
hez.

3. Hozza összhangba a tényezők hatását úgy, hogy megoldja az ellentéteket a külön
böző tényezők között.

4. Semlegesítse és csökkentse a tényezők negatív hatásait, mégpedig úgy, hogy fel
tárja azokat a tényezőket, amelyek ellentétesen hatnak.

Éppen ezért egy olyan rendszert kell kidolgozni, amely alaposan, gondosan és rész
letesen tanulmányozza az összes tényezőket. Látni kell a tényezők reális és potencionális 
lehetőségeit és összefüggéseit, fel kell ismemi társadalmi funkcióját, és előre kell látni 
bizonyos fejlődés közelebbi és távolabbi irányait.

Ezért foglal el fontos helyet a műkedvelés az esztétikai nevelésben.

A MÜKEDVELÉS HELYE AZ ESZTÉTIKAI 
NEVELÉS RENDSZERÉBEN

Az egész ifjúság és a nemzet esztétikai nevelésének rendszerében a műkedvelés különösen 
lényeges helyet foglal el. Különbözik a műkedvelés a zenétől, színháztól, a mozitól, a 
festészettől — egyszóval az egész hivatásos művészettől a következő három szempontból.

1. A közösség szempontjából
Aki a műkedvelő kollektívában dolgozik a művészet szeretetétől és egy belső vágy

tól vezérelve, az természetesen úgy gondolja, hogy tehetséges, és alkotni tud az általa 
kedvelt műfajban.

Általában azok az emberek, akik a hivatásos művészet területén kívül dolgoznak, 
azért tömörülnek műkedvelő körökben, hogy kibontakozhassanak, mivel a saját szakmá
juk ezt nem biztosítja. A műkedvelő a hivatásos művészektől abban különbözik, hogy 
nincs anyagilag érdekelve. Ez a jelentős sajátossága a művészeti öntevékenységnek előnyt 
jelent a hivatásosokkal szemben. Ez a művészeti öntevékenység lelkes, közvetlen, eltér a 
megszokottól. Néha — ha művészeti nívója alacsony — naiv, de majdnem mindig hatásos 
és izgalmas. Ez a jellegzetessége sokszor szerepet játszik a hivatásos művészettel szemben, 
ahol bizonyos körülmények miatt jobban ki vannak téve a minőség és kényelem hatásá
nak.

Itt tulajdonképpen három momentum játszik szerepet. A saját művészetétől vezé
relve a műkedvelő

— saját magának esztétikai élvezetet szerez, kielégíti saját belső művészeti szük
ségleteit;

— érvényesül mint tehetség, mint ember, aki nyújt a többiek számára valamit, amire 
szükségük van, és ad valamit, amit nem mindenki tud adni;

— esztétikai értékeket nyújt egy óriási tömegnek, az úgynevezett közönségnek, 
amely értékeli és keresi is a művészetet.



2. A tömegesség szempontjából.
Azok akik nem ismerik közelebből ezt a tömeges mozgalmat, hajlamosak bizonyos 

leereszkedésre, lenézésre iránta, úgy néznek rá, mint valami vérszegény, anarchikus művé
szetre, amelyet adminisztratív injekciókkal támogatnak. Némelyek úgy gondolják, hogy 
ez a művészet már rég elavult, és az a körülmény, hogy még mindig létezik — félreértés. 
95% a meginterjúvoltak közül, akik tagjai a műkedvelő csoportoknak, legfőbb motívum
ként a művészethez való szeretetet, a szereplés vágyát és a baráti találkozás lehetőségét 
említette.

Ez a fogalom elég felületes, és nem tükrözi a dolgok reális helyzetét. Tulajdon
képpen a művészeti öntevékenység a legnagyobb tömegeket vonzó művészeti-kulturális 
mozgalom Bulgáriában, amely kb. ötszázezer embert egyesít az összes szakmákból és 
társadalmi csoportokból, megszervezve tizenötezer öntevékeny egyesületet. Az 1973-as 
évben hatvanezer hangversenyt és előadást tartottak, amelyeket 20 milliós közönség te
kintett meg. Ez azt jelenti, hogy minden 17. ember nemcsak használja a művészet ter
mékeit, hanem ő maga is alkot művészeti termékeket, illetve minden 17. ember nem csak 
fogyasztó, hanem alkotó is. Hogy reálisabb fogalmunk és képünk legyen e mozgalom 
kolosszális méreteiről, hasonlítsuk össze a hivatásos művészettel. 1973-ban a hivatásos 
művészek száma tizennyolcezer fő volt, ami azt jelenti, hogy a művészeti öntevékenység 
23-szor tömegesebb a hivatásosnál.

A műkedvelő öntevékenység nagy szociális jelentőségét természetesen messzeme- 
nőleg nem fejezi ki a résztvevők és az előadott bemutatók mennyisége. Fontosabb a 
munka minőségi oldala, amely kifejezi a mozgalom természetét, jellegét. A művészet egész 
spektrumát magába foglalva — 30 műfaj — a művészeti tevékenység valóban teret biztosít 
mindenféle művészeti tevékenységnek, helyet ad a tehetségeknek, amelyek ösztönösen 
születnek nemzetünkben. A legrosszabb esetben is az öntevékenység biztosítja a lehető
séget a tehetségek felfedezéséhez.

3. Aktivitás szerint.
Amíg a hivatásos művészettel való kapcsolat — zene, színház, szépművészet, mozi 

stb. — csak passzív észlelése a művészeti értékeknek, addig a művészeti öntevékenység 
kapcsolata a művészettel aktív, alkotó, még akkor is, ha nem olyan magas előadói fo
kon áll.

Ebben az értelemben a művészeti öntevékenységet úgy kell tekinteni, mint leg
fontosabb fórumát a valósághoz és a művészethez fűződő esztétikai viszonyoknak, mint 
tevékenységi formát vagy iskolát, amely ápolja, neveli az alkotókat, a szépség megte
remtőit. Nem passzív és mindent elfogadó fogyasztókat teremt, akik válogatás nélkül 
elfogadnak mindent, amit eléjük tálalnak.

1 0 8  / ZSELEV, ZS.: M Ű V É S Z E T I Ö N T E V É K E N Y S É G ...

AZ ESZTÉTIKAI AKTIVITÁS A KORSZERŰ 
MŰVÉSZETI ÖNTEVÉKENYSÉG FONTOS 

SZOCIÁLIS FUNKCIÓJA

A művészeti öntevékenység aktívan műveli az alkotói magatartást a művészeti értékekkel 
kapcsolatban, és ebben az értelemben ellenhatással van az esztétikai ízlés és különböző 
nézetek egységesítésére.
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Az öntevékenység a népet és a fiatalságot esztétikai aktivitásra neveli, aktív 
állásfoglalást teremt a művészet és a társadalom iránt. Ogy hogy ez a korszerű szakasz 
valóságos forradalmat jelent a művészeti kultúra terén összes pozitív és negatív 
következményeivel együtt.

A történelem még nem ismert olyan demokratizálást a művészeti kultúrában, mint 
amilyeneket a mai tömegkommunikáció hozott magával. A művészeti értékek így a mai 
társadalom minden tagjának számára elérhetővé váltak.

A rádiónak köszönhető, hogy mindenhol és bármikor hozzájutunk a művészet 
termékeihez. A televíziónak köszönhető, hogy élvezhetünk egy-egy színházi előadást, 
hangversenyt, amelyek ezer kilométernyire tőlünk játszódnak. Az emberek hozzászoktak, 
hogy a művészet légkörében élnek. A művészet állandó szükségletté és a mindennapi élet 
környezetévé vált. A forradalommal együtt, amelyet a tömegkommunikáció eszközei 
okoztak, kialakult néhány negatív szociális következmény is a kultúra kárára.

1. A kultúra és kulturális tevékenység centralizálása.
A tömegkommunikáció eszközei és a művészeti kultúra termelése a fővárosban 

centralizálódott (és még néhány megyei központban az országban).
A művészeti értékek nagy tömege, amelyet a vidék fogyaszt, a fővárosban 

termelődik, amíg a viszonylagos helyi termelés hihetetlenül kevésnek bizonyul. Pedig a mi 
kultúránk 20 vagy 30 évvel ezelőtt úgy alakult, hogy minden lakóterület a művészeti 
értékek termelője és kulturális központ is volt.

2. A művészeti értékek termelésének monopolizálása.
A fentiek legközvetlenebb következménye, hogy a kultúra sajátos monopolizáció- 

ként: egy helyen, viszonylagosan korlátozott számú ember kezében összpontosul. Ezek a 
hivatásos művészeti értelmiségek.

Itt relatív változás jöhet létre. Ez a változás történhet úgy, hogy a tömegkommuni
káció eszközeinek létrehozása után az alkotók száma stabilizálódik a fogyasztókéhoz 
viszonyítva. De eközben a tömegkommunikációs eszközök belesodorják majdnem az 
egész népet a fogyasztók csoportjába. Óriási néptömeg átalakul fogyasztói tömeggé, és 
csak egy viszonylagos csekély rész közülük tartja meg alkotói tevékenységét.

3. A fogyasztó viszonya a művészethez.
A kiformálódott szituáció fokozatosan kialakítja meghatározott körökben a 

fogyasztói passzív viszonyt a kultúra és a művészet iránt. A tömegek már kezdik 
megszokni ezt a helyzetet, és kezdik elfogadni mint természetes és normális erkölcsi 
helyzetet. Ez nagy veszélyt jelent a kultúrára és annak fejlődésére és kiterjedésére.

4. A z ízlés egységesítése.
Az azonos programok hallgatása és nézése fokozatosan egységesíti az esztétikai 

ízléseket és nézeteket, fokozatosan kezdenek tetszeni mindenkinek ugyanazok a dolgok, 
és az emberek ugyanazon a módon kezdik látni a dolgokat. A látás különbségei és 
sajátosságai eltűnnek. Ez természetesen csak tendencia, de reális tendencia.

Ennek hatására a társadalomban kezd kialakulni egy közepes, többnyire silány ízlés, 
amely ráerőszakolódik az alkotókra is, és ez kezdi megszabni azt a keretet is, amelyben az 
alkotóknak mozogniuk kell. És mivel ez az ízlés igen széles körben elterjedt és általánosan 
elfogadott, az alkotók öntudatlanul, saját akaratukon kívül kezdenek a művészeti 
irodalomban az általánosan elfogadott hangnemhez alkalmazkodni.



Egy ilyen alkalmazkodásnak a gyümölcse nagyon is ismeretes. Úgy szokták 
megnevezni: szárny nélküli gondolat, szűkösség, típustermelés, amelyekben a művek alig 
mutatnak különbséget egymástól, nem tűnnek fel, nem izgatnak, nincsen saját arculatuk.

Nálunk az irodalomban ez a jelenség a „szürke patak” gúnynevet kapta. Ez ellen az 
irodalmi kritika már évek óta harcol. Naivság lenne azt gondolni, hogy a fent jelzett 
jelenség csak az irodalomra jellemző. Mint tendencia előfordul az egész művészeti 
kultúrában, és elő is fog fordulni, mert a szociális gyökerei a tudományos technikai 
forradalomból erednek, és negatív következményeit: a szabvány ízlést és passzív 
fogyasztói viszonyt a tömegkommunikációs eszközök teremtették meg.

Ebben az esetben egy olyan jelenségről van szó, amelynek szociális szempontból 
elsőrendű fontossága van, és éppen ezért sohasem szabad könnyelműen nyúlni hozzá.

Itt a művészeti kultúra befelé fordulásának reális veszélyéről van szó. A fizika 
fogalma az entrópia. Ezzel a szóval fejezik ki a fizikában azt a különös jelenségét egy 
megadott rendszernek, hogy amikor a benne levő különbségek kezdenek elmosódni, a 
rendszer veszíteni kezd életképességéből, veszíteni kezdi az önmozgásra és önfejlődésre 
való képességét. Lassan, fokozatosan halottá alakul, benne minden sivár lesz, monoton, 
egyarculatú formát vesz fel.

Attól függetlenül, hogy ez a fogalom a fizikában keletkezett univerzális érvényes
sége miatt ma már társadalmi értelemben is használatossá vált.

Ezért vált használatossá a művészeti kultúrában is. Amennyiben a művészeti kultúra 
egy viszonylagosan önálló rendszert képvisel, teljes mértékig jogunk van az entrópia 
szempontjából is foglalkozni vele. Ez annál is inkább indokolt, mivel a korszerű eszközök 
a tömegkommunikációban (rádió, televízió, napisajtó) éjjel nappal megteremtik a lelki 
élet minőségi egységesítésének tendenciáját, ami a folklór-örökség fokozatos likvidálá
sához, a tradíciók tarkaságának fokozatos likvidálásához vezet.

Egészen természetes, hogy ezek között az új körülmények között a művészeti 
öntevékenység harcolni hivatott a művészeti kultúra entrópiája ellen.

Itt elsősorban az esztétikai aktivitás jön számításba, amelyről volt szó. Másodsorban 
fontos a demokratikus kezdeményezés, amely nélkül semmilyen öntevékeny művészet 
nem lehetséges. A nép széles körű és akadálytalan részvétele nélkül a művészeti értékek 
alkotásában ez elképzelhetetlen.

A művészeti öntevékenység demokratizmusa tartalmaz más szempontokat is. Ez 
táplálja és fejleszti az alkotói változatokat, a stílus színességét, az esztétikai ízlést és 
nézeteket. Ebben az értelemben a művészeti öntevékenység egészen határozottan a 
művészet egységesítése, monotonizálása ellen működik. Ebben nemcsak a műfajok nagy 
belső tarkasága segít, hanem a folklór örökséggel való szoros kapcsolat is. A korszerű 
művészeti öntevékenység egyik nagy tendenciája a folklór felé való orientálódás. Ez 
különösen fejlett a tánc- és énekművészeiben. A táncegyüttesek közel 90%-a táncolja a 
népi táncokat, és ők dolgozzák fel a helyi folklórt. Éppen ezért minden öntevékeny 
tánckollektívának saját arculata, saját stílusa van. A táncegyüttesek a szülővidék nép
táncait mutatják be.

Ezek a vonások a mi időnkben olyan nagy és aktuális jelentőségűek, hogy ha nem 
létezett volna a hagyományos művészeti öntevékenység, nagy anyagi és szellemi befekte- 
tetéssel kellett volna feltalálni és létrehozni. Még mindig nem tudjuk teljesen felismerni 
a művészeti öntevékenység fantasztikusan óriási szerepét, még mindig nem tudunk szaba
dulni attól az elavult felfogástól, hogy egy jó nemzeti hagyomány a legjobb esetben is 
csak mint egyik eszköz terjesztheti a művészetet a nép között. Még mindig nem ismertük
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fel, hogy a tömegkommunikáció eszközei megváltoztatták az öntevékenység szerepét, a 
helyére léptek, mert ők a legnagyobb terjesztői a művészeti értékeknek, és százszor több 
művészeti információt közvetítenek csábító módon az egyszerű polgár számára, hogy 
magukhoz vonzzák azt a közönséget, amelyik valaha csak az öntevékenységhez 
kapcsolódott.

Mindezek következtében a művészeti öntevékenység a népi esztétikai aktivitás 
ösztönzésének és ápolásának fő eszköze lett. Ebben a vonatkozásban á művészeti 
öntevékenységnek nincs konkurrense, ezen a téren az öntevékenység monopol uralkodó.

A tömegkommunikáció eszközeinek megjelenése után a terjesztés, a népszerűsítés 
funkciói fokozatosan elvesztették az öntevékenységben elsődleges értelmüket és háttérbe 
szorultak. Ugyanakkor premier planba került egy új szociálesztétikai funkció, amelyet 
régebben nem is gyaníthattunk: a negatív hatásokkal szembeni harc a művészeti kultúra 
szférájában.

A MŰVÉSZETI ÖNTEVÉKENYSÉG ESZTÉTIKAI FUNKCIÓJA 
MEGVALÓSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI

Az a tény, hogy a művészeti öntevékenység az esztétikai aktivitás serkentésére hivatott, 
még nem jelenti azt, hogy az öntevékenység mindig és minden körülmények között 
sikeresen tudja teljesíteni ezt a funkcióját. A mai társadalomban sok dolog megváltozott, 
a polgárok magánéletétől kezdve az ország kulturális légköréig.

A kulturális forradalom elősegítette, hogy az öntevékenység kibontakozzon az 
esztétikai aktivitás ösztönzése érdekében.

Ezzel együtt viszont új nehézségek elé is állítja, amelyekkel meg kell birkóznia, 
hogy életben maradjon. Ezek a nehézségek a következők.

1. A hivatásos művészet konkurrenciája.
Régebben az öntevékeny és a hivatásos művészet egymás mellett tevékenykedett 

versengés nélkül. A hivatásos művészet viszonylag kis részt vállalt, és csak a polgárok 
esztétikai szükségleteit elégítette ki.

A művészeti információ fő terjesztője — különösen vidéken — az öntevékenység 
volt. Ekkor a viszonylagosan alacsony színvonalú produkció nem tűnt fel, az emberek 
kedvezően fogadták azt, bármilyen fokon is állt.

Amikor jött a rádió és a televízió, amikor a mozi műiden faluba behatolt, az 
öntevékenység terén a dolgok megváltoztak. A tömegkommunikáció eszközeinek hatása 
alá kerültek a polgárok, és a hivatásos művészet mindenhova eljutott. Ezzel az 
öntevékenység is rákényszerült arra, hogy versenyezzen a hivatásos művészettel.

Ahhoz, hogy versenyezni tudjon, biztosítani kell számára egy olyan magas 
színvonalat, hogy semmilyen körülmények között se hátráljon meg a hivatásos művé
szettel szemben. Mivel pokoli nehéz dolog arra törekedni, hogy az amatőrök megüssék a 
hivatásos művészet színvonalát, a művészeti öntevékenység a 60-as években visszaszorult. 
1965-től 1970-ig az öntevékenység az összes alapmutatók szerint csökkent, terjedelme az 
1970-es években az 1960-as évek színvonala alatt maradt.

A gyenge növekedés, amely megfigyelhető az 1971—72—73-as években, nagyon 
labilis.



Ez azt mutatja, hogy bár a tömegkommunikációs eszközök nyomása elmúlt, a 
művészeti öntevékenység még mindig magán érzi a hivatásos művészet konkurenciáját.

Az egyetlen mód arra, hogy kilábaljunk ebből a nehéz helyzetből, hogy emeljük az 
amatőr művészet színvonalát.

2. A magasan képzett emberek esztétikai igényei.
A mai társadalomban folyamatosan növekszik a közép- és felsőfokúan képzett 

emberek száma. Egészen természetes az, hogy ezek az emberek magasabb követel
ményekkel és finomabb esztétikai ízléssel rendelkeznek (bár a képzettség sem garantál 
feltétlenül magas esztétikai kultúrát).

A magasabban képzett ember nem érez vágyat, hogy betársuljon egy művészeti 
kollektívába, amelynek művészete a verses agitáció nívóján van. Ő csak egy olyan 
kollektívába megy el, amelyik az ő esztétikai kultúrájának megfelel, és amely kollektíva 
magas anyagi bázissal és magasan kvalifikált művészeti vezetőséggel rendelkezik.

Mivel a magasan képzett emberek száma folyamatosan nő, szükséges, hogy az 
öntevékenység művészeti nívóját felemeljük. Ellenkező esetben az öntevékenység lema
radhat olyan művészeti területeken, amelyeken kielégíthetné a polgárok szükségleteit.

3. A  nép általános és művészeti kultúrájának emelkedése.
Ez még egy olyan körülmény, amely megköveteli, hogy a művészeti öntevékenység 

művészeti szintje folyamatosan emelkedjen. Ez nagyon fontos. Amíg a magasabb 
képzettség csak egy viszonylag korlátozott részére vonatkozik a lakosságnak, addig az 
emelkedett kultúra általánosan vonatkozik az egész népre. Nemcsak azok rendelkeznek 
magasabb kultúrával, akik öntevékenyen szerepelnek, hanem azok is, akik a közönségüket 
képezik. Itt van a fő érdeme a tömegkommunikációs eszközöknek, amelyek hozzáférhe
tővé tették a művészeti információt mindenki számára, a lakosság legelmaradottabb 
rétegeit is beleértve.

Számunkra az a fontos, hogy a korszerű szociális környezet megkívánja az 
öntevékenységtől a színvonal emelését, és ez elősegíti létezését és fejlődését. Ez a fejlődés 
nem feltétlenül azt jelenti, hogy mennyiségileg gyarapodjanak a kollektívák és a 
résztvevők száma, mert a mi öntevékenységünk már elérte a telítettségi fokot — kb. 15 
kollektíva és 450 öntevékeny résztvevő ju to tt már a lakosság 10 000 főjére a 60-as évek 
elején is, hogy ezt az állami statisztika is kimutatja —, ezeken túl a mennyiségi gyarapodás 
már labilissá válik.

A körülmények megkövetelik a belső minőségi fejlődés kialakulását (a művészeti 
színvonal emelkedését), hogy a műkedvelés teljesen megfeleljen a korszerű esztétikai 
követe lményeknek.
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INTÉZKEDÉSEK

Hogy az öntevékenység nívója felemelkedjen a kortársak igényeihez, esztétikai követel
ményei alkalmazkodjanak lelkületükhöz, annak érdekében egy sor feladatot kell 
megoldani. Ezeket mi feltételes intézkedéseknek nevezzük, mert javaslataink csak 
tendenciájukban, és nem pontosan jelölik meg, hogy a jövőben mit kell csinálnunk. 
Ezeket az intézkedéseket két kategóriába soroljuk:
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1. Alapintézkedések, amelÿek az öntevékenység fő jellemzőire vonatkoznak: anyagi 
bázis, művészeti vezetőség, műsorterv, hangversenytevékenység.

2. Kiegészítő intézkedések: az új formák keresését érintő tevékenységek a művészeti 
öntevékenységben azzal a céllal, hogy előnyt kapjanak a modernebbek, korszerűbbek; 
hogy lehetőség legyen az együttműködésre a rádióval és a televízióval, és hogy 
alkalmazkodjon a műkedvelés a tömegsporthoz és a turizmushoz is.

1. Alapintézkedések

A) A z anyagi bázis javulása.

Majdnem az összes meginterjúvolt öntevékenykedő bizonyítja, hogy kollektívájuk 
legnagyobb problémája a megfelelő anyagi bázis hiánya.

Az anyagi körülmények, amelyek között dolgoznak (próbák, hangversenytermek, 
berendezések, hangszerek, kellékek stb.), nem felelnek meg a mostani követelményeknek.

Ezt a véleményt megerősítik a szociológiai felmérések adatai is, amelyeket a Bolgár 
Tudományos Akadémia Művelődésügyi és Kulturális Bizottsága végzett 1972-ben. Ezek a 
felmérések azt mutatják, hogy az anyagi bázis teljesen csak a kollektívák 12%-át elégítette 
ki, 30,6%-át csak részben, 21%-át minimálisan és 34,5%-át nem elégítette ki.

Különösen rossz állapotban van az iskolai öntevékenység, amely a legkevésbé 
biztosított anyagilag.

Természetesen a művészeti tevékenység anyagi bázisának a javítása a legnehezebb 
kérdés, mert nagy költségekkel jár.

Az öntevékenység nem tudja ezt a problémát egyedül megoldani, hanem azt 
fokozatosan lehet megoldani az egész anyagi bázis növekedésével. Viszont amit 
közvetlenül lehet tenni, az az, hogy ki kell használni a létező termeket próba és 
hangversenyek céljára. Meg kell szüntetni a népkönyvtárak, a kultúrházak nyilvántartási 
viszonyainak különbségeit, és több kollektívának kell biztosítani az anyagi bázisát. Ez 
olyan intézkedés, amelyet a vezető szervek képesek megtenni. Nincs értelme, hogy egy 
szakszervezeti kultúrotthon ne engedjen más kollektívákat (iskolai, egyetemi stb. 
csoportokat) működni és fellépni termeiben, mert azok nem szakszervezeti kollektívák.

B) Magasan szakképzett művészeti vezetők biztosítása.

Gyakorlatilag ez is nagyon fontos kérdés az öntevékenység szempontjából. 
A művészeti vezetők szakképzettségétől függ 90%-ban az, hogy átváltozik-e a csoport 
igazi művészeti kollektívává, hogy képes-e a művészetet magasabb fokon művelni, vele 
együtt fejlődni. Ha a művészeti vezető nem tudja megtanítani valamire az öntevékenyke
dőket, mert gyenge a szakképzettsége, nem tudja segíteni a kollektívákat fejlődésükben és 
ezért hullámzik a színvonal, a jó öntevékenykedő átmegy más, komolyabb együttesbe és a 
gyengébb együttes munkája szétzilálódik, megzavarodik.

A múlt év decemberében zajlott megfigyelések és szociológiai felmérések szerint a 
legrosszabb helyzetben még mindig az iskolai kollektívák vannak. Egészen természetes, 
hogy egy drámaegyüttest egy irodalomtanár vezessen, egy táncegyüttest egy testnevelési 
tanár, a többi kollektívákat és szakköröket viszont szakképzetlen vezetők. Ez a 
problémája az iskolai öntevékenységnek annál is fontosabb, mert sokkal nehezebb



átnevelni az érett vagy túlkoros embert esztétikailag, mint fiatal korban kialakítani benne 
a jó ízlést, amit később fejleszteni és tökéletesíteni lehet.

Az iskolai öntevékenység képzett munkaerőinek problémája gyakorlati összefüggés
ben van a vezetőképzéssel, és az anyagi juttatásokkal. Az iskolai öntevékenység vezetői 
lényegesen kevesebb fizetést, juttatást kapnak, mint a többi együttesek vezetői. Azok, 
akik egy népkönyvtárban vagy szakszervezeti együttesben dolgoznak, havi 60—100 leva 
közötti fizetést kapnak, míg az iskolai együttesek vezetője óránként csak 1,20 levât, ami 
havonta nem jelent többet 15-20 levánál még akkor sem, ha több próbát tartottak egy 
hónapban.

Ilyen körülmények között az iskolai öntevékenység nem rendelkezik komoly, 
szakképzett munkaerőkkel. Ez pedig nagyon fontos kérdés nemcsak a fent említett 
megfontolásból, hanem azért is, mert az öntevékenykedők fele jelenleg az iskolásokból 
tevődik össze.

Ha bemutatunk az országból 250 együttest, amelyek magas fokon állnak, és 
amelyek csodálatot váltanak ki a külföldiekből és örömet szereznek honfitársainknak, ez 
még nem jelenti azt, hogy az öntevékenykedők sikeresen teljesítik az alapesztétikai 
funkciót — serkenteni a népet a művészetre —, ez csak akkor lehetséges, ha az egész 
művészeti öntevékenység korszerű nívón kezd dolgozni. Az a jó művészeti öntevékenység, 
amelyik képes a reális esztétikai nevelést megvalósítani az egész ifjúságban és a népben.

A Művelődésügyi és Kulturális Bizottság VIII. plénumában is különös helyet foglalt 
el ez a kérdés, de még mindig vár a gyakorlati megoldásra.

C) A kollektívák szereplése a közönség előtt.

A tömeges öntevékenységnek ez is fontos kérdése. A közönség előtt való szereplés a 
fő serkentője a kollektíva életének és munkájának. Minden, ami bent készülődik, a 
próbák, a nevelői munka, a közönség előtt való szereplés miatt történik. A nyilvános 
szereplés jelenti a művészeti öntevékenység mércéjét. Enélkül az öntevékenykedő nem 
tudná megmutatni tehetségét, enélkül nem tudná megkapni a társadalmi elismerést 
munkájáért, alkotásáért, amelyért a kollektívában dolgozott. De a publikálást nemcsak az 
öntevékenykedők kívánsága határozza meg, hanem lehetőségek is közrejátszanak. 
Szükséges a közönség érdeklődése is. És tudnak-e a kollektívák közönséget összegyűjteni, 
bemutatókat tartani?

Ennél a kérdésnél megint elérkeztünk a művészeti színvonalig és az anyagi bázisig.
Ezeket a dolgokat azért említjük, hogy megmutassuk a problémák valóságos 

nehézségeit, azt, hogy nemcsak a szubjektív tényezőkön múlik a probléma megoldása.
Ha a csoport művészi színvonala nem megfelelő, a kollektíva nem tud a közönségre 

számítani, nem tudja önálló előadásait megtartani. És mégis, hogy megőrizzük és 
fejlesszük a tömeges öntevékenységet, utat és eszközöket kell keresni a kollektívák 
rendezvényeinek biztosítására.

A művészeti öntevékenység központja kidolgozta a speciális normatívákat a 
kollektívák nyilvános szerepléséhez. Eszerint a legtöbb a várható szereplés a hangverseny
bemutató kollektíváknál. Ézek kötelesek kidolgozni két programot egy szezonra, hogy 
önállóan szerepeljenek a nyilvánosság előtt. Az első kategóriás kollektívák (kb. 1500) egy 
szezonra csak egy programot dolgoznak fel, és az önálló szereplésen kívül részt vesznek 
más programokban is a nyilvánosság előtt. A második kategóriás kollektívák kötelesek 
feldolgozni egy programot és részt venni más programokban, ünnepélyes megnyitókon,
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gyűléseken, helyi ünnepségeken. Tehát ezek szerepléseinek a száma lényegesen kisebb a 
két magasabb kategóriába tartozó kollektíváknál. A kollektívák kategorizálása, amely a 
múlt évtizedben vált uralkodóvá dinamikus normatíva, és jogilag is elismert. Értelme az, 
hogy segítse a kollektívákat a fejlődésben, magasabb kategóriába emelje fel azokat, ahol 
jobbak a körülmények, de a követelmények is magasabbak.

Az anyagi eszközöket nem igénylő szükséges intézkedések a következők:
— A Központi Művelődésügyi Bizottság, Városi Igazgatóságokkal „Bolgár Muzsika” 

címen dolgozzon fel éves terveket a legkiemeltebb öntevékeny kollektívák hangverseny
tevékenységére vonatkozólag az országban.

— A legjobb előadásokat vegyék fel hanglemezre, hogy népszerűsítsék a művészeti 
öntevékenységet itthon és külföldön is.

— Legyen széles körű kapcsolat a Központi Művelődésügyi Bizottság és a televízió 
között. Legyen állandó program minden műfajból az öntevékenykedő kollektívák 
számára úgy, hogy minden héten vagy hónapban vetélkedő legyen a legjobb előadásért. Ez 
lenne a legjobb ösztönző a kollektívák folytonos tanulmányi — nevelési folyamatához.

— A televízió vetélkedő után a legjobb együttesek legyenek bemutatva az 
újságokban fényképekkel és rövid tájékoztatókkal.

— Ideje már a fővárosban és a megyei városokban megszervezni az „Öntevékeny
kedők színpadá”-t. Ebben a szervezésben nemcsak a Központi Művelődésügyi Bizottság 
játszik szerepet, hanem a szakszervezet és a komszomol is.

— A kollektívák ösztönözve legyenek a szereplésre a helyi és társadalmi szervektől 
az új szertartásokban — népi vidámságokkal, népi hagyományos ünnepekkel, gyűlésekkel, 
tájékoztatókkal, karneválokkal stb.

D) Műsorterv.

A Bolgár Tudományos Akadémia Kulturális Intézete 1973-ban zajlott megfigyelé
sének adatai ebben a tekintetben meglepőek voltak. Majdnem az összes korosztályban a 
kicsik kivételével az öntevékenykedők önállóan szeretnék elkészíteni műsorterveiket, vagy 
legalábbis önállóan akarják kiválogatni őket. Határozottan elutasítanak egy olyan 
műsortervet, amelyet „fent” készítettek. Néhányan a meginterjúvoltak közül azzal 
magyarázták ezt, hogy a szabadság nélkül az öntevékenység elveszti egyik legfontosabb 
alkotó részét. Például a felnőttek csoportjából (14—18 év közöttiek), ahol 50 körül volt a 
meginterjúvoltak száma, 4/5-öd részük úgy gondolja, hogy jobb, ha önállóan készítik el 
műsorterveiket.

De ugyanígy válaszolnak más korcsoportú öntevékenykedők is. Ez tehát egy reális 
probléma. Valamikor a kerületi együttesek (agitációs céllal) maguk készítették műsor
terveiket, sok esetben maguk is írták meg. Most majdnem az egész öntevékenység 
használja azt a műsortervet, amelyet fentről kap. Ez, úgy látszik, nem tetszik az 
öntevékenykedőknek. Ők azt akarják, hogy ne csak az előadói oldalon legyenek 
öntevékenykedők, hanem az előadói mű megalkotásában is.

Természetesen a műsorterv-kérdés sokkal komplikáltabb, mint ahogy első látásra 
látszik. A korszerű szakaszban az öntevékenységnek eleget kell tennie művészeti 
kritériumoknak, és ezért kénytelenek alkalmazkodni ahhoz a műsortervhez, amelyet 
magasan képzett specialisták dolgoztak ki. Ellenkező esetben az öntevékenység nem 
tudná kibírni a hivatásos művészet nyomását, amely ugyanis erősödik a tömegkommu
nikációs eszközök támogatásával.



Ettől függetlenül a fiatal öntevékenykedőknek az a kívánsága, hogy önállóan 
állítsák össze műsorterveiket, jellegzetesen mutatja a művészeti öntevékenység sziszté
májának ellentmondásait. Tulajdonképpen miért ne létezzen olyan kollektíva, amelyik 
önállóan készíti műsorterveit? Igaz, ez sok esetben a művészeti színvonal csökkenésével 
járna, de ez a hiányosság segíti a művészeti program aktualitását, amelyet a kollektíva 
előad. így az öntevékenykedők alkalmat kapnak, hogy aktívabban reagáljanak az aktuális 
és fájdalmas problémákra a mai életben, a mi társadalmunkban. Ennek hatására pedig az 
öntevékenység pozíciói, nevelési hatásuk összehasonlíthatatlanul erősebb lesz. Lehetséges, 
hogy a mi öntevékenységünket ma tradicionalizmus fenyegeti. Akármilyen paradoxonnak 
hangzik is, nem improvizál eléggé.
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2. Kiegészítő intézkedések

A kiegészítő intézkedéseknek az a rendeltetése, hogy a műkedvelés a korszerű 
követelmények szerint közelebb kerüljön a mai emberhez, és lássunk benne egy olyan 
művészetet, amely megérdemli az érdeklődést és a figyelmet.

A) Hogy a művészethez közelebb kerüljön az ifjúság, az öntevékenységnek 
következetesen kell erősítenie szerepét az esztétikai nevelésben, bátran előnyt kell adni 
azoknak a műfajoknak, amelyek iránt nagy az ifjúság érdeklődése. Nem lehet normális 
állapotnak tekinteni a táncmüvészetben azt, ha a nyugdíjasoktól kezdve a színpadon 
mindenki egy és ugyanazon táncokat táncolja. Ez olyan nem normális helyzetet alakít ki, 
hogy azok a fiatalok, akik a színpadon a népi táncokat táncolják, később otthon 
összejönnek, és a mai modem táncokat táncolják. A népi tánccsoportokat azért keresik 
fel, hogy szerepeljenek a nyilvánosság előtt, a modem táncokat azért táncolják, mert azok 
megfelelnek az ízlésüknek, mentalitásuknak és általában az élet mai formáinak.

Ennek a konzervativizmusnak a mi néptáncainkban is természetesen meg van az 
objektív alapja: külföldön elég nagy érdeklődést tanúsítanak a bolgár népi táncok iránt. 
Ezekkel a táncokkal a mi öntevékenykedőink nem egy díjat nyertek meg, és nem egy 
alkalommal tapsolták meg őket viharosan.

Ez elég alapot szolgáltat ahhoz, hogy a jövőben is folytassuk a munkálkodást a 
bolgár folklórban. De hiba lenne ugyanakkor észre nem venni azt, hogy mi elszakítottuk a 
tánctevékenységet az ifjúságtól, úgy hogy csak a népi táncig szűkítettük a kört, és 
elhanyagoltuk az ezen kívül eső mai modern táncokat, amelyeket az ifjúság szeret és 
táncol.

B) A művészeti öntevékenység lehetőségeinek szélesítése céljából szükséges bizto
sítani a körülményeket azoknak a műfajoknak a fejlődéséhez, melyek közel állnak a 
Korszerű technikai civilizáció szelleméhez, és megfelelnek méreteinek és ritmikájának.

Itt mindenekelőtt szó van a filmművészetről,, a fotóművészetről és a zenekarokról.
Szükséges nagyon figyelmesen és rendszeresen tanulmányozni az öntevékenykedő 

fiatalság ízlését, figyelemmel kísérni azokat a műfajokat, amelyek hirtelen felfejlődnek 
(ilyen eset az utóbbi három évben a szavaló szakkörökkel fordult elő).

C) A megnyilvánulás létező formáival együtt — mint a hangversenybemutató, 
szemlék, fesztivál — keresni kell új formákat, amelyeknek, anélkül hogy rontanák a hitelét 
a művészeti öntevékenységnek, egyre jobban át kell törnie a publikum és az előadók



közötti akadályt. Kellenek olyan formák, amelyek bizonyos mértékig aktívan vonzák a 
publikumot is a szereplésre. Ez szinkronban van a művészeti öntevékenységgel, annak 
természetes demokratizmusával' és tömegszerűségével. Ilyen forma például a karnevál.

Természetesen rögtön hozzá kell tenni, hogy ennek nem szabad a művészeti 
színvonal kárára lennie. Hasonló kísérleteknél a művészeti öntevékenység a közepes néző 
színvonaláig ereszkedik le, de keresni kell a módját, hogy a néző aktívan kiemelkedjék 
ebből a színvonalból.

Hasonló művészeti formák feltalálása, amelyek közelebb hozzák a nézőket és a 
szereplőket, nagyon jelentős lenne az öntevékenység számára, és az összes fiatalsággal 
kapcsolatos tevékenységekre. Mindenesetre a művészeti öntevékenység nagyón tudja 
szélesíteni a befolyását, és harcolni tud a művészeti kultúra befelé fordulása ellen.

Egyelőre, hogy elkerülhető legyen a végletesség, célszerű lenne azzal kísérletezni, 
hogy összhangba hozzuk a klasszikus formákat szokásainkkal, ünnepeinkkel stb. Bizonyos 
értelemben a Pemik város Kukeri ünnep táncai*, amelyet minden évben megtartanak, 
tudnának serkenteni bennünket ötletekkel.

D) Nagyon sürgősen meg kell keresni a kapcsolatokat a tömegsporttal és a 
turizmussal, hogy szoros összefüggésben legyen a művészeti öntevékenységgel. Ez 
nemcsak azért szükséges, mert a tömegsport és a turizmus az egyik legkomolyabb 
fogyasztója a hétvégi szabad időnek, hanem azért is, hogy a különféle tevékenységeket 
minél jobban összhangba hozzuk. Ennek érdekében kell tanulmányozni azoknak az 
országoknak a tapasztalatát, amelyekben fejlett az autó-turizmus, és már valamilyen 
gyakorlati megoldását tudják adni ennek a kérdésnek.
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A busójáráshoz hasonló táncos ünnep.



Tokaji András

FOLKLÓR NÉLKÜLI FOLKLÓR FESZTIVÁL
BURGASZ, 1975

A sok turistát vonzó Napospart Nyári Színházában ismét megrendezésre került a szokásos 
zenei folklórfesztivál, melyet idén Bulgária felszabadulásának 30. évfordulója tiszteletére 
rendeztek meg. A kilenc napot felölelő rendezvénysorozat szeptember elején ért véget, 
ami nálunk ugyan már az őszt jelzi, ott viszont még majdnem főidény, állandó 
napsütéssel, és 30 fok fölé emelkedő napi hőmérséklettel. így hát a Naposparton üdülő 
mintegy 50 ezer hazai és külföldi üdülő számára nagyszerű szórakozást kínált a fesztivál, 
az immár hűvösebbé váló esték pedig enyhülést adtak a forró tengerparti nappalok után. 
A rendezvény hatósugara persze jóval szélesebb volt ennél. A fesztiválra érkező együttesek 
nemcsak az üdülőtelepen, hanem a 40 kilométerre fekvő Burgasban és még két Burgas 
környéki helységben is bem utatták műsorukat.

A dal- és táncfesztivál szereplői idén elsősorban állami, hivatásos együttesek voltak. 
Talán nem olyan sokan, hogy fel ne tudnánk itt sorolni őket: a vendéglátó Bolgár Állami 
Együttesen kívül a tuniszi, a román, a csehszlovák, komi, továbbá görög és kanadai 
együttesek. Idén nem vett részt magyar együttes a fesztiválon.

Egy ilyen rendezvény persze rendkívül sok látványt, gazdag élményanyagot kínál. 
Lehetetlen — és talán felesleges is volna mindenről beszámolni. Én most csak egy 
bizonyos dologról szeretnék szólni, ez pedig a fesztiválnak magához a folklórhoz való 
viszonya — folklór-fesztiválról lévén szó, ez nem mellékes kérdés. Igen sok vita folyik 
itthon is, külföldön is arról, voltaképpen mi tekinthető folklórnak, mi nem. Mi az, ami 
még — a bartóki terminológia szerint -  „tiszta forrásnak” nevezhető, sőt, hogy egyáltalán 
előfordul-e tisztán? És itt ju tunk el a feldolgozás, az átvétel, az adaptáció igen bonyolult 
és sokrétű kérdéséhez. Mind bizonyosabbá válik azonban, hogy a folklór alaki jellemzőin 
túl, az esztétikum még mélyebb rétegeiben dőlnek el ezek az alapvető kérdések.

De térjünk vissza a fesztiválhoz. E hivatásos együttesek nagy apparátusukkal, kiváló 
betanító és vezető művészeikkel, jól dresszírozott együttesgárdájukkal, általában jó 
zenekarukkal, meglehetős belső fegyelmükkel tűnnek ki. A zenei, táncművészeti alap
anyag, amiből kompozícióikat „kikeverik”, meglehetősen széles. Autochton folklórból, 
paraszti vagy még annál is régebbi elemek közvetlen adaptációjából, középkori városi
polgári, rusztikus-városi zenei és tánchagyományból, újabb polgári folk-interpretációkból, 
népies műdalokból („magyamóta”), sőt már a szocialista fejlődés autonom termékeinek 
(például politikai kantáták) együtteséből áll. Hogyha a konkrét, egyes tájakhoz és 
népcsoportokhoz szorosabban kötődő fordulatoktól eltekintünk, mindenekelőtt szembe
tűnik ennek a folklór-nyelvezetnek a mély tartalmi azonossága, egyöntetűsége nemcsak az 
egyes országok képviseletében fellépő együttesek műsoraiban, hanem úgyszólván az egész 
hivatásos rétegben, szinte országra való tekintet nélkül.



A középpontban mindig a produkció áll. Nélkülözhetetlen „kontra-szubjektuma” a 
közönség, nélküle a produkció egyszerűen értelmetlenség, abszurditás volna. A koreográ
fusok remekül értik a módját, hogyan kell az átlaghallgató figyelmét megragadni, hogyan 
kell egy folyamatot felfokozni, hogyan kell elodázni a feloldást (a két kar fent, az egyik 
térd a földön, mozdulatlan, de a másik láb még mozog!), hogy a produkció befejezését 
hogyan kell úgy megkomponálni, hogy a közönség feltétlenül megértse: ismételtetni kell! 
Stb. stb.

Sokat kell adni a szemnek is. Mutatós, szebbnél szebb kosztümök, ékszerek 
vonulnak fel — az sem hátrány, hogyha a kellékek pazar, drága készletről tanúskodnak. 
Minden a kellemesség és reprezentativitás jegyében zajlik. A csoportképek nehezen 
áttekinthetők, bonyolultak, változatosak, kaleidoszkópszerű mozgásaikkal mindig fogva 
tartják a szemet, a színpadtér kitöltése mindig arányos és hibátlan és mindig elmaradha
tatlan a mosoly. A színpad „légköre” szinte magát ólérte tőd övé teszi, hogy a leányok és 
legények egyképp mosolyognak, sőt, a dulakodó kérők orra alatt is ott lapul a mosoly, 
hogy a megváltó fináléban ismét kiviruljon; mosolygós a „lassú” és mosolygós a 
„gyors” — habár tudjuk, a nehéz fizikai erőkifejtésnek nem éppen velejárója a mosoly. 
(Ámbátor, a cirkuszi mutatványok az ellenkezőjét látszanak bizonyítani.)

Mindennek kerete: a folklór. Tárháza a régen megszokott, ismerős dallamoknak és 
motívumoknak, oroszlán, melyet ügyesen idomít a „Mester” . (Sohasem értettem, hogyan 
alázkodhatik meg ennyire egy oroszlán.)

Hogyha a nézők (jelentős részük szakértő) véleményét kérdeztem, olyasféle 
válaszokat kaptam, amelyek világosan megmutatták: egy általánosan elfogadott technikai 
szemléletről van szó. Ez vagy az az együttes a vártnál rosszabb formában volt, fáradtak 
voltak, beteg volt az együttes vezetője, ilyen vagy olyan okoknál fogva nem énekeltek 
olyan tisztán, nem voltak annyira együtt mint máskor stb., stb.

Pedig nem ez a lényeg. Hiszen így is a technika túlsúlya az, ami nyomaszt. Úgy 
érzem, az együtt-ugrások, a bonyolult mozgásképletek, a sebes zene és az akrobatikus 
elemek, hovatovább nemcsak arra valók, hogy rájuk figyeljünk, hanem mindinkább arra, 
hogy elfeledtessenek bennünket valamiről. Hogy eltereljék a figyelmet valami olyasmiről, 
ami hiányzik a produkcióból. Annyira hiányzik, hogy ha a produkció valamilyen oknál 
fogva technikailag csődöt mond, akkor nemcsak erkölcsileg, hanem szőröstül-bőröstül 
felbomlik, megsemmisül, füstté válik. Az ettől való rettegés a technika végletes 
felfokozását eredményezi, ez pedig saját magát bomlasztja fel. A tempók már-már oly 
gyorsak, hogy a zenészek kénytelenek „hudlizni” , a táncosok egyes lépéseket elnagyol
nak, „egyszerűsítenek”, a hallgató, a néző pedig képtelen kilátni, kihallani a cselekményt, 
annyi mindenesetre tudatosodik benne: ez irgalmatlanul gyors. Ki gondol azzal, hogy 
éppen a táncok vagy a dal karaktere ment veszendőbe?

A sors iróniája, hogy a rendezőség néhány paraszti együttest is fölkért. Szereplé
süknek különös súlyt és jelentőséget adott az a körülmény, hogy rájuk a fesztivál utolsó 
előtti estéjén került sor. A több napos ingyombingyomnak, hejehujázásnak, kurjantgatá- 
soknak és mosolygásnak egyszerre vége szakadt. Idős, koros asszonyok, öregemberek 
léptek a színpadra és mágikus körtáncba kezdtek. Az asszonyok nem voltak szépek. 
A férfiak, jóllehet nem olyan sudár-kevélyen, mint fiatal „vetélytársaik” , de valahogy 
mégis erőteljesebben, ritmikusabban dobbantottak. A figyelmes néző azt is észrevehette, 
hogy nem mindegyikük vett részt aktívan a táncban, az éneklésben; nyilván nem azért, 
mert ellenére volt az ének vagy a tánc, hanem mert nem volt hangja, vagy mert valamilyen

T O K A JI A.: FO LK LÓ R  N É L K Ü L I FO L K L Ó R FE S Z T IV Á L  / 1 1 9



oknál fogva nehezére esett a nagy mozgás vagy éneklés. Ës a tánc mégis tömény-sűrűvé 
állt össze. Legfőképpen „értelmetlenségével” hatott. Sem valamilyen bárgyú koreográfus
sztori nem adott „értelmet” ennek a táncnak, sem a hangzatosság vagy látványosság, 
amire egy szakember látatlanul is azt merte volna mondani: —ezt érdemes színpadra 
vinni. A paraszti duda és a dob egy régi-régi szertartás zenéjét idézte fel. A három hang, 
amire a tánc dallama épült (ún. dúr-tetrachord) végtelen motívum-láncot alkotva 
ismétlődött folyvást, indaszerűen, váltakozó hangsúlyokkal, ritmus és dallam-aszimmet
riákkal. Hanem a félelmetes-drámait mégis a dob „hozta”. A váltakozó ütemű tánc 
nagyobb és kisebb súlyait végzetszerű biztonsággal játszotta; ehhez alkalmazkodtak 
többnyire a kis dallam-motívumok is. Nem szórakozás volt ez — hanem emberszabta 
törvény, amelynek eleget kell tenni. A táncrend egészen egyszerű volt. Hol balról jobbra, 
hol jobbról balra forgó kör, mely egyszer kinyílt, másszor bezárult — alkalmanként két 
szemben álló sor. A táncosok (ugyan az énekesek is ők voltak) és a zenészek arca nem a 
közönség felé, hanem egymás felé, az akció irányába fordult.

A „produkció” a hivatásos szemével persze nem volt tökéletes. A hang néha 
bizonytalan volt, a lábak is megfáradtak már (no, nem a táncban). Az együtt-játszásról 
már szinte nevetséges is beszélni: előfordul, hogy nők és férfiak vegyesen körbe állnak, 
megfogják egymás kezét, és hiába szól a zene, csak nem indul a tánc. Csak toporognak egy 
helyben, egyik erre indulna, másik arra. Egyszer aztán valaki megelégeli a dolgot, lök 
egyet, ránt egyet a soron és megindul a tánc. De ez nem zavarja őket: a zenét és ritmusát 
(amibe a mi lábunk, bizonyos vagyok benne, belegabalyodna) ismerik jól, helyüket 
szintúgy tudják, azt is, hogy hová kell a nagyot és hová a kicsit lépni, hol kell majd jól 
bele-bele dobbantani.

És lám, a közönség is értette a dolgot. Az ügyetlenségek, a hibák nem zavartak, 
emberközelségbe került a tánc. A dudásban alkalmi ismerőst fedezhettem fel. Egy Burgas 
környéki kis vendéglő kertjében hallottam őt. Egy azstaltársaságban ült, dudája kezében. 
Három láda sört rendeltek, töltöttek, ittak, énekeltek. A férfi időnként dudájához 
nyúlt — kis kecskebőrduda volt, egy rövidebb és egy hosszabb síppal — és különféle 
érdekes-zamatos, sokszor keleties, arabos—törökös dallamokat, táncos ritmusokat és 
sok-sok cifrázatot játszott rajta, akár a mi dudásaink. Most ott állt a színpadon, a 
falubéliek mellett, és tovább fújta, mintha mi sem történt volna.

Később, a Neszebir-szigetecskén tett sétáim alkalmával álmélkodva fedeztem fel a 
keleti stílusú XI—XII. századi romos templomokon is azt a fajta motivikus variativitást, 
amit a vidék ősi hagyományú táncaiban és zenéjében már megcsodáltam. A rendkívül 
kevés elemből összeállított remekművek hihetetlenül változatos alakzatokban bővel
kednek. A Pantokrator, a Szent Paraszkeva-templom oldalafalain élükre állított, lapjukra 
fektetett téglák, egyenes vonalban és rézsut, fehér és piros színűek, minden vakboltív, 
minden ablaknyílás alatt más és más struktúrát alkotva, soha nem ismétlődő rendben. 
Persze a motívumok és felhasználásuknak ez az ősisége a bizánci kultúrából sugárzott át. 
De kétségbevonhatatlanul, letagadhatatlanul ma is jelen volt a nép kultúrájában.

Egy motívum különösen megragadott. A XI. század fennmaradt, bizánci stílusú, 
fehér tégla alapú templomok külső falain sajátos, 2—4 sornyi piros téglacsíkok húzódnak 
vízszintes irányban — talán díszítő szándékkal. Ugyanakkor ez a motívum nemcsak a 
templomok, hanem a lakóépületek oldalán is látható. Sokuk nem árulkodik jómódról; 
fából készült emeleti részük — amely a régi görög építkezést őrzi — sokhelyütt elkorhadt, 
elemésztette az idő. Funkciója nem mindig csupán díszítő. Amikor ezeket a csíkokat 
falemezek, deszkák jelentik, amelyek a terméskőből épített falba illeszkednek, sajátos
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statikai funkciót is betöltenek. Hogy melyik építkezési forma a régebbi, a tégla-közsoros 
vagy a falapos, kellő szakismeret híján nem tudtam eldönteni (van, aki ezt a stílust 
Grúziából eredezteti). A lényeg azonban e kultúra állandó jelenléte, változó-fejlődő 
megmaradása, öröklődése, továbbszövődése. Megható, ahogyan még az egyszerű termés
kőből kirakott, mellmagasságig érő kerítés mentén is végigvonul a fehér csík. Sőt, a minap 
felhúzott kis hotel oldalán is fölfedezhetjük a jól ismert mintát: egy sor faragott 
terméskő, két sor fektetett fehér tégla; az emelet kissé kibukó rajzolatú, anyaga vasbeton.

De térjünk vissza a zenéhez! Ezt a szerves fejlődést a környékbeli parasztok, a 
kocsmabeli dudás után a burgaszi művelődési ház ének- és tánckara is magáénak 
mondhatja. A Filipp Kutev vezetésével folyó széles körű zenei művészeti hagyományfel
táró munka — Filipp Kutev maga is népművész — és az együttes remek vezetőjének 
jótékony hatása következtében a csoport feltétlenül megőriz valamit abból, ami ennek a 
kultúrának lényege:ez pedig sajátosan közösségi tartalma. Az együttes ritmusát, tempóját 
maga az együttes vezetője adja: az ő kezében a dob. Temperamentumos, érzékeny 
játékával mintha zsinóron rángatná az együttes zenészeit és táncosait. Már maga ez is 
élmény. De ismét felveti a kérdést: „együtt vagy egyedül? ” Már most látható, hogy a 
karéneklés alapvetően más követelményeket támaszt, hogy a hangszer-kórus ugyan 
eredeti, improvizált dallamot játszik, de a konkrét előadásban az egyéni improvizálásnak 
még szűk keretek között sincsen már helye, hogy a pontatlanságok hibaszámba 
mennek stb.

Vajon semmiképpen sem lehet ezt az örvényt kikerülni? Miért van, hogy 
társadalmunkban, amelynek természete szerint is szabadon művelheti a folklór-teremtő 
nép a maga művészetét, még mindig kihüvelyezve kapja vissza azt a színpadokról, 
keménységeit álkeménységekkel, feszültségeit ál-feszültségekkel, drámaiságát ál-drámai- 
sággal helyettesítve? J’edig éppen ezeket a tartalmakat kell eltanulni a népművészettől és 
nem külső formáit. A felhőtlen optimizmus, a kispolgári, polgári össznépi illúziók népies 
formába való öltöztetésének az ideje lejárt.

így történhetett meg, hogy miközben az „ifjúság és a folklór” témakörében 
megtartott tudományos szimpozion a valódi folklórról és korszerű adaptációinak 
lehetőségeiről folyt délutánonként, a rendezvény művészeti részében folklór nélküli 
folklórt hallhattunk és láthattunk sok-sok estén át.

Pedig az idő sürget. A gyanútlan néző elhiszi, hogy nem az a folklór, amit az utcán, a 
kocsmában vagy a klubban hall — esetleg, amit ő maga csinál—, hanem amit a 
pódiumokon, reflektorfényben, a tv-kamerák kereszttüzében lát. Ezek a gondok nemcsak 
burgasziak, mi is beszéltünk róla már sokat. De a téma, úgy látszik még nem avult e l . . .
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ELMÉLET

Vitányi Iván

AZ ISMERETEK IGAZSÁGÉRTÉKÉNEK 
RENDSZERE

Mi szabja meg valamely egyszerű vagy összetett állítás igazságát? Ha a végső választ keres
sük, könnyű megadnunk a feleletet: az igazság ismérve a tárggyal való megegyezés. A mun
ka, amellyel az ember az igazságot megtermeli — a megismerő tevékenység — kifelé irá
nyul, a külvilág felé (beleértve az emberi világot). Általa az ember képet alkot magának a 
világ folyamatairól és jelenségeiről, s e kép akkor igaz, ha megfelel annak, ami a valóság
ban történik vagy van.

Mindez roppant egyszerűen hangzik, de az ismeretelmélet egész története a bizonyí
ték rá, hogy korántsem ilyen egyszerű. Elegendő hozzá rögtön két további kérdést felten
nünk. Az első így hangzik: ha az igazság ismérve a valóságnak való megfelelés, mi az ismér
ve akkor a megfelelésnek? A második pedig: ha már tudjuk, hogy valamely egyedi állítás 
megfelel a valóságnak, mi szabja meg értékét az igazságok egész rendszerében?

A kérdést természetesen mindig együtt kell tekintetbe vennünk. Ha ugyanis csak az 
első kérdést tesszük fel (mi a kritériuma az állítás igazságának), még mindig adhatunk rá 
egy egyszerű feleletet: a kritérium a gyakorlat, vagyis az illető állítás gyakorlatban való 
felhasználhatósága. A válasz egyszerűségébe vetett hitünk azonban rögtön összeomlik, ha 
a másik kérdést is feltesszük. Az ember ugyanis sohasem csak egyetlen valóságelemmel áll 
szemben, s így róla alkotott ismeretének igazságát sem ellenőrizheti egyedül az illető való
ságelemmel való kölcsönhatás útján. A világ, amelyben élünk, mindig valóságelemek és 
valóságfolyamatok egész összessége, rendszere. Bármit tudunk meg az egyik elemről vagy 
folyamatról, befolyásolja az összes többit; bármilyen gyakorlatot folytatunk egyikkel 
vagy másikkal, az eredményt is befolyásolja az összes többi, s az eredmény is befolyásolja 
az összes többit. Valamely állítás igazságát tehát sohasem csak az illető állítás és az illető 
tárgy megfelelő vagy meg nem felelő kapcsolata szabja meg, hanem az illető állítás és az il
lető tárgy helye az állítások és tárgyak rendszerében. Az igazságot és az igazság értékét eb
ben a rendszerben kell ellenőrizni. (Ebből a szempontból ugyanis az igazság léte és értéke 
nem azonosak. Két állítás az első értelemben egyformán igaz lehet, tehát egyformán meg
felelhet tárgyának, értéke mégis különbözhet azáltal, hogy más helyet foglal el az értékek 
rendszerében.)

Ezt a két oldalát emeli ki az ismeretek értékének Böhm Károly is, A z ember és vi
lága IV. kötetében (A logikai érték tanúban/ Az elsőt materiális haszonnak nevezi (mivé’ 
itt az ismeret matériáját találjuk), a másodikat formai haszonnak, mivel az ismeretek elren
dezéséből adódik. A logikai érték mindig a kettőnek összetétele.

Az ismereteknek ugyanebből a kettős funkciójából indul ki a hiedelem és tudás, ál
talában a kognitív rendszerek vizsgálatában a modern antropológia és szociálpszichológiais. 
Goodenough modellje például (amely az elmúlt évtized kutatásaiban különösen nagy ha
tást gyakorolt) a kognitív rendszerek két oldalát különbözteti meg: egyik oldalán találjuk



a világról való empirikus észleleteket, a másikon pedig a világegyetemről való kulturális 
magyarázatokat. A kognitív rendszer a kettő egymásrahatásából keletkezik: a világmagya
rázat (amelynek elemi szintje a kódrendszer) az észleletek építőköveiből épül, de ha már 
kialakult, konzisztenciájának fenntartása nélkülözhetetlen szükségletté válik — ezért min
den újabb észleletet ennek alapján kell „értékelni” , vagyis az ismeretek már kialakult 
rendszerébe elhelyezni. (Beleértve természetesen azt is, hogy minden újabb ismeret módo
síthatja — és bizonyos mértékig szükségszerűen módosítja is — a már kialakult ismeretek 
rendszerét.)

Amint az ember felismerte, hogy az ismeretek rendszerét e két tényező alakítja 
(amint tehát feltette az iménti két kérdést), felmerült annak lehetősége is, hogy a két 
oldalnak eltérő hangsúlyt adjon, sőt hogy őket egymástól elválassza. így alakult ki a filo
zófiai fejlődés évszázados nagy dichotomiája: az empirizmusé és a racionalizmusé. Az em
pirizmus tapasztalati tények után kutat, hogy az egyes állítások igaz vagy nem igaz voltát 
általa igazolja, a racionalizmus viszont minden állítást az ész bírálatának vet alá, vagyis a 
többi állítással veti össze.

E dichotomiának az a sajátossága, hogy nem azonos a materializmus és az idealizmus 
különbségével és harcával. Ha így volna, a két nagy dichotomia egyazon tengelyen helyez
kedne el, a filozófiatörténet is egyszerűbb lenne, elég volna ezt a főtengelyt felrajzolni, s 
az egyes irányzatokat rajta elhelyezni. A valódi fejlődést azonban inkább egyfajta „hely- 
cserés támadás” jellemzi: gyakran éppen az idealista irányzatok vonzódtak az empiriz
mushoz, materialisták pedig a sokszor már spekulatív természetű racionalizmushoz. Vilá
gosan látható ez az ókori filozófia Démokritosz—Püthagorasz ellentétében, legszíveseb
ben úgy mondanám: a Démokritosz—Püthagorasz paradoxonban. Démokritosz az atomel
mélet úttörője, az ókori materializmus egyik legnagyobb alakja. Ezt tanítjuk róla az isko
lában, míg Püthagoraszról azt mondjuk, hogy az idealizmus, sőt a számmisztika képvise
lője. S ha ezután a kísérleti fizikáról kezdünk beszélni, a tapasztalatlan tanítvány azt fogja 
hinni, hogy annak kialakítása nyilván a nagy materialistához, Démokritoszhoz fűződik. 
Jól tudjuk azonban, hogy a kísérleti fizikában a pitagoreusoké a döntő lépés, ők állították, 
hogy a Föld forog a Nap körül, ők foglalkoztak tapasztalati alapon a geometriával. Miért? 
Mert Démokritosz minden materializmusa spekulatív maradt (az atomot abban az időben 
valóban nem lehetett megmérni,csak spekulálni róla). A démokritoszi filozófia ezt a va- 
lóság-idegenségét az ifjú Marx is kiemeli doktori disszertációjában, egyetértőén idézve 
azt az ókori mondát, amely szerint Démokritosz megvakítatja magát, hogy a valóság lá
tása ne zavarja az anyagról való elmélkedésben. Ezzel szemben Püthagorasz ugyan a szá
mot' tartotta a dolgok ősokának, ez azonban nem jelentette nála az anyag tagadását, ha
nem az anyagnak és a mennyiségnek az azonosítását, éppen ezért gondolta az anyagot 
megmérhetőnek. Helyzete éppen ezért paradox és éppen ezért jelzi az őt követő évszáza
dok,sőt évezredek filozófiai paradoxiáját: úgy lépett az empíria (s ezzel a bizonyítás igé
nye) és a matematikai gondolkodás felé, hogy lépése egyben az idealizmus felé való fordu
lás lehetőségét is magában rejtette. A megfogalmazás itt pontos; a pitagoreus iskolát is 
történelmi fejlődésében kell nézni. Szabó Árpád m utatott rá arra, hogy az empirizmus (a 
kísérleti fizika) csak a korai pitagoreusokat jellemezte, amikor az iskola még valóban az 
anyag és a szám egységét vallotta; vagyis amikor még egyaránt volt egy materialista és egy 
idealista óldala. Innen egyaránt vezetett út egy következetesebb materializmushoz — Em- 
pedoklész, akit ilyetén „elhajlásai” miatt kizártak a pitagoreus szövetségből, ezt képvisel
te — és egy következetesebb idealizmushoz. Ez utóbbi vonalat követték a későbbi pitago- 
reusok és az eleaták. (Püthagorasz Hegel szerint is az ión filozófusok és az eleaták közt
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állt. Jogtalan volna azzal vádolni, hogy „túlságosan idealisztikus” , inkább tűi kevéssé, a 
„tiszta gondolkodáshoz” vezető következő lépést az eleaták tették meg.) A pitagoreu- 
sok a számmisztikába mélyedtek, az eleaták pedig az anyag teljes tagadásához jutottak, s 
az elvont egyet ismerték el egyetlen létezőnek. Mindkét iskola (és az empedoklészi majd 
démokritoszi materializmus) elfordult az empíriától. Platón idealizmusa már belőlük táp
lálkozott, ezért maradt spekulatív. Az empíria elve csak Arisztotelésznél és Epikurosznál 
vetődik fel újra, de csak a megfigyelés és nem a kísérlet szintjén.

A görög filozófia és tudomány megjelenése mindezzel együtt hatalmas fordulatot 
jelentett a gondolkodás fejlődésében. S ezt a fordulatot tárgyunk — vagyis az ismereti ér
tékek — szempontjából, legjobban Engelsnek az Anti-Dühring elején adott megfogalma
zásával j ellemezhetj ük.

Engels itt három szintjét nevezi meg a gondolkodásnak:

1. Az első szint a naiv, de reális gondolkodásé, amely a dolgokat összefüggések és 
kölcsönhatások végtelen hálózatában szemléli, nem választja szét, nem különíti el az egyes 
jelenségeket és folyamatokat.

2. A második szint gondolkodása éppen ezt teszi meg, a helyes megismerés érdeké
ben különválasztja az egyes jelenségeket. Ae előző „szemlélet bármely helyesen ragadja is 
meg a jelenségek összképének általános jellegét, arra mégsem elég, hogy megmagyarázza 
az egyes részleteket, amelyekből ez az összkép összetevődik; és amíg ezt nem tudjuk meg
tenni, addig az összképpel sem vagyunk tisztában. Hogy ezeket az egyes részleteket meg
ismerjük, ki kell őket emelnünk természeti vagy történelmi összefüggésükből és mindegyi
küket magáértvalóan mibenlétük, különös okaik és okozataik stb. szempontjából kell 
megvizsgálnunk”. A gondolkodásnak ez a fordulata az antik görögöknél kezdődött (bár 
Engels itt a görögöket inkább az első szinttel kapcsolatban emlegeti) és az újkor tudomá
nyában teljesedett ki. „A természetnek egyes részeire való szétbontása — folytatja Engels — 
a különböző természeti folyamatoknak és természeti tárgyaknak meghatározott osztályok
ba való elkülönítése, a szerves testek belsejének változatos anatómiai alakulásaik szerint 
való vizsgálata volt azoknak az óriási előrehaladásoknak az alapfeltétele, amelyeket az 
utolsó négyszáz esztendő a természet megismerésében számunkra meghozott. De ez azt a 
szokást is örökbe hagyta, hogy a természeti dolgokat és természeti folyamatokat elszige
teltségükben, a nagy egyetemes összefüggésen kívül fogjuk fel; ennélfogva nem mozgásuk
ban, hanem nyugalmi állapotukban, nem lényegileg változékony, hanem szilárd állagokként, 
nem életükben, hanem holtukban. És azzal, hogy — amint ez Bacon és Locke révén tör
tént — ez a szemléletmód a természettudományból átment a filozófiába, megteremtette 
az utolsó évszázadok sajátos korlátoltságát, a metafizikai gondolkodásmódot. A metafizi
kus számára a dolgok és gondolati képmásaik, a fogalmak, elszigetelt, egymás után és egy
más nélkül szemügyre veendő, szilárd, merev, egyszer s mindenkorra adott tárgyai a vizs
gálatnak. A metafizikus csupa közvetítés nélküli ellentétekben gondolkodik; az ő beszéde: 
úgy úgy, nem nem; ami pedig ezeken felül vagyon, a gonosztól vagyon.”

3. A harmadik fok a dialektika meghaladja a metafizikai gondolkodásmódot, de 
úgy tér viss a az első fok szemléletéhez (egységükben, láncolatukban, mozgásukban, ke
letkezésükben és elmúlásukban fogva fel a dolgokat), hogy megőrzi a második fok ered
ményeit. Engels szerint ez a fok történelmileg a klasszikus német filozófiában veszi kez
detét.
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Engels óta sok mindent jobban tudunk, másképpen látunk a gondolkodás fejlődé
sére vonatkozóan is. A fejlődés alapvető rajza azonban, véleményem szerint, ma is helyt
álló. És éppen ebből vonhatunk le tárgyunk szempontjából lényeges következtetéseket.

Mielőtt azonban részletes tárgyalásra térünk, foglalkoznunk kell előzetesen a termi
nológiakérdésével. Sajnos itt is úgy járunk, mint sok másban: nincs kialakult terminológia. 
Az ismeret, tudás, vélemény, hit, hiedelem kifejezéseket például a különböző szerzők nem 
pontosan egyforma és nem pontosan tisztázott értelemben használják. A legnagyobb nehéz
séget az okozza, hogy nincsen elfogadott összefoglaló elnevezés valamely ismeretet tartal
mazó igaznak tartott gondolati képződményre (objektivációra). Ebben a fogalomban 
ugyanis az van benne, hogy az objektiváció valamely igazságot mond ki (tehát ebből a 
szempontból elkülönül például az esztétikai objektivációtól), másrészt az, hogy az ob- 
jektivációt igaznak tartják, de nem feltétlenül igaz, puszta hiedelem is lehet. A felsorolt 
kifejezések nem teljesen jók ennek kifejezésére, a tudás, de még az ismeret is magában 
foglalja az igazságot, a vélemény viszont kétségessé teszi, a hiedelem pedig eleve tagadja. 
Hogy mégis valami terminológiai rendet tartsunk, a következőkben mégis az ismeret, is
mereti képződmény, kognitív objektiváció kifejezéseket használjuk, amikor általában és 
összefoglalóan valamennyire vonatkozik. Megkülönböztetjük továbbá az egyes objektivá- 
ciókat és azobjektivációk rendszerét.

Az ismeretek történeti fejlődésének első foka  esetében némiképp el kell térnünk 
Engels korbeosztásától. Engels ugyanis ezt a korszakot naiv realizmusként és ugyancsak 
naiv dialektikaként mutatja be, és a korai görög filozófiával, elsősorban Hérakleítosszal 
jellemzi. A kutatások azóta messzemenően kiszélesítették a gondolkodás fejlődéséről al
k o to tt képet, feltárták a primitív gondolkodás; majd a később évezredek „mindennapi” 
gondolkodásának legfontosabb sajátságait. Ennek alapján a preszókratikus görög filozó
fiát már mintegy határesetnek kell tekintenünk, mint átmenetet az első fokról a második
ra, mint az első fok legmagasabb vagy a második fok legalsó régióját. Az első fok sajátos
ságait elsősorban a filozófia és tudomány előtti gondolkodással kell jellemeznünk.

A filozófiai—tudományos—matematikai gondolkodás kialakulása pillanatától arra 
törekedett, hogy elkülönítse magát a korábbi gondolkodástól, csak elkülönítse a tudomá
nyos állítást a hétköznapi vélekedéstől vagy a hittételtől. Hivatkozásképpen bőven idéz
hetünk a legkülönbözőbb filozófusok megfogalmazásaiból. Mindenekelőtt Platónt említ
hetjük, aki az Államban szétválasztja egymástól a véleményt (doxa), és a filozófiai—tudo
mányos tudást (episztemé). De foglalkozik ezzel a .Teateitosz és a Menőn című dialógu
sokban is — utóbbiban egyenesen azt állítja, hogy kevés dolgot tud olyan biztosan, mint a 
kettő  közötti különbséget. A létezőt csak a tudás tálja fel, a vélemény csak olyasvalamit 
fogalmaz meg, aminek léte bizonytalan.

Ugyanezzel a megkülönböztetéssel indul el az újkori filozófia. Bacon egyik alap
eszméje az „idolok” elleni küzdelem. Hiba volna azonban az idolban egyszerű tévedést, 
ködképet látni, Bacon elsősorban a megalapozottságot bírálja, s helyette a tudományos- 
filozófiai gondolkodás törvényeinek (mindenekelőtt az indukció törvényeinek) betartását 
sürgeti.

Leibniz egész hierarchiát állít fel az idolszerűen homályos vélemény és az igazi tudás 
között. Meditationes de cognitione, veritatis et ideis című művét is ezzel a kategóriarend
szerrel kezdi. A megismerés vagy homályos (obscura), vagy világos (dara), a tiszta isme
ret lehet zavaros (confusa) vagy határozott (distincta), a határozott pedig meg nem felelő 
(inadekvát) vagy megfelelő (adekvát), végül a megfelelő jelképes (symbolica) vagy szem
léleti (intuitiva). A tudás tehát világos, határozott, adekvát és szemléleti képeket alkot, 
míg a puszta vélekedés homályos, zavaros, inadekvát és szimbolikus.
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Végül — hogy még egy példát idézzünk. Kant A tiszta ész kritikájában a „doxa” 
kategóriáját két részre osztja, és így az igaznak tartás három fokozatáról beszél, vélés, hivés, 
tudás néven. A vélés esetében az igaznak tartás mind szubjektiven, mind objektiven elég
telen. A hivés esetében csak szubjektíve, tudás esetében szubjektíve és objektíve egyaránt 
elégséges.

Ezekkel a filozófiatörténeti példákkal azt kívántam szemléltetni, hogy a kétfajta 
(legalább kétfajta) ismeret, kétfajta kognitív (gnosztikus) objektiváció megkülönbözteté
se mindig alapvető volt a filozófiai irodalomban. Kérdés azonban, hogy joggal rendelhet
jük-e az első fokot, a vélekedést a használati érték mellé?

Nézzük először a vélekedésnek azokat a vonásait, amelyek a tudástól elválasztják. 
Heller Ágnes helyesen mutatott rá — Platóntól eltérően —, hogy ennek a különbségnek a 
lényege éppen nem az illető állítás igaz vagy nem igaz voltában keresendő. „Egy minden
napi igazság ,doxa’ marad akkor is, ha mindig igaznak bizonyul, s egy tudományos igaz
ság ,episztemé’ lesz akkor is, ha holnap magasabb típusú igazsággal helyettesítik.”A doxa— 
episztemé megkülönböztetésének mások a kritériumai. Heller Ágnes vázlatszerűen sorol 
fel néhányat, melyek közül az alábbiakat tartom kiemelendőnek: a) a doxa elválaszthatat
lan a gyakorlati cselekvéstől, az episztemé elválik tőle és csak közvetve kapcsolódik; b) a 
doxa az evidensnek tűnőt elfogadja, az episztemé azonban ott kezdődik, ahol a készen ka
pott tudás tartalma is kérdésessé válhat; c) a doxa esetében nincs bizonyítás és cáfolat — 
helyette az állítás és kétségbevonás szerepel.

Itt valóban nemcsak kétfajta ismeret, de kétfajta magatartás áll egymással szemközt. 
Az első az ismereteket közvetlenül a gyakorlathoz, azon belül igen szorosan a napi gya
korlathoz köti, a gyakorlatban való alkalmazhatóságon kívül nem törekszik másféle bizo
nyításra, viszont ha elfogadta, nem támaszt kétséget. Szemiotikái nyelven úgy is mondhat
juk ezt, hogy az igazság itt mindig kontextushoz, vagyis a közösségi gyakorlathoz kötött, 
róla nem választható le. A második szétválasztja az ismeretet és a gyakorlatot, és csak köz
vetetten köti össze, minden állítás bizonyítására törekszik, a közvetlen alkalmazhatóságot 
nem fogadja el bizonyítéknak, mégis szüntelenül kételkedik a már bizonyítottban is. En
nek a pragmatisták kiinduló tétele sem mond ellent, akik minden igazságot eleve a praxis 
számára szolgáló képződménynek tartanak, s aszerint ítélnek meg. A szétválasztás alapja 
ugyanis nem a praxis szolgálata vagy nem szolgálata, hanem annak közvetlen vagy köz
vetett jellege. Hasonló az összefüggés, mint a használati és csereérték esetében: valamely 
tárgynak csak akkor lehet csereértéke, ha egyben használati érték is. Úgy vélem tehát, hogy 
az első fokot joggal kapcsoljuk össze a használati értékkel. Az igazság kritériuma itt a köz
vetlen gyakorlatban való felhasználhatóság, még akkor is, ha maga az igazság misztikus és 
mitikus formát is ölt, tehát a későbbi fokok ítélete előtt már nem állja meg a helyét. Itt az 
az igaz, aminek funkciója van, ami az adott társadalom működésében fungálni képes. 
Az igazság itt mindenképpen szolgálóleány, ha nem is a teológiáé, de egy általános eligazo
dást szolgáló, olyan ideológiáé, amelyben mindig a funkció, azaz a használat az igazság 
kritériuma. Más szóval: itt a megismerő tevékenységnek mint egésznek a minémüsége a 
mérvadó, az egyes szellemi tevékenységek még nem differenciálódtak, mindig egységet al
kotnak és mindig az egészre vonatkoznak.

A második magatartás: a tudás kialakítására törekvő, kételkedő—bíráló—szétválasz
tó—bizonyító gondolkodás kialakulása valóban történelmi tett volt az emberiség fejlődé
sében. Történelmi abban az értelemben is, hogy meghatározott történelmi korszakhoz kö
tődik: az osztálytársadalomhoz, o tt jelenik meg a görög antikvitásban (és kevésbé kifejlett 
formában az indiai és kínai filozófiában). Ez a magatartás valóban szellemi termeléshez
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kötődik: míg az első szinten a gondolatok, eszmék, hitek létrehozása mindig a közvetlen 
szükséglettel áll kapcsolatban, az episztemé szintjén elszakad a közvetlen szükséglettől, s 
önértékké válik. Ezért elve a szétválasztás, a mindent külön megvizsgálás, az elemzés, a 
dolgok mögé behatolás, a racionális érvelés, az érvek konzisztenciája. Mindezt aforizmati- 
kus tömörséggel jellemezhetjük Karinthy Frigyes sokszor idézett mondatával a Tanár úr 
kérembőX: „Vegyünk egy csonka kúpot...” Valóban szinte megrészegítően gyönyörű, az 
emberi gondolkodás döntő tette: előttünk áll a végtelen világ, a maga színes formáival, az 
ember számára való értékeinek változatos rendszerével, de most egyikre sem figyelünk, ha
nem egyetlen tárgyat veszünk, s annak törvényeit a maga elkülönítettségében vizsgáljuk 
meg. Semmivel sem mond ennél többet Husserl sem, amikor a fenomenológiai magatar
tást '.választja a mindennapi magatartástól, az előbbi ugyanis éppen a „vegyünk egy cson
ka kúpot” elvén alapul, az előfeltevések mellőzése éppen ezt jelenti, hogy amennyire le
hetséges, ki kell szűrni, fel kell függeszteni, zárójelbe kell tenni a világ többi részére vonat
kozó ismereteinket. (Más kérdés, hogy Husserl eközben magát a világot-is zárójelbe teszi.) 
Más megfogalmazásban viszont ez a gondolkodás alapjában véve matematikai, a matemati
kával együtt jelenik meg az emberi gondolkodás történetében. A matematika ugyanis a 
tárgy minden más vonatkozásától eltekint, s egyetlenegyet vesz tekintetbe; számszerűsé
gét.

A doxa és az episztemé tehát nem igaz vagy nem igaz voltában különbözik egymás
tól, hanem az igaznak tartás kritériumában (a gyakorlati hasznosságban, illetve bizonyí
tásban), valamint — ezzel összefüggésben — az objektiváció változékonyságában vagy rög
zítettségében, terjedelmében, a társadalmi egységekhez (közösségekhez) való viszonyában. 
A doxa lényege szerint rögzítetlen, változékony, mert a társadalom bármely tagja által 
folytonosan újratermelhető. Ismerjük némiképp az újratermelés technikáját is (mely ha
sonló a népművészet újratermelődéséhez): a társadalom minden tagja rendelkezik azokkal 
az elemi eszmékkel és az eszmék összeillesztésére vonatkozó szabályokkal, amelyekből 
— a generativitás elve alapján — doxákat tud képezni. Az episztemé ezzel szemben rögzí
te tt, és lehetőség szerint változtathatatlan, az alapvető elemek és szabályok ismerete nem 
elégséges előállításához, egy új episztemé megteremtése ezért nem az egész közösség műve, 
hanem — a munka megosztása folytán — a közösségből kiemelkedő embereké.

Az ismereti értékek így értelmezett szintjének megvalósulási formái különbözőek. 
Egyaránt itt kell tárgyalnunk a primitív népek gondolkodását, mítoszát, a paraszti folk- 
lore-t (most nem a népművészet, hanem a népi tudás értelmében véve a szót), a hit, a val
lás által nyújtott ismereteket, a véleményt, a hiedelmet, a közvéleményt. Ezeket a külön
böző formákat mindenekelőtt történelmi szempontból lehet csoportosítani. Az első cso
portba azok a formák tartoznak, amelyek még a természetadta közösségekben a primitív 
népek és a parasztok közösségeiben jöttek létre, amikor még az adott körben episztemé 
jellegű tudás nem is alakult ki. Ekkor tehát az effajta ismeretek az adott közösség legma
gasabb rendű tudásanyagát alkotják. Ezért voltaképpen nem is nevezhetjük őket a szó ké
sőbbi értelmében hiedelmeknek, egyszerre töltik be a tudás és a hiedelem funkcióját. 
Mary S. Black joggal mondja ezért a hiedelemkutatásról írt összefoglalásában (Belief 
Systems), hogy hiedelem (belief) és a tudás (knowledge) szót azonos értelemben hasz
nálja; a doxa jellegű ismeretek szintjén ez a megkülönböztetés valóban értelmetlen.

Itt vetődik fel, az osztálytársadalom előtti népek gondolkodásának problémája, 
mégpedig a fejlett társadalmaknak nemcsak tudományos, de mindennapi gondolkodásá
val is szembeállítva. Az un. primitív nép gondolkodásmódjának a mienkétől eltérő voltát 
már régen felismerték, de jellegét három nagy iskola eltérően fogalmazta meg. A múlt szá-
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zadban Max Müller e gondolkodásmód konkrétságát emelte ki, Lévy-Bruhl a civilizált em
ber „logikus” gondolkodásával szemben a „vadakét” „prelogikusnak” vagy „paticipációs- 
nak” nevezte.

Ez utóbbi kifejezés a gondolkodásmód mechanizmusának legfőbb sajátosságát jelzi: 
az egyes kifejezések érvénye például teljesen más körben érvényesül, mint a mi nyelvhasz
nálatunkban. Az egész állhat a rész helyett, a rész az egész helyett, a rész a rész helyett, és 
olyan dolgok is ugyanannak az egésznek részeiként jelennek meg, amelyeket mi már tel
jesen különválasztunk.

Lévi-Strauss sok tekintetben Lévy-Bruhllel szemben lépett fel, amikor a „vadak” 
gondolkodásában nem a miénkétől eltérő, hanem a miénkével azonos vonásokat fedezett 
fel. De mik ezek az azonosságok? Mindenekelőtt a gondolkodásnak az az alapvető tör
vényszerűsége, hogy az eléje kerülő jelenségeket osztályokba sorolja. Az osztályok kialakí
tása mégsem csupán véletlenszerű, hanem szigorú törvényeknek alávetett, ennek követ
keztében a primitív gondolkodás is képes az általánosításra és osztályozásra. A közös 
alapelv az oppozíciók felállítása, méghozzá jobbára a kételemű (bináris), olykor háromele
mű oppozícióké (nyers—főtt—sült). Lévi-Strauss elemzései — minden körülöttünk zajló 
vitát beleszámítva — bizonyítják, hogy az oppozíciók e rendszere meghatározza a mítoszok 
szerkezetét, vele együtt a primitívek egész világképét és gondolkodását. Ez a törvényrend
szer egyben — elemi fokon — a dialektika törvényrendszere, azé a naiv dialektikáé, amely- 
lyel Engels a gondolkodás fejlődésének első fokát jellemzi. Ebből a szempontból nézve 
éppen nem véletlen, hogy a legdialektikusabb antik filozófus, Hérakleitosz kifejezési for
mája mitikus, fennmaradt töredékeiben maga is az oppozíciók nyelvét használja. („A har
mónia ellenkezve kibékül önmagával, mint az íj és a lant összhangja.” —„Éli a tűz a föld 
halálát, a levegő éli a tűz halálát, a víz éli a levegő halálát, a föld a víz halálát” stb.)

Ebben az értelemben mondhatjuk azt, hogy a görög preszókratikus filozófiának 
Thalésztől Hérakleitoszig tartó vonulata — Engels felfogásához híven — valóban az első 
szint gondolkodásmódjának legmagasabb foka. (Úgy is mondhatnánk, hogy a doxa jelle
gű kognitív objektiváció itt válik magánvalóból magáértvalóvá, azaz — Marx terminológiája 
szerint — önállóvá, tételezetté.) „Féllábbal” ugyan már a második szinten áll, hiszen pusz
ta vélekedés, doxa helyett igazi tudás, episztemé kialakítására törekszik, ezt azonban még 
csak bölcsesség (szófia) formájában adja elő, idegen tőle a mennyiségi szemlélet, s ezzel 
együtt a bizonyításnak az az igénye, ami a későbbi filozófiát és tudományt jellemzi. 
Ezért a Thalész—Hérakleitosz vonulattól külön kell választanunk egyfelől a pitagoreusokat 
és az eleatákat, másfelől Démokritoszt, akik ezzel a matematikai gondolkodásmóddal vég
legesen kiszakították a filozófiát a puszta minéműségi szemléletből. Odatartozik viszont 
csaknem az egész kínai és indiai filozófia, azzal együtt, hogy például Lao-ce Tao-te-kingje 
az ösztönös dialektika és az ösztönös materializmus talán világtörténelmileg is legnagyobb- 
szabású teljesítménye.

A történelmi fejlődés útja ezek után az episztemé jellegű megismerés kialakítása. 
Történelmileg ez nem mehetett először végbe máshol, mint az antik Hellászban, ahol első 
ízben sikerült kiszakítani az emberiséget az ősközösség és az „ázsiai” termelőmód társadal
mainak minden fejlődéssel oly sikeresen dacoló formáival. Itt alakult ki tehát a magasabb 
gondolkodásmód csírája és itt sarjadt ki első virága.

Mielőtt azonban a fejlődés elemzésére térnénk, arról is szólnunk kell, hogy az episz- 
témikus gondolkodás létrejötte nem szüntette meg a doxikus gondolkodás jelenlétét, csak 
helyzetét változtatta meg. Az episztemé ugyanis — ha szabad úgy mondani — „ünnepi” 
jelenség, a teljes társadalom összgondolkodása (vagyis a társadalom valamennyi egyedének
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valamennyi gondolata egyszerre) sohasem lehet csakis episztémikus, a mindennapi gon
dolkodás szükségszerűen doxákban is mozog, még ha tudományos vizsgálatok eredmé
nyeként született objektivádókat is beleilleszt ismereteinek rendszerébe. Ezáltal viszont új 
probléma jön létre (és ez egyben szociológiai probléma is): a doxák és episztemék egy
máshoz való viszonya a kognitív objektivációk egyetemes rendszerében.

A kognitív objektivációk rendszere a gondolkodás episztémikus szintjének létrejöt
te előtt viszonylag egynemű, doxa vagy legfeljebb szófia jellegű ismereteket tartalmaz. 
Erre a rendszerre vonatkozik — mint mondtuk — a szó eredeti értelmében vett folklór. 
(Viski Károly A magyarság néprajza III. kötetében így fogalmazza ezt meg: „...ez a szak- 
irodalom számára készült, maholnap százéves angol eredetű nemzetközi műszó eredetileg 
a néplélek bizonyos tartalmát, a ,népi ismeretet’, a ,nép tudását’, népiesen szólva: tudo
mányát’akarta jelenteni; azt, amit a nép,tud’; az angol folk szó nép jelentésű, a lore pedig 
nagyjában egyenlő jelentésű a német lehre szóval. Később a szó eredetileg ajánlott jelenté
sének félreértésével magát a szellemi hagyománnyal foglalkozó tudományt is kezdték raj
ta érteni...”) Az újabb irodalomban ismét feltűnik a lore fogalmának ez az eredetileg kö
zelebb álló értelmezése, például Edmonson 1971-ben megjelent könyvében Lore: an 
Introduction to the Science o f  Folklore and Literature. Úgy vélem azonban, hogy a szó ér
telme már annyira átment a köztudatba, hogy nem érdemes az elsőt visszaállítani. Ben
nünket most az érdekel, amit az eredeti értelemben vett lore jelent, vagyis az ismeretek, a 
kognitív objektivációk egy meghatározott rendszere. A „folk-lore”-ban ennek szerkezete 
egynemű, a magasabb társadalmi formákban azonban különnemű, és éppen ezáltal a kü- 
lönneműség által meghatározott.

Ennek megfelelően megváltozik a doxa funkciója is. Most már nem a kognitív tevé
kenység legmagasabb szintű objektivációja, fölötte van egy másfajta objektivációs réteg, 
amely nem egyszerűen magasabb, hanem másfajta értéket hordoz. A doxa tehát bizonyí
tás nélküli állítássá szürkül. Mivel azonban a bizonyítás igénye társadalmilag már felme
rült, a bizonyítható igazság szempontjából a doxákat is tovább kategorizálhatjuk. Meg
különböztethetjük a véleményt (nem a bizonyított ismeretet, amely azonban episztémikus 
szempontból igaz is lehet), a hiedelmet (melyet az adott társadalom episztémikus tudása 
nem fogad el igaznak, de amely a valóság valamely oldalának pragmatikusan használható, 
de eltorzított képét vagy magyarázatát még adhatja) és a téveszmét, „doxazmát” (amelyet) 
a társadalmi tudás mindenestül tévesnek ítél.)

Külön, új dimenziót alkot itt a hit. Egyetértek Heller Ágnessel, amikor azt mondja, 
hogy a hit nem egy harmadik fajta ismeretféleség a vélemény és a tudás mellett, hanem 
mindkettőhöz hozzátartozhat, mint az állításban való bizonyosság. Pontosabban: Heller 
a bizonyítatlan doxában való bizonyosságot nevezi hitnek, az episztemé személyes bizo
nyítás nélkül való elfogadását bizalomnak.

A hit voltaképpen Kant felfogásában is egy másik dimenziót alkot. Az ő vélés—hivés— 
—tudás hármasságát úgy is felfoghatjuk, hogy a vélés és tudás alkotnak egy dimenziót, 
amennyiben az egyikben nincsenek meg, a másikban megvannak az igaznak tartás objektív 
ismérvei. A hit más dimenzióban helyezkedik el, mert itt új elemként jelenik meg a szub
jektív ismérv. (Mátrixszerűen egy negyedik változat is felállítható, amelyben megvan az 
igaznak tartás objektív, de nincs meg szubjektív ismérve, ez azonban egyszerűen a nem 
hitet, a kételkedést, a kétségbevonást jelenti.)

Némileg másképpen látom azonban a hit helyét az egész struktúrán belül. Úgy vélem, 
hogy a „preepisztémikus” gondolkodásban a hit mintegy természetes velejárója a doxának, 
a világról való doxikus ismeret nem kíván tudományos bizonyítást, de megköveteli az adott



közösség gyakorlata által való megerősítést, s ez mindenképpen hittel jár együtt (csak ép
pen másfélével, mint a mai keresztényé, hiányzik belőle többek között a credo quia 
absurdum mozzanata). Ezenkívül ezen a fokon is lehetnek hittel alá nem támasztott, fel
tevésszerű vélekedések is, de viszonylag alárendelt szerepben és mennyiségben, a doxikus 
gondolkodást a mi korunkban is a kételkedés hiánya jellemzi. (Ezért mindenre azonnal 
talált magyarázatot az adott ismeretek—hiedelmek alapján, nem tűri, hogy megmagyaráz
hatatlan dolgok legyenek, inkább olyan szintre szállít le minden dolgot, ahonnan azok ér
telmezhetőek.) A „posztempisztémikus” gondolkodásban azonban a vélemény és az igaz
ságban való bizonyosság már nem feltétlenül jár együtt, ha megvan, akkor beszélhetünk 
akár hitről, akár bizalomról.

A vallás ebből a szempontból szintén elválasztandó a hittől, bár természetesen ösz- 
szefügg vele. A hit önmagában egy állítás, egy objektiváció igazságába vetett bizonyosság, 
a vallás azonban objektivdciók rendszere. Tévedés volna azonban azt gondolnunk, hogy 
ezek az objektivációk mindenestül és csakis a preepisztémikus gondolkodás szintjének fe
lelhetnek meg. A mítosz—rítus jellegű vallások természetesen igen, más a helyzet azonban 
a tételes vallásokkal, mindenekelőtt a kereszténységgel. Véleményem szerint — bár erre 
itt nem térhetünk ki részletesebben — a keresztény dogmarendszer kialakulásában is van
nak episztémikus vonások, nevezetesen annak kialakulásában is érvényesül az a mennyi
ségi szemlélet, amely a filozófiában és a tudományban (innen a keresztény felfogás sok 
érintkezése a görög filozófiával). Nem is a mennyiségi szemlélet hiányzik belőle, hanem a 
tudományos bizonyítás igénye. (Illetve, amint ez az igény a skolasztikában megjelenik, an
nak a hitnek való alárendelése, a credo quia absurdum elvének elsőbbsége mellett.) Hogy 
a terminológiát ebben a vonatkozásban is kitágítsuk: ezt a kognitív objektivációt, amely
nek elrendezésében az episztémikus gondolkodás érvényesül, de amely a bizonyítás he
lyett doxaszerűen a hitre támaszkodik, nevezhetjük dogmának.

Külön kell tárgyalnunk az episztémikus tudásban való bizonyosság eseteit is. Minde
nekelőtt azt, hogy az episztémikus tudásnak nem egyedüli formája a már bizonyított 
episztemé, helyette o tt van a feltevés (hipotézis), amely az episztémikus gondolkodás rend
je szerint bizonyításra vár, csak még nem kapta meg. Mindkettőhöz hozzákapcsolódhat a 
a bizonyosság érzése, amely megjelenési formájában (különösen a hipotézis esetében) erő
sen hasonlít a hithez. Tőle elválasztandó leghelyesebb meggyőződésnek nevezni. Funkciója 
éppen azokban az esetekben karakterisztikus, amikor a hipotézis nem feltétlenül bizonyít
ható, vagyis amelyekben valószínűségi logika érvényesül vagy amelynek igazsága plauzibi
lis. Ilyenek például a jövőre vonatkozó állítások vagy a filozófiai igazságok. (Elfogadha
tom például igazságnak azt az állítást, mely szerint „a dialektika alaptörvénye az ellenté
tek egysége és harca” , de ennek igazsága mindenképpen más természetű, mint mondjuk 
az, hogy a víz 100 fokon gőzzé válik. A második állítás ugyanis a tényekre vonatkozik, de 
az első — a filozófiai — már a tényeknek az emberi gondolkodás által való interpretáció
jára. Itt tehát az igazolás meggyőződés jellegű.)

Végül külön kell szólnunk azokról az esetekről, amikor valamilyen episztémikus 
ismeret átkerül a mindennapi életbe, ott doxává válik sokak tudatában, anélkül, hogy bi
zonyítását személyesen átélték volna. Rendszerint a villanykapcsoló működését szokták 
erre példaként felhozni: megnyomjuk és várjuk, hogy a villany felgyulladjon vagy a rádió 
megszólaljon, sokan anélkül, hogy pontosan ismernék a lámpa vagy a rádió működését. 
Ismeretünk ilyenkor mégsem egyszerű vélekedés, mert tudományos episztemén alapul, 
csak éppen nem az egyénen, hanem a társadalomén, s ezt az ismeretet a mindennapi ta
pasztalat igazolja. Az egyén viszonya ehhez az ismerethez a bizalom fogalmával jellemez
hető.
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Mindezek után vissza kell térnünk a szociológiai problémához, az ismeretek kognitív 
vagy gnosztikus objektivációk rendszeréhez, a gnosztikum szerkezetéhez. Az előbb már 
utaltunk arra, hogy a társadalomban élő ismeretek rendszere nem egynemű, egyaránt ma
gában foglal episzteméket és doxákat, azok valamennyi itt felsorolt és még elképzelhető 
válfaját. Az is hiba volna azonban, ha jámbor felvilágosítók módján azt képzelnénk, hogy 
az episztémikus gondolkodás létrejötte után már csak egyirányú folyamat zajlik le a meg
ismerő tevékenység történetében: a tudósok és filozófusok új meg új objektivációkat ta
lálnak ki, bebizonyítják őket, majd azok elterjednek; a szociológia dolga pedig nem áll 
másból, mint hogy terjedési sebességüket; hatósugarukat stb. vizsgálja. A probléma azért 
bonyolultabb ennél, mert az egész társadalom gnosztikus (pszichológiai nyelven: kognitív) 
struktúrája mindig szerves egységet alkot, amely csak egészében ragadható meg, s amely
ben hiba volna pusztán az episztémikus gondolkodásnak adni az aktív szerepet. Ellenkező
leg: a doxa jellegű gondolkodás később is, mindig is mintegy előfeltétele az episztémikus 
gondolkodásnak. Nemcsak az egyén fejlődésében előzi meg újra és újra az episztémét (hi

szen  a gyerek először csak doxákat sajátít el), hanem a gondolatok fejlődésében is, minden 
nagy gondolat először doxa módján jelentkezik sok ember tudatában, mígnem episztémi
kus kifejtést nyer.

Ügy gondolom, hogy lényegében ez a probléma jelenik meg újabban több jelentős 
tudományos kísérletben, mindenekelőtt Jurij Lotmanéban és Michel Foucault-éban. Mind
ketten azt keresik, hogy egy-egy nagy történelmi korszak gondolkodását milyen alapvető 
nagy eszmék határozzák meg.

A konkrét megoldás mindkét szerzőnél különböző, és nem is mindenben elfogadha
tó, de ez most nem elsősorban érdekes a számunkra. Lotman a „kultúra tipológiájával” 
foglalkozik, s ezt a nyelvi kódok használatának módjában találja meg, ezenközben azon
ban azt is bemutatja, hogy az egyes rendszereken belül milyen alapeszmék képesek érvé
nyesülni (például a becsület—dicsőség oppozíció a középkori szemantikai kódrendszer
ben). Foucault hasonlóképpen a nyelvhasználatot állítja középpontba, de ennek törvénye
it egészen a filozófiai szemléletig szélesíti. Felfogásának középpontjában az episztémé fo
galma áll, amelyen a kognitív objektivációnak egy korra jellemző teljes rendszerét, egy
fajta ismeretelméleti—gondolkodásbeli diszpozíciót ért, amely meghatározza a kor alapve
tő eszméit, objektivációit. Ebben mindenképpen van egy helyes elgondolás, annak ellené
re, hogy a kifejtés maga sok szempontból erőltetett és kiagyalt, különösképpen azért, mert 
Foucault a nyelvhasználat és a szemlélet változását önmagában a társadalomtól függetle
nül, róla leszakítva vizsgálja.

Közös tehát Fotman és Foucault rendszerében az, hogy egy-egy kor gondolkodásá
ban, kognitív objektivációinak összességében alapjában egyező vonásokat látnak érvénye
sülni. Abban is hasonlóak, hogy elvész náluk a folyamat konkrétsága és összetettsége, a 
gondolatok keletkezésének és áradásának egymást keresztező és egymásba kapcsolódó két 
iránya (az episztémikus eredetű gondolatok doxává szétosztódása és — valóban a tudat 
mélyeiből feltörő — doxák episztemévé világosodása), amelynek komplex egységét csak 
a társadalmi fejlődéshez kapcsolva lehet megragadni.

Említettük már azt is, hogy a doxa jellegű ismereteknek a közösséggel való kapcso
latuk is más, mint az episztéméknek. A doxikus gondolkodás egyben közösségi is, nem 
egy ember termeli ki, hanem a folklórhoz hasonló módon — az emberek közösségei. Ezzel 
szemben az episztémikus objektiváció létrejöttében nagyobb szerepe van az egyéni telje
sítménynek. Mindazonáltal éppen a kognitív objektivációk, az igazságértékek rendszeré
ben változatlanul vannak a közösséghez kötődő alrendszerek. Ilyen mindenekelőtt a köz-
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vélemény, amelynek fogalmában a köz azt jelenti, hogy a vélemény 1. mindig az adott 
közösség teljességére vonatkozik olyan módon, hogy minden ember csak egy szavazatot 
képvisel, 2. így az autonóm, elkülönített—rögzített, jelen esetben episztémikus objektivá- 
ciók nem tartoznak bele, illetve csak akkor, ha doxává válva belekerülnek a mindennapi 
tudatba. Ki alkotja a közvéleményt? Létrejöttének folyamata nem azonos a népi tudás 
értelmében vett folklóréval, itt a ,,köz” nem pusztán a maga eszközeivel hozza létre véle
ményét, hanem igénybe veszi az autonóm jellegű episztémikus alkotást is: a kognitív érté
kek egyetemes rendszerének más alrendszere is működik tehát, a közvéleményt éppen a 
hozzá való viszony határozza meg. Ezen belül azonban a köz szerepe mégis aktív és alkotó 
jellegű, a közvélemény alakulásának megvan a m.aga önállósága, nem pusztán az episztémi
kus tudás (vagy az annak alapján működő propaganda) lenyomata.

A közvélemény mellett más alrendszereket is felvehetünk: a közhiedelmet, közhitet, 
köztudást — ezek egymáshoz való viszonya olyan, mint az egyéni véleményé, hiedelemé, 
hité, tudásé. Együttesen alkotják — a maguk doea és episztemé oldalával — a kognitív ob- 
jektivációk, igazságértékek teljes rendszerét.

Mindezzel előttünk áll a különböző fajtájú ismeretek dimenziórendszere. Ha vala
mely ismeretet be akarunk sorolni a felvázolt rendszerbe, a következő kérdésekre kell fe
lelni:

A) Az egyes objektivációkra vonatkozóan:
Az ismeret lehet a gyakorlati tevékenységek kontextusához kötött, vagy leválhat a
gyakorlatról.

1. Ha a gyakorlathoz kötött, nem igényel tudományos jellegű bizonyítást, ezt ne
vezzük doxának (belief).

2. Ha leválik a gyakorlatról, bizonyítást igényel, ezt nevezzük episztemének (know
ledge).

1. A doxa esetében ismét több dimenzióban tehetünk megkülönböztetést.
Van az osztályozásnak egy történelmi síkja. Eszerint két alkategória van

1.1 Preepisztémikus doxák, amelyek olyan közösségben jönnek létre, ahol csak 
doxa jellegű ismeretek léteznek.
(Ilyen a primitív népek és a parasztok folklórja, lore-ja — a szót a népi ismere
tek értelmében használva.)

1.2 Posztepisztémikus doxák, amely olyan társadalomban születtek, ahol az episz
témikus tudás már létrejött. A posztepisztémikus doxák között mindenek
előtt az adott társadalom episztémikus tudásához való objektív viszony alap
ján tehetünk különbséget.

1.21 Véleménynek nevezzük, ha a kognitív objektivációt az egyén nem igazolta, de 
az — bizonyos határok között — megfelel vagy megfelelhet az adott társadalom 
episztémikus tudásának.
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Ebben az esetben újabb dimenziót alkot, hogy a vélemény társadalmilag iga
zolt-e. Ezen a síkon megkülönböztethetjük a következőket:

1.211 A „puszta véleményt”, amely igazolatlan, de feltevésszerűen megállja a he
lyét.

1.212 Az a társadalmilag igazolt tudás, amelyet az egyén maga nem bizonyított, de 
elfogad. Ezek a doxává vált episztemék.

1.22 A posztepisztémikus doxák másik csoportjában az objektiváció nem felel meg 
az adott társadalom episztémikus tudásának.

1.221 Hiedelemről beszélünk, ha az objektiváció nem felel meg az adott társadalom 
episztémikus tudásának, de — bizonyos határok között — megfelel az adott 
közösség társadalmi gyakorlatának.

1.222 Téveszmének nevezzük, ha kifejezetten ellentétes az adott társadalom episz
témikus tudásával.

2. Az episztemék fajtáit is mindenekelőtt objektíve a bizonyítás szempontjából 
ítélhetjük meg.

2.1 A már bizonyított episztemét nevezhetjük tudásnak (a bizonyítást természe
tesen az adott társadalmi szinten értve, nem zárva ki a későbbi módosítást).

2.2 A még nem bizonyított, de bizonyításra váró tudást nevezzük feltevésnek, 
(Az episztémikus tudás további osztályozásával, történelmi fejlődésével a kö
vetkező pontban foglalkozunk.)

Mindkét előző dimenziót keresztezi az elfogadás, az igaznak tartás szubjektív formá-

2.31 Ha a doxához bizonyítás nélküli feltétlen elfogadás járul, hitről beszélünk. 
Itt azonban különbséget kell tennünk a pre- és posztepisztémikus doxák kö
zött.

2.311 Preepisztémikus szinten a bizonyítás igénye fel sem merült. Ekkor beszélhe
tünk naiv hitről.

2.312 Posztepisztémikus szinten azonban a hit félretolja a bizonyítást, ez a hit 
episztémikus (anti-episztémikus) szintje. Ekkor beszélhetünk dogmáról.

2.3 Más a helyzet, ha episztémikus tudást fogadunk el feltétlen jelleggel. Itt a bi
zonyítás személyes és nem személyes jellege szerint tehetünk különbséget.

2.31 Ha az episztemé igaznak tartása személyes bizonyítás után történik, meggyőző
désről beszélhetünk.



2.32 Ha viszont személyes bizonyítás nem történt, az egyén csak elfogadja a társa
dalmilag igaznak tartott episztemét, bizalomtól.

B) Az objektivációk rendszerére vonatkozóan:
Valamely közösség, társadalmi egység kognitív objektivációinak rendszere mindenek
előtt homogén és heterogén voltában különbözik egymástól.

1. Homogén rendszer csak a preepisztémikus fokon jöhet létre, amelyben vala
mennyi objektiváció doxa jellegű.

2. Posztepisztémikai fokon a rendszer mindenképpen heterogén, egyaránt tartal
maz doxákat és episztéméket. Ennek megfelelően több alrendszerből tevődik 
össze.

2.1 Az autonóm jellegű episztémikus ismeretek (tudományos, művészi alkotások) 
rendszeréből, amely leválik a mindennapi társadalmi gyakorlat kontextusá
ról.

2.2 A társadalom közismereteinek (közműveltségének) rendszeréből, amely szin
tén magába foglal episztémikus eredetű ismereteket is. Ennek további alrend
szerei

2.21 a közvélemény

2.22 a közhiedelmek

2.23 a köztudás rendszerei (amelyeket a vélemény, hiedelem, tudás fogalmai sze
rint határozhatunk meg).

Előttünk állnak tehát a „kognitív objektivációk”, az „igazság értékek” fajtái. Nem 
abban különböznek egymástól, hogy az egyiknek értéke nagyobb, mint a másiké, hanem 
abban, hogy más az érték forrása, kritériuma és jellege. Mindegyikhez más gondolkodási 
mechanizmusok társulnak. Ugyanakkor mégis alkotnak egyféle hierarchiát, de nem olyan
képpen, mint ahogy az emeletek épülnek egymás fölé, hanem úgy, hogy a magasabb ma
gában foglalja az előzőt.

Az így értelmezett szintek történelmileg meghatározott sorrendben és időben ala
kulnak ki.

Ezek a szintek azonban nem pusztán a nagy filozófiai és tudományos teljesítménye
ket jellemzik, hanem áthatják az egész társadalom gondolkodását, részben azáltal, hogy 
ismereteket „szállítanak”, de azáltal is, hogy minden ember gondolkodására, gondlkodás- 
módjára hatnak vagy hathatnak. Szociológiai szempontból a kettőt együtt, egymásra ha
tásában kell vizsgálni.
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VITA

Szerdahelyi István

KÖZMŰVELJÜNK-E DINAMITTAL?

„Vita-feleimtől elvárom, hogy miközben korrigálnak, az enyémnél hatékonyabb és 
konkrétabb javaslatokkal álljanak elő” — írja Végh Antal a közművelődés épületének rész
beni felrobbantására tett prepozíciója végén* 1. Igyekszem eleget tenni ennek az igénynek, 
s ezért egyetlen szűkén konkrét — ám írásának egészére fényt vető — problémára kon
centrálok: tegyük-e ismét sírba P. Howardot?

Amint ezt Végh Antal kifejti, ,,a krimiről, a detektívregény-irodalomról, a szenti
mentális giccsről meg a P. Howard kultuszról” ugyanaz a véleménye, mint Berkesi és 
Szilvási műveiről: „jól megvagyok velük, sőt azt is helyeslem, hogy könyveik megjelennek. 
De azt már nem, hogy sok munkás számára néhányad magukkal ők jelentik ma az élő ma
gyar irodalmat.” „Azt mondják — folytatja Végh —, minden nemzedék olyan lesz, mint 
azok a könyvek, amelyeken felnő. Miért kellett akkor P. Howardot feltámasztani? Meny
nyi időt rabolt el P. Howard az ifjúságtól, amíg őt olvasták, ahelyett, hogy értékeket fo
gadtak volna magukba. Mert nemcsak azzal ront egy rossz könyv, hogy mondjuk brutali
tást, limonádés álérzelmeket vagy alantas tréfálkozást nyújt, hanem még inkább, hogy el
veszi az időt az igazi olvasmányélménytől.” P. Howard és társai „komoly veszélyt” je
lentenek azzal, hogy „ők képviselik, ha nem is az igazi irodalmat, de az egyetlen fajtáját 
az irodalomnak”. Később egy helyen a szerző oda módosítja a krimiről alkotott — erede
tileg még nem tiltó, ,jó l megvagyok velük” — véleményét, hogy a műfajjal a tv „házhoz 
hozza” „a kultúra leple alatt jelentkező brutalitás”-t, s ettől a lélek is elrákosodhat”.

Nos e gondolatmenet korrekciója kapcsán az első konkrét javaslatom az, hogy 
mindenekelőtt felülvizsgálandók a P. Howard feltámasztását kifogásoló végkövetkeztetés 
logikai premisszái. Szerencsémre a vonatkozó kutatásokat nem kell magamnak elvégez
nem, minthogy e kérdésnek bőséges szakirodalma van már hazánkban: lássuk, mit monda
nak a szakértők.

1. „Azt mondják — állította Végh —, minden nemzedék olyan lesz, mint azok a 
könyvek, amelyeken felnő.” Bizony, nem ezt mondják, hanem azt, hogy „a lét határozza 
meg a tudatot”. A jegyzet ezúttal talán felesleges is, részleteznem sem kell, micsoda kü
lönbség; e tételből ugyanis inkább az következnék, hogy minden nemzedék olyan könyve
ket olvas, amilyen létben felnő. (Ez sem egészen pontos, de ne bonyolítsuk most a dolgot.)

2. Végh szerint a krimi jellemzője „a kultúra leple alatt jelentkező brutalitás”. 
A szakértők ezzel szemben azt állítják, hogy e műfaj szórakoztató, feszültségkeltő—feszült
séget oldó logikai játék.2 S valóban, ha kicsit utánanézünk a tényeknek, kiderül, hogy 
egY'egy Maigret- vagy Columbo-históriában sokkal kevesebb brutalitás van, mint — mond
juk — az Iliászban. Végh Platónt tudná e vitában maga mellé állítani, neki volt az az elkép-
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zelése, hogy a brutális-bűnös dolgok ábrázolása lelki rákot okoz, mellettem szól az egész 
modern művészetpszichológia és esztétika, amely bizonyítja, hogy a brutalitás ábrázolá
sával szelídségre is lehet nevelni.3

3. Végh egymás mellé állítja a krimit, a szentimentális giccset és P. Howardot, s ez
zel azt a látszatot kelti, mintha azonos kategóriába tartoznának. Szakértőink ezzel szem
ben élesen elválasztják a szórakoztató irodalmat — benne a krimit és P. Howardot — a 
giccstől;4 a giccset egyértelműen károsnak ítélik, ám — az adminisztratív intézkedéseket 
sürgető Végh Antallal szemben — arra is rámutatnak, hogy a giccs elleni harc „nem első
sorban agiccses alkotások, hanem a giccs társadalmi feltételei ellen kell hogy irányuljon”.5 
A szórakoztató műfajok pedig egyáltalán nem károsak; kereken tíz esztendeje közismert 
az a párt-állásfoglalás, amelyik gondos vizsgálatok alapján leszögezte, hogy „minden dol
gozó emberben jogos igény é l ,könnyebb’, humoros, szórakoztató, vidám művek, könyvek, 
darabok, zeneszámok, filmek, tv-műsorok stb. iránt. Ennek a reális szükségletnek magas 
színvonalú kielégítése kulturális és művészeti életünk elsőrendű feladatai közé tartozik” .6 
Számos teoretikusunk hangoztatja, hogy a szórakoztató művészetnek népnevelő funkciói 
vannak, pozitív ideológiai töltettel rendelkezhet, utat nyithat a magasabb rendű művé
szethez.7

4. Ám ha ezt vitatjuk vagy csak egyes művekre, s nem a műfaj egészére vonatkoztat
juk (ami talán helyesebb), a szakirodalom tükrében akkor is teljesen téves Végh feltétele
zése, mely szerint a szórakoztató művészet főbűne az, hogy elveszi az időt a magasabb 
rendű foglalatoskodástól. A pszichológusok eredményei kimutatják, hogy a szórakozási 
igények kielégítése „a mentálhigiénia egy bizonyos formáját jelenti”,8 azaz: akinek szó
rakozásra, kikapcsolódásra van szüksége, az ezt az igényt nem elégítheti ki a köztudottan 
nagyobb szellemi koncentrációt, intellektuális aktivitást megkövetelő „magas művészettel” 
való foglalatoskodással. A rossz krimi, a giccses lektűr csak a jó, szórakoztató irodalommal 
állítható szembe, csak ettől rabolja el az időt, aminthogy a giccses slágereket — Bóka László 
mutatta ki ezt annak idején igen meggyőzően — nem lehet a komoly zene produkcióival 
helyettesíteni, ezeket csupán színvonalas szórakoztató zenével tehetjük hatástalanná.9

5. A tények egyáltalán nem igazolják Végh Antal feltételezését, mely szerint könyv
kiadásunk az olvasók kezébe túl sok krimit és lektűrt ad; ezt is megírták már régen, így a 
könyvkiadás terén egy életen át tevékenykedő, s giccsimádattal éppen nem vádolható
Illés Endre igen szemléletes elemzéssel leplezte le a statisztikai mutatványokkal alátámasz
tott kompromittáló látszatkeltést.10

Végh Antal propozíciójánál „hatékonyabb és konkrétabb” javaslatom mindebből 
következőleg az: ne robbantsunk! Előbb inkább tájékozódjunk, olvassuk el a szakemberek 
véleményét — netán olvassunk egy-két P. Howardot is, mielőtt visszatemetnénk ukrajnai
tömegsírjába. Lehet, hogy a szakembereknek nincsen igazuk, uram bocsá’ elvileg az sem 
zárható ki, hogy megcáfoljuk a lét és tudat viszonyát illető elképzeléseket. De akkor ezt 
bizonyítani kell, tényekkel, adatokkal, tudományos logikával.

Végh írását olvasva az a gyanúm, a szerző elmulasztotta azt, hogy tájékozódjék a 
témában, amiről ír. Ez nem zárja ki, hogy sok ponton esetleg igaza legyen. A szórakoztató 
művészetekkel kapcsolatos impressziói azonban aligha találtak célba; túl sok, az övénél 
megalapozottabb véleménnyel kerül szembe. Olvassa el ezeket, mielőtt dinamitot vásárol
ni indul.
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TETSZÉS ÉS VÁLASZTÁS
Sipos Zsuzsanna

A PARASZTI KULTÚRA PUSZTULÁSA 
ÉS TOVÁBBÉLÉSE

VIZSGÁLAT AZ 1973-AS NÉPRAJZI KIÁLLÍTÁSON*

A mezőgazdaság szerkezetének átalakulásával, technológiájának modernizálásával a parasz
ti társadalom mélyreható átalakuláson ment keresztül az elmúlt évtizedekben. Véglegesen 
megszűnt a földtulajdon értéke. Értékét veszítette ezzel a tárgyi környezet is, amely a 
gazdálkodás, szélesebben a hagyományos életforma fenntartásához, működéséhez tarto
zott.

A parasztság saját kezével vetett véget ennek. Lebontotta házait, feltüzelte bútorait, 
elhagyta viseletét, munkaeszközei, gazdasági épületei közül csak azokat tarto tta meg, 
amelyeknek az új életforma követelményei között hasznát veszi. A változás — ismeretes — 
nem egy csapásra történt. Hosszú folyamat eredménye. A tárgyi világ pusztulása az áru
termelés felvirágzásával a századfordulón indult el. Nem fejeződött be azzal, hogy a szo
cialista termelés formái megjelentek, túlélte a mezőgazdaság kollektivizálását is.

Mind ez ideig a tudományok sora — a történelem, a néprajz, az esztétika, ebből kö
vetkezően a pedagógia — még nem adott megnyugató választ arra, hogy a paraszti kultúra 
mi módon válhat a közművelődés szerves részévé. (Az elmúlt évtizedekben különböző 
szaktudományok, illetve szakpedagógiák, jelesül Kodály zenepedagógiája az oktatást kibő
vítette a paraszti kultúra tradícióival. De átfogó pedagógiai elképzelés, gyakorlati példa a 
hogyanra máig hiányzik.)

Győrffy István — a harmincas évek végén készített — sok részletében időtálló terve
zete a néprajz, a népművészet iskolai oktatására, a történelmi sorsfordulók miatt nem va
lósulhatott meg. Győrffy felismerte azt a máig meglevő pedagógiai következetlenséget, 
hogy a letűnt paraszti, népi kultúra művelődéstörténeti szerepének tisztázatlansága miatt 
a népélet, a néprajz csak felsőfokú oktatásban kapott helyet, de iskolai tárgyként sem kö
zép, sem alsó fokon nem találjuk. Javasolta a néphagyomány felhasználást az alsó foktól 
a tudományos szintekig.

A művelődéspolitikai és pedagógiai tisztázatlanság következtében napjainkban egy
más mellett él, legfeljebb laza szakmai és társadalmi kölcsönhatásban:

— a népi kultúra emlékeit őrző, feldolgozó, bemutató kulturális intézmény, a mú
zeum, a néprajzos-muzeológus tudományos tábor;

— e kultúrából merítő művészek, a művészekhez igazodó amatőrök, iparművészek — 
„ifjú népművészek” ;

— paraszti kultúrát sok esetben felületesen ismerő-terjesztő sajtó, vagy éppen a 
„népművészeti” boltok hálózata;

XA vizsgálat bővebb interjúrészleteket is tartalmazó zárótanulmánya -  amelynek alapján ez a cikk ké
szült — hozzáférhető a Népművelési Intézet Kutatási Osztályán.
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— az európai metropolisok divatszalonjaiból hazánkba is áthullámzott „népművésze
ti” divat követői — a farmernadrág kihímzői, a tarisznyát, ködmönt viselők — jórészt fiata
lok;

— a parasztházak berendezésének, felszerelésének gyűjtői. A gyűjtés — a hivatásos 
műgyűjtők körén túllépve — napjainkban a legszélesebb rétegekben divatossá vált;

— a falusi, paraszti lakosság, amely környezetében emlékként őriz relikviákat, egy- 
egy tárgyat, fényképet, családi emléket (csak egy töredék használja ezeket még eredeti 
funkcióban);

— azok a fiatalok, városi emberek, akik e kultúrát már sem eredeti funkciójában 
nem ismerték, sem a családi hagyományátvétel következtében, tanulmányaik során pe
dig alig találkoztak vele.

A parasztság tárgyi kultúrájának elsüllyedésével egyidőben indult meg a nagyobb 
arányú mentő folyamat : a megmaradt lakóházak, gazdasági épületek javának a végső pusz
tulástól való megóvása, a műemlékvédelem. A szabadtéri múzeumok mellett a helyszínen 
is láthatók, jobbára funkcióban az egykori paraszti élet emlékei. A tudományos gyűjtés 
mellett honismereti szakkörök vállalkoznak arra, hogy vidékük gazdálkodásának, határ
használatának, munkaeszközeinek, használati tárgyainak, a hétköznapok és az ünnepna
pok emlékanyagának tárgyi dokumentumait, szellemi hagyatékát összegyűjtsék.

A népi kultúra szerves részét alkotó kismesterek — a teknővályók, a gölöncsérek, 
a citerakészítők — munkafogásait, a készítés titkát tv-n keresztül ismerheti meg a közön
ség. Hímző, szövő, faragó technikákat utánzó népművészeti vállalatok merítenek a parasz
tikultúra tárgyi — elsősorban ünnepnapokhoz kötődő — világából. A népművészeti boltok 
mellett megjelenik a divatboltok kirakatában is a népi hímzésű blúz, szoknya. A kereske
delem speciális ága foglalkozik napjainkban népi tárgyak gyűjtésével, forgalmazásával.

A régi falusi, paraszti tárgyak értéke megnőtt, eredeti funkciójukat elvesztve a vá
rosi divat részeivé váltak. Pártában korcsolyázik a bajnoknő, hímzett bekecsben énekel a 
slágerénekes, a híres színész lakását festett ebédlőbútorral rendezi be. Vásárokat látogató, 
falvakon keresztülhaladó belföldi, külföldi turisták keresik a hímzett, szőttesvállú ingeket, 
a kerekes rokkát, a vaslábast, a kengyelt. A városba szakadt testvér, rokon megbízásából a 
falun, tanyán élők — jobbára fiatalok — szedegetik össze a padláson még megmaradt kö
csögöt, rézmozsarat, szénvasalót, cseréptálat.

A divat keresztül-kasul átjárta az országot. Felületi, múlékony lecsapódásai mellett 
maradandó értékeket is felmutat. Felhívja a figyelmet a tárgyakban rejlő szépségre, és kí
váncsiságot kelt a letűnt kultúra iránt is, amelyben ezek a tárgyak szerves életet éltek.

Ahhoz, hogy a letűnt paraszti kultúra értékei ne váljanak holt anyaggá, vagy csak a 
divat kénye, ízlése szerinti felszínes, tiszavirág életű jelenséggé — a divat és a tudományos 
hitelesség összekapcsolására lenne szükség.

A LETŰNT KULTÚRA HITELES TOLMÁCSOLÓJA A MÚZEUM

A Néprajzi Múzeum százéves fennállása óta 20-25 jelentős kiállításon mutatta be a parasz
ti kultúra, a paraszti tárgyi világ emlékanyagát. Kodály visszaemlékezéseiben írja, hogy az 
1896-os kiállítás oly nagy hatással volt rá, hogy voltaképpen a kiállítás zenei élménye indí
to tta el a népdalgyűjtés útjára.

A néprajzi kiállítások rendezésében kétfajta elv érvényesült. Egyfelől rendszerezett 
ismereteket adott a népi textíliákról, bútorokról, a fafaragásokról, a népi kerámiákról,



másfelől életképszerűen láttatta az egyes vidékek, tájak tárgy együttesét, a konyha, a kam
ra, a tiszta szoba berendezését, használati tárgyait, az ott élők viseletét. A kiállítások 
majdnem egytől egyig népművészeti kiállítások voltak. Az utolsó évtizedekben néprajzi 
— a teljes életformát történeti hitelességben bemutató — kiállításra alig került sor. A lá
togatók egyszerű, díszítetlen tárgyakat, funkciójuk vagy egyéb tudományos szempontok 
szerint elrendezve alig láthattak. A kiállítóhelyiségek mostoha elhelyezése miatt a népmű
vészeti kiállítások is csak igen rövid ideig álltak nyitva. Közben fejlődött a népi iparművé
szet, és a városi kirakatokban megjelent a régi népművészet késői, jól-rosszul! sikerült 
utánzata. A legtöbb ember előbb látptt meg a kirakatban miskakancsót, mint eredetiben. 
A népviseletekkel is előbb találkozott a boltokban, vagy a felvonulásokon a kétes hitelű 
táncruhákkal, mint szakszerűen gyűjtött, rendezett múzeumi anyag formájában.

A városba költözött, nemrég még falusi környezetben élt embernek a népművé
szet annak a falunak, annak a tájnak a viseletét, használati eszközeit jelenti, amelyet akkor 
és ott ismert és használt. A fővárosban, városban nevelkedett ember sokszor csak a má- 
sod-harmadlagos forrásokból származó bolti árukkal, fényképekkel, plakátokkal, képes
lapokkal, díszes olykor túldíszített másolatokkal találkozik. Adós még a tudomány is a 
népművészet, a paraszti használati tárgyak, eszközök történeti, művészeti helyének, szere- 

' pének teljes körű tudományos feldolgozásával. Az iskolai oktatásba, az ismeretterjesztésbe 
sem épült még be elég szervesen a néprajztudomány. A köztudatban így érthetően sok a 
félreértés, olykor téves elképzelés, helytelen értelmezés alakul ki a néprajz, a népművészeti 
tárgyak, népi használati eszközök körül.

Ilyen előzmények után nyüt meg 1973-ban a főváros egyesítésének századik évfor
dulóján a magyarországi népművészetet és paraszti kultúrát bemutató kiállítás.

Az elmúlt három évszázad legszebb népművészeti alkotásait, a paraszti tárgyi világ 
mindennapi használatra szánt egyszerű darabjait mutatták be a Nemzeti Galériában. Több 
mint kétszázezren látták, az érdeklődés átütő erejű volt. Mi váltotta ki ezt a nem várt ha
tást? A vendégkönyvek bejegyzése szerint főként az a tény, hogy hosszú idők óta nem 
volt ehhez mérhető gazdag bemutató, amely az elmúlt századok nálunk otthonos népi 
kultúráiról áttekintést adott.

A kiállítás rendezői a közismertebb, újdivatú, színpompás környezetet bemutató 
matyó, palóc, kalocsai viseletek mellett bemutatták ezek történetileg régebbi stílusú, egy
szerűbb színvilágú darabjait is. Hangsúlyt kaptak a sokszor évezredes formákat őrző fa
edények, vesszőből, gyékényből, szalmából font kosarak, kovácsoltvas tűzkutyák, nyár
sak, temetkezési fejfák. A tárgyi kultúra elrendezésének legsikerültebb pontjai azok voltak, 
ahol — irányítva a látogatók történeti látását — egykori funkciójukhoz híven, élőképszerű- 
en helyezték el a tárgyakat. Ilyen volt a túri vásár, a palóc lakodalmas vagy az egyes vidé
kek jellegzetes szobabelsői. Példát mutatott arra is a kiállítás, hogy a hazai nemzetiségek 
viseletével, tárgyi környezetével jelezze a történetileg kialakult kölcsönhatásokat, illetve 
érzékeltesse a kulturális fejlődés eltérő vonásait.

Hogyan hatott ez a kiállítás? Milyen visszhangot váltott ki? Erre kerestünk választ 
a Népművelési Intézet kutatása keretében. Meghívtunk atomfizikust és építőipari segéd
munkást, tanítót és tanulót. A meghívottakat egyénileg vagy kisebb csoportokban kísér
tük végig a kiállításon. Megkértük, hogy menet közben jegyezzék fel azokat a tárgyakat, 
tárgycsoportokat, amelyek tetszésüket vagy nemtetszésüket kiváltották. A szakvezetők 
szükség esetén részletesebb felvilágosítást is adtak. Néhány nap múlva otthonukban vagy 
munkahelyükön felkerestük őket, a látottakat felidézve beszélgettünk. Az adatgyűjtés
ben néprajzosok, iparművészek működtek közre.
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LÁTOGATÓK

A kiállításra 64 munkást és 19 értelmiségit hívtunk el. A lehetőségekhez képest oly an mun
kásokat kértünk fel, akiknek a paraszti kultúrával való kapcsolata más és más. így négy 
csoportot tudtunk elhatárolni.

A 83 látogató megoszlása

1. Nézsaiak 12 fő 3. Ipari munkások 23 fő
Keltexesek 14 fő ebből: férfiak 14 fő

nők 9 fő
2. Cigányok

(építőipari munkásnők)
5 fő

4. Érettségizett
10 főszakmunkások

Értelmiségiek 19 fő

1. A paraszti kultúrában benne élők vagy a kultúra tárgyait még funkciójában isme
rők: két ilyen csoportunk van, a nézsaiak és a Keltexesek. Nézsa a nyugati palócvidéken 
elmagyarosodott szlovák falu, a község lakói városi üzemekbe járnak, kisebb részben hely
beli ktsz-ben, tsz-ben dolgoznak, néhányan egyénileg gazdálkodnak. A Keltexesek a falusi 
környezetből nemrégen a fővárosba, munkásszállásra került fiatal szövőmunkás-lányok.

2. A paraszti kultúra alatt élők, falusi cigánylányok, -asszonyok, fővárosi építőipar
ban dolgoznak, munkásszálláson laknak.

3. A paraszti kultúra mellett élők: budapesti ipari munkások, nők, férfiak. Néhányan 
faluról, paraszti környezetből származnak, de életmódjukat munkavállalásuk óta az ipari, 
a munkáskömyezet határozza meg.

4. A paraszti kultúra fö lö tt  élők: érettségizett szakmunkásfiatalok — szüleik vidéken 
élnek — értelmiségi alkalmazotti családok, ők jelenleg fővárosi szakmunkás kollégiumok
ban laknak. Budapesti értelmiségiek: pedagógusok, mérnökök, jogászok, kutatók. Kapcso
latuk a paraszti, falusi világgal rendszertelen, nagyobbrészt hivatalos érintkezésekből vagy 
turistáskodásból adódik, a vidéki szálak, rokoni kapcsolatok elhalványulóban.

KIÁLLÍTOTT TÁRGYAK, TÁRGYCSOPORTOK VISSZHANGJA

Egy-egy látogató több neki tetsző tárgyat, tárgycsoportot is jelölt. Legtöbbet a szakmun
kásfiatalok (9-10), legkevesebbet a cigánylányok (4). A többi csoport átlagosan hatot je
lölt. A 83 tátogató összesen 605 tárgyat jelölt.

Öt csoportra oszthatjuk a kiválasztott, nagy tetszést kiváltott tárgyakat. A csopor
tosítást lényegében a látogatók spontánul alakították ki. Ennek a csoportosításnak az a 
jellemzője, hogy a néprajz tudományos kategóriái helyett a látvány és annak indokolása



képez egy-egy kört: 1. a megmunkálás szépsége, a cifrázatok, a művesség, 2. életképek, 
3. viseletek, 4. kultikus tárgyak, 5. használati tárgyak, munkaeszközök. (Előfordul így 
például, hogy a tiszta szobában látottak egyszer az életképhez, egyszer a viselethez, egy
szer a cifrázatba soroltatnak. Vagy másik példa: a díszes párták a kiállítási rendezésben is 
hol a lakodalmas jelenetnél, hol önálló párta-vitrinben jelentek meg. A fehér gyász tulaj
donképpen a viselethez tartozik, de mivel a fejfákkal együtt emlegették, így a halál szim
bolikájához, a kultikus tárgyak csoportjába vettük.)

1. A „cifrázat”, a míves munka, az anyagok szép megformálása kapta a legtöbb sza
vazatot (198), elsősorban a fafaragások (faragott, ácsolt bútorok, pásztorfaragások) (81), 
kapuvári kendők, a höveji hímzések, a kalocsai, a matyóhímzések (44), régi kerámiák (19), 
céhládák (10), dudafejek stb. (44 különféle jelölés).

2. Az életképszerű bemutatásokra adott szavazatok (145) között nagy sikere volt a 
sarkos elrendezésnek és a tiszta szobáknak (64), a lakodalmas meneteknek, a vásárosoknak 
(kalap, ködmön), kékfestő-műhelyeknek.

3. A viseletekre adott szavazatok (98) felét a pásztorviseletek vitték el, egynegyedét 
a kalocsai, a palóc, a matyó, a kékfestő. A nemzetiségi viseletek közül a szerb asszony, a 
viseleti darabok közül a szlovák ködmön aratott sikert.

4. A kultikus tárgyak jelölései (63) közül kitűnt a gyász, a fehér gyász, a fejfák (a 
szentképek, a Biblia, feszület); a szerelmi tárgyak közül az örömkalács, a mézeskalács, a 
díszes mángorló, valamint a gyermekjátékok és a busó.

5. Ahasználati tárgyak közül a munkaeszközökre esett 101 jelölés. Az anyagok meg
munkálásuk szépsége mellett praktikumukkal hatottak a köpülők, a gabonatartók, a pász
torkészségek, a cserép-és faedények, illetve a szövőszék és a rokka.
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TÁRGYAK ÉS TÁRSADALMI RÉTEGEK

Tételezzük fel, hogy a tetszésnyilvánítások egyben azt is kifejezik, hogy a látottakat, 
hosszabb-rövidebb ideig saját környezetükben is elfogadnák. Mivel bővülne, gazdagodna 
az egyes csoportok tárgyi világa?

A nézsaiak palócvidékük, de leginkább saját falujuk festett bútorzatát, viseletét ke
resték a kiállításon. Az otthoni dolgok kerülnének vissza, engedményt csak a kalocsai, a 
matyóhímzésnek tennének. Maguk készítenék lakodalomhoz az örömkalácsot, felöltöztet
nék a nézsai menyecskét. A konyha falát párosával felrakott cseréptányárok díszítenék. 
Használatra: cserépedények, köcsögök, szőttes abroszok, törülközők. A sírokon a faragott 
fejfákat is a község hagyományos ízlése szerint állítanák fel.

A Pesten élő szövőgyári lányok, a Keltexesek otthona a matyó, a palóc környezetre 
hasonlítana ünnepi alkalmakkor. A gyöngyös pártát, a fátyolos fejdíszeket ilyenkor (lako
dalomkor) elfogadnák. Menyecskeviseletük a hollókői és a szerb asszonyokéhoz hasonlíta
na leginkább. A konyhában, a kamrában: fonott kosarak, köpülők, köcsögök sorakozná
nak, a szatmári részeken bemutatott faedények, szerszámok. À csigacsináló.



A cigánylányok, -asszonyok otthonába bekerülne a bölcső, a mezőkövesdi tornyos
ágy, a sublót, a kalocsai, a matyó, a palóc menyecskék ruházata, a cseréptányérok és kula
csok. örülnének a cserépcsengőnek, a dudának. Számukra a tárgyak élő funkciót jelentet
tek. Nem egy meghatározott vidék tárgyaihoz ragaszkodnának, hanem mindenünnen ah
hoz, ami hasznos, ami a napi szükségletet szolgálja.

A városi munkásasszonyok aprómintás és szűrhímzéses párnákat, kalocsai szekrény
csíkokat készítenének, vennének. Aranyszegélyes, kapuvári kendőt, szépen megmunkált 
szlovák ködmönt és kékfestő ruhát viselnének. A baranyai városias szobát érezték leginkább 
olyan környezetnek, amelyikben élnének is.

A munkásférfiak a makói szobát a katonaképpel, a pásztorfaragásokat, faragott, 
ácsolt bútorokat, ácsolt ládákat, kulacsot, lőporszarut, lakatos-kovács szerszámokat, ha
lászati felszerelést választották. Viseletek közül a szűrt, a subát, a ködmönt.

A szakmunkásfiatalok (fiúk) a pásztorfaragásokat, faragott bútorokat, falitékákat 
a miskakancsót, a szép szegekkel díszített bőrtarisznyát, a csikós „szerelésit jelölték meg. 
A kapuvári fehérkendőt, a kékfestő ruhát, a fehér gyászt, a fejfát, a faragott Madonnát 
(imakönyvet, szentképet) és a busót e csoportból többen választották.

Az értelmiségiek válogatása nem mutat egységes képet. Márcsak azért sem, mert itt 
találkoztunk gyűjtővel, aki évtizedek óta „szuszékokba” (ácsolt ládákba) fekteti a pénzét, 
fiatalasszonnyal, aki a matyókról is csak bolti árukon keresztül szerzett tudomást. Volt 
zenetanár, aki Kodály iskoláján nevelődött, és olyan elsőgenerációs értelmiségi, aki gyer
mekkora tárgyi világát, kulturális értékeit csak felnőtt fejjel, városi, értelmiségi környezet
ben tudatosította.

A kiállításra való reagálásuk kritikusabb volt az előző csoportokénál. A bemutatás, 
az elrendezés, a történeti hitelesség foglalkoztatta őket, generációjuk felkészületlensége, a 
hiányos ismeretek zavarták az anyag megértését. Érzik a népi kultúra mai szerepének prob- 
lematikusságát, és igénylik, hogy ami ebben lényegi, társadalmi kérdéssé váljon. Népi kul
túra, nemzeti kultúra, magyarságismeret és tudat — e fogalmak tisztázatlansága, homályos 
fogalmazása izgatta, érdekelte őket.

A divat kisebb-nagyobb mértékben közelebb hozta a paraszti kultúra tárgyait. 
Többüknek közülük nem volt idegen a gondolat, hogy e kultúra gyakorlatban ma is alkal
mas tárgyait felhasználják, sürgették a használati tárgyak, eszközök újrafogalmazott válto
zatainak megjelenését.
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A SZAKÉRTŐK ÉS MEGHÍVOTTAK VÉLEMÉNYE

Néprajzosok, művészettörténészek szakmailag véleményezték a kiállítást. Tanulságos ösz- 
szevetni, hogy a hivatásos szakemberek tetszésnyilvánítása és a meghívottaké milyen egye
zéseket, milyen eltéréseket mutat, ez utóbbi csoportnál miben rejlik az eltérés.

A szakértőknek és a meghívottaknak egyaránt tetszett, kiemelkedően szépnek, jónak 
látták:

a somogyi pásztorművészetet, 
a pásztorfaragásokat, 
a csökölyi fehér gyászt, 
a fejfákat,
a sárközi szobabelsőt,

a Pietát,
a palóc faragott padokat, 
a főkötő-sorozatot, 
a hódmezővásárhelyi sarkot, 
a szűrhímzéseket,
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a lőporszarutartókat, 
a dohányzacskókat,

a mezőcsáti asztalosságot,
a vásáros sátrakat : a kalaposokat,

az ivótülköket, 
a szerb asszonyt, a szatmári konyharészletet,

aködmönösöket, a miskakancsókat,

a palóc fafaragásokat, 
a dudafejeket,

a nyugat-dunántűli egyszerű tár
gyakat: a kópicokat, a kasokat.

Megoszlott a tetszésnyilvánítás

a szakértőknek nem tetszett: a meghívottaknak tetszett:

baranyai szobarészlet, 
busók,
palóc lakodalmas,
karikázó lányok az első jelenetben,
matyó szobarészlet, matyó viseletek.

A látogatók kifogásolták, hogy a kiállításon pem ismertek minden tárgyat, kellett 
volna bővebb magyarázat azok használatáról,elkészítésük módjáról.

Kifogásolta mind a két csoport: a rendezés zsúfoltságát. Zavaró volt a közigazgatási 
és etnikai határok mesterséges szétválasztása.

A szakértők és meghívottak, a beavatottak és a spontán gyönyörködök válogatásában 
meglepően sok az azonosság. A legszebb, legmívesebb tárgyak osztatlan tetszést arattak, 
összehangzó volt a kiállítás zsúfoltságára tett megjegyzésük is. Igaz, a közigazgatási hatá
rok közé szorított, etnikumtól elválasztott bemutatásba történelmi, társadalmi árnyaltság 
fogyatékosságait inkább az értelmiségiek közül vették észre. A felöltöztetett bábukat a 
szakemberek túlságosan naturálisnak találták, a nézőket pedig nem eléggé testszerű voltuk 
zavarta.

A két csoport közötti eltérés a palóc lakodalmas, a matyóviselet és szobabelső rész
nél ütközött ki. Említettük már előbb, hogy a lakodalmat mint saját jövőbeli ünnepüket 
élték át a fiatalok, az idősebbek közül pedig a nézsaiak számára ez közelmúltjukat idézte 
fel. Hasonló élményeket váltott ki az első képnél bemutatott karikázó leányok csoportja 
is. Számukra ez a frisseség, a fiatalság jele volt. A kiállításrendezők ama szándéka, hogy ti. 
az első látvány ébressze rá a nézőt a történetileg legrégibb és legújabb keletű tárgyakra, a 
a látogatókban nem talált visszhangra. A matyó részlegnél tűnt ki, hogy a látogatók zö
mének történeti-társadalmi ismeretei hiányosak, például nem tudják, hogy a matyók szí
nessége, pompája csupán „cifra nyomorúságuk” mutogatása volt a századfordulón. A ké
pen, prospektuson oly sokat felvillantott matyó főkötők, hímzések a kézzelfogható közel
ségben elsősorban a „híres” erejével hatottak.

A népi kultúra tárgyaira, forma- és színvilágára adott szavazatok jelentős eltérést 
mutatnak attól az ízléstől, amit a népművészeti boltok belföldieknek, külföldieknek a 
népi ízlésről sugallnak. A pásztorfaragások, a fából készült egyszerű használati eszközök, a 
fehér gyász, a höveji, a szűrhímzés sikere a lényegesen visszafogottabb, a kevésbé hivalkodó 
szín- és formavilághoz való vonzódást mutatta. (Természetesen ez még további kutatáso
kat igényel.)



A másik igen fontos tapasztalat volt, hogy a használati tárgyak kedvező fogadtatás
ra találtak. Ezek előállítása és mindennapi használata viszont az anyagok elérhetetlensége 
és a látogatók nagy részének technikai felkészületlensége miatt teljesen irreális á jelen pil
lanatban.

A különböző csoportok — a kiállítás óriási anyagából — az életmódjukhoz legköze
lebb állót jelölték. Lényegében azt, amit használni is tudnának, amit környezetükben el
fogadnának. A mai életmódból eredő kapcsolatteremtést erősen színezte a múltból hozott 
ismeret. A szatmári, a csongrádi, a matyó-, a palócvidékeken ismerősök hosszabban időz
tek e tájak bemutatásánál, beszédesebbé váltak, és spontán kalauzolásra is vállalkoztak. 
Közöttük számosán akadtak olyanok is, akik a variánsokat is észrevették.

Ugyanakkor a divat tájaktól és kronológiától független tárgy válogatást is eredmé
nyezett. Például bármelyik vidékről származott is a pásztorviselet vagy az egyszerűbb, a 
modern iparművészeihez közelálló formavilág, tetszést aratott.

Három tényező játszott szerepet végül is az elfogadásban:
— a jelenlegi életmódhoz illeszkedő forma- és színvilág, kiegészülve a tárgyak hasz

nálhatóságával;
— a „már látott” élménye, itt az eredeti funkció ismerete jö tt segítségül;
— és a „népművészeti” divathullám.
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TÁRGYAK AZ IDŐBEN

A következőkben kövessük nyomon, hogy a látogatók milyen tárgyi anyagra emlékeznek, 
közvetlen környezetük hogyan változtatott a közelmúlt tárgyi világán. Mit őriznek meg a 
régi, paraszti környezetből, illetve hogyan rendeznék be a jövőben lakásukat.

Jelképes adat: egyetlen látogató környezetében egy ma is egyénileg gazdálkodó pa
rasztcsaládban maradtak meg a munka- és használati eszközök. A ház formája és szer
kezete, bútorzata századforduló környéki. A nagy többség már csak emlékeket őriz a házi 
szövésről, fonásról; az iparos családok gyermekeiben, unokáiban — bognár, asztalos, csiz
madia, kovács, gölöncsér — felvillan egy-egy ellesett mesterségbeli mozdulat.

A látogatók kétharmadának volt emléke, élményanyaga a paraszti kultúrából. A la
kásoknak ugyanakkor, csak egy töredékében őriznek használati tárgyakat, illetve díszeket. 
A jövőben szaporodni látszik azoknak a száma, akik használatra is, de főleg dekorációként 
bevinnék lakásukba a tányért, köcsögöt, a textíliát.

Legerőteljesebb azoknak a vonzódása, akiknél ez gyermekkori reminiszcencia, illetve, 
ahol külső hatásra értékké vált ismét a kulturális hagyaték (pávakörben éneklők). A falu
ból frissen városba került, ingázó fiatalok közvetítő szerepet játszanak, a városi rokonok az 
ő segítségükkel jutnak a padláson meghúzódó vagy teljes kidobálásra ítélt tárgyakhoz. 
A városban élő, vidékhez nem kötődő munkások dísznek, de praktikus funkcióban is el 
tudnák képzelni a népművészetet. Asszonyoknál a kézimunkázás az erős összekötőkapocs.

Az értelmiség a napi használat, a lakáson belüli díszítés mellett a népművészet mes
terségbeli felhasználását, továbbéltetését a lakáskultúrában tartja fontosnak.

Nézzünk egy montázst a beszélgetések szövegéből arról, hogy hogyan élnek a parasz
ti kultúra tárgyai a környezetben.
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A nézsaiaknál

Közelmúltban Jelenben Közeljövőben

összefűrészelték, kirakták a 
bűtorokat

padláson szövőszék, konyhában 
tányérok

az új házba, ünnepre szőttes, 
abrosz

mindent eltüzeltek rokkát egyszer berakta, de ki
nevették -

mindent eltüzeltek, 
mindent elprédáltak

lóca, faragott végű ágy 
(váci asztalostól)

régi családi képek, szentképek

nagyapja a község kőfaragója 
volt 1

régi rózsás porcelán, szó'ttes 
ünnepre

kidobáltak mindent a régi 
házból

tányérok, háziszőttes, törül
köző, kenőruha

a közeljövőben nem tudja, 
hogy lenne-e

mindent eltüzeltek padláson ágy, asztal, szekrény nem lenne semmi régi

mindent eltüzeltek padláson guzsaly, köcsög, 
korsó, lakásban olajkép, kosár

nem vinne régit az új házba

>

a régit eltüzelték padláson guzsaly, köcsög, félje 
készíti a kapa- és baltanyeleket, 
kosarakat

gombos kaszni, a ráncos szok
nyákat rakná bele

kidobált mindent ma a régit megmosolyogják emléknek tányért

mindent kidobált sublótban nagyanyja, anyja 
szőitesei,„pávához” saját ru
hája, bölcső, láda

vágyálma: házimúzeum (férje 
haragszik)

padlásra pakolták a régit padláson régi bútorok bátyja példájára múzeumot 
rendezne be

minden maradt a régi nem cserélték ki, szeretik 1956-ig maga is szőtt

A Keltexeseknél

nagyszülőknél még elevenen él tányér diszek

szövőszék teljes bútorzat (apja asztalos) szobában, konyhában tányér,
kancsó
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Közelmúltban

sokfelé látta, 3 éve még náluk is 
volt

otthon már csak néhány darab

otthon még van néhány darab

szülők, nagyszülők környeze
tében elég sok minden van

nagyszülőknél, szomszédoknál

kidobták a régit 

már nincs

mindent kidobáltak 
nagyapja font vesszőből

kidobálták

kidobálták

nagyanyjáéknál bűboskemence

nagyszülőknél még sok min
den megmaradt

Jelenben

keverve

kisebb konyhai eszközök, ön
tött vaslábas

kosár, faragott fogas, fakanál, 
köcsögből padlóváza

törülköző, vesszőkosár, csi
gacsináló

szomszédnál fapad

falon köcsög, kosár, saját 
hímzés

köcsög

Közeljövőben

keverve, sarok pad, kancsó

összeszedné a rég it és múzeu
mot csinálna

matyószobája lenne

nem érdekh, ha találna ilyet, 
inkább odaadná

nem is kéne, kinevetnék

előszobába sarokpad, szobába 
porcelán

díszes tányér a falra

nem tudja, csak azt, hogy ez a 
divat

dísztárgy

legfeljebb valami a tv tetejére

nem élne vele

matyósarok

Cigány lányoknál, asszonyoknál

bölcsőt látott

bölcső, ágy, láda törülköző, ágy, tányér 

terítő, cseréptányér

szövőasszonyt ismer szőttes, törülköző tányérok
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Közelmúltban

orvosnál látott cserép tányérokat

látott palócvidéken házat, 
ismer temetési szokásokat

rokonságban még van

vásárokban látott csizmadia 
sátort, köcsögöket

kalocsai pingálóasszonyokat 
látott

nagyapjánál látta: mezőcsáti 
gölöncsér volt

faragót ismer, látott kemencét, 
csikóskalapot

ismeri a tiszai halászokat

volt otthon paraszti mun
kához teljes felszerelése

otthon még sok minden meg
maradt a régi paraszti világból

otthoni környezet: apja bognár 
volt

Jelenben

rézmozsár, karikásostor a 
fiainak

petróleumlámpa, rézmozsár

cserépedények

népművészeti boltból: térítők, 
vázak, tányérok

jelenleg van szakajtókosár

két faragott oroszlánfejes 
pálcája

egy díszpárnája

egy öreg ülőparaszt szobor

agyagkorsó, mángorló és 
tányér

Közeljövőben

de lenne: ágy, tányér, méhes, 
cserépcsengő

Munkásoknál (férfiak)

lányainak gyűjt

dísznek tányért a falra, hasz
nálatra kulacsot

vitrinbe lőporszarut, fafaragást, 
sörözéshez korsót

lámpagyűjteményét szaporí
taná

dísznek cserép

nincs luxuslakása, nem gyűjt 

csongrádi sarkot rendezne be

nem tudja

díszpárnát még szerezne, de a 
felesége tiltja

dísznek ivócsanak

lakásdísz, ivópohár, átpofozva 
dísznek
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Munkásoknál (nőknél)

Közelmúltban Jelenben Közeljövőben

-  háziszőttes függöny a 
verandán

nem vágyik egyébre

látott barátoknál népművészeti boltból: bütykös,
tányér, falvédő, terítő

és az új tárgyak között

külön ünnepi szobát rendezne 
be -  színest

-  ismerősöknél dísztányér dísznek: apróságok, emlékek

dédapja takács volt, a rokka
megmaradt — dísznek

— 2 matyó párna dísznek, ha olcsóbb lenne

nagymamája szőtt — dísznek

anyjának voltak szőttesei — dísznek cserépkorsó, hímzés

— gyermekeinek a lakásában 
vannak kisebb tárgyak

dísznek hímzést

Érettségizett szakmunkás fiataloknál

-  rokonoknál padláson rokka, 
használatban sarokpad

dísznek tányér, kulacs, busó

apja asztalosszerszáma — dísznek cserépedények, köcsö
gök, céhládák

nagymamáéknál padláson régi szövőszék zenélőóra, kerámia, szőttes, 
függönynek

nagymamáéknál sok mindent
használnak - ez divat! nem kell

nagymamáéknál volt minden szülők padlásán rokka,
köcsög, lóca

dísznek, reprezentáláshoz, 
presztízsnek
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Közelmúltban

nagymamáéknál faragott asztal 
szék, evőeszközök

nagyszülőknél, szülőknél és a 
lakosságnál látta

barátja rokonánál látott lócát, 
szőttest

anyjánál olajképek, otthon sok 
mesét hallott

nagyapja bognár volt

nagyanyjáéknál látott tésztaken
dőt, kanalat, sótartót

régi háza volt a nagyszülőknek, 
de akkor nem vette észre benne 
az értéket

Jelenben

szülők kidobáltak mindent

semmit sem tartottak meg

lakásban köcsög, mángorló 
kidobva

bögrék

gyűjt hímzéseket

Közeljövőben

dísznek falióra, kulacs

szívesen járna népviseletben is, 
ez most divat

dísznek praktikum cáljából 
is venne

népművészeti boltból venne 

még nem tudja

Értelmiségiek

ácsolt asztal oda, ahol a fér
fiak kártyáznak

lakásba nem kell! belsőépíté
szek hasznosítsák!

nem tudja, hogyrvenne-e

dísznek kézimunkát, de 
guzsalyt nem!

dísznek cserépedényeket, 
gyékényt

lakásában nem szeretné, de he
lyes, ha formatervezők felhasz
nálják

„siralmas a városi ember tárgy- 
kultúrája”

magyaros szobája lenne a régi 
hangulat miatt
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K özelm últban

nagyszülőknél: tálas, késes 
mesteremberek voltak

nagyanyjától öltéseket, 
apjától dalokat tanult

gyűjt: ácsolt ládákat

falusi viseletét látott 
gyerekkorában

Jelenben

mohácsi tál, csuprok, hímzett 
térítők (boltból)

szakkönyvek, kották

pásztoredények

jelenleg is gyűjt 

vitrinben kisebb tárgyak

Közeljövőben___________

ha lenne, csak olyan, amit 
használna is!

ebédlőt rendezne be

népi bútort a balatoni villába!

sarokpadot tudna elképzelni, 
de nem keverné a modernnel

szakkönyveket szerezne (nép
művészet, népi kultúra)

ha lesz lakása, akkor oda be- 
vinne textíliát

eredetit igen!

szívesen fogadna néhány szép 
tárgyat

a lakásba szívesen lát eredetit 

dísznek kisebb tárgyakat! 

hiteles tárgyakat igen

MI CÉLT SZOLGÁL NAPJAINKBAN A NÉPMŰVÉSZET?

Vajon
— divathóbort,
— összeköt azokkal, akik magyarnak vallják magukat,
— pótszer a társadalmi gondokkal való szembenézés helyett,
— saját múltunk jobb megismerésének nélkülözhetetlen módja,
— környezetünk tárgyi egyhangúságába egyéni ízt visz,
— jobban észrevesszük a körülöttünk élő népek, köztünk élő nemzetiségek kultúrá

jában a hasonlót és a másmilyent,
— rádöbbent arra, hogy ugyanaz a tárgy, ugyanaz a díszítmény milyen sok változat

ban él,
— az elmúlt századokbeli elmaradottságunkat tükrözi,
— még kallódó népművészeti értékeink megmentését segíti?



„Soha nem beszélünk róla” — volt a meglepődöttek válasza. Beszélgetéseink során 
legtöbben mégis elgondolkoztak rajta, és végül is a megfogalmazások nem az iskolás for
mulákat adták vissza.

Visszatérő volt a műit megismerésének, megismertetésének igénye. Ennek a múltnak 
történeti és társadalmi határa a paraszti kultúrából kilépőknél a saját múltjuk, a konkrét 
történelmük, családjuk, falujuk. Azért igénylik, mert ez közvetlen szülőföldjük ismeretét, 
megbecsülését szolgálhatja.

A városi munkások közül sokan a vidéki ember kultúrájának részét látják benne, és 
a szomszéd népek megismerésének egyik eszközét. A haza múltjának felderítését igénylik 
ebben a formában is.

Az értelmiségieket, az érettségizett szakmunkásfiatalokat a környező népek parasz
ti kultúráinak egymásrahatása, a történeti folyamat érdekli. Foglalkoztatja őket a folyta
tás, e kultúrák megőrzésének, felhasználásának terve.
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A tárgytörténet a történelem megértésének alapját képezi. Vizsgálatunkban sajnálatosan 
az iskola, a művelődési ház nem, vagy csak elvétve szerepelt a népművészet megismerési 
forrásai között. Ezek után nem érhet váratlanul bennünket, hogy a néprajzi, tárgytörténe
ti kiállítás megtekintése során feltört a látogatókban a hiányérzet: csak foszlányokban 
vagy még úgy sem nagyon ismerik azt a kultúrát, amelyet a hozzá tartozó életformájában 
természetesen már nem kívánnak vissza, de úgy vélik, nekik és a társadalomnak egyaránt 
fel kell fedeznie és meg kell őriznie.

Dohnál Tibor grafikája



Kamarás István

HÁROM MAGYAR NOVELLA 
FOGADTATÁSA BUDAPESTEN, 
MOSZKVÁBAN, SZÓFIÁBAN ÉS VARSÓBAN
VÁLASZOK
EGY NEMZETKÖZI OLVASÁSSZOCIOLÓGIAI VIZSGÁLAT KÉT KÉRDÉSÉRE

1974 folyamán Budapesten, Moszkvában, Szófiában és Varsóban könyvtárba járó szak
munkások és középiskolások körében Móricz: Kis Samu Jóska, Örkény : Meddig él egy fa? 
és Sánta: Nácik című novelláit olvastattuk el azzal a céllal, hogy az áttételesen közlő mo
dern irodalom elfogadásának és befogadásának esélyeit megállapíthassuk. A nemzetközi 
összehasonlító vizsgálatot a Könyvtártudományi és Módszertani Központ kezdeményezte, 
itt folyik jelenleg a kérdőívek feldolgozása is. Az adatfelvételben a moszkvai Lenin Könyv
tár, a szófiai Kirill és Method Könyvtár és a varsói Nemzeti Könyvtár munkatársai működ
tek közre.x Ezúttal mindössze két kérdést emelek ki : egyet az olvasói beállítódással, egyet 
a novellák fogadtatásával kapcsolatos kérdések közül. Ez a tanulmány tehát csupán előze
tes a még folyamatban leyő kutatásból -  szeretnénk kapcsolódni vele Józsa Péter vállal
kozásához,xx amellyel a magyar olvasókat Európába helyezte, és vizsgálta az irodalom in
tegráló lehetőségeit.

A KÉRDEZETTEK

Mivel a másik három országban nem támaszkodhattunk kérdezőbiztosokra, a kérdezettek 
körét a könyvtári tagságból kellett kialakítani. A könyvtári tagság ezekben az országokban 
is rendszeres olvasást és az átlagosnál magasabb kulturális szintet jelent, de jelentése még
sem azonos. Elég csak arra gondolni, hogy mindegyik országban máskor és másképpen 
kapcsolódtak be a kultúra közvetítésébe a könyvtárak, hogy észrevehető eltérések tapasz
talhatók napjainkban társadalmi szerepükben, a könyvtári tagság arányában, összetételé
ben, a könyvtárhasználat jellegében és intezitásában .

A könyvtári tagságon belül -  amennyire ez lehetséges volt — azonos foglalkozású, 
korú és iskolázottságú csoportokat választottunk ki. (A moszkvai és szófiai csoportok lét
száma 50-50, a budapesti és varsói csoportok 100—100 fő volt.)

Az első csoport: nagyvárosban élő, nyolc (illetve a Szovjetunióban kilenc) osztályt 
végzett lakatos vagy forgácsoló szakmunkás férfiak.

XA kutatás előfeltevéseit, eszköztárát és az azokkal kapcsolatos módszertani problémákat a következő 
két tanulmány ismerteti: Fogarassy Miklós-Kamarás István: Egy nemzetközi olvasásszociológiai befo
gadás-vizsgálat módszertani tanulságai (Könyvtári Figyelő 1975. 5. és 6. sz.).

xxJózsa Péter: Magyar és francia olvasók irodalmi értékrendszerei (Kultúra és közösség. 1975.1. sz.).



A második csoport: ugyanilyen korú, lakóhelyű és foglalkozású, textiliparban dolgo
zó szakmunkás nők.

A harmadik csoport: nagyvárosban élő 16—17 éves diákok, akiknek szülei fizikai 
dolgozók, a budapestiek és a varsóiak a gimnázium III. osztályába járó, a moszkvaiak 
és szófiaiak pedig tizedik osztályos tanulók.

A KÉRDÉSEK

Az olvasók irodalmi beállítottságát (vagyis pontosabban a regénnyel kapcsolatos leggya
koribb olvasói elképzeléseket) próbáltuk megragadni úgy, hogy a következő megállapí
tásokat minősítettük.34

A Annál jobb egy könyv, minél inkább elfeledteti saját életemet.
В Azokat a regényeket olvasom szívesen, amelyek segítségével elmenekülhetek eb

ből a gondokkal teli világból egy boldogabb, harmonikusabb, kellemesebb világ
ba.

C Egy jó regény izgalmas, változatos, érdekes, és ha még a befejezése is megnyug
tató, feloldja a bennem levő feszültségeket.

D Egy jó regény erkölcsi állásfoglalásra és önvizsgálatra késztet.
F  Azokat a regényeket is szeretem, amelyek felzaklatnak, és arra kényszerítenek, 

hogy önmagámmal szembenézzek.
G Egy jó regény elsősorban ismeretek gazdag forrása.
H  A jó regény, mint a térkép, pontosan megmutatja, hogy az adott célhoz melyik 

a legrövidebb és a legjárhatóbb út.
/  Egy jó regény olyan, hogy az ember bele tudja magát élni, együtt érez a szerep

lőkkel, maga is a regény szereplője lesz.

Az A, В, C megállapítások a passzív, kikapcsolódó-menekülő, a D, E, F  megállapí
tások pedig a szellemi munkát vállaló és a katarzisigénylő aktív olvasói stratégiára utal
nak. A G és Я  jelű megállapítások a „pragmatikus-partikuláris” olvasói stratégia varián
sai. Az /  jelű megállapítás a „racionális” G jelű megállapítás „érzelmes” ellentéte.

A három novella elfogadására vonatkozó kérdések közül ebben az előzetes tanul
mányban csupán a „tetszett? ” kérdésre adott válaszok kerülnek sorra. A novellák olvasói 
a „nagyon tetszett”, „tetszett”, „közömbösen hagyott”, „nem tetszett” , „nagyon nem 
tetszett” lehetőségek közül választhattak.

Az öt válaszlehetőség két különböző — de egymással rokon — dimenziót képvisel: a 
közömbös—nem közömbös, és a tetszés—nem tetszés skálák keresztezik egymást. Nyil
vánvaló, hogy mást fog jelenteni a közömbös, és mást az elutasító válaszok aránya, és mást 
jelent a „nagyon tetszett” attól függően, hogy a „közömbösen hagyott” vagy a „nagyon 
nem tetszett” válasszal áll-e szemben.

K A M A R Á S I.:  H Ä R O M  M A G Y A R  N O V E L L A  F O G A D T A T Á S A  . . . /  3 7

XA kérdezettek az egyetértés 5 fokozata (teljesen, nagyobb részben, felerészben, kisebb részben, nem) 
közül választhattak.



3 8  /  K A M A R Á S  I.: H Á R O M  M A G Y A R  N O V E L L A  F O G A D T A T Á S A ...

KILENC OLVASÓI ARS POETICA MINŐSÍTÉSE

Elképzelhető lett volna, hogy valamelyik csoport nem talál magának olyan olvasói meg
nyilatkozást, amelyik kifejezi olvasói beállítódását. Egy-két ilyen olvasó mindegyik ré
tegben akadt, de az a tény, hogy az összes osztályzat összértéke egyetlen csoportnál sem 
volt 3,4 alatt, azt jelenti, hogy mérőműszerünk működőképes. Hogy ezek az összesített 
átlagértékek csoportonként eléggé eltérnek, az már a csoportok különböző olvasói beállí
tódását is jelzi. A legtöbb alacsony osztályzatot a budapestiek adták, egyetértésüket pedig 
a legtöbbször a moszkvai és a szófiai könyvtártagok fejezték ki. (A varsóiak kivételével a 
munkás nők nagyobb mértékben értettek egyet a megállapításokkal, mint a munkás fér
fiak.) Mivel egyes rétegek „liberálisabban” mások „szigorúbban” osztályoztak, a további
akban a csoportra jellemző összesített átlagértékektől való eltéréseket vesszük figyelembe.x

A megállapítások jele 
és kulcsszava

munkások középiskolások
nők férfiak

В M SZ V В M SZ V В M SZ V

feladatvállalás (E) + + + = + + + — + + + + +
ismeretszerzés (G) + = + + + + + = 4- = + + =
azonosulás (I) + + ++ — ++ + + — + + + —
feszültségoldás (C) + + = + = + + + + = = —
erkölosi állásfog-

lalás (D) = = = = + — = = + + + +
szembesítés (F) — — = = + — — = + + + + +
térkép (H) = + — — + — = — — — — —
harmónia (B) — = = = — — + = — — = =
feledtetés (A)

Eléggé egyöntetű pozitív fogadtatásban részesült a feladatvállalás és az ismeretszer
zés, és eléggé egyértelmű elutasításban a feledtetés. Ez még nem jelent többet, mint azt, 
hogy a regény (vagyis a leggyakoribb olvasmány) egyik rétegnél sem egyértelműen a me
nekülés eszköze, és azt, hogy mindegyik rétegnél eléggé erős a regény ismeretgyarapító, il
letve aktivizáló funkciója. A vállalt feladat azonban valószínűleg csak a négy középiskolás 
rétegnél (és esetleg budapesti munkás férfiaknál) jelent komoly erőfeszítést kívánó vállal
kozást, hiszen az erkölcsi állásfoglalás és a katarzisra utaló szembesülés helyeslése csak 
ezeknél a rétegeknél egyértelmű. A feledtetéssel rokon harmónia csak öt csoportban része
sült elutasításban. Két, egyébként aktívnak mutatkozó középiskolás réteg is mérsékelt ro- 
konszenvet mutatott a gondokkal teli világból az esztétikum vagy az álesztétikum nyújtot
ta harmóniával. A csoportok között szembesítés és az azonosulás mellett éppen a harmónia 
megítélésénél tapasztalhatók a legnagyobb eltérések.

XA csoportra jellemző összesített átlagnál magasabb és jóval magasabb értékek jele +  és + + , az alacso
nyabb értékeké — é s ------, a csoportátlaghoz közelálló értékeké = . A B a budapesti, azM a moszkvai,
az Sz a szófiai, a Ka varsói csoportok jele.
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A három társadalmi réteg között, tehát az országhatárokon belüli eltérések a szó
fiaiak körében a legkisebbek, a budapestieknél és a moszkvaiaknál pedig a legnagyobbak. 
A szófiaiaknál a két nemzedék és a két munkás csoport közötti eltérés hasonló mértékű, 
a varsóiaknál a két munkás csoport beállítódása alig különbözik, a budapestieknél és a 
moszkvaiaknál a két nemzedék közötti különbség valamivel jelentősebb.

A különböző országokban élők olvasói beállítódása között számottevő különbségek 
tapasztalhatók, de ezek nem nagyobbak, mint az országhatárokon belüli eltérések. A töb
biektől legjobban a varsóiak olvasói beállítódása különbözik. A francia—magyar olvasás
szociológiai vizsgálat adatai alapján Józsa Péter megállapítóttax , hogy a két ország irodal
mi értékrendje közötti különbségért elsősorban a férfiak felelősek. Hasonló jelenségre fi
gyelhetünk fel ebben a vizsgálatban is az olvasói beállítódásnál: a férfi munkások beáhító- 
dása bármely két ország vonatkozásában jelentősebb mértékben eltér, mint a munkás nőké. 
A budapesti, a moszkvai és a szófiai diákok beállítódása — különösképpen a moszkvai és a 
szófiai diákoké — hasonló képet mutat, a lengyel diákok beállítódása azonban jelentős 
mértékben különbözik a többiekétől.

A két nemzedék olvasói stratégiái elsősorban abban különböznek egymástól, hogy a 
diákok magasabbra értékelik az aktív és kevéssé a passzív beállítódást kifejező megállapí
tásokat. A munkás nők és munkás férfiak közötti eltérésnek valamennyi városban különbö
ző a jellege. A budapesti férfi munkások olvasói beállítódása áll legközelebb a fiatalabb ge
nerációéhoz. A munkás nők és munkás férfiak közötti különbség éppen a budapestieknél 
a legnagyobb. A moszkvai, szófiai és varsói munkások beállítódása között kisebb az elté
rés, i s  a különbözőségben kisebb szerepet játszik az aktív—passzív dimenzió, mint a bu
dapestieknél.

A varsóiak leginkább abban különböznek a többiektől, hogy idegen tőlük a művel 
való önfeledt azonosulás. A varsói munkások ezen kívül még abban is eltérnek a másik há
rom országban élő munkásoktól, hogy az olvasói beállítódásukat racionalitás mellett legke- 
véssé jellemzi a feladatvállalás, annál inkább a harmónia és a feszültségoldás igenlése. A bu
dapestiek abban különböznek a többiektől, hogy ők rokonszenveznek leginkább az aktív és 
legkevéssé a passzív olvasói ars poeticákkal. A moszkvai munkások az irodalmi mű térkép 
szerepének hangsúlyozásával, a szófiai munkások a harmónia igénylésével különböznek a 
többiektől. A középiskolások közül is kitűnnek a budapestiek. Ők értékelik a legmagasabb
ra az aktív ars poeticákat. A diákok között egyébként kisebbek az eltérések, mint „apáik” 
körében.

A HÁROM NOVELLA FOGADTATÁSA

A három novella közül kétségkívül a magyar általános iskolai tankönyvekben is szereplő 
Móricz-novella elolvasása kíván legkevesebb olvasói erőfeszítést, a másik két novella már 
magas szintű „nyelvismeretet” kíván. A Meddig él egy fa? jelentésvilága talán összetettebb, 
de lekerekítettebb, és a kifejlet csúcsára feljutó olvasó elég jól áttekintheti a művet, a 
Nácik szövege egyszerűbb, de a novella „csendjei” nehezebben megfejthetők, és ez a no
vella több irányban is nyitva marad. Ugyanakkor a Nácik cím — ha kissé rövidre is zár — tör
ténelmi leckét felidézve több segítséget adhat, mint az örkény-novella cím-kérdése.3“
x Józsa Péter: I. m.

XXA novellák értelmezéséről lásd bővebben: Fogarassy Miklós-Kamarás István: Egy nemzetközi olva
sásszociológiai befogadásvizsgálat módszertani tanulságai (Könyvtári Figyelő 1975. 5. sz.).
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A „közömbösen hagyott” válaszok aránya mind novellánként, mind társadalmi ré
tegenként, mind országonként különböző.

A novellák A „közömbösen hagyott” választ adók %-a

munkások középiskolások
férfiak nők

В M s z V. В M SZ V В M SZ V

Meddig él egy fa? 13 24 30 22 14 18 20 10 18 20 10 13
Nácik 5 20 4 8 14 20 6 3 7 14 11 6
Kis Samu Jóska 7 10 4 5 1 8 4 4 2 3 1 0

Valamennyi társadalmi rétegnél és mind a négy városban a Kis Samu Jóska bizonyult 
leghatásosabb, és a Meddig él egy fa? a legkevésbé hatásos novellának. (A tizenkét réteg 
közül mindössze-három viselkedik rendhagyó módon: a moszkvai munkásnők és a szófiai 
diákok, akik a Meddig él egy fa? iránt jobban érdeklődnek, mint a Nácik iránt, és a buda
pesti munkás férfiak, akik a Móricz-művel közömbösebbek, mint a Sánta-novellával.)

Az a tény, hogy a közömbösek aránya csak egyetlen esetben haladta meg a 25%-ot, 
már önmagában jelentős eredménynek, e három mű világirodalmi erejének könyvelhető el 
(pedig a fordítások egyetlen esetben sem közelítették meg az optimális szintet). Mit vár
hatunk azoknál, akik nem maradtak közömbösek? A mérsékelten aktív olvasói beállító
dás alapján az Örkény- és Sánta-novella esetében viharos tetszést a munkásoknál aligha, 
legfeljebb a diákoknál. A diákok esetében viszont arra számíthattunk, hogy 16-17 éves 
életkoruk nem feltétlenül kedvez a történelmi hátterű Móricz- és Sánta-novelláknak, de még 
az élet—elmúlás dialektikájára rádöbbentő örkény-novellának sem. Várhattuk, hogy 
a csak női szereplőket mozgató, „női témájú” Meddig él egy fa? a nőknek, a csak férfi 
szereplőket „szerződtető” férfias-kemény világú Nácik pedig a férfiaknak fog jobban tet
szeni. Természetesen azt is várhattuk, hogy szerző nélkül közölt és „internacionális” té
májú Sánta- és örkény-novellák is a magyar olvasók számára jelentenek előnyt, nem is be
szélve a Móricz-novelláról, amely általános iskolai tananyag. Végül joggal várhattuk, hogy 
a stratégia szerepű olvasói beállítódás a különféle novellák esetében különféle taktikák át
tételein keresztül különféle olvasói viselkedésekben realizálódik (esetleg a beállítódás elté
rő).

Azoknál, akik nem fogadták közömbösen a novellákat, a művek fogadtatása így ala
k u lt^

X •A nagyon tetszett, tetszett, nem tetszett és nagyon nem tetsze tt válaszokat 5, 4, 2 és 1 osztályzatok
kal helyettesítettük.
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A novellák

A novellák fogadtatását (kedvelését vagy elutasítását) tükröző osztályzatok
átlagai

. munkások középiskolások

férfiak nők

В M SZ V В M SZ V В M SZ V

Meddig él egy fa? 
Nácik
Kis Samu Jóska

3,7
3.6
4.6

3.1
3.2 
4,0

3,6
3,8
4,4

3,7
3,6
4,1

3,7
3,5
4,3

3,7
3,6
4,1

3,6
4,0
4,3

3.7
3.7 
4,1

4,0
3,9
4,5

3,6
2,9
4,0

3,7
3,5
4,3

4,0
3,8
4,2

Valamennyi csoportnál a Móricz-novella aratott sikert. A másik két novella közül a 
fiataloknak és a budapesti munkásoknak a Meddig él egy fa ? , a szófiai munkásoknak pedig 
a Nácik tetszett jobban.

Mind a különböző országban élő, mind a különféle társadalmi rétegekhez tartozó 
csoportok véleménye a Sánta-novella fogadtatásánál tért el legjobban, és az örkény-novel- 
la esetében a legkevésbé.

A Meddig él egy fa ? fogadtatásánál a réteghatárok, a másik két novellánál, de külö
nösen a Nácik kedvelésénél és elutasításánál az országhatárok játszattak fontosabb szere
pet. A Sánta- és az örkény-novella fogadtatásánál a moszkvaiak viselkedése tért el legjob
ban a többiekétől. Mindhárom novellát ők fogadták leghűvösebben, de azért elsősorban a 
munkás férfiak és a középiskolások a felelősek. Akár az olvasói beállítódás esetében, a no
vellák fogadtatásánál is kisebb az eltérés a különböző országokban élő munkás nők, 
mint a munkás férfiak között. Feltűnő a munkás nők egységes viselkedése a Meddig él egy 
fa? fogadtatásánál.

A budapestiek előnye csak egészen halványan érvényesül. A Móricz-novella nem ke
vésbé- tetszik a szófiai munkásoknak, mint a budapestieknek, a Sánta-mű pedig a szófiai 
munkásoknak és a varsói munkás nőknek tetszik jobban, mint a budapestieknek.

Nem vált be a férfiakkal és a nőkkel kapcsolatos előfeltevés sem, a budapestiek ki
vételével nemcsak a Meddig él egy fa ? , hanem a Nácik is jobban tetszik a munkás nőknek, 
mint a munkás férfiaknak. Úgy tűnik ez esetben érvényesült az olvasói stratégia, hiszen 
csak Budapesten vállalták a férfi munkások szívesebben a szellemi munkavégzést, mint a 
munkás nők.

A diákok aktívabb beállítódása a Meddig él egy fa? fogadtatásánál érvényesült tö 
retlenül, a Nácik és a Kis Samu Jóska esetében — különösképpen a moszkvaiaknál — más 
tényezők erőteljesen módosították a stratégiát.

Elképzelhető, hogy a második világháború után a Kis Samu Jóska a 40-50 éves 
moszkvai munkásoknál idillikusnak, „fiaiknak” pedig kissé didaktikusnak tűnik, de ugyan
ez a Nácik esetében semmiképpen sem mondható el. A fasisztákkal szemben fegyveresen 
ellenálló moszkvai „apákat” , és az „apák” hőstetteiről tanuló vagy azokat éppen a kedvenc 
olvasmányaikból ismerő „fiúkat” megzavarhatta a Sánta-novella. Ezt az ésszerűnek látszó 
feltevést nem erősíti meg az, hogy ez a két csoport az Örkény-novellával szemben is elég
gé tartózkodóan viselkedett, de az sem, hogy a moszkvai munkás nők a Sánta-novellát ked
vezőbben fogadták, mint a magyar munkás nők.



A „Milyen irodalmi értéket tulajdonít a műnek? ” kérdésre adott válaszok általában 
harmonizálnak a „Tetszett?” kérdésre adott válaszokkal. Ez nem jelenti azt, hogy a tetszés 
az irodalmi érték megítélése alapján alakul. Inkább lehetne fordítva, de erről sincsen szó, 
hiszen a tetszést indokoló tényezők közül az irodalmi érték csak az egyik, és az olvasók 
nagy részénél korántsem tudatosan, hanem „értékes, mert tetszik” értelemben szerepel. 
Feltételeztük, hogy a mű mondanivalójával való egyetértés mértéke szabályozta a tetszés 
hőfokát. Nem egészen így történt. Valamennyi csoportban szinte kizárólag csak „egyet
értek” és „teljesen egyetértek” választ adtak. Ezt tették a novellákat leghűvösebben foga
dó rétegek is. Mindössze két szembeötlő kivétel akadt : a moszkvai diákok a Sánta-novella, 
a szófiai könyvtártagok pedig az Örkény-novella mondanivalójával jóval kevésbé értettek 
egyet, mint a többiek. Valószínű, hogy a moszkvai férfi munkásoknak másképpen és más 
miatt nem tetszett a Sánta-novella, mint a moszkvai diákoknak. A moszkvai diákoknál a 
művészi érték megítélése és a közleménnyel való egyetértés nemcsak egymással, hanem a 
fogadtatással is összhangban van. A moszkvai férfi munkásoknál a Móricz- és Sánta-novel
la esetében, a szófiai könyvtártagoknál az Örkény-novella esetében nincs összhang a mon
danivalóval való egyetértés és a fogadtatás között. Ügy tűnik, mintha a moszkvai férfi 
munkások csakis esztétikai okok miatt fogadták volna hűvösebben azokat a novellákat, 
amelyeknek mondanivalójával nagyobb mértékben egyetértettek, mint a többiek. Ezt a 
feltevést viszont nem egészen támasztja alá az olvasói stratégia.

A kedvelés vagy elutasítás, illetve közömbös magatartás, vagyis a művel kapcsolatos 
olvasói viselkedés elfedi a művel kapcsolatos olvasói magatartást, amely szorosabb szállal 
kötődik az olvasói beállítódáshoz, mint az olvasói viselkedés.

A „Mért tetszett vagy nem tetszett? ”, a „Mit érzett a mű elolvasása közben? ” és a 
„Miről szólt? ” kérdések feldolgozása, tehát a mű befogadásának (hatásának, értelmezésé- 
пек; vizsgálata még folyik. Azt már látni lehet, hogy a befogadói viselkedés magyarázatá
hoz a befogadást meghatározó egyéb külső tényezők figyelembevétele, illetve feltételezé
se is szükséges. Figyelembe kell venni például azt a fontos tényt, hogy a hasonlónak tűnő 
olvasói beállítódások — ilyen például éppen a szófiai és moszkvai diákoké, akik eléggé el
térően fogadták a Sánta-novellát — másféle olvasmányszerkezethez kapcsolódnak. A fel
adatvállalás igénye például még nem jelent azonos feladatokat. Szükség lenne az irodalmi 
olvasmányszerkezet ismeretére is. Annyit tudunk, hogy az olyan típusú irodalmi művek, 
mint a vizsgálatban szereplő Örkény- és Sánta-novellák, ma még a diákok olvasmányszer
kezetében is nagyon alacsony arányban szerepelnek, és azt is tudjuk, hogy a szófiai és 
moszkvai könyvtártagok olvasmányai között még ritkábban fordulnak elő ilyen művek, 
mint a budapesti vagy varsói könyvtártagoknál. Azt is tudjuk, hogy a szófiai könyvtárta
gok sokkal ritkábban élnek a „nem tetszett” minősítéssel, mint a többiek, és azt is, hogy 
a négy csoport közül a diákok és a varsóiak a legkritikusabbak. Mindez mégsem elég ma
gyarázat. Feltehetően komolyan kell arra is számítani, hogy az olvasók nagy része társadal
mi-történelmi helyzetének, értékrendjének, ízlésének megfelelően különféleképpen átér
telmezi a müvet, és ezt — a most már az olvasó—író társszerzőségében készült „új” művet— 
minősíti, evvel vitatkozik, és erre mondja ki, hogy végül is tetszett vagy nem tetszett.

A végeredmény értelmezése és magyarázata még folyik. Ha arra gondolunk, hogy 
ilyen fajta irodalmi művekkel a kérdezetteknek nagyobb része még életében nem találko
zott, a fogadtatással feltétlenül elégedettnek kell lenni, függetlenül attól, hogy a művek 
élmény-lenyomata mennyire hasonlít az eredetire. Az olvasói stratégia és maga a fogadta
tás elegendő biztosítéknak látszik arra, hogy a művek és élmény-változatuk között ne 
legyen akkora távolság, amely az irodalom integráló szerepét komoly mértékben akadá
lyozza.
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Gereben Ferenc

FILMKULTÚRA ÉS OLVASÁSKULTÚRA

Az egyes művészeti ágazatok (irodalom, képzőművészet, zene, film) befogadási jelenségei
ről külön-külön már viszonylag sokat tudunk. A különböző művészeti ágakkal kapcsola
tos befogadói viselkedésmódok, mennyiségi és minőségi teljesítményszintek együttlétezé- 
sének, egymásrahatásának mikéntjéről azonban még meglehetősen keveset. (Főleg Józsa 
Péter, valamint Halász László—Nagy Attila kutatásaiból.) Még nem eléggé tisztázott, hogy 
az eltérés és hasonlóság jegyei a művészeti ágak, a társadalmi csoportok és a befogadási 
feltételek eltérő, váltakozó közegének függvényében — társadalmilag tipikus módon — 
hogyan, nülyen mértékben erősödnek és halványodnak.

Mindenesetre termékeny hipotézisnek tetszik az a feltevés, mely szerint a külön
böző művészeti ágakra orientált befogadói magatartásformák nem választhatók el mereven 
egymástól, „működésükben” bizonyosfajta ossz erendezett ség és közös meghatározottság 
érvényesül. Ez azt is jelenti, hogy az egyneműség, a megfelelés alapvetőnek tekintett ten
denciáján túlmenően az egyes eltérések mögött sem csupán a véletlen, hanem tendencia
ként érvényesülő törvényszerűségek munkálkodását feltételezzük.

Meggyőző (ha még nem is minden vonatkozásban kimélyített) empirikus bizonyíté
kok szólnak amellett, hogy az irodalmi (vers és próza) és képzőművészeti ízlés1 sőt a ze
nei—irodalmi—képzőművészeti befogadási stratégia2 figyelemreméltó korrelációkat mutat, 
főleg az esztétikai érték dimenziójában.

Az alábbiakban — fő célkitűzésünkként — e kérdéskör tisztázásához szeretnénk 
hozzájárulni néhány (szintén empirikus) adalékkal, összevetve egymással a film- és olvasás
kultúra egy-két befogadási jelenségét.

Másik feladatunknak a moziba járás társadalmi motívumaira, valamint a filmízlés 
néhány szociológiai sajátosságára vonatkozó felmérési tapasztalataink ismertetését tekint
jük, a számszerűségek lehetőségek szerinti mellőzésével.

Adatbázisunk egy — az olvasás jelenségeire is kitérő — filmszociológiai kutatás mel
lékterméked

XA felmérést, mely fő kutatási feladatként a Makk Károly Szerelem című filmjének hatását és befoga
dását vizsgálta, 1971-ben Bertalan Lászlóval és Helmich Dezsővel közösen, a Magyar Filmtudományi 
Intézet és Filmarchívum megbízásából végeztük. A Szerelem című filmmel kapcsolatos legfontosabb 
felmérési tapasztalataink a Filmkultúra 1971/6. számában;3 az olvasásra -  irodalmi ízlésre vonatkozó 
adatok részletesebb ismertetése A Könyv 1973/2. számában4 található. Az olvasási eredményekre 
ezért itt csak utalásszerűén, összehasonlító funkcióval térünk ki.
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A kérdőívünket kitöltő 1056 véletlenszerűen kiválasztott fővárosi (kül- és belterüle
ti) könyvesbolti vásárló természetesen a fővárosi átlagnál magasabb kulturális szintet kép
visel, de mintánk a budapesti könyvesboltok vásárlóközönségét — egy jól körülhatárolható, 
kulturálisan aktív réteget — megbízható szinten reprezentálja.

Válaszadóinknak 22%-a volt munkás, 27%-a alkalmazott, egynegyede értelmiségi; 
a középiskolai tanulók és a főiskolai hallgatók aránya 9—9%-ot te tt ki. (A fennmaradó 
8%: nyugdíjas, háztartásbeli és egyéb.) Ezek az adatok, valamint az a tény, hogy a meg
kérdezettek mintegy 3/4-e rendelkezett legalább középiskolai végzettséggel — erős egye
zést mutatnak más könyvesbolti minták összetételével.5

Előre kell bocsátanunk, hogy felmérésünk a címben jelzett témának csak szerény 
körére terjedt ki. Lényegében csak két alapjelenséget: a moziba járás és az olvasás gyako
riságát, valamint a fűm- és irodalmi ízlést, ezek művelődésszociológiai tanulságait vizsgál
tuk. Ez a tény is aláhúzza a feltárt adatok és tendenciák adalékjellegét.

A MOZIBA JÁRÁS* ÉS OLVASÁS GYAKORISÁGA

A felmérés könyvesbolti helyszínének, a megkérdezettek könyvvásárló voltának logikus 
következménye, hogy mintánk lényegesen gyakrabban olvas könyvet az átlagosnál: mint
egy 75%-os volt a rendszeres könyvolvasók aránya, szemben a fővárosi felnőtt népessé
get reprezentáló 40%-os adattal.6

A moziba járás jelenségeiről, elsősorban a mozüátogatók összetételéről meglehető
sen sokat tudunk Tárnok János alapvető tanulmányának7 megjelenése óta. Úgy érezzük, 
mégsem haszontalan, ha más közegben és más Szempontok alapján végzett felmérésünk 
tapasztalataival kiegészítjük a rendelkezésre áüó képet.

Mintánk moziba járási gyakoriság szerinti megoszlása a következő volt:

Egy héten többször jár moziba 6,3%
Hetenként 16,0%
Kéthetenként 19,1%
Havonta 29,5%
Háromhavonta 11,4%
Félévenként 6,2%
Ritkábban 9,1%
Nem szokott moziba járni 2,1%
Nem válaszolt 0,3%

összesen 100,0% (1056 fő)

xFilmnézési gyakoriság helyett mozilátogatási gyakoriságot nem filmforgalmazási-kereskedelmi szem
pontok előtérbe állítása miatt vizsgáltunk, hanem minőségi megfontolásból: a moziba járás a tv-nézéshez 
képest nagyobb aktivitást igényel.



G E R E B E N  F .:  F IL M K U L T Ú R A  É S  O L V A S Á S K U L T Ú R A  / 4 5

Ez a mozilátogatási intenzitás mintasokaságunk szintjén egy év alatt, egy főre esően 
kb. 22—24 film megtekintését jelenti. Ezzel szemben a főváros 10 éven felüli népességére 
átlagosan 12-13 mozilátogatás esett.® E hozzávetőleges számítások is megbízhatóan jelzik: 
könyvesbolti mintánk a moziba járási hajlandóságot tekintve is jelentősen meghaladja a fő
városi átlagot — éppúgy, mint a könyvolvasás terén. A két művelődési tevékenység viszony
lagos párhuzama azonban korántsem jelent teljes egybeesést, amint azt az alábbi táblázat 
is bizonyítja.

Moziba járási gyakoriság Könyvolvasás gyakorisága
Nagyon gyak

ran
Gyakran Időnként Néha

Hetenként többször 8,0 5,8 2,9 5,3
Hetenként 19,2 15,6 13,8 5,3
Kéthetenként 20,0 20,3 11,6 7,4
Havonta 31,4 29,3 32,6 15,8
Háromhavonta 8,9 12,8 14,5 14,7
Félévenként 3,6 5,2 12,3 14,7
Ritkábban 7,6 9,0 9,4 30,4
Nem jár moziba 1,3 2,0 2,9 5,3
Nem válaszolt - - - U

összesen 100,0 100,0 100,0 100,0

A nagyon gyakori olvasók legnagyobb hányadai nem túl gyakran: átlagosan havon
ta, illetve kéthetente járnak moziba. A mozilátogatás intenzitásának növekedése tehát 
csak egy bizonyos pontig jár együtt az olvasásgyakoriság mértékének emelkedésével. 
A kétféle művelődési lehetőség minimális igénybevétele azonban erős megfelelést mutat.

Néhány független változó „működtetésével” még inkább megbizonyosodtunk arról, 
hogy az olvasás és moziba járás gyakorisága összefüggő, de nem teljesen párhuzamos je
lenségek. így például az iskolai végzettség szintjének emelkedésével — korábbi felmérési ta
pasztalatokkal megegyezően — következetesen emelkedett az olvasás gyakorisági foka.9 
Moziba járás és végzettség között azonban ilyen szoros párhuzamról nem beszélhetünk: a 
hetenként egyszer vagy többször járók aránya — éppúgy, mint a félévenként, vagy ennél 
is ritkább mozilátogatóké — nagyobb volt az alacsonyabb végzettségűek, mint a diplomá
sok között. Adataink szerint a legképzettebbek főként kéthetenként-havonta járnak mo- 
zibax — ez látszik a kulturálisan legtermékenyebb mozilátogatási sűrűségnek. (Ezt az állí
tásunkat felmérésünk más tapasztalatával is alá tudjuk támasztani: a kéthetente-havonkén- 
ti fokozatban mértük a legszínvonalasabb filmízlést is, míg a nagyon gyakori — majdnem

XA diplomások között 36% , a 8 általánosnál kevesebbet végzettek között csak 12% volt a havonkénti 
mozilátogatók aránya.



olyan mértékben, mint a nagyon ritka — moziba járás általában fejletlen ízlésszinttel, fo
gyasztói igényekkel párosult.)x

Feltevésünk szerint az elemzett jelenség főként a befogadás tárgyának (olvasmány
film) specifikus különbözőségére vezethető vissza. Az olvasmány, az írott nyelv elvontabb 
szimbólumrendszerével a befogadó nagyobb aktivitását, szellemi munkavégzését követeli, 
mint a közvetlenebbül megragadott képi kódrendszer. (Ami természetesen nem jelenti azt, 
hogy egy művészi film teljes jelrendszerének dekódolása könnyebb, mint egy lektűré.) 
A rendszeres olvasás tehát szorosabban kötődik az ily képességeket inkább igénylő maga
sabb végzettségi (és fejlettebb ízlés-) szintekhez, mint az elemi szinten kisebb szellemi fá
radságot igénylő — akár nagyon gyakori (de fejletlenebb ízléssel társuló) — filmnézés.

Természetesen a gyakori moziba járás nem zárja ki teljesen a magasabb végzettséget 
és a színvonalas filmízlést. Ez elsősorban egyes tanulórétegeknek (főleg az egyetemisták
nak) köszönhető, akik kötetlenebb életvitelük, több szabad idejük folytán sűrűn, s ugyan
akkor magasabb igényszinttel ülnek be a mozikba.

Adataink szerint Budapesten a tanulók (elsősorban a középiskolások) a mozik leg
gyakoribb látogatói, őket a munkások és az alkalmazottak követik. A munkások körében 
érdekes polarizálódási tendencia figyelhető meg: a nagyon gyakori és a nagyon ritka mozi
ba járás egyforma gyakorisággal található meg ebben a csoportban. Az értelmiségiek — akik 
a főiskolásokkal együtt a legintenzívebb könyvolvasók — a mozi iránt mérsékeltebbel ér
deklődnek: leginkább a közepes intenzitási fokozatokban (havonta — háromhavonta) kép
viseltetik magukat.

Általános művelődésszociológiai tapasztalat, hogy az életkor előrehaladásával csök
ken a kulturális aktivitás. Ez a tapasztalat — emelt szintű mintával dolgozó — felmérésünk
ben is visszaköszönt mind az olvasás, mind a moziba járás vonatkozásában. Azonban nem 
egyformán s nem egyenletesen érvényesülő tendenciáról van szó. A fiatalkori aktív olva
sás — mozilátogatás a huszonéves korszak második felében megtörik, s ezt az erőteljesebb 
csökkenést — a középkorúaknál — egy szelídebb lejtő, majd — 55 év felett — enyhe 
emelkedés követi.

Főleg a huszonéves korban észlelt jelenség érdemel figyelmet. A társadalmi munka- 
megosztásban való (egyre véglegesebb) helyfoglalás, a szakmai specializálódás, a családala- 
pítás-gyerekfogadás és lakásszerzés kora ez: a művelődés fájdalmas térvesztesége mögött 
jó l kitapintható társadalmi tények húzódnak meg. De a változások jelentős része már a 
„huszonévek” első felében — közepe táján lezajlik (vagy beindul) —, az olvasási kedv 
számottevő lanyhulása pedig csak a 30. életév táján mutatható ki. Nem így a moziba járás 
terén: itt ez a „veszélyzóna” a 25. év körül húzódik. A különbséget magyarázhatja, hogy a 
moziba járás az otthontól való távollétet is feltételezi, szemben az olvasással, amit a kis
gyermekekre vigyázó kulturálisan igényes szülő tovább őrizhet meg jó  szokásai között. 
Az életmódváltozás (például a főiskolai tanulmányok befejezése) a moziba járásra közvet
lenebbül, gyakorlatiasabban fejti ki hatását; amint 55 év felett is ( a -több szabad idővel 
rendelkező nyugdíjasok belépésével) erőteljesebben növekszik a mozi, mint a könyv irán
ti érdeklődés.
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x Tapasztalataink jórészt megegyeznek idevágó lengyelországi megfigyelésekkel: ott is a havonta egy- 
szer-kétszer. moziba járók filmízlését találták a legszínvonalasabbnak, s a leggyengébbnek a moziba öt- 
ször-tizenkétszer járók mutatkoztak. (Jerzy Plazewsky: Bocsánat, Önök meghatódnak a moziban? 
Filmvilág, 1971/12. sz.).



G E R E B E N  F .:  F IL M K U L T Ú R A  ÉS O L V A SÁ SK U L T Ú R A  / 4 7

A moziba járási szokások tehát a jelek szerint közvetlenebbül kötődnek az életvitel 
gyakorlati szférájához; az objektív életkörülményekben bekövetkező változásokat szinte 
azonnal lereagálják. Az olvasói magatartást ezzel szemben áttételesebb, összetettebb kap
csolatrendszer fűzi a külső körülményekhez, s jelentősebb megváltozásához hosszabb, a 
szemléletrendszert is mélyen átható érlelődés szükséges.

Mindez természetesen a moziba járás és könyvolvasás mennyiségi jellemzőire vonat
kozik csak: a film-, illetve irodalmi ízlés formájában jelentkező tudati normatívák — mint 
látni fogjuk — egymással szoros kapcsolatban állnak.

FILMÍZLÉS -  IRODALMI ÍZLÉS

A válaszadók kérésünkre megnevezték „kedvenc” íróikat, filmrendezőiket, legmaradan
dóbb film- és olvasmányélményeiket, illetve azokat a filmeket, amelyekkel legkevésbé si
került kapcsolatot teremteniük. E dokumentumok, valamint egy magyar filmeket tartal
mazó listára adott tetszés—nem tetszés szavazatok alapján kíséreltük meg behatárolni 
film-, illetve irodalmi ízlésképletüket.

A módszer mindkét esetben azonos volt: nem egy-egy megemlített szerzőt vagy mű
vet „osztályoztunk”, hanem az egyes válaszadók által preferált szerző-, és műegyüttesekx 
domináns elemeit kutattuk, s az együtteseket összhatásukban minősítettük.

ízléskategóriánkat a kitöltött kérdőívek előfeldolgozása során, konkrét tapasztalat
anyag birtokában alakítottuk ki. Az irodalmi és a filmízlést külön-külön tettük vizsgálat 
tárgyává; a megkérdezettek egy-egy film-, illetve irodalmi ízléskategóriába való besorolá
sát egymástól elkülönítve végeztük el.

„Művészi I.” (Értékes -  magyar vagy külföldi, régebbi 
vagy mai -  művészfilmek szinte abszolút 
dominanciája)

„Művészi II.” (Jobbára — de nem túlnyomórészt -  érté
kes filmek preferálása)

.Érzelmes” (Érzelmes, „szép” -  például Egy férfi és egy 
nő; Phaedra - ,  valamint életrajzi és művé
szekről szóló filmek együttese, illetve do
minanciája)

„Látványos” (Látványos, színes •- általában történelmi — 
szuperprodukciók preferálása)

„Kommersz” (Kommersz vígjátékok, valamint krimik,
kalandfilmek stb. hangsúlyos vagy domináns 
szereplése)

12,3 %

22,8 %

21 ,0 %

17,0 %

22,3 %

Meghatározhatatlan __________ 4,6 %
összesen (=1056 fő) 100,0 %

XA válaszadók például 3729 emlékezetes filmélményről tettek említést — egy válaszadóra átlagosan 
3,5 említés jutott.



Az irodalmi ízlés minősítésére a következő — általában „beszédes” elnevezésű — ka
tegóriákat állítottuk fel10 (a besoroltak százalékszámának megjelölésével): „modem”: 
20,6%;: „klasszikus”: 18,4%; „romantikus”: 13,6 %; „bestseller” (fő alkotója a „nagy iro
dalom” látszatát keltő álművészi irodalom,életrajzregények stb.): 28,9%; „lektűr” (az ol
vasmányirodalom direkt műfajainak: krimi, kalandregény stb. dominanciája): 5,3%; „ro
mantika * lektűr’: 4,6%; (Megállapíthatatlan: 5,3%; az értékeket kerekítettük, ezért nem 
adódik ki a 100%: A következőkben ugyanígy járunk el.)

Ismét figyelmeztetnünk kell arra, hogy az egyes ízléskategóriák képviselőinek arány
számai egy emelt szintű mintában képződtek, s így az a tény, hogy megkérdezettjeink bő 
egyharmada rendelkezik viszonylag fejlett, értékcentrikus film-, illetve irodalmi ízléssel, 
csak a főváros könyvesbolti közönségére általánosítható.

Az ízlésszintek társadalmi meghatározóinak hatása a kétféle művészeti ágban hasonlókép
pen érvényesült.

Az iskolázottság fokának emelkedésével meggyőzően növekedett mind az irodalmi, 
mind a filmízlés esztétikai fogékonyságának foka: a kommersz szintek a 8 általános vagy 
ennél kevesebb végzettséget, az értékes kategóriák („művészi” I. és II., „modern” , „klasz- 
szikus”) a főiskola-egyetem fokozatot vonzották legerősebben. A „látványos” és a „ro
mantikus” szint — a kommersz szintekhez közelítve — elsősorban szintén az alacsonyabb 
végzettséghez kötődött, míg az „érzelmes” és „bestseller” kategóriák leginkább a közép
iskolai végzettséggel'korreláltak.

A társadalmi munkamegosztásban elfoglalt hely is párhuzamosan szabályozta a film
és irodalmi ízlés érzékenységi fokát.
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A filmízlés szintjei Munkás Alkalmazott „Menedzser” „Humán” Középisk.
tanuló

Főisk. hall
gatóértelmiség

„Művész I.” 4,7 11,1 15,8 16,5 10,6 33,0
„Művészi II.” 18,8 17,7 25,4 36,7 21,2 34,0
„Érzelmes” 19,3 26,8 23,4 17,4 16,4 10,3
„Látványos” 18,4 20,1 14,5 13,8 17,3 10,3
„Kommersz” 33,3 21,2 17,1 11,0 28,7 6,8
Ismeretlen 5,1 3,1 3,8 4,6 5,8 5,6
összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Táblázatunk tanúsága szerint legnívósabb filmízléssel az egyetemisták, majd a hu
mán-értelmiségiek-* rendelkeznek, a „menedzser-értelmiségiek”** ízlésarculata valamivel 
jobban hasonlít az alkalmazottakéhoz (főleg az „érzelmes” s tegyük hozzá: a „bestseller” 
szintek népszerűségében) mint a másik értelmiségi csoportéhoz. A munkások (és a közép
iskolai tanulók) körében találtuk legmagasabbnak a „kommersz” szint képviselőinek ará
nyát. Az irodalmi ízléskategóriák is ehhez hasonló erővonalak mentén rendeződtek:11

xPedagógusok, orvosok, jogászok, művészek, a társadalomtudományi kutatás és tömegkommunikáció 
kvalifikált munkatársai.

xxAz ipar, kereskedelem, közigazgatás, valamint a műszaki és természettudományos kutatás területén 
dolgozó vezető, illetve magasabb végzettségű szakemberek sorolódtak ide.



G E R E B E N  F .:  F IL M K U L T Ú R A  ÉS O L V A SÁ SK U LT Ű R A  / 4 9

Az esztétikailag legszínvonalasabb ízlés a 18—30 éves korcsoportokat, azon belül is 
elsősorban a 21-25  éveseket jellemezte. A 30 éves „korhatár” az ízlés vonatkozásában is 
jelentős válaszfalnak bizonyult. Ez életév körül a legfejlettebb ízlésszintek jelentősége 
szinte zuhanásszerűen csökkent (s a csökkenő tendencia — szelídebb formában — az élet
kor előrehaladásával tovább folytatódott); ugyanakkor a „látványos” („romantikus”) és a 
kommersz szintek szerepe megnövekedett. (Az „érzelmes” és a „bestseller” ízléstípusok 
elsősorban a középkorosztályokhoz kötődtek.) A 30. életév körül (és előtt) fellépő — fö n 
tebb már említett — életmód-változások erős hatására jellemző, hogy mintasokaságunk 
minden rétegében negatív változásokat indukált:

Filmízlés Munkás Alkalmazott „Menedzser”
értelmiség

„Humán”
értelmiség

21 -30 31 -4 0 2 1 -3 0 31 -40 21 -3 0 3 1 -4 0 21 -30 3 1 -4 0
évesek százalékában

„Művészi” 
I. * II. 30 7 39 11 48 45 63 42

„Kommersz” 28 42 20 17 11 26 8 14

A fenti adatok meggyőzően bizonyítják, hogy a két legfejlettebb fflmízlés-szint ösz- 
szesített aránya 30 év felett szinte valamennyi rétegben csökken, a kommersz szinté pedig 
emelkedik.x (Hasonló jelenséget észleltünk az irodalmi ízlés vonatkozásában is.)12

A befogadók neme — tapasztalataink szerint — az .ízlésszint alakításában viszonylag 
szerény szerepet játszik. A megkérdezett férfiak ugyan valamivel nagyobb arányban soro
lódtak be a legnívósabb film- és irodalmi ízléskategóriákba, mint a nők, de ez elsősorban 
a nőknél magasabb átlagos iskolázottsági szintjükkel magyarázható. Ezt az bizonyítja, 
hogy azonos végzettségi fokon (különösen a középiskola és az egyetem szintjén) már lé
nyegében nincs nívókülönbség a két nem ízlésszintje között. Az „érzelmes” és a „best
seller” ízléskategóriák esetében (melyek láthatólag elsősorban a nőkre jellemzőek) a kü
lönbség a végzettség emelkedésével csökken, bár nem szűnik meg. Tehát az iskolai vég
zettség (több más, most nem érintett társadalmi tényező mellett), mint erősebb meghatá
rozó képes korrigálni — ha nem is teljesen és minden vonatkozásban megszüntetni — a ne
mi hovatartozás befolyásoló szerepét.

Az egyes film- és irodalmi ízléskategóriák szoros együttjárását, hasonló „működését” az 
eddigiekben lépten-nyomon tapasztalhattuk — az alábbi táblázat a két kategóriarendszert 
most közvetlenül viszonyítja egymáshoz.

A beosztottaknál a „kommersz” szint arányszáma 30 év felett nem emelkedik — ezt az „érzelmes” és 
„látványos” szintek jelentőségének nagyarányú növekedése helyettesítette.
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Filmízlés
szintjei

Irodalmi ízlésszintek
„Modern” „Klasszikus” „Romatikus” „Bestseller” „Lektűr”

„Művészi I” 29,5 26,8 _ 2,0
„Művészi II” 42,8 33,5 6,3 16,4 2,9
„Érzelmes” 8,8 18,6 20,1 36,9 16,2
„Látványos” 8,8 14,4 30,5 14,8 27,6
„Kommersz” 5,5 5,2 32,0 26,6 51,4
Ismeretlen 4,6 1,5 11,1 3,3 1,9
összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

A megfelelés láthatóan szoros: a nagyobb esztétikai fogékonyságról tanúskodó film- 
izlés-szintek színvonalasabb irodalmi ízlést, a kommersz filmpreferenciák hasonló nívójú 
irodalmi ízlést vonzanak. Korreláció azonban nemcsak az értékszint, hanem bizonyos jel
legbeli-„műfajbeli” vonások terén is kimutatható: a látványosságot igénylő fílmízlés ui. 
elsősorban a „romantikus” , az „érzelmes”:szint pedig legjobban a „bestseller” kategóriának 
felel meg, ezek mögött az ízléspreferencia-párok mögött pedig azonos attitűdöt lehet fel
tételezni.

Felkeli azonban figyelnünk arra is, hogy amíg a „modern” szinten olvasóknak mint
egy háromnegyede rendelkezik egyúttal fejlett („művészi I-II.”) filmízléssel, addig a „mű
vészi I.” filmízlés-kategória képviselőinek kb. 90%-a olvas „modern” vagy „klasszikus” 
szinten.

Ez azt jelenti, hogy a fejlett filmízlés inkább feltételez fejlett irodalmi ízlést, mint 
fordítva — ami úgy is értelmezhető, hogy az esztétikailag magas szintű filmízlés az esetek 
túlnyomó többségében differenciált olvasás-befogadói készségekre támaszkodik, illetve 
láthatólag szüksége van ezekre a fejlett irodalmi ízléssel járó befogadási készségekre. Ezzel 
szemben a fogékony olvasói magatartás „önállóbb” , kevésbé feltételez az olvasáskultúrán 
kívüli képességeket, s bár magában hordja a filmkultúrára való kiterjesztésének lehetősé
gét, nem okvetlenül realizálja azt.

Ez utóbbi jelenség talán magyarázható azzal is, hogy a filmet sokan — köztük fejlett 
olvasáskulturájú emberek — elsősorban szórakozási lehetőségnek tartják. Az is elősegíti, 
hogy míg a fogékony olvasói ízlés állandóan találhat tárgyat készségeinek foglalkoztatásá
ra, addig a fejlett filmízléssel rendelkezőknek ritkábban van módjuk igényeiknek megfele
lő művészi filmalkotások befogadására (a már említett összefüggés, hogy a befogadási gya
koriság növekedése csak az irodalmi ízlés esetében járt együtt következetesízlésszint-emel- 
kedéssel, s nagyon gyakori mozilátogatás főleg fogyasztói igényekkel párosult, szintén erre 
utal).

Utóbbi gondolatainkat összegezve azt mondhatjuk, hogy a magasabb szintű film
kultúra kialakításában jelentős szerepe lehet a fejlett irodalmi ízlésnek. Az olvasói ízlés 
fejlesztése természetesen nem hozza magával automatikusan a filmízlés fejlődését: a ma
gas szintű filmbefogadás specifikus feltételeként ki kell alakulniuk a képi kultúra, a képi 
látásmód speciális fogékonyságainak is.

Ugyanakkor tudjuk azt, hogy a filmekkel szembeni válogató közönségmagatartás 
kedvez a kultúrának. Ennek kialakításában pedig — az életkeretek és az életmód kulturál
tabbá tételét célzó erőfeszítések mellett — nagy szerep és nagy felelősség hárul az olvasás
kultúrára.
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Halász László

EGYSÉGES ÉS SZILÁRD-E 
AZ EGYÉNI ÍZLÉS?

Aligha lenne termékeny, ha az ízlés fogalmi meghatározásáról folyó vitákhoz csatlakozva 
az ismerteknél teljesebb definícióval próbálkoznánk. Annak érdekében, hogy a pszicholó
gus vizsgálatait végezni tudja, kielégítő, ha az ízlést mint személyiségvonást: az egyén esz
tétikai objektumokkal, illetve objektumok esztétikai tulajdonságaival kapcsolatban aktua
lizálható attitűdjeinek együtteseként kezeli.

Egy nagyobb vizsgálatx adatai alapján ezúttal az egyéni ízlésnek azokra az összefüg
géseire irányul figyelmünk, amelyek a közművelődés stratégiája szempontjából a leglénye
gesebbek. Vajon egységes-e valamilyen — a személyiséghez képest külső — Szempontból az 
egyéni ízlés? Például jellemezhető-e az esztétikai értékek bizonyos szintjével? Esetleg ta- 
lálható-e ennél szűkebb vagy tágabb kategória, amely az ízlés-attitűd egységes alapjaként 
értelmezhető? Hogyan viszonyul egymáshoz a különböző esztétikai szférákra -  az iroda
lomtól a lakberendezésig — vonatkozó ízlés? Lehet-e következtetni az egyik alkotás vagy 
alkotáscsoport megítéléséből egy másik megítélésére, illetve magára az egyéni ízlésre? Vé
gül: mennyire szilárd, állandó időben mindaz, amivel az egyéni ízlést leírjuk?

Miközben a válaszokat keressük, tisztáznunk kell, hogy az ismeretes ízlésfeltáró ku
tatási módszerek közül melyiket milyen összefüggésekben használhatjuk fel. És gondolat
menetünk végén talán arról is mondhatunk valamit, hogy milyen stratégiát kell követnie 
a közművelődésnek, hogy a leírt ízlésállapotot a számunkra kedvező irányba befolyásolni 
tudja.

Az ízlés egységességére vonatkozó kérdéseinket nem mi fogalmaztuk meg először 
— azokat közel négy évtizede felvetette az angol kísérleti esztétika, és legcsattanósabb vá
laszként mindmáig az ő eredményeiket szokás idézni. Ahogy Eysenck leírásából Ismerjük, 
művészek, esztéták és műkritikusok közreműködésével különféle vizuális esztétikai inger
forrásokból: színkombinációkból, arcképekből, tájképekből, könyvborítókból, ezüstne
mükből, szobrokból, tájfényképekből, szőnyegekből stb. külön-külön sorozatokat készí
tettek, minden egyes sorozaton belül a szakértők ítéletei alapján megállapítva az esztétikai 
kvalitástól függő rangsort.

Az elvégzett kísérletben azután azt találták, hogy az a személy, akinek az egyik vi
zuális művészeti területen megegyeztek az ítéletei a szakértői rangsorral, akinek jó volt az 
ízlése, az a többi területen is hasonlóan jó ízlésűnek bizonyult. Igaz, ha merőben ellentétes

X г » *  t  ,  » > ,A KMK Olvasaskutatasi Osztálya megbízásából Nagy Attilával közösen végeztünk egy vizsgálatot, 
amellyel a könyvtárnak az olvasásra gyakorolt hatásához próbáltunk közelférkőzni. E vizsgálatot egé
szében még csak érinteni sem kívánom, mivel Hatásvizsgálat a könyvtárban címmel az első kötet az NPI 
kiadásában megjelent, és a második kötet készülőben van.



stílusú műveket helyeztek egy sorozatba, a stíluspreferenciák bizonyos mértékig elhomá
lyosították a kvalitáskülönbségek egységes megítélését. Némileg hasonló történt a kimon
dottan érzelmekben dúskáló, illetve érzelmileg végsőkig visszafogott müvek megítélésével. 
A zene, illetve a költészet terén is hasonló eredményeket kaptak.

Az általunk megfogalmazott első kérdésre ezek alapján a válasz így hangzana: bizo
nyosra vehető, hogy van a képző- és iparművészeti, van a lírai, van a zenei jó ízlésnek (a jó 
ízlés mértékének) egyéni állandója, aminek zavartalan működését legfeljebb a fent neve
zett diszpozíciók keresztezik. A szóban forgó egyéni jellegzetesség felettébb szilárd; 
Eysenck meg is van győződve a konstans örökletes idegrendszeri háttérről.

Mégis tanácsos alaposabban próbára tenni az egyéni ízlésállandókonzisztenciáját. 
Mi történik, ha nemcsak azt tekintjük mérvadónak, ahogy a különböző sorozatokból a ha
sonló értékű, a sorozatoknak mindig azonos pontján levő egy-egy produktum az egyének 
ítéleteiben egymás mellé rendeződik, hanem azt a kapcsolódási mintát is, amely hasonló és 
különböző értékű produktum megítélését szervezi?

Különböző értékű festmények egy sorozatának megítélésekor például a konziszten
sen működő egyéni ízlésállandótól elvárható, hogy az egymástól nem túlságosan eltérő ér
tékű művek megítélése együtt jár: ezek a hasonlóan minősítettek nyalábjába kerülnek, 
ugyanakkor taszító kapcsolatot fognak mutatni e sorozat azon tagjaival, amelyeknek 
mondjuk ellentétes értéktöltésük miatt egy másik nyalábot kell alkotniok. Hosszabb idő 
múlva újból el lehet végezni a vizsgálatot ugyanezekkel a személyekkel, hogy lássuk: tény
leg olyan szilárd-e ez a szerkezet.

Két év alatt két ízben vizsgáltuk meg ugyanazt a közel négyszáz veszprémi és szom
bathelyi személyt (általános iskolát, szakmunkásképzőt, szakközépiskolát, gimnáziumot, 
főiskolát és egyetemet végzettek nagyjából hasonló arányban oszlottak meg közöttük).

A nagyszámú vizsgálati egység között versrészletek és festményreprodukciók meg
ítélésére is sor került. Az időkorlát miatt versek helyett pár soros versrészleteket (össze
sen húszat) alkalmaztunk, vállalva annak következményeit, hogy a műből kiemelt rész 
nem képviselheti magát a művet: a töredék értéke nem azonos a mű értékével. Nem is 
azoknak a költeményeknek a megítélését akartuk megismerni, amelyekből a részletek va
lók. Különböző érték- és ízléslehetőségek megtestesítőiként tekintettük őket. A versrész
leteket XIX. és XX. századi magyar költők műveiből válogattuk oly módon, hogy a vizs
gáltak hasonló téma minél változatosabb költői kezelésmódjával találják magukat szembe.

Megfelelő viszonyítási keret megteremtése érdekében 12 szakértő — egymástól füg
getlenül -  minősítette a versrészleteket ötfokú skálán. A részletek két élesen elhatárol
ható csoportba különülnek: azokra, amelyek ebben a töredékes formában is művészi érté
ket képviselnek, és azokra, amelyek ennek híjával vannak. Mindegyik csoporton belül to
vábbi tagolódást biztosít a hagyományos lírai szemlélet- és szerkesztésmódhoz való vi
szony.

14 különböző értékű, de tematikailag hasonló festmény fekete-fehér reprodukciójá
nak megítélése követte a versrészleteket. Ezeket is szakértők minősítették, és hasonlóan 
csoportosíthatók, mint a versrészletek.

Első megközelítésben úgy gondoltuk, hogy ha a kiáltóan legértékesebb és legérték
telenebb művek megítélését fogjuk megvizsgálni, a megfelelések feltétlenül kiugranak. 
Ezért a szakértői vélemények alapján kiemeltük a két-két legjobbnak (Radnóti: Tétova 
óda, Ady : De ha mégis? Brueghel: öreg parasztasszony, Giotto: Maesta-részlet), illetve a 
két-két legrosszabbnak (Pósa: Ha nagyon feszítjük, Szász G: Ah, e percnek, valamint is
meretlen giccsőr: táncosnő és cigánylány) minősített műveket-részleteket. Helyzetünket
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megkönnyítette, hogy a vizsgálati személyek véleménye a két legjobb festmény kivételé
vel megegyezett a szakértőkével. Az ötfokú skálán ők is ezeket a műveket értékelték leg
többre, illetve legkevesebbre.

A megfeleléseket korrelációszámítással határoztuk meg. Nyomatékosan hangsúlyo
zandó, hogy az adatok (jelen esetben művek megítélése) közötti korreláció önmagában 
semmit sem mond a közöttük levő kapcsolat oki természetéről, kizárólag a viszony erejét 
és irányát állapítja meg. Figyelembe kell azt is vennünk, hogy az eredmények elválasztha
tatlan függvényei a mindenkori keretnek, azaz jelen esetben azoknak a műveknek, ame
lyeknek megítélésére a vizsgálati személyek lehetőséget kaptak.

Anélkül tehát, hogy szükségképpen feltételeznénk az ítéletek között immanens 
megfeleléseket, a korrelációs együttható jelentése jól leolvasható.

Az említett Eysenck-féle (és több hasonló) vizsgálat tanulságait többé-kevésbé elfo
gadva, arra számítottunk, hogy külön a versrészletek és külön a festményreprodukciók 
megítélése világos szerkezetet alkot (jó a jóval, rossz a rosszal társul), de már kevésbé erős 
egységet vártunk a hasonló értékű versrészletek és festményreprodukciók között. És úgy 
gondoltuk, hogy két év távolából figyelemre méltó elmozdulások lesznek, ha másért nem, 
az egyének bizonytalankodásai, ingadozásai miatt.

A vizsgálati személyek természetesen a szerző neve és a mű címe nélkül kapták meg 
a részleteket, illetve reprodukciókat. A lineáris korrelációszámítás eredménye az 1. ábrán 
látható.

Legfeltűnőbb, hogy a két-két avitt-konzervatív giccsízlést képviselő versrészlet és 
festmény milyen szoros (minden lehetséges módon egymásba kapcsolódó), milyen erős (a 
vonal vastagsága a 99 %-os valószínűséget is jóval meghaladó szignifíkanciát jelzi), és mi
lyen tartós (a két párhuzamos vonal jelzi: két év során változatlan) szerkezetet alkot. Tő
lük világosan elkülönül az az ízlésszerkezet, amelyet az adott vizsgálati keretben legérté
kesebb művek alkotnak. Bár az elkülönülés egyértelmű, hiszen egyetlenegyszer sem fordul 
elő, hogy két ellentétes értéket képviselő mű között érdemleges kapcsolat teremtődött vol
na, teljesen végletesnek mégsem mondható. Ez ugyanis azt is feltételezné, hogy a kétpólusú 
szerkezet elemei között szoros, erős és tartós negatív korreláció, azaz taszító viszony jöjjön 
létre. Mint láthatjuk, ez csak három alkalommal következik be (ekkor sem maximális erő
vel).

De maga a legkedvezőbbnek minősített művek megítélése sem olyan tökéletesen 
egységes, mint az értékteleneké. A szakértők véleménye szerint két legkiválóbb festmény 
megítélésében eltérést tapasztaltunk. Giotto művét a vizsgáltak is nagyra tartották, nem így 
a sokkal szabálytalanabb, zavaróbb Brueghel-művet, az öregedés, a tragikus és a rút külö
nös egységét. Az 1. ábra felső része jelzi, hogy — bizonyáranem függetlenül művészeti ne
velésünk féloldalasságától — azok, akik jó ízlésükről tanúságot téve pontosan a „helyére 
tudják tenni” az olyan ugyancsak nem idilli, nem egysíkú, bár érzelmileg kifejezetten szár
nyaló lírai alkotásokat, mint Ady és Radnóti műveinek részlete, nem tudnak hasonló pon
tossággal eljárni az említett képzőművészeti alkotásokkal. Igaz az is, hogy a skála alsó vég
pontjain helyet foglaló két-két mű megítélésével a vizsgáltaiénak sokkal könnyebb dolguk 
volt: azok kiáltóan árulkodnak egy olyan ízlésideálról, amelyet e körben már egységesen 
elutasítanak. Mindenesetre az így, első megközelítésben kapott eredmények azt látszanak 
igazolni, hogy a Urai és a festészeti ízlés konzisztens és szilárd.
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A SZAKÉRTŐK ÉS A VIZSGÁLATI SZEMÉLYEK ÁLTAL EGYARÁNT LEGKEDVEZŐBBNEK 
ÉS LEGKEDVEZŐTLENEBBNEK MINŐSÍTETT KÉT-KÉT VERSRÉSZLET ÉS FESTMÉNYREP
RODUKCIÓ KÉT ÉV ELTELTÉVEL ISMÉTLŐDŐ MEGÍTÉLÉSÉNEK KAPCSOLÓDÁSI MINTÁJA
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Nem feledkezhetünk meg azonban arról, hogy eddig a megítélt művek sokaságából 
kiemelt szélső értékekkel dolgoztunk. A második megközelítésben tágítanunk kell a kor
relációs elemzés körét. Vonjuk hát be azt a négy versrészletet és négy festményreproduk
ciót is, amelyeknek véleményezésében a legfeltűnőbb eltérés észlelhető a szakértők és a 
vizsgálati személyek átlagítéletei között.

A vizsgálati személyek mindkét alkalommal egyformán kedvezően értékelték Farkas 
I.: A te szerelmed, és Baranyi.Megbocsátom című, hagyományos stílusuk ellenére bizo
nyos mai slágerszövegekhez közelítő versrészleteit (ezek náluk az élbolyba kerültek; a 
szakértőknél az előbbi a listazárók között van, de az utóbbit is az alsó középmezőnybe 
sorolták), ugyanakkor — ellentétben a szakértőkkel — mindkétszer igen kedvezőtlenül ér
tékelték József A ttila://a nem szorítasz és Pilinszky: Utószó című versrészletét; az előbbit 
valószínűleg „szürrealisztikus” merészsége, az utóbbit érzelmi visszafogottsága, „konstruk- 
tivisztikus” keménysége miatt.

A már ismert négy kép közül Giotto művét most kiszorítja Leonardo: Szent Anna 
harmadmagával (részlet), amelyet a vizsgálati személyek mindkét alkalommal a legkivá
lóbbnak tartanak. E mű a szakértőktől is ugyanolyan magas pontszámot'kapott, de ők 
Brueghel képéről nem szólva előbbre helyezték Giottóét is. Továbbiakban figyelmünk fó
kuszába kerülnek Munch: Sikoly és Klee: Senecio című, a szakértők által magasra tartott 
művei, amelyeket a vizsgálati személyek alaposan hátra helyeznek, valamint Cézanne: 
Victor Choquet és Courbet: Jules Valles című képei, amelyeket jóval felülértékelnek.



Az okok jól ismertek, a hagyományosság-hagyományellenesség ilyen szelíd képviselői is 
erős reakciókat váltanak ki még az átlagos iskolázottsági szint felett álló minta tagjainál is.

A felsorolt nyolc-nyolc mű teljes korrelációs mátrixát is elkészítettük mindkét vizs
gálat során, de az alábbiakban csak a leglényegesebbeket tüntetjük fel: amelyek mindkét 
alkalommal, legalább három egymáshoz kapcsolódó mű között észlelhetők.
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A KIEMELT NYOLC VERSRÉSZLET ÉS NYOLC KÉP MEGÍTÉLÉSÉNEK KAPCSOLÓDÁSI 
MINTÁJA AZ ISMÉTLŐDŐ EGYÜTTJÁRÁSOK ALAPJÁN

SZÁSZ G.

RÁD NÖTI
• BARANYI

2. ábra

Amint a 2. ábrán látható, a kép most már nem olyan szép. Annak ellenére, hogy a 
vizsgálatba bevont művek számát csak megkétszereztük és annak ellenére, hogy számos 
esetleges inkonzisztens kapcsolatot a feldolgozás során elhagytunk, az ízlés inkonziszten
ciája nyilvánvaló. Erre vallanak akár a Pilinszky—József Attila—Farkas I., akár a Szász G.— 
—Courbet—Cigánylány, akár a Pilinszky—Posa—Farkas művekből álló nyalábok. A vizsgá
lati személyekben tehát erős hajlandóság él arra, hogy a felül- és alulértékelések egybemo
só torzításai következtében teljesen különböző értékű müveket hasonló módon kezeljenek.

Igaz, a Posa—Szász—Farkas versrészletek és a cigánylányt, valamint táncosnőt ábrá
zoló festményreprodukciók valóban egységes nyalábot alkotnak, mindegyik tag szemet 
szúróan ugyanazt az ízlésideált fejezi ki. Minthogy azonban ebbe a nyalábba tagolódik 
egyik oldalon Courbet festménye, másik oldalon Pilinszky, illetve József Attila műve, még 
ezúttal sem mondható, hogy aki hajlamos a fent említett giccses festmények elfogadására 
vagy elutasítására, az egyúttal csak a hasonlóan avitt-olcsó versrészleteket hajlamos előny



ben részesíteni vagy elutasítani. És a nyalábokat korántsem csak az zavarta össze, hogy el
térő stílusú müvek is idekerültek. Megfontolandó az is, hogy értelmes dolog-e az egyéni 
ízlés konzisztenciájáról beszélni akkor, ha a jelzett műrészletek által képviselt stílusok ek
kora ellentmondásokat okoznak'. A 2. ábra azt is mutatja, hogy pontosan a művek fele 
izolált maradt, ami azt jelenti, hogy ezeknek megítélésében a vizsgáltak önmagukhoz ké
pestmásként járnak el. Közülük semelyik mű fogadtatásának mértékéből nem következik, 
hogy egy másik művet hogyan fogadnak.

Az első megközelítéssel kapott eredményekkel szemben gyanakodásunk tehát jogos 
volt. Többfajta értékváltozatot képviselő művek körének nem is túlságos tágítása után 
nemhogy lírai és festészeti ízlés között nem tapasztalható összefüggő szerkezet, de külön- 
külön a lírai, illetve a festészeti ízlésen belül sem.

Közbevetőleg szeretnék emlékeztetni Józsa Péter e folyóiratban nemrég publikált 
munkájára, amelyben festmények reprodukciója és regények megítélésének együttes ered
ményeit ismertette, több mint 300 személlyel végzett vizsgálata alapján. Ő jelentős művé
szek egytől egyik értékes alkotásait használta, és így a stílushoz, a megközelítésmódhoz 
— a mű tényleges minőségétől függetlenül -  kapcsolódó ízléspreferenciák szerepét helyez
te előtérbe. Még ebben a — talán szabad így mondani — könnyebb kérdésben sem talált 
bizonyítékot az olvasási és a képzőművészeti kultúra közötti összefüggésre.

Mindezekben a kutatásokban, amelyekről eddig szóltunk, közös, hogy viszonylag 
nagyszámú személy viszonylag sok művet ítélt meg, és az eredmények feldolgozása vala
miféle korrelációs elemzéssel történt. Ez a számítás a mindenkori két ítélet közötti vi
szonyt az egész vizsgálati mintánál határozza meg, de ehhez sorban minden egyes személy 
mindenkori két ítéletének egybevetésével ju t el. A vizsgáltak nagyobb száma tehát ahhoz 
kívánatos, hogy a korrelációk bizonyos általános érvényű egyéni tendenciára vessenek 
fényt.

De az eredmények még így sem mondanak semmit arról, hogy adott vizsgálati minta 
egyes tagjai mennyiben követik a tendenciát, azaz, hogy a kísérletbe felvett művek alap
ján milyen az egyes személyek ízlésének szerkezete. Pedig feltehető, hogy ha ezt a szerke
zetet számszerűen meg tudnánk határozni és azután az azonos személyek különböző (pél
dául lírai és prózai) jellemzőit vethetnénk egybe, az eddigieknél megbízhatóbb választ kap
hatnánk a bennünket foglalkoztató kérdésre.

Ebben egy másik, az MTA Pszichológiai Intézetében végzett vizsgálatunk vonatkozó 
adatai igazítanak el. Az említett 20 versrészletet 200 fővárosi III. osztályos gimnazistával 
is véleményeztettük. Felük a szerző nevének ismeretében, felük a név feltüntetése nélkül 
olvasta a műveket. Bár a presztízs- és kontextushatás élesen megmutatkozott az átlagíté
letek számszerű nagyságában és heterogeneitásában (a szerző nevének hiányában kevésbé 
differenciáltan: óvatosabban és nagyobb változékonysággal, bizonytalanabbul ítélték meg 
a versrészleteket), a művek sorrendje igen szorosan megfelelt egymásnak. Azaz — ha elté
rő arányban is — alapjában ugyanazokat találták értékesnek és ugyanazokat értéktelennek 
mindkét csoport tagjai.

A versrészletek mellett nem festmények, hanem egy másik irodalmi műfajt képvise
lő rövid prózai művek: eredeti művészi elbeszélések és általunk különböző mértékben tor
zított, értéktelenné tett hamisítványaik megítélésére (összesen tízre) került sor.

Az összes kapcsolatlehetőség meghatározása után a versrészleteknél is, a rövidpróza- 
változatoknál is kiemeltük az egymással legszorosabban összetartozó nyalábokat. A nya
lábok között éppúgy volt olyan, amelyik csupa teljesen értéktelen (avitt-konzervatív, illet
ve durván meghamisított) művekből állt, mint olyan, amelyikben csak jelentős értékű ere
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deti alkotások voltak. De nem egy olyan — a vizsgáltak által kedvezően fogadott -  nyaláb 
is kimutatható volt, amelyben az értékes művekhez gyatra alkotások is párosultak.

Az ellentétes irányú: kedvezően, illetve kedvezőtlenül fogadott művek nyalábjaiból 
álló erőterek (vektorok) a további számítás alapját jelentették. Belőlük kiindulva, megle
hetősen hosszadalmas számítástechnikai eljárással módját ejtettük, hogy minden egyes 
vizsgálati személynél megállapítsuk, mennyire egységes-rendezett az ízlése (mennyire jel
lemzi, hogy mindig csak az értékes művek nyalábjait választja és az értékteleneket utasítja 
el vagy fordítva) a versrészletek, illetve a rövidpróza-változatok esetében. A vizsgáltaknak 
csak mintegy tizenöt százaléka tűnt ki azzal, hogy konzisztensen elutasította az egyik pó
lushoz közelítő nyalábok tagjait és hasonlóan elfogadta a másikéit.

Ez a nagyfokú rendezetlenség az értékrend bizonytalanságaira és a vele járó komp
romisszumkészségre utal. Az egyéni ízlés objektív inkonzisztenciája (a valóban értékes és 
értéktelen művek hasonló kezelése egy-egy művészi ágban) nem szükségképpen von ma
gával szubjektív inkonzekvenciát. Meglehet, hogy az egyén önmagához (saját ízlése megha
tározottgyengeségeihez) meghökkentően hű, akármilyen művészetről legyen is szó. A vizs
gálatunkhoz kapcsolódó kérdés ezek után így hangzik: vajon a személyek ízlésszerkezeté
ben tapasztalható rendezetlenség azt jelenti-e, hogy a lírai ízlésük rendezetlensége alapjá
ban megegyezik rövidprózai ízlésük rendezetlenségével?

Az eredmények egyértelműek. Az ízlés rendezetlenségének mértéke sokszor egészen 
más a lírai müvek esetében, mint a rövidprózai műveknél. Más szóval: eredményeink — vá
rakozásunkkal ellentétben — semmiképpen sem igazolják, hogy az egyén egyik értékská
lán való helyéből bejósolhatnánk pozícióját a másikon. Közvetlen megfelelés az egyén 
lírai és epikai müvekkel kapcsolatos ízlése között nem valószínű, mert az előbbi értelem
ben körülhatárolt objektív inkonzisztencia szubjektív inkonzekvenciával is jár. Másként 
fogalmazva: az egyik területen az értékelési sémák használata kevésbé inkonzisztens, te
hát az ízlés érdemlegesen pallérozottabb, mint a másikon. Vagyis az egyéni izlésszerkezet 
tanúsága szerint nemcsak az irodalmi és a képzőművészeti ízlés egysége mondható kivéte
lesnek, hanem az egységes irodalmi ízlés is az.

Összegezésként bizonyára az a legbölcsebb, ha igyekszünk túllépni a vizsgálatokon, 
és arra keressük a választ, hogy a mindennapi körülmények között mennyire érvényesek 
eredményeink. Az ízlés objektív inkonzisztenciájának mértéke nyilvánvalóan függvénye a 
társadalmi munkamegosztásban elfoglalt helynek, életmódnak, iskolázottságnak stb. De 
még a szakértőknél is, amint olyan területre vetődnek, ahol kevésbé otthonosak, ízlésítéle
tük inkonzisztenciái m eg elennek. Tehát az inkonzekvenciák, vagy ha jobban tetszik: egye
netlenségek is élesebben előtűnnek egybevetés esetén. És eltekintve attól a tautológiától, 
hogy az ízléshierarchia magasabb fokán állóknak általában mindenféle művészi ízlése fej
lettebb, mint azoké, akik alacsonyabb fokon vannak, semmi jele, hogy a képzettebbek lí
rai és epikai, vagy lírai és festészeti ízlésszerkezete mögötti meg nem felelés viszonylagos 
mértéke eleve kisebb lenne az alacsonyabb fokon állók ízlésszerkezetének meg nem fele
léseinél.

Az eredmények érvényességén töprengve, kívánatos eltűnődnünk magán a vizsgála
tokban legtermészetesebbnek ható eljáráson is. A vizsgálati személyeket művek olvasása 
(nézése) után véleményük közlésére, ítéletalkotásra késztetjük. Az impressziók, ítéletek 
határozott verbalizációjának, az értékelésnek a kényszere felettébb kényes tényező. Egy

x Az eljárás -  amelynek ismertetésére itt nem kerülhet sor — kidolgozása Engländer Tibor kollégám 
invenciózus munkájának köszönhető.
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művel való találkozásnak lényegében mások a következményei a szokásos és a vizsgálati 
helyzetben. Mindennapi körülmények között az olvasást (festmények nézését) olykor nem 
követi semmi, olykor — rendszerint nem közvetlenül a befogadás után — társaságban kerül 
sor az addig jobbára nem verbalizált, homályos, töredékes vélemény kimondására, amely 
tetszés szerint vonatkozhat a mű hangulatára, témájára, szerkezetére, nyelvére, szerzőjére, 
mondanivalójára, a befogadás történetére. A vizsgálati helyzetben viszont a befogadást fel
tétlenül követi az ítéletalkotás, ráadásul számszerű formában, kizárólag egy-két megkö
tö tt dimenzión.

Paradox módon mégsem a vizsgálati helyzet nagyobb követelményei között érdekel
tebb általában az egyén, hanem mindennapi feltételek között. Attól kezdve, hogy hangu
latának és szokásainak, pillanatnyi céljainak és kedvelt műfajának megfelelően ő választja 
ki, mit olvas (néz), odáig, hogy hol, hogyan olvas (néz), és mikor hagyja abba — ő szabja 
meg a feltételeket. Számos szituatív tényező érvényesül, egy-egy helyzetre eltérően irá
nyuló attitűdökkel, egyszersmind az ízlés megnyilatkozásainak kevésbé direkt, ám annál 
változatosabb lehetőségeivel.

A vizsgálati személy több értelemben is szükebb determinációs tartomány hatása 
alatt áll. Ezért az eredmények a valóságosnál valószínűleg letisztítottabbak, azaz, még a 
bemutatott többoldalú megközelítésünk esetén is nagyobb mértékű konzisztenciát és kon
zekvenciát mutatnak. Amennyiben tehát a mindennapi körülményekhez próbáljuk igazí
tani őket, az általuk kijelölt tendencia érvényessége inkább nő, mint csökken.

Ebben az összefüggésben kell felidéznünk a két év távlatából megismételt vizsgálat 
idevágó eredményeit. Részben az átlagítéletek, a rangsorok jelentős megegyezése, részben 
a legmarkánsabb nyaláb tartóssága azt jelzi, hogy hasonló időtávon belül a korábbi ízlés
képletből a későbbi nagy valószínűséggel bejósolható. És ha igaz is, hogy a korrelációs 
mátrixok nem mindegyik eleme szilárd, az ingadozások a kim utatott tendenciát nem 
érintik. Ami arra enged következtetni, hogy ha az ízlés a serdülés évei, illetve egyes speci
fikus felsőiskolai tanulmányok lezárása után is pallérozódik, ez általában lassabban zajlik 
le, mint azt hinni szeretnénk. Csak sokoldalú, súlyozott és nagyon rendszeres kedvező 
hatásoktól várható, hogy a vázolt inkonzisztencia és inkonzekvencia — ne megszűnjön, ha
nem némi alakváltással magasabb szintre emelkedjen.
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NÉPMŰVELŐK
Horváth Margit

A MŰVELŐDÉSI OTTHONOKBAN DOLGOZÓ 
FIATAL NÉPMŰVELŐ—KÖNYVTÁROS 
SZAKEMBEREK HELYZETE

A VIZSGÁLATRÓL

A szombathelyi Tanítóképző Intézetben végzett népművelő—könyvtár szakos hallgatók 
szakmai, politikai, társadalmi helytállását először 1967-ben vizsgáltuk. Az addig végzettek 
60% -a válaszolt kérdőívünkre.

Másodszor 1971-ben fordultunk a dunántúli megyék művelődésügyi osztályaihoz, 
hogy személyes megkeresésünk és tájékoztatásunk után írásban összegezzék tapasztalatai
kat a fiatal népművelők, könyvtárosok helytállásáról. Az addig nappali tagozaton végzet
tek 64,5%-áról (222 főről) kaptunk a megyei művelődésügyi osztályoktól írásos jellem
zést.

A vizsgálatok tapasztalatait a tantervkorszerűsítési munkálatokban, a programok ki
dolgozásában s nevelőmunkánkban hasznosítottuk.

1974 őszén a Népművelési Intézet anyagi támogatásával, a Kutatási Osztály munka
társaival történő szakmai konzultáció után ismét egy vizsgálatot indítottunk. 1974-ben 
intézményünkben lezárult a képzés egy szakasza, a 3 éves népművelő—könyvtáros képzés. 
Az új rendszerű, főiskolai szintű közművelődés—tanár szakos képzés bevezetése is idősze
rűvé tette az addigi eredmények összegyűjtését, áttekintését abból a célból, hogy az érté
kes hagyományokat továbbépítsük, s a szakembernevelés eddigi hiányosságait kiküszöböl
jük.

Meggyőződésünk, hogy a végzett hallgatók helytállásának elemzésével a főiskola is 
közelebb kerül a közművelődés mai problémáihoz, másrészt feladata is annak vizsgálata, 
hogy végzettjeink miképp felelnek meg a korigényeknek a különböző munkaterületeken.

Az Országos Népművelési Konferencia előkészítő tanulmányaiban is (3. kötet, 114. 
lap) megfogalmazódik a követelmény: „Szükséges, hogy a népművelés valamennyi szekto
rában dolgozó népművelők helyzetéről (iskolázottság, életkörülmények, munkafeltételek, 
anyagi és erkölcsi megbecsülés, társadalmi elismerés stb.) készüljön statisztikai, szocioló
giaivizsgálat... a javaslat készítői tekintsék alapelvnek a népművelők társadalmi funkciójuk 
szerinti elismerését, a más értelmiségi rétegekhez hasonló megbecsülését.”

Szinte egyidőben jelentkezett az igény társadalmunk több területén, hogy az értel
miség egyes rétegeinek helyzetét kutatás tárgyává tegyék, s vizsgálják a pályakezdő fiata
lok életkörülményeit.

A szakmává válás olyan folyamat, melyben számos ellentmondással kell megküzdeni 
a kibontatkozó szakma képviselőinek, nemcsak a közművelődésben, de minden szakterü
leten. Hisszük, hogy tapasztalataink bizonyos fokú általánosításhoz is vezetnek, a tünetek 
feltárása hozzásegíthet a közművelődés problematikusabb területeinek megismeréséhez,



gondjainak orvoslásához. A felsőoktatási intézménynek nemcsak addig tart felelőssége, 
míg kibocsátotta kapuján az oklevelet nyert fiatalokat. A szakma jövőjét, a káderek to
vábbi életútját is befolyásolhatja azáltal, ha ráirányítja a társadalom figyelmét a fejlődés
sel, a szakma kialakulásával együtt járó, de gyakran feszítő és nehezen oldódó ellentmon
dásokra.

A jelen írás egy nagyobb munka része, melyben kizárólag a művelődési otthon jel
legű intézményekben dolgozó végzettjeink helyzetéről kívánunk tájékoztatást adni. A vizs
gálat céljai és hipotézisei közül is csak az ide vonatkozót említjük.

Alapvető kiindulásunk annak feltételezése, hogy végzett hallgatóink egy része opti
mális objektív és«ezubjektív feltételek között, környezetével és önmagával relatíve harmo
nikus viszonyban, kiegyensúlyozottan dolgozik.

Másik rétegük kiegyensúlyozatlan, kedvezőtlen munkahelyi közérzetéről rendelke
zünk előrejelzésekkel. Az utóbbiak között gyakori az elégedetlenség a munkakörülmények, 
az életfeltételek alakulásával, és saját teljesítményükkel is. Nagymértékű körükben a fluk
tuáció, mely adott helyen a folyamatos közművelődési munkát is károsan befolyásolja.

Fel akartuk deríteni azokat az okokat, melyek végzett hallgatóinkat különösen a 
községi művelődési otthonokból munkahely-változtatásra késztetik. Nyomára akartunk 
jutni, mennyire segítik az életfeltételek, a munkakörülmények, a vezetők a munkahellyel, 
a pályával való indentifikálódásukat.

Konkrét adatokkal kívánjuk igazolni, hogy a munkahelyhez és a szakmához való kö
tődést mennyire befolyásolja munkaterületük és munkakörük; a főállásból eredő fizeté
sük; lakáskörülményeik; település-típusonkénti elhelyezkedésük; pályájuk sikerei, kudar
cai; társadalmi elégedettségük vagy elégedetlenségük.

Vizsgálatunk elsősorban problémafeltáró jellegű, s adatokkal szeretnénk szolgálni a 
művelődési otthonokban dolgozók társadalmi helyzetének megítéléséhez.

A kérdőíves.ankét-módszer alkalmazásával teljes körű felvételt végeztünk. A kérdőív 114, legna
gyobbrészt zárt kérdést tartalmazott. A zárt kérdések egy része skála jellegű. A postai, majd a szemé
lyes megkeresés után a végzettek 77%-ának válasza érkezett vissza.

A kérdőíveken túl elemzésünk alapját a mélyinterjúk s a munkahelyi jellemzések képezik. A 
mintában részt vevő 429 fő 10%-át jellemzésre és 15%-át mélyinterjúra is kijelöltük, az 1967-es mun
katerületenkénti szóródás alapján. Az így kapott részmintákat a 429 fős jninta átlaga és szórása alapján 
„t” próbának vetettük alá s a mintavételt alkalmasnak ítéltük.

A dunántúli megyék népművelési csoportjainak vezetőit és munkatársait, illetve a népművelési 
tanácsadók munkatársait kértük fel helyszíni megkeresés, előkészítés és tájékoztatás után az interjúk 
felvételére, ajellemzések elkészítésére. Munkájuk megkönnyítésére a szempontokat írásban bocsátottuk 
rendelkezésre.

Két alkalommal csoportos interjút folytattunk 18, illetve 20 fővel. Pályázatot hirdettünk élet- 
út-leírásók, önvallomások készítésére. Négy értékes pályamunka és egy rövid életút-leírás érkezett be. 
Számtalan levél, önvallomás tartalmát dolgoztuk fel, melyből külön összeállítás készült.

45 munkahelyet személyesen kerestünk fel, s ott a helyszíni megfigyelésen túl tanácsi és munka
helyi vezetőkkel s a végzettekkel folytattunk beszélgetést.

A kérdőívek válaszait számítógépen dolgoztattuk fel.
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A VIZSGÁLATBAN RÉSZT VETTEK 
MUNKAHELYI, MUNKAKÖRI MEGOSZLÁSA

1965 és 1974 között a nappali tagozaton 367 fő, a levelező tagozaton 201 fő, összesen te
hát 568 hallgató végzett. Hárman meghaltak, így 565 végzett hallgatót kerestünk meg kér
dőívünkkel. A nappali tagozaton végzettek 77,3%-a, a levelező tagozaton végzettek 
76,4%-a reagált kérdőívünkre, 429 fő válaszát elemezhettük.

A vizsgálatban részt vettek a közművelődés alábbi munkaterületein működtek 1974 
szeptember—októberében :

10,6% (46 fő) országos jellegű közművelődési irányító intézményeknél és a tanácsok 
népművelési csoportjainál;

28,6% (123 fő) művelődési központokban, házakban, otthonokban;
37,0% (161 fő) könyvtárakban dolgozik;

6,1% (21 fő) a tömegközlés területén;
1,6% (7 fő) múzeumokban, levéltárakban;
6,7% (29 fő) a politikai és tömegszervezetek kulturális munkaterületein;
6,7% (29 fő) egyéb közművelődési pályán működik;
3,0% (13 fő) nem közművelődési pályán dolgozik.

Áttekintettük a végzettek elhelyezkedését és annak arányait beosztásuk, munkakö
rük szerint. Munkakörön értjük azt a területet, azon feladatok összességét, melyekre va
lakinek a működése, munkája állásából, beosztásából következően kiteljed.

Irányító munkaterületen dolgozónak tekintettük azt a személyt, aki közművelődés
politikai elvek által meghatározott kulturális tevékenységet végez, csoportokat, munkahe
lyi kollektívákat vezet, hogy munkájuk meghatározott irányban haladjon. Irányító munka
k ö rt tölt be 13,5% (59 fő).

Vezetőnek minősítettük, aki felelős személyként a közművelődési intézmények élén 
állva ügyeit a célnak megfelelően önállóan intézi. Intézkedéseivel, felügyeletével — előre 
megállapított terv szerint — biztosítja, segíti valamely közösség, vagy közös cselekvés cél
jának elérését. Vezető m unkakört tölt be 19,6% (85 fő).

Beosztottnak tekintettük mindazokat, akik irányítás és munkahelyi vezetés segítsé
gével végzik munkájukat. Munkaviszony alapján alárendelt, függő viszonyban dolgoznak. 
A vizsgálatban részt vettek 66,9%-a (291 fő) beosztott.

A művelődési házakban dolgozók 55,3%-a nő, 44,7%-a férfi. A férfiak és nők ará
nya itt egészségesebb megoszlást mutat, mint néhány más közművelődési munkaterületen. 
Túlnyomó többségük 30 éven aluli. 70,7%-uk nappali tagozaton végzett. Közöttük a 
munkás és paraszt származásúak valamivel kisebb arányban (39,9%) találhatók, mint a 
populáció egészében (40,3%).

Tanulmányaik során, a népművelés gyakorlatának megismerése közben sok hallga
tó t  vonzott a falu, a községi munkahely. A leginkább izgalmas, érdekes területnek a falusi 
népművelést tekintették. Vallomásukból az derül ki, hogy a kisebb települést jobban átte- 
kinthetőnek és irányíthatónak látják, úgy vélték, o tt  emberközpontúbb a népművelés, ön
állóságuk jobban kiteljesíthető vagy terveiket könnyebben megvalósíthatják. Romantikus 
elképzelésekkel is találkoztunk körükben. Alaposabb megismerés után aztán ilyen töme
gesen már nem választották a falut munkahelyként. Inkább szakmai közösségbe vágytak, 
nem  egyszemélyes intézményekbe. Védettséget, szakmai vezetést, a társak segítését várják
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a nagyobb intézménytől, melyet nem kapnak meg a falusi intézménytől, ahol gyakorta 
egyedül dolgoznak.

Sajnos,ezt látszik igazolni az a kérdésünk is, mely a fogadtatást tudakolja az első munka
helyen.

A negatív választ adók között vezetnek a művelődési házakban dolgozók: közömbös
ség, jóindulatú leereszkedés, gyanakvás stb. szerepelnek a fogadtatás jelzőiként.

Az idegenség az új munkahelyen, a rossz anyagiak és lakáskörülmények, a segítés 
hiánya, a nem teljesített ígéretek, a magárahagyatottság, a személyi konfliktusok, az újra 
való törekvéseik meggátlása stb. nehezítették pályakezdésüket.

Csak vallomásaik olvasása után értjük meg, mennyire szükséges a pályakezdőkkel 
való fokozott törődés, emberi és anyagi gondjaik megoldásának segítése.

Pályakezdésük tapasztalatainak summázatára végzettjeink egynegyede a sikert jelöl
te meg, kétharmaduk a félsikert. A kedvezőtlenül startolok között nagy számban vannak 
a művelődési házakban dolgozók.

A jelenlegi munkahellyel való elégedettség okaként a megkérdezettek mindannyian 
első helyen az önálló munka lehetőségét, a munkahelyi légkört, a megértő segítségnyújtást 
említik, s csak jóval kisebb mértékben a lakást és a fizetést.

Az inteijúkból az derül ki, hogy kezdetben az anyagiak, a fizetés kevésbé lényeges 
tényező a fiatal számára, mint a munkafeltétel, az önálló tevékenység lehetősége. Később 
— különösen a családalapítás időszakában — előbbre helyeződik a fizetés mértéke és emel
kedése, a lakás és annak minősége.

Azonos munkahelyen van a végzettek 29,0%-a, a művelődési házakban dolgozók 
30,0%-a. A munkahely-változtatások száma megközelítő arányokat mutat, mint a fluktuá
ció átlaga az összes megkérdezettnél. Egyszer változtatott munkahelyet a művelődési há
zakban dolgozók 31,7%-a, kétszer 22,0%, háromszor 7,3%, s négyszer 5,7%. Négyszeri 
munkahely-változtatásnál több nem volt a művelődési házak dolgozóinál.

Tehát a számottevőbb, a háromszori, négyszeri munkahely-változtatás 13,0%-ukra 
jellemző.

Különösen a megyei munkakörökben a vezető állásúak s a községi intézményekben 
a beosztottak ritkábban változtattak állást. A legerőteljesebb a munkahelyi mobilitás a já
rási és városi intézményvezetők körében.

Hipotézisünk az volt, hogy a községi munkahelyeken nagyobb mérvű a fluktuáció. 
A művelődésügy s a tanácsok vezetői a különböző fórumokon jelentős munkaerő-vándor
lásról nyilatkoznak. Mi azonban úgy találtuk, hogy végzettjeink egyharmada a művelődési 
házakban munkakezdésétől azonos munkahelyen van, egyharmada egyszer változtatott 
munkahelyet, s csak egyharmadára jellemző a két- és négyszeri állásváltoztatás.

A FIZETÉSEK ALAKULÁSA MUNKAKÖRÖNKÉNT

A népművelők fizetésének megítélésére lássunk néhány bérátlagot a hazai kereseti viszo
nyokkal való összevetés céljából.

Felsőfokú szakképzettséggel rendelkező alkalmazottak átlagbére aszerint, hogy isko
lai végzettségükkel szerzett szakképzettségük és adott munkakörük megegyezik a szocia
lista szerktorban:
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műszaki mérnök
mezőgazdasági mérnök, állatorvos 
természettudományi végzettségű 
orvos, gyógyszerész 
közgazdász, jogász 
tanár
egyéb egyetemi, főiskolai végzettségű 
átlag :

4026 Ft 
3817 Ft 
3713 Ft 
4069 Ft 
3889 Ft 
3187 Ft 
3833 Ft 
3737 Ft

Az előbbi adatok az 1971-es bérátlagot tükrözik* (azóta a bérek nőttek), tehát csak 
részben adnak összehasonlítási lehetőséget a közművelődési szakemberek 1974. évi kere
seti viszonyaival.

Későbbi statisztikai adatok alapján a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkások 
és alkalmazottak egy főre ju tó  havi átlagkeresete 1974-ben a következőképpen alakult a 
szocialista szektorban:

Mindezek ismeretében vizsgáljuk meg végzett hallgatóink kereseti viszonyait. Ter
mészetesen figyelembe veendő, hogy többségük fiatal, maximálisan 10 éves munkaviszony
nyal rendelkezik, azonban a levelező tagozaton végzettek már jóval több időt töltöttek 
munkában.

A megkérdezettek főállásból eredő havi átlagfizetése 2744 Ft. Legmagasabb az egyéb 
közművelődési pályán dolgozóknál: 3327 Ft. Ezután a politikai és tömegszervezeteknél 
dolgozók következnek: 3312 Ft-tal, majd az országos jellegű és tanácsi közművelődési 
irányításban működők 3114 Ft-tal, a tömegközlés munkatársai 2770 Ft-tal, a művelődési 
házak dolgozói 2518 Ft-tal, a múzeumok, levéltárak dolgozói 2367 Ft-tal, a könyvtárban 
működők 2256 Ft-tal, s a nem közművelődési pályán dolgozók 2228 Ft-tal.

Az átlag alatt van tehát a művelődési házak szakembereinek főállásból eredő havi 
átlagfizetése 226 Ft-tal. Jelentős közöttük azok aránya, akiknek fizetése 2000—2500 Ft 
közötti (39,8%).

Legmagasabb a megyei művelődési intézményvezetők fizetésének átlaga: 3390 Ft. 
A járási és városi intézményvezetőké 2898 Ft. Igen lemarad a községi és üzemi intézmény- 
vezetők átlagfizetése: 2456 Ft. Figyelmeztető közöttük 12,5% keresete, mely 1500—2000 
F t között van.

x Statisztikai Időszaki Közlemények, 324. kötet, Képzettség és kereset 1971.III. KSH. 1974. 211. lap. 

^M agyar Statisztikai Zsebkönyv 1975. Bp. 1975. 235. lap.

ipar
építőipar
mezőgazdaság, erdőgazdaság
szállítás, hírközlés
kereskedelem
egyéb
átlag:

2706 Ft 
2928 Ft 
2602 Ft 
2829 Ft 
2399 Ft 
2635 Ft 
2660 Ftxx



A megyei, fővárosi kerületi intézmények beosztottjainak fizetési átlaga 2511 Ft, a 
járási, városi művelődési otthon jellegű intézményekben 2297 Ft (83,9%-uké 1500—2500 
Ft közötti kereset.) A községi és az üzemi intézmények beosztottjainak fizetési átlaga 
2360 Ft (10,0%-uk fizetése 1500—2000 Ft közötti bér).

Másodállása mindössze 20 főnek van. Ez főként szakfelügyelet, művészeti együtte
sek vezetése, tiszteletdíjas könyvtárosi teendők ellátása. A tiszteletdíj összege 200—400 Ft, 
igen ritkán 800 Ft. Ezek az adatok is bizonyítják, hogy az alacsonyabb jövedelműek esélyei 
a főálláson kívüli külön jövedelemszerzésre viszonylag rosszak.

A fizetések szóródása, az alacsony fizetések mag'as száma ad magyarázatot arra, hogy 
végzettjeink 43,4%-a nem elégedett, a 20,7%-a csak részben elégedett fizetésével. A mű
velődési házakban az elégedetlenek száma magasabb : 48,8%.

Hogy végzettjeink nagyobb tömege nem vágyódik művelődési otthon jellegű intéz
ménybe, s nem kívánkozik vidékre vagy nem stabilizálódik ott kellőképpen, annak bére
zési okai is vannak. Kevés hasonló szakma van, mely ennyire nem ad lehetőséget a jöve
delemszintet emelő mellékkeresetre. Még az értelmiségiek körében igen alacsonyan dotált 
pedagógusréteg túlóráiból, óraadásából, illetményföldjéből származó jövedelem is jelentő
sen hozzájárul anyagi helyzetük javításához.

Közismert, hogy a pályakezdő értelmiségiek közel azonos bérszinten kezdik munká
jukat, mint a szakmunkások, betanított munkások. Az értelmiségiek 16—17 évi tanulás 
után 22—23 éves korban, a szak- és betanított munkások 8—11 évi tanulmányi idő után 17— 
18 éves korban. 2000 Ft-os átlagfizetéssel számolva ez 4 év alatt közel 100 000 Ft, mely 
a munkás- és parasztfiatal számára elő takarékosság esetén egy lakás befizetésének össze
ge, bútor, motor, gépkocsi. Az értelmiségi fiatal 22-23 éves korban kezdi az önálló életvi
telt, mert addig a társadalom és családja tartotta el.

A fiatal mérnök, agronómus, jogász, orvo» fizetésének viszonylag dinamikus emelke
dése néhány éven belül behozhatja a hátrányt. A népművelők 50%-ának 2—5—8 évi munká
ja után mutatkozó 2500 Ft-os bérszintje azonban nem kecsegtet dinamikus anyagi előrejutá
si lehetőséggel, s a hátrány viszonylag rövid távon történő pótlásával. Bizonyára ilyen okok 
is közrejátszanak abban, hogy a pálya erősen elnőiesedjék.

Közel 50%-uk elégedetlensége a fizetéssel megegyezik az 1500—2000 F t között bé
rezettek számával.

A megyék és a fenntartó szervek szerint is lényeges fizetési differenciák vannak. Leg
jobban dotáltak a szakszervezeti, illetve a közös fenntartású intézmények munkatársai. 
Ritkább és szolidabb a rendkívüli előléptetések és jutalmazások mértéke a tanácsi fenn
tartású művelődési otthonoknál.

A megyei intézmények vezetői és beosztottjai között a fizetéskülönbség 879 Ft, a 
járási, városi intézményeknél 601 Ft, a községi, üzemi intézményeknél ez mindössze 96 Ft. 
Tehát a felelősség, a vezetői munka nem jut kifejezésre a községi intézmények vezetőinek 
dotációjában.

A főállásból eredő fizetés szorosan összefügg a végzettek közérzetét jelző vélemé
nyekkel. A munkahely-változtatási szándék, a megbecsülés érzése, a konfliktusok és sé
relmek, az elégedetlenség a társadalomban elfoglalt hellyel, a főbérleti és saját tulajdonú 
lakással való ellátottság, a háztartás gépesítése a fizetések fokozatos emelkedésével együtt 
optimális szintre jutnak.
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A TÁRSADALMI MEGBECSÜLÉS SZUBJEKTÍV ÉRZETE

Összevetettük a társadalom egészét jelző hétfokozatü létrán történt önelhelyezést mind 
kereset, mind társadalmi megbecsülés szempontjából az értelmiség más rétegeinek eddig 
megismert önelhelyezési rangsorával.

A társadalom egészét jelző hétfokozatü ranglétrán kereset tekintetében a kutatókhoz 
és az újságírókhoz képest magasabbra,4,1—3,7 fokozatra helyezték magukat a közműve
lődési irányításban s az egyéb közművelődési pályán működők.

Lényegesen alacsonyabb a művelődési házakban dolgozók önelhelyezése: 3,2. Ők 
sokkal inkább a pedagógusokhoz állnak közelebb. Érdemes összevetni végzettjeink önel
helyezését. A pedagógusok helyzete és munkája54 reprezentatív adataival, mely szerint a 
kereseti létrán a különböző rétegek önelhelyezése a következőképpen alakult:
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általános iskolai tanárok 2,48
középiskolai tanárok 2,55
tudományos kutatók (1964-es adat) 3,64
újságírók (1968-as adat) 3,54
vidéki értelmiség (1960-as adat) 4,28

Végzettjeink önelhelyezése kereset szempontjából: 3,4, de ennél alacsonyabb a mű
velődési otthonban dolgozók jelölése: 3,2.

A társadalmi megbecsülés szintje az önelhelyezés szerint a következőképpen alakul:

általános iskolai pedagógusok 3,07
középiskolai pedagógusok 3,06
kutatók 3,83
újságírók 3,75

Végzettjeink körében az önelhelyezés a társadalmi megbecsülés szintje szerint 3,3, 
ennél valamivel alacsonyabb a művelődési otthonban dolgozóké: 3,2.

Végzettjeink közül azok, akiknek fizetése 1500-2000 Ft között van, kereset szem
pontjából 2,7, társadalmi megbecsülés szempontjából 3,0 fokra helyezték magukat a hét- 
fokozatú létrán. A fizetés arányában egyenes vonalban nő a társadalmi megbecsülés tuda
ta (a 4000 Ft feletti keresetűeknél 4,4-ig).

LAKÁSKÖRÜLMÉNYEK

Főbérletben és saját tulajdonú lakásban lakik a vizsgálatban részt vettek 48,3%-a, a mű
velődési házakban dolgozók 33,9%-a. Feltételeztük, hogy a művelődési házakban dolgo
zóknál jóval magasabb lesz a szolgálati lakások száma, de ez az átlagtól messze kiemelke
dően csak a községi intézmények vezetőinél mutatkozik meg. Szolgálati lakásban lakik az 
összes megkérdezett 12,0%-a, a művelődési otthon munkatársainak 14,6%-a.

XMTA Szociológiai Kutató Intézet és a Fó'városi Pedagógiai Intézet vizsgálata 1972. Budapest, 67-68. és 
221. lap.



Elmarad a vizsgálatban részt vettek átlagához viszonyítva a művelődési otthonban 
dolgozók lakáshelyzete, mégpedig alacsonyabb a főbérleti lakással és a saját tulajdonú la
kással rendelkezők száma.

A községi intézményvezetők szolgálati lakással való ellátottsága 45,8%-os, magasan 
kiemelkedik a többi foglalkozási kategória közül. Jó színvonalát mutatja, hogy többségük 
lakása két-, három- vagy többszobás.

A falusi értelmiség körében Garami László adatai szerint54 37,2%-os a szolgálati la
kást élvezők aránya. A közművelődési szakemberek között 12,0%.

A lakáskörülményeivel elégedetlenek aránya 17,2%, többségük a könyvtárosok es a 
művelődési otthonok munkatársai közül kerül ki.
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PÁLYAKEZDÉS

Első éveit a pályán 25,2% érzi sikeresnek. Ez az arány megegyezik a megkérdezettek át
lagértékeivel. Jóval kevesebben nyilatkoznak sikeres pályakezdésről a községi művelődési 
intézmények beosztottjai, majd vezetői: Ők azok, akik a legkevésbé érzik a helyi párt- és 
tanácsi vezetés segítőkészségét. Leginkább élvezik a támogatást a megyei, fővárosi, kerü
leti, a járási s a városi intézmények vezetői. Arra következtethetünk, hogy a városi, megyei 
és fővárosi kerületi párt- és tanácsi vezetők hathatósabban segítik a közművelődést és an
nak szakembereit, de a községek vezetői még nem érzik mindenütt, hogy gazdái az adott 
hely .közművelődésének, s felelősek nemcsak gazdasági, politikai, de kulturális fejlődésé
ért is.

Sok adat figyelmeztet a pályakezdők segítésének szükségességére. A művelődési o tt
hon munkatársainak nemcsak egy üzemrészt, egy jól körülhatárolható munkahelyet kell 
megismerni, de az intézményen kívül a települést, annak gazdasági, politikai és társadalmi 
viszonyait, gazdasági egységeit, kulturáltságának szintjét, a fejlődés tendenciáit stb. Ha va
lahol, itt feltétlenül segítségre szorul még a gyakorlattal rendelkező népművelő is, ha az 
adott helyen idegen. Nagyobb itt a magára hagyatottság, mint azt az illetékes vezetők, fe
lügyelők, népművelési csoportok, tanácsok vezetői megengedhetnék. Önállóság csak kellő 
támogatás után várható az új szakembertől. A tájékozódás, a helyi munkakörülményekkel 
való ismerkedés gyorsítható s hatásában fokozható lenne, segítené a fiatal szakember mun
kahelyi azonosulását.

Sokan arról vallanak, hogy gyors változást várnak a vezetőik a munkájuk nyomán. 
Pedig nehéz az elhanyagolt, sokszor képesítés nélküli munkaerővel vezetett intézményt s 
a munka színvonalát rövid időn belül magasabbra emelni. Sok helyen a közművelődési 
intézménytől eltávolodtak az emberek vagy nem alakult ki életmódjukban az intézmény 
szerepe, helye, s beidegződéseiket, művelődési szokásaikat csak türelmes, kitartó munká
val lehet átalakítani. A fiatal szakember maga is elégedetlen, több művelődési vágyat vár 
az emberektől, ehelyett gyakran közömbösséggel, érdektelenséggel, igénytelenséggel ta
lálja magát szemben. S ha még a vezetők is türelmetlenek, önmagával szembeni elégedet
lensége fokozott keserűséggel tölti el, csalódást okoz számára a munkahely, a pálya.

xFiatal diplomások falun II. Függelék I. 8. Budapest 1973.



SZERVEZETI TAGSÁG, TÁRSADALMI MUNKA
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A vizsgálatban részt vettek 27,6%-a MSZMP-tag, a művelődési házakban dolgozóknál ez 
az arány 17,9%. Különösen magas a járási, városi vezetők és a községi intézmények be
osztottjai között: 40, illetve 30,0%.

Legalacsonyabb az arány a megyei és a fővárosi kerületi intézmények beosztottjai 
között. Az is feltűnő, hogy a községi intézmények beosztottjainak 30,0%-a nem tagja 
semmiféle politikai, társadalmi szervezetnek. (Ez más kategóriákban 4,8%). Nemcsak 
passzivitásukban kell keresni az okokat, de abban is, hogy magukra hagyatottak, nem kö
zelítenek hozzájuk a társadalmi szervezetek megbízatással, feladatokkal, esetenként elő
legezett bizalommal. Az átlagosnál többen viselnek pártfunkciót a járási és városi intéz
mények vezetői, s némileg a községi művelődési otthonok beosztottjai is. Meglepő azon
ban, hogy a megyei intézmények vezetői egyikének sincs egyetlen politikai vagy társadal
mi funkciója sem.

A legtöbb tanácstag a községi intézmények beosztottjai között található. Vélemé
nyünk szerint a községi intézmények munkatársainak egy része túlterhelt, másik része 
egyáltalán nem vállal politikai-közéleti funkciót, társadalmi munkát. Az összes megkérde
zett közül a művelődési házak dolgozói általában kiemelkednek társadalmi munkavállalá
sukkal. Míg a megkérdezettek 66,7%-ának van társadalmi munkája, ez az arány a művelő
dési otthonok munkatársainál 79,7%. Kitűnnek a társadalmi munkák sokféleségével a já
rási, a városi és a községi intézmények vezetői. Az utóbbiak között egyetlen sincs, akinek 
ne lenne egy-vagy többféle társadalmi munkája. Nem ritka a négy-ötféle vagy az ötnél több 
társadalmi munka vállalás. Tapasztalataink szerint községeinkben a helyi párt- és tanácsi 
vezetőkön kívül a pedagógusok társadalmi munkavégzése jelentős, de ma már elmondhat
juk, hogy az új szakma fiatal képviselői is felzárkóztak melléjük.

Nem szorosan vett társadalmi tevékenység a művészeti együttesek, művelődő cso
portok, klubok vezetése. Jellegénél fogva mégis a szakmai-társadalmi tevékenység körébe 
soroltuk. Legnagyobb részt vállalnak a kis csoportok vezetéséből a megyeszékhelyen és a 
járási székhelyen működők.

Feltevésünk az volt, hogy a községi intézményekben dolgozók vállalnak legnagyobb
részt csoportvezetést, egyrészt a község lakosságához kötődés szándékából, másrészt a fel
merülő igények miatt is. A csoportos interjúk során azt vallják, hogy az együttesek, cso
portok vezetése és sikere emeli a népművelő tekintélyét. Ebben juttathatja kifejezésre, 
hogy a kulturális munka szervezésén kívül valamely konkrét szakterületen is tájékozott. 
Mégsem aknázzák ki kellően munkájuk presztízsének emelése és nevelő hatásuk kifejtése 
érdekében a kis csoportokkal való foglalkozást a nagyközségekben dolgozók.

A politikai és társadalmi szervezetekhez való tartozás, funkcióvállalás, rendszeres 
társadalmi tevékenység — tapasztalataink és adataink szerint — feltétlenül erősíti a fiatalok 
társadalmi tudatosságát, munkakapcsolataik kiegyensúlyozottságát. A politikailag és köz
életben aktívak, a közösségért többletmunkát vállalók magasabb társadalmi megbecsülést 
értek el.

A megbecsülés kifejezésre jut a kitüntetésekben is. A végzettek 32,6%-a kapott ki
tüntetést, ez az arány a művelődési otthonban dolgozók között 30,9%. Egy fő Kiváló 
Népművelő, négy fiatal a Szocialista Kultúráért Érdemérmet, nyolc fő Miniszteri Dicsére
tet, s 25 fő egyéb kitüntetést nyert.
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A jutalmazottak és a rendkívüli előléptetésben részesítettek számát és arányát tekint
ve szolid közöttük a művelődési házak munkatársainak jelenléte. Tehát a művelődási há
zakban dolgozók között örvendetesen magas a kitüntetettek aránya, de alacsonyabb a 
jutalmazások és rendkívüli előléptetések száma.

MUNKAHELY- ÉS HIVATÁSVÁLTOZTATÁSI SZÁNDÉK

A vizsgálatban részt vettek 59,5%-a jelenti ki egyértelműen, hogy nem akar munkahelyet 
változtatni. A művelődési házakban dolgozók között is megközelítő ez az arány: 58,5%. 
A vidéki értelmiség helyzete54 című reprezentatív vizsgálatban a megkérdezettek 73,0%-a 
nem kíván munkahelyet változtatni. Tehát kötődésük erősebb, mint végzett hallgatóinké.

Intézménytípusok szerint azonban jelentős eltérések észlelhetők. Leginkább ragasz
kodnak munkahelyükhöz (80,0%) a megyei intézmények vezetői, legkevésbé a községi 
intézmények beosztottjai (20,0%). Az utóbbiaknál a munkahely-változtatás szándéka a 
nagyobb megbecsülés s a magasabb kereset vágyából fakad. A községi intézmények beosz
tottjainak laza kötődése munkahelyéhez önkéntelenül felveti bennünk a kérdést, lehet-e 
ilyen gyenge munkahelyi azonosulással eredményesen dolgozni adott helyen.

A munkahely-változtatást előidéző tényezők között szerepelnek még a családi okok, 
a sérelmek, a rossz lakáshelyzet, az előbbrejutás vágya, a városba költözés igénye, a kon
fliktusos helyzetből való menekülés.

A szándék természetesen nem jelenti, hogy realizálódik is munkahely-változtatásuk. 
A gondolat azonban megfogalmazódott, csak a kedvező ajánlat várat magára, s a 40,0%, 
aki nem jelenti ki egyértelműen munkahelyéhez való ragaszkodását, könnyen mobilizálha
tó.

A hivatásváltozást tudakoló kérdésünkre 76,3% egyértelműen megfogalmazza, hogy 
nem áll szándékában hivatást változtatni. A vidéki értelmiség körében csak a szabadfog
lalkozásúak, az orvosok, a gyógyszerészek, az egyetemi oktatók és a pedagógusok hivatás
hoz való ragaszkodása mutat valamivel jobb helyzetet (76,8 % — 84,6 %). Más értelmiségi 
rétegek kötődése jóval lazább (55,6 — 72,9%).x

Mindezekből nyilvánvalóvá válik, hogy nem a szakmával van elsősorban problémája 
végzettjeinknek, hiszen több mint háromnegyed részük ragaszkodik a hivatáshoz, hanem 
elsősorban az adott munkahely okozott csalódást vagy nem váltotta be a reményeket, kb. 
40%-uknál.

A hivatásváltoztatás okai között is rangsorban a más irányú érdeklődés, a munka ki 
nem elégítő jellege, a kellő elismerés hiánya, a nyugalmasabb munkakör szerepel, s csak 
ezután következik a magasabb fizetés, a magasabb beosztás igénye s a kudarcok szerepe.

A megyei intézmények vezetői közül senki sem akar hivatást változtatni. A községi 
intézmények beosztottjainak közel fele nemcsak munkahelyi, de hivatásváltoztatási indí
tékokkal is küszködik. Elkedvetlenedésüknek ez már olyan foka, mely nemcsak a munka
helytől, de a pályától is távolít. Figyelmeztető még az interjúk tapasztalata a járási és vá
rosi intézmények vezetői körében is.

Vallomásaik szerint a fluktuáció a legtöbb esetben megszünteti a stagnálást, több
nyire felfelé ível általa a pályaút. Az emelkedés kifejezésre jut a magasabb beosztásban s a

XA vidéki értelmiség helyzete IV. Szociológiai vizsgálat, Budapest 1971. 80. lap.



magasabb fizetésben is. Sokak véleménye: ha valaki merészen, de körültekintően változtat 
munkahelyet, jobb munkakörülmények közé kerül, s javítja élethelyzetét. A fluktuáció 
okai között, különösen a községekben működőknél, a személyi okok és sérelmek s az 
alacsony fizetés jelentős szerepet játszanak.

Ha ma pályaválasztás előtt állna, a művelődési otthonokban dolgozók közül ismét 
ezt a pályát választaná 43,9%, 10%-kal kevesebb, mint az összes megkérdezett közül. Első
sorban ezt a pályát választanák a megyei művelődési központok vezetői, kevésbé a köz
ségi, a járási és városi intézmények vezetői és beosztottjai. Nem közművelődési pályát vá
lasztanának az átlagnál magasabb arányban a beosztottak.
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MUNKAHELYI KÖZÉRZET

A munkahelyi önállóságot a művelődési otthonokban dolgozók több mint 10%-kal többen 
érzik és pozitívnak minősítik, mint más közművelődési területen dolgozók. Különösen ki
ugró a községi (66,7%) s a járási, városi intézményvezetők (53,3%) önállóságának mér
téke. Minimális önállóságról nyilatkoznak a megyei intézmények vezetői és a községek
ben dolgozó beosztottak.

Szakmai fejlődésük lehetőségét legkevésbé érzik biztosítottnak a községi intézmé
nyek vezetői és beosztottjai. Nem látnak előrejutást és perspektívát munkahelyükön a 
községi intézmények beosztottjai, de a vezetői is kevéssé derűlátóan nyilatkoznak.

Munkahelyi közérzete kiegyensúlyozott a megkérdezettek 52,2%-ának, a művelő
dési házakban működők 39,8%-ának. Leginkább konfliktusokkal terheltek és túlterheltek 
a járási, városi és községi intézmények beosztottjai, s a községi intézmények vezetői.

Eddigi pályáján a siker volt túlsúlyban, vallja 35,8%, ugyanannyian, mint az összes 
megkérdezett általában. A siker részesedése a legalacsonyabb a községi intézmények be
osztottjainál, de nem kielégítő a járási és városi művelődési otthonok beosztottjainál sem.

A népművelő sikere nemcsak önmagán, képességein és szakmai felkészültségén mú
lik, de a kulturális miliőtől, a vezetők és más szervek együttműködésétől, s az intézmény 
hatókörébe tartozó dolgozók kulturális igényességétől is függ. Társadalmi összehangoló- 
dásra van szükség, munkahelyek, társszervek és potenciális személyek megnyerésére, akik 
a nevelési-művelési hatásokat megsokszorozzák, felerősítik. Sokuk energiájának egy ré
sze arra emésztődik fel, hogy olyan partnereket kell megnyerniök, meggyőzniök, akik tár
sadalmi felelősségüknél és beosztásuknál fogva belső indítékokból eredően segítői kellene 
hogy legyenek a népművelőnek. Főként a gazdasági vezetők megnyerését tartják igen fon
tosnak, de egyúttal nehéz feladatnak is végzettjeink.

Az intézményekkel való kapcsolattartás tekintetében kiemelkedő az együttműködés 
az iskolákkal és a könyvtárakkal. A helyi tanáccsal jóval kevesebben tudnak egyértelműen 
együttműködni. Az együttmunkálkodás elsősorban az intézmények vezetőire jellemző, s 
kevésbé általánosítható a beosztottakra.

A munkahelyi tényezők közül legmagasabbra értékelik a művelődési otthonban dol
gozók a saját munkakörben az önállóságot, a munkatársakkal a jó kapcsolatot, a tanulási 
lehetőséget, a megbecsülést, s csak ezek után a kereseti lehetőséget. Túlzottan szemérmes
nek látszik rangsorolásuk az anyagiak*megítéléséről, de szinte minden egyes interjú tükrö
zi, hogy a munkahelyi légkör, az elképzeléseikkel, terveikkel adekvát környezet az elsőd
leges számukra.



Az érvényesülést bizonyító tényezők közül első helyen minősítik a fizikai dolgozók 
megbecsülését. Ez egybehangzik azzal, hogy nem az a legfontosabb számukra: a többi ér
telmiség egyenrangú partnernek tekinti-e őket vagy sem, hanem a fizikai dolgozók elisme
résének, megbecsülésének elnyerése a lényegesebb fokmérő. Persze sokan vannak, akiket 
bánt, hogy a vidéki értelmiségiek közül különösen az orvosok és műszakiak nem tekintik 
a népművelőt egyenrangú partnernek.

A művelődési házban dolgozók az érvényesülést bizonyító tényezők között a har
madik helyre helyezik az alkalmazkodást s a jó kapcsolatokat. Ez a tényező az átlagban 
hátrább kerül. Feltételezhető, hogy a vidék, a kisváros, a község emberi kapcsolatainak 
intenzívebb érzékelése is jelen van véleményeikben. Tapasztalatuk, hogy az alkalmazkodás, 
a jó kapcsolatok is előrevivő tényezők a pályán.

Szakmai fejlődését teljesen vagy részben 83,6% látja biztosítottnak. A művelődési 
házakban dolgozók kevésbé látják a perspektívát, lassúbbnak minősítik az előrejutási lehe
tőséget.

Általában elmondható, hogy a kitűnő, jeles és jó rendűek igényesebbek önképzésük
kel szemben. Többségük azt, vallja, hogy munkakörük magasabb végzettséget igényel, egy 
területen mélyebb felkészítést, illetve más jellegű képzettséget is követel. Továbbtanulási 
szándékukat azonban — különösen a városi, községi intézmények dolgozói — az egyetemek 
szűk felvételi keretszáma miatt nem tudták realizálni. Ennek ellenére a továbbtanulók kö
zött vezetnek a könyvtárban és a művelődési házban dolgozók. Azok, akik népművelő ké
pesítést szereztek az egyetemen vagy tanári oklevelet nyertek, vagy elvégezték az esti egye
tem szakosítóját, továbbra is a pályán maradtak. A közepes és elégséges minősítésű okle
velet nyertek önképzésükkel szemben támasztott igénye alacsonyabb.

Összefoglalva a különböző típusú intézményekről s a vezető és beosztott munka
körökről szerzett adatokat, megállapíthatjuk, hogy a községi művelődési házakban dolgo
zók helyzetére és szubjektív véleményére fel kell figyelni a közművelődés vezetőinek, a 
munkaadóknak.

Összevetve a közművelődés egyéb szakterületeivel, a művelődési házban dolgozók fi
zetése 226 Ft-tal elmarad az átlagtól. Különösen alacsony a községi intézmények vezetői
nek (300 Ft-tal marad le az' átlagtól) s beosztottjainak fizetése. (Az utóbbiaké közel 400 
Ft-tal alacsonyabb az átlagnál).

12%-kal kevesebben rendelkeznek főbérleti és saját tulajdonú lakással, mint a meg
kérdezettek összesen. Mindössze 2,6%-kal több a szolgálati lakást élvező körükben, de e 
téren kiemelkedően jó a községi intézményvezetők szolgálati lakással való ellátottsága. 
(Közel 50%-uk lakik szolgálati lakásban.) Az egyik legfontosabb megtartó erő a községek
ben a szolgálati lakások által nyújtott anyagi segítség a pályakezdő fiatal számára.

A fenntartó szervek, a tanácsok részben saját erőikből, részben a termelőszövetke
zetek, az állami gazdaságok vagy a helyi ipari vállalatok anyagi erőinek koordinálásával 
lényegesen javíthatnák az intézmények működési feltételeit, felszereltségét, munkatársai
nak fizetését, illetve tiszteletdíját a csoportok vezetéséért. Ha tartósabban kívánják kö tn i 
a fiatal szakembert a vidéki munkahelyhez, össze kell hasonlítaniok bérezési és lakáshely
zetüket az egyéb vidéki értelmiségiek és szakmunkások életkörülményeivel, s le kell be
lőle vonni a következtetést.

Nagyobb figyelmet- érdemel a nődolgozók helyzete is. Tudatos káderpolitika érvé
nyesítésével bátran emelték ki irányító és vezető posztokra a nőket a párt- és tömegszerve
zetek, a tanácsok, az országos hatáskörű közművelődési irányító szervek. Az ő anyagi 
helyzetük, társadalmi elismerésük példa lehet a művelődési házak fenntartói számára is.
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Beosztásukkal magyarázható, hogy a művelődési házakban dolgozó nők fizetése 379 Ft-tal 
marad el az átlagtól, s legnagyobb a részesedésük az 1500—2000 Ft közötti keresettel ren
delkezők között (24,2%).

Elgondolkoztató — de anyagi helyzetükkel összefüggésben szemlélve érthető —, hogy 
a társadalom egészét jelző két fokozatú ranglétrán mind kereset, mind megbecsülés szem
pontjából alacsonyabbra helyezték önmagukat a művelődési házak, különösen a községi 
intézmények dolgozói. Munkahelyi sikereik kisebb mértéke, közérzetük kiegyensúlyozat
lansága — főleg a konfliktusos szituációk —, szakmai előrehaladásuk lassúbb mértéke, szak
mai fejlődésük korlátozottsága, továbbtanulásuk nehézségei mind olyan tényezők, melyek 
az átlagosnál rosszabb helyzetet tükröznek, s lazítják kötődésüket a munkahelyhez.

Az átlagnál 10%-kal többüket foglalkoztatja a munkahelyváltoztatás gondolata, sőt 
többükben érlelődik a hivatásváltoztatás szándéka is. Társadalmi helyzetükkel való elége
detlenségük magasabb száma az objektív mutatókból érthetővé válik, s nem pusztán szub
jektív vélekedés. Legalacsonyabb az elégedettség a községi művelődési házak munkatársai 
között.

Társadalmi munkavégzésükkel, politikai és közéleti tisztségek és állandó jellegű meg
bízatások vállalásával kiemelkednek a más közművelődési szakterületek munkatársai közül 
a művelődési házakban dolgozók. Anyagi és erkölcsi megbecsülésük azonban mindezt nem 
fejezi ki kellően.

A fenti gondolatokkal, adatokkal a figyelmet kívántam felhívni a közművelődés egyik 
legnehezebb terepén,a művelődési házakban működők gondjaira, helyzetének javítására. 
Nem „robbantani” , de építeni kellene ezt az intézményrendszert, anyagi feltételeivel és 
emberi összetevőivel együttesen. A benne dolgozók sem az építmény szétzilálása céljából 
mondták el és írták le véleményüket, észrevételeiket, de sokkal inkább annak szándékával, 
hogy a helyes szemlélet, egységes állásfoglalás és magatartás ne csak a felső irányításban, 
hanem a művelődési házak tevékenységéért közvetlenül felelős vezetőkben is változzon, 
formálódjon.

Országos jellegű intézkedések nélkül is javítani lehetne a helyi anyagi és szellemi 
erők összeadásával a művelődési házak kulturáltságát, felszerelését, berendezését, hogy az 
ne riassza, inkább vonzza a fiatalokat, az idősebbeket, a munkásokat és az értelmiségieket.

Programjainak összeállításában és megvalósításában nagyobb mértékben szükséges 
igénybe vermi a helyi értelmiség szellemi erőit.

A művelődési házak fenntartóinak, gazdáinak, s a művelődésért felelős testületeknek 
olyan közhangulatot kell teremteni, melyben a kultúra társadalmi ügy, s a színvonalának 
emelésén fáradozók munkája elismerést, megbecsülést, támogatást élvez.
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TÖMEGKULTÚRA

PISZKOS FRED
-  EGY NÉPSZERŰ KÖNYV VILÁGKÉPE
Összeállította: Tokaji András * ★

A Népművelési Intézetben a könyvről rendezett vitán részt vettek: 
Andrássy Mária, Bicskei Gábor, Forgách Péter, Földiák András, 
Hosszú Lajos, Koncz Gábor, László-Bencsik Sándor, Lendvai Ernő, 
R. Mátyus Alice, Murgách Gábor, Sági Mária, Thoma László, 
Tokaji András, Vitányi Iván, Vörös Gizella.

★

ORVOS Sajnos, nincs időm olvasni. Három községem van... (nevet) Ha akad egy-egy 
fél órám, ritkán, P. Howardot olvasom...

BOLGÁR Ó, ebben végre megértjük egymást. A z ellopott cirkáló... A Piszkos Fred jópo
fa. De én a Fülig Jimmyt talán még jobban kedvelem... „Hol a késem? ” „Milyen 
volt? ” „Gyöngyháznyelű.” „Itt van a hátamban.” Isteni indítás! Szerintem az ab
szurdok elődje Rejtő Jenő volt... (Sasadi főszerkesztő-helyetteshez) Nem kéne erről 
valakivel egy tanulmányt íratnunk?

SASADI (nevet) Kevesebb bajunk lesz vele, mint ezzel a cikkel. Bár ki tudja...
(Darvas József: ,A  térképen nem található’')

★

Most, hogy a szociológusok alaposan kikérdezték az olvasókat arról, hogy mit olvasnak, a 
Népművelési Intézet „világképkutató team”-je elhatározta, hogy magukat az olvasmányo
kat kérdezi meg. Nem arra kell tehát választ kapnunk most már, hogy melyek a legnépsze
rűbb olvasmányok — hiszen „kitünően” tudjuk, hogy ezek Jókai, Passuth, Berkesi és a 
többiek, amibe természetesen még Rejtő Jenő is beletartozik, a Piszkos Frçdàel és más 
regényeivel. Kérdésünk az, hogy miért éppen ezeket a regényeket részesítik a tömegek 
előnyben? Mi az, ami ezekben a regényekben benne van és mindenkihez eljut?

A zeneszociológiai kutatások arra engednek következtetni, hogy az egyes műfajok 
elhelyezkedése a tömegek tzlésszerkezetében jelentősen különbözik. Azok, akik az ope
rettet, magyarnótát, slágert kedvelik, általában viszolyognak a komoly zenétől, de a beat- 
rajongók érdekes módon már megoszlást mutatnak: egyik részük ugyan az előző csoport
hoz csatlakozik, másik részük viszont a komoly zenéhez is eljut. Ezzel együtt viszont nem 
szereti a magyarnótát stb. Kérdésünk: van-e az irodalomban is valamilyen hasonló jelen
ség?
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Gondos Ernő vizsgálata szerint (Olvasói ízléstípusok, Gondolat Kiadó 1975.) példá
ul a detektívregény a beatéhez hasonló funkciót lát el. Mindannyiunk közös tapasztalata, 
hogy a detektívregényeket igen sok művelt olvasó is kedveli, és az is bizonyos, hogy ma
gunk is kevésbé botránkozunk meg, hogyha megtudjuk, hogy X.Y. P. Howardot olvas, 
mint hogyha mondjuk egy „szirupos” leányregényt. Sőt, Bóka László is úgy nyilatkozott 
egy alkalommal, hogy ebben a szórakoztató irodalomban „álruhás remekművek” bujkál
nak, amelyek olcsó tömegcikknek álcázzák magukat, valójában pedig értékeket hordoznak. 
Nyilván az ellenkezője is előfordul: az értékes irodalom talárjában csapnivaló giccsekpöffesz- 
kednek. Meg kell tudnunk ezért, hogy ennek a népszerű irodalomnak mik a közös sajátos
ságai, amelyek mindegyik vagy legalábbis a legtöbb regényben benne vannak, és miben kü
lönböznek egymástól?

Feltételezésünk szerint nemcsak a téma, a meseszövés közös bennük, hanem maga a 
bennük rejlő világkép. Az olvasó pedig talán épp ezt érzékeli: ha az ő világról alkotott ké
pe és a regényé a fő pontokon illeszkedik, létrejön a rezonancia, a regény tetszik. A szocio
lógus pedig megállapíthatja, hogy ez a kedvező fogadtatás az olvasók melyik csoportjában 
melyik könyvvel szemben alakul ki. Mi arra keresünk ezek után választ, hogy milyen is ez 
az olvasók egy csoportjára és az általuk kedvelt művek egy csoportjára oly jellemző világ
kép. Figyelmünk központjában tehát a művek etikai-esztétikai szerkezete áll, természete
sen nem csupán annak kifejtésével, hogy mi a „jó” és mi a „rossz”, hogy ki a „jó” és ki a 
„rossz ember”, hanem mindenkor azok a bonyolult kölcsönhatások, amelyek a különböző 
megítélés alá esők között zajlanak, és amely szerint végbemegy közöttük a küzdelem. Fel- 
tételezésünk szerint ennek nyomán megtalálhatjuk azt a princípiumot, ami megkülönböz
teti ezeket az „álruhás regényeket” az értéktelenektől egyrészt, másrészt a grand art érté
kes regényeitől.

A Piszkos Fred felett folytatott vita tulajdonképpen csak előzetes, amolyan szem
pontkereső eszmecsere volt. De talán részben arra is sikerült választ kapnunk, hogy Rejtő 
egyes körökben híres, mások szerint hírhedt regénye „álruhás irodalom-e’, és ha igen, mi
ért remekmű, s végül: levetkőztethető-e róla az álruha?

I

A vita résztvevői egyetértettek abban, hogy a Piszkos Fred sarkított, poláris társadalom- 
képből indul ki. Anyagi, társadalmi helyzetüknél fogva „fent” — úgy is mondhatnánk, a 
„mennyországban” helyezkednek el a gazdag, pozicionált emberek, „lent” pedig, az alvi
lágban — úgy is mondhatnánk, a „pokolban” a kisemmizett, lumpen rétegek. Mi más is ez, 
hogyha nem a kultúrába oly mélyen beépült,populáris szinten megfogalmazott keresztény 
világkép egyik változata, amely a fö ld -m enny—pokol hármasságát a pokol és menny két
tagú szemben állásává (bináris oppozició) feszítette szét, és a földi viszonyokra alkalmazta?

Csakhogy a mi tipikusan XX. századi regényünkben kérdéssé válik az a tartalom, 
amellyel az uralkodó osztályok ezt a sémát megtöltötték: hogy „fent” lenni mindig kelle
mesdolog, „lent” pedig elviselhetetlen. Hogy aki „fent” van, az jó ember, aki pedig „lent”, 
az rossz (azért is van lent, o tt a helye). A Honolulu-Star luxushajó előkelő, finom utasai 
naphosszat unatkoznak, dzessz, kisebb flörtök tarkítják társas életüket, udvarias barátko- 
zás, szertartásos vidámság: ez minden. De Fülig Jimmyt is halálos unalom györti Almira 
trónján. „Jobban hálna Toulonban egy vizes bálán, és fejedelmien utazna egy hajófenék
ben.” És mire becsülteti Rejtő a gazdagok reális társadalmi értékét, hogyha olyan típusok-



ban szerepelteti őket, mint az örmény levélboríték-gyárosok, madzag-nagyiparosok és mű
virág-gyárosok?

Kétségtelennek látszik, hogy magát az „életet” bizonyos vonatkozásban az alvilág, a 
„pokol” képviseli. Aprólékos gonddal megrajzolt hierarchiája a törvényes jogrend ironiku
san visszájára fordított logikáját követi, ennélfogva az előkelőség mércéje az, hogy kit hány 
évi szabadságvesztésre ítéltek (vagy hányszor ítéltek halálra); aki ellen erkölcsi kifogás nem 
merül fel, az nem járhat a Diétás Vén Fiúk klubjába. Hogy ez a pokol mennyire élet-repre
zentáns, azt az is bizonyítja, hogy maga is „fentre” és „lentre” oszlik. Figyelemre méltó 
azonban, hogy itt már nemcsak a törvényesség inverz elvei a mértékadók, hanem a „menny” 
princípiumai is: ki milyen kényelmes életmódot harcol ki magának. Ezért nézi le a „kikö
tői csavargó” a szimpla „nem géperejű csavargót”, aki az országutat rója.

A „menny” princípiuma a regény szerint a veleszületettség (előjogok, vagyon stb.), 
a „pokol” princípiuma, a mások tulajdonában levő vagyonért folytatott harc. Itt azonban 
nem áll meg a regény: ezért a kérdést csak felfüggesztjük, nem zárjuk le teljesen. Annyi 
azonban már ebből is kitűnik, hogy a „menny” egy statikus, prepolgári attitűdre épül, a 
„pokol” viszont az individuális képességekre, az önálló kezdeményezésre, erőre, lelemény
re, merészségre alapoz. A „menny” feudális biztonságával szemben ezért mondja ki Fülig 
Jimmy, hogy „könnyebb az udvarban érvényesülni, mint a csapszékben”.

Hamarosan kiderül az is, hogy a „menny” és a „pokol” között átjárás lehetséges. 
A mennybéli előkelőségek java része sikeres szélhámos, a pokolbeliek jó része pedig lecsú
szott előkelőség vagy egyszerre mindkettő. Piszkos Frednek is — akiről később kiderül, 
hogy királynő a felesége — nehézségek árán „sikerült leküzdenie magát” az alvilágba. 
Az átjárás motívuma valósul meg Fülig Jimmy és Antonio herceg (alias Mr. Irving) szerep
cseréjében is (ami Mark Twain közismert Koldus és királyfi című regényét is eszünkbe ju t
tatja).

Mindez arra mutat, hogy nemcsak a két szféra közötti egyszerű közlekedésről van itt 
szó, hanem lényegi azonosságukról: úgy viszonylanak egymáshoz, mint a felszín és a mély. 
A két szférának alapvetően más a struktúrája. A felszínen (az előkelők világában, szimbo
likusan a mennyországban) már minden elrendezett, programszerű és szükségszerű — ugyan
ennek a világnak azonban van egy folytatása lenn, a szó mindkét értelmében vett alvilágban 
(szimbolikusan a pokolban és a valóságos földi alvilágban) azonban egy teljesen más tör
vényrendszer uralkodik: itt minden lehetséges, itt a cselekedeteknek más következménye 
is lehet, mint amit szántunk neki (és többnyire más is lesz), itt az egyes ember számára 
áttekinthetetlen erők mozgásterébe kerül, a harc ezért szükségszerű, de egyben ezért is 
értelmetlen. A regénynek leginkább ebben a vonatkozásában beszélhetünk álruhás remek
műről, hiszen itt Rejtő az urbanizált-városi — mondjuk ki — kapitalista világ valódi tör
vényszerűségét ábrázolja meseszerű formában, az elidegenedés világába vetett ember egyik 
alapvető élményét. A regény „fordulatossága” , ami sikerének egyik legfontosabb tényező
je, ennek kifejezése.

Hozzá jön ehhez még az is, hogy ebben a világban két magatartás lehetséges. Az 
egyik Piszkos Fredé, a másik az összes többi szereplőé. Kezdjük az utóbbiakkal. Ők nem 
tudják átlátni a világ mozgásának ezt a rendjét, mindig az éppen adottat fogadják el, de mi
vel ez az adott szüntelenül változik, erejük kimerül az alkalmazkodásban. így maguk is vak 
erőkké válnak — bár annak mértékében, mennyire van saját külön megvalósítandó céljuk. 
Velük szemben Piszkos Fred teljesen más szintet képvisel. Ő nemcsak tudomásul veszi, de 
érti is az események fejlődésének ezt a törvényét. Nemcsak világos célja van, de a cél el
érésére meghatározott algoritmusokat is tud alkalmazni, előrelátja bizonyos cselekedetei-
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nek következményeit, képes arra, hogy bizonyos esetekben éppen fordítva járjon el, mint 
ahogy az előző magatartás törvénye diktálná (a Vadsuhanc arcában megjelenő herceget 
például éppen azzal védi meg, hogy látszólag ő tör a pusztulására). Ez a magatartás emeli 
a többiek fölé, de egyben ez teszi őt a regény központi „címszereplőjévé” , noha tulajdon
képpeni hőse nem ő, hanem Mr. Irving-Vadsuhanc-Antonio herceg.

A herceg alakja viszont 6gy új vonatkozásrendszerben érthető:« mitológiáéban. Ami 
vele történik, a? nem más, mint a beavatás, emberré, felnőtté válás évezredek óta hagyo
mányozódó, különböző megjelenési formákban továbbélő, az európai kultúrába is mélyen 
beágyazott aktusa. St. Antonio herceg — aki lényege szerint „mennybéli” (erre predeszti
nálja származása, vagyona, gondolkodása és egész magatartása), egy malőr folytán megjár
ja  a poklot — vagyis előző gondolatmen'etünk szerint megismerkedik a világ mélyszerkeze
tével —, és testben-lélekben megerősödve, főnixként lép ki belőle.

Ennyiben rokon a regény egyik alapgondolata az akkád Gilgames-eposi emberterem
tő aktusával („...egy istent kell előbb megölnünk! Annak húsát s vérét, Ninhurszag, jó agya
gos földdel keverd el — ebből formáld az ember testét!”), a Bibliának az ember teremtését 
leíró részével („formálta vala pedig az Úr Isten az embert a’ földnek porából és lehellett 
vala az ő orrába életnek lehelletét, és úgy lett az ember élő lélekké” — Mózes, II. 7.), vagy 
a tibeti Holtak könyvében leírt hiedelemmel, amely szerint a halál utáni 44 nap felkészülés 
a halálra, a „tiszta tudato t” elhomályosító képzeteken keresztül a születésig. Ezen az ösvé
nyen jutott el az európai kultúra Vergilius—Aeneas antikvitásbeli, Dante—Vergilius rene
szánszbeli pokoljárásához, a Faust-mondához, a német klasszikus filozófiához (Hegel Feno- 
menológia:tudat— öntudat—szellem), vagy éppen a weimari Goethe—Wilhelm Mesiter „tuda
ti Odysseiá”-jához, amelyeknek bizonyos értelemben közös alapgondolatuk van : a halál fel
készítés egy másik életre és a halállal (pokol, túlvilág)-, való konkrét érzéki—értelmi ta
lálkozás vezet el a dolgok lényegének megértéséhez.

Mr. Irving tehát — nagy elődeihez hasonlóan — megjárja a poklot, és személyiségében 
óriási változás megy végbe. Mint mennybéli, a regény expozíciójában még életidegen volt 
(nevelője, Mr. Gould nélkül egyetlen lépést sem tehetett), a pokolban azonban „leszakadt” : 
egyénisége felszabadult, megszületett mint személyiség, azaz „belejött, mint úrifiú a po
fozkodásba”.

A „fentnek” és a „leninek” ez az állandó összemérése, egymásra vonatkoztatása és 
kölcsönhatásba hozatala úgyszólván az egész regénynek alaptémája.' A vita hozzászólásai 
ennek a mozgásnak különböző — magatartásbeli, pszichológiai, a művészi közegben meg
jelenő képi, nyelvi — formáira hívták fel a figyelmet.

íme, Fülig Jimmy jellemzése-leírása: „a felső zsebéből egy selyemzsebkendő csücske 
kandikált ki, és nyakából egy kifogástalan, finommívű kerékpár-áttételen, nyeles pápa
szem, úgynevezett ,tornyon’ függött, amit csak igen előkelő és idős úrhölgyek viselnek”. 
A két világ állandó, szinte vibráló egymásba futása nagyszerűen nyer kifejezést a nyelvi 
rétegben is. Az, hogy Fülig Jimmy hidalgó helyett kövétkezetesen hidlakót mond, nem 
pusztán szótévesztés, hanem a fent ironikusan leírt szabadverseny elvű kapitalizmus min
dent átható viszonylagossága, relativizmusa és állandótlansága nyer kifejezést benne, neve
zetesen a két ellentét, a „fent” és a „lent” , a hidalgóság és a hídlakóság ellentétének a ho
monímia magátólértetődőségével való összekapcsolása teremt sajátos feszültséget. Az iro
nikus felhangot hordozó bizarr jelzős összetételek, oximoronok ügyesen keltenek fel egy
szerre szimpátiát és antipátiát személyekkel, tárgyakkal szemben. Ilyeneket olvashatunk: 
„kedves goromba úr” , „elkényeztetett hamiskártyások” , „szerényen hortyog” , „csodála
tos közöny” , Tulipán mint „őfelsége tulajdonosa” , Nagy Bivaly „szomorú, kegyetlen sze
mei”.
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Mindez a regény folyamatában azt az erkölcsi tanulságot készíti elő, amely szerint 
az értékek a külső, a látszat mögött megbújnak, nem ismerhetők fel. Az olvasó alapélmé
nye, amely a regény olvasásakor elsőnek alakul ki, az, hogy ez a világ egylényegü a pokol
lal, mert az önzés és az agresszivitás alapelvein nyugszik. A kikötő — amely mondhatni, a 
szabadversenyes kapitalizmus szimbóluma —, „tele van verekedéssel” . Ez a világ egy isten
től megfosztott világ, kegyetlen, váratlan és pusztulást hozó fordulatokkal terhes, sosem 
lehet tudni, mikor fordul a kocka. Fülig Jimmy tehát természetesen visszamegy a kocsmá
ba, a fedélzetmester hátában felejtett késéért, mert kés nélkül mégsem mehet éjjel haza...

Ennek az első nagy infernó-tablónak a középpontjában a kapzsi, kegyetlen, gonosz, 
igazságtalan, agresszív és piszkos Fred áll. Az, hogy félelmetesen okos is, egy cseppet sem 
javít a képen, mert önző céljait szolgálja. Mégis — ha negatív előjellel is — egy magasabb in
tellektus, aki fejjel magasodik ki a mennybeliek és a pokolbeliek közül. Hihetetlenül gyor
san tájékozódik. Mindenről tud, semmi sem éri váratlanul, mindig feltalálja magát. Szemé
lyével kapcsolatban egészen a regény végén, a 23. fejezetben katartikus felismerésben van 
része az olvasónak: kiderül, hogy Piszkos Fred az abszolút jó ember. Törvényes apja St. 
Antonio hercegnek, és végig áldozatkészen, szerényen a háttérben maradva küzdött fiáért, 
és a törvényes jogutódlás érvényesítéséért. Hangsúlyozzuk azonban, hogy Piszkos Fred 
nem valamiféle egyéni fejlődés eredményeképpen minősült át, hanem csak megtudtuk róla 
(a regény végén), hogy voltaképpen jó, „mennybéli” ember. Nagyon tanulságos volt e te
kintetben egy észrevétel, hogy Piszkos Fred piszkossága nem valódi piszkosság, mert nem 
érzéki, nem undorító (nem társul például büdösséggel), hanem szimbolikus piszkosság 
— éppen úgy, ahogyan ^z ördög színe is jelképes »okok miatt a fekete.

Az eddig elmondottakból is kitűnhet, hogy a Piszkos Fred egy sor ponton mondhat
ni dialektikusán érzékeli a valóságot, hogy a regénynek ez a része még a lukácsi defetisizá- 
ló küldetésnek is igyekszik eleget tenni. Igaz ugyan, hogy nem kommunista elveket sugall, 
hanem polgáriakat, sőt világpolgári, kozmopolita eszményeket: mégis, egy polgári értelem
ben szabad, tág és olykor meglepetéseket hozó világ lehetőségét rajzolta fel akkor, amikor 
Magyarországon részben még a merev feudális termelési és társadalmi viszonyok voltak ér
vényben. Rejtő értékrendjében előkelő helyen áll a függetlenség, szuverenitás, önálló döntés 
kiharcolása, szemben a rendelkezésre álló szervezeti feltételekkel, amelyek alkalmatlanok 
bármilyen nemes vagy ésszerű cél elérésére. Parker admirális, Sir Egmont, sőt az alvilág szer
vezett figurái is bürokraták, tehetetlenek. Piszkos Fred egyéni leleményén nem tudnak ki
fogni, csak haszontalan utóvédharcokat folytatnak. A szervezettség felett győz az egyén, és a 
szükségszerűséget megtréfálja a véletlen, a spontaneitás. (Hiszen Piszkos Fred is hiába ké
szítette el jó előre tervét, Fülig Jimmy már a hajón meghiúsította és mindent elölről kell
lett kezdenie.)

A regény expozíciója és bonyodalma tehát a következő eszmei tervet sugallja: Mr. 
Irving a jelenségtől, a menny—pokol primitív, differenciálatlan sémájától indul ki és száll 
le a pokolra. Megjegyezzük, hogy Rejtő az alvilágot kimondottan ebben a minőségében ír
ja le, nem véletlen ezért a kritikus pillanatban a labirintus motívumának felidézése sem 
(„mindenféle folyosók, ládákkal, szeméttel zsúfolt aknák... Egy hosszú, sötét labirintus 
végén ismét fényt pillantott meg”). A pokol bonyolult köreinek szenvedéssel teli végig
járta után a herceg eljut a megvilágosodásig, a lényeg felismeréséig.

De álljunk meg egy pillanatra! A folyosó végén megpillantott fény megsejteti a meg
oldást... de vajon valóban a lényeg, az igazság felismeréséhez jut el a herceg?

Nézzük sorjában!
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A herceg uralkodóian „tiszta” tekintete előtt feltárul az utca, akikötő, a verekedé
sek: maga az élet. Rá kell jönnie: az igazi értékek itt, ebben a pokol szabású életben rejtőz
nek, Piszkos Fred ócska ruhája és szakadt inge mögött, a pokol közösségeinek tiltakozásá
ban és őszinteségében. De a herceg, úgy látszik, erre mégsem jö tt rá. Miután az akadályok 
elhárultak, leveti piszkos, szakadt gúnyáját, és a királyi vár nagytermében, valamennyi 
csillár teljes fényében érvényesíti örökletes jogát és inaugurálódik. Természete tehát nem 
igazi skorpió-természet, fejlődése nem igazi fejlődés, emelkedése nem igazi emelkedés. 
Pokolbeli útja is — mint ahogyan egy szellemes hozzászólás rámutat — inkább csak bonyo
dalmasnak, mint bonyolultnak mondható: mert nem ju t sehová, csak vissza. A menny te
hát visszanyeri előjogait.

A regény színtere a XIII. fejezetig a társadalom, politika, nagyvilág. Ekkor megjele
nik a színtéren Anna Alvarez (alias Vöröskarom), és bizonyos fordulat készül a regényben. 
Idillikus szerelme ugyan csak a XXIV. fejezetben bontakozik ki, de annál jobban elő van 
készítve. Az ellentétek varázsszóra, szinte harc nélkül kibékülnek, és Anna Alvarez, aki va
lóságos helyzeténél fogva a herceg ellenlábasa, fáradt fejét a herceg arany vállrózsáján pi
henteti... Ezzel arat diadalt a magánélet és a regény tulajdonképpen véget is ér.

Haajellemek nagy összességét nézzük, az olvasóban a regény elolvasása — az út meg
tétele — után nem egy új, az eddiginél bonyolultabb és finomabban differenciált társada
lomkép bontakozik ki, amelyben „rossz” és „jó” , rossz ember és jó ember most már iga- 
zabb, magasabb rendű elvek szerint helyezkedik el, hanem ellenkezőleg: a kiindulás naiv 
„menny—pokol” sémájával szemben egy még sematikusabb és még naivabb és illuzionisz- 
tikusabb kép tárul fel, amelyben mindenki jó, és amelyben az uralkodó princípium: a sze
retet.

Ezt a kispolgári illúziót az író többször is kifejti a regényben — hol burkoltabban, 
hol tisztán és szabadon. Fülig Jimmy mesés trónra jutása például fényes bizonyítékot 
szolgáltat a kisembernek : ha úgy adódik, semmi sem menti meg a trónra jutástól. Ő persze 
majd megmutatná, hogy a jó uralkodó hogyan bánik a néppel... Ennek a „jó uralkodó”- 
eszménynek a jegyében kerül sor arra az epizódra, amelyben Fülig Jimmy pertut iszik né
pével. A népével összeölelkező király gondolata valóban plebejusgondolat, de kevéssé reá
lis. Illuzórikus voltát Rejtő magának Fülig Jimmynek a „szimpatikus hülye” mivoltával is 
érzékelteti, valamint faragatlan levélíró stílusával, amivel a történetet tudtunkra adja. Az 
illúzió mégis megmarad: hátha eljön majd az igazi uralkodó (vagy eljövök én), aki majd a 
„testvériség—szabadság—egyenlőség” nagyszerű gondolatának jegyében fog (fogok) kor
mányozni.

A frissen beiktatott király, St. Antonio most már „ismeri” népét és „ismeri” az éle
tet, „veleszületett” jósága tehát nyilván úgy vezérli, hogy népének legnagyobb megelége
désére kiváló uralkodó váljék belőle...

II

Miután a dolgok természete az, hogy összefüggnek, egy cseppet sem meglepő, hogy a 
Piszkos Fred stiláris minősége és szerkezete mintegy lenyomata a herceg cselekmény-síkon 
megtett útjának és a Piszkos Freddel kapcsolatos felismerésnek.

Hogyha megtartjuk az ábrázolt világkép „menny—pokol” sémáját — márpedig el
méletünk erre kötelez —, látható, hogy a regény a „pokolbeli” műfajokra épül: a mitoló
giára, a mesére, tehát az antikvitásban gyökerező, a paraszti létben és a városi plebejus lét-
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ben továbbélő sajátos folklórok ötvözetére. Oka nyilvánvaló : az író regényét — ismét szim
bolikusan fogalmazva — a „pokolbelieknek” írta, a városi plebejusrétegeknek és kisem
mizetteknek.

A mitológiai vonatkozásokról már esett szó. A legmeseszerűbb elem valószínűleg 
Piszkos Fred alakja. Meseszerűen végletes: ő az abszolút negatív és az abszolút pozitív fi
gura egyszerre. Ő az abszolút negatív, maga a megtestesült gonoszság, a gonosz varázsló 
(a „szemfényvesztő” jelzőt maga Fülig Jimmy használja jellemzésében), ugyanakkor ő az 
abszolút pozitív is, az okossággal párosult jóság, a bölcsesség megtestesítője. Ennek a ket
tősségnek titka már jellemzett magatartásában van: ő az, aki felismeri a világ valóságos 
mozgásának törvényét (amelyek pokolbeli törvények), és nemcsak alkalmazkodni tud hoz
zájuk, de módszert talál befolyásolásukra. A jónak és a rossznak ez az egymásba játszó 
kettőssége az, ami leginkább túlmutat a legtöbb siker-regény szokásos „fekete-fehér” áb
rázolásán. Erre a metamorfózisra is találunk párhuzamokat. Mozart—Schickaneder Va
rázsfű volájában az Éj Királynője mint gonosztevőt mutatja be Taminónak (St. Antonio 
megfelelőjének) a fény birodalmának bölcs papját, Sarastrót: „ein Bösewicht”. Piszkos 
Fred a regényben hasonló funkcionális rendszerben működik, mint Sarastro: bár vannak 
találkozásai fiával, Antonio herceggel a pokolban, kísérője mégsem ő, hanem Fülig Jimmy. 
Mint ahogy Taminónak sem kísérője Sarastro, hanem maga a végcél: a „jóság birodalmá
nak” főpapja. (A kíséretet a három fiú és a pap látja el.) Piszkos Fred tehát, ha úgy tetszik 
a világ esze és megszemélyesített rendező elve, amely mindent úgy irányít, hogy jó legyen: 
az ördögruhába bújtatott Isten. „Rossz, de nélküle semmi sem megy” — tér vissza állandó
an a mottó. Legendássá növesztett alakjától búcsúzik az olvasó és a „kikötők Bolygó Flol- 
landijá”-ban nem nehéz felismerni a másik nagy európai monda alakját (Ahasvérus). 
„Álruhás” regényünk tehát a maga módján — és valószínűleg nem a szerző végiggondolt 
szándéka, inkább szubkulturális érzékenysége nyomán — képviseli azokat a nagy kulturá
lis sémákat, amelyek át- meg áthatják a mai ember mindennapi gondolkodását.

A figurák bizonyos értelemben saját közösségeik mítoszát (világát, értékrendszerét) 
élik meg. Ezeknek a közös tartalmaknak van egy sajátos, speciálisan folklorisztikus nyel
vi közege: a közmondás. E paradigmatikus szólások (például „az nevet, aki először ü t”) 
mint szentenciák a prepolgári közösségek bizonyos értelemben sztereotip magatartásfor
máját tükrözik: a regénybeli „pokol” lakosainak legnagyobb részére, így például Fülig 
Jimmyre ez a gondolatkincs jellemző. Rejtő ugyanakkor ezen a szinten kétféleképpen is 
túllép: egyrészt a közmondásokat ironikusra fordítva (mint a fenti példán is látjuk), más
részt bebizonyítja, hogy a sémák szerint cselekvők hiába „találják fel magukat” az alvilág 
útvesztőiben, valójában nem a helyzetnek megfelelően viselkednek, így válnak Piszkos 
Fred játékszereivé.

A paradigmatikus nyelvi képződményeknek, a közmondásoknak ez az ironikus visz- 
szájára fordítása azonban már átvezet bennünket egy másik területre, a városi folklór te
rületére. Ebben a közegben született és erre a közegre utal vissza a Piszkos Fred humorá
nak legnagyobb része. Itt jegyezzük meg, hogy a fentebb már tárgyalt „poliszemantikus” 
hidalgo—hídlakó társítás (csakúgy, mint a cikkelyezés —pikkelyezés stb.) egyúttal a népi 
etimológia „basilicum—bazsalikom” logikáját is követni látszik, ennélfogva Fülig Jimmy 
stílusának ide tartozó elemei bizonyos folklorisztikus hátteret sejtetnek.

Külön figyelmet érdemel a nyelvi szférában a két sík, a „fent" és a „lent” közö tti át
járás. A II. fej. 8. rész humorának egyik fontos alkotórésze az, hogy a herceg bizonyos 
„fent” használatos szavakat kever a Fülig Jimmyvel folytatott társalgásba (mellőzzük, il
domos, fennforgó), amelyeket Fülig Jimmy ugyan hallott már, de használni még nem hasz
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nált soha, és jelentésükkel sincs egészen tisztában. Tétova erőfeszítései, hogy „felemelked
jen” , arra késztetik, hogy maga is használja ezeket a szavakat, de pontos használatuk rend
szerint nem sikerül, hanem a „spociális—spéciéi” mintájára folklorisztikusan „romlanak” 
le kontextusaikban és olvadnak bele Fülig Jimmy stílusába.

Mindezek a képződmények egyenesen vezetnek át bennünket a 30-as évek pesti hu- 
mdrába („ -  Dohányzik? —Nem. Inkább innék valamit”), és ebben a környezetben érzik 
magukat leginkább otthon azok a két- és háromértelműségek, amelyek egyszerre mutatják 
meg a dolgoknak nemcsak értelmi-logikai, hanem érzelmi-etikai másik vagy harmadik 
oldalát. Végtére Karinthy humora is ebből a talajból táplálkozik. („Minden másképpen van 
és nem másképp.”)

így jutunk tehát tovább, túl a populáris-folklorisztikus világképen, és közeledünk a 
modern ember komplex értékszemlélete és ennek stiláris megnyilvánulásai felé. A regény 
a köznyelvi fordulatokon és logikán, a belvárosi aszfaltviccen túl ablakot nyit a groteszk, 
az abszurd felé is. Piszkos Fred különös jelenség vastag, csőszerűvé keményedéit nadrág
jával, amelynek szára bokában a cipő mellé van begyűrve, mérete, amely azt is lehetővé 
tenné, hogy hónaljig húzza (de nem teszi, mert hónaljban kissé bő), mozgása („időnként 
zsebre dugta a kezét, megrántotta a nadrágját, és imbolygó felsőtesttel elindult”), a ládá
ban való élet ötlete stb. megannyi geg, amely oly bőségesen árasztotta el a pesti — és rész
ben a vidéki — közönséget a korabeli angol burleszk-filmeken. A groteszk jellemekben, 
helyzetekben, félreértésekben, az abszurd és gátlástalan eseményekben, illetve cselekede
tekben (Piszkos Fred egy„korábbi regényben” nem kisebb szélhámosságra vállalkozik, mint 
az Angol Haditengerészet cirkálójának ellopására) mind a kor hangját hozzák a regénybe, 
a paraszti világkép (és folklór) helyett egy speciális városi köznapi világképet (és folklórt). 
A commedia dell’arte típusú megjelenítéseken túl (amelybe a verekedések körülbelül úgy 
tartoznak bele, ahogyan R. Graves a káromkodásról tartja, hogy az a nép folklórja), Rejtő 
eljut a Molnár Ferenc típusú komédiáig, amelyre egyaránt jellemzőek a szellemes, fordula
tos replikák, gördülékenyen pergő dialógusok: a regény egyes részletei úgyszólván változ
tatás nélkül színpadra állíthatók lennének, mint például:

„ — Ha csak egy ember meghalna, akkor én is elismerném, hogy jaj nekünk! Az 
Egyenlítőn túl lehetséges, hogy néhány óra vagy nap múlva nincs egy élőlény a hajón. De 
ki halt meg eddig? Kérdem önöket, tisztelt turisták, ki halt meg?

Mr. Irving jö tt be kissé zavartan.
— Kérem, segítsenek az orvost keresni... Szegény nevelőm, Mr. Gould meghalt...”
Persze mégis a detektívregényhez, a krimihez áll legközelebb a regény — tulajdon

képpen „moralizáló kriminek” nevezhetnénk. Kis merészséggel „álruhás moralitás-regény
nek” is mondhatnánk, amelynek műfaj-álruhája a detektívregény, a krimi. Az eddigiek 
alapján tehát úgy is gondolhatnók, hogy a Piszkos Fred jó, művészi értéket képviselő re
gény, azzal a különbséggel (más, a grand artba tartozó regényekkel szemben), hogy a „len
ti” tömegek folklórjából és underground-műfajaiból indul ki, sőt végső soron vállalja is 
(formailag) ezeket.

Bizonyos szempontból jogosultnak is tekinthető az írónak ez az alapállása. A vita 
egyik felszólalója a regénynek éppen ezt a vonatkozását emelte ki. Az, ami Kassáknál Jó
zsef Attila számára „nevetséges” volt, az Chaplinnél érthető és ami Picassónál „értelmet
len” , az a-karikatúrában „értelmes”, ami Sztravinszkijnál „érthetetlen” , az a dzsesszben 
„érthetővé” válik... Elvégre, ha meggondoljuk, a könnyű műfaj nagy lovagja, Offenbach 
is telisde-tele volt szőve korának ironikus felhangjaival, még akkor is, hogyha a grand art 
sem ezt, sem magát a műfajt nem ismerte el.
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Álruha vagy nem álruha?
Formailag vállalja-e csak Rejtő a folklór, az underground eszközeit, nyelvezetét és 

műfajait,vagy pedig megreked bennük, tehát tartalmilag is kénytelen velük osztozni? É rt
ve ezalatt a tömegművészet sekélyes, illuzionisztikus tartalmait, a valódi művészettől ide
gen lényeget, amelyet röviden a giccs szóval szoktunk jellemezni. A válasz csak az lehet: 
történnek erőfeszítések a kiemelkedésre, de a regény mégsem jut el a nagy műalkotások 
rangjáig. Humora, iróniája jó termőtalajban gyökerezik, de bátortalan: ahogyan az egyik 
hozzászólás fogalmazta: mindenki csak a „viccességig” hülye, nem annyira, hogy emiatt 
sajnáljuk vagy gyűlöljük. (Más kérdés, hogy ez a fajta „plebejus”-humor Magyarországon 
akkor és talán azóta sem ju to tt túl sem a „hivatásos” underground-műfajokban, sem a 
hétköznapok folklorisztikus, szubkulturális közegében az ideológiailag-világnézetileg 
kompromisszumos formációkon.)

Megfigyelhető az irónia feloldódása önmaga keretein belül, és megfigyelhető a re
gény folyamatában is. Természetesen elsősorban a befejező jelenetekre gondolunk. Az író 
úgyszólván végig megkímél bennünket a férfi—nő kapcsolattól, ami a műfajban együtt jár
na a szirupos ábrázolással: nem így a befejezésnél, ahol végig kell néznünk St. Antonio 
uralkodónak és menyasszonyának negédes incselkedését, és az elmaradhatatlan csókot, 
a szövegben háromszor is kihangsúlyozott arany vállrózsán. A könyv úgyszólván végig os
torozza a nagyképű előkelőséget, nem így az ünnepélyes beiktatás pillanatában, amikor a 
(NB!) hófehér szakállú, vadonatúj egyenruhába öltözött Piszkos Fred és társai, Holdvilág 
Charley, Kannibál Béby, Nagy Bivaly és mások — természetesen Anna Alvarez is jelen 
van — ünnepélyes tartásba merevednek, akár egy operett-fináléban, miközben Gomperez 
hidalgó utódja bejelenti: Őfelsége, a király!...

Ez tehát Piszkos Fred „megtisztulásának” valóságos tartalma. Fiának, Antonio her
cegnek a visszatérése, a társadalomkritikus szatírának az operettbe való fordulása: vég
eredményben visszavétele mindannak, ami értékesnek látszott, ami alkalmasnak látszott 
arra, hogy kivezessen a kispolgári illúziókból.

(S ezen az sem változtat igazán, hogy a regény utolsó mondatai ismét Piszkos Fred- 
hez térnek vissza, aki megszökik a mennyországból, fényes egyenruhájából, és ismét a régi 
alakjában járja a tengereket. A befejezés ugyan arra utal, hogy Rejtő maga is megelégelte 
az utolsó oldalak szentimentális happy endjét, de ez a végső akkord már nem ironikus, ha
nem inkább nosztalgikus.

Befejezhette volna másképpen? Elkerülhette volna az operettbe süllyedő kifejlést, 
s tehetett volna a végére még egy olyan „csavart”, amely a mű korábbi menetében érintett 
helyzeteket bontja ki? Hiábavaló kérdés, mivelhogy így fejezte be. S ha végiggondoljuk: 
más befejezéssel másképpen kellett volna magát a regényt is megírnia.)

III

Az eddig ismertetett, nagyjából fenomenológiainak mondható közelítés mellett — mint a 
vita résztvevői közül többen rámutattak — egy konkrét, irodalomtörténeti közelítés is 
szükséges, amely választ ad legalább két kérdésre: milyen helyet foglal el a Piszkos Fred 
és a többi Rejtő-regény a 30-as évek rendkívül sokféle és változatos magyar prózájában, 
amelyben még együtt élt és alkotott az érett Móricz, a népiesek, az erdélyi szépírók, Her- 
czeg Ferenc, Zilahy Lajos és mások? A másik: milyen helyet foglal el a regény az akkori 
kiadói politika mellett akiadásban (a 10 filléres ponyvától a pengős regényekig), és milyen 
volt a regény akkori kritikai és tömegvisszhangja?
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Hasonlóan jogosnak látszik egy másfajta közelítés, amely — némileg feloldva a szi
gorú historikus kereteket — közvetlenül vetné egybe a regényt egyrészt a nagyirodalommal 
(maximumhoz komparáló metódus), másrészt a legalacsonyabb ponyva-műfajokkal (mi
nimumhoz komparáló metódus).

Úgy is feltehetnénk a kérdést: mit veszít az olvasó a Piszkos Freddel a minőségi iro
dalmi regényekhez képest? Hogyha áttekintjük eddigi fejtegetéseinket a regényről, ame
lyek kimutatják, hogy társadalomképe illuzionisztikus, művészi módszerei nem meggyő
zőek, nem következetes a cselekményvitelben, a jellemformálásban, a stílusban stb., sokak
kal együtt mi is azt mondjuk : mindent, amit jó darabig megőrizni látszott.

Van azonban a kérdésnek egy másik oldala is. És ez éppen azok részéről vetődik fel 
legélesebben, akiknél az olvasmányok bázisa éppen a Rejtő-irodalomból vagy a még annál 
is sekélyesebb, silányabb olvasmányokból áll. Hogyha ezeket a — számukban nem is túlsá
gosan kicsi, főleg fiatalokból álló — csoportokat tekintjük, a kérdést így is fel kell tennünk: 
m it nyer az olvasó Rejtővel egyrészt a polgári irodalomhoz, másrészt a nálánál silányabb 
ponyvairodalomhoz képest?

Mert nyilvánvaló, hogy az, aki a polgári regény „társadalomból való kivonulását” 
keresi, az többféleképpen megtalálja Rejtőnél is, éspedig „nem is rosszul”. Megvan például 
az egzotikum, a cselekmény színtereiben (kikötő, őserdő, légió, távol-keleti világ stb.), a 
jellemekben -  sokszor olyan félelmes hitelességgel, mintha Rejtő magán a Honolulu-Sztár 
fedélzetén élte volna át a távol-keleti monszun viharát és nem a Japán-kávéházban: „A 
néptelen fedélzeten zizegve futott át az éledő monszun, megrázta a köteleket, és egy nagy 
újságlapot vonszolt magával lomhán, meg-megpihenve. A tintaszínű éjszakai mennybolt 
látszólag szokatlanul alacsonyan borult ma a tenger fölé...” De megvan a szerelem is — ami 
ebben a megjelenési formájában szintén a „társadalomból való kivonulás” attitűdjét hor
dozza —, és megvan az alvilág-romantika is, amiről e tekintetben lényegében ugyanez 
mondható el. Megvan a mozgalmat teremtő Poe-féle rémregény-misztika is (gondoljunk 
a Honolulu-Sztár fedélzetén a vad viharban hullákkal birkózó Fülig Jimmyre).

Még többet látszik nyerni az olvasó a silányabb, szintén egzotikumot kereső légiós 
regényeknél a nagy tömegű western-ponyváknál, mert itt is lát verekedést és erőszakot, 
de csak annyit, amennyi a mese szimbolikus kifejtéséhez szükséges (habár következetlen
séggel itt is találkozunk, nevezetesen Fimrin megölésében). Jól megalapozott és kiérlelt 
szentimentalizmusa pótolni látszik a Kurz Mahler-szerű regényeket, a szentimentális 
ponyvát is -  talán azzal a pozitívummal, hogy egy kis ironikus felhang a szerelmi kapcso
latokba is keveredik. Átveszi valamennyire az abszurd helyzetekben bővelkedő (Vaszary 
G.) és humoros műfajok (például kabaré) funkcióját is — megint csak azt mondhatjuk, va
lamelyes magasabbrendűség megcsillantásával.

Sok vonatkozásban látszik jobbnak a legközelebbi műfajnál, a detektivregénynél, a 
kriminél is. A gengsztervilág, a bűntények, az ismeretlenségbe vesző szálak nyújtotta iz
galmakon túl kimutatható, hogy Rejtőt nemcsak a jó  és rossz között folyó harc techniká
ja érdekli csupán, hanem a feszültség mélyebb, morális háttere is, és ennek kifejtését meg 
is kísérli. A regény tervezete, amely e problematika kifejtésére és a kollízió feloldására 
szolgál, aránylag jól átgondolt, és beágyazódik az európai kultúra objektivációinak leglé
nyegesebb hagyományaiba (beavatás-mítosz, Ahasverus-monda, labirintus-szimbólum), 
sőt, a regény stiláris világa is jó mélyre eresztett gyökérzetű — ahogyan ezt már fentebb is 
kifejtettük. Ami a regény közvetlen írói technikáját illeti, arról is sok jó t lehet mondani. 
Azt csinál az óvatlan, gyanútlan olvasóval, amit akar: felkelti érdeklődését, felcsigázza — és 
a regény végéig nem ereszti. Ennek illusztrálására elegendő talán a regény híres kezdetére
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utalnunk, ahol is — mint valaki megjegyezte — Rejtő nagyszerű érzékkel nyit rést az érzé
ki világon, amely elfedi a még olvasni kezdő ember érzelmi világát a műalkotás hatása elől:

„ — Uram! A késemért jöttem!
— Hol hagyta?
— Valami matrózban...” stb.

Nem hasonlóan indul-e a világirodalom legszebb drámáinak egyike. Shakespeare 
Hamletjai „Bernardo: — Ki az? (A fegyverét előreszegző, őr, Francisco felel): — Nem 
úgy, te állj, s felelj: ki vagy? ”

Látható, hogy a regény elemző vizsgálata ki tudja bújtatni azt „álruhájából”. De cé
lunkhoz még mindig nem érkeztünk el. A döntő kérdés: vajon az olvasó is le tudja fejteni 
az álruhát?

IV

Előzetes feltevésünk az volt: hogyha egy műnek, amely nyilvánvalóan nem tartozik 
a magas irodalomba, legalább két olvasata van, teljességgel rossz mű nem lehet. (Nagyon 
sok klasszikus mű népszerűségét magyarázza viszont, hogy két vagy több olvasata van. 
Ezek esztétikai minőségét nem rontja, hogy van egy egyszerűbb olvasatuk is — de fenntar
tással kell élnünk a kérdést illetően, vajon eljut-e a „lenti” tömegekhez a „fenti” olvasat, 
az esztétikai üzenet is? )

Ami tárgyunkat, a Piszkos Fredet illeti, először is tisztáznunk kell, van-e legalább 
két olvasata a regénynek?

Kezdjük ,Jeniről”.
Első kérdésünk: mi teszi elfogadhatóvá az esztétikailag műveletlen olvasó számára 

a regényt? Mindenekelőtt azok a mozzanatok, amelyekre, mint folklorisztikus alapele
mekre hívtuk fel a figyelmet: a meseszerűség, a jó harca és győzelme a gonosz ellen, a cse
lekményközpontúság (nemhiába nevezi a Gondos-féle vizsgálat erősen cselekményesnek 
a típust, amelybe a regény tartozik) a folklorisztikus nyelvi elemek, a közmondások és a 
városi folklór, a vicc jelenléte.

Nem véletlen, hogy a regény erősen cselekményes jellegét is a folklorisztikus voná
sok közé soroltuk. Ugyanis éppen ez az a pont (vagy sík), amelyen a regény refolklorizál- 
ható. Éppen ezért hallatlanul fontos az a hozzászólás, amely arra hívta fel a figyelmet, 
hogy a Piszkos Fred és más, hasonlóan népszerű, erősen cselekményes regények elsősorban 
mint történetek kerülnek felidézésre a különböző (munkás, ifjúmunkás, diák) közösségek
ben. Az ilyesféle interpretációk, mint:

„... és akkor kiderült, hogy az a pali, aki a kikötőben megverte és elvette a pénzét, 
az volt ott, és megint hűjére verte. És akkor kiment a folyosóra, ahol a Piszkos Fred kö
vette és elgáncsolta, és azt súgta a fülébe, hogy nyugodjon meg, mert ő az inteligens nem
tudom micsoda embere, de a srácnak akkor még halvány fogalma sem volt róla, hogy ő a 
Piszkos Fred...” stb.

tulajdonképpen úgy foghatók fel, mint a regény „sláger-változatai”. Hasonlóképpen 
folklorizálódnak a regény viccei is vagy a találó szólások, amelyek közül például a „min
denütt jó, de legjobb sehol” a köztudatba is átment, anélkül hogy eredete akár tudatosult 
volna a tömegekben.

Mindez azonban a „leninek” csak a formai, szociológiai oldala: a minőségi „lentet” 
elsősorban a verekedések, és a különböző agresszív jellegű cselekedetek jelentik, és feltété-
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lezhetően jelentős szerepet játszanak a regény sajátos népszerűségében. Bizonyos körökben 
valószínűleg pozitív visszhangra talál az alvilág „pokoli” minőségében, amelyben az érték 
hordozói az ütések, az értékmérő az ütések nagysága, és ahol „csak azért ütnek, hogy fáj
jon” .

A döntő kérdés most már az: mindazok a tendenciák, amelyek e tartalmi mélypont
ról fe l akarják a regényt emelni, és amelyekről az elemzés fe l tudta lebbenteni az „álruhát", 
alkotnak-e önálló olvasatot vagy sem?

Válaszunk sajnos az, hogy nem. Igazolásul menjünk végig a regényen és kövessük 
nyomon „fenti” és „lenti” hatásmechanizmusát!

Az agyafúrtan groteszk nyitókép és az expozíció bizarrsága mindkét olvasó típust meg
fogja. A regény folklorisztikus rétegei, a mitologikus-mesés kiindulás, a stílus és tárgy am
bivalenciája, a jó, vérbő humor, és az ironikus felhang mindkét típusnak legalábbis egész
séges, a jó ízlést nem bántó szórakozást ígér.

Ekkor a regény humora megkopik, és az író bevezeti az olvasót a cselekménybe, a 
„krimibe’. A rutinos ponyvaolvasó „otthon van” , már régóta ezt a pillanatot várja. A mű
velt típus sajnálja ugyan, hogy megfáradt a humor, de nem tudja mégsem letenni a köny
vet, mert Rejtő, miközben humorizált, észrevétlenül bevezette őt a cselekmény sűrűjébe 
(ez, ha úgy tetszik, az irodalmi közegek „poklának” felel meg), és nem engedi,

Ezzel együtt az olvasás tempója is felgyorsul Az olvasó figyelmét az eseményekre 
összpontosítja, és nem ju t ideje a nyelvezet, a stílus stb. befogadására, ami mellesleg szól
va, de korántsem mellesleg értve — valamelyest az író felelősségét is elaltathatja. Ezért sem 
igen bírja ki a regény művelt olvasótól a másodszorra való olvasást (holott, mint közismert, 
a jó  műalkotás befogadásához egyenesen szükséges a többszöri kézbevétel).

Az első, igazán jelentős vízválasztót Fülig Jimm y levelei jelentik, amelyek a cselek
mény szempontjából majdnem érdektelenek, fő témájuk azonban: a humor és az irónia 
annyira közhelyszerű és erőtlen, hogy igényes olvasó számára szinte olvashatatlan.

A második — és végleges — elhatároló a regény befejezése. I t t  már nincs kétféle ol
vasat, csak egy. A regény, amely humorral, iróniával indult, majd gyors, érdekes cselek
ménnyel folytatódott, lapos, szirupos szentimentalizmusba fulladt. Hogy hasonlatunknál 
maradjunk: a regény rossz regény álruhájában jelent meg, majd egy észrevétlen pillanatban 
kisurrant, és ottmaradt a színen az álruha: a rossz regény, egyedül, önmagáért valóan, se
gítség nélkül és menthetetlenül.Figyeljük csak meg: milyen hamar befejezi Rejtő az utolsó 
lapokat, szinte szégyenkezéssel vegyes rettegéssel: érzi maga is, ezt a happy endet a maga 
kiteljesedésében nemigen lehetne túlélni...

Válaszaink, hipotéziseink nyomán új kérdések bukkannak fel. Nem kívánja-e meg a 
kétféle (vagy akár a többféle olvasat), hogy azokat sajátos módszerekkel elemezzük? Van-e 
jogunk a Piszkos Fred pergő cselekményeit lassú, beható elemzéssel (close reading) olvas
ni, ezáltal más-létre kényszeríteni, és úgy vizsgálni, abban a minőségében, ahogyan soha
sem találkozik vele az olvasó? És egyáltalán, hipotéziseink az olvasatokkal kapcsolatosan 
a valóságban is így funkcionálnak-e? És ha ezekre már tudnánk a választ, akkor is megvá
laszolatlan még a döntő kérdés: az, hogy a müveit olvasó felismeri a Piszkos Fred ben a jó 
irodalom lehetőségét, azt is jelenti-e, hogy a silány ponyván nevelkedő olvasó is felfedezi 
benne a nagyirodalomnak ezt a torzóját, és ezáltal valóságos utat jelenthet-e ez számára a 
nagyirodalomhoz? A vita eredménye a Piszkos Fred e funkciójával kapcsolatban szkepti
kussá tett, de a kérdést ezen az alapon még nem dönthetjük el — és ennek nem is csak az 
az oka, hogy egy regény világképi elemzése ehhez nem elég. Ezért is hangzott el az a jogos 
kérés, hogy a Piszkos Fred és a többi, ezután vizsgálatra kerülő művet hatásvizsgálatnak 
is vessük alá, mert csak a kettő együttesen adhat választ arra a kérdésre, vajon miféle olva
satok jelentkeznek az olvasók tudatában.



HOFI
Az interjút készítette: Boros Lajos

Neve egyben műfaji meghatározás. Életéből mozaikokat ismerünk, de az összkép még nem 
állt össze. Legendák keringenek róla és pletykák. Mivel az élet és a színpad között neki 
csak három lépcsőfok a különbség, körülbelül úgy ismerjük őt, mint a bakter a háza előtt 
naponta kétszer lelassító expresszvonatot.

— Meg tudod-e nevezni azt a pillanatot, amikortól kezdve elindultál,,errefelé” ?
— Nem. Ha az ember mindig tudatában lenne annak a pillanatnak, amikor elindul 

valamerre, akkor lennének olyan irányok, amelyek felé egy lépést sem tenne. Inkább olyan 
dolog ez, hogy miután az ember valahová elér, akkor belemagyaráznak dolgokat, hogy „in
nen jö tt”, meg hogy „ez a fordulópont” , meg „ez az a bizonyos indítóok...” Az érdekes
sége mindennek, hogy általában a kívülállók magyaráznak, a kívülállók értékelnek. Én, 
megmondom őszintén, nem is foglalkozom vele, nem is érdekel: a tegnap, az nincs.

— Ezek szerint, nem is kérdezted meg magadtól, hogy az akartál-e lenni, ami lettél?
— Nézd... Nagyképűen hangzik, de hát egy győztes csapatról van szó. Olyan győztes 

csapat meg nincs, és nem is volt, amely azt mondta volna, hogy „megmondom őszintén, 
nem akartam győztes csapat lenni” ! Az izék amiket én csinálok, azok tetszenek. Hogy mi 
ez? Nem is akarom megfogalmazni. Majdnem minden gyárban van két-három ilyen em
ber, futballmeccseken, a lelátókon, vannak akik vonzzák maguk köré a közönséget. Azt is 
meg merném kockáztatni, hogy nem is a mérkőzésre mennek ki, hanem egy megszokott 
szórakozásra. Jön a pereces, akinek a szövegétől elvágja magát az ember, vannak olyan 
szurkolók, akiknek akármi történik a pályán, arra megjegyzésük van, száz közül nyolcvan
szor poén.

— Szóval úgy érted, hogy minden társaságban van egy hangadó?

— Igen. Furcsán hangzik, de ez az ország az én országom, és az én társaságom, és sze
retném, ha én lennék a hangadó.

— Így teremtesz közösségi érzetet az országban. Volt-e egyéb irány is, amerre indul
tál?

— Semmilyen más irány nem volt. Ez az egy. Erre viszont a szüleim egyértelműen 
azt mondták, hogy NEM. Egy munkásembernek az, hogy nincs havi fix, nincs nyugdíj, az 
egy csapás. Az emberek azért dolgoztak, különösen az én szüleim, akik a múltban voltak 
Fiatalok, hogy bekerüljenek valamilyen helyre, ahol tisztességes állás van. Amikor a próba
idő lejárt, és VÉGLEGESÍTETTÉK, akkor az élete sínen volt. Akkor már csak spórolni
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kellett. Nyugdíjas állás. Ez is egy fogalom. De én a színházat egész kisgyermekkorom óta 
szerettem. Bámulatba ejtett, megragadott az íze, a levegője.

A cirkusz mellett van az a bizonyos Sörkert. Ott egy zenekar játszott. Én a Sörker
ten kívül, a vadszőlővel felfuttatott kerítésen álltam, de órákon át, és hallgattam, és néz
tem. Nem tudok hozzá hasonló nagy élményt, ilyen csodát... A szüleim persze aggódtak. 
Teljesen jogosan, mert most belülről én is látom, hogy jó pár lelkibeteg van a pálya perifé
riáján. Nem lenne csalódott, hanem lenne egy kiegyensúlyozott ember, aki végzi a munká
ját. Most pedig roncs. Mert „őt nem értik meg” ! Közben nem is akar semmit mondani.

Az iskolai szavalóversenyen elindultam, ötvenezredik lettem. De iskolai klubdélutá
nokon műsort csináltunk. Jelmezek ugye nem voltak, az egyik fiú papája pincér volt, szer
zett három pincérkabátot, az már olyan, mint a fehér szmoking, csináltunk egy „Derűhár
mast”. Ez a Harsányi-együttes példája volt. Nagyon nagy sztárok voltak. Utána... építő
táborokba mentünk, akkor épült Dunaújváros. A sátorban, takarodó után a legjobb röhög
ni. Ugyanígy a honvédségnél is. Kisközösségekben végig ezt csináltuk.

— Ezután következett a sikertelen felvételid a Színművészeti Főiskolára?

— Igen. Petőfi Sándor Ivás közben című versével készültem. Azért ezzel, mert én 
nem tudok szavalni. Nem is akarok. Ez a vers olyan lehetőségeket ad az előadónak, hogy 
nem verset mond, hanem előadja. Sosem felejtem el, mindhárom alkalommal Básti Lajos 
volt az első vizsgáztató, ő mindig felvett. Imádom is, nagyon. Utána, a második rostán két
szer is átmentem. A harmadikon estem ki.

— A zenével hogy álltái?
— Ugyanúgy, mint most. Kitűnő ritmusérzék, nagyon jó hallás. A főiskolára meg mi 

kellett? Hej, halászok, halászok... Szóval nem sikerült. Minden ilyen után az embernek 
vissza kellett érkezni a reális talajra: dolgozni kellett. Először a Téglagyárban kocsitolóként, 
igen-igen nehéz fizikai munkát végeztem. Nálunk egyébként sem volt olyan, hogy jön a 
vakáció, és a gyerek ott téblábol. Ugyan már! Sulinak vége; másnap reggel öt órakor vagy 
hat órakor indulás! Kőbányán laktam, a szomszédban volt a Téglagyár, a környék, a have
rok, ismerősök, mindenki o tt dolgozott. Talán ezért is mentem oda. Számomra a kőbányai 
Téglagyár kultúrcsoportja volt igen-igen fontos. Itt voltak magánszámaim meg játszottuk 
a K ét kapitány című operettet. Jászai András, a mi igen-igen imádott Bandi bácsink volt a 
szervező, rendező. Azoknál a pontoknál, amikor egy ilyen külvárosi srác elkezdi lelökni 
azt akét konyakot, mi nem a két konyakot löktük le, hanem a Bandi bácsit hallgattuk, hogy 
el kell menni egy színházba. Tulajdonképpen a Közművelődési Határozat, lefordítva. Mert 
most is az van, hogy ahol ilyen Bandi bácsik vannak, ott amit fönt eldöntötték, azt szé
pen végrehajtják. Ahol nincsen Bandi bácsi, o tt statisztika marad, kipipálják, hogy „na mi, 
most aztán műveltük a közöt” !

— Féltél a színpadon?
— Borzasztóan. A mai napig rettegek, részben ezért nem vagyok partnerrel, ezért 

hagytam ott a színházat. Talán a szereppel még tudnék azonosulni, csak a nyugalmam 
nincs meg. A békémet nem találom. Olyan görcsök jönnek rám, hogy lebénulok, merev 
vagyok...
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— Elválasztott a szereplés a többiektől?
— Azért mert én a kultűrgárdába jártam? Ugyanakkor a másik meg tekézni járt, és 

dobott kilenc fát! A harmadik pedig futballozni járt. Akkor még a futball sem volt olyan, 
mint most, mert akkor még a nagy csapat volt. Az volt a dolgok netovábbja, hogy: „leme
hetek, és felvehetem a szerelést? A labdát visszarúghatom? » A szemlélet volt más. Az em
berek nem azért csináltak valamit, mert azzal kalóriapénzt akartak szerezni. Én is csak azt 
tudtam, hogy jól érzem ott magam. Hogy az embernek a nagy figyeléstől kiszárad a szája, 
és néz, és csodálkozik. Ha valami új jö tt, akkor habzsoltuk, és azon vettük észre magunkat, 
hogy „tejó  isten, le kell már feküdni, mert holnap reggel hatra dolgozni kell menni” !

— Voltak „divatkönyvek’’? A m it valaki behozott, és mindenki végigolvasta?
— Csendes Don, Távol Moszkvától, Útközben, A z acélt megedzik. Na, ezeket a 

könyveket rosszul adták oda. Nem onnan közelítették meg, ahonnan közelíteni kellett 
volna. „Nem kell ezt elolvasni, dehogy! Csak ha akarod! De ebben ilyen csodák vannak!” 
Akkor az ember azonnal vágná rá magát, és már olvasná is. Nem statisztika kell! Aztán 
moziba jártunk. Nem mindenki ment el a moziba, mert bármilyen furcsán hangzik, nem 
tellett mindig mozira. Akkor egy gyerek elmesélte, a többi meg hallgatta. A főszereplő 
volt a Srác, a szerelme volt a Csaj. Az ellenfél volt a Pasas, az ellenfél hölgye volt a Spiné. 
Ez volt az alapállás. Egy film így nézett ki: „És akkor képzeld el, és akkor képzeld el, és 
akkor a Srác fogta, páng! Akkor a Srác páng, és a Pasas már éppen, kkkk, épp akarta, és 
akkor a Csaj aszongya, hogy dánggg! És ott a Pasas, kkk, pángg, és aszondta a Csaj, tandá- 
rááá! És akkor elmentek, érted? !” És mi meredt szemmel bámultuk a mesét. Minden vi
lágos volt. Ma már ilyen nincs, hogy „meséld el a filmet”!

Néha másítottam a sztorin: ha mesélés közben bejött egy poén, az azonnal rögződött, 
és másodszor az már fix pont volt. Ez a mai napig munkamódszer nálam. Beton munka- 
módszer. Ha valami bejön, akkor az annyira ott marad... Mert poénokat nem lehet írni. 
Azok jönnek, és a közönség leméri reagálással hogy jó-e.

Persze vannak olyanok, akik gyerekkorukban, amíg ösztönösek, megjátsszák magu
kat. A sikert persze már akkor is szerettem, de nem játszottam meg az agyamat — ugyan
úgy, mint most. De nem is lehetett, mert akkor ütöttek... A külvárosban van egy olyan 
szabály, hogy a tizenöt évesek azok a tizenöt évesek bandájába tartoznak. A huszonöt éve
sek azok a huszonöt évesek bandájába, és így tovább. Ha például a kocsma előtt egy be
szélgetés kialakul, akkor olyan nem fordulhat elő, hogy huszonöt évesek társaságába, le
gyen az három ember, odaálljon egy fiatalabb. Pláne, hogy beleszóljon! Én elértem a csúcs
ra. Elértem azt, hogy egy felnőtt harminc körüli társaságba befogadtak, egyenrangú fél
ként. Ha valamit mondani akartam, én is mondhattam, és nem kaptam pofont!

-  A z akkori politikai helyzetet milyennek éreztétek?
— őszinte leszek. Tulajdonképpen nem is éreztük. Fogalmam sem volt, hogy most 

mi van meg hogy van? Említ ettem,hogy jó rajzkészségem van, kis maketteket csináltunk a 
gyárról meg a környékről, és május elsején vittük felvonulni. Meg volt a VIT, itt negyven
kilencben. Arra emlékszem, hogy rengeteg ember, zakatoltunk, mentünk erre-arra. Akkor 
még nem olyan volt a tájékoztatás, mint most. Egy mai annyi idős gyereknek többet tesz
nek le a tálcára, mint nekünk.
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— És mi volt a sikertelen főiskolai felvételik után?
— Gyalog elmentem a Rákóczi úton a Népszínház utcáig, onnan ment a villamos ki, 

Kőbányára, a Halászkertben bánatomban megettem egy hálaszlét, felültem a villamosra, 
a villamos már éppen indult, gyorsan leugrottam, visszamentem, még egy korsó sört meg
ittam, két villamossal később aztán hazamentem. Otthon ilyenkor nem kérdezett senki 
semmit, mert rám volt írva az eredmény. Örültek volna, ha örülök.

— Akkor elhatároztad már, hogy színházhoz mész?
— Nem. Egy külvárosi gyárban dolgozó valaki az nem tudja ám, hogy merre van a 

kiskapu. Csak azt tudja, szerintem a mai napig is, hogy be kell menni hatra, és kettőkor ki
jöhet. De hogy merre kell ügyeskedni, azt nem tudja. Ezeket a dolgokat valahol meg kell 
tanulni. Nem azt akarom elhinteni, hogy a külvárosi emberben semmi ilyen nincsen, de az 
a fajta rafináltság másra alkalmazható. Hogy snüron megnyerje a két korsó sört, nem pedig 
azt, hogy akkor most a hivatalba hol kell bemenni, kinek kell szólni, és mit kell csinálni? 
A kudarcot úgy fogták fel, mint természeti csapást. El volt intézve, nem sikerült, kész. 
Logikusan következett a főiskolából, hogy akit oda nem vettek fel, az másnap Rózsahegyi 
Kálmán színésziskolájába jelentkezett. Ott felvételi vizsga nem volt. Ott az embert a Kál
mán bácsi megnézte és legfeljebb két hét múlva azt mondta: „Idesöcsém, te többet ne 
gyere!” Ez volt a felvételi vizsga. Engem felvettek.

— Milyen volt a Kálmán bácsi oktatási stílusa?
— Hát, amennyire az egészségi állapota engedte, annyira mindig lent volt az órákon. 

Még le is szökött, ha nem engedte volna az orvos meg a felesége. Borzasztó közvetlen em
ber volt. Nem mondott kemény kritikákat, illetve, hogy mondjam... igazat mondott. Egy 
illető szavalta, hogy : Csak egy éjszakára küldjétek el őket, elkezdte:

— „Csak egy ÉJSZAKÁRA küldjétek el őket...”
— „Álljál meg fiam! Arró’ van szó, hogy egy éjszakára jöjjön. Nem költ jönnie több 

éjszakára, csak egyre. Tehát nem azon van a lényeg, hogy nappal jön vagy délben, vagy es
te, vagy mikor, hanem csak EGYSZER eljössz, és akkor mindent meglátsz! Érted, na, 
mondjad!”

— „Csak egy ÉJSZAKÁRA küldjétek...”
— „Álljál meg fiam! Arról van szó...” — és elmondta hatszor, nyolcszor, végül aztán 

kitört:
— „Édes öcsém! Gyühetsz te délelőtt is, este is, akkor se fogod te ezt megtanulni!” 

— Ilyenkor aztán röhögés volt. Ez belevéste a gyerekbe, hogy EGY éjszakára!
Még nem is fejeztem be a második évet, amikor kapcsolatba kerültem Szendrő Józsi 

bácsival. Akkor már tudtam, hogy színházhoz, „oda lehet kerülni” . Kikupáltak a budai 
úrilányok. Már tudtam, hogy nem kell főiskolai papír ahhoz, hogy valaki színházhoz ke
rüljön. Ha a Rózsahegyi Kálmán adott egy bizonyítványt, hogy nála ez és ez az illető si
keresen elvégezte az iskolát, akkor odavettek a színházak növendékeket. Ezzel a papírral 
megkerestem Szendrő Józsi bácsit. Körülbelül két héten keresztül vadásztam rá... Bemen
ni a Fészekbe!? Mintha a Parlamentbe mennél be!

A portás mondta, hogy „most nem lehet bemenni! Hova megy?” Különben minden
ki bemászkálna oda, érthető, azért van ő ott! Kerestem Józsi bácsit, mindig rávágta, hogy 
„nincs itt” ! És tényleg nem volt ott. A huszadik alkalommal már vártam, hogy „nincs itt” ! 
azt mondja a portás: „Ott ül, parancsoljon!” Ó, istenem! De akkor már benn voltam.
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Legszívesebben elmenekültem volna. Mikor odamentem, Szendrő rámnézett, azt mondta: 
„Na, mi van?” Mondtam, hogy „tiszteletem direktor úr, színész szeretnék lenni” ! ő  evett. 
„Most? Vagy megvárja, míg lenyelem? ” Ő ilyen ember volt. Ömlött belőle. Általa kerül
tem le Debrecenbe.

Augusztus utolsó napján bementem a gyárba, ledolgoztam a napot, mindenkitől el
búcsúztam, a bélyegzőkártyával kifelé még bélyegeztem, pedig semmi értelme nem volt. 
A kártya még mindig megvan.

Áztán Debrecen, a színház! Belecsöppenni ebbe a másik világba, ez borzasztó dolog 
volt. A művészek érzékenyek. Bekerül egy melós a színházba, be kell mutatkozni. Na, de 
ott zavaromban volt olyan művész, akinek már ötször mutatkoztam be, volt olyan, akinek 
egyszer sem. Nyilvánvaló hogy akinek nem, az megsértődött, amelyiknek ötször, az meg 
zavart a francba.

A nyitó társulati ülés két nappal később volt. Ilyenkor az a szokás, a társulat össze
ül, az igazgató köszönti a társulatot, az új évad terveiről beszél, bemutatja az új tagokat. 
Azt mondja: „Szeretettel köszöntöm társulatunknál Bárány Frigyest, a Faluszínháztól” , 
taps, „Tímár Évát, a Főiskoláról” , taps, „Gerbák Tibort, a Faluszínháztól” , taps, „És 
Hoffman Gézát, a Porcelángyárból”'. Ha még értél forgolódást!

Aztán eltelt a három év... Sokszor eszembe ju to tt közben, hogy el innen! Vissza Bo
dor bácsihoz a gyárba! Ő volt annak idején a művezetőm. Azt persze borzasztóan élveztem, 
hogy bemehetek a színészbejárón, és „Csókolom, jöttem! ” És a próba... A próbákat én 
annyira élveztem, hogy minden próbán benn voltam, olyanokon is, amelyekhez semmi kö
zöm nem volt. Három év alatt tizenhárom beugrásom volt. Ott szedtem fel az alapjait an
nak a halált megvető bátorságnak, amivel én most bármilyen körülmények között kime
gyek. Ha akarok. Például a Mikroszkópon is. Nyugodtan, bárki, bármikor beleszólhat. Nem 
történik semmi. A végeredmény ez a Bimbó úti KISZ-iskolai Gondolkodási idő nincs! című 
műsor. Úgy felmenni a kötélre, hogy nemhogy háló nincsen, de kötél sincs!

A debreceni színháznál már szereztem egypár ellenséget a paródiával. A parodisták- 
nak ez a sorsuk, hogy kevesebben értik meg őket, mint ahányan megsértődnek rájuk, de 
azért az a szerencse, hogy az értelmesebb az, aki megérti, és kevésbé sértődik. Érdekessége 
a dolognak, hogy éppen ezekről van kevesebbet szó. Közben a színházon kívül egyre több 
sikerem volt. Kezdtem népszerűvé válni Debrecenben. De a külső fellépésekhez meg kellett 
szerezni az ORI-engedélyt. Olyan műsorral jöttem fel, amilyennel a könnyű műfajban az 
emberek általában kezdik. Akkor én szinte mindent zenével csináltam. Részben ismert 
számok zenéjére, részben én is találtam ki zenét. Mégpedig úgy, hogy megszámoztam bal 
kéztől jobb kéz felé a billentyűket, a fehéreket, rá is írtam, tintaceruzával, mert akkor 
még nem volt filctoll. O tt középen lekopott, mert azokat a hangokat gyakran használtam. 
A kotta aztán számokból állt. Szabadalom. Egy része a fizetésemnek akkoriban arra ment, 
hogy amikor a színházban szünnap volt, akkor reggel korán feljöttem, mentém pofavizit
re meg kilincselni, meg minden a világon, és hétfőn éjjel vissza.

— Hány ŐRI-meghallgatáson vettél részt?

— Nagyon sokon. Harminc fölött. Közben arra jöttem  rá, hogy amilyen színész én 
lehetek, olyanból sok van. Elhatároztam, hogy ezt abbahagyom, és à színpadon mást csi
nálok. Paródiát. Annak is egy nem tudom, milyen formáját. Mókát. Úgy döntöttem, hogy 
elkezdem járni az országot a magánszámokkal. Vonatra szálltam, ruháskosárban a cucc, 
utánvéttel, és hátra se nézz! Hazajöttem. Anyám főzött, megebédeltem. Akkor már kéz-
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dett elterjedni szakmán belül a hírem, bekerültem egy brigádba. Jártam az országot. -  Az 
első hónapban kerestem kilencvennégy forintot. Érdekes, hogy akkor ezt egy újságíró sem 
kérdezte meg. Nagyon érdekes! Azóta többször firtatták. Amikor ezernégyszáz forintból 
albérletben laktunk, hétszáz az albérlet, a többiből ketten éltünk. Akkor sem jö tt senki 
megkérdezni.

— Nős voltál?
— Egyedül ezt nem is lehetne csinálni. Amikor az embert igen-igen kiütik, és bevi

szik az orvosi szobába, azért o tt, ha nem is orvos, de egy ápoló ott van. Együtt voltunk.

— Hogy lehet, hogy az első hónapokban kilencvennégy forintot kerestél? Előfordul, 
hogy ilyen brigádoknál a szervező a pénz egy részét zsebre vágja?

— Nem jellemző. Van, ahol igen. Embere válogatja. Van, aki lop, csal, hazudik, nem 
mindenki.

— Te nem ilyenbe kerültél?
— Nem. Szerencsére. Kovács Apollónia', Koós Jancsi, Mikes Éva, Krencsey Mariann, 

Toldy Mari, én voltam a kezdő, a jónevű útiköltség.

— Hogy fogadtak?
— Kedvesen, barátian.

— Voltak közben olyan pillanataid, hogy úgy érezted, hogy vissza akarsz menni a 
porcelángyárba ?

— Nem,akkor már nem. Utoljára a színházban ju tott ilyesmi az eszembe. Ugyanis, 
itt már magamra voltam utalva. A színpadon is meg egyébként is. Ezt elsősorban kondíció
val kellett bírni. Napi átlag hatszáz kilométer utazás, jégben-sárban. Egy kocsiban ültünk 
hatan-heten. Fél veséje az embernek lefagyott, másik felét nyomta a gitártok, a hófúvás
ban tolni...

— Nem puhított el, hogy mindig új közönség volt, és ezért nem kellett felújítani a 
műsorodat-?

— Tekintve, hogy kicsi az ország, ha sűrűn mész, két-három hónap alatt le lehet jár
ni. Összesen van nyolc nagyváros. Ha úgy vesszük, egy hónapban húsz-huszonöt előadást 
sikerült megcsinálni.

— Szóval háromhavonta meg kellett újítanod a műsorodat.
— Volt úgy, hogy hamarabb. Ha hamarabb kerültünk vissza ugyanabba a városba. Gyö

törtem is magam. Persze akkor még könnyebb volt. Nem is volt akkora felelősség, meg ak
kor még az olcsó tréfa is belefért.

— Kaptál kritikákat?
— Akkor még nem. Barátoktól sem. Amikor a közönség röhög, akkor jó a szám« 

amikor a közönség nem röhög, akkor nem jó a szám. Újságcikk a harmadik-negyedik ŐRI-



produkció kapcsán jelent meg rólam. Az is olyan volt, hogy „itt van ez a gyerek, és elég 
tehetséges”. Kész.

— Mikor érezted azt, hogy már országos híred van?
— Az első rádiófelvétel után. Hatvannyolc körül. Négy-öt évre rá, hogy „szabadúszó” 

lettem. Előtte kisebb körben sikerem volt, kisebb körben ismertek, az Emkébe például a 
bárba törzsközönség járt fel. Olyan, hogy már nemcsak hajtani kellett. A rádiófelvételem a 
Hatos Stúdióban volt, közönség előtt. Akkor csináltam a Táncdalfesztivál-paródiát.

— Változott-e a pozíciód?

— Nem. Ugyanaz volt, mint az iskolában meg a gyárban. Társasági központtá váltam, 
anélkül, hogy bárkit is háttérbe szorítottam volna. Jó olyat mondani, amire az emberek 
felkapják a fejüket, és nevetnek egyet, jó dolog.

— Ki volt az első színész, akit utánoztál?
— Rajz János.

— Rajz Jánossal találkoztál a paródiád után?
— Nem.

— És kit utánozol a legjobban, szerinted?
— Kádár Jánost.

— Hogy vetted ezt észre?
— Az érdekesség a következő. Ha megfigyeled a hangját, nem is hasonlít. Meg úgy 

egyáltalán. De azért volt ennek ekkora sikere, mert én, tulajdonképpen... bármilyen furcsán 
hangzik, én azt akartam elmondani, hogy én ugyanazt érzem, amit ő, én ugyanazt akarom 
elmondani, amit ő, illetve, amit ő mondott vagy mond, az nekem borzasztóan tetszik. És 
egyszer csak hasonlított a hang is.

— Hogy állsz az új ötleteiddel? Tartogatod? Félted?
— Ami új ötlet, az annyira friss, annyira aktuális, hogy például ma történik valami, 

azt én este a színpadon már felhasználom. Ha valami eszembe ju t róla. A rossz az, hogy egy 
idő után el kell hagyni, mert akkor má’ nem arról van szó. Itt a színházon belül kialakult, 
hogy állandóan frissnek kell lenni, állandóan valaminek születni kell.

— Mi változott?
— Egy látomásból kialakult egy hivatás. A teljes felső hámréteg már régen kész volt. 

Tulajdonképpen a mesterségből egy kis rutin jött hozzá. Ami fontos jö tt hozzá, az a felszín 
alatti két-három réteg.

— Gyorsítja a gondolkodásodat, ha színpadon vagy?

H O F I / 91
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— Ez alapfeltétel. Én még egy nyikkanást íróasztalon nem írtam. Az a légkör kell, 
amikor száznyolcvan ember reagál vagy nem reagál; részese annak, hogy valami o tt szüle
tik, ez őt is feldobja, engem is. Magas hőfok van. Süt. Érzem a zuhanás örömét. Lebeg az 
ember. Ebbe a lebegésbejön be a közönség reagálása, ami olyan, mintha megjelölné, hogy 
hol tart a zuhanás. Amikor leérünk, felébredünk, vége a mámornak, akkor ezek a jelölések 
embertelen élesen megmaradnak bennem. Ami egyszer bejött, az másnap már kiinduló
pont. Úgy megmarad bennem, hogy még a szórendre is emlékszem. Egyszer úgy emeltem 
fel, hogy valaki észrevette, hogy nincs kihegyezve a ceruza. Szól. Eredetileg semmi jelentő
sége nem volt annak, hogy nincs kihegyezve a ceruza, de ettől kezdve már direkt úgy emel
tem, hogy központba kerüljön. Minden este bemondták, hogy nincs kihegyezve. Aztán 
volt, amikor nem mondták be. Én akkor is válaszoltam. Itt egy új dölgot fedeztem fel. 
Ha én valakinek válaszolok, akkor a mellette ülő is elhiszi, hogy ő szólt. Ezek csak azért 
robbannak, mert nem én találtam ki, hanem egyszer már tényleg megtörténtek. Vannak 
persze meglepetések. Egy néni előadás közben azt mondja: „Álljon meg egy picit, kedve
sem!” — leszólt a páholyból. „Maga nagyon jó, miért nem jön Kanadába? Annyit nevet
tünk, hát miért nem jön? Hisz mindenkijön! Maga miért nem jön? ” Erre én azonnal vá
laszoltam: „Ezért.” Nem tudtam én ott akkor, hogy mit mondok? Válaszoltam, nagy rö
högés volt, másnap úgy meséltem el.

— Zuhanás közben mennyire vagy „ébren”?
— Amennyire egy ejtőernyős, aki a világbajnokságon ugrik. Különböző műszerekkel 

meg késleltetésekkel tud különböző figurákat csinálni, de azért, mert ő borzasztóan észnél 
van, azért ő még élvezi, hogy ugrik, mert különben nem csinálná.

— Van-e olyan, hogy elmondasz sokszor egy történetet, és egy idő után már nem 
vagy biztos benne, hogy veled történt-e meg vagy csak hallottad?

— Általában erre igen kényes vagyok. Hogy nem lopunk. Mert nincs értelme. Ha va
lami olyat elmesélek, ami nem velem történt meg, például a témáimban sok ilyen szerepel, 
közéleti, megtörtént dolgok. Azt úgy mondom el, hogy... a vadász attól nem rosszabb, hogy 
ha nem az övé, amit észrevesz.

— Tőled lopnak?
— Volt már ilyen.

— Mit szóltál hozzá?

— „Boldog voltam.”

— Hogy veszed észre, hogy lopnak tőled?
— Eléggé pregnáns, külvárosi stílusom van. Eddig ezt színpadon nem lehetett fellel

ni, mert neveletlennek, tiszteletlennek, primitívnek, prolisnak tartották. Sokszor megkap
tam, hogy jó, jó, csak proli. Na most látják a szürkék hegedűsei, hogy ezzel sikert lehet 
aratni, nyilvánvaló, hogy egyik eszköznek ezt használják fel. Leszólnak a közönségnek, vi
tába elegyednek velük. Ézt átveszik. Sajnos nem a nagyok.
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— Vannak-e olyan dolgok, amiket többször úgy mondasz el színpadon, hogy nem 
tudod, hogy tulajdonképpen min nevetnek?

— Volt ilyen. Most is van egy. Ilyen a szövegem a Mikroszkópon, hogy valamiről 
beszélek, és azt mondom, hogy ezt én vettem észre, mint népi ellenőrző. „Hát csak figyel
ni kell, tudják, hogy van? ” A „tudják hogy van? ”-nál lehúzom a szememre a svájcisapká
mat, úgy, hogy semmit nem látok ki. Ez, hogy lehúzom a szememre, ez semmi. Nulla. A 
poén utána jön. Zutty, sapka le, és a sapka alól mondom, hogy „Megjelent a Látóhatár! 
Magyar kulturális mellékes.” Amelyik veszi a lapot, az a sapka lerántásánál teljesen csönd
ben van, mert hát ez semmi- Amikor azt mondom, hogy „Megjelent a Látóhatár!”, akkor 
robban. Persze van, aki csak a sapkánál nevet. Annak kár bemondani a poént.

— A gesztusokat a színpadon találod ki?
— Nem is találom ki. Azt se tudom, hogy jön.

— Jársz színházba?
— Nagyon élvezem a nagy játékot. Egyik ilyen nagy játékélményem volt a Döglött 

aknákban Major és Kállai csodája. Lenyűgöző.

— Meghívások?

— Megpróbálom a rutinomból eldönteni, hogy hol lehet olyan körülmény, ahol ki 
tudom szolgálni a vevőt.

— Hova nem mész?
— Asztalok, bál, kocsma. Ezt se azért, mert ez nekem alacsony, hanem mert jég há

tán nem lehet vezetni. Oda nem kell menni. Alkalmatlan.

— Minden levélre válaszolsz?
— Tulajdonképpen egyre sem. Kezdetben igen. Amíg az ember nem tudta lemérni, 

hogy minek milyen súlya van? Mire mennyire érdemes, és mennyire szabad odafigyelni? 
Az nagyon felborítja az ember lelki egyensúlyát, hogy egy névtelen fakézzel írt, borzalmas, 
pecsétes, gyűrött, szamárfüles, tépett, portos, helyesírási hibákkal zsúfolt, fele golyóstoll, 
kifogy a közepén, a másik fele ceruza, piros, firkálmányra odafigyel.

— Mikortól kezdve kaptál leveleket?
— A levelek száma egyenes arányban növekedett azzal, ahogy kezdtem a hibákkal 

foglalkozni. A sötétséggel, a butasággal. Kezdetben olyan érzésem volt, hogy amíg a Koós- 
sal csináltam a duetteket, addig mindenki boldogan elkönyvelte, hogy mi ketten vagyunk 
a hülyék. Ezen kívül semmi probléma. Egyébként maradt ebből egy azóta is kielégítetlen 
vágyam. A zene. Imádom.

— Közben az első lemezed megjelent már. Reagálást kaptál rá?
— Érdekes, hogy nem. A lemez az egy más dolog. Arra kritika sem jelenik meg, ar

ról nem írnak semmit. Elfogyott. Másodszor is. A háromból eddig kettő aranylemez. Még
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ismerősök sem szóltak semmit. A lemez az egy érdekes dolog. Megveszik, és csak pörög. 
Arról nem beszélnek úgy, mint egy tv-fellépésről, hogy ez most tetszett vagy nem tetszett, 
ez most jó volt vagy nem volt jó. A lemezt azt megveszik. A felvétel is egy érdekes, hideg 
dolog volt. Sehol senki, csak az üvegen keresztül integetnek, hogy még egyszer...

-  Terveid?
-  Teljesen elégedett vagyok. Magammal nem, hanem a körülményekkel. Úgy nem 

vagyok elégedett, hogy én vagyok a zseni, és most mindenki ugráljon. Nem. Nem vagyok 
zseni. Sőt. Művész úr sem vagyok. Mert miért olyan nagy dolog ez?

-  Volt már olyan elkézelésed, hogy valami egészen mást csinálj?
-  Nem. Nem hiszek abban, hogy egy-egy ember sok mindenhez érthet. Ha valami 

„egészen más” , ez mindig olyankor szokott előjönni, amikor az, amit éppen csinál, az nem 
sikerült. Győztes csapaton nem szoktak változtatni.

-  Hol találkoztál először Komlós Jánossal?
-  Ha jól emlékszem egy pol-presszóban. A Déli pályaudvarnál. Ő is fellépett meg én 

is. Ő az újságíróagyával, a közéleti látásmódjával, én meg ezekkel az ismert eszközökkel 
csináltam a Táncdalfesztivált, meg a kis könnyű dolgokat. Még mint ORI-s. Amit most 
csinálok, azt szabadúszóként az ember nem csinálja, nem is gondol rá. Hogy egy országot 
érdeklő, nagy, komoly, politikai témákról én meg merjek szólalni! Ha egy agyműtétről van 
szó, nyilvánvaló, hogy egy specialistát kérdeznek meg, nem pedig az első járókelő♦ Én já
rókelőnek éreztem magam. Mikor ide kerültem a Mikroszkóphoz, az első műsorok még 
eléggé a felszínen voltak, pedig abban már nagyon-nagyon benne volt a Komlós irányítása.

-  Hogy irányit a Komlós?
-  Leülünk egymással szemben, és elmondja, hogy mire gondol. „Mit szólsz, ahhoz 

képzeld el, a múltkor találkoztam, és akkor ott... a... be volt festve a kirakat üvege.” Ak
kor én elmondom erről a véleményem. Észrevétlenül ráterelt az útra, amelyiken akarta, 
hogy menjek, begerjesztett azzal, hogy neki is volt véleménye. Óriási támasz.

-  Volt olyan, amiben nem értettél vele egyet?
-  Úgy emlékszem, hogy nem. Nem azért, mert ő az igazgató. Ilyen nincsen szeren

csére ebben a... nem is színházban, hanem... ezt is ő mondta, hogy ide nem színészek kel
lenek, hanem mesteremberek, világszínvonalon. Amiért az emberek ide bejönnek, az az, 
hogy mindenkihez, személy szerint szól. Nem a „Mélyen tisztelt publikum” hanem a Hor
váth úr, a Kovács elvtárs, a Mariska néni. Meg is szólítják. Valamelyik este például egy né
ző feljött a színpadra, és a Halásszal együtt énekelte, hogy Édesanyám is volt nékem... 
Más színházban ilyen nem fordulhat elő. Vagy a múltkor egy katona feljött a színpadra. 
Azt mondja: „Ne haragudjon, hogy feljöttem, tényleg, nagyon kérem, ne haragudjon, fo
gadtunk, hogy fel merek jönni magához.” Mondtam neki: „Nyertél, el van intézve, szer
vusz, tapsoljuk meg!” Visszaült, és ment tovább az egész. Színházban ez kivégzés lenne. 
Egyszer például a Komlós ment haza, esett az eső, és a taxit az előcsarnokban várta meg. 
Közben vége lett a műsornak, a közönség tódult ki. Az ajtóban állt a Komlós, erre oda
mentek hozzá többen, és mint amikor vége vap egy vacsorának, a családfőnek azt mond



ták, hogy „köszönjük szépen, viszontlátásra”! Kezet fogtak, és úgy mentek el. Ha véletle
nül nem áll ott, akkor ebben az élményben nincs része.

— Hova fejlődhet a Mikroszkóp?
— Talán oda, hogy sikerül majd még egy-két nagy egyéniséget leszerződtetni.

— Van ilyen? Van utánpótlás?
— A felszínen nincs. Legalábbis nem ilyesmivel foglalkozik. Talán strapás. Az aktua

litás és a frisseség azt isjelenti, hogy holnap-holnapután elavul a poén, és akkor megint újat 
kell csinálni. Viszont egy megírt magánszám az magánszám, amíg a bele nem lóg ki.

— Tíz év múlva szerinted mit fogsz csinálni?
— Nagyon sok mindentől függ. Ha rajtam múlik, akkor kevés olyan dolog történik, 

amiről nekem beszélni kell, több lesz a zene. Ezen lemérhető lenne, hogy kevesebb a gond, 
kevesebb a gubancos ügy, és szól a zene. Zene alatt az ember vidám, jókedvű, akkor már 
könnyű minden. De azt hiszem egy darabig még nemcsak zene lesz...
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Regős János

HOFISSZEUSZ

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen működő Triviális Tudomá
nyos Diákkör kutatásokat folytat a tömegkultúra egyes jelenségei
nek alapos feltárása érdekében. Nemcsak kutatási tárgyai -  például 
bűnügyi film, pornográfia, a sláger, a bulvársajtó stb. -  szokatlanok, 
de az itteni munkamódszerek is még kísérleti stádiumban mozognak. 
Próbálkozások folynak a szemiotikái, szociológiai, szociálpszicholó
giai, illetve általános esztétikai közelítések alkalmazására. Ez a dol
gozat is ennek jegyében született.

AZ EGYSZEMÉLYES KABARÉ

A hatvanas évek második felében egy daliásnak nem mondható alak tűnik fel a pesti ka
baré színpadán. Úgy látszik, egészen hirtelen pattan ki belőle a tömegeket mámorosító szel
lem. Vagy valami titkos társadalmi szükségszerűség hívta porondra korunk ezen eszményi 
torzalakját? Nem tudni. Ehhez ismernem kéne előéletét, de még inkább azokat a speciá
lis társadalmi mozgásokat, melyek e jelenség genezisében meghatározó szerepet játszanak. 
Tény, hogy megjelent, cammogva, ártatlan és könnyed dromedársággal, és rögtön úgy, hogy 
a pesti közönség — aki a századforduló óta mindig megválasztotta a maga napi szóvivőjét — 
benne a mai Magyarország tipikus clownját üdvözölhette.

Mit akar itt ma ez a pesti Odüsszeusz? Egyáltalán bohóc-e vagy több? Miért izgat 
fel minket minduntalan? Hogyan érezzük magunkat a közelében? Társadalmi feszültsé
geink, napikínjaink hiteles megszólaltatója-e, vagy a mindenkori hatalom trónusának tövé
ben viháncoló, talpcsiklandó bolond? Egyelőre fogadjuk el őt, e kettős feladat napszámo
saként.

Ahogy a chaplini figurát, csak az imperializmus könyörtelen mechanizmusában őrlő
dő elidegenedett ember modelljeként magyarázhatjuk, mint ahogy a hacseksajóizmus a 
Horthy-Magyarország félfasiszta, félfeudális, félig imperialista államának történelmi létbi
zonytalanságát fejezi ki, ahogy a Berlini Kabaré a fasizálódó Németország nyílt és szemér
metlen önbizalmának ugyanolyan nyílt és szemérmetlen gáncsvetője, éppúgy a hofizmus- 
ban is egy általánosabb társadalmi determináltságotkell keresnünk.

A humor hőmérő, különösen, ha az a közfigyelem középpontjában áll. Az utca né
pének tiszta hangja, legalábbis szeretne azzá válni, amennyiben becsületes szándékú. Igyek
szik szelekció, illetve cenzúra nélkül, „egyenesben” sugározni az élet tarka adásait, s ha le
het, egyfelől alátámasztani, másfelől megbontani a fennálló rendet. Miközben falat bont, 
vigyáz arra, hogy a téglák azért épek maradjanak. Ahhoz, hogy megtűijék, legalább akkora 
szüksége van az elővigyázatosságra, mint az elszántságra.
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Hofi kabaréja egyszemélyes színházi esemény, de így is hiánytalanul eleget tud tenni 
a kabaré összes követelményeinek. Típusok, alakok, drámai helyzetek, bűvészmutatvá
nyok, paródiák, szkeccsek, viccek, tánc és kupié kerülnek bemutatásra itt, s mert mindezt 
egyedül viszi végbe, azonos szemlélettel, politikusán — kialakul az egész ideológiai karak
tere is, amit jobb híján most hofizmusnak keresztelek el.

Amikor Hofi Géza a pódiumra lép, a publikum mindenekelőtt hangos nevetésbe 
kezd, pedig a megjelenésén igazán nincs semmi különös. Nem hasonlíthatjuk ezt a viselke
dést ahhoz, amikor egy-egy sikeres színészt itt a kabaré színpadán, üdvözlésképpen tapssal 
köszönt a közönség. Most a színész által már sokszor alakított szerepnek örvendezünk. Ha 
mondjuk Gugyerák, Lujza, Jenő vagy a krahácsi cimborák lépnek a színpadra, az itt és 
most közvetített vagy közvetítendő jeleneten kívül, sokkal több ismeretnek vagyunk a bir
tokában a szereplők, illetve a szituáció ki- vagy milétét illetően. Az ilyen figuráknak törté
netük van. Hofi tehát már megjelenésével is sokkal gazdagabb látvány számunkra, mint egy 
egyszerű színész. Ő is olyan szereplő, akivel a közönség egy, és csakis egy típust fog azo
nosítani ebben a szituációban.

Nyugodtan leszögezhetjük tehát, hogy a kabaréhőssé válás egyik alapvető kritériu
ma -  az előadó oldaláról — önmaga típussá szűkítése, önmaga tiszta meghatározása, vagy
is egy olyan egyértelmű nyelvezet kidolgozása, mely a feldolgozott jelenségek sokfélesé
gét, rögzített attitűddel ragadja meg és adja tovább. Éppen ezáltal válik ő olyan regény
hőssé, aki már nem egy irodalmi mű zárt világában él, hanem a társadalom textualitásá- 
ban. Ebben tér el, de e meghatározottságában áll legközelebb is az irodalmi típushoz.

Tehát azért nevetünk előre, mert ismerjük, mert már számtalanszor nevettünk rajta, 
s ezek a régi emlékek késztetnek most arra, hogy ismét nevessünk. Mint bennfentesek lép
hetünk be egy interperszonális kapcsolatba, amelytől sokat várunk.

HOGYAN NÉZ KI HOFI GÉZA?

Nem túl magas, köpcös, zömök ember, hízásnak indult pocakkal, viszonylag rövid lábak
kal, és az átlagosnál nagyobb méretű fejjel. Fölfelé erősen szélesedő, s íg y a  nézőtérről azt 
a benyomást kelti, mintha egy fordított békaperspektívában fényképezett alak állna előt
tünk. Első pillantásra egy faragatlan, kétes külsejű egyénnek tetszik, aki most fényes haj- 
tókájü zakót húzott magára, és a csokornyakkendő szorítja a torkát. Mindjárt az az érzé
sünk, hogy kényelmetlenül érzi magát ebben a szerelésben. Valahogy nem rá való.

Arca kerek, de szívós, szemei kicsik, de szemöldökei annál nagyobbak és busábbak. 
Ráadásul nem is szimmetrikusak. Kopaszodó homloka magas és lapos. E homloknak két
féle funkciója is lesz a szemöldökökkel együtt: mást jelez, ha vízszintesen, és mást, ha füg
gőlegesen ráncolja. Arc- és szájizmai igen lazák, és egészen gyors reakcióváltásokra képe
sek. Száj tartásával a legkülönfélébb érzelmek és ítéletek kifejezésére is képes. Arcán egy
szerre van jelen az ősember primitívsége, a csecsemő ártatlansága, s ahogy működik, mind
ebből a torz fintoroknak egészen gazdag skálája jön létre, melyek segítségével minden po
énját mesterien újratölti, s így kierőszakolja a nevetésnek azt a hisztérikus típusát, mely a 
Hofi-aktusban résztvevőkre általában jellemző. Megállapíthatjuk tehát, hogy Hofi egyik leg
fontosabb testnyelvi kiindulópontja az arca.

Ha megjelenésének további specifikus vonásait keresem, nem lehet említés nélkül 
hagyni a derekát. Annak ellenére, hogy meglehetősen vastag a törzse, mégis e törzs rend
kívül laza. A „beállások” igen széles választékát tudja produkálni az egyenestől a külön-
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féleképpen előre, hátra vagy oldalra kitolt csípőkig. Derekának lazaságát éppen törzsének 
furcsa merevsége emeli ki. Hofi mindig egy sajátos dőlésszögből szól hozzánk. A beállás 
tehát éppen úgy funkcionál nála, mint a szöveg, de megjelenik külön is, mint póz.

Felső végtagjainak mimikáját a következők jellemzik: ha öltönyben lép fel, akkor, az 
alaphelyzet felvételekor, de sokszor beszéd közben is, jobb karját általában szabadon hagy
ja, a balt pedig zakójának középső gombján tartja. A gombon nyugvó kéz jól kihangsú
lyozza törzsének mozgását, ugyanakkor valami elegáns feszességet, előadóművészi manírt, 
biztonságot hangsúlyoz, amit újra és újra lerombol arcának lehangoló durvasága, de főleg 
szövegének rusztikus egyszerűsége. A beállás és a szöveg együtthangzásához idézzük fel 
magunkban műsorainak „interjús” részleteit vagy a Hofi , jcözvetítéseket”. A beállások 
gazdagsága kirívó a hetvennégyes szilveszteri műsorának a költészetről szóló paródiájában: 
hisztérikus, delejes nevetést hallunk. Hofi beáll, mintha versmondáshoz kezdene. De nem 
kezdi, csak áll. Közben néhány értelmetlen szót morzsol széjjel fogai között. Egyszer itt 
áll be, másszor ott áll be. Aztán kiugrik a szituációból és kintről szemléli a maga által be
mutatott pozitúrákat. „Szép ed-darab?!’’kiáltja odamutatva, ahol ő állt az előbb. Egyre na
gyobb nyomás alatt tartja a színpad légterét, s a robbanás előtt fölényés gesztussal leveszi 
a kezét a szelepről. A levegő kisüvölt, újra a nevetés, már normálisan, nem elfojtva. Aztán 
a „nem-tudom-másként-megköszönni-néked” öntehetetlen tapsa.

Tehát a kézmunkánál tartottunk. A jobb kéz a ballal szemben, igen sokféle tartal
mat hordoz: hol az ajakhoz nyúl és megpiszkálja, hol kinyúlik előre, és szinte vezényel a 
közönségnek, aki egy pillanatra talán elábrándozott. A kéznek tehát az a fő funkciója, hogy 
hősünk önmagát vezényli a közönségnek, mintegy vizuálisan összefoglalja mindazt, amit 
tud vagy tudatni akar. Kellér például jóval merevebb kéz- és testtechnikával dolgozik, de 
ez sem jelenti azt, hogy ő megfeleldkezik saját testi mivoltának kifejezéséről! Hofi esetében 
s általában a konferansziéknál minden azon múlik, hogy hogyan használják saját testüket. 
Hiszen nemigen használnak tárgyi eszközöket, s jelenetük díszletezése is minimális, Hofi- 
nál éppen a kéz segítségével születnek meg a sajátos Hofi-tárgyak, a lyukacska, amin lesel
kedni lehet, a hangszer, amin önmagát kíséri, az egész külvilág, mely karjának iránya sze
rint vagy előtte: a közönség; vagy mögötte: a rosszakarók; vagy fölötte: a hatalom; vagy 
alatta: az őt nem értők, helyezkedik el. Öndimenzionálásának tehát fontos eszköze a kar
ja.

Szóljunk most néhány szót a lábáról: a dolgozat elején említettem, hogy testéhez 
képest rövidek. Egyedüli funkciójuk, hogy a figura furcsa arányait az ügy szempontjából 
jól reprezentálják. Egy fontos szerepük volt Hofi útján, mégpedig az, hogy a táncos komi
kusnak induló művészt hozzásegítették ahhoz, hogy már a kezdet kezdetén bemutathas
sák, fixálhassák a közönség előtt azt a sajátos Hofi alkatot, melynek totális és egyedi ko
mikuma nélkül egyetlen mondata sem érdekelné a világot.

A fenti elemzés alapján megállapíthatjuk, hogy ez az egyelőre csak a „hogyan néz 
k i” szintjén vizsgált kabaréhős rendelkezik a porond clownjának minden képességével.

HOFI AZ ORSZÁG PORONDJÁN

A színhely, ahova hősünk kilép, egy ország nyilvánossága. Ehhez mindenesetre nagyfokú 
önbizalom szükségeltetik, s ezen kívül a vele szemben ülők bizonyos ismerete. Hofi beszá
mítja a közönséget is a műsorába, s itt cirkuszi is. Bohóc, amikor énekel, táncol, rikolt 
vagy kajánkodik, elfintorodik vagy mélyértelműen hallgat. Produkálja magát! De vigyá
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zat! Ő nem a szerencsétlen, sete-suta és gügyüri nevettető. Sem őt mások, sem ő saját ma
gát nem hozhatja nevetséges helyzetbe. Hofit sohasem nevetjük ki, mindig csak az általa 
felkínált visszásságon nevetünk. A gesztus nála nem önmagában komikus, hanem mint ref
lexió válik azzá. Már a felületes szemlélő is érezheti, hogy hősünk más típusú gesztusokat 
használ, mint cirkuszi testvére. Finomabbak ezek, érzékenyebbek azoknál. Gesztikus vilá
ga legalább olyan gazdag mint a clowné, de egészen más cél érdekében alakult ki.

Ha a televízión keresztül nézzük őt, akkor annak ellenére, hogy közte és köztünk 
csak technikai kapcsolat van, mégsem érezzük szegényebbnek a produkciót. Karosszékünk
ből szabadon reagálhatunk rá, nem vagyunk kitéve mások nevetőkedvének. A Hofí-aktust 
mintegy kívülről szemlélhetjük, s így a primér közönség reakcióit is nyugodtan be tudjuk 
építeni a számba. Hofi tehát majd minden esetben olyan porondon lép fel, melynek ter
mészetéhez tartozik, hogy kiemeli azt a személyt, akit kulisszái elé engedett. Hofi, illetve 
a bohóc összevetésekor a különbségek az igazán érdekesek. Hogy pódiumon maradhasson, 
annak elsőrendű feltétele az újdonságok állandó termelése a „mindig mondok valami újat, 
ahogy én szoktam mondani” elve szerint. Már csak azért sem ismételhet, mert ugyanahhoz 
új közönségre nem számíthat. Az igazi cirkuszba mindennap más közönség ül be, Hofi elő
adásán azonban — amennyiben a tv-ben, rádióban kerül sorra — egyszerre jelen van minden 
lehetséges közönség. Hofi számunkra az igazi itt és most típus. Ő már egy országnyi kö
zönség előtt lép fel, és nem rövid percekre szól hozzánk, hanem végre egész életét feltár
hatja, s így a mi életünket is.

MIT TUD HOFI GÉZA?

Hofi Géza minden jelentős eseménynél jelen volt. Igazi krónikás, mindent összegyűjt, ami
ről az emberek itt-ott hallottak ugyan, de amit csakis ő általa vesznek észre újra, mintegy 
másodlagosan. Nemcsak felidézi, hanem láthatóvá is teszi a dolgokat, számítva arra, hogy 
amit mond, azt jól agyukba vésik az emberek. Törekszik a dokumentátivitásra, s mindebből 
görbe tükör kerekedik.

Mihez ért Hofi Géza? Mindenekelőtt az emberekhez. Tudja, hogy nem ostobák, s ha 
azok lennének is, akkor sem vennék ezt észre. Ezért úgy kell számukra bemutatni önma
gukat, hogy benne lássák balgaságuk monopolisztikus megtestesítőjét.

Persze hősünk sok mindent nem tud, nem ért eléggé. Hiszen éppen ezt teszi szóvá! 
Ő sem mehet be oda, ahová a közönséget sem engedik be. Egy éles szemű állampolgár adja 
elő élményeit, s mi egyre inkább elámulunk azon, hogy istenem, mennyi mindent tud és 
ért a mi Hofi Gézánk. A jól tájékozott emberből a szemünk láttára válik bölccsé. Minden
ről úgy beszél, hogy az általa megmutatott kiskapukon át bekukkanthassunk a mélységek 
világába is. Néha meg egészen didaktikus eszközökkel kényszerít minket arra, hogy lényeg
nek gondoljuk, amit ő annak lát. Gyakori nála az ilyen fordulat: „Most figyeljenek kérem, 
most jön a lényeg!” S ekkor, ha lényeg jön, ha nem, mi mindenképpen azt fogjuk érezni, 
hogy EZ AZ! Van ebben a gesztusban az „egyik-súgja-a-másiknak” , a „csak-neked-mon- 
dom-el” bizalomébresztő vonásából. Egyszerűen mellbevág minket, hogy ez az ember, a 
mi szemünket használva, milyen hallatlan eleganciával bizonyítja be, hogy mennyivel töb
bet vesz észre nálunk. Az esze sem rafináltabb a mienkénél, sőt talán még primitívebb. 
Irigyeljük. „Hát kérem, ha már ott ült a pálya szélén... — mondja a futball szakvezetőről —
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akko mé nem nézi meg? Hát nem igaz? ” — és még ezt is ő teszi hozzá, nem én. Hiszen 
oly evidens mindez, s oly természetes lenne. Majd valaki — egy csatár — nyilatkozik, hogy 
miért veszett el a meccs. (Rendesen nem tud beszélni, mert buta, mint a tök.) hogy 
azért, mert a kapufa szögletes, nem henger alakú...” Ekkor kinyílik ez a sajátos Hofi-kiska- 
pu, figyelmeztet is minket, hogy most jön a lényeg. így foglal össze: „Tehát a futball terü
letén mindenki a helyén van, minden a legnagyobb rendben megy, mindenki tudja, mit csi
nál... (Szünet, majd ordítva). A kapufa a hibás!! Az a hülye akác!! Az, az!” Láttuk meny
nyire triviálisan intonált, s milyen általános konzekvenciával zárta le az esetet. Ha kedvünk 
és időnk engedi — ez a legritkább esetben lehetséges Hofi hallgatása közben — még az esz
mei mondanivalóját is kikereshetnénk az elmondottaknak. Mit is akart mondani? Ha va
lami nálunk nem megy, nem azért keressük a hiba okát, hogy a visszásságot meg tudjuk 
szüntetni, hanem hogy mások előtt igazolhassuk saját ártatlanságunkat, s az okot objektív 
körülményekre hárítsuk. Tehát össztársadalmilag is belássuk, hogy ez nekünk még nem 
megy. Másfelől pedig nem az a fontos, hogy mi a hiba, hanem hogy ki a hibás, s ha a min
denkori bűnbak megvan, akkor újra nyugodt lélekkel mondhatjuk, hogy minden a legna
gyobb rendben, csak X.Y. miatt veszítettünk. íme, néhány mondatban megkíséreltem le
fordítani, amit Hofi mondott itt a társadalmi felelősség kérdéséről. Vajon, miközben mond
ja, eljut-e bennünk ilyen mélységekig a szöveg? Biztos hogy nem. Ő az a humorista, aki 
nem hagyja kimerülni saját poénjait. Egyszerűen nem hagy békén minket. Minden száma 
sorozatos inzultáció. Amiről beszél az annyira testközeli, annyira a sejtjeinkben él és álta
lunk strukturált, hogy vele együtt döbbenünk rá: amit mi nem értünk, azt együtt nem ért
jük. Titkainkat kifecsegi, s ezzel arra bátorít minket, hogy most már mi is nyíltan beszél
hessünk róluk. Ha ő mondhatja, akkor azt fönn is hallják és biztos megengedik nekünk is. 
Hofi igazi agitátor, a mai Magyarország egyik jelentős társadalmi fórumává vált az utóbbi 
években.

A közvélemény irányításában, orientálásában fontos szerepet játszik a tabu. A mo
dern tabu pedig olyan valami, amiről nem is tudunk, illetve keveset tudunk. E tabukat az 
információ privilegizált státusa termeli. Egyfelől nem vagy biztos abban, hogy egy jel mit 
jelent, mi az értéke, másfelől, ha jól végiggondolod, az a furcsa helyzet áll elő, hogy nem 
tudod fontos-e vagy nem, amiről azt sem tudod, hogy micsoda.

KI BESZÉL HOFI GÉZÁBÓL? (vázlat)

„Hofi Géza a mai magyar paraszt típusa.” Gondolkodás nélkül áthúzhatjuk ezt az állítást. 
Igazi nagyvárosi ember ő. Nem a parasztság ma társadalmunk elsődleges osztálya. A kaba
réra desztillálódott igazi parasztkép már nem létezik, illetve most kezd újra kiformálódni. 
(A krahácsi sorozatra gondolok.) Ez az osztály most az ipari munkásság mintájára igyekszik 
átszervezni saját életét. A falu városiasodik, a parasztok egy része följár a városba dolgoz
ni. Hofi éppen a vonatról leszálló parasztot szólítja meg, aki fél lábbal már a városban ért 
talajt, és minduntalan elárulja magát egy-egy rossz helyen használt műszóval, a megválto
zott életmódjához még hozzá nem idomult viselkedésével. Ez a réteg, a maga deformált 
megnyilvánulásaival érdekli hősünket. Sőt egészen rendkívüli módon tud beléjük helyez
kedni. Figyeljük meg az egyik legjobbat ezek közül: Egy néger újságíró kimegy a Keleti 
elé, és interjút készít egy járókelővel: „így a riport. Kitűnően sikerült. Nem lehet leadni. 
Elmondanám, bent láttam. Azt mondja az újságíró: Djoenappot kiövanok. Én aztat aka
rom kérdezni magától, hoty az ön véleménye szerint Madjarországon van-e fajgyi kérdés.
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S a válasz: hát kérem alássan, aztat igen lehet mondanyi, hát ügyi épp az asszonnyal gon- 
dukodtunk, szóva-szóva, van kérem. Van, van, merem állítanyi, van. Fagyi az van, nagyon 
jó a kiszolgálás, tényleg szóval mindig hideg és szóval. Jaj, juj! Erre a néger belefehéredett, 
asszondja: Felre tetszet engem erteni. Én azt akartam kérdezni, hoty Madjarországon 
van-e fajgyi megkülönböztetés? Van kérem: vanília, málna, csokoládé.”

A tehetetlenségnek, a sutaságnak, a politikai tájékozatlanságnak valami egészen tra
gikus fokát hordozza ez a jelenet, és ő oly elementáris erővel jeleníti meg az esetet, hogy 
kétségünk nem marad : ez a riportalany a Keleti előtt vagy most érkezett, vagy most indul 
vissza.

Hogy Hofi egyértelműen a munkásosztály nevében szólna, no nem, ez botrányos 
volna. Ezt állítani legalább olyan tévedés volna, mint a parasztság szószólójaként elköny
velni. Az utóbbi harminc év alatt a munkás alakja egyre erősebb karaktert nyert, nem any- 
nyira a művészet jóvoltából, hanem inkább amiatt, hogy helyzete, sorsa állandóan napi
renden volt és van. Persze ez nem jelenti azt, hogy ez az osztály fel is vette a reá szabott 
arculatot. Erről a kérdésről a közeljövőben már talán biztosabban tudunk nyilatkozni. 
Mindenesetre társadalmunkban ma minden másnál égetőbb kérdés, milyen legyen a szocia
lista munkásember. Ha esetleg egy ilyen öntudatos, osztálytudatos típus lenne a Hofié, ak
kor nem értenénk, mit akar, zavarban lennénk.

Azt hiszem, annyit már most is levonhatunk eddigi gondolatainkból, hogy egy ilyen 
rangos kabaréhősnek mindenképpen a társadalom valamiféle osztályközi típusának kell 
lennie, hogy egyáltalán érdekes legyen a véleménye. Megteheti azt, hogy ennek is, annak 
is mutatja magát. De művészetének célkitűzései mégis egy irányba mutatnak. Abba, amely 
felé ez a társadalom is igyekszik. A munkásosztály képviselője ő, annak a nevében beszél, 
de ő maga mégsem a magyar munkás. Legjobb, ha egyelőre így hívjuk: a dolgozó.

Lehet-e Hofl Géza egy bizonyos értelmiségi magatartás megtestesítője, tehát olyan 
ember, aki magyarázatot keres előttünk az élet által felvetett problémákra? Vigyázat! 
Most nem azt vizsgáljuk, hogy Hofi kicsoda, hanem hogy ki beszél belőle, mert amit elő
ad, az a legjobb értelemben vett értelmiségi munka. Tudatos és konstruktív gondolkodás- 
módra vall.

Tény, hogy Hofi szövege mindenkihez szól. Előadóművészetének egyik legfontosabb 
jellemzője, hogy egyszerre tud nagyon konkrét és nagyon elvont lenni. Nála a modor és a 
póz, a szó és a szöveg, a rész és az egész többszörösen is ellentétesek. Hol innen nevethe
tünk azokon, hol arról ezeken, majd egyszerre az egészen. Halljuk itt az értelmiség „gyúlé
kony és simulékony” (Déry) rétegének szavait is. Igen, de ilyenkor mindig azt érezzük, 
„nem tudja mit beszél”. A társadalmi kritikának ez a formája mindig igényt tartott az elő
terjesztésnek erre a sokarcúságára. Hogy Hofiból az lett, ami lett, abban nem kis szerepe 
van annak, hogy félelmetes pontossággal talált bele abba a figurába, amelyre mai társadal
munknak szüksége volt. Olyan szabadszájúságot élvez ő itt, mint a királyok egykori bolond
jai. És mennyire biztonságban érzi magát! Emlékezzünk csak egyik szilveszteri műsorának 
zárszavára! „Egyébként, nem tudom hallották-e, az a pletyka járta, hogy engem a szilvesz
teri Odüsszeusz-műsor után, hogy engem utána letartóztattak. Akkor most jöttem  beszé
lőre. A csomagot majd adják le. A kedvesnővér ott van kinn. Egyébként LETARTÓZTAT
TAK! (fitymálva) Egyébként tudják mi a szerencsém? Hogy aki letartóztathatna, az érti- 
A többi meg csak rágódjon: mit mondott? mér mondta? ... Úgyhogy erről van szó!”

Kicsoda tehát Hofi Géza? Hagyjuk csak őt ebben a köztes helyzetben. Látjuk, hogy 
mindannyiunkból van benne valami, de mégis biztosak vagyunk abban, hogy ő azért egy
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határozott társadalmi típust is képvisel, különben szétűszna, szétfolyna a szemünk előtt. 
Igen, sokan elférnek ebben a mezőnyben. A melóstól a maszekig, a szakikámtól a pincére
kig, a hivatalnokoktól a futballistákig, az anyagbeszerzőktől a kocsikísérőkig, és így tovább. 
Az utcasarki ember ő, aki mindig elmondja a magáét, és sejtelme sincs arról, hogy mikor 
mond valami nagyon bölcset és mikor ostobaságot. Ez az ember rendszeresen kijár a mécs
esekre (most már ritkábban), minden sportközvetítést meghallgat, sőt sportrajongó, a sport 
és a társadalom kapcsolatának elszánt kutatója. Ezen kívül egy évben kétszer színházba 
megy, elolvassa az Esti Hírlapot és a Népsportot, tv-t néz. Egy átlag magyar ember, kicsit 
nagyszájú, faragatlan, de összességében mégis szimpatikus. Hofi rendkívül karakán össze
foglalása az emberi éretlenség egy bizonyos fokának, s ezzel egy kor fejlettségét is képes 
reprezentálni. Éppen emiatt érdekel minket a sorsa.

Minap bementem a Mikroszkópba, hogy jegyet váltsak valamelyik előadására. Nem 
kaptam. A kirakatban Hofi a következő maskarában látható : Munkaruha. Kék overall. Fe
jén fülig húzott, kackiás svájcisapka, a füle mögött tintaceruza. A szájában cigaretta lóg, 
a kezében pedig egy űjságpapirosba csomagolt zsíros kenyeret tart.Enni készül, zubbony
zsebéből colstok kandikál ki. Biztatóan mosolyog.

MIT MÍMEL HOFI GÉZA?

Nézzük hát, mit mímel hősünk. Elénk lép. Vagy minden bejelentés nélkül, vagy a konfe
ranszié intésére. Sejtelmesen elmosolyodik, majd fölveszi azt a bizonyos fapofát, melyet 
már az első fejezetben elemeztem, s amely minden mozdulatának alapállása. Vár, hogy el
csituljon az őt fogadó taps és nevetés. Csak ezután üdvözli a közönséget, általában a leg
egyszerűbb módon. Néha csak ennyit mond: Jó napot, jó estét. Az üdvözlést azért emel
tem itt ki, mert a kabaréban nem mindenki üdvözli a közönséget. Ezt mindössze a konfe
ranszié és az állandó szereplők tehetik meg.

Olyan ember lépett a pódiumra, aki ma is leteszi a garast, akitől azt várjuk, hogy el
mondja, hol járt, mit látott, hallott, mióta utoljára találkoztunk vele. Ez nagyon lényeges 
diszpozíció, ugyanis eleve tartalmazza azt a mozzanatot, hogy velünk fog társalogni valaki, 
úgy érezzük, nekünk is tenni kell valamit azért, hogy nyilatkozatra bírjuk. Őszintén kíván
csi arra is, mit felelünk neki.

De Hofi nem ripacskodik, azt, és csakis azt mondja, amit betervezett, a velünk való 
külön kommunikálást csak ráadásként mímeli a hangulati folytonosság biztosítása érdeké
ben. Saját ábrázolási eszközeit illetően rendkívül fegyelmezett. Ő mint alkotó, a számait 
a legprecízebb tudatossággal szerkeszti össze, de úgy, hogy az mégis heterogénnek, auto
matikusnak és épp itt születőnek tessék. Hofi egyik legspecifikusabb vonása, hogy a való
ság sokféleségét önmagában elrendezve, képes azt újra valóságszerűen rendetlenné szórni, 
hogy a tudatos komponálás nála egyedül csakis arra irányul, hogy a dolgok hétköznapisá- 
gát életszerűen teremtse újjá. Ezért tűnik minden Hofi-szám olyannak, mintha önmagát 
mozgatná, mintha a tehetetlenség szelleme dobálná az élet tengerén.Volt szerencsém több
ször látni ugyanazt a programját. Bármilyen meglepőnek tűnik, mindig ugyanazt mondta 
el, esetleg felcserélt egy-egy szilánkot, kihagyott valamit s betett helyére egy másikat, de 
a harmadik alkalommal már újra az eredeti összeállítás szerepelt a műsorban. A történetek 
helye ki van jelölve a produkcióban, s ehhez tartja magát. Egyedül ez a „ráadás” függ nála 
a pillanatnyi helyzettől, ez teremti meg a Hofi-szám sajátos hangulati miliőjét. Apró gesz
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tusaival szinte kézen fog bennünket (ezt is mímeli!), s így elkísérhetjük őt kalandjaiba, 
megengedi, hogy közbeszóljunk, s ami a legszimpatikusabb számunkra, még reagál is a mi 
közbeszólásainkra. Miközben mondja, mindig ott és úgy csinálja ezt a külső visszajelzést, 
hogy ez ne zavarja meg mondókájának menetét, s a gesztus mégis kiválasztóttan és egyedül 
a közönségnek szóljon. Tehát mintegy egyszerre tudja elfelejteni és odaadni önmagát, mi
közben óriási szellemi energiát fordít arra, hogy ne essen ki saját gondolatmenetéből. Mi
csoda hallatlan belső és külső érzékenységre és fegyelemre vall ez a képesség! Mikor — mint 
ahogy számtalanszor tapasztaljuk — kihalász egy hangot, egy elfojtott félmondatot a kö
zönség soraiból, és rögtön beilleszti abba a hatalmas szellemi konstrukcióba, ami a Hofi- 
szám. Titkát a kimunkálás módjában kell keresni. Lényege, hogy hogyan tördeli a témá
kat. Но fi Géza tudja, hol kell elhallgatnia, melyik betűt kell torzan ejtenie, hová tegyen kö
tőjelet és mit olvasson egybe. A másodlagos nyelvi elemek használni tudásával olyan szer
szám birtokába jutott, mellyel rajta kívül senki más nem tudna bánni. Hofi poénjait gyak
ran csak mi fogalmazzuk meg, mivel a didaktikából is jól ismert kérdezve kifejtés módsze
rével él. így aztán egyszerre örvendezünk önnön ráhibázásunknak, s észrevétlenül elsik
lunk afölött, hogy a kérdésben már benne volt a válasz is.

A tördelés változataira lássunk néhány példát: Mindjárt a Hofisszeusz-lemez elején 
halljuk. „Új rendelet van Itakában... tényleg. Aho^y a partra léptem... a kutyám mindjárt 
megismert. Azt mondom, ne ugass! Ne ugass!... Uj rendelet van Itakában, hogy a kutya 
nem ugathat... Ezen kívül mindenki.” Újra szünet, majd azemóciózus aláhúzás: „Méégü” 
Láttuk, hogy itt a tördelésnek éppoly fontos szerepe volt, mint a ráértéses fogalomátvi
telnek: ugat-kutya; ugat-ember;ugat-mindenki: csak a kutya nem. Most néhány betűváltoz- 
tatásos poént keresünk (a kultúra a téma): „Igen magas szinten van nálunk ez a népművé
szet. Szavalókórusok alakulnak. — A futballpálya szélén. Ott szavalnak. Kórusban. Idéznék 
egy-két költeményrészletet, mielőtt kiadnák,kötve-fűzve: Hűha anyád! Hűha anyád! Hűha 
anyád!” Ezután ismét poénszünet. Itt egyszerre két humorforrást is kiaknáz. Az egyik egy 
tabu-frazeológia nyilvános ismételgetése, a másik pedig ennek finom elhomályosítása. Ezek 
a nyelvi formák ritkán jelentkeznek külön-külön, hanem mindig együtt lépnek elénk. Igen 
nehéz olyan példát találni, ahol tisztán megfigyelhető egyik vagy másik tudáselem. Kitűnő 
példa az egybeolvasásos nyelvi fintorra az a gesztus, mikor a „röhögtem” durvaságát a „ka- 
cagtam-oly-annyira” affektáló ejtésével helyesbíti.

Hofi mindenbe belekezd, mindent csak fölvet és semmit sem csinál végig. Fölvet va
lamit, aztán átkanyarodik valami másra. így jutunk el a kutyarendelettől a népművészetig, 
onnan a szavalókórusokig, majd a futballpályára. Rögtön a retkesszájú szurkolókat hall
juk. Ezek a témák, miközben szabályos rétegekben leülepednek, nem akarnak semmiféle 
hierarchiába rendeződni. így végül is nem tudjuk, hogy Hofi mit akart mondani, csak azt, 
hogy miket mondott. Egyetlen számáról sem beszélhetünk így: Hofi szilveszteri száma a 
a kultúráról szólt. Csak így: Milyen volt, mikor a jugó—magyarról vagy a szavalókórusok
ról, a München-Münken témáról szövegelt...

A Hofi-szám tehát a felszínen, mint sajátos rendetlenség jelenik meg. Ezt a szöveg- 
elemzés során igyekszem majd közelebbről is bebizonyítani.

A másik, ezzel ellentétes motívum a kihagyás vagy sűrítés. Hofi nagyon jól tudja, 
hogy mi az, amit egyetlen szóval is éppoly sokatmondóan lehet érzékeltetni, mintha kö
rülményesen leírná. Hofi ugyanakkor tehát rendkívül ökonomikus is. Figyeljük ezt a sort: 
„Nagyapámtól tudom, aki kömillyes... szabadkömillyes... Most már.” Egy-egy szó, s mö
götte az egész történelemre vagy a jelenre kibocsátott fintor. Hősünk tehát nem tesz mást, 
mint az egész rajta kívüli világot gondos munkával kirakosgatja egy képzelt asztalra, amit
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mindannyian körülállhatunk. Ő pedig ujjal mutogat mindenre, nem nagyon kommentál, 
hiszen látjuk, ismerjük jól mi is, csak azt nem tudjuk mire érdemes, mikor és mi után rá
mutatni.

Többször is feltűnt már nekem, hogy Hofi milyen jól szórakozik saját poénjain. Sok
szor elneveti magát, vagy éppen sejteti ezt azzal, hogy „nem tud megszólalni, mert belül
ről rázza a nevetés”. Ilyenkor szokta mondani, hogy „no, hadd mondjam hát tovább”! 
Ebben a szituációban még azt is megengedheti magának, hogy türelmetlen legyen a publi
kummal szemben, úgy áll o tt, mint egy gazdag nagybácsi, aki viszonozhatatlan ajándékkal 
lepte meg a szegény rokont. Persze mindez akkor esik meg vele, mikor a közönség is önfe
ledten nevet, és biztos, hogy a művész nem önmagán nevet ilyenkor. Ez egy hivatásos hu
moristánál általában csak rombolni szokta a hatást. Ő mindenesetre kiválóan el tudja hi
tetni velünk, hogy számára is újak saját poénjai, hogy ő is most fedezte fel őket. Hofi tehát 
ilyen értelemben nem akar különbözni tőlünk.

A HOFI-SZÁM MINT EPIKUS ÉPÍTMÉNY. 
A HOFI-SZÖVEG SZERKEZETÉNEK ÉS NYELVÉNEK

VIZSGÁLATA

Ebben a fejezetben egy konkrét szövegdarab strukturális elemzését fogom elvégezni. Vizs
gálatom tárgya, mint már eddig is, a Hofisszeusz című nagylemez anyaga volt. Ha a teljes 
szövegelemzést készíteném el, biztos, hogy egy áttekinthetetlenül bonyolult és szerteága
zó rendszerhez jutnék, melynek értelmezése egy számítógép képességeihez szabott. Ezért 
hát kiválasztottam egy olyan részletet, mely hűen reprezentálja a Hofi-szám egészének gon
dolatmenetét, tematikáját, nyelvét.

A most következő rész tehát a hanglemezről a papírra vitt Hofi-szám egy részletének 
elemzése lesz. Tudatában vagyok annak, hogy e lépéssel mérhetetlenül nagyot csorbítot
tam a szám egészén, de abban biztos vagyok, hogy az elemző számára többet mond így ez 
az anyag.

Ha az ember leírja a lemez egész anyagát, akkor először az tűnik a szemébe, hogy a 
szöveg mindig egy meghatározott nagyobb témaegységen belül mozog, mindaddig, míg 
Hofi nem jelzi, hogy most egy újabb témakör következik. Ezek a nagyobb egységek, attól 
függően, hogy mennyi kis témát helyez el bennük, változó átmérőjűek. Ez a témakijelölés 
azonban nála nem jelenti azt, hogy a benne felbukkanó anyag valamiféle tematikus homo
geneitást mutatna. E belső tárgyakat inkább a szabad és automatikus gondolkodásmód 
mechanikájával mozgatja. Ez a szerkesztés hasonlít a szonettkoszorú-építés technikájára. 
Egy fogalom kiemelése a helyéről, és áttétele egy más fogalommezőbe, ez a leggyakoribb 
mozgásfajta. így aztán egyre jobban duzzad a kijelölt egység. Sőt a nagy témakörök közöt
ti átugrásokat is így oldja meg.

Ha a Hofi-számot mint egészet vesszük szemügyre, gyorsan kiderül, hogy egy szisz
tematikusan megszerkesztett és rendkívül bonyolultan strukturált eposzt hallgattunk végig. 
A témakörök additív során belül — megjegyzem, ezek is sokszor átszelik vagy néha egé
szen elfedik egymást — az „apróságok” meghatározott időközönként összecsengenek, újra 
és újra egymásra találnak. A szám egységét az apróságoknak eme különös vándorútja hoz
za létre. Csak mutatóba néhány ilyen vándormotívum:
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Például a szózavar. Az egész lemezen megfigyelhető, hogy a rusztikusabb szavakat 
igyekszik arisztokratikusakra felcserélni. Ez sokszor nem, vagy csak nagyon nehezen sike
rül. A rádió helyett angolosan „rhédió”-t ejt, s erre kikupálódásának egész kis történetét 
építi fel. Vagy a már említett „kacagtam-oly-aannyira” példát is ide sorolhatjuk. Aztán 
puszta kacérkodásból, hogy senkinek ne lehessen egy szava se a stílusa ellen, egy orosz szót 
iktat a szövegbe : „A sajtó másnap reggel jön a szöveggel — másnap utrom, csak ügy dől be
lőlem, ügyi? ” De ide tartozik még a „fussa, futtycsa, futtya, futja” ejtésdilemma is, vagy 
a voluman-volumen botlás.

Gondolati vándorelemek tartják össze a .Alinkét állandóan etetnek kérem” jegyében 
fogant, majd féllemeznyi részletet. Ha feltűnnek újra és újra ezek a formák, mindig újra 
tudunk rajtuk kacagni, mert mindig máshoz rendelődnek hozzá. Ezek jelentik számunkra 
a Hofi-szám mindenkori vonatkoztatási pontjait. Tehát végül is egy alacsonyabb rendű 
struktúra hordozza a szám érezhető egységét. Úgy tűnik, Hofi a felszínen köti össze, még
pedig meglehetősen lazán, mondandójának elemeit.

Itt a felszín jelenik meg lényegként, s így sok mindenre nem kerülhet sor. A megfog- 
hatót megfoghatóként kezeli, nem gondolatainkat kalauzolja, hanem szemléltet, mintegy 
idézi számunkra a társadalmat. Hofi poénjait legtöbbször nem két összeférhetetlen való
ságelem jól kifundált összecsattanása, hanem a reálisan együttlétezők dramaturgiai polari
zációja teremti meg. Az élet megszokott szituációit bontja fel ő, melyekről nekünk soha
sem jutna eszünkbe, hogy kik is ezeknek a szereplői és mi a tétjük. Mikor gondolunk bele 
például annak a játékvezetőnek a magatartásába, aki szó nélkül eltűri, hogy a közönség 
lehülyézze? Soha. Hofi mint új viszonylatot mutatja ezt meg nekünk, úgy, hogy a kérdé
ses játékvezető egyben egy szélesebb allegória hordozójává válik. A közönség felől kezdi, 
aki ,.kórusban szaval”: „És a másik, mikor így személynek szólóan megy a versike: a bíró 
sporttársnak: HÜLYE VAGY! HÜLYE VAGY!... aranyos mi? Szeressük egymást gyere
kek... (ezt énekli). Erre jön a bíró úr: Ha nem lesz csend, — finoman mondja (ismét a vá
lasztékosság!) ugye a nagyon mélyen tisztelt Jhuha anyád’ közönségnek. Nehogy megsér
tődjenek. Megvan a jegyük. Azért lehet hűha anyázni. Világos! A bíró mondja: le fogom 
fújni a mérkőzést. De nem fújja ám le! Á... nem meri... gyáva. Én egyszer-kétszer lejöttem 
a színpadról, ő nem fog lejönni. Hülye vagy... hülye vagy! Éés akko még ilyen büszkén fut 
(mutatja), hogy én vagyok a hülye — így.”

Mi történik itt? Mitől nevetünk ezen a szituáción? Amint látjuk többször idézi a 
szituáció szereplőit, mégpedig a legközvetlenebb módszerrel, megnyilvánulásaikkal és moz
dulataikkal. A közönség, akit már jóval előbb azonosított, illetve bemért a „hűha anyád
dal” , már csak ezen a címen szerepel. A bírót is szemléletesen megformázza, miközben 
ide-oda ugráltat minket a szereplőkön, ő t  magát csak ritkán halljuk, hiszen a dolog önma
gáért beszél. Persze nem hagyhatja ki magát sem. Rendkívül fontos, hogy magához Hofi 
Gézához milyen köze van az eseménynek, hiszen a kabaréhősnek sohasem szabad megfe
ledkeznie önmagáról sem. Mint azt már említettük, ez a művészi megnyilvánulás a közvet
lenség szférájában zajlik le, itt az előadó az előadás minden pillanatában azonos az előadot
tal. Kénytelen magából is megmutatni valamit, hogy a közönség hozzá személyesen is tud
jon kötődni, tudja, hogy milyen ember ő.

A lemez anyagából tehát a következő témaköröket lehet elkülöníteni egymástól:

1. A kultúra és közművelődés.
2. A tömegkommunikációs eszközök.
3. A magyar sport és sportetika, széles társadalmi tanulságokkal.
4. Mit hirdetünk, mit mondunk és mi van? Mit teszünk, mit nem teszünk?
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A felsorolt témák valamennyien fontos kérdései társadalmunknak. Egy humorista 
számára is mintegy kijelölik azokat a területeket, ahol keresgélhet. A humorista feladata, 
hogy e széles területeken fellelhető zsákutcákat keresse meg, s ha megtalálta, helyezze el 
a megfelelő táblát a megfelelő helyre. Az ő dolga, hogy csupa felesleges utcákat járjon vé
gig, oda-vissza, hogy aztán informáljon minket arról az útról. Nem választhatja azt a meg
oldást, hogy e zsákutcákból kivezető utat keressen, néki mindig vissza kell fordulnia. Ezt 
nálunk úgy szokták kifejezni, hogy egy bizonyos határnál nem mehet tovább. Éppen ezért 
úgy tűnik, hogy minden igazi humor ott mérhető, ameddig elmerészkedett. Ez nagyon fon
tos határvonal! Itt fordul meg ugyanis a dolog, mert ha áttöréssel próbálkozik, akkor már 
egészen más a helyi értéke. Gondoljunk csak Gogol Köpönyegé re.

Hogy a Hofl-számot eposzinak neveztem, abban ő maga támaszt alá, mikor e leme
zének címet ad: HOFISSZEUSZ. Hogy mennyire pontos ez a címadás, azt talán ő maga 
sem tudja. Számtalan eposzi jegyet fedezhetünk fel ebben a műsorban. A nem lineáris 
szerkesztéstől, az időrend felbontásától a népies tálalásmódon át a dokumentativitásig, az 
érzékletes megjelenítésig stb. Hofi a nagy utazó, akit a sors mindig újabb és újabb kalan
dokba sodor, s az életélmények egész garmadája rejlik a tarsolyában. E sokaságból gyűjti 
egybe mindazt, amit elmond, s csak néha-néha utal arra, hogy tulajdonképpen milyen ne
héz is rátalálni egyikre-másikra.

Eposzát azonban itt, velünk együtt és egyidőben éli meg, s lassan rá kell majd jönnie 
arra, hogy egy eposz rövidebb, mint az élete. Igen. Ki fog merülni ő is, s e kimerülésnek 
már félreérthetetlen jegyei mutatkoznak. Úgy éreztem, Hofi sokat hányatott gályája való
ban elérte már Itaka partjait.

Az általam kiválasztott részlet a lemez második oldalának elején veszi kezdetét, és 
körülbelül annak feléig tart. Az egész részlet bázisa a következő szituáció:

A lemez témakörei közül a televízióval és a kultúrával foglalkozó témamenetbe so
rolhatjuk. Ez a kijelölés nem sokat jelent, hiszen oly messzire eltávolodik tőle, hogy már 
vissza se látunk rá. A kultúráról jut eszébe, hogy a televízióban is van kulturális műsor. 
Itt szavalnak, mégpedig színészek. A kérdés az, hogyan és mit? Emlékezzünk vissza, a le
mez elején egy hangsúlyos rész már foglalkozott a „szavalókórusokkal” mint sajátos népi 
művészettel. Ez a most következő szavalás nyilvánvalóan ahhoz kapcsolható, csak a hely
szín más. A kultúra fellegvárában vagyunk, bent az annyiszor emlegetett „tömegkommu
nikációs akármiben” , ahonnan a nagybetűs KÖLTÉSZET című műsort közvetíti számunk
ra Hofi Géza. A részlet így indul:

„Van az a kulturális műsor. Költészet címmel szokták adni. Bejön a szereplő. Be
á ll” Ebből a gondolatsorból, mely egyértelműen új téma felvetését irányozza elő, Hofi 
kiemel egy szót: BEÁLL. E kiemeléssel máris megszakítja a sztorit, és egy sajátos keverés
sel, mintegy kívülről reagál a szituáció vizuális oldalára. E reflexió egyrészt szövegszerű, 
másrészt gesztikuláris elemeket tartalmaz. „Hát kérem szépen... ez is szép eddarab!...” 
Most maga is beáll, mint szavaló, és néhány vaktölténnyel kimerevíti ezt a beállást. Imbo- 
lyogni kezd, mintha részeg volna, sűrített mondatfoszlányokat kever magához, végül egy 
bohócos gesztussal ismét kiugrik a szavalóságból, és visszamutat rá. „Ez ki? Ebbe minek 
ennyi mm? Na most, na most figyeljenek, na most! (már részeg) Azé nem akartam inni, 
mert ha iszok, akko mindgyá verekszek.” Jól jegyezzük meg. Eddig két dologról volt szó, 
illetve két fogalmat karikázott be: egyszer az ÁLLÁS-t és másodszor a RÉSZEGSÉG-et. 
Az eredeti szituációból még nem lépett ki, csak érzéki vizuális formába öltöztette.

Következő lépése tehát az lesz, hogy a RÉSZEGEN ÁLLÁS-on kezdjen továbbgon
dolkodni. Itt tehát ez a két fogalom az, mely átteszi a szituációt egy egészen más valóság-



mezőbe. Ehhez természetesen arra is szükség van, hogy az ÁLLNI konkrét jelentése ki
mozduljon a szimbolikus felé, tehát jelentésének egy általánosabb fokára emelkedjék. Er
re a RÉSZEGEN ÁLLÁS-ra fog felépülni a következő téma, aminek lényegét kb. így lehet
ne összefoglalni: a szocializmust nem lehet állva, részegen építeni, nem dumálni (szavalni) 
kell, hanem dolgozni. Ugye milyen evidens tétel? Akár plakátra is tehetnénk. De nézzük, 
hogy ez a propagandisztikus gondolat mit nyer és mit veszít azáltal, hogy Hofi Géza inter
pretálja nekünk. Már most sejthetjük, hogy nem lesz annyira didaktikus, könnyebben 
emészthető és könnyebben felejthető.

Az átvezetés a szokásos: „Erről jut eszembe” — és mutatja a beállást. Majd következik 
a szokásos vágás, pontosabban belevágás, rögtön a közepébe, önmagával kezdi: „Kőbá
nyán cseperedtem. Proli vidék nagyon.” Mi ez? Szabályos életrajz? Az, mégpedig igen 
szimpatikus. Egyszerű ember vagyok, proletár vidékről származom, azért fontos dolgokról 
tudok nektek beszámolni. Minden életrajzi adat nélkül is hitelesíthető ez a közlés. Ehhez 
azonban még egy is tartozik! (Kőbánya) „De ho^y kiépült! (szünet) Oda a szélire!” Ismét 
egyjelentésáttételes poén a tördeléses típusból. Újra kiemel egy szót, onnan a mondat ele
jéről. Tehát KŐBÁNYÁN — „ott van kérem a 4327-es italbolt, akkori napközim”. Figyel
jük meg, milyen komplex hatásmechanizmust váltanak ki ezek a szövegek. Egyrészt a 
4327-es italbolt valóban Kőbányán van. Egyesek még ismerik is. Ezzel a dokumentatív 
adattal félelmetes érzékkel igazolta magát. A lemezen hallható, hogy a közönség soraiban 
valaki így kiált: „Tényleg ott van! ” Nos, hányán hallják ezt a kiáltást! Ugyanakkor e rövid 
leírás azzal válik ismét Hofiévá, hogy hozzáfűzte ezt a személyes, önironikus megjegyzést: 
„Akkori napközim.” És ekkor, mint versben a refrén, ismét egy azonos poéntípusra elké
szített sor következik: A módszer újra a szókiemelés: „ITALBOLT” : „De most már építet
tek hozzá...” E mondatban, ebben az esetben furcsa kettős jelentéstere lehet: egyrészt, ha 
az italbolthoz építettek, akkor fejünkben kérdőjel keletkezik, másrészt érthetjük ezt a nap
közire is, hiszen a napközi és óvodaépítés valóságos mozgalommá vált az utóbbi időkben. 
Ezért hát Hofi barátunk vár egy kicsit (tördelés), majd befejezi (de most már építettek 
hozzá...): „Egy4másik italboltot.” Felszakad a nevetés. A gondolatfonal kivezetődött a lap 
szélére.

Következik a helyszín idő- és térkoordinátáinak kijelölése. Egy életképszerű kocs
mai anekdotát hallunk. Ne feledjük az eszmei szálat! ÁLLÁS, DUMÁLÁS, KOCSMA.

„Na gondolják el, érkezik a söröskocsi. Lovak húzták. Hozzák a sört. Az emberek 
ÁLLNAK a KOCSMÁBAN, kezükben a korsó sör.” Most lövi ki az első petárdát: „Az aj
tóban álltak, munkaidő alatt.” Figyeljük meg, milyen óriási hatásfokkal dolgozik ez a hu
morista. Látjuk, hogy ő nem poénokat készít elő, hanem folyamatosan adagol, egyetlen 
ilyen lehetőséget sem fecsérel el, hogy többszörösen is átértelmezhessük mondandóját. 
Elhangzik tehát az első általános definíció, az egész sztori eszmei mondandójának egyik 
oldala: „A szocializmus épüljön, ha akar, ők isznak.”

Álljunk meg egy pillanatra. Általános jellegzetessége Hofi elbeszéléseinek, hogy több
ször is elkezdi az elejétől. Ez nemcsak a részletekre igaz, hanem áll a nagyobb egységekre 
is. Az általam elemzett részlet is ilyen többszörös belekezdéseken keresztül bontakozik ki. 
Itt szám szerint hétszer indul ki ugyanabból az alaphelyzetből, a beálló színésztől. Ez a 
módszer egyszerre biztosítja a szám szabad áramát, miközben szilárd fogódzókat nyújt 
önmagához a közönségnek.

Tehát következik a harmadik belekezdés: „Az ajtóban álltak, a kocsis pedig a hordó
kat így két gerendán kezdi legurítani. Na az emberek... gurul a hordó... (képvisszavezetés!) 
nyugodtan állnak. Háttal állnak. (Pontosítás!)” A gurulást itt hanggal is érzékelteti. Égé-
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szén feszült helyzet alakult ki, miközben ismét hangsúlyt kapott az állás, sőt mintegy a 
feszültség levezetésére még egy vaktöltényt is adagol a mondat végére. Tényleg úgy érez
zük, hogy egy valóságos mozgás elevenedik meg előttünk. És most még egyszer belekezd: 
„Állnak. A hordó indul el, hhogy... (testtel, hanggal utánozza), mmemegy lefelé a tömeg
be. Erre a kocsis — ilyen bőrkötényben meg minden — Urraim a hordó nem áll meg!” És 
mint a karmester a jól sikerült koncert után, még felsóhajt: „Kész.” Láttuk tehát, hogy 
ebben a jelenetben, önmagában véve nincs semmi komikum. Valaki figyelmezteti az em
bereket, hogy menjenek odébb, mert agyonnyomja őket a hordó. De ahogy Hofi dramati
zálja és kipontozza, át- meg áthangolja ezt a szituációt, egyre inkább szatírává élesedik, 
íme a Hofi-gondolkodásmód egyik szép példája.

Itt az ideje, hogy ismét visszatérjen az alaphelyzethez. Most nem a beállás oldaláról 
indul el, hanem a „KULTURÁLIS” program felől. „Van ez a költészet című műsor, bejön 
a szereplő, beáll (ezen már túl vagyunk), kezd SZENVEDNI.” Ez az utolsó szó lesz az új 
elem. Hogyan csinálják a KULTÚRÁT? Mi a KULTÚRA? Mi csak a KULTÚRA? Ezek a 
kérdések tartják össze az általam kiemelt egység második részét. Egészen messze visz majd 
el minket, egészen a vidéki kiskirályok kipellengérezéséig, az általános társadalmi bizalmat
lanság abszurd élményéig.

Egy reflexióval indít: „(kezd szenvedni) Csak ez a kultúra, ha merev, komoly arc
cal mondja. így: (mosolyog) így mosolyogva... á nem könnyű műfaj ez!” Most még annyit 
tesz, hogy egy vaktölténnyel kivezeti ezt a mondatot, hogy aztán a sJKÖNNYÚ MŰFAJ 
EZ” szálán bontsa tovább a témát. „Mereven. Ha érti, ha nem, nem látszik (újra mosolyog). 
Ebből már kiderül! Nézd má, vigyorog! (szünet) Rosszkor.” (tördelés) Ezután a szokásos, 
„egyébként, ha nem tudnák...” fordulattal kihalássza magának az új vándort, ez pedig a 
HAKNI lesz. A szokásos Hofi-definíció után már fel is biggyeszti e fogalomra a címkét: 
„Nálunk a hakni, olyan, mintha az embertől azt kérdeznék, hogy ne haragudjál már, jársz 
lopni? Igen, igen harcolnak nálunk mindenhol a hakni ellen.”

Az első tétel a középkáderek ostoba bizalmatlanságáról szól, egy, a valóságban is meg
történt személyes élménye alapján. Jól megfigyelhető itt is a kettős magatartás. Hofi a me
gyei pártfunkcionáriust ostorozva a kormányra apellál. Jól bemért kritikája merésszé és 
legyőzhetetlenné varázsolja alakját. Kicsit csodáljuk is. Mindaddig, míg a poénból rá nem 
jövünk, hogy így tényleg nem nagy kunszt nagyszájúnak lenni.

Vázoljuk fel ezt a szituációt is. „Az egyik, ilyen hakni elleni bizottság — más a neve, 
de nem akarom kimondani, mer akkor fölismernék.” Itt az elhallgatás vált igen fontos ne
vetésforrássá. Hofi bizonyos dolgokat „más névvel lát el” , lehetőleg olyannal, ami magát 
a visszásságot is jelképezi. Máskor meg olyan fogalmakkal operál, amelyek mindennaposak 
a gyakorlatban, csak jelentésük jelentőségére még sohasem gondoltunk. Ilyen például az 
e lemezen oly gyakran használt és kifigurázott .kiharcoljuk” igénk. Ő különböző tárgya
kat rendel e predikátumhoz, s mindjárt piros keretben virít a szó. Például: Kiharcoljuk: a 
járdát, a gyárat, a lakást stb. A Hofi-válasz: ezeket nem kiharcolni kell, hanem fölépíteni.1

Nézzük, hogyan folytatja a hakni ügyet (a megye). „Ott dolgozik, illetve ott van 
egy illető...” Ismét meg kell állnom. Miközben, mint láttuk, egyes dolgokat más névvel lát 
el, más kifejezéseket egyszerűen pontosabbá tesz. Ezt joggal nevezhetjük sűrítésnek, hi
szen a megnevezett dolgokon túl ki nem mondott, de könnyen behelyettesíthető reflexiós 
terepet nyitott a számunkra. Tehát „ott van egy illető. Rendeletet hozott. Mit hozzon? 
Hogy csak úgy mehetek be a megyébe fellépni a többi kollégámmal együtt, hogyha előtte 
a műsoromat az irodájában előadom.” Tehát előttünk áll újra egy speciális Hofi-szituáció, 
melynek most egy az egyben ő maga a főszereplője. Ezért a megszokott vonással alá is

1 0 8  / REGÖS J .:  H O F IS S Z EU S Z



REGÖS J .:  HOFISSZEUSZ / 109

húzza: „Aranyos, mi?” Ezekre a kisebb, de nagyon jelentős Hofi-ornamensekre még ké
sőbb visszatérek. Következik a fricska: „Tegyük fel, hogy elmondom. Tegyük fel. Mia 
biztosíték arra, hogy meg is érti? ” Azzal a kijelentéssel kiaknázódott a poén egyik oldala, 
és útnak indult egy újabb szó, amely a zárópoénban fog fontos szerephez jutni. (Az „oda
fent értik” csattanóra gondolok.)

A fölényes és magabiztos Hofí-kimagyarázkodás most sem maradhat el. Tudniillik 
az a megnyugtató legyintés, amit az őt már félteni kezdő közönség megnyugtatására esz
közöl a szöveg szerint mintegy mellékesen, de valójában szinte ultimátumszerűén. „De ami 
a röhej kérem, az az, hogy a kormánytól kaptam két Jászai-díjat, az egész országra érvényes, 
arra a megyére nem. Ez a tipikus helyi kiskirály. Korona van, fej nincs.” És még egy legyin
tés: „Ugyan má, kérem!!” Nagy megkönnyebbülést érzünk: ÍGY VAN.

A hangulat már a tetőfokon. Ideje, hogy ismét elkezdje elölről az egészet. Negyed
szer indul neki a beállástól. Egyre dühösebb lesz. Most már valósággal fintorogva találja 
véleményét a szenvedések és a komolyság privilégiumáról a kulturális életben. „Én nem 
értem kérem, hogy ma ilyen vers mé nincs, hogy tillárom, tillárom!? Csak ilyen van, hogy 
főd anyjának főd anyja, az anyja!!” Valóban elemi indulattól fűtött szavak ezek. A Kőbá
nyán cseperedett proli keservei akarnak lenni. S lám kénytelenek vagyunk igazat adni neki. 
Most ju t a hisztéria határára. Abbahagyjuk a nevetést is.

A „harcok” és a lelkesedés kora valóban véget ért, ahogy ezt a Hofi Géza által kép
viselt ideológia is kitűnően demonstrálja.

„Dolgozni kell elvtársak, dolgozni kell...!”
Nem érdemes tovább követni ezt a részletet, hiszen csak illusztrálni szerettem volna 

a műsorát. S ha néha általános következtetéseket vontam le ezekből a morzsányi részletek
ből, ezt csak azért mertem megtenni, mert úgy érzem, Hofi már jó ideje nem a „Patyolat 
kritizálás” szintjén mozog, hogy őt már a legtágabb társadalmi kérdéseink is izgatják. Nem 
mindig volt ez így. Hofi akkor lép át a szélesen értelmezett politikai humor területére, mi
kor már kijárta saját iskoláját, és megtalálta ehhez a megfelelő közönséget. Mint táncosko
mikus lépett elénk, jól sikerült táncdalparódiákkal. Emlékezzünk a gumidominóra, a ri
portra a Vidámparkban, vagy a tv-műsor-paródiákra. Ennek az iránynak volt egy kinövése: 
a „disznó Hofi” , a katonaélményes Hofi. Úgy tűnik, ezek csak öncélú malackodások vol
tak. De a második lemezen már szétágazik a Hofi-szám. Egyfelől tovább csinálja a paródia- 
vonalat, ugyanakkor a sportélet visszásságai is megjelennek. Ebből később leggazdagabb 
és legpolitikusabb humorforrása bomlik ki. És végül itt jelenik meg a dolgozó probléma is. 
Ebben a pillanatban Hofi még fénykorát éli. De amit azóta tőle hallunk, abban egyre ke
vesebb az izgalmas kérdőjel, a szatíra. Egyre több és sajnos egyre változatlanabb propagan- 
disztikus fogást alkalmaz. Egyre kevésbé titkolja, hogy közeledik a hivatalos irányvonal
hoz, nála ez nem volt mindig olyan egyértelmű, mint Komlós esetében. Egy prognoszti
kai feladat lenne azt eldönteni, mit tud még csinálni. Úgy tűnik, hogy Hofi magasra ívelő 
pályáját nem az események változása mozgatta, hanem saját maga lépett egyre magasabb
ra. Az ő porondon maradását mindig az biztosította, hogy egyre merészebbnek tűnő vál
lalkozásokba fogott. Volt gyermekkora, kamaszkora, most pedig felnőtt lett. Tehát, ha 
természeti lény, hamarosan beáll a szenilitás, és ki kell őt cserélnünk másvalakire.

És mégsem hagy itt minket üres kézzel. Az ő nagy eredménye, hogy egy egész kaba
réiskolát munkált ki működése folyamán. A stílusa szinte előzmény nélküli a pesti kabaré 
történetében. Szólásai, gondolkodásmódja szinte észrevétlenül beszivárogtak mindennap
jainkba. Legyen hát utolsó neküendülésünk célpontja e nyelvezet körüljárása.
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Beszéltem már arról, hogy Ho fin aldcor is tudunk nevetni, ha nem is mond semmi lé
nyegeset. Kis nüanszokkal, apró töltelékelemekkel mindig sikerül megdupláznia a nevetés 
időtartamát és intenzitását. Ezekben a kötőszavacskákban rejlik Hofi igazi formája, az a 
speciális stílus, melyet csak ő képvisel ma a kabaré színpadán. Ezek az elemek legtöbbször 
a köznyelv legsilányabb rétegeiből kerülnek ki: a közhelyekből. Úgy tűnik, hogy Hofi na
gyon csúnyán beszél magyarul. Maga is tudja, hogy olyan mondatokat, nyelvi fordulatokat 
használ, melyeket nyelvészeink már régen kitiltottak a nyilvános használatra való nyelvből. 
Az ő proliszerűsegének egyik legkitűnőbb formázója ez a botrányos nyelvhasználat. Ez a 
keresetlennek tűnő, élő, magánhasználatra való nyelvet utánzó stílus azonban, anyanyel
vűnk legrafináltabb és legmesterkéltebb szerkezeteivel éri el legsikeresebb találatait. Meg
állapíthatjuk tehát, hogy Hofi anti-irodalmi nyelve éppoly választékos a maga nemében és 
a maga helyén, mint az úgynevezett irodalmi nyelv. Megkeresi azokat a kifejezéseket, me
lyek a nyelv legkülönbözőbb rétegeiben élnek, hogy aztán beillesztve szövegébe, kidolgoz
za azt a sajátos Hofi-zsargont, mely egész eddigi működésének egyik legkézzelfoghatóbb 
eredménye.

Az utóbbi időben azt vettem észre, hogy egyre több Hofitól eredeztethető szókap
csolat vagy fordulat tapadt meg az embereken. Ilyenekre gondolok, mint az „aranyos, mi? ” 
„niná” , a „meg minden”.

Idézzünk most fel néhányat a Hofi által leggyakrabban használt fordulatokból: 
„Aranyos,mi?” „Örülök, hogy értjük egymást” „Ugye? Bravó! Bravisszimó!” „Világos!” 
„Tényleg szóval...” , „Nem mondanám...” „Egyébként” , „Na, mindegy, szóval...” „Meg 
minden...” , „Eddig tudják követni? Na jó, csak hát ugye hogy tudjam mégis...” (figyeljük 
a segédszavak mértéktelen halmozását!) „Most figyeljenek, most jön a meredek!” „Még 
szép, mi? ” „No, meg aztán...” „Úgyhogy ez van kérem, ettől egyébként nem értem...” 
„Nem mondanám, szóval...” „Tessék nekem elhinni!” „Szóval tényleg, le a kalappal!”, 
„Oly de zsenánt, mi? !” „No mindegy, akko mondom tovább.” „Csak löki a süketet...” 
„Követem, nem érdekes!” „Niná! Szóval szintén itt!” „Bravó, mondhatnám, bravisszi
mó!!” „Hát kérem szépen, ez is szép e darab” „Ugye szóval azé mondom, egyébként, ha 
nem tudnák, ami ebben az egészben a röhej...” (Milyen bonyolult!) „Hadd kezdem mán, 
mer marha nehéz sokáig így állni!” „Szűzmáriám!” „No nembaj!”

Ha valaki soha életében nem hallotta volna még Hofi Gézát, a fenti poén-sorozat el
olvasása után sok mindent megtudhat róla.

Gellért Gábor grafikája



HORIZONT

A KOMPLEX KULTÚRAKUTATÁS 
FINN MODELLJE
Koncz Gábor ismertetése

„A nagy helsinki anyag” — UNESCO szakértők évekig ezzel 
a megtisztelő jelzővel emlegették azt a sárga dossziét, amely 
az 1972-ben, Helsinkiben tartott Kultúrpolitikák Európá
ban című nemzetközi kormányszintű konferencia előkészí
tő tanulmányait és ajánlásait tartalmazza.1 Ez a megjelölés 
azóta már inkább az Európai Biztonsági és Együttműködési
Értekezlet szintén Helsinkiben idén kiadott záróokmányát 
illeti, de ez nem jelenti azt, hogy az 1972-es konferencia ér
téke csökkent vagy jelentősége elhalványult. Éppen ellen
kezőleg! Egyrészt a Biztonsági Értekezlet után tudjuk igazán 
értékelni: mennyire fontos volt az a tíznapos nyitány, amely 
alatt a „két Európa” kormányszintű képviselői először ültek 
egy asztalhoz, hogy megtárgyalják a művelődéspolitikákban 
követett irányokat, döntsenek a kulturális fejlesztés és 
együttműködés igen lényeges kérdéseiről. Másrészt a „sárga 
dosszié” határozatai hamar és tervszerűen életre keltek (nem
hiába volt a szó a művelődés tervezéséről és gazdasági szabá
lyozásáról is...), számos közös kutatás indult, amelyekben 
szocialista és tőkés országok egyaránt részt vesznek; több 
szakértői tanácskozást hívott össze az UNESCO; különböző 
országok szakértői ajánlásokat készítettek többek között, 
egységes statisztikai nyilvántartás bevezetéséről, új kutatási 
programok megszervezéséről — és még sorolhatnánk bőven 
tovább... Igen jelentős az Európai kultúrpolitikák című, 
könyvsorozat is, amely angol és francia nyelven mutatja be 
egy-egy ország művelődéspolitikáját és a kulturális intéz
ményhálózatot (s jóval túllépve a kontinens határait, példá
ul már az USA-ról, Szenegálról és a Fülöp-szigetekről is je
lent meg kötet) .2

A kulturális fejlesztés céljainak meghatározásához al
kalmazható módszerek címmel 14 ország szakértői tapasz
talatcserét tartottak Helsinkiben ez év márciusában.3 A ta
nácskozás leglényegesebb előkészítő tanulmányait finn szak
emberek készítették. Az alábbiakban e dokumentumok és a 
találkozón szerzett tapasztalatok alapján röviden ismertetjük 
a kulturális fejlesztéssel kapcsolatos finn kutatásokat, a meg-
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közelítés szempontjait és a termelési módból, társadalmi 
struktúrából adódó néhány sajátosságát.

KULTURÁLIS VÁLTOZÁSOK AZ IPAROSODÁS IDŐSZAKÁBAN

E z a címe annak a finn tervtanulmánynak, amelyben az ember és környezete, a kultúra és 
a társadalom összefüggésrendszerének multidiszciplináris kutatási programját vázolják4 
különös tekintettel azokra a változásokra, amelyek a XIX. század végétől napjainkig az 
ország iparosodott részein zajlottak — illetve zajlanak — le.

Komplex kutatási program segítségével lehet (és kell) feltárni azokat az anyagi, szo
ciális és kulturális szükségleteket, amelyeket feltétlenül figyelembe kell venni a társadalmi 
— s ezen belül a kulturális — tervezés során, tudni kell, hogy mely tényezők játszanak sze
repet a tartós tendenciák kialakításában: mi a változó jelenségek, irányzatok, szükséglet
kielégítési szokások természete, hol van lehetőség állami beavatkozásra,5 és hogy milyen 
szerepet játszik a külföldi hatás és a hazai örökség a mai kulturális életben. E kutatási prog
ram hat fő kérdéskört ölel fel, s végső célként az ország távlati társadalmi tervezéséhez kí
ván alapokat biztosítani.

1. A kultúra anyagi és strukturális előfeltételei A kulturális változások vizsgálatához 
elsősorban olyan kutatások szükségesek, amelyek megmagyarázzák az alkotásra és befoga
dásra ható anyagi és strukturális tényezőket. így mindenekelőtt a vizsgált periódus dominá
ló gazdasági szisztémáját, a különböző társadalmi csoportok és a társadalmi-gazdasági szer
vezetek kapcsolatának változását. A kutatásnak ki kell terjedni az anyagi kultúra, a kultu
rális termelés valamint az ember és technika kapcsolatának tudományos elemzésére is, 
végül tisztázni kell az „élet minősége” és a „kulturális váltás” közötti kapcsolat természe
tét. A kiinduló feltételezés az, hogy a kulturális változások és az „élet minőségének” elem
zése során az iparosodás utóhatásait kell elsősorban feltárni. így például a belső vándorlás, 
a déli területeken történt népességkoncentráció (vagy a tradicionális „folk-craft industry” 
és a nagyipari kultúrcikk termelés „helycseréjének”) kulturális változásokat okozó jellem
zőit, törvényszerűségeit szükséges megragadni.

2. A világkép társadalmi változása és tartalma. Ha az ember társadalmi változásokhoz 
való alkalmazkodását vizsgáljuk, súlyt kell helyezni a világnézet változásának elemzésére 
is. A világkép és annak milyensége (differenciáltsága, bonyolultsága) közvetlenül hat az 
egyén gyakorlati tevékenységeire, döntéseire. A finn kulturális élet változásának feltárásá
hoz egyrészt elemezni kell a különböző periódusokban megjelenő új nézeteket és ezek ha
tását, továbbélését az iparosodás szakaszában; másrészt tisztázni kell a kulturális környezet 
szerepét a világképben. Ugyanakkor tanulmányozni kell, hogy a világkép különböző di
menziói hogyan tükröződnek az egyes emberek tudatában, s e tükröződés milyen összefüg
gésben van az osztály- és réteghelyzettel, a regionális és nemzeti kultúrával stb. E tényezők 
rendszerezése többek között feltételezi annak ismeretét is, hogy a világnézet hogyan mani
fesztálódott az „intellektuális kultúra” különböző területein — az irodalomban, filozófiá
ban, vallásban, népi kultúrában stb. Az új nézetek átadásának és a kultúrában való „felszí
vódásának” tanulmányozása ugyancsak alapvető : hogyan kerültek be és hogyan hatottak a 
finn kulturális életben a legfontosabb politikai és szellemi irányzatok (mint például a libe
ralizmus és szocializmus).

Mindennek megértéséhez tanulmányozni kívánják a nemzeti mítoszok hatását és tük
röződését; a nacionalizmus, a finn és svéd patriotizmus természetrajzát és a nyelv változá
sát is.
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3. A kultúra átadása és a kölcsönös nemzetközi hatások. Az ipari korszak speciális 
jellemzői közé tartozik a szupranacionális kulturális hatások növekedése. Ezért a nemzeti 
kultúra fejlődése szempontjából fontos, hogy milyen módon és milyen feltételekkel ter
jednek ezek a hatások. Finnország tradicionális helyzetéből fakadóan — mint a keleti és 
nyugati kultúrák találkozási helye — ez különlegesen érdekes téma. A nemzetközi kultu
rális csere szempontjából a nyelvek és a nyelvtanulás, a kommunikáció, az irodalom, az 
utazás tanulmányozása is lényeges. Felmerül az a kérdés is, milyen kulturális hatásokat 
kap és ezek közül mely eket fogad be és melyeket utasítói a finn kulturális élet. Egy komp
lex kultúrakutatás feltételezi az oktatási szisztéma elemzését is, hiszen az oktatásban való 
egyenlő részvételi lehetőség fejlődése közvetlenül hat az egyének életszínvonalára és a tár
sadalmi egyenlőség fejlődésére.

4. A kulturális kisebbségek létének és fejlődésének előfeltételei. Az etnikai, vallási 
és nyelvi kulturális kisebbségek megőrzése és fejlesztése céljából szisztematikusan tanul
mányozni kívánják ezek jellemzőit, fejlődési szakaszait, a domináló kultúrához való viszo
nyukat és a tázsadalmi változásokkal kapcsolatos reakcióikat. Az utóbbi idők új kulturá
lis hatásai újabb kisebbségi kultúrákkal bővítették a listát.

5. A kultúra és a környezet kölcsönös kapcsolata. Tanulmányozni kell a különböző 
régiók szubkultúráit annak érdekében, hogy a kulturális szolgáltatásokat közelebb lehes
sen vinni a fogyasztókhoz. Finnország sajátos helyzetéből következik, hogy külön figyel
met kell szentelni a félszigeteken kialakult kulturális szokásokra éppúgy, mint például a 
kétnyelvű lakosság — nyelvi elemzésekkel is megragadható — sajátos művelődési szokásai
ra. Fontos információkat szerezni mindazokról a tényezőkről, amelyek hatottak és hatnak 
a kultúra és az ember környezetének kialakulásában. A kutatásnak tisztázni kell, hogyan 
jelenik meg a kultúra a természeti környezetben, s a vizsgálat során szerzett ismeretek dön
tő fontosságúak lehetnek az ország természeti és kulturális képének tudatos fejlesztése so
rán.

Lényeges kérdés az is, milyen szerepet játszik a természet az ember világképében, s 
ez hogyan tükröződik a kulturális életben. (Például a finn művészet egyik hagyományos 
témája az ember és a természet kapcsolatának ábrázolása.)

6 . A z alkotó kulturális tevékenység és motivációs háttere. Az alkotótevékenység 
egyrészt vizsgálható az egyes ember szemszögéből -  azaz, hogy milyen környezeti hatá
sokkal alkot, az alkotás során hogyan fogadja be és hogyan őrzi meg a kulturális tradíció
kat —, másrészt a társadalmi kultúra szemszögéből — azaz hogyan hat a kulturális élet az 
alkotó aktivitásra, hogyan segíti elő, mikor milyen jellegű alkotói tevékenységeknek ked
vez. Tanulmányozni kívánják az alkotás kapcsolatát az oktatással az iskolahálózat szabad 
időben végzett „közművelődési” tevékenységeivel. A cél az, hogy meg lehessen határozni: 
az alkotótevékenység és a művelődés hogyan függ össze az ember társadalmi egyenlőségé
vel és jólétével; egyáltalán milyen céljai lehetnek az alkotásnak és művelődésnek.6

E rövid ismertetésből is kitűnik, hogy a Finn Akadémia távlati kutatási terve több te
kintetben hasonló a mi folyamatban levő művelődéskutatási programunkhoz. Egyrészt 
szemléletileg közös vonásokat mutat, hogy kiinduló alapnak a társadalmi gazdasági változá
sokat tekintik a művelődési szokások és a kulturális élet jellemzőinek vizsgálata során. Más
részt a többdimenziós összehasonlítás, a jelenségek mögötti összefüggések megragadása 
olyan komplex művelődéskutatásokat kíván, melyek szociológiai, közgazdasági és szociál
pszichológiai módszereket egyaránt igényelnek. A későbbiekben valószínűleg sok összeha
sonlításra ad majd alkalmat a finn és hazai kutatási eredmények összehasonlítása.



Mint már említettük, a finnországi kutatásokban nagy súlyt helyeznek a kulturális 
célok meghatározására, s a célmeghatározáshoz és tervezéshez szükséges eszközök kimun
kálására. Természetesen az ilyen kutatások során a „kultúra” fogalmát leszűkített értelem
ben használják, értve alatta a kulturális javak termelésének, elosztásának és fogyasztásá
nak anyagi javakban és szolgáltatásokban megragadható, mérhető) jellemzőit; illetve a kul
turális intézményhálózat fejlődési tendenciáit. Ezen a leszűkített kultúra fogalmon belül 
is elsősorban az intézményesült oktatáson és tudományos kutatásokon kívüli kulturális 
területeket — az ún. művészetekre alapozott kultúrát — vizsgálják, persze súlyt helyezve a 
kölcsönös kapcsolatok kimutatására más területekkel.

llkka Heiskanen és munkacsoportja a célrendszer elemzésére és a fejlődési tendenci
ák feltárására tett kísérletetP
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KULTURÁLIS CÉLOK ÉS ELEMZÉSI LEHETŐSÉGEK

A „kulturális fejlődés” kifejezés lényegében véve két különböző aspektusból közelíthető 
m egjelent egyrészt egy kikerülhetetlen, társadalmilag meghatározott trendet, másrészt pe
dig a kollektív döntéshozás által tudatosan kontrollált folyamatot. A gazdasági, politikai 
és társadalmi tényezőket figyelembe vevő empirikus analízis segítségével végső soron arra 
kell választ adni, hogy a társadalmilag meghatározott fejlődési trend törvényszerűségei, 
elemei hogyan használhatók fel, vagy hogyan befolyásolhatók a kollektív döntéshozás ál
tal Ehhez mindenképpen tanulmányozni kell a kulturális fejlődést meghatározó gazdasá
gi, politikai és társadalmi tényezőket. Az erre vonatkozó elemzés megmagyarázza az irá
nyított kulturális fejlesztés célrendszerének korlátáit, határait. Ha ezeknek a tényezőknek 
a kívánt kulturális fejlődést elősegítő vagy megváltoztató jellegét elemezzük, ezáltal magu
kat a kulturális célokat is reálisabbá tehetjük.

A „kulturális célok típusai” lényegében véve háromféle célcsoportot foglalnak ma
gukban:

Az elérendő végső célok típusai:
a) Változások a kultúra „belső értékében” , mely változások a kulturális szektor és 

alszektorok terminusaival fogalmazhatók meg. (A művészeti, esztétikai értékrendszer vál
tozása, egyes művelődési formák elhalása, mások keletkezése stb.)

b) Változások az egyének és csoportok által birtokolt kulturális javak színvonalában 
és befogadásában.

c) Változások a hatékonyságban és egyenlőségben a kulturális termelés és elosztás
során.

d) Változások a kultúrának szocializációt elősegítő hatásában és hatékonyságában.
e) A kultúra hatására történő változások az emberek gazdasági, politikai és társadal

mi életkörülményeiben.
A kívánt változások típusai:
a) Általános mennyiségi változások (több kulturális szolgáltatás, gyorsabb fejlődés 

a jelenlegi irányban).
b) „Újraelosztó” változások (például bizonyos szektorok támogatást igényelnek, bi

zonyos csoportok egyenlő részvételi lehetőséget igényelnek stb.).
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A z alkalmazott általános eszközök típusai:
a) Allokatív eszközök, amelyek bővebb forrásokat igényelnek a kulturális élet szá

mára (pénz, munkaerő, képzés, beruházás, felszerelés).
b) Regulativ eszközök, amelyek új normákat kívánnak a kulturális élet irányításában 

és szabályozásában (jogi szabályozás, törvények, erkölcsi elismerés).
c) Strukturális eszközök, amelyek az allokatív és regulativ eszközökön alapulnak, 

de mindenképpen kifejezik a kulturális szektor alapvető intézményi és szervezeti rendsze
rének újrarendezését.

A kulturális fejlődés gazdasági, politikai és társadalmi meghatározóinak kutatása és 
a célok definiálása rendszerint a trend-analízis segítségével történik. A feltárt összefüggé
sek hasznosítása rendszerint az alábbi logika szerint történik;

— A gazdasági, politikai és társadalmi erők hatására a kulturáhs fejlődés egy bizo
nyos irányban halad. Ezt a fejlődési irányt nem tartjuk jónak, helyette egy másik irányt 
preferálunk. Változtassuk meg a kulturális fejlődést a kívánt irányban.

— A gazdasági, politikai és társadalmi erők fenntartják a társadalmi egyenlőtlenséget 
és igazságtalanságot. Egy bizonyos típusú kulturális fejlődés enyhíti a hátrányos helyzet
ben levő emberek helyzetét, vagy az egyenlőtlenség és igazságtalanság eltörlése irányába 
mutat, így ezt a típusú kulturális fejlődést kell elősegíteni.

Az ilyen logika látszólag hasznosítja a gazdasági, politikai és társadalmi feltételek 
empirikus elemzését, segíti konkrétan megfogalmazni a fent vázolt célrendszert és változá
si irányokat, ugyanakkor veszélyeket is rejt magában. Az ok—okozati összefüggések és ha
tásmechanizmusok kutatásának jól ismert problémái vannak. A jelenleg rendelkezésre álló 
adatrendszerek ritkán kínálnak lehetőséget olyan kidolgozott és finom elemzések elvégzé
sére, amelyekkel ezek az összefüggések egyáltalán meghatározhatók lennének. Hiszen még 
a fogalmak definiálásával is igen rosszul állunk! Ahhoz, hogy megragadjuk az „alapvető 
változásokat” és levonjuk a „lényeges konzekvenciákat” , tisztázni kellene olyan alapfo
galmakat, hogy mi is tartozik tulajdonképpen a szolgáltató szférához, mit jelent a tömeg- 
kultúra, s milyen összefüggés van a „service sector” növekedése és a tömegkultúra terjedé
se között. Manapság gyakran kijelentjük: „a modem ipari társadalmakban az ember elide
genedik egyre monotonabbá váló munkájától és kultúrájától” , de mit értünk tulajdonkép
pen a monoton munka, a kultúra és a modern ipari társadalom fogalmak alatt? Természe
tesen a jelzett problémák minden társadalomtudományban jelentkeznek, de a kulturális 
élet és feltételeinek vizsgálatánál különösen szembetűnőek. így ha az elemzés egy adott or
szág kulturális fejlődésére irányul, a társadalmi feltételek körülírása során mindenképpen 
figyelembe kell vennie az alábbi szinteket:

A globális nemzetközi környezet, az ország helyzete.
A gazdasági és politikai szisztéma.
A gazdasági fejlettség szintje.
A fentiekhez hasonlóan fontos probléma, hogy a trendeket szelektálni tudjuk: me

lyek az informatív jellegűek és melyek a gyakorlati szempontból lényegesek. Az „informa
tív” jelző a trend leíró értékére utal: mennyiben foglalja össze a fejlődés lényeges jellem
zőit és mennyire képes vázolni a lehető legteljesebb képet. A „gyakorlati szempontból lé
nyeges” trendeknek jelzést kell adni arról, mely tényezők változtathatók és befolyásolha
tók hatékonyan, ha a fejlődés irányát akarjuk megváltoztatni. Ha azt akarjuk meghatároz
ni, hogy mely trendek informatív jellegűek és melyek lényegesek gyakorlati szempontból, 
a kulturális célok típusaival kapcsolatban alkotott célcsoportok kölcsönös kapcsolatait kell 
figyelembe venni.



Meglehetősen intuitív módon azt mondhatjuk például, hogy azok a trendek, amelyek 
a kulturális intézményhálózat fejlődéséről vagy az emberek gazdasági, politikai, társadal
mi egyenlőségének a kultúra oldaláról magyarázható fejlődéséről számolnak be, sokkal 
könnyebben nyomon követhetők, mint azok a trendek, amelyek a kulturális fejlődés tar
talmi változásait vagy a kultúra gazdasági, politikai és társadalmi feltételeinek változását 
írják le. Az előző típusú trendek többnyire manifesztáló jellegűek, s hagyományos mód
szerekkel elemezhetők. Rendszerint a társadalom „erősebb” szektoraitól (gazdaság, politi
ka) a „gyengébb” szektorok (kulturális élet) felé mutató ok—okozati összefüggéseket mu
tatják, míg a társadalmilag viszonylag gyengébben, sok áttételen át meghatározott fejlődés 
(a kultúra tartalma) vagy a gyengébb szektoroktól az erősebbek irányába mutató ok—oko
zati összefüggések meglehetősen nehezen követhetők nyomon és nehezen elemezhetők.

A gyakorlati szempontból fontos trendek arról adnak értékes jelzéseket, hogyan ér
hetjük el kulturális javak és szolgáltatások újraelosztását és a leglényegesebb szervezeti vál
tozásokat. A kulturális intézmények fejlődésének tanulmányozása (termelés és elosztás, 
szervezetek, intézmények) csak szűkebb strukturális elemzést jelent. Melyek azok a szer
kezeti típusok ezen kívül, amelyekre az elemzésnek figyelmet kell fordítani? Például:

1. Akontrollálókat és kontrolláltakat összekapcsoló szerkezetek (különösen érdekes 
társadalmi-mozgalmi testületek esetében).

2. Indirekt módon kontrolláló szerkezetek. (Az állami szektor nagyhatású intézmé
nyei).

3. A konkurrencia és konfliktus különböző struktúrái. (Verseny, illetve a verseny 
hiánya a kulturális kereskedelemben.)

4. Kooperációs és koalíciós struktúrák. (Kooperáció a magán- és társadalmi tulajdon
ban levő kulturális javakat termelő vállalatok között, a kulturális szervezetek politikai 
pártokkal való koalíciója.)

A szerzők elméleti fejtegetését bő illusztrációs anyag egészíti ki, mely Finnországot 
„közel posztindusztriális” , periferikus jellegű országként elemzi az 1960—70-es években.
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FEJLŐDÉSI TENDENCIÁK

A nemzetközileg domináló trendeket elemezve feltétlenül figyelembe kell venni, hogy ezek 
a trendek késve jelentkeztek a finn kulturális életben, ugyanakkor napjainkban akceleratív 
jellegük figyelhető meg. A késés az ország periferikus jellegével, az akcelerativitás a fokozó
dó intemacionalitás perspektívájával magyarázható. A tudományos technikai forradalom 
nemzetközi hatásai elsősorban a gazdasági és politikai szférára hatottak. Ezek közül az élet 
minőségével kapcsolatos nézetek, a nemzetközi kapcsolatokban való részvétel, a kommu
nikáció új nemzeti és nemzetközi csatornái, és az elektronikai jellegű tudáson alapuló új 
kulturális ipar hatott közvetlenül a finn kulturális életre. A „posztindusztriális” jellemzők8 
legszembetűnőbben az irányító és adminisztrációs apparátus megnövekedett jelentőségé
ben, a gazdaság társadalmi és magánszektorának fokozódó összeolvadásában, a szakszerve
zetek szerepének erősödésében és a szolgáltató szféra gyors növekedésében jelentkeztek. 
Mindezeknek az az igen lényeges társadalmi-politikai következménye van, hogy a posztin
dusztriális fejlődés és a szolgáltató szféra növekedése új társadalmi csoportokat hoz létre, 
és új bázist teremt a politikai mobilizáció számára és ugyanakkor megköveteli ezek fo ko 
zo tt együttműködését.
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Az iparosodás a lakosság és az ipar további koncentrációját vonja maga után, ugyan
akkor a posztindusztriális jellemzők egyre inkább kiteijednek a kevésbé fejlett területekre 
is. E tendenciák erősen tükröződnek a nem anyagi jellegű szolgáltatásokban is (oktatás, 
egészségügy, szociális ellátás stb.). Mindezek politikai és adminisztratív szinten a központi 
adminisztráció hatalmának erősödését, a lokális autonómia gyengülését vonják maguk után.

Finnország 2200 dollár évi egy főre jutó nemzeti jövedelméből 26% a társadalmi tu 
lajdonban levő termelésből származik. (Alacsonyabb nemzeti jövedelem szinten magasabb 
a társadalmi tulajdonban levő termelés tiszta jövedelemből való részaránya például Angliá
ban, Ausztriában, Olaszországban és Írországban. Magasabb egy főre jutó nemzeti jöve
delemszintből alacsonyabb ez az arány például Ausztráliában, Svédországban, az USA-ban 
stb.)

Míg 1938-ban a bruttó hazai termelés (GDP) 30%-át állította elő a társadalmi tulaj
donban levő gazdasági szektor, addig 1974-re ez az arány 43%-ra emelkedett. Helsinki és a 
Helsinki-agglome ráció posztindusztriális jellege egyre inkább szembetűnő: a szolgáltatások, 
kereskedelem, szállítás és hírközlés foglalkoztatják a gazdaságilag aktív népesség több mint 
50%-át. Ezzel párhuzamosan a felsőoktatási végzettséggel rendelkezők 36,9%-a Helsinki
ben, 33,1%-a Dél-Finnországban élt 1970-ben, s ezek az arányok lényegesen nem változ
nak az előrejelzések szerint. Ugyanakkor — részben a tudatos állami beavatkozás, részben 
a pártküzdelmek pozitív hatásaként — az általános iskolai oktatásra fordított állami kiadá
sok (egy főre vetítve) viszonylag magasak az északi területeken: ezzel távlatilag megalapoz
zák az iparilag fejletlenebb régiók gazdasági és kulturális felzárkózási lehetőségét a déli te
rületek által meghatározott színvonalhoz. A magas állami támogatás egyben a központi 
ellenérzés és befolyásolás potenciális erejét is jelenti. Míg például a déli területek 245,8 
finn márka egy főre eső oktatási kiadásaiból 92,4 márka az állami támogatás, addig az 
északi területek egy főre eső 364,3 finn márka kiadásaiból 283,2 finn márka az állami tá
mogatás.

A társadalmi tulajdon növekvő jelentősége, az állami beavatkozás hatása és a techni
kai fejlődés három igen lényeges tendenciában jelentkezik az oktatáson kívüli kulturális 
szférában : 1. A z állam egyre nagyobb szerepet vállal a kultúra finanszírozásában 2. A ha
gyományos művelődési formák és kulturális szolgáltatások növekedése viszonylag lassú, 
bizonyos esetekben stagnáló. 3. Igen jelentősen növekszik a kulturális kereskedelem -  el
sősorban az elektronikai bázison előállított kulturális cikkek forgalma.

Bár az összes állami kiadásból, vagy az Oktatási Minisztérium kiadásaiból nem túl je
lentős százalékban részesednek a művészeti területek, igen figyelemre méltó, hogy hat év 
alatt az abszolút összegek csaknem megduplázódtak. Ez az állam növekvő szerepét jelzi a 
művészetek finanszírozásában. 1971-ben a magánalapítványok csaknem annyi támogatást 
adtak a művészeti területeknek, mint az állam, de az ilyen irányú állami támogatások az el
múlt évek alatt megduplázódtak, míg az alapítványok által folyósított összegek növekedé
si üteme nem haladta meg az inflációs rátát. Ez a fejlődés a kormány koncepciózus politi
kájának egyik lépcsője.

Az országos kulturális statisztikai adatok, a háztartásstatisztika és az állami kulturá
lis kiadások elemzése alátámasztja az alábbi megállapításokat:

a) Az általános iparosodás és a posztindusztriális fejlődés kezdetei kulturális terüle
ten is új igényeket támasztottak — akár régiók, akár társadalmi csoportok szerint vizsgáljuk 
a változásokat.

b) Még mindig tapasztalható bizonyos egyenlőtlenség az egyes régiók, illetve osztá
lyok között a kulturális javak és szolgáltatások fogyasztásában.



c) A kereskedelmi kulturális cikkeknek — elsősorban az új, elektronikus kulturális 
cikkeknek -  sikerült „hidat verni” a regionális és osztályhatárok között, és jóval erősebb 
a fogyasztói szokásokat kialakító hatásuk, mint a hagyományos kulturális cikkeknek és 
szolgáltatásoknak.

d) Az állami adminisztráció és a központi kulturális kiadások növekvő jelentősége 
lehetővé teszi az átfogó kultúratervezésen keresztül az egyenlőtlenségek fokozatos felszá
molását és a művelődés alapfeltételeinek biztosítását.
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1 Intergovernmental Conference on Cultural Policies in Europe. Helsinki, 1972. június 19 -27 . A kon
ferencia az alábbi főbb kérdéskörökkel foglalkozott: Az európai tagállamok művelődéspolitikájának ad
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ben. Az „új szokások kihívása” a kulturális fejlődésben — különös tekintettel a tv-re. Jövőbeni kihívá
sok és hosszú távú problémák. A kultúra és a környezet. A művészek helyzete és szerepe a mai európai 
társadalmakban. A kulturális szakemberek képzése. A kulturális fejlődés elemzésének eszközei. A szé
lesebb körű kulturális együttműködés alapjai és fejlődési lehetőségei.
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A Kultúrpolitika -  előzetes tanulmány, a Kulturális jogok mint emberi jogok és a sorozat egyes or
szágok helyzetét tárgyaló kötetei megtalálhatók a Népművelési Intézet Könyvtárában.

Az előkészítő anyagok megtalálhatók a Népművelési Intézet Kutatási Osztályán.
4 VCultural Change in Finland During the Period o f Industrialisation. Proposal for a Multidisciplinary 
Priority Area Programme by the Research Council for Humanities. The Academy o f Finland, Helsinki, 
1976.
5 A társadalmi tervezéssel kapcsolatos kutatások a tőkés országokban elsősorban arra irányulnak, hogy 
meghatározzák, melyek azok a területek, ahol indokolt az állami beavatkozás. Mivel támasztható alá a 
beavatkozás preferenciarendszere, milyen határokon belül és müyen döntési mechanizmussal eredmé
nyes egyáltalán az állami beavatkozás. A kulturális szféra tervezésével és a művelődés gazdasági feltéte
leivel foglalkozók is elsősorban azt vizsgálják, mely területeken kell és melyeken célszerű az állami tá
mogatás. Ez a kérdés természetesen a szocialista szabályozott piaci mechanizmussal kapcsolatban is fel
merül, de lényegében véve éppen fordított irányban: a kulturális élet mely területeire és milyen mér
tékben ne terjedjen ki a központi szabályozás, egyrészt az alkotói demokrácia, másrészt a közvetett 
gazdasági ösztönzés biztosítása érdekében. Ezzel kapcsolatban különösen éles eszmecserék folytak pél
dául Jugoszláviában; utaltunk erre a Kultúra és Közösség 1975/1-es számában:/! kultúrpolitika és a kul
túra finanszírozása Jugoszláviában című ismertetésben.
6 A kulturális szféra tervezését elősegíteni kívánó, illetve a művelődés gazdasági feltételeivel foglalkozó 
kutatások egyrészt általában feltételezik (s ezt szociológiai vizsgálatokkal támasztják alá), hogy a de
mokrácia fejlődésében, az ember társadalmi beilleszkedésében, a társadalmon belüli egyenlőtlenségek 
csökkentésében igen jelentős szerepe van a művelődésnek. Másrészt -  a művelődésgazdaságtani kutatá
sok -  azt kívánják bizonyítani, hogy a művelődésre fordított összegek meg is térülnek hosszabb távon 
magasabb termelékenységben, a technikai fejlődéshez való alkalmazkodóképesség fejlődésében, az em
ber mint munkaerő magasabb szinten való bővített újratermelésében. így a művelődés — ha adminiszt
ratív, intézményi, kulturális javakban és szolgáltatásokban mérhető aspektusból vizsgáljuk -  egyrészt 
cél (önkifejezés, önmegvalósítás, pihenés), másrészt eszköz (képességek, ismeretek).
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7Defining the Objectives o f Cultural Development: Empirical Assessment via the Analysis o f its Major 
Economic, Political and Social Determinants. A kulturális fejlesztés céljainak meghatározásához alkal
mazható módszerek című UNESCO szakértői tanácskozás dokumentumai. Megtalálható a Népművelé
si Intézet Kutatási Osztályán.
*A legfejlettebb tőkés társadalmak állammonopolista fejlődési szakaszáról a polgári irodalomban sok
féle elnevezés és koncepció van forgalomban. Gyakran olvashatjuk a posztindusztriális, szuper-ipari, fo
gyasztói, szolgáltató társadalom kifejezéseket, s az ezeket magyarázó koncepciókat. Magyar nyelven is 
számos elemzés és bírálat látott napvilágot ezekről az elméletekről az elmúlt években — elég csak a 
Xahn-Wiener vagy a Növekedés határai világmodellekkel kapcsolatos kritikákra utalni. Az ilyen elméle
tek jó része kifejezetten apologetikus, más része csak a termelőerők társadalmi koncentrálásának ten
denciáját és a fokozatos társadalmi ellenőrzés kifejlődését magyarázza. Az elméletek közös vonása, hogy 
a magas egy főre jutó nemzeti jövedelem, a tudományos technikai forradalom társadalmi hatása, a gaz
dasági szerkezeten belüü strukturális változások a szolgáltatások és a fogyasztás növekvő volumene 
alapján a tőkés társadalmi-gazdasági formáció fejlődésének új szakaszáról beszélnek; olyan új szakasz
ról, amely a társadalmi viszonyokban is változásokat (a marxista megközelítés szerint viszont semmi
képpen sem döntő változásokat) eredményez.
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THEORY

Iván Vitányi

THE SYSTEM OF THE VALUE OF TRUTH OF KNOWLEDGE

How do we know that a statement is true? If it agrees with the object. People create an 
image about the world according to their knowledge and this image is true if it agrees with 
the reality. The writer sets out these statements, but the answers are questioned for we do 
not know how this agreement should be determined. And also we do not know what value 
does a statement has in the system of truths after being equivalent to reality. Thus our 
knowledge is of double function, we explain the world on the basis of observetion and 
everything observed is built into this system. The values of knowledge have their forms of 
realization e.g. myth, belief, opinion etc. The writer surveys the history of philosophy 
from the angle of this problem and concludes to a dimensional system of different kinds 
o f knowledge. This system is also dichotomic one side refors to the single objects, the 
other one referts to the system of objects.

DISCUSSION

István Szerdahelyi

LET'S EDUCATE PEOPLE WITH DYNAMITE

This is an answer to the article of Antal Végh published in our previous number. The 
writer chooses only one problem, the place of detective stories in literature. A good thril
ler means not brutality and rabish but logical game for the readers. Sometimes wo need 
this kind of books to relax and to refresh. After all Antal Végh should be better informed 
in the topic he spaaks about.

LIKE AND CHOICE

Zsuzsanna Sipos

THE DECAY AND THE SURVIVAL OF RUSTIC CULTURE
(A survey about an ethnographical exhibition arranged in 1973)

The writer of the study points out the direct consotjuences of modernising agriculture, 
that is; changes in the peasants’ way o f life and the decay o f objective culture. The question
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what she puts forward is: how rustic culture can become a part of public education? Means 
and institutions promoting this are enumerated e.g. ethnographical museum, amateur 
artists, press, folklore shops, the hobby of collecting rustic furniture and objects for use 
and the support of monuments. The value of the old objects has increased in financial and 
intellectual sense as well in our days. The writer introduces moreover the results of a survey 
which was carried out among visitors of a successful ethnographical exhibition. The major 
question was; what ethnography is used for in our days? Is it just a fashion or a way to 
get known our past or the consciousness of being Hungarian. According to the writer’s 
opinion it should be the ground of understarding history. However this is the only way 
to preserve rustic culture, schools and other institutions do not fulfil this task.

István Kamarás

THE RECEPTION OF THREE HUNGARIAN SHORT STORIES IN BUDAPEST, 
MOSCOW, SOFIA AND WARSAWA

(Answers to two questions of an international sociological survey in reading)

This study is a preliminary report about an international sociological survey on reading 
carried out in the circles of workers, members of libraries. The experts wanted to grasp the 
literary attitudes of readers according to a classification e.g. passive and active; claiming for 
catharsis. The participant filled a scale o f liking and disliking also. The function o f augmen
tation of knowledge was relatively strong in every city, but there was a significant difference 
in men’s attitude. The also answered the questions why they liked of disliked the story, 
what was it about and what value dod they ascribe to them. The aim of the survey was to 
prove and to promote the integrating role of literature.

Ferenc Gereben

CULTURE OF FILM AND READING

The writer of the study starts out from the statement that the forms of behaviour when 
comprehending different artistic branches can not be separated, they significantly correlate 
in the dimension of aesthetical value. He presents the results of a survey which was carried 
out among customers of bookshops, with the aim to find out if reading books and going 
to cinema are coinciding activities. The answer is that this is not entirely true. This can be 
explained with specific difference of the object; written language is more abstract that the 
direct code system of pictures. However the tastes of film and literature are strictly 
connected in the degree of aesthetical susceptibility if we compare the level of. education. 
Developed taste of film is rather connected to developed literary taste, though this state
ment is not reversible.



László Halász

IS INDIVIDUAL TASTE UNIFORM AND STABLE?

The writer does not warnt to determine what individual taste is. He wants to answer the 
following questions: Is our taste uniform? Can we characterize it with a certain level to 
aesthetical values? How do compare the tastes referring to different aesthetical spheres? 
How far is the description of individual taste stable and constant? The results of a survey 
represented in the article aspriced to answer these questions. The participants, experts and 
laymen, had to qualify details of poems and reproductions of paintings. There was no 
mixture in the case of extreme values, the most valuable and the most worthless were not 
mixed up, bot when they qualified works of different value the uncertanity of the order 
o f value came to light. The degree of inconsistency o f taste depends on the level of being 
educated, place in society, way of life etc. So the writer could state, that the uniformity 
of taste is eventual and rare.

122

PUBLIC EDUCATORS

Margit Horváth

THE POSITION OF YOUNG EDUCATORS AND LIBRARIANS WORKING 
IN HOUSES OF CULTURE

Other previous surveys proving the problems of this field are mentioned first by the writer. 
This article is about the newest one dated 1974, autumn. The quations raised by the 
survey are:

1. How do young experts fulfil the claims of our age?
2. Through this chanell we can control the applicability of the programme of high 

school.
This survey was also to answer the reasons of fluctuation of high rate. A very complex 

method was used e.g. questionaries, interviews in groups, autobiographies, observation, 
deep interview etc. It was clearly proved, that the major reason of fluctuation was not a 
financial one, but the lack o f possibility to work individually, the lack of good atmosphere 
and help. The financial position of young educators was compated to the average Hungarian 
financial position showing a rather low level. Workers of the houses of culture in villages 
are in the worst position, so those who want to change place can be found in this group. 
Culture is a social affair, states the writer, so public measures must be taken to ensure 
more appreciation for its workers.

MASS CULTURE

DIRTY FRED -  THE IMAGE OF WORLD OF A POPULAR BOOK
(Compiled by András Tokaji)

A discussion was held with the aim to find out if the so called popular books have any 
common features which would explain their success. A thriller was in the centre of the
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discussion, a book which is read by all kinds of readers by more and less pretentious ones. 
The participants agreed that the world of the novel is very likely to that of the m yth’s, 
being divided into Hell and Heaven, though Hell represents the real life here. Heaven is 
static and there is a constant struggle for property in Hell. The main here, Dirty Fred, is in 
a special position for he is the only one who understands what law directs the events, so 
he can alwasy conform to it. He is the absolute evil and absolute good at the same time. 
The novel has all means necessary to a thriller and it also shows a way towards absurdity 
and grotesque. The end is however a happy end spoiling the quality of the novel, though 
an educated reader could recognize in it the possibility o f literture of higher standard.

HOFI
(The interview was obtained by Lajos Boros)

The subject of the interview is a popular artist, who has brought a special kind of humour 
onto the stage. (See the analyses of his performance later.) The artist is speaking about the 
start of his carrier and about people who had helped him at the beginning. He describes the 
environment where he came from, analyses the way how his special, individual way of 
performance was formed. He tells about the difficulties and pleasures of the profession, 
about success and about his further plans.

János Regős 

HOFISSEUS

A Scientific Circle of Students has been formed at the university with the aim to reveal 
certain phenomena of mass culture. The writer of the article is a member of it and he 
introduces a new way and method for the analys of the performance of a humourist 
called Géza Hofi: for this artist established an entirely new kind of art: cabaret with a 
single actor. The writer wants to find out the secret o f his success, comparing him to 
Chaplin for they both are supposed being determined socially in general. The artist intro
duces types, dramatic situations, parodies, sketches, jokes, dances, songs and magic conju- 
rings. The writer analyses his outlook, his play of features, his gestures. This artist is in a 
special position because his audience is the public of a country, though we-do not laugh 
at him but at the mistakes he shows up. He raises several topic at the same time but he never 
finishes them. The writer also analyses the structure and language of the text performed by 
him and the kinds of problems raised. He acknowledges that his style is without prelimina
ries, however he is in doubts when thinking about the artist’s future. The way of his analy
sis is unusual, new, still being in an experimental stage.
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HORIZON

THE FINNISH MODEL OF COMPLEX SURVEY OF CULTURE
(The review o f  Gábor Koncz)

Experts of fourteen countries consulted in Helsinki about the methods available to deter
mine the aims of cultural development. The writer the Finnish surveys connected to deve
lopment. First he speaks about the cultural changes in the period of industrialization where 
the firs task was to settle the cultural aims and to work out the means necessary to planning. 
Cultural development is a socially determined trend, but its issue can be controlled. Finally 
he outlines the tendencies of development, specially charactaristic in Finland e.g. its peri- 
feric geographical situation and its consequences.
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РЕЗЮМЕ

ТЕОРИЯ

Иван Витаньи: СИСТЕМА СТОИМОСТИ ПРАВДЫ ЗН А Н И Й

Автор говорит о разных формах реализации стоимостей правды. Он ана
лизирует эти формы с исторической точки зрения приводя многочисленные при
меры из разных этапов истории филозофии.

Иван Витаньи разбирает соотношения разных форм реализации стоимостей 
правды. Говоря о терминологических проблемах, он дает определение разных 
понятий (например: вера, доверие, религия, догмат, предположение, убеждение 
и т.д.).

ДИСКУССИЯ

Иштван Сердахейи: ПРОСВЕТИТЬ ЛИ ДИНАМИТОМ?

Автор резко критикует статю Антала Вега, появившуюся под заглавием 
,,Взрывать? Взрывать!”, в 4-ом номере 1976-ого года журнала „Культура и об
щество”.

Иштван Сердахейи подчеркивает верность своего мнения: „не взрывать”, то 
есть, у развлекательного искусства есть польза, оно не напрасно, не вредно, оно 
имеет свою функцию; на основе спецлитературы, перечисленной в библиографии. 
Автор подкрепляет свой отклик научными аргументами.

СИМПАТИЯ И ВЫБОР

Жужанна Шипош: КОНЕЦ КУЛЬТУРЫ КРЕСТЬЯН И ЕЕ ДАЛЬНЕЙШ АЯ  
ЖИЗНЬ

Речь идет о сегодняшней функции народной культуры, об ее роли в нашей 
системе образования, общественной жизни и в просветительстве.

Этнографический Музей является самым верным хранителем изчезнувшей 
культуры. Жужа Шипош подробно рассказывает о большом влиянии, которое 
высшеупомянутая выставка, и оказала на публику, о впечатлениях посетителей. 
Однако она пишет и о мнении специалистов, об их критике. Автор говорит и о 
том, какова цель сегодня народного искусства.
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Иштван Камараш: ВОСПРИНЯТИЕ Т Р Е Х  ВЕНГЕРСКИХ РАССКАЗОВ В 
БУДАПЕШ ТЕ, МОСКВЕ, СОФИИ И ВАРШ АВЕ

Автор пересказывает опыт эксперимента в течение которого проверяли 
воспринятие рабочими, работницами и учениками средней школы 4-ех годов, 
следующих рассказов:

Мориц: Ешка Киш Шаму
Еркень: Сколько лет живет дерево?
Шанта: Нацисты.
Вопросы касались читательского поведения в общем, и личных критик опре 

деляемых произведений.
Иштван Камараш сопоставляет ответы общественных слоев ч разных сто

лиц и пытается объяснить расхождение во мнениях.

Ференц Геребен: КУЛЬТУРА ФИЛЬМА И ЧТЕНИЯ

Формы поведения при воспринятии произведений разных областей искусства 
(литературы, музыки, изобразительного искусства) нельзя отделить друг от друга. 
В их соотношениях и расхождениях есть какие-то закономерности.

Автор рассказывает о некоторых социологических свойствах отношения людей 
к фильму и об общественных мотивах посещения кино на основе социологического 
исследования фильма.

Ласло Халас: НЕУЖЕЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫ Й ВКУС ОДНООБРАЗНЫ Й  
И КРЕПКИЙ?

„Можно ли характеризовать вкус личности каким-то уровнем эстетических 
стоимостей или другой категорией? Какие соотношения имеет вкус относя
щийся к разным эстетическим сферам (от литературы до домашней обстановки)? 
Можно ли сделать вывод из оценки одной группы произведений, как обсуждает 
тот же человек другое творение искусства, или даже, какой вкус личности? 
В какой степени является крепким все то, что мы считаем характерным для 
индивидуального вкуса?”

На эти вопросы автор подробно отвечает на основе многочисленных экспе
риментов.

НАРОДНЫЕ ПРОСВЕТИТЕЛЯ

Маргит Хорват: ПОЛОЖЕНИЕ М ОЛОДЫ Х СПЕЦИАЛИСТОВ ПРОСВЕ- 
ТИТЕЛЕЙ-БИБЛИОТЕКАРЕЙ РАБОТАЮ Щ ИХ В Д О М А Х  КУЛЬТУРЫ

В 1967-ом, 71-ом и 74-ом годах продолжались исследования в связи с по
литической, общественной и профессиональной обоснованностью бывших студен
тов факультета народного просвещения Педагогического Училища в Сомбатхейе.
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На основе этих анкетов автор рассказывает о заработной плате, обществен
ном уважении, условиях квартиры, общественной работе, стремлении к иным 
профессиям, о самочувствии в обществе и на рабочем месте этих молодых специа
листов.

МАССОВАЯ КУЛЬТУРА

ГРЯЗНЫЙ Ф РЕД — МИРОПОНИМАНИЕ ОДНОГО ПОПУЛЯРНОГО 
РОМ АНА

Почему именно всем хорошо знакомые книги являются самыми популярными? 
Что такое в них, которое все осознают? Чем можно характеризовать эту лите
ратуру? Есть ли в них общие черты? В чем разница между ними? Бывают ли 
среди них настоящие шедевры?

Общим является миропонимание этих произведений. Какое оио?
На эти вопросы автор отвечает детальным анализом романа П. Хауарда: 

„Гря зный Фред ”.

ХОФИ

Лайош Борош спрашивает Геза Хофи о его мастерстве, о работе, о том, как 
он стал нынешным художником, где и как он добился первого успеха, как создался 
своеобразный жанр кабаре, означенный его фамилией.

Мы узнаем детство, молодость и настоящие будни, творческий метод Геза 
Хофи.

Путь оказался нелегким до того, что он нашел свое место в нашей культурной 
жизни. Репортер интересуется и его планами в отношении будущего. Как хочет 
продолжать Геза Хофи свою деятельность?

Янош Регеш: ХОФИССЕУС

Автор анализирует одно своеобразное явление настоящего венгерского кабаре: 
мастерство Геза Хофи, которое представляет собой не только новый стил, не 
только новую школу (со своими специальными средствами), но и новый собст
венный жанр.

Речь идет об общественном ожидании, которое привез в жизнь искусство 
Хофи в середине 60-ых годов. Однако мы познакомимся и с его ролью в общест
венной жизни сегодняшней Венгрии.

Тривиальный студенческий кружок Университета имени Этвеша Лоранда 
научно исследует явления массовой культуры. Объекты наблюдения также 
необыкновенные, как и аналитические методы находящиеся в экспериментальной 
стадии. Бывают разные попытки: семиотические, социологические, социо-психо- 
логические и эстетические анализы.

Стаъя Регеша тоже одна из Этих попыток.
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ГОРИЗОНТ

ФИННСКИЙ М ОДЕЛЬ КОМПЛЕКСНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ

В Хелсинки, в марте 1976-ого года состоился обмен опытом под заглавием 
„Методы, применяемые при определении целей развития культуры” с участием 
специалистов 14 стран. Самые важные предварительные материалы были написаны 
финнскими специалистами.

На основе этих документов и опыта этой конференции Габор Конц сообщает 
о финнских исследованиях в связи с развитием культуры, о точках зрения 
подхода к теме и об общественных свойствах этого развития.
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A KULTÚRA SZERKEZETE
Józsa Péter

AZ ESZTÉTIKAI ÉRTÉKEK 
TÁRSADALMI KOMMUNIKÁCIÓJÁNAK 
MECHANIZMUSAI

A kutatásunk alapjául szolgáló elméleti felfogás értelmében az esztétikai termékek terme
lése és fogyasztása a társadalmi tudat egyik aspektusa, a kommunikáció egyik alrendszere, 
amelynek megvannak a maga külön közleményei, csatornái, továbbítási szabályai, kódjai. 
Más szavakkal, valamely társadalom esztétikai praxisa a társadalmi kommunikáció amaz 
átfogó rendszerének részét alkotja, amely által a társadalmi tudat realizálódik és működik. 
Vagyis abból a gondolatból indultunk ki, hogy e specifikus kommunikáció funkciójának 
megragadásával közelebb jutunk a társadalom teljes tudati mechanizmusának megértésé
hez. Egyben azonban világos volt, hogy ha a funkciót akarjuk megragadni, előbb meg kell 
érteni magát a folyamatot. Más szavakkal, az esztétikai praxis társadalmi funkciójának meg
értéséhez előbb meg kell ismerni működési mechanizmusát. Ez eleve involválta azt a felte
vést, hogy ez a mechanizmus társadalmi természetű, és — amint azt a művészetelmélet és 
művészetszociológia számos képviselője vallja — az esztétikai termék csak a befogadásba« 
és az által realizálódik, vagyis tulajdonképpen csak a „befogadónál” létezik, akinek visel
kedését a társadalmi mechanizmusok — s egyidejűleg nyilvánvalóan pszichológiai tényezők
— rendkívül bonyolult játéka szabja meg.

Kutatási sorozatunkban1 tehát azt tűztük ki célul, hogy megvizsgáljuk az esztétikai 
befogadás folyamatát, annak társadalmi meghatározóit és társadalmi megjelenési módjait. 
Ezért metodológiailag két értelemben túl kellett lépnünk az empirikus művészetszociológia 
hagyományos eljárásán: 1. Vizsgálatunkat egyidejűleg több esztétikai szférára (az olvasás
ra, a zenére, a festészetre és a filmre) teijesztettük ki. 2. Nem pusztán a „fogyasztásnak” 
az esztétikai termékek valamilyen tipológiája szerinti eloszlását, s nem is csak a tetszést
— nem tetszést, vagy az „egyetértés” értelmében vett attitűdöt (vagy éppenséggel a puszta 
identifikációt) kutattuk, hanem magát a befogadás folyamatát.

E megfontolásokból kiindulva a következőkben rögzítettük felvételeink alapelveit:
a) Tekintettel kutatásunk kísérleti jellegére, a minta viszonylagos reprezentativitásá

nak biztosítása érdekében lényegileg a fővárosra korlátoztuk a felvételt. A minta a legmű
veltebb rétegektől a betanított munkásokig az esztétikai kommunikációban részt vevő tár
sadalmi csoportok teljes skáláját tartalmazta.

b) Az adatok szabatos összehasonlíthatóságának biztosítása érdekében „laboratóri
umi” helyzetet teremtettünk a felvétel számára: nemcsak azt kérdeztük a vizsgálati sze
mélyektől, hogy mit olvasnak stb., hanem mi is elolvastattunk velük könyveket, megnézet
tünk filmeket, festményeket, ületve meghallgattattunk zenei szemelvényeket.

c) Kipróbált módszerek híján az információ összegyűjtésének számos, különféle 
módszerét kombináltuk (mélyinterjú, nyitott és zárt kérdések, tesztek stb.), s ezeket egy
öntetűen alkalmaztuk a sorozat különböző szegmentumaiban.



d) Minthogy a „silány” esztétikai termékek, pl. a giccs társadalmi jelenlétének és 
működési módjának problémája még bonyolultabbnak látszik a „remekművekénél”, nem 
lett volna ésszerű egyidejűleg dolgozni mindkét fajta kulturális termékkel. Ezért úgy dön
töttünk, hogy ebben a szakaszban csak a közfelfogás által értékesnek tartott műveket al
kalmazzuk.

A „kulturális blokk” leíró jellegű operacionális fogalom, amelyet kutatássorozatunk 
alaphipotézisében így definiáltunk: „...minden adott társadalomban a prediszpozicióknak 
néhány nagy típusa figyelhető meg, úgyhogy e típusok szerint blokkok keletkeznek, azaz 
a kulturális fogyasztás terén hasonló beállítottságú egyénekből álló és önmagukat a kom
munikáció különböző formái révén szinte szervesen fenntartó sokaságok...” „A kulturális 
blokkok társadalomstrukturális elhatárolhatósága nyitott kérdés... Ebben az értelemben 
tehát a valamely társadalomban létező blokkokat adottságnak kell venni...”2 Vagyis nem 
arra törekedtünk, hogy valamilyen, akár empirikusan, akár elméletileg rendelkezésre álló 
kritériumrendszer szerint elhatárolva egymástól a társadalmi csoportokat, e csoportok 
esztétikai praxisát fedjük fel, hanem bizonyos (itt most nem részletezhető kritériumok 
szerint relevánsnak minősített) esztétikai alkotások felhasználásával, mindenekelőtt az esz
tétikai befogadás általánosítható mechanizmusait és típusait kerestük. Azzal az elképze
léssel, hogy miután a típusokat megkaptuk, visszakeressük az elkülöníthető társadalmi 
csoportokon belüli súlyukat (ezt azzal biztosítottuk, hogy az adatgyűjtés során felvettük 
a válaszolók valamennyi lényeges szociodemográfiai jellemzőjét, szám szerint tizet). Más 
szavakkal: előbb az esztétikai viselkedés (tömegméretekben érvényes) belső struktúráját 
igyekeztünk feltárni, hogy utólag tisztázzuk e struktúra dinamikájának szociológiai értel
mét.

Az adatok feldolgozása még nem fejeződött be. Többek között éppen a befogadási 
folyamat mélyebb szintjének szociodemográfiai meghatározottságával kapcsolatos infor
máció hiányzik. Mindazonáltal több tekintetben elég világosan kirajzolódtak már a prob
léma körvonalai ahhoz, hogy bizonyos áttekintést lehessen adni.

Kutatásunk igazolta alaphipotézisünknek azt a gondolatát, amely szerint a műalko
tások társadalmi működésén belül két fázist kell megkülönböztetni:

1. a termékek szelekcióját (elfogadását), vagy általánosabb értelemben, az emberek 
és a termékek találkozási feltételeit:

2. az észlelést (feldolgozást, értelmezést), vagy másképpen a dekódolás feltételeit.
Mondandónkat az alábbiakban e két fázis szerint tagoljuk. 3

6 /  J Ó Z S A P . .A Z  E SZ T É T IK A I  É R TÉ K E K .. .

A SZELEKCIÓ
A „szokások”

Ha saját felvételeink, de ezen túlmenően a művészetszociológia újabb eredményeinek fé
nyében átgondoljuk az esztétikai „fogyasztásra” vonatkozó ismert adatokat (kezdve azok
kal a felmérésekkel, amelyeket Berelson végzett az ötvenes, vagy akár Lazarsfeld a negy
venes években, a moziba járásra vonatkozó nagyméretű újabb szovjet felvételekig), világos
sá válik, hogy az esztétikai termékekkel való „találkozás” jelenségeit nem lehet többé spe
cifikus és elszigetelt jelenségekként szemlélni. Az esztétikai praxis egyetlen mozzanatát
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sem tekinthetjük többé önérvényűnek, hanem csak annak az összetett és strukturált tota
litásnak az elemeként érthetjük meg, amelyet mind gyakrabban az életmód fogalmával 
jelölnek. Ez a fogalom a szociálantropológiából ered.

Az „életmód?1 problémájának a szociológiai fogalomalkotásban való megjelenése egy 
új — egyébként szabatosan még ma sem konceptualizált — szociabilitási egység felfedezé
sével függ össze. Mint tudjuk, Lazarsfeld és munkatársai annak idején megállapították, hogy 
léteznek bizonyos fajta elsődleges csoportok, amelyek szerepet játszanak az egyének visel
kedésének meghatározásában, s afféle relék gyanánt közvetítik, módosítják vagy specifi
kálják a nemzet, az osztály, a réteg stb. szintjén működő nagy társadalmi tendenciákat. 
Mármost az életmódra vonatkozó kutatások eredményei arra engednek következtetni, 
hogy van egy harmadik, a két pólus között elhelyezkedő szociabilitási szint, amelyet „kö- 
zépnagy közegnek” vagy „kulturális közegnek” nevezhetnénk. E szint jelenlétére mutat
nak azok a radikális különbségek, amelyek — egyébként azonos feltételek mellett — az 
ipari és nem ipari városok lakóinak, egy ország katolikus és protestáns körzeteinek, az ipari 
és humán értelmiségieknek stb. hagyományaiban, szokásaiban, értékrendszereiben, szük
ségleteiben stb. figyelhetők meg.

Úgy véljük, közvetlenül ennek a „kulturális közegnek” a (szociálantropológiai érte
lemben vett) kultúrája határozza meg a szocializáció folyamatát, az életmódnak nevezett 
egész orientációs és normarendszert, vagyis a lehetőségek (és lehetetlenségek) mezejét az 
egyén viselkedésében általában, s ezen belül az esztétikai termékek vonatkozásában is.

Fölösleges volna itt részletesen taglalni az idetartozó „esztétikai szokásokat” (mint 
amilyen az olvasás, a könyvgyűjtés, a zenehallgatás, a moziba, színházba, operába, kiállí
tásra járás stb.). A lényeges az a feltevés, amelynek értelmében mindezek a szokások az 
empirikusan aránylag könnyen definiálható — „középnagy” — társadalmi közegek viselke
dési rendszereivel függnek össze. Tudjuk, hogy e viselkedésmódok állandó mozgásban van
nak, a gyorsabb, felszíni, divatszerű hullámzásoktól, a mélyebb, lassúbb és tartósabb át
strukturálódásokig. Alakulásukban közrejátszik a modellekhez való igazodás, a presztízs
szükséglet, a csoporthoz tartozás affirmálásának szükséglete. E jelenségeket már sokan 
elemezték, de a szabatos konceptualizáció még hiányzik. 4

E hipotézis révén arra a következtetésre jutunk, hogy az egyén számára az esztétikai 
termékekkel való találkozás mezejét és formáit a szocializáció — az általa elsajátított kultú
ra'— határolja körül, determinálva

a) a találkozást lehetővé tevő normákat („az embernek kell hogy legyen hangver
senybérlete”)

b) a szubjektíve átélt (pontosabban átélhető és át nem élhető) szükségleteket („nem 
lehet úgy élni, hogy az ember ne hallgasson rendszeresen zenét”).

Következésképpen az esztétikai termékek jelenlétének módját valamely társadalom
ban nagymértékben meghatározza a „kulturális közegek” rendszere. (E gondolatmenet 
keretei között automatikusan alkalmazható mindaz, amit a „társadalmi hely” megválto
zásával, a másodlagos szocializációval stb. összefüggő orientáció-változásokról tudunk. 
Aki új társadalmi rétegbe kerül, megváltoztathatja fogyasztási szokásait, az esztétikai ter
mékek vonatkozásában is.)
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A szorosan vett szelekció

Az esztétikai termékek szelekciójával kapcsolatos vizsgálatok nagy többsége egy alapvető 
dichotómiában vélte felfedezni a szelekció princípiumát. (Többféleképpen nevezik: Ame
rikában „elitkultúra tömegkultúra”, Franciaországban „értő kultúra — mindennapi 
kultúra”, több szocialista országban „értékes művek — szórakoztató termékek” stb.). 
A jelek szerint azonban ez az egydimenziós dichotómia teljességgel elavult. Az utóbbi 
másfél évtized kutatási eredményei azt mutatják, hogy az esztétikai szelekció sokkal bo
nyolultabb dolog.

a) Először is, a helyzet nem azonos a különböző országokban, éspedig több érte
lemben. Ha például az Egyesült Államokat és Franciaországot hasonlítjuk össze, azt látjuk, 
hogy a tengerentúl az egyik legfontosabb olvasóréteg, a „low middle class” (alsó középosz
tály) által az olvasmányanyag szelekciójában alkalmazott kritériumok nem vezethetők 
vissza az irodalmi értékekre: így sok esetben ugyanazok az emberek olvassák Hemingwayt, 
a bűnügyi regényeket és a pornókiadványokat. Ezzel szemben Franciaországban a ponyva- 
irodalom és a nívós szépirodalom olvasói elég élesen elkülönülnek. Vagy ha Franciaorszá
got és Magyarországot hasonlítjuk össze, azt tapasztaljuk, hogy Magyarországon a szép- 
irodalom és a tudományos ismeretterjesztő irodalom olvasói két különböző csoportot al
kotnak (s emellett az előbbinek a létszáma jóval nagyobb), Franciaországban viszont a két
féle irodalom olvasói először is jóval kevésbé különülnek el, másodszor pedig az ismeret- 
terjesztés tábora a nagyobb. Egyszersmind megállapítható, hogy ezek az általános tenden
ciák eltérő módon jelentkeznek a szociodemográfiai változók, elsősorban a nem és az is
kolázottság szerint. 5

b) Általánosabban szólva: az empirikus adatok fényénél könnyen kimutatható, hogy 
az említett fogalmi dichotómia nagyrészt használhatatlannak bizonyul. Különösen áll ez 
az elit fogalmára, amely egyszerűen összekapcsolja a művek értékességét és a befogadó 
hozzáértését, oly módon, hogy ez utóbbit az iskolai végzettség, a társadalmi munkameg
osztásban elfoglalt hely, és/vagy a pszichológiai készség terminusaiban definiálja. Termé
szetesen nem akarjuk tagadni azoknak a negyvenes években feltárt tényeknek a fontossá
gát, amelyek e fogalomalkotás alapjául szolgáltak (habár erősen érvényesült itt a század 
első harmadában divatos kulturpesszimizmus ideológiai befolyása), sem azokét a tényekét, 
amelyek a hatvanas években életre hívták például a magyar művészetszociológiát (külön
böző felvételek ekkor állapították meg a dolgozó rétegek bizonyos mérvű kulturális stag
nálását). Ellenkezőleg: éppen ezeket a jelenségeket szeretnénk itt értelmezni, de egy má
sik rendszer segítségével, oly módon, hogy ezt a túlságosan sommás dichotómiát három 
másik dichotómiával cseréljük fel.

b/1. Az első dichotómiát az határozza meg, hogy milyen képet alkot magának a be
fogadó az esztétikai termái.röl. Merőben a szórakoztatás (a kikapcsolódás vagy a menekü
lés) eszközének tekinti-e, vagypedig a belső gazdagodás eszközének (amely arra készteti 
őt, hogy társadalmi, etikai, filozófiai, sőt „esztétikai” kérdéseket tegyen fel magának)? Ez 
a kép-kettős emlékeztet leginkább a „klasszikus” dichotómiára. A passzív élvezetet kínáló, 
„könnyű” termékek és a befogadásukhoz erőfeszítést kívánó művek közötti különbségté
tel nagyjából egybeesik a szórakoztató termékek és az értékes alkotások szembeállításában 
alkalmazott hagyományos elvekkel.
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b/2. A második válogatási elv a „nyelvezettel” kapcsolatos. Az esztétikai termékek 
szövege (szövete) lehet „érthető” és „érthetetlen”. Természetesen az, ami tegnap „érthe
tetlen” volt. mára „érthetővé” válhat. Mindig vannak írók, festők, rendezők, zeneszerzők, 
akiknek közönsége bővül. Ez a folyamat azonban mindig csak részleges: a) mindig csak a 
müvek, illetve az alkotók egy részére érvényes; b) mindig csak bizonyos társadalmi réte
gekre terjed ki. A zöm számára változatlan marad a mindennapi lét és látásmód szűk érte
lemben vett „realizmusának” s az ezt folytonosan tagadó, az összefüggések mélyére hato
ló művészet szuverén formateremtésének konfliktusa. A közönség zöme ma is változatla
nul elutasítja mindazt, ami áthágja, mondjuk а „XIX. századi” esztétikai nyelvtan szabá
lyait.

b/3. A harmadik válogatási elvet a „megnyugtató -nyugtalanító” diehotómia határoz
za meg. Természetesen nem létezik esztétikai élmény az elsődleges emocionális azonosulás 
nélkül (azonosulás a hőssel a narratív termék esetében: „otthonosság”-érzés a festészetnél, 
a zenénél stb.). De például a narráció csak akkor „megnyugtató”, ha a hős győz (happy 
end), vagy ha önhibáján kívül szenved vereséget, vagyis ha a termék a világ áttetsző igazta- 
lanságának elementárisán egyszerű érzését kelti a befogadóban (a könnyfakasztó effektus 
és a katarzis struktúrája között éppen itt a különbség: a tragikum abban van, hogy a hős 
felelős önnön bukásáért). Mi több, a megnyugtató, esztétikai termék gyakran nyújtja a be
fogadónak az önigazolás lehetőségét, azt, hogy saját (erkölcsi, politikai stb.) értékrendsze
rét belevetítse a mű világába. A két dimenzió kölcsönös viszonyai sokfélék lehetnek. A be
fogadó számára az a „legkényelmesebb” helyzet, amikor a két dimenzió között kölcsönö
sen egyértelmű megfelelés áll fenn. Vagyis amikor az esztétikai termék olyan hőssel kész
teti azonosulásra, aki mindazt képviseli, ami„/d”, annak az értékrendszernek a kritériumai 
szerint, amellyel a meghatározott társadalmi közeghez tartozó befogadónak azonosnak kell 
hinnie magát belső egyensúlya végett. Természetesen a művek alaposabb elemzése a di- 
chotómia helyén inkább valamilyen kontinuumot fedne fel. Egyelőre azonban, amikor a 
szociológia a befogadók viselkedését elemzi, beérheti annak a dichotóm szabályozó elvnek 
a tételezésével, amely a befogadókat képessé vagy képtelenné teszi (elsődlegesen kognitive, 
de másodlagosan affektive is) „kellemetlen” esztétikai élményekre.

Úgy véljük, ennek a három dichotór. 'íjnak (illetve pontosabban, dichotóm módon 
értelmezhető kontinuumnak) a kombinatorikus játéka határozza meg tömegméretekben az 
emberek viselkedését akkor, amikor kiválogatják azokat az esztétikai termékeket, amelyek
kel hajlandók „érintkezésbe kerülni”. (A „kombinatorikus” szót egyáltalán nem indoko
latlanul használjuk. Adataink világosan mutatják, hogy vannak viselkedésformák, amelyek
nél sem a „megnyugtató”, sem a „szórakoztató” jelleg nem fontos, de amelyeket minden
nemű „modern” nyelvezet merev elutasítása jellemez; vannak tendenciák, amelyek az érté
kes mű igényét többé-kevésbé „modern” nyelvezetek elfogadásával, de ugyanakkor a meg
nyugtató jelleg szükségletével kombinálják és így tovább.)

c) Túl a nemzeti kultúrák sajátosságaival és az imént ismertetett háromdimenziós 
rendszer működésével összefüggő tényezőkön, van a faktoroknak még egy — jóval parciá- 
lisabb szinteken működő, de nem kevésbé fontos — nyalábja. Azokról a választást befolyá
soló tényezőkről van itt szó, amelyeknek hatására az emberek elsősorban a „történeti 
tárgyú” vagy a „mai tárgyú”, a „szerelmes” vagy a „falusi életről szóló” írásokat kedvelik. 
Terelhetik az olvasót egy bizonyos író vagy inkább egy „író-univerzum” — a népi írók, a 
nagy orosz regényírók, a francia novellisták — felé; a festészet és a zene szférájában megha
tározhatják a korokkal, iskolákkal kapcsolatos preferenciákat. 6
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Elfogadás-elutasítás

Az első alfejezetben láttuk, hogy a szocializáció kijelöli azt a terepet, amelyről az egyén 
egyáltalán választ, az esztétikai termékeknek azt a halmazát, amely egyáltalán szóba jöhet; 
vagyis azt a determinációs rendszert, amely az egyének meghatározott társadalmi csoport
jait — természetesen mindig csak statisztikusan, tendenciálisan — mintegy ,.hozzárendeli” 
az esztétikai termékek meghatározott fajtáihoz. A második alfejezetben áttekintettük azon 
tényezők különböző dimenzióit, amelyek e terepeken belül elsődlegesen meghatározzák a 
választás aktusait. Most azt kell megvizsgálnunk, mi történik akkor, amikor a választás 
bekövetkezett, az esztétikai termékkel való találkozás létrejött — illetve, elvontabban fo
galmazva, mitől függ az elfogadás (elutasítás), amennyiben a találkozás létrejött.

Első pillantásra ez nem önálló probléma. Egyrészt, a tetszés élményét — vélhetné az 
ember — eleve meghatározza a szorosan vett szelekciót irányító preferenciarendszer. Más
részt azonban, ha ez a determináció mégsem te ljes, akkor itt feltehetőleg a szorosan vett 
„befogadási” folyamatnak, az esztétikai élmény és az esztétikai ítélet születési folyamatá
nak jelenségeiről van szó, vagyis kutatásunk tulajdonképpeni lényegéről, középponti prob
lémájáról, amely nyilvánvalóan nem oldódik meg az egyszerű pozitív és negatív preferen
ciák statisztikai eloszlásainak elemzésével. Látszólag tehát a tetszés—nem tetszés problé
májának önálló vizsgálata egyrészt nem adhat új információt az előzőekben leírt tényezők 
értelmezéséhez, másrészt mindenképpen a felületen mozog, azaz kutatásunk mélyebbre 
hatoló szegmentumaihoz képest fölösleges.

Ezen a ponton különösen hasznosnak bizonyult módszerünk „laboratóriumi” jelle
ge. Azáltal ugyanis, hogy olyan esztétikai termékeket nézettünk vagy hallgattattunk meg, 
illetve olvastattunk el az emberekkel, amelyek részben kívül estek esztétikai praxisuk me
zején, olyan „találkozókat” szerveztünk, amelyek a mindennapi valóságban nem jönnek 
létre. Ily módon megállapíthattunk bizonyos „virtuális” és a szelekciós mechanizmustól 
részben csakugyan független preferenciákat. Kiderült, hogy az elfogadás (elutasítás) felté
telei nem esnek teljesen egybe a szelekciós rendszert meghatározó tényezőkkel, egyben pe
dig önérvényü információt nyújtanak bizonyos általánosan ható tényezőkről, még a befo
gadási folyamat mélyebb, konkrétabb vizsgálata előtt.

A tényeket most nem ismertetjük részletesen, csak jelezzük a két legfontosabb in
formációt. Az egyik: a nem érettségizettek bizonyos mértékig érzékenyebbek a képre, ol- 
dottabban, nagyobb örömmel néznek festményt, mint az érettségizettek, míg a zene vo
natkozásában fordított a helyzet. A másik: a férfiak és a nők preferenciastruktürái sem a 
zenénél, sem a festménynél nem különböznek lényegesen; a különbség inkább kvantitatív. 
Nevezetesen a nők mind a pozitív, mind a negatív póluson élesebben fogalmazzák meg a 
preferenciákat, felfelé és lefelé egyaránt megnyújtván a skálát. Ezek és a hozzájuk hasonló 
információk igen jól használhatók az anyag egészének értelmezésében, és tovább finomítva 
általánosabb érvénnyel is kiaknázhatok.

Első pillantásra teljesen jogosnak látszhat az az ellenvetés, hogy ezek az eredmények 
szociológiai értelemben mindenképpen hamisak. Mit számít, ha a mintánkban szereplő 
fiatal munkások egészében véve érzékenyebben reagáltak a festményekre, mint, mondjuk 
a tisztviselők, technikusok vagy pedagógusok? Mit számit ez, ha életükben talán ez volt az 
egyetlen alkalom, amikor tisztességesen megnéztek egy képet (illetve reprodukciót, de ez
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más kérdés). Ez nem társadalmi tény, hanem mesterséges, semmilyen következtetés
re nem alkalmas jelenség, az állítólagos érzékenység nem realizálódik társadalmilag.

Ez az ellenvetés nem veszi figyelembe, hogy ha valamilyen virtualités, potencialitás 
létezését tényként kimutatták (nem állítjuk, hogy mi ezt megtettük, ehhez felvételeink 
még túl szűkkörűek voltak; de tegyük fel, hogy vizsgálatok sorozata révén megtörtént a 
bizonyítás — az ellenvetés elvileg akkor is lehetséges), akkor ez éppen virtualités, potencia- 
litás mivoltában társadalmi tény. Természetesen nem arról van szó, hogy maga a jelenség 
jó-e vagy rossz (akár , jó ” akár ,.rossz”, mindenképpen azzal függhet össze, hogy a nem 
érettségizettek kevésbé vesznek részt társadalmunk túlnyomóan verbális kultúrájában), 
hanem arról az általunk helyesnek tartott metodológiai elvről, hogy a szociológiai vizsgá
latnak jogában áll kimutatnia olyan, a mindennapi élet gyakorlatában esetleg nem realizá
lódó prediszpozíciókat is, amelyek azonban a társadalmi csoportokra jellemző valóságész
lelő és rendező rendszerek részeiként mégis beépültek az emberek tudatába. Nyilvánvaló 
ugyanis, hogy valamilyen — egyelőre ismeretlen — módon ezeknek is hatniuk kell. Termé
szetesen nagy kérdés, hogy ez hogyan történik. Erre azonban csak a további kutatások ad
hatnak választ.

Látjuk, hogy az esztétikai termékekkel való érintkezés létrejöttének társadalmi fel
tételei (az esztétikai kommunikáció megszerveződésének módjai) intelligibilisnek bizonyul
tak és kezelhető információ-együttes előállítását teszik lehetővé. Ez az információ-együt
tes arra a kérdésre ad választ, hogy mely esztétikai termékek a társadalom mely szegmen
tumaiba érkeznek el (pozitív fogadtatásban részesülve). A következő fejezetben azt vizs
gáljuk, hogy mi érkezik meg belőlük.

AZ ÉRTELMEZÉS 
A félreértés

Három kérdés merül fel: milyen értelemben szabad félreértésről beszélni az esztétikai ter
mékek vonatkozásában; melyek a félreértés legfontosabb formái: vajon anomáliának tekin
tendők-e a félreértés esetei, vagy pedig szerves jelenségei az esztétikai kommunikációnak? 
A három kérdést együtt tárgyaljuk.

Tudjuk, hogy a modern esztétika szerint — s ezt az álláspontot a művészetszocioló
gusok is szinte kivétel nélkül elfogadják — a mű nem más, mint az, amit a befogadó ész
lelt és értelmezett, vagy más szavakkal, minden olvasat helytálló. Másrészt viszont tudjuk, 
hogy ez utóbbi formulát nem szabad szó szerint venni: nem igaz, hogy minden olvasat 
helytálló, vannak téves olvasatok. Azt mondhatnánk, hogy

a) a „diszkurzív” beszéd és az esztétikai beszéd egyik legfőbb különbsége az utób
binak mint jelölőnek a polivalenciájából ered. Ennek a mondatnak: „a2 + b2 ̂ ’’(eltekint
ve attól az esettől, ha, mondjuk verssorként szerepel s így esztétikai anyaggá változott), 
egyetlen jelentése van, amelyet vagy megértünk, vagy sem, és tertium non datur. Viszont 
ennek a mondatnak: „Csak az meglett ember, akinek / szívében nincs se anyja, apja, / ki 
tudja, hogy az életet / halálra ráadásul kapja...” , számos egyaránt megengedhető jelentése 
képzelhető el, amelyek közül egyik sem félreértés, de

b) csupán a lehetséges jelentéseknek egy véges tartományáról,korántsem korlátlan 
értelmezési lehetőségekről van szó.



Eltekintve azonban néhány, jellegzetes félreértésekre vonatkozó ragyogó elemzéstől, 
e jelenségeknek nincs szabatos, általános érvényű definíciója, és egzakt kritériumait sem 
dolgozták ki. Mikor mondhatjuk azt, hogy egy esztétikai terméket félreértettek? Nem bi
zonyos, hogy az „értő kultúra” fogalma elegendő a probléma tisztázásához. Így pl. nem 
bizonyos, hogy egy XVII. századi festménynek minden olyan értelmezése téves, amely 
nem a kép teljes kódrendszerének pontos ismeretén alapul. Vajon ismerjük-e mindazokat 
a szabályokat, amelyek Aiszkhülosz tragédiáinak szövegeit szervezik? Talán néhány filo
lógus ismeri őket. Vajon azt jelenti-e ez, hogy e filológusokon kívül mindenki félreérti 
őket? Bizonyára nem.

Felvételeink révén sikerült körülhatárolni a félreértés néhány típusát, ami közelebb 
vihet a probléma megoldásához. Először is itt van az „abszolút” félreértés, ha szabad így 
mondani, amelyik egyszerűen megmásítja az esztétikai Szöveg tényszerű elemeit. Pl. ami
kor a válaszoló azt állítja, hogy Maciek (Wajda Hamu és gyémántjában) a németek oldalán 
harcolt a háborúban; vagy amikor azt hiszik, hogy Michel Poitier (Godard Kifulladásig cí
mű filmjében) előre megfontolt szándékkal öli meg a rendőrt stb.

A félreértés második típusát a cselekmény rekonstruálásának nehézsége okozza. 
Idetartozik az az álláspont, amely Sánta Ötödik pecsétjének Gyuricza órását hitvány gaz
embernek minősíti, amiért megüti a haldokló kommunistát, megfeledkezvén arról, hogy 
az órásnak haza kell jutnia, mert gyerekeket rejteget. Ahhoz, hogy valaki ne kövesse el 
ezt a félreértést, egyáltalán nem kell felismernie a regény filozófiai mondanivalóját, hogy 
ti. sohasem lehet a tiszta jót cselekedni, csak a kisebb rosszat — csupán az információ szá
lait kell tudnia összekapcsolni a regény szövegében.

A félreértés harmadik típusa az elbeszélés logikájának meg nem értésével függ össze. 
Idetartozik minden olyan — meglehetősen gyakori — eset, amikor a befogadó a tragikus 
vég helyett happy endet követel. De ebbe a kategóriába tartozik az a jelenség is, amikor a 
„valósághoz” való hűtlensége miatt bírálják a szerzőt, mintapéldául azok az olvasók, akik 
kifogásolták egy bizonyos elbeszélésben a kocsma elnevezését, mondván, hogy a szóban 
forgó helységben nincs is ilyen nevű kocsma.8 Az első esetben a cselekmény logikájának, 
a másodikban a fikció sajátos esztétikai logikájának meg nem értéséről van szó.

A negyedik típus tulajdonképpen csak átfogóbb és „strukturáltabb” változata a har
madiknak, mindenesetre azonban feltehetőleg a legfontosabb, amely igen nagy mértékben 
érinti az esztétikai praxis egészét. Itt találkozunk azokkal a befogadás folyamán a miire al
kalmazott, megmerevedett „rácsokkal” vagy „sémákkal”, amelyek meghamisítják a közle
ményt Természetesen nem létezik esztétikai értelmezés „rácsok” nélkül: bármilyen dekó- 
dolási tolyamatnak feltétele, hogy a befogadónak legyen egy kódkészlete, amely rendelke
zésre áll bármilyen közlemény desifrírozásához. A befogadási folyamat ezt a készletet mo
bilizálja, s adekvát befogadásról akkor beszélünk, ha az esetenként több helytálló „recep
ciós kód” közül (polivalens közlemény!) valamilyen „próba-hiba” módszer alkalmazása 
révén működésbe lép egy. Mármost a befogadói kapacitás nyilvánvalóan ennek a kódkész
letnek a gazdagságától függ. A „rácsok” akkor válnak diszfunkcionálissá, ha túl kevés van 
belőlük, és emiatt lehetetlenné válik a közleménynek minden nem inadekvát dekódolása. 
Ez történik olyankor, ha tematikumot keresnek — és vélnek felfedezni — nonfiguratív fest
ményeken; ha bűnügyi vagy szerelmi történetnek vagy történelmi tablónak fognak fel fi
lozófiai mondanivalójú filmeket stb.

E félreértés jellege világos: itt már nem arról van szó, hogy rész-információk mennek 
veszendőbe vagy a közlemény egyedi mozzanatai torzulnak el, hanem a kommunikációs 
csatornán továbbított esztétikai termék helyén a befogadóban egy másik termék keletke
zik.
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A félreértés négy típusa tehát összefoglalva:
1. közvetlenül eltorzulnak, szétesnek a mű explicit szövegének bizonyos elemei;
2. nem jön létre a kapcsolat a szöveg elemei között;
3. eltorzul a mű logikája;
4. a teljes mű meghamisítódik, „felcserélődik” .

Látjuk, hogy a négy típus két különböző osztályba tartozik. Az első kettő vitatha
tatlan elemeket érint. Az, hogy Michel Poitier hirtelen kétségbeesésében öli meg a rendőrt, 
vagy hogy Gyuricza órás nem hitvány gazember, könnyen kimutatható szigorúan a szöveg 
szintjén, a szöveg által. A két második típus viszont már függ bizonyos, az esztétikai be
fogadásban működő sztereotípiáktól, amelyeket a definiálható szociokulturális közegek 
általánosabb kulturális attitűdjei határoznak meg, itt tehát olyan értelmezési módokkal, 
olyan sémáknak az alkalmazásával van dolgunk, ámelyeknek helytálló vagy téves volta 
közvetlenül nem mutatható ki szigorúan a művek szövegével. Ami tehát az alfejezet elején 
felvetett kérdést illeti (mennyiben jogosult a félreértés fogalmának az esztétikai befoga
dásra való alkalmazása), azt látjuk, hogy a válasz a két első típust illetően egyértelműen 
igen: a szöveg elemi megértésének szintjén a félreértés fogalmának pontosan definiálható 
értelme van s így alkalmazható. A két második típus vonatkozásában a probléma már bo
nyolult.

Ki dönti el, hogy egy mű logikája tragikus; hogy egy nonfiguratív kép közleménye 
az esetek többségében a formai és nem a tematikus elemek szintjén keresendő; hogy egy 
bizonyos filmben vagy elbeszélésben nem a szereplők története a fontos, hanem az abban 
kifejeződő problematika? Mindig egy kvázi-intézményesített „kompetens elit” , amely az 
adott társadalomban az esztétikai kultúra letéteményesének tekinti magát. (Más kérdés, 
hogy más szociokulturális közegek mennyiben és hogyan ismerik el ennek az elitnek a 
kompetenciáját.)9

Következésképpen a félreértés első két típusával összefüggő problémák ténykérdé
sek, a másik kettő azonban szociológiai és kulturális kérdéseket vet fel. Más szavakkal: 
a két első típusba tartozó félreértéseket az okozza, hogy az érintettek nem tanulták meg 
a kommunikáció elemi szabályainak az esztétikai alkotásokra való alkalmazását, a két má
sodik típusaié sorolt félreértések viszont arról tanúskodnak, hogy az érintettek nem ismer
nek bizonyos kulturális szabályokat, hogy ki vannak rekesztve egy speciális — s szocioló
giai terminusokban definiálható szabályoknak alávetett -  kommunikációs mezőből.

Ebben az értelemben a második típushoz tartozó esetekre is alkalmazható a félre
értés fogalma. Vagyis a két utóbbi típus vonatkozásában a művészetszociológia kutatási 
területe olyan értelmezések társadalmi jelenléte és funkciója, amelyek a műveknek vala
mely adott „kompetens elit” általi értelmezéséhez (értelmezéseihez) képest minősülnek 
félreértésnek.

A harmadik kérdés, hogy ti. anómiás vagy szerves jelenséggel van-e dolgunk, azért 
vetődik fel, mert az esztétikai félreértés nem kivételes, hanem általános jelenség. Egyene
sen azt mondhatnánk, hogy az alapélmény, amely a legkülönbözőbb országokban a művé
szetszociológiái kutatások megindulására vezetett, nemcsak annak a felismerése volt, hogy 
a tömegek ki vannak rekesztve az esztétikai kultúrából, hanem az a tapasztalat is, hogy az 
emberek nagy része még a jó művekkel való találkozás esetén is képtelen a nem inadekvát 
dekódolásra. A társadalmi kommunikáció csatornáiban keringő esztétikai termékekkel 
érintkezésbe kerülvén, csak szűk, szegényes és megmerevedett sémák állnak rendelkezé
sükre a desifrírozáshoz. E sémák a befogadás folyamán kiiktatják a közleményből mind-
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azt, ami ellentmond nekik és meghaladja őket, így megcsonkítják és sztereotipizálják az 
esztétikai élményt.

A klasszikus kommunikációelmélet számára a félreértés mindig anomália, szocioló
giai szempontból azonban itt mégis társadalmi tényről van szó. 10 Ez azt jelenti, hogy az 
esztétikai félreértés problémájának vizsgálatához már nem elegendő a miért és a hogyan 
kérdése. Gondolkodni kell arról, mik a következményei annak a ténynek, hogy szervesen 
van jelen az esztétikai kommunikációban; fel kell vetni a kérdést, vajon mi lehet a funkció
ja e kommunikációnak, melynek egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy az általa hordo
zott közlemények eltorzulnak vagy veszendőbe mennek.

Az értelmezés mélysége és összetettsége

Ez a probléma első pillantásra egyszerűnek látszik. Az idevágó tények könnyen megfi
gyelhetők. Természetesen azonban nem elég leszögezni, hogy vannak felületesebb és mé
lyebb értelmezések: meg kell találni azokat a változókat, amelyek segítségével e jelenségek 
szabatosan definiálhatók. Adataink alapján itt két ilyen változóra mutathatunk rá: a) az 
egyik a befogadónak az értelmezésben megnyilvánuló mentális autonómiája, b) a másik 
gondolkodásának szintetizáló képessége. Az első változó szerint az értelmezés eredetiségé
nek skálája szerkeszthető meg, a másiknak a működési módja egy három kategóriás rend
szerrel írható le.

a) Az eredetiség skálájának egyik pólusán a klisé jellegű értelmezést látjuk, a mási
kon az autonóm, egyéni, szabad reflexiót, amely szuverén mozgással hatol be a mű jelen
tésrétegeibe. E változatokra számos példát hozhatnánk fel azokból a válaszokból, amelye
ket a regényekkel, a filmekkel, a festményekkel kapcsolatban feltett kérdésekre kaptunk 
vizsgálati személyeinktől. Túl azon, hogy e kritérium segítségével nagyon jól rendezhetők 
a különböző választípusok, a megfelelő jelenségek értelmezése szempontjából való hasz
nosságát külön is bizonyítja az a korreláció-sorozat, amelynek segítségével összefüggést si
került megállapítani a festészet és az irodalom befogadásában érvényesülő autonómia 
közt.11

b) A szintetizáló képességnek nevezett változó működését egyelőre csak a narratív 
termékeknél sikerült kimutatni. Három kategóriáját, a „faktuális-fenomenális” , a „szemé- 
lyes-identifikatív” és az „analitikus-szintetikus” „olvasási módot” a magyar -francia regény
hatásvizsgálat keretében dolgoztuk ki Jacques Leenhardttal közösen. Nagyjából a hat fil
münk befogadásával kapcsolatos adatokra is alkalmazható, l 2

A „faktuális-fenomenális” értelmezés kizárólag az események egymásra következé
sére figyel, s mindent, ami az elbeszélésben történik, a közvetlenül kézzelfogható narratív 
oksággal magyaráz. Az ilyen olvasói mód számára a történésnek nincs „mögöttes” vagy 
„belső” értelme, a szöveg értelmét nem a (vizuális vagy verbális) szekvencia produkálja, 
hanem az a szekvencia maga. A „személyes-identifikatív” olvasási mód számára a szöveg 
érteimét a narráció szereplői hordozzák jellemükben, személyes helyzetükben. Itt az ese
mények, a konfliktusok, a folyamatok kauzalitása merőben személyes: mindaz, ami a re
gényben vagy a filmben történik, a hősök személyében leli magyarázatát, akikkel a befo
gadó. azonosul vagy szembefordul. A harmadik — „analitikus-szintetikus” — olvasási mód 
jelentéssel ruházza fel a narráció elemeit, a befogadó kapcsolatokat keres a szekvencia kü
lönböző szegmentumai és szintjei között.
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Lássunk példát mindhárom olvasási módra azokból a válaszokból, amelyeket a 
Rozsdatemetőve 1 kapcsolatos egyik kérdésünkre kaptunk. („Tulajdonképpen mi a gyilkos
ság magyarázata? ”) 1. olvasási mód: „Zentay megsértette Jánost, s az dühében ü tö tt.”
2. olvasási mód: „Az ok János jelleme: érzékeny, hirtelen haragú, kiszámíthatatlan.” Két 
válasz a 3. típushoz tartozók közül: „A gyilkosság végső soron egy osztálykonfliktus ki
robbanása személyes síkon”; „A gyilkosság annak a kifejeződése és következménye, hogy 
János felismerte a kudarcot, szimbolikus aktus, egy bizonyos társadalmi réteg tehetetlen
ségének fonákja.”

Hangsúlyozzuk, hogy e tipizálás kritériuma sohasem a válaszok „helyessége’, hanem 
az, hogy a problematika mely szintjéig hatoltak le. Az első ké t típus példájaként idézett 
válaszok önmagukban tökéletesen helytállóak, a harmadikhoz tartozó két másik viszont 
— szükségképpen! — töredékes, vitatható stb. A különbség'az olvasó által végzett szellemi 
munkajellegében rejlik.

Ha általánosítani akarjuk a fentieket, azt mondhatnánk, hogy a viselkedésmódok a 
valóságban mindkét tengely (mind az autonómia, mind a szinteticitás) esetében valamilyen 
Continuum mentén szerveződnek, amely a csonka, szétdarabolt esztétikai élménytől a 
strukturált és többé-kevésbé koherens élményig terjed. A szétforgácsolt élmény azzal jár 
együtt, hogy veszendőbe mennek a narráció elemei közötti kölcsönös („vízszintes” és 
„függőleges” vagy szintagmatikus és paradigmatikus) vonatkozásokban rejlő jelentések, 
ezzel szemben a strukturált és koherens élmény azáltal, hogy a befogadás folyamata foly
tonosan bejárja, lineárisan és egymást fedő rétegeiben egyaránt minden irányban, a szöve
get, autonóm rekonstrukciós munkával ragadja meg annak jelentéseit.

Az egyenrangú értelmezések

Ez az egyik legkevésbé vizsgált probléma. Itt számos tényező igen bonyolult kölcsönhatá
sával van dolgunk. Először is meg kell különböztetni az affektiv és a kognitív szintet bár
milyen esztétikai termék feldolgozásában. Másodszor szem előtt kell tartani a történeti 
tényezőt: világos, hogy a görög tragédiák mást jelentettek a kortársaknak, mást a XVII. 
századi értőknek, mást a századvégi polgárságnak és megint mást napjaink fiataljainak. 
Harmadszor nyilvánvaló, hogy ugyanazon társadalmon belül a jelentés függ a befogadó 
osztály és réteg hovatartozásától. Negyedszer, az elsődleges praxis által determinált „rá? 
csökön” túl feltételezni kell a társadalom tudati mechanizmusának viszonylag önálló ef
fektusait. Eltekintve a második kategóriába tartozó tényezőktől, eredményeink valameny- 
nyit illetően nyújtanak bizonyos információt, e pillanatban azonban még nem teszik le
hetővé koherens elmélet kidolgozását az esztétikai termékek egyenrangú értelmezéseinek 
problémáját illetően.

Itt most nem is a különböző értelmezéseket meghatározó tényezőkkel szeretnénk 
foglalkozni, hanem e különbségek jelentkezési módjával, szerkezetével, kombinatorikus 
játékával.

a) Mindenekelőtt megállapítható, hogy az affektiv reagálások és a kognitív értelme
zések tömege szerkezetileg eltér egymástól. Valamely mintasokaság affektiv reakciói az 
esetek többségében igen erősen az egyhangúság felé tendálnak. Ezzel szemben a kognitív 
tartalmú értelmezések mindig igen nagy szórást mutatnak, radikálisan eltérő beállítottsá
gok tükröződnek bennük. Azt mondhatnánk, hogy az esztétikai viselkedésmódok terén



érvényesülő különbségeknek legalábbis egy része csak a primer, affektiv reagálás „feletti” 
szinten kezd megmutatkozni.

b) Mindamellett az affektiv és kognitív reakcióknak ez a különbsége bizonyos érte
lemben csak statisztikai jellegű. Az affektiv reakciók egyhangúsága ugyanis sokszor egyál
talán nem jelent homogenitást, és itt ki kell egészítenünk azt, amit erről a jelenségről egy 
régebbi közleményünkben mondottunk.13 A melléknév-választási nyalábok koncentrált 
jellege például annak a „reduktív” eljárásnak a következménye, hogy a válaszolók a kér
dőív megfelelő részén szereplő lehetőségeknek csak egy elenyésző részét használták fel. 
Bármilyen kevés melléknevet választott is azonban a minta egésze, azok merőben eltérő 
attitűdöket is takarhatnak, hiszen előfordul, hogy ugyanannak az epizódnak a minősíté
sére gyakorlatilag csak három melléknevet használtak, de ezek szemantikailag összeférhe
tetlenek: tragikus, derűs és idegesítő. Úgy véljük azonban, nincs ellentmondás a redukció 
okozta egyhangúság ténye és e divergencia között. Az egyhangúság egy szemantikai folya
mat következménye, az attitűdök divergenciája pedig a pragmatikai szféra tünete. Más sza
vakkal, az ugyanazon kultúrához tartozó befogadók egy erősen sztereotipizált, leszűkített 
kódot használnak esztétikai élményeik affektiv szintjének kifejezésére, amely egy, az adott 
élmény természetét illető szemantikai konszenzust tükröz. 14 Ugyanakkor azonban ez a 
szemantikai konszenzus nem jelenti azt, hogy az élmény pragmatikusan homogén volna.

Az a) és a b) pont első pillantásra ellentmondónak látszik. Vagy társadalmi konszen
zus működik az affektiv szinten, vagy pedig erre valló adataink kizárólag a túlságosan szte
reotip verbalizálás következményei. Az eloszlások beható elemzése arra enged következtet
ni, hogy erről is, arról is szó van. Egyrészt vitathatatlan ugyan a sztereotipizálás tendenciá
ja (vagyis a „kódolás” , a verbalizálás bizonyos értelemben elszegényíti az élményt), más
részt azonban a művekhez, illetve epizódokhoz kapcsolódó affektiv élmények típusai 
csakugyan igen csekély számúak.

c) Ezzel kapcsolatban beszélnünk kell egy kevésbé egyetemes, de nem kevésbé fon
tos jelenségről. Némelyik esztétikai terméknél a reagálásoknak bizonyos polarizációját f i 
gyelhetjük meg, amely főleg az értékítéletekben jelentkezett. Ezt tapasztaltuk pl. a Még 
kér a nép... című filmmel kapcsolatban. Felkértük a válaszolókat, sorolják fel azokat a je
leneteket, amelyek a leginkább és legkevésbé tetszettek nekik. A gyakoriság szerinti ren
dezés után két, egészében véve majdnem azonos listát kaptunk. Mintha mindkét kifejezés 
— „tetszett” és „nem tetszett” — csupán alapjában véve ugyanannak az élménynek a kó
dolására szolgált volna. S mindkét lista élén a sokkhatású jelenetek állnak. A hatás tehát 
ugyanaz, és valószínűleg a befogadó általános attitűdrendszerétől függ, hogy azt pozitívnak 
vagy negatívnak minősíti-e. Kétségkívül kétarcú jelenséggel van dolgunk. Egyfelől azt mond
hatnánk, hogy valamennyi befogadót ugyanaz a hatás éri, s annak pozitív vagy negatív 
minősítése másodlagos vagy éppenséggel esetleges. De felfoghatjuk másként is a problé
mát, azt mondván, hogy az azonosnak látszó hatás csupán mintegy üres forma, a szóban 
forgó jelenetek egyszerűen csak rendkívül erőteljesek, s a befogadó attitűdjének pozitív 
vagy negatív előjele a lényeges. Ebben az esetben végső soron ezektől a pozitív vagy nega
tív ítéletektől függne az esztétikai termék értékelése és részben értelmezése. Talán mind
két hipotézist fenn kell tartani, s összekapcsolva ezt a struktúrát az előzővel, abban az 
irányban keresni a megoldást, hogy a sokkhatásra való egyöntetű érzékenység az affektiv 
konszenzusnak felel meg, e hatás minősítő jellegű kódolása, verbális racionalizációja pedig 
a kognitív szinten megy végbe, ahol ideológiai tényezők is közrejátszanak.

Az esztétikai alkotásokra való reagálások rendszere igen bonyolultnak bizonyul. 
Tényezőit még korántsem sikerült feltárni, de bizonyos lényeges összefüggések már kiraj
zolódóban vannak.
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A TOVÁBBI KUTATÁS LEHETSÉGES IRÁNYAI

Befejezésül megfogalmazunk — kérdés alakjában — néhány gondolatot, amelyek a további 
kutatás lehetséges irányait jel ölik. Mindenekelőtt szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy 
adataink tanúsága szerint az esztétikai élmény kettős természetű, egyszerre közvetett és 
közvetlen. Különböző felvételeinkben azokat az általános értelemben vett ideológiai beál
lítottságokat, amelyek az esztétikai termékek kognitív értelmezéseiből kihámozhatok, 
mindeddig nem sikerült közvetlenül visszavezetni szociológiai determinációkra.15 Más a 
helyzet viszont az „esztétikai ideológiával” vagy más szavakkal, a szorosan vett esztéti
kai értékrendszer működésével.

A szelekcióval és a dekódolási képességgel kapcsolatos alapvető adatok nyilvánvaló
an tiszta korrelációkat mutatnak az iskolai végzettséggel. Ám korántsem ilyen magától 
értetődő, hogy mindazok az állásfoglalások, amelyek ideologikus elemeket tartalmaznak 
az esztétikumnak mint olyannak a funkcióit illetően (pl. a válaszok erre a kérdésre: „mit 
vár egy regénytől, ha a kezébe veszi” , vagy a festményeket az „érthetőség” foka szerint 
minősítő válaszok), eloszlásaikban szintén világos összefüggéseket mutatnak elsősorban az 
apa iskolázottságával, de a válaszoló saját iskolázottságával is. Ugyanakkor ezek az ideoló
giai természetű állásfoglalások az esetek nagy részében gyakorlatilag függetlennek bizonyul
nak az esztétikai termék autentikus, közvetlen hatásától, s azzal ellentmondásba is kerül
hetnek. Harmadszor, az autentikus, közvetlen hatás változatait illetően nem találtunk kor
relációkat az ilyen elsődleges szociodemográfiai mutatókkal.

A fentiek alapján felállíthatjuk azt a hipotézist, hogy az esztétikai termékekre való 
reagálás két egymástól viszonylag független mentális folyamatból tevődik össze, s a kettő  
egymásra hatásából folytonos ellentmondások, módosulások, torzulások, törések kelet
keznek. Az egyik folyamatot közvetlenül a szocializáció folyamán elsajátított kulturális 
értékrendszer szabályozza,16 s ennek köszönhető az esztétikai élményben mindaz, amit 
normák közvetítenek (ebbe a kategóriába tartoznak azok a jól ismert, régóta alkalmazott 
tesztek is, amelyek kimutatják, hogy az alkotó nevének ismerete befolyásolja az esztétikai 
ítéletet). A másik folyamat közvetlen (affektiv és kognitív) esztétikai hatást kelt, amely a je
lek szerint e normáktól függetlenül mozgósítja a személyiség bizonyos képességeit.

Félreértés ne essék. Az esztétikai termékek működésének mindennapi gyakorlatában 
a normativitás által „közvetített” reakció gyakran visszavonhatatlanul elfojtja a „közvet
len” reakciót. A „közvetlen” reakciónak, ha létrejön, nagyrészt szintén szociokulturális 
természetűnek kell lennie, csak mélyebb és nehezebben megközelíthető szintek determi
nálják.

A megoldandó probléma a következő kérdéssorozat alakjában fogalmazható meg:
1. Hogyan ragadható meg ennek az esztétikai élményt együttesen alkotó két folya

matnak a — kultúrától, kortól, társadalmi osztálytól, esztétikai szférától függően kétség
kívül változó — kölcsönös viszonya.

2. Az ideológiai folyamatot egyértelműen meghatározza a szocializáció és részben a 
felnőttkori társadalmi hely is. De melyek a determinánsai a másik folyamatnak, amelyre 
nézve még nem sikerült szociológiailag értelmezhető korrelációkat találni? Lehetséges, 
hogy ennek a determinációnak a felderítéséhez jóval többet kellene tudni a társadalmi 
tudat általános működési mechanizmusáról.

3. Vajon nem volna-e jogosult felállítani azt a hipotézist, hogy az esztétikai termé
kek társadalmi funkcióját az határozza meg, hogy ennek a két folyamatnak a kölcsönös 
interferenciái milyen alakot öltenek koronként, kultúránként, társadalmi osztályonként, 
esztétikai szféránként?
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4. Vajon a szóban forgó dualitás dinamikus működését jellemző ellentmondásosság 
konceptualizálásához nem lehetne-e igénybe venni a pszichoanalízis elméletét, amely hason
ló módon fogja fel tudatos és tudattalan dialektikáját, amennyiben az előbbit az utóbbi 
„kontrollált őrének” tekinti?

5. Ha a művészetszociológia eddigi eredményeinek figyelembevételével arra a kö
vetkeztetésre jutunk, hogy „normális esetben” — legalábbis a mi korunkban és a mi kul
túránkban — az esztétikai praxis („termelés” és „fogyasztás”) nem más, mint olyan kom
munikáció, amellyel a társadalom önmagához beszél, s így az önigazolásnak és az önszem
lélésnek egy olyan rendszere, amelyen belül bármilyen mentalitásáramlat, bármilyen ér
tékrendszer mindig kizárólag csak önmagára lel (mintha bármilyen értékrendszer csak arra 
szolgálna, hogy meggátoljon az általa definiált térből való mindennemű kilépést, minden
nemű törést), akkor vajon nem feltételezhető-e, hogy a szóban forgó két folyamat dialek
tikus feszültsége mégiscsak törés forrása, hogy (mind az alkotásban, mind a befogadásban) 
a mindenkori korlátok örökös áthágása irányában hat, létrehozván ezzel az eseményt? 
S lehet, hogy ez a kérdésfeltevés már nem is pusztán az esztétikai kommunikációt, hanem 
a társadalmi kommunikáció teljes rendszerét érinti.

Jegyzetek

 ̂A közlemény alapjául szolgáló empirikus kutatássorozat („Kulturális blokkok Budapesten”) tartalmi 
és metodikai felépítésének részletes ismertetését lásd Józsa Péter: Esztétikai alkotások társadalmi 
hatása. Népművelési Propaganda Iroda 1976. 4 1 -5 0 . 1.

^Ugyanott, 9. és 15. 1.

E dolgozat természeténél fogva eredményeinket nem közöljük részletesen, hanem csak illusztrációkép
pen hivatkozunk egy-egy konkrét példára. Ezenkívül némely esetben más magyar kutatások adatait is 
felhasználjuk.

^E „kulturális” vagy „középnagy” közegek jelölésére — itt most behatóbban nem elemezhető okokból 
— nem tartjuk alkalmasnak a „szubkultúra” fogalmát. A legfontosabb különbséget abban látjuk, 
hogy míg a „szubkultúra” lényeges kritériumok tekintetében elveti a környezeti kultúra normáit, 
addig a „kulturális közeg” csupán specifikációja, variánsa az összkultúrának.

''a  megfelelő adatokat lásd Józsa Péter: Magyar és francia olvasók irodalmi értékrendszerei. „Kultúra
és Közösség” 1975/1.

^Ezt a jelenséget vizsgálja Gondos Ernő: Olvasói ízléstípusok (Kossuth Kiadó 1975) című munkájában.

7 , , ,Durko Mátyás adata.

Kamarás István adata. -  Itt csak a lehetséges félreértések formális tipológiáját vázoljuk. Később még 
visszatérünk forrásaik kérdésére, pl. arra a tényre, hogy az első két típus egyszerűen az „olvasni 
tudásnak”, az irodalmi kódok ismeretének hiányával függ össze, ezzel szemben a harmadik s főleg a 
negyedik típus létrejöttében már nagy szerepük van ideológiai tényezőknek, értékrendszereknek.
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Kultúránk esztétikai elmélete objektíve megalapozottnak tekinti az esztétikai ertekitelet kritériumait, 
s így ez az elit természetesen mindig objektivitásokra hivatkozhat. De csak egy pillantást kell vet
nünk az értékelések történetére, s nyomban látjuk, hogy pl. a) szakadatlanul folyik a revizió (gon
doljunk a Chaplin-problémára); b) mindig van az esztétikai termelésnek egy olyan övezete, ahol az 
eliten belül is megoszlanak a vélemények; c) az új művekkel kapcsolatos elitálláspont kikristályoso
dása igen ellentmondásos és dinamikus folyamat. -  Vagyis az esztétikai érték is mindig vitakérdés. Ez, 
függetlenül a probléma ontológiájától, operacionálisan azt jelenti, hogy ha meg akarjuk érteni,vala
mely konkrét korszakban egy konkrét eüt miért éppen ezeket és ezeket a műveket becsüli a legtöbb
re, sohasem jutunk eredményre, ha az esztétika immanensnek tételezett kritériumaiból indulunk ki. 
Az elit körében zajló értékelési folyamatokat keli szociológiailag elemeznünk.

^Egyébként ezért is kell a társadalmi kommunikáció modernebb elméletének a „zaj” hagyományos 
fogalmát a téves dekódolásnak egy olyan új koncepciójával felcserélnie, amelynek értelmében az 
utóbbi a kommunikációs rendszerek működésének szerves tulajdonsága az emberi társadalomban.

^Részletesen lásd Józsa Péter: Festmények hatása. Adalékok az esztétikai élmény struktúrájához. 
„Kultúra és Közösség” 1974/1.

Másik regényhatás-vizsgálatunk egyik tesztjének feldolgozásakor egy másik eltérő hármas kategó
riarendszer alakult ki az olvasmány értelmezési minó'ségének jellemzésére. Itt az olvasók aszerint 
oszlottak három csoportra, hogy a „cselekmény” a „társadalmi-történeti háttér” vagy az „elvont 
közlemény” volt-e számukra az olvasmány legfontosabb jelentésrétege. A két trichotómia közötti 
különbséget az okozza, hogy a francia-magyar anyagéhoz szöveges válaszok aprólékos tartalom- 
elemzése révén jutottunk el, utóbbi viszont egy főnévlistával végzett teszt merőben kvantitatív 
eredménye. Annál figyelemreméltóbb a két trichotómia kétségtelen hasonlósága, legalábbis ami a 
két-két szélső terminust illeti.

13 -Lásd Józsa Péter: Az esztétikai élmény szemantikai mezői. „Kultúra és Közösség” 1974/3

14Adatainknak erre az értelmezési lehetőségére Heleszta Sándor hívta fel a figyelmünket.

^Legalábbis Magyarországon nem, ahol először is az elmúlt harminc év különösen erős társadalmi mo
bilitása radikálisan „elkeverte” egymással a különböző társadalmi rétegeket, másodszor mélyreható 
(emellett eltérő jellegű és ütemű) változások következtek be az értékrendszerek szférájában. E két 
jelenségsor együttes hatása azzal a következménnyel jár, hogy e pillanatban nem található olyan 
össztársadalmi szinten érvényes szociodemográfiai mutató, amely szerint rendezni lehetne a legfon
tosabb mentalitás-áramlatokat, értékrendszereket. (Igen jellemző, hogy általában az apa iskolázott
sága, vagyis a mindenkori mintasokaság tagjait megelőző nemzedékre vonatkozó adat az a mutató, 
amely még a legeredményesebben használható.)

^ I t t  a „kulturális” szót nem a szociálantropológiai, hanem a szűkebb, hagyományos értelemben hasz 
náljuk, megkülönböztetésül az általános (erkölcsi, politikai, világnézeti) értékrendszerrel szemben 
Természetesen tisztázandó e két értékrendszer szintviszonya.



Andrássy Mária

24 ÉVEN ALULI FIZIKAI MUNKÁSOK
SZABADIDŐ-SZERKEZETE
NÉGY BUDAPESTI NAGYÜZEMBEN

MÓDSZEREK, MEGKÖZELÍTÉSEK 
A vizsgálatról

Vizsgálatunkban a munkásfiatalok szabadidő-eltöltési szokásainak, művelődési motiváció
jának elemzésére vállalkoztunk szabad idejük szerkezetének megragadásával. Figyelmünk 
magukra a tevékenységekre irányult. Éppen fordított utat követtünk, mint azok a szabad
idő-vizsgálatok, amelyek a különféle tevékenységeket eleve minőségi kategóriákba sorolták. 
A mi vizsgálatunk a szabad idő eltöltésének minőségét kereste, és éppen ezért nem vállalta 
azt, hogy az egyes konkrét tevékenységeket elvont kategóriákba rendezze. Ezek ugyanis 
szerintünk csak mint elvont dimenziók léteznek, az egyes konkrét tevékenységeket csak 
önkényesen lehet egyik vagy másik csoportba beosztani. Hová soroljuk például a horgá
szást? Az egyik embernél a privatizáció megnyilvánulása, a másik viszont éppen a közös
séget keresi benne (egyes horgász-csoportok közismerten jó közösségi légkört alakítanak 
ki). Vagy olyan biztosak lehetünk abban, hogy az olvasás mindig aktív szellemi pihenést 
jelent? Mit mondhatunk azokról az „olvasókról” , akik mintegy mechanikusan futják vé
gig a sorokat, s amikor tegnapi olvasmápyukról kérdezzük őket, már sem címére, sem tar
talmára nem emlékeznek? A minőség megismeréséhez véleményünk szerint az egyes tevé
kenységek konkrét egyedi elemzése, valamint a tevékenységek egymással való összefüggé
sének, szerkezetének analízise vezethet el.

Azt vállaltuk, hogy három-négy-öt minőségi csoport helyett 67 féle tevékenység 
elemzésével foglalkozunk. Ez ugyan nehezebb, körülményesebb munka, amelynek legfel
jebb a végén jutunk el átfogó kategóriákhoz, de akkor nagyobb esélyünk lesz arra, hogy 
azok reálisak legyenek.

A szabadidő-kutatások általában arra az eredményre jutottak, hogy a szabadidő-el
töltés njódját — és az életmódot — leginkább befolyásoló tényező a településtípus, a társa
dalmi munkamegosztásban elfoglalt hely, s a 25 éves korhatár környékén éles változás 
következik be (a házasságkötéssel) az egyének életmódjában és időfelhasználásában.

Vizsgálatunk a településtípus és a rétegződés befolyásoló tényezőjének időleges ki
küszöbölésére homogén mintával készült. Csak Budapesten dolgozó, nagyüzemi fizikai 
munkásokat kérdeztünk meg, és külön elemeztük, majd összehasonlítottuk a 24 éven alu
liak, a 25-44 évesek és a 45 éven felüliek válaszait. Ügy véltük, hogy az ifjúság speciális 
életmódjának megragadásakor az alcsoport elszigetelt vizsgálatánál gyümölcsözőbb az össze
hasonlító elemzési módszer.

Munkánkat Budapestre koncentráltuk, hiszen itt találjuk meg egyidőben és egy he
lyen a munkásság legtöbb — lehetőleg, valamennyi — rétegét. (Nehézipar és könnyűipar;
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átlagosan képzett és magasan kvalifikált szakemberszükségletű üzemek; helyben lakó és 
bejáró munkások; faluról származó, első generációs gyári dolgozók és munkásdinasztiák 
tagjai stb.)

Követelményeinket leginkább az alábbi helyszínek elégítették ki.

Ágazat Átlagos műszaki fejlettség Magasan kvalifikált szak
emberigény

Nehézipar Vasipari üzem Híradástechnikai üzem
Könnyűipar Textilipari üzem Nyomda

A felvételeket a következő helyszíneken folytattuk:

Nehézipar — vasipari üzem: Ganz-Mávag 3 gyáregysége;
-- híradástechnikai üzem: Budapesti Rádiótechnikai Gyár;

Könnyűipar — textilüzem: PANYOVA 3 gyáregysége; 
nyomda: Egyetemi Nyomda.

A megkérdezendőket a véletlenszerű kiválasztás módszerével jelöltük ki oly módon, 
hogy a gyárak személyi nyilvántartása alapján a munkásállományba tartozók 15-20/í-át 
kerestük fel; összesen 1400 személy szolgáltatott számunkra adatokat.

Az interjúalanyokat nem a matematikai statisztika szigorú szabályai szerint válasz
tottuk ki, de törekedtünk reprezentatív mintavételre. Következtetéseink érvényességi köre 
mindenképpen függ attól, hogy a megkérdezettek összetétele legalább nagy vonásokban 
megközelíti-e a budapesti munkásság összetételét. Ezért összehasonlítottuk a Budapesten 
települt állami ipar munkásállományának képzettség (foglalkozás), nem és iparcsoportok 
szerinti megoszlását a vizsgálatba bevontak hasonló adataival. Ennek alapján a válaszok a 
könnyűiparban és egyéb iparágakban dolgozókra érvényesíthetők. A nehéziparban (és 
egyéb) dolgozókra a minta kevésbé reprezentatív.

A minta

A vizsgálatba bevontak életkoruk szerint a következőképpen oszlanak meg:

Életkor Személyek száma %

15-19 196 14
20-24 150 11
24 éven aluliak összesen 346 25
25-29 192 14
30-34 166 12
35-39 141 10
40 -44 135 10
25—44 évesek összesen 634 46
45-49 177 12
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50-54 152 11
55 éven felüliek 76 5
45 évesnél idősebbek összesen 405 28

Nem válaszolt 15 1

Összesen 1400 100

Az életkor mediánja 34 év. A férfiak mediánja 35, a nőké 33 év. Jellemző összefüg
gést mutat az iskolai végzettség és az életkor. A 8 általánost el nem végzettek életkorának 
mediánja 46,5, a 8 általánost végzetteké 29,5; az érettségizetteké 28,9 év. A különféle 
munkakörökben dolgozók átlagéletkora nem mutat eltérést, csupán a csoportvezetők idő
sebbek. A parasztszármazásuak kiugróan idősebbek (Me: 42,3 év), az értelmiségi származá
súak pedig fiatalabbak (Me: 23,0 év).

A legnagyobb különbséget a különböző korosztályok iskolai végzettségében találtuk. 
A 24 éven aluliak több mint 80%-a, a közép korosztályúak kétharmada, a 45 éven felüliek 
egyharmada végezte el a 8 általánost - s a  legidősebbek több mint fele legfeljebb 7 osztá
lyos végzettséggel rendelkezik.

Származásukat tekintve a 25 éven felüliek között kevés differenciát találtunk, a 24 
éven aluliak származása eltérő. A fiataloknak egytizede, az idősebbek négyede-egyhar
mada parasztszármazású; a fiatalok közel háromnegyede, az idősebbeknek alig több mint 
fele munkásszármazású. Értelmiségi származásúakat csupán a 24 éven aluliak között ta
láltunk.

A fiatalok fele a textiliparban dolgozik, egyharmada a Ganz-Mávagban, a többi az 
Egyetemi Nyomdában és a Budapesti Rádiótechnikai Gyárban, míg az idősebb korosztá
lyok döntő többsége a Ganzban, egyharmada a textiliparban és csupán egytizede a két ma
gasan kvalifikált szakemberigényű üzemben.

Munka- és életkörülmények

A megkérdezettek többsége egy műszakban dolgozik, nem elhanyagolható azonban 
a három műszakban dolgozók (fiatal textilgyári munkáslányok!) magas aránya sem, amely 
az állandó életritmus-váltás miatt nem kedvez a szabadidő-eltöltési szokások kialakulásá
nak.

A 44 órás munkahét általánossá vált; majd 20% azonban 42 órát dolgozik hetente, 
mert a textilipar eg)' részében — kikészítő- és festőműhelyek — az egészségre ártalmas fes
tékek és egyéb vegyszerek miatt a munkaidő rövidebb. Kiderült azonban, hogy ez a mun
kaidő csupán keret, mert a túlórázás csaknem állandó, különösen a munkaerőhiánnyal 
küzdő textiliparban, ahol még az egészségre ártalmas munkakörökben is túlóráztatják 
az embereket.

Tüzetesebben foglalkoztunk a lakóhellyel, és ennek befolyásoló szerepét az egyes 
válaszok esetében külön is megvizsgáltuk. A megkérdezettek háromnegyede budapesti la
kos, egynegyede vidékről bejáró. Ez korcsoporttól független megoszlás. A bejárók aránya 
viszont igen magas a parasztszármazásúak, a segédmunkások, a 8 általánost nem végzettek 
rétegében (35—40%), alacsony az érettségivel rendelkezők között. Figyelemreméltó, hogy 
az Egyetemi Nyomdában a megkérdezetteknek csupán 14%-a vidéki.
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A megkérdezettek 15%-ának a családban 1000 Ft alatt, 24%-ának 2000 Ft fölött 
van az egy főre eső jövedelem. A jövedelem mediánja 1552 Ft. Az egy főre eső jövedelem 
igen érdekes összefüggést mutat az életkorral.

Az értelmiségi származásúaknái a család egy főre eső jövedelme kiugróan magas: 
1846 Ft. Sok közöttük a nem házas fiatal, magas keresetű szülőkkel egy háztartásban. 
E réteg művelődési szokásainak elemzésekor ezt a tényezőt minden esetben figyelembe 
kell majd vennünk, hiszen nemcsak a kulturáltabb családi légkör, hanem a lényegesen ma
gasabb jövedelem is orientálja ezeket a személyeket a szabad idő kulturáltabb (és költsé
gesebb) eltöltése felé.

Az életkor és az egy főre eső családi jövedelem összefüggése

A vizsgálatban megkérdezettek nem készítettek tételes időmérleget, azonban átlagos 
hétköznapjaik időbeosztása,hétvégi munkára, alvásra, utazásra, házi munkára és gyermek- 
nevelésre fordított idejükből maguk kiszámították heti szabad idejük mennyiségét. Meg
lepően magas értéket kaptunk. A megkérdezettek 30%-ának hetente több mint 36 óra 
szabad ideje van. A médián 37,4 óra.



A házi munka és a gyermeknevelés befolyása tükröződik az életkori csoportok sza
bad idejének mennyiségében. Kiugróan magas — 43 óra hetente — a 24 év alatti korosztály 
szabad ideje, és ugyanennyivel rendelkeznek az 55 év felettiek is, de igen alacsony a 35—44 
éveseké.

A szabadidő-ellátottság szubjektív megítélésének feltérképezésére a megkérdezet
teknek 4 „történet” között kellett választani. A szabad idő szubjektív megítélése és a heti 
szabad idő szoros összefüggést mutat egymással, finnek alapján állíthatjuk, hogy a „törté
netek szerint” és a valóságban is az egyedülálló fiataloknak van több ideje.

A teljesen lekötött és túlterhelt típusú történetek választásában a fáradtság is közre
játszhat, és esetleg az is, hogy egy régi magatartási modell szerint nem illendő, hogy „va
lakinek mindig legyen ideje”. Ugyanis az 55 éven felüliek heti szabad idő mennyisége csak
nem a legmagasabb (Me: 43,2 óra), mégis közülük 57%-ának „van ideje” és 37%-ának 
„nincs”. Különösen szembetűnő ez akkor, ha összevetjük vele a nők alacsony tényleges 
szabad idejét (30 óra), és szubjektív megítéléseiket („van ideje”, vallja 68%), amelyek tel
jesen ellentétes összefüggést mutattak.
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TEVÉKENYSÉGSZERKEZET 
Legkedvesebb időtöltés

A tevékenységlista bemutatása előtt megkértük, hogy a megkérdezett sorolja fel azt a há
rom időtöltést, amelyet legszívesebben csinál szabad idejében. Tulajdonképpen tevékeny
séglistánk kontrolljaként szerepeltettük ezt a kérdést. A teljesen kötetlen válaszok tipizá
lása után kiderült, hogy a tevékenységlista szinte valamennyi aktivitásformája szerepelt a 
legkedvesebb tevékenységek között.

A szabadidő-eltöltés bizonyos monotóniáját bizonyítja, hogy csupán a megkérdezet
tek 80%-a sorolt fel legalább két tevékenységet. Ha az első-második-harmadik helyen em
lítést azonos értékűnek fogjuk fel, akkor a következő tevékenységek emelkednek ki:

— legszívesebben olvas vagy tv-t néz 45—55%;
— moziba jár, kertészkedik, túrázik 13—15%;
— kézimunkázik, rádiót hallgat, sétál 10%;
— barkácsol, gyermekével foglalkozik, pihen, sportol 6—7%;
— a többi említés aránya nem éri el az 5%-ot.

Legkedvesebbként listánkban nem szereplő tevékenységeket is említettek, ilyenek a 
gyermekkel való foglalkozás, pihenés-alvás; házi munka; szórakozás (közelebbi megjelölés, 
nélkül), és az utazás.

A tevékenységlista

Hatvankét tevékenységgel kapcsolatban megkérdeztük, hogy

— a múltban végezte-e és milyen gyakran;
— ha végezte, kivel;
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— jelenleg végzi-e, és milyen gyakran;
— ha végzi, kivel;
— aki végzi: ha módja és alkalma volna, gyakrabban végezné-e;
— aki nem végzi: körülményei megváltozásával a jövőben végezné-e?

A fentiek alapján be tudjuk mutatni a tevékenységek jellemző periodicitását, az 
egyes tevékenységeket végzők és nem végzők arányát; a jelen-múlt viszonyát; valamint azt, 
hogy a megkérdezettek elsősorban mit végeznének, ha erre alkalmuk—módjuk kínálkozna, 
tehát, hogy a szabad idő növekedésével, az életszínvonal emelkedésével milyen aktivitás- 
formák iránt fog jelentősebben nőni az érdeklődés.

F arminchat olyan aktivitásforma akadt, amelyeknél a végzés jellegzetességeit érde
mes volt elemezni, mert a többire oly mértékig a nem végzés volt jellemző, hogy ezeknél 
a gyakoriságot nem tudjuk bemutatni.

Jellemzően napi tevékenység az állattartás. Hetenként többször kertészkednek, szo
banövényekkel foglalkoznak, edzenek a sportversenyzők, iskolába járnak a továbbtanulók. 
Hetenként egyszer (hétvégeken? ) barkácsolnak, kézimunkáznak, sétálnak, autóznak, mo
toroznak, nyelvet tanulnak és kocsmába járnak. Havonta többször fordítanak időt az épít
kezésre, víkendház-építésre és látogatásra, horgásznak, sportolnak, strandolnak, bicikliz
nek. A kártyázás, a vendéglő látogatása is havonta többször szerepel. Szakmájukkal is át
lagosan kéthetente foglalkoznak (szakkönyv, szakmai továbbképzés), és a társadalmi szer
vezetek. is ilyen gyakorisággal nyújtanak elfoglaltságot tagjaiknak. Havonta legalább egy
szer túráznak, fotóznak, nézik a meccset, sakkoznak, táncolnak, vendégeket hívnak, jár
nak templomba, művelődési házba, politikai továbbképzésre. Egy hónapnál ritkábban 
járnak vendégségbe, olvasnak tudományos ismeretterjesztő könyveket, és végeznek társa
dalmi munkát.

A kulturális tevékenységek egy részénél nem a végzés gyakorisága iránt érdeklődtünk, 
hanem a heti időmennyiséget kérdeztük, hiszen ezek jellemzően napi elfoglaltságok. Az 
újságolvasás mediánja heti 221 perc (csaknem 4 óra), a rádióhallgatásé 14,9 a tv-nézésé 
14,4 óra. A könyvolvasás mediánja: havi egy könyv. Hetente egyszer magnóznak, lemezez- 
nek. Átlagosan havonta egyszer járnak moziba, könnyűzenei hangversenyre, múzeumba, 
kiállításra. Ritkábban mint egy évben egyszer járnak komoly zenei hangversenyre. (A fenti 
gyakorisági átlagokat minden esetben a „végzők” válaszai alapján számítottuk ki!)

Múlt—jelen—jövő

A múltban jelentősen nagyobb arányban (+25-30%) táncoltak és jártak istentiszteletre; 
ugyancsak pozitív irányú a különbség (10—15%) a biciklizés, a sport és versenysport, a 
nyelvtanulás, a szakmai és politikai továbbképzés; a komoly zenei hangverseny látogatása; 
az amatőr színjátszás és néptánc esetében. A jelenlegitől eltérően lényegesen kevesebben 
(—10%) jártak múzeumba.

Arra is módunk nyílott, hogy a jelenleg nem végzők közül kiválogassuk azokat, akik 
a jövőben gyakorolnák az egyes tevékenységeket. A nem végzők 20—30%-a strandolna, sé
tálna, kertészkedne, túrázna, autózna, víkendházba járna — ha erre a módja és alkalma 
nyílnék.



A különleges kedvtelések „hívei” mindenképpen hódolnak szenvedélyüknek, s akik 
nem végzik ezeket, azoknál nem az alkalom vagy a lehetőség hiányzik. A jelenleg nem vég
zők körében a vadászat és a filmezés iránt nyilvánul meg nagyobb érdeklődés (7—7%), míg 
az összes többinél, beleértve az amatőr művészeti tevékenységeket is, az ezekkel foglalko
zók 1 —4%-a csinálná, ha módja és alkalma nyílna rá.
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Tevékenységek és társas kapcsolatok

Minden tevékenységgel kapcsolatban megkérdeztük azoktól, akik foglalkoznak vele, ki
nek a társaságában végzik azt. A válaszlehetőségek előre adva voltak a következők szerint: 
egyedül, szűk családi körben, rokonokkal, partnerral kettesben, kollégákkal, munkahelyen 
kívül barátokkal, barátnőkkel, ismerősökkel, a tevékenységre jellemző közösség tagjaival.

A társas kapcsolatok szektorai közötti arányokat mut: tjük be először, az összes be
érkezett választ figyelembe véve.

Társas kapcsolat módja Válaszok aránya az összes válasz %-ában 
(N=34 390)

Szűk családi körben 29
Egyedül 24
Barátokkal, ismerősökkel 13
Kollégákkal 13
Rokonokkal 8
A tevékenységre jellemző közösség tagjaival 7
Partnerral kettesben 6

összesen 100

Szűk családi körben kertészkednek, látogatják a víkendházat, ápolják a növényeket, 
állatokat, autóznak, motoroznak; kártyáznak és társasjátékot játszanak, látogatják a ven
déglőket, sétálnak, túráznak, strandolnak, fényképeznek. Templomba is leginkább a csa
ládjukkal járnak. Családjuk körében szinte kizárólagosan a kulturális intézményeket láto
gatják, és nézik a televíziót, hallgatják a rádiót.

Főként egyedül kézimunkáznak, barkácsolnak, szerelnek, de a magányos kertészke- 
dők, állat- és növényápolók aránya is jelentős. A horgászok, biciklizők, bélyeg- és egyéb 
gyűjtők, hobbisok, festegetők, fotósok egy része is egyedül foglalkozik „szenvedélyeivel”. 
A templomba járók között is megtaláljuk a magányosokat. Szakirodalmat és tudományos 
műveket pedig többnyire egyedül kell és lehet olvasni.

Magas arányban barátokkal építkeznek, járnak meccsre, kártyáznak, kocsmába, ven
déglőbe; sportolnak, horgásznak, sakkoznak, járnak művelődési házba vagy klubba és ját
szanak társasjátékot.

Kevésbé, de jellemző még a baráti társaságokra a víkendház-építés és látogatás, a tú
rázás, tánc, strand, az autózás és motorozás, az autó- és motorszerelés. A vendégül látók és 
meghívottak egy része is a barátok közül kerül ki.
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Kollégák, munkahelyi barátok, ismerősök adják természetszerűen a társadalmi mun
ka, politikai és szakmai továbbképzés, a társadalmi szervezeti elfoglaltság társas környeze
tét; ezen kívül kiemelkedően jellemző, hogy kollégákkal járnak esti iskolába. Ugyancsak 
magas a kollégáikkal kocsmába, sportolni és művelődési házba járók aránya. Megemlíthető 
még, hogy egyesek kollégáikkal járnak sakkozni, túrázni, kártyázni, meccsre és vendéglőbe, 
de segítenek nekik a ház és víkendház építésében is.

Partnerral kettesben járnak táncolni, vendéglőbe, sétálni, könnyűzenei hangverse
nyekre, strandra, autózni, motorozni és művelődési házba.

A „tevékenységre jellemző közösség tagjaival" metszéspontban kerestük a csoporto
san végzett, intenzív, közösségi tevékenységet folytatókat.Sajnos, meglehetősen lehangoló 
választ kaptunk! 1400 nagy budapesti munkás közül: sportkörben 40, hobbikörben (bé- 
lyeggyűjtő, horgász, sakk stb.) 35, amatőr művészeti csoportban 21 személy tölti szabad 
idejét.

A múltban 300 személy volt sportköri versenyző és 130 sportköri tag. 80—80 hajda
ni néptáncos és színjátszó is felbukkant. Turistaegyesületi tag, bélyeggyűjtő, ének-zeneka
ri tag, versenytáncos klubtag, sakkozó, vadásztársaság vagy modellező köri tag volt 10— 
30 megkérdezett.

Arányok a fiatalok körében

Valamely tevékenység végzése nem választható el a gyakorlás periodicitásától, mert ha va
laki havonként egyszer néz televíziót, az lényegében nem „fogyasztója” a tv-műsornak, aki 
viszont havonta egyszer elmegy komoly zenei hangversenyre, az aktívan érdeklődik a mu
zsika iránt. Válaszaink elsődleges elemzésénél (végzi — nem végzi típusú elemzés) minden 
tevékenységnél — a jellegből adódóan — meghatároztuk, hogy milyen gyakorisággal tekint
jük úgy, hogy még foglalkoznak a kérdéses szabadidő-eltöltési formával.

Az egyes tevékenységeket végzők -  nem végzők aránya a következőképpen alakult 
a 24 éven aluliak esetében.

Tevékenységek Végzi

Televízió nézése
(',?)

Újságolvasás
Mozilátogatás 90

Rádióhallgatás
Szépirodalom olvasása 80

Vendéglő, kávéház, eszpresszó látogatás 70

Sétálás
Táncolás
Strandolás. fürdőzés
Magnó- vagy lemezhallgatás
Vendégségbe járás 60
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Tevékenységek Végzi
■ (%)

Színházlátogatás
Múzeumlátogatás
Természetjárás, turisztika 50

Vendégek hívása 
Káttyázás
Művelődési ház, klub látogatása 
Társadalmi munka 
Kiáll! táslátogatás
Sportverseny látogatása 40

Biciklizés
Könnyűzenei (beat, magyamóta) hangverseny
látogatása
Kertészkedés
Társadalmi szervezeti munka (KISZ, szakszervezet)
Sakkozás 30

Szobanövény nevelése, akvárium 
Kézimunka, szabás, varrás 
Fotózás
Barkácsolás, ház körüli javítások 
Aktív sportolások, szórakozásból 
Motorozás
Tudományos kérdések tanulmányozása
Tudományos könyvek olvasása 20

Szakirodalom olvasása 
Egyéb játék 
Autózás 
Egyéb gyűjtés
Aktív sportolás versenyszerűen 
Állattartás, nevelés
Festés, rajzolás
Kocsmák látogatása, szeszes ital fogyasztása 
Autó- és motorszerelés 
Istentiszteletek látogatása 
Politikai továbbképzés
Horgászás 10
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Tevékenységek Végzi
(%)

Házépítés (saját és másoké) nem hivatásszerűen 
Esti vagy levelező iskolai oktatás 
Komoly zenei hangverseny látogatása 
Egyéb hobbi
Irodalmi alkotás (novella- vagy versírás)
Szakmai továbbképzés tanfolyamszerűén
Bélyeggyűjtés
Zenélés (könnyűzene)
Víkendház-építés, illetve látogatás 5

Nyelvtanulás
Egyéb tevékenységek
Modellezés
Rádióamatőrség
Színjátszás
Filmezés
Zenélés (komoly zene)
Vadászat
Társasági tánc, versenytánc 
Ló versenyzés
Egyéb amatőr művészeti tevékenység 
Néptánc
Más egyházi rendezvény (pl. bibliakör) látogatása 1

Balett ezés

Vizsgálatunk során kísérletet tettünk arra, hogy a budapesti munkásság egyes rétegei 
között a szabadidő-tevékenységek végzési arányaiban mutatkozó különbségeket mérhe
tővé tegyük, s kimutassuk a rétegek ilyen jellegű egymástól való távolságait, Varga Károly: 
Magyar egyetemi hallgatók életfelfogása című munkájában ismertetett módszere alapján. 
Eszerint: „... ha két vizsgálati alany több szempontból való metrikus összehasonlításánál 
csak arra vagyunk kíváncsiak, hogy a szempontok (dimenziók) tekintetében globálisan 
mennyire különböznek egymástól, például erősebben-e, mint egy harmadiktól, akkor, fel
adatunk csupán annyi, hogy kiszámítsuk ennek az N ismérv segítségével egyértelműen 
meghatározott két pontnak az N-ortogonális dimenziójú térben egymástól mért távolsá
gát” (i.m. 124-125 1.).

E mutató alapján úgy tűnik, hogy az életkor a második legerősebben befolyásoló 
tényező. Leginkább az érettségizettek és az általános iskolát el nem végzettek szabadidő
tevékenysége tér el egymástól a „67 ortogonális dimenziójú térben egymástól mért távol
sága” alapján. Ezután pedig a 24 éven aluliaké a 45 éven felüliekétől. Miből adódnak



3 0  / ANDRÁSSY M.: M U N K Á SFIA T A LO K  SZABAD IDEJE.. .

ezek a különbségek? Általánosságban véve, míg a fiataloknál 14 olyan tevékenység van, 
amelyet a megkérdezetteknek több mint a fele végez, 30 tevékenység, amelyet 10—49%, 
és 23, amelyet kevesebb mint a megkérdezettek egytizede kedvel -  addig a 45 éven felüli
eknél csak 7 olyan aktivitásforma van (újságolvasás, tv, rádió, szépirodalom olvasás, ven
dégségbe járás, vendégek hívása és sétálás), amelyet a megkérdezetteknek több mint fele 
folytat, s 34 olyan, amelyet még egytized sem gyakorol. 4

A konkrétumokat vizsgálva kiderül, hogy melyek azok a tevékenységek, amelyek 
végzési arányában a legnagyobb különbségeket a kor szerinti bontásban találtuk. A fiata
lok 90%-a jár moziba, az idősek kevesebb mint egyharmada; a fiatalok kétharmada jár 
táncolni, az idősebbek egytizede sem; a fiatalok háromnegyede vendéglő, presszólátogató 
— az időseknek egyharmada; a 24 éven aluliak egyharmada jár könnyűzenei, beathangver- 
senyre, a/ idősebbek egy százaléka könnyűzenei, magyarnóta-estre. A legfiatalabbak közel 
fele jár művelődési házba, klubba — az idősebbeknek egytizede; az ifjak 22%-a motorozik, 
a 45 éven felüliek 5%-a; a 24 éven aluliak egytizede sportol versenyszerűen, az idősebbek 
közül senki sem.

A következő tevékenységek esetében ugyan nem elsődleges befolyásoló tényező az 
életkor — inkább az iskolai végzettség, a származás szerint alakulnak a végzési arányok —, 
mégis jelentős különbségeket találtunk — a fiatalabbak javára — a magnózás, strandolás, 
természetjárás, sportolás, kártyázás, sétálás, biciklizés, játék, sakkozás, múzeumlátogatás, 
színházlátogatás, könyvolvasás arányaiban is, nem utolsósorban így tükröződik az a tény, 
hogy mintánkban a fiatalabbaknak eleve magasabb az általános iskolai végzettsége.

Néhány tevékenységet azonban a legfiatalabbak közül jóval kevesebben végeznek, 
mint az idősebb korosztályhoz tartozók. A 25—44 év közöttiek majd háromnegyede hív 
vendégeket, a 24 éven aluliaknak kevesebb, mint a fele — nyilván mert nincs lakásuk: ezzel 
függhet össze, hogy a középosztály fele nevel szobanövényt vagy foglalkozik akvárium
mal, a fiataloknak csupán egynegyede; egy újfajta gondolkodásmód térhódítását látszik 
előrevetíteni az a tény, hogy a fiatalok közül kevesebben járnak templomba, kocsmába, 
és kevesebbet kertészkednek, foglalkoznak a „háztáji” gazdasággal, mint az idősebbek. 
Az viszont már korántsem örvendetes, hogy a közép korosztályból lényegesen többen, de 
még a legidősebbek közül is többen foglalkoznak szakmai kérdésekkel, olvasnak szakiro
dalmat, mint a lényegesen több szabad idővel rendelkező 24 éven aluliak.

Várakozásunkkal, előzetes feltevéseinkkel ellentétben nem találtunk lényeges kü
lönbséget a társadalmi közösségi, a szakmai, a művészetek „fogyasztásával” összefüggő, 
valamint az amatőr művészeti és a hobbitevékenységek végzésének arányaiban a fiatalabb 
és az idősebb korosztály tagjai között.

Tevékenységcsoportok; vonzások és taszítások

Vizsgálatunk egyik központi célja volt a szabadidő-eltöltés szerkezetének felrajzolása. Az
az arra kerestünk választ, hogy mely tevékenységek kapcsolódnak, és melyek állnak szem
ben egymással. így lehetőségünk nyílott bizonyos, többé-kevésbé összefüggő tevékenység- 
csoportok kialakítására.

A munka előkészítése során minden tevékenységnél — a jellegből adódóan — megha
tároztuk, hogy mit számítunk „rendszeres” és „ritkán” végzésnek, illetve milyen gyakori
ság mellett tekintjük úgy, hogy nem foglalkoznak a kérdéses szabadidő-eltöltési formával. 
(Ezt a változatot használtuk fel a végzés — nem végzés bemutatása esetében is. Sajnálatos
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módon néhány, főként hobbi és népművelési jellegű tevékenységet a szerkezet vizsgálatá
nál nem tudunk figyelembe venni, mert csak a megkérdezettek elenyésző töredéke végzi 
őket, s ezek is meglehetősen ritkán.

Minden tevékenység összes többivel való kapcsolatát kontingencia-táblák segítségé
vel vizsgáltuk. A khi-négyzet-próba elvégzése után a kapcsolódások esetében a 0,01-es 
szignifikanciaszintet (99%-os valószínűség), a szembenállásoknál pedig a 0,05-ös szintet 
(95%-os valószínűség) fogadtuk el.

A kapcsolat erősségének mérésére a Pearson-féle négyzetes kontingencia- együtthatót 
(jele O), irányának meghatározására pedig a Kendall-féle Q asszociációs együtthatót alkal
maztuk.

A 43 legerősebb kapcsolatból állítottuk össze az 1400 nagybudapesti munkás szabad
idő-eltöltésének szerkezetét ábrázoló alapstruktúrát, amely, alapján a következő jellegze
tes tevékenységcsoportokat és többá-kevésbé életmódtípusokat tudtuk elkülöníteni.

1. Társadalmi közösségi tevékenységek. Az alapstruktúrával nem függ össze. Zárt 
háromszöget alkot benne a társadalmi szervezetben végzett munka, a társadalmi munka és 
a politikai továbbképzés.

2. Szakmai továbbképzés, tudományos búvárkodás. Erős kapcsolat a szakirodalom 
olvasása és a tudományos kérdések tanulmányozása között. Lazábban, háromszöget alkot
va kapcsolódik a múzeumlátogatáson keresztül a művészeti tevékenységekhez. Bár jellege 
ellentmond ennek, a fotózás mégis ehhez a kategóriához közelít leginkább.

Ha a kevésbé erős kapcsolódásokat is figyelembe vesszük, az 1. és a 2. tevékenység- 
csoport egy szerkezetet alkot, magához vonzva az esti és levelező iskolai oktatást, vala
mint a szakmai továbbképző tanfolyamon való részvételt. Az alapstruktúrához főként a 
szakmai jellegű rész kapcsolódik elsősorban, a művészeti tevékenységek (színház, múzeum, 
kiállítások, olvasás) segítségével.

Ha az igen gyenge összefüggéseket is figyelembe vesszük, akkor sem tapasztalhatunk 
vonzást a társadalmi-közösségi és szakmai továbbképzési csoport, valamint a házimunka
szerű, falusi jellegű tevékenységek között — a korreláció negatív: a csoport taszítja az ide 
sorolt aktivitásformákat (kézimunka, biciklizés, motorozás, istentiszteletek látogatása).

3. Művészetekkel kapcsolatos tevékenységek. A csoport magja a múzeum-, kiállí
tás-, hangverseny- és színházlátogatás zárt négyszöge, amely teljes összefüggésrendszert al
kot egymással. A színházlátogatáshoz kapcsolódik a magnó- és lemezhallgatás, a múzeum- 
látogatáshoz pedig a szépirodalmi könyvek olvasása. Bár jellege ellentmond ennek, mégis 
ebbe a csoportba soroltuk a nyelvtanulást, mert a művészeti tevékenységekhez, a komoly 
zenei hangverseny- és a kiállításlátogatáshoz kapcsolódik zárt háromszöget alkotva — bár 
ez a korreláció kissé gyengébb.

A csoport nem elszigetelt. A hat tevékenység négy ponton kötődik az alapstruktú
rához, a társadalmi-szakmai csoport kapcsolatát már említettük, de a természettel, test
mozgással és a társasági tevékenységekkel is fellelhetők lazább kapcsolatok. Nincs vonzás 
azonban (az előbbiekhez hasonló módon) a falusi, házimunkaszerű csoportba sorolt for
mákkal. Három-három művészeti tevékenység taszítja a kocsmalátogatást és a templomba 
járást, kettő a kertészkedést. A kiállításlátogatás szemben áll az állattartással és a horgá
szattal, a színházlátogatás pedig az építkezéssel és a biciklizéssel.

A fentiek alapján művelődési (szakmai tudományos, művészetekkel összefüggő) 
tevékenységek és a falusi jellegű, házimunkaszerü formák teljes különválása állapítható 
meg.



4. Természet, testmozgás. Az erős kötődéseket figyelembe véve a turisztika és a 
strandolás-fürdözés tartozik a csoportba, a művészetekhez és a társas-társasági jellegű te
vékenységekhez kötődve. Kevésbé erős kapcsolódás alapján, de ebbe a csoportba sorolha
tó a sétálás, amely a másik két tevékenységgel zárt háromszöget alkot.

Mindhárom forma taszítja a kertészkedést és az állattartást, a turisztika pedig szem
ben áll a templomba járással.

5. Társas-társasági jellegű tevékenységek.
A) Főként fiatalokra jellemző empört. Magja a táncolás — könnyűzenei hangverseny 

— művelődési ház, klub látogatása — vendéglő, kávéház, espresszólátogatás, mozilátoga
tás ötszöge. A könnyűzenei hangversenylátogatáshoz kapcsolódik a versenyszerű sporto
lás.

B) Főként férfiakra jellemző tevékenységek. A sportversenyek, meccs látogatása, a 
sakkozás és kártyázás tartozik elsődlegesen a csoportba.

C) Vendégeskedés. A legerősebb kötődést mutató páros: a vendégek hívása, vendég
ségbe járás. Az alapstruktúrában nem függ össze semmivel.

A lazább kapcsolatokat figyelembe véve a fiatalokra jellemző csoportba kapcsolódik 
a sportolás és a horgászás; a férfiakra jellemző részbe a kocsmalátogatás, italozás; a presz- 
szó-vendéglő látogatáshoz a vendégeskedés. A 14 tevékenység az erősebb és lazább kötő
désekkel csaknem teljesen összefüggő egységet alkot.

Az alapstruktúrával való hat érintkezési pont főként a művészeti és a természet-test
mozgás csoporthoz vezet.

Figyelemre méltó, hogy a mozilátogatás, versenysport, horgászás, kártyázás, kocs
malátogatás esetében semmilyen szignifikáns kapcsolatot nem találtunk a társadalmi kö
zösségi tevékenységekkel.

A tizennégy tevékenység közül nyolc taszítja a kézimunkázást (férfiakra jellemző te
vékenységek!) négy a szoba növény nevelést és három a kertészkedést. Ezen kívül a mozi
látogatás szemben áll a politikai továbbképzésen való részvétellel; a könnyűzenei hangver
senylátogatás a szakirodalom olvasásával; a művelődési házak látogatása és a versenyszerű 
sportolás a víkendház-látogatással; a sakkozás a rádióhallgatással és az istentiszteletek láto
gatásával; a kocsmázás pedig a rádióhallgatással, magnózással, olvasással. Érdekes, hogy a 
a vendégek hívása és a mozilátogatás is taszítja egymást.

6. Házimunkaszerűen, otthon végezhető, lakással, tulajdonnal, közlekedési eszköz
zel kapcsolatos tevékenységek.

A ) Főként városi jellegű empört. Az alapszerkezetben itt találjuk az autózást, autó- 
és motorszerelést, barkácsolást. Az autózáshoz oly erősen kötődik a versenyszerű sporto
lás, hogy az elsődleges kapcsolat alapján ebbe a csoportba tartoznék. Az „Y” alakú szer
kezet középpontjában az autó- és motorszerelés áll, a szárakon kötődik a társas-társasági, 
valamint a falusi jellegű házimunkaszerű tevékenységekhez.

B) Főként falusi jellegű tevékenységek. Elsődleges a motorozás, állattartás és ken 
tészkedés elkülönült csoportja, mely csupán az autó- és motorszerelésen keresztül kapcso
lódik a szerkezethez.

A lazább kapcsolatokat is figyelembe véve a városi jellegű csoportba soroltuk a vi- 
kendház-építést és látogatást, a falusi jeliegűbe pedig a házépítést és a biciklizést, vala
mint az istentiszteletek látogatását, amely az állattartáshoz (!) kapcsolódik a legerősebben. 
Inkább taszításaik logikája alapján tartozik a csoportba a szobanövény nevelés és a kézi- 
munkázás.
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E tevékenységcsoport a legelszigeteltebb. A kapcsolatok hálója az alapstruktúrában 
és a lazább kötődést kimutató részletrajzokon is igen ritka, csak a barkácsolás és a közle
kedési eszközökkel kapcsolatos foglalatosságok kötődnek a többi aktivitásformákhoz.

Ezen túl azonban, míg a többi csoportba tartozó 39 tevékenységnél összesen 8 ne
gatív előjelű összefüggés volt, a falusi csoportba tartozó 8 tevékenység esetében 33 taszí
tást regisztrálhattunk, szemben állnak listánk csaknem minden aktivitásformájával, 
kisebb-nagyobb erősséggel.

7. Tömegtájékoztatási eszközök felhasználása. A rádió hallgatás, televízió-nézés, új- 
sagolvasás a megkérdezettek között csaknem általános, így jellemző, erős kapcsolódások 
nem alakulhattak ki velük kapcsolatban. Egyetlen kissé erősebb összefüggést találtunk: 
az újságolvasás és a sportmérkőzés, meccs látogatása között.

8. Amatőr művészeti tevékenységek. Festés, rajzolás; könnyűzenélés; irodalmi alko
tás; amatőrfilmezés; komolyzenélés; társasági tánc, versenytánc; színjátszás; néptánc; ba
lett; egyéb amatőr művészeti tevékenység. A struktúra-vizsgálatba nem lehetett bevonni, 
mert csak a megkérdezettek 1-5%-a végzi őket.

9. Hobbitevékenységek. Bélyeggyűjtés; rádióamatőrség; modellezés; lóversenyzés; 
vadászat; bibliakör; egyéb játék; egyéb hobbi; egyéb gyűjtés; egyéb tevékenység. Nem vol
tak elemezhetők előfordulásuk alacsony gyakorisága miatt.

24 éven aluli fiatalok tevékenységszerkezete

Bebizonyosodott, hogy a tevékenységek közötti kapcsolatok bizonyos állandóságot mu
tatnak. A teljes alapsokaság tevékenységstruktúrájához viszonyítva igen kevés eltérést 
tapasztaltunk a fiatalok válaszai alapján kialakuló szerkezetben.

Úgy tűnik, hogy a tevékenységek „minőségét” jobban követő, „tisztább” lett a kap
csolatrendszer. Legfeltűnőbb, hogy a mozi középponti szerepe megszűnt, négy kapcsoló
dási pontja (művelődési ház, olvasás, strand, színház felé) hiányzik, a könnyűzenei hang
versennyel pedig lényegesen lazább összefüggést mutat. Ezenkívül hiányzik a színház- 
strand; versenysport—utazás; versenysport—autózás; versenysport—könnyűzenei hangver
seny vonzat. Abból adódik ez a változás, hogy a fenti tevékenységekben az összmintán belül 
az volt a közös, hogy valamennyit fiatalok végzik, a fiatalokon belül azonban eltérő élet
módtípusokat jelölhetnek.

A természet-testmozgás tevékenységcsoport „felrobbant”. (Hiányos volt eddig is, 
mert a sport és versenysport más szerkezetbe tartozott.) A túrázás korábbi erős kapcsoló
dását fenntartva és a strandoláshoz fűződő vonzatát gyengítve átkerült a művelődési cso
portba, és itt helyezkedik el a sportolás is; a strandolás viszont a társasági tevékenységgel 
mutat affinitást.

Mint a cikk végén levő ábrán bemutatott alapstruktúrából kiderül, nagyjából 4 jól 
elkülönülő részre osztható a struktúra: politika, művelődés, szórakozás, tulajdonnal ösz- 
szefüggő tevékenységek.

1. Társadalmi-közösségi tevékenységek.
Politikai továbbképzés, társadalmi munka, társadalmi szervezeti munka. A teljes minta 
esetében teljesen elkülönült az alapstruktúrából és csak lazább szinten kapcsolódott a szer
kezethez. Az ifjúsági szervezet működési tevékenységét jelzi, hogy a fiatalok esetében erő
sen kapcsolódik a színház- és múzeumlátogatáshoz. Érdekes azonban, hogy a politikai ak
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tivitás a fiatalok esetében nem jár szorosan együtt a szakma elmélyült tanulmányozásával, 
mert hiányzik a tevékenységcsoport összefüggése a szakmai tevékenységcsoporttal, amely 
viszont az összes megkérdezett esetében kimutatható volt.

2. Művelődési tevékenységek. Magját alkotja a teljes mintában külön csoportot képező 
művészeti tevékenységcsoport (kiállítás-, múzeum-, színház- és hangversenylátogatás) tel
jesen zárt négyszöge. A komoly zenei hangversenylátogatáson keresztül kapcsolódik hoz
zá a szakmai csoport (szakirodalom olvasása és tudományos könyvek olvasása), és itt jele
nik meg a nyelvtanulás; a múzeumlátogatáshoz kötődik a természetjárás, túrázás. Ha a la
zább kapcsolódásokat is figyelembe vesszük, e tevékenységek szinte zárt rendszert alkot
nak, bekapcsolva a szépirodalom olvasását, a fényképezést, sportolást és magnózást.

3.Szórakozás. (Társas-társasági tevékenységek.)
A múzeumlátogatáson keresztül kapcsolódik a művelődési tevékenységekhez, ugyanakkor 
a munka jellegű csoporttal több ponton érintkezik, akár falusi jellegűek, akár városi jelle
gűek is azok. További elemzést érdemelne, hogy vajon a szakmai továbbképzés miért a 
meccs sakk versenysport háromszögre kapcsolódva épül bele a szerkezetbe.

A kevésbé urbanizált életmód, sajnos, a 24 éven aluliak esetében is kimutatható, 
mint ezt a munkatevékenység csoportja mutatja.

4. Munkatevékenységek. Itt szintén elkülönülnek a városi és falusi jellegű formák. A ker
tészkedés állattartás -házépítés háromszöge ugyanúgy megjelenik, mint a teljes minta ese
tében, legfeljebb nem szigetelődik el teljesen, hanem szoros összefüggést mutat a vendé
geskedéssel és a kocsmázással. Mindenesetre a művelődési tevékenységek taszítását nem 
tudtuk kimutatni, tehát a fiatalok esetében nem oly erős az elutasítás.

Súlyos problémát jelez véleményünk szerint az, hogy a városi jellegű, házzal tulaj
donnal összefüggő tevékenységek, a fiatalok esetében is igen csekély affinitást mutatnak 
a művelődési, szakmai és politikai tevékenységek iránt, s vajmi csekély a valószínűsége an
nak, hogy az életkor előrehaladásával ebben a viszonyban változás állna be.
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24 éven aluli fiatalok tevékenységszerkezete (Alapstruktúra)



Havas Gábor

A TRADICIONÁLIS SZAKMUNKÁS 
A VEGYIPARBAN

Ez az írás egy hosszabb tanulmány részlete, amely egy, a munkás és a technika kapcsolatá
val foglalkozó kutatás eredményeit összegezi. A kutatásban a munkásnak a technikához fű
ződő viszonyát a munkakultúra fogalmával kívántuk megragadni. Abból indultunk ki, 
hogy a munkásságot a származás, a gyerekkori neveltetés, az iskolázottsági szint, a szak
mai képzettség, a foglalkozástörténet, a jelenlegi életvitel és egy sor egyéb tényező egy
mástól eltérő életformájú rétegekre, azaz különböző életforma-csoportokra bontja, és a 
munkás technikához fűződő viszonya is az életformák rendszerébe ágyazódik. Az alkal
mazott technika és az életforma dinamikus kölcsönhatásban áll egymással. Egyrészt a tár
sadalmi csoportok szintjén hosszú és fokozatos fejlődés eredményeképpen alakultak ki 
olyan életforma-csoportok, amelyek egymástól lényegesen eltérő munkakultúrákat hoztak 
létre, másrészt a munkakultúra kialakulása az egyén életében is hosszú, fokozatos és 
komplex folyamat. Éppen ezért az a tény, hogy egy-egy egyén vagy csoport milyen tech
nikával került kapcsolatba, nem véletlen, hanem elsődlegesen az életforma-csoportok 
rendszeréből következő szelekciós mechanizmus működésének eredménye. Másrészt a 
technika — de elsősorban az adott munkakultúrához képest új, másfajta technika — aktí
van visszahat magára a munkakultúrára, és ennek közvetítésével az életforma egészére is. 
Vizsgálatunkban arra kerestünk választ, hogy az alkalmazott technika és az életforma-cso
portok találkozásából milyen munkakultúra-típusok jönnek létre. A technika természete
sen egy adott gazdasági szervezet sajátos közegébe ágyazódik, és működése sem független 
a gazdasági szervezet speciális jellemzőitől. A gazdasági szervezet közvetíti a társadalmi- 
gazdasági rendszer jellegéből eredő hatásokat, a makrostrukturális anyagi-gazdasági ténye
zőket. A munkakultúrát tehát az adott gazdasági szervezet, az adott technika és a megha
tározott szubkulturális háttérrel rendelkező munkás kölcsönhatása alakítja ki.

Az alábbiakban egy munkakultúra típust szeretnénk vázlatosan bemutatni.
A háborút követő, sőt még az 50-es években is a vegyipari munkással szemben tá

masztott követelmények, a munkafeltételek, a technológiai eljárások, az alkalmazott tech
nikák hagyományos alapokon nyugodtak. A többnyire korszerűtlen berendezések mellett 
a hagyományos munkakultúra uralkodott. A kisebb méretű készülékekén a maihoz képest 
jelentéktelen mennyiségű anyagot lehetett feldolgozni. A gyártás szakaszosan folyt, az 
egyes fázisok élesen elkülönültek egymástól. Az átállást az egyik fázisról a másikra általá
ban igen nehézkesen, körülményesen lehetett csak megoldani. Az anyagmozgatás, de sok
szor maga a gyártási művelet is olyan körülmények között zajlott le, hogy a munkás sok
kal, közvetlenebb, személyesebb kapcsolatba kerülhetett az anyaggal. Nemegyszer érzék
szerveire hagyatkozva kísérte figyelemmel a munkafolyamatokat, végezte el a szükséges 
műveleteket. A munka tapasztalati elemeinek jelentőségét növelte, hogy a hagyományos
nak számító nyomásmérőn és higanyos hőmérőn kívül nemigen voltak műszerek.



„Jobban szerettem azt a régebbi típusú munkát, ahol kisebb készülékeken, kisebb mennyiséget 
lehetett csinálni, és mondjuk jobban láttam magam előtt, hogy mégis hogy alakul át az anyag. Itt 
ilyen nincs, mert minden a készüléken belül folyik.”

„Hát abban az időben inkább kellett odafigyelni, mint a műszerezettségre támaszkodni. Azon 
az egy helyen, mindig ott érzékeltük a legjobban, és elsőnek, ha a túlmelegedés már fog kezdődni. 
Úgy látszik, hogy vagy vékonyabb, vagy ritkább volt... Úgyhogy már akkor is volt egy kialakult gya
korlat, hogy sokszor az is megnyugtatott, hogy azt a helyet megtapiztuk.”

„A boszorkánykonyhára kerültem. Üstök voltak. Ilyen befalazott tűzhely, és belelógott az üst. 
Nyitott volt. És egy kanálszerű valamivel szedtük ki pl. az egyik üstből a brómsót. Fahordókba raktuk, 
ami még kis nedvesség volt, szépen kifolyt az oldalán a hordónak.”

A hagyományos technikával és technológiával együtt járt a szerszámok, különböző 
segédeszközök, szerelési manőverek, a „barkácsolás” nagyobb szerepe. A hagyományos 
vegyipari szakmunkás egy kicsit lakatos is volt, sokszor a pillanat diktálta kényszermegol
dásokra volt utalva, ha a technikát működtetni akarta.

„Szíjazott fugák voltak. Ha a szíj elszakadt, a fuga berázkódott, az anyag nem rakódott rája ren
desen, mert hát slagon engedtük rá az anyagot a nyitott tetőre. Egy ember volt csak, volt három-négy 
centrifugája. Közvetlenül ráengedte volna a harmadikra vagy a negyedikre, akkor mi történt: az egyik 
szíj elszakadt. Na most a kapocs ugye kiszakadt, akkor neki le kellett vágni vagy hozzá kellett toldani, 
és úgy betenni újra azt a kapcsot, hogy bele is tudja tenni ezt a rögzítő szeget, hogy a két szíj így egy
beszaladjon. Szóval, hogy sima felülete maradjon. De ezek nagyon gyakoriak voltak. Na mostan nem 
volt erre külön ember, mindenki saját maga csinálta.”

A munka fizikai terhei mellett az egészségi ártalmak is sokkal nagyobbak voltak. 
A vegyi anyagokat sokszor nyitott hordókban szállították és tárolták, a készülékekbe a 
nagy munkanyílásokon át kézzel öntötték be. Általában lényegesen több alkalom volt ar
ra, hogy a munkást ártalmas vegyi hatások érjék, vagy az egészségre kifejezetten káros kö
rülmények között végezze munkáját. A biztonságos üzemelés feltételei sem voltak adot
tak, gyakran fordultak elő robbanások, tűzesetek.

„Aztán felrobbant a gyártás. Hát akkor lett felújítva az üzem, a festők még ott dolgoztak, a csö
veket festették. Vadonatúj volt minden. De nagyon veszélyes üzem is volt az. Volt olyan, hogy maga a 
tűzoltó, aki oda járt ellenőrizni, az csinált tüzet. Volt, nem egyszer. Bement a vágóhelyiségbe, ahol 
vágták a fémnátriumot, ráragadt a cipőjére, bevitte a terembe, azután már tűz is volt.”

A vázolt tényezők együttvéve azt eredményezték, hogy a munkást egy nyersebb, 
durvább, de közvetlenebb viszony fűzte a technikához. A műveleti finomságok, a „ve
gyészkedés” elmélyült mozzanatainak hatását a munkakultúrára a munkakörülmények 
részben közömbösítették. Természetesen a gyár munkástársadalma akkor sem volt egysé
ges. A két szélső póluson a gyártási folyamat lényegi részét irányító, szabályozó, nagy 
szakmai tudással rendelkező „előmunkás” és a zömmel kiegészítő feladatokat végző, 
anyagmozgató segédmunkás helyezkedett el. Az előbbire hárultak a legnagyobb felelőssé
get kívánó műveletek, az utóbbira a fizikailag legmegerőltetőbb és legkellemetlenebb fel
adatok. A két típust igen nagy távolságok választották el egymástól a gyári hierarchiában,
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még akkor is, ha a segédmunkásnak is megvolt a lehetősége arra, hogy idővel előnrunkássá 
váljék. Az előmunkás pozíciója irigyelt és tekintélyt parancsoló státus volt, alakjához fél
tékenyen őrzött, a segédmunkás elől „elzárt” szakmai titkok kapcsolódtak. Szigorú, szo
kásszerűségen és a gyári tradíciókon alapuló szabályai voltak annak, hogy mit csinálhat és 
mit nem csinálhat a segédmunkás. Mi az, ami már az előmunkás birodalmához tartozik, és 
ha más beleavatkozik, akkor megsérti az Íratlan szabályokat. Ahhoz, hogy egy munkás a 
gyári hierarchiában előre tudjon haladni, alkalmazkodnia kellett a szokásokhoz, szinte 
észrevétlenül át kellett vennie azokat, és saját aktivitásával kellett ellensúlyoznia a nála 
magasabb pozícióban lévő, nagyobb tapasztalatú és tudású munkás szakmai elzárkózását. 
Aki e szokások ellen fellázadt, az saját előmeneteli lehetőségeit nehezítette meg. A rend
kívül erős és megszilárdult tradíciók, a többszöri átszervezések, a megszüntetett régi és 
helyettük beállított új gyártások, a teljesen új és más jellegű technika, technológia ellenére 
továbböröklődnek, és megváltozott formában máig nyomonkövethetők a gyár életében.

„Akkor volt négy készülék, hatan voltunk hozzá. Hát pl. olyan megosztásban, hogy az termé
szetes volt, hogy a műszakvezető az nem csinálhat semmit. Úgyhogy úgy kellett ellesni, hogy mégis, 
hogy működik, mert nem is lehetett megkérdezni. Legalább el kellett tölteni öt évet, hogy készüléket 
kezelhessen. Egy műszakvezető annyit számított, mint egy üzemvezető. Akkora tekintélye volt. Volt 
egy műszakvezető-helyettes, aki csak a fölfűtésekkel foglalkozott, az összes készüléket ő kezelte. 
Na most volt a többi ember. Minden készüléknek volt egy szedője, azoknak az volt a feladata, hogy azt 
figyeljék. Úgyhogy még az emeletre föl se lehetett menni nekünk. Ilyen segédmunkás nem nyúlhatott 
semmihez. Ezenkívül már a mellettem levőkészülék szedőjét sem volt szabad megnéznem. Mert hát nem 
szabad. Ezzel kell foglalkozni, kész. A műszakvezető-helyettes azt csinálta, hogy mikor gőzt adott a ké
szülékre, ide tette a kabátját úgy. hogy én ne lássam. Ha nem érdekelt volna, hogy miről van szó, azóta 
is a szedőt figyelném.”

A munkavégzés vázolt módjában lényeges változás csak a 60-as évek elején követke
zett be. Ekkor kezdődtek azok a nagyobb arányú rekonstrukciók, korszerűsítések, ame
lyek a gyártási technológiák átalakulását, a munkásokkal szemben támasztott követelmé
nyek fokozatos változását hozták magukkal. Az anyag a gyártás egyik fázisától a másikig 
zárt vezetékeken halad, a korszerűbb berendezések mindinkább elszigetelik a munkást a 
gyártási folyamattól. A kapcsolat közvetettebbé, áttételesebbé válik. Az érzékelés szerepe 
csökken, a készülékekben zajló vegyi folyamatokról az egyre jobban szaporodó műszerek 
„tudósítanak”. A műszerek által jelzett számokból, értékekből kell következtetni a gyártás 
rendellenességeire, sőt a hibák okaira is. Tulajdonképpen a műszerek mondják meg azt is, 
hogy mit kell tenni a hiba elhárítása érdekében. A folyamatos technológia azt jelenti, hogy 
a munkafolyamat kezdetén egyenletesen adagolják a nyersanyagokat a berendezésekbe, a 
végén pedig szünet nélkül ürül a késztermék. És közben a munkásnak a műszerek ellenőr
zésén és az esetleges üzemzavar elhárításán kívül „semmi dolga”.

Természetesen a hagyományos gyártási eljárások és a teljesen automatizált, folyama
tos technológia között az átmenet különböző fokozatai lehetségesek, de minden lépcső
fok közelebb visz az új típusú vegyipari munka kibontakozásához.

A háború előtti és az azt követő évek hagyományos gyártási körülményei, munka- 
módszerei és munkaszervezeti formái kitörölhetetlen nyomot hagytak azoknak a mun
kásoknak a munkakultúráján, akik ebben az időszakban kezdték a vegyipari pályafutásu
kat. Munkavégzésükben, munkahelyi magatartásukban, a technikához fűződő viszonyuk
ban ma is kimutathatók azok az attitűdök, szokások, jellegzetes vonások, amelyek még az
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indulás éveiben alakultak ki. Ezért beszélhetünk az idősebb szakmunkásoknak a hagyomá
nyos vegyipari munkában gyökerező, tradicionális munkakultúrájáról.

A ma tradicionálisnak nevezhető szakmunkások a származás, az előélet, a korábbi 
életforma szempontjából két alapvetően különböző nagy csoportba oszthatók. Az egyik 
csoportot a szegény származású, nagyon szűkös körülmények között nevelkedett, alacsony 
iskolázottságú munkások alkotják. A gyárba lépésüket megelőző évekre életük rendezet
lensége, a rosszul fizető, nehéz munkák közötti hányódás, a rendkívül rossz lakás- és anya
gi viszonyok, és a magukra utaltság volt a legjellemzőbb. Életformájukat, társadalmi hely
zetüket jól érzékelteti a következő interjúrészlet:

„Énszerintem nagyon sokat számít az, hogy valaki milyen családból származik, hogy jók voltak-e 
a szülők körülményei. Akkor máskakkor a gyerekről valahogy gondoskodnak. Ha meg nem... Nézze, 
lehet, hogy nevetséges, ha egy ötvenévcn felüli valaki ilyet mond, de mégis szerintem ott kezdődnek a 
dolgok, nem vicc. Nagyon keveset tudtam a szüléimről, jóformán csak a szegénységet. Anyám az egy 
Miskolc környéki faluból valósi volt, apám az pesti. Én ott születtem Miskolc mellett, Mályi faluban. 
Már akkor a szüleim pesti lakosok voltak, de amikor én születtem, akkor itt semmi megélhetésük nem 
volt, és lementek oda, hogy ott a rokonok körében hátha jobban ellesznek. Ott aztán nem sok időt töl
töttünk, mert az sem volt jobb, úgy látszik, hanem visszajöttünk Pestre. Akkor anyám az meg is halt. 
Pár hónapos lehettem. Akkor engem örökbe adott az apám. Volt még négy testvérem, mind idősebbek, 
fiú volt az is mind a négy, azok azóta mind meghaltak, kettő, mint hadifogoly, kettő meg betegségben. 
Volt olyan is, hogy az édes szüleimnek a gyerekekkel együtt csak ágybérletük volt, meg hát olyan is, 
hogy még a hatósággal is meg volt a baj nemegyszer, mert ha másképp nem tudták megoldani, akkor 
csak úgy beszállásolták magukat ilyen lakatlan épületbe, azután jött a rendőrség, kilakoltatás, miegy
más. Előfordult olyan is, hogy apám már nem bírt mást csinálni, és odaadta a testvéreimet, hogyhát 
ott hagyhassa a nevelőszüleimnél azokat is. A nevelőszüleim meg nagyon rendes emberek voltak, és 
akárhogy is, mégha ők nélkülöztek is, ezt mindig megtették. Itt Palotán jártam az általánost. Mikor 14 
éves koromban elmentem, hogy szakma után nézzek, emlékszem, hogy nem mertem bemenni a mes
terekhez, mert ha hangosabban rám szóltak, elpityeregtem magam. Aztán az is kialakult bennem, ami 
minden fiatalban megvan: bizony nemigen szerettem komolyabban dolgozni. Úgyhogy sokfelé megfor
dultam, maszekoknál, kisiparosoknál, akkoriban ez ment, sokat megfordultam az építőiparban. Voltam 
kőműveseknél, tetőfedőknél, vizeseknél, azután az asztalosiparban. Szóval lehet azt mondani, hogy mi
kor ott lett volna az ideje a szakmaválasztásnak, akkor én nem tettem ezt meg, hanem majd csak ké
sőbb, a katonaság, a háború, sőt a hadifogság után. Akkor pont kapóra jött az egyik barátom, hogy ő a 
Chinoinban van, nem akarok-e oda menni, ő be tud vinni.

A gyárba kerülés a viszonylagos megállapodás lehetőségét kínálta számukra. Általá
ban véletlenszerűen adódó személyes kapcsolat vagy a környezetükben élőktől kapott öt
let sodorta őket ide, és nem tudatos megfontoláson alapuló választás. Új munkahelyüktől 
elsősorban biztonságosabb állást és kényérkeresetet, esetleg valamivel magasabb bért vár
tak. A gyáron belüli további lehetőségekről semmilyen elképzelésük nem volt. Gyári pá
lyafutásukat a legnehezebb kiszolgáló, anyagmozgató segédmunkával kezdték, sőt eseten
ként egészen perifériális, a vegyi üzemekhez közvetlenül nem is kapcsolódó munkaterüle
ten. A vegyi folyamatokhoz, a műveletek szaktudást kívánó részéhez nem sok közük volt. 
A vegyipari munkának ezt a részét hosszabb ideig csak kívülről és „messziről”, a személyes 
kapcsolódás lehetősége nélkül figyelhették.
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Sokszor a váratlanul adódó emberhiány vagy más véletlenek is szerepet játszottak 
abban, hogy egy idő után készülékhez kerültek, és tanulni kezdhették a szorosabban vett 
vegyipari munka alapelemeit. A betanulási folyamatban, a „szakmai” előrehaladásban az 
egymástól eltérő magatartásoknak igen nagy szerepe volt. A fiatalabb, dinamikusabb vagy 
lehetőségeket jobban felismerő munkások sokszor korábbi életük hátrányos következmé
nyeivel is megküzdve vállalták a gyakori munkakörváltozást, és törekedtek arra, hogy ily 
módon a bonyolultabb műveletekkel, eljárásokkal is megismerkedjenek. A szegény szár
mazású, rendezetlen életformájú munkások többsége viszont ragaszkodott a már begyako
rolt egyszerűbb műveletekhez — még ha ezek fizikailag nagyobb erőfeszítést is kívántak —, 
és mindvégig a minél kisebb felelősséggel járó, minél egyszerűbb feladatok felé orientálódva 
máig betanított munkások maradtak. A vázolt munkaerőtípus dinamikusabb, törekvőbb 
része azonban, ha lassan is, de előrébb tudott kerülni a munkaköri hierarchia egészen fi
nom megkülönböztetéseket is magában foglaló lépcsőfokain. A munkakör változása per
sze nem mindig a szakmai elmélyülés különböző állomásaival függött össze. Ezek a munká
sok gyakran kényszerültek átmenni egyik üzemből a másikba különböző mérgezési tüne
tek, megbetegedések, egészségi ártalmak, vagy éppen a munka közben kirobbanó konflik
tusok miatt. Ennek a munkaerőtípusnak sokszor nem is a munkafolyamatok megtanulása, 
hanem az emberi beilleszkedés jelentette a nagyobb problémát. A szegénységben szociali
zálódott, hányatott életű, indulataik fékezésére kevésbé képes munkások sokszor nehezeb
ben tudták elfogadni a merev konvenciókat, átvenni a szokásokat, és sokuknál az összeüt
közések más műszakba vagy más üzembe kerüléssel végződtek. A gyáron belüli munkatársi 
kapcsolataikban a más típusú munkaerőnél nehezebben tudták és tudják függetleníteni 
magukat a személyes rokon- és ellenszenvektől, nehezebben tudták és tudják elfogadni a 
formális rendszer hatalom- és tekintélyviszonyait, de mivel a szervezeti rendszer működé
si mechanizmusait sosem voltak képesek igazán átlátni, ezért az informális rendszerbe se 
tudtak beilleszkedni. így gyári pályafutásukat máig gyakori konfliktusok és lázongások ki
sérik.

A szakmunkásbizonyítványt az 50-es évek gyorstalpaló tanfolyamain szerezték, de 
gyári útjukat ezután is inkább jellemezték hullámzások és a zökkenők, mint az egyenletes 
emelkedés a hierarchiában. A szakmai képesítéssel és hosszabb gyári tapasztalatokkal a há
tuk mögött se szívesen vállalják a nagyobb felelősséggel járó beosztásokat. A szűkén vett 
munkafeladatok ellátása semmilyen problémát nem okoz nekik, e téren a nagy rutin már 
kellő magabiztossággal társul, de az emberek irányítása, a fölfelé irányuló „elszámolási” és 
felelősségvállalási kötelezettség még mindig idegen tőlük, sőt esetenként kifejezetten nyo
masztó súllyal nehezedik rájuk. Szívesebben belemennek abba, hogy egy-egy műszak 
második-harmadik embereként, formális pozíció nélkül vagy minimális formális pozíció
val, de a nagyobb felelősség súlya nélkül segítsenek be másoknak, és vállaljanak át a mun
kakörükbe nem tartozó feladatokat. Ha esetleg mégis eljutnak műszakvezetői vagy helyet
tesi beosztásokba, akkor éppen a felelősséggel járó túlzott feszültség felerősíti magatartá
suk jelzett vonásait, és az éles összeütközések közepette rendszerint nem tudják sokáig 
tartani kivívott pozíciójukat. Az ilyen típusú szakmunkások között sok olyat találunk, 
aki hosszabb-rövidebb ideig volt már műszakvezető, de jelenleg beosztott munkásként dol
gozik. A felsorolt tényezőkből áll össze a munkával szemben tanúsított magatartásuk 
„ars poeticája” : a felelősség csak mint a saját munkájukért vállalt felelősség játszik szere
pet. A hozzáállás, a lelkiismeretesség számukra abszolút érték, fontosabb a szakmai elmé- 
lyültségnél, mert a vegyipari munka döntő mozzanatának tartják. Munkájukkal kapcsolat
ban sem a szakmai fogások, hanem a lelkiismeretesség jelentőségét hangsúlyozzák.



HAVAS Ci.: A TRADICIONÁLIS SZAK M UNKÁS A VLGYIPARBAN / 41

A tradicionális szakmunkások másik csoportja egészen más előzmények után került 
a gyárba. Mindannyiukra jellemző, hogy életük korábbi szakaszában a gyárban kivívott 
státusuknál magasabb mobilizálódási esélyeik voltak, vagy azzal egyenrangú más pályán 
indultak. Tágabb perspektíváikhoz elsősorban a magasabb iskolázottság adott alapot. Hogy 
ezeket nem sikerült megvalósítaniuk, abban részben a 40-es évek végének és az 50-es évek 
elejének társadalmi változásai, részben a hátrányos indulás játszott szerepet. Ennek a tí
pusnak a képviselői között találunk olyanokat, akika négy polgári elvégzése után valami
lyen tercier szakmát tanultak, el is kezdtek dolgozni ezen a területen, de helyzetük kü
lönböző okok miatt bizonytalanná vált, és ezért kénytelenek voltak felcserélni pl. a keres
kedői pultot a gyárral. Mások az elsőgenerációs értelmiségivé válás útján indultak, elkezd
ték vagy be is fejezték a középiskolát, de az anyagi gondok, vagy a „felhajtó energia” elég
telensége miatt többre nem futotta. Esetleg a gyors mobilizálódás reményét felcsillantó 
pálya (pl. katonatiszti) nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Ez az iskolázottabb 
típus sokkal tudatosabban választotta munkahelyéül a vegyipart, és ezen belül éppen egy 
nagy hagyományokkal rendelkező gyógyszergyárat. Számítottak a gyors előrehaladás le
hetőségére, és a vegyészet mint szakterület is vonzotta őket. Összehasonlításul érdemes 
néhány részletet idézni annak illusztrálására, hogy a gyárba lépést megelőző helyzetük mi
lyen élesen különbözik az előző csoportétól.

„Eredetileg fodrász voltam, ez volt a tanult szakmám. Mikor én rájöttem arra, hogy a fodrász- 
ság már nem megy, az első munkahelyem a Szent István körúton volt. Hirdetésre mentem oda, az volt 
benne, hogy megbízható, leinformálható stb. Kérem e tulajdonosok Sulyok és Márkus voltak, ez volt az 
üzlet neve, mert üzlet volt. egy kávé-tea szaküzlet. A presszók akkor szaporodtak el Budapesten gom
bamódjára, és ezeket ki kéllett szolgálni. Én ott főképp a kávéval foglalkoztam, nekem pörkölni kellett, 
majd kihordani a megrendelőknek. Mondhatni, hogy nekem a vegyiparom itt kezdődött. 40 fajta kávé 
volt. Ismerni kellett a 40 féle kávénál majdnem úgy, mint az oldószereknél a különböző forrpontokat. 
Mert az egyik 14 perc alatt, a másik 18 perc alatt, a harmadik 16 és fél perc alatt pörkölődött. És tes
sék a keveréket úgy létrehozni, hogy ne égjen össze a kávé. Meg kell mondani, hogy nem ment egyik 
napról a másikra, hanem hónapokig tartott, hiszen ott sem lehetett megtenni azt kérem, 30 kiló kávé 
elégett. Akkor a gyárban lehetett keresni 700-800 forintot, ő adott nekem 1000-1200 forintot. Ünne
pek ha jöttek, mindig adott plusz 200-300 forintot. De aztán én láttam azt, hogy itt soron következik a 
gyarmatárú behozatalának korlátozása, illetve a maszek világ beszüntetése és az államosítás. 49 őszén 
kértem a főnökömtől egy felmondólevelet. Azt mondja, hát miért adjak én magának felmondólevelet, 
hát el van látva rendesen munkával, nincs semmi probléma köztünk, kölcsönösen meg vagyunk eléged
ve. Hát valóban így is volt, csakhogy azt mondtam, hogy nézze, én biztosabb alapokra akarok helyez
kedni. Magának holnap lehúzzák a rolóját, és akkor én hova megyek kávét pörkölni? 50 febru% elején 
kicsikartam tőle a felmondólevelet. Akkor lementem a munkaközvetítőbe. Másképp nem is igen lehe
tett elhelyezkedni. Hát oda érek. alig lépek be az ajtón, hallom, kiabálják, három embert kérnek a 
( Ionomba. Gyógyszergyár. Na kérem, már jelentkeztem is .(Ha akkor nem a vegyiparba csöppen, ha
nem nnmd/rk a vasiparba ' ) Azt már meggondoltam volna, azt hiszem. Oda be sem csöppentem volna. 
Valahogy nem volt olyan vénám. Ha a kávépörkölést tekintjük, az is ehhez hasonló dolog. És selejtet 
ott se lehetett csinálni, az drága mulatság lett volna.”

Gyáron belüli pályafutásuk is másképp alakult. Igaz, hogy szakképzettség hiányában 
a „készülék-hierarchiát” nekik is be kellett járni, de ez sokkal gyorsabban történt, mint is
kolázatlanabb társaik esetében. Könnyebben tudtak alkalmazkodni a gyári szokásokhoz, a 
formális szervezethez. Elfogadták szabályaikat, és cselekvésüket ehhez igazították. Nagyobb



áttekintőképességük következtében az első pillanattól kezdve otthonosabban mozog
tak a gyárban. Hamar felismerték a szakmai és szervezeti előrehaladás lehetőségeit. Az el
ső adandó alkalommal elvégezték a szakmunkás tanfolyamot, és viszonylag hamar megin
dultak a munkaköri hierarchia magasabb po/iciói felé. A zökkenőmentes előrehaladás biz
tonságot adott, és több-kevesebb kárpótlást nyújtott a korábbi meg nem valósult törekvé
sekért. Mivel a vegyipari technika kezelésének elsajátítása nem okozott különösebb prob
lémát, több energiájuk maradt a szakmai elmélyülésre,a különböző, munka közben adódó 
problémák szakmailag igényesebb megközelítésére. Dinamikusabb magatartásuk, szemlé
letük tágabb horizontja lehetővé tette a tágabb szakmai összefüggések áttekintését is.

Amikor ennek a típusnak a képviselői azokról a gyártásokról beszélnek, amelyek 
mellett vegyipari pályafutásukat kezdték, sokkal többet tudnak elmondani az akkori ter
mék vagy termékek jellegéről, funkciójáról, minőségéről és további sorsáról, mint az előző 
csoport tagjai. Magát a gyártás folyamatát is képesek olyan egységes egészként szemlélni, 
amelyben jól érzékelhető az egyes részmozzanatok funkciója, míg a másik csoport emléke
zetében széttördelve, összefüggéseikből kiszakított részletekben idéződnek fel a régebben 
végzett vagy megismert munkafolyamatok.

A kevésbé képzett szakmunkások elbeszéléseiben nem érződik pontosan az egyes 
részelemek súlya a folyamaton belül, a rendkívül szubjektiven és szuggesztívan előadott, 
kiszínezett részletek nemegyszer teljesen megváltoztatják a valóságos arányokat. A régi 
szakmunkások magasabb iskolázottságú rétegének racionálisabb, tudatosabb a viszonya a 
technikához és a gyártási folyamatokhoz, noha a betanulás folyamatában náluk is a ta
pasztalati elemek dominálnak egyrészt a technika akkori színvonala miatt,'másrészt mert 
ők is a gyakorlati munka során találkoztak először a vegyészeti-vegyipari problémákkal, 
eljárásokkal.

„Először a kiszerelő üzembe kerültem, ott voltam hat hónapig, de nem tartottam kielégítőnek 
azt a munkát, mert nem volt meg a fejlődési lehetőség. Felvettek a ventobarit gyártására, megkaptam a 
receptet, a szükséges anyagokat, és ezt csináltam nyolc órán keresztül. Igen egyszerű művelet volt, és 
nem érdekelt engem túlságosan. Na kérem, mivel ez engem nem elégített ki, én azért affelé igyekeztem, 
hogy gyáron belül más üzembe kerüljek. Én többet akartam vállalni, mint amire ott lehetőségem volt. 
így kerültem a saját kérésemre a Kémia IV-be, ami hatalmas csarnokokkal, gépi berendezésekkel, nagy
szabású gyártmányokkal rendelkezett. És ott aztán jól éreztem magam, igyekeztem beilleszkedni, a 
rám háruló követelményeknek eleget tenni, tanulni, tovább képezni magam. Bekerültem a Kémia IV., 
nagy, úgynevezett C termébe, ott már akkor bonyolultabb dolgok is voltak. Az üzemnek több gyártása 
is ment, amiből az ember ízelítőt kapott.”

A két csoport munkakultúrájának a jelentős különbségek ellenére sok közös vonása 
van. Pontosan fogalmazva, a magasabb iskolázottságú rétegből is sokan maradtak alapvető
en tradicionális beállítottságú munkások, és csak kevesen jutottak el a modernebb, „tech
nikusi” szemlélet szintjére. A tradicionális beállítottság megőrzése összefügg a hagyomá
nyos technikai követelmények között szerzett szakmai tapasztalatokkal, a tekintélyelv el
fogadására épülő szervezeti előrehaladással, és a gyári tradíciókat erőteljesen őrző „kis
csoportos” munkaszervezettel is. A tradicionális munkakultúra kialakulása a betanulással 
kezdődött, és a ma belépő fiatalok betanításában érhető leginkább tetten. A gyárban igen 
erős hagyomány volt, hogy az idősebb, tapasztaltabb előmunkás nem szívesen adta át a 
szakmai titkokat, fogásokat, a betanuló fiataloknak. Teljesen szokásos eljárás volt, hogy a 
munkába álló fiatalnak a legalapvetőbb és legszükségesebb ismeretektől eltekintve, mindent
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a saját kárán kellett kitapasztalnia. A hibákból, az elrontott mozzanatokból, a próbálko
zásokból szűrhette le azokat a tapasztalatokat, amelyek segítették kialakítani a finomabb 
fogásokat, gondosabb vagy egyszerűbb, gyorsabb megoldásokat. Ha kérdezett, esetleg vá
laszoltak neki, de kérdezés nélkül nemigen adtak tanácsot. Tulajdonképpen a munkahelyi 
beilleszkedésnek a betanulás során mutatott aktivitás volt az ára. A tradíciót az a meggyő
ződés is táplálta, hogy a vegyipari munka számos mozzanatát nem lehet elmagyarázni, sőt 
megtanulni sem, arra csak rájönni lehet. Érzéssel eltalálni a megfelelő mozdulatot, rutin
ból megérezni a kellő pillanatot: ezek mind a gyakorlat során lassan érlelődő készségek. 
Minden addig ismeretlen készüléken újra tapasztalatokat kellett szerezni, hogy az egészen 
személyessé váló kapcsolat révén, megfelelően lehessen kezelni.

A tradicionális szakmunkás annak idején megküzdött a szakmai fogások elsajátítá
sáért, és a vázolt folyamat keretében apránként szerezte meg nagy tapasztalatát. Ma ugyan
azt a magatartást tanúsítja a keze alá kerülő fiatalokkal szemben, amit vele szemben tanú
sítottak annak idején. Magától keveset mond és mutat, gondosan óvja tekintélyét, ugyan
akkor elvárja, hogy az újonnan belépő munkás érdeklődjön szakmailag, kérdezősködjön, 
és elégedetlen, ha nem tapasztalja ugyanazt az igyekezetét, mint amit ő tanúsított vegyipa
ri pályafutása kezdetén. Valamikor minden, a gyárba belépni kívánó munkásnak gyári 
ajánlót kellett szerezni. Azóta a munkaerőhelyzet gyökeresen megváltozott. Ezért a beta
nulással kapcsolatos tradíciók továbbélésének csökkent a reális alapja, annál is inkább, 
mert időközben az alkalmazott technika is átalakult. De a tradicionális szakmunkások ma
gatartásában még mindig erősen él ez a hagyomány.

„Szóval azt nem tudom megérteni, hogy a mai fiataloknak nincs a munkához való hozzáállásuk 
meg. Szóval nincs olyan téma, hogy na, én bekerültem egy gyárba, érdekló'dök, kíváncsiskodók, tessék 
mondani most mit tetszik csinálni? Miért tetszik csinálni? Nincs meg. Mert én ha három elemivel men
tem volna a gyárba, apám, én akkor is oda mentem volna, és érdeklődtem volna, hogy tessék mondani, 
ezt most miért tetszett elzárni? Miért tetszett kinyitni? Ma az van, ha oda jön egy ipari tanuló, ha há
rom hétig nem szólok hozzá, ő se szól énhozzám. Azon kívül, hogy reggel bejön és köszön. És nem ér
deklődik, hogy tessék mondani, hogy megy végbe ez a reakció, nem kérdez rá. És én, de nemcsak én, 
hanem bárki, aki régi öreg dolgozó; én miért mondjam neki, hogy gyere pajtás, most nekem van egy fél
óra időm, és telitömöm a fejedet. Hát miért mondjam neki? Mikor én beléptem, akkor volt olyan, hogy 
eldugták az ember elől azt, hogy mit kell csinálni. És hiába érdeklődtem, ők nem mondták meg.”

A régi vegyipari technika és a betanulás módjának hatása is szerepet játszik abban, 
hogy a tradicionális szakmunkás munkájában a tapasztalat és a rutin szerepét döntőnek 
tartja, és munkavégzésében valóban ezek az elemek dominálnak. Már szóltunk arról, hogy 
hogyan tapogatja ki egy-egy készülék tulajdonságait, hogyan bízza magát az érzékeire. A 
„hajszálnyi gőz”, a „két újjal a kivezetőcsonk alá”, „látom, hogy milyen vastag anyagréteg 
van a szűrőn” jellegű kifejezések pontosan utalnak erre a magatartásra. A technikához fű
ződő tapasztalati viszony még a kevés műszerrel ellátott, hagyományos berendezések keze
lése során alakult ki bennük, amikor közvetlenebbül érintkeztek a munkafolyamattal. 
De hasonlóan viszonyulnak a modernebb készülékekhez is, ahol ez a közvetlen kapcsolat 
már nincs meg, ahol számtalan műszer ad tájékoztatást a készülék belsejében lezajló fo
lyamatokról. „Rá sem kell néznem a műszerre”, vagy „akár rá se néznék”, mondják, „mert 
anélkül is tudom, mi a helyzet” . Igen gyakran nem a műszerek alapján állítanak a szelepe
ken, szabályozógombokon, hanem a munkafolyamat tapasztalati úton fölfedezett külön
böző kísérőjelenségeinek a figyelembevételével. Hajlamosak a rutin, a tapasztalat szere-
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pének túlhangsúlyozására, és a szakmai tudás legfontosabb, vagy legalábbis számukra 
legvonzóbb elemének tartják.

lendítettük már, hogy a vegyipari munkásoknak munkájuk során együtt kell működniük 
más szakmák képviselőivel, sőt azt is, hogy időnként átvállalnak a lakatosokra tartozó sze
relési munkákat. A tradicionális szakmunkások munkakultúrájában különösen nagy szere
pet játszik a lakatos jellegű feladatok iránti érzék, a szerelési munkában való jártasság. Gyá
ri pályafutásuk kezdetén még sokkal több ilyen feladat hárult a vegyipari munkásra, a sze
relési, barkácsolási készséget akkoriban sajátították el. Szaktudásuk fontos tartozékának 
tekintik, hogy a lakatosmunkával járó hibaelhárítást az esetek többségében maguk is el 
tudják végezni. Nagy szerepük van abban is, hogy a jelentős létszámú karbantartó hálózat 
ellenére ez a tradíció ma is tovább él.

Egy-egy üzemben minden szempontból rendkívül árnyalt munkamegosztás alakult 
ki az ott dolgozó kis létszámú csoportokon belül. így minden üzemnek megvannak a maga 
„amatőr” lakatosai, akik sokszor a legváratlanabb helyzetekben is tudják a megoldást. 
Ilyen minőségben is csaknem nélkülözhetetlen szereplői az üzem életének, mert gyors be
avatkozásukkal számos üzemzavar időtartamát minimálisra lehet csökkenteni. Különböző 
egyszerű segédeszközöket, szerszámokat is kieszelnek, amelyek megkönnyítik vagy leegy
szerűsítik a munkát. Ezeket általában a „profi” lakatosokkal csináltatják meg, de az elkép
zelés, az ötlet tőlük származik.

..Hát miért kell nekem úgy csinálni, ahogy az előírás volt, amikor én találtam egy könnyebbet 
annál. Van pl. olyan, hogy egy 20 m-’-es ciszternából fel kell venni egy anyagot. Na most az egyik mű
szak úgy csinálja, hogy szivattyúval felszivatja, de nem kell csak egy deci. Csak arra kell, hogy a színre 
vagyok kíváncsi vagy a fajsúlyára. Na, elmentünk a lakatosokhoz és csináltattunk egy ilyen csövet. 
Az alja el van zárva, és itt van oldalt egy lyuk. Akkor ezt beleengedtük, és három ilyen vacakkal meg
volt. A másik krapek meg ott szivattyúval nyomkodja a gumit jobbra-balra.”

A gyakorta végzett szerelési munka, a „lakatos-tevékenység” egy sajátos áttekintő
képességet is kialakít. Az „amatőr” lakatosok pontosan ismerik a készülékek, berendezé 
sek egymáshoz kapcsolódásának módját, az anyag haladásának útját, és ez ellensúlyozza a 
zárt rendszer elszigetelő hatását. A csőrendszerek, szivattyúk, szelepek szét- és összesze
relésének a mozzanatait felidézve szinte maguk előtt látják, hogyan próbál áttörni az anyag 
a csövek falára rakódott kátrányrétegek között, vagy hogy miként záqa el a szivattyúba 
szorult apró szennyeződés az anyag útját. A munkafolyamatot nem a kémiai eljárás, ha
nem az azt keretbe foglaló szerkezet felől közelítik meg.

A tapasztalati elemek túlhangsúlyozásával függ össze, hogy a tradicionális szakmun
kások az elméleti ismereteket, az elméleti tudást nem sokra becsülik. Úgy érzik, hogy a 
képzéseken és továbbképzéseken elsajátítható ismereteknek a gyakorlatban nem lehet 
hasznát venni, a gyakorlat problémáira nem adnak választ. Akik a különböző továbbkép
ző tanfolyamokat elvégzik, azok is inkább az órabéremelés reményében állnak kötélnek, 
vagy a munkaköri beosztásukkal járó kötelezettségüknek tesznek eleget. Úgy vélik, hogy 
a tanfolyamok elvégzése nélkül ugyanolyan jó szakmunkások lennének. A termelésirányí
tó műszakiak szaktudására, elméleti felkészültségére is kevésbé érzékenyek, mint a techni
kus beállítottságú szakmunkások. A műszakiakról alkotott ítéleteikben nagyobb szerepet 
játszanak a helytállás, a lelkiismeretesség, a munkásokkal szembeni magatartás és a gyakor-



lati érzék kategóriái. Az alaposabb kémiai ismereteket igénylő problémákkal kapcsolatban 
nem hajlandók felelősséget vállalni, állást foglalni, az ilyen problémákat minden esetben 
áthárítják a műszakiakra és a laboratóriumra.

„Tavaly végeztem a szakmunkás-továbbképzőt. Na most ez nem biztos, hogy jó, hogy a papír 
megvan. Mert cn lehetek jófejű gyerek és rossz munkás. És lehetek jó munkás és rosszfejű gyerek. 21 
éve melózok a gyárban. Hát mit érdekel engem, hogy a naftilidinnek mi a képlete. let szik érteni? I u- 
dom gyártani. Jól meg tudom csinálni. Nincs vele probléma. Hát most mit érdekel engem, hogy mi a 
képlete? ”

Összefügg az eddig elmondottakkal, hogy a tradicionális szakmunkások általában 
bizalmatlanok a műszerrel szemben, igyekeznek a gyártásban játszott szerepük jelentősé
gét csökkenteni. A műszerekkel való együttműködésük már korántsem olyan összehangolt, 
mint a munkafolyamat többi „szereplőjével” kialakított kapcsolatuk. Egy kicsit mindig 
idegenkedéssel, gyanakvással néznek a műszerre, mintha nem hinnének a tőle kapott in
formációnak. Persze a „műszerellenességnek” különböző fokozatai vannak. Legélesebben 
azoknál jelentkezik, akiket úgy jellemeztünk, hogy annak idején a szegénységből, a rende
zetlen hányódó életforma terheivel érkeztek a gyárba. Közülük sokan tulajdonképpen a 
technika egész modernizálódási folyamatával nem tudnak megbarátkozni. A munka fizikai 
terheit vagy veszélyességét csökkentő változásokat természetesen elfogadják, sőt nagyra 
értékelik, de a régi gyártások „emberközelibb” viszonyai iránt még mindig erős nosztalgi
át éreznek.
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„Én legszívesebben egy egész kis üzemben dolgoznék, egy pár liter anyaggal. Nem bírom, hogy 
itten tízezer literekről van szó. És a munka jóformán csak ellenőrzésből áll.”

A legmodernebb technikához kapcsolódó munkakört, amely szinte kizárólag műsze
res ellenőrzésekből áll, nem tudják megszokni. Ha ezt csinálják, tétlennek érzik magukat.

„(Mikor először találkozott műszerfallal, mi jelentette a nehézséget? ) Hát hogy mondjam? Szo
katlan volt inkább. Mert csak ültem, és néztem. Azt nekem meg kellett tanulnom, mert én mozgó em
ber voltam végeredményben. Nehéz volt ráállni. Azért, hogy mondjam, most is megvan az, hogy nem 
szívesen vagyok fenn, ez az igazság. Mert egy ülőmunka. Azért inkább én szeretem csinálni az üzem
részi munkát... ha én lent vagyok az üzemben, akkor száz munkával el vagyok foglalva, és mindehol 
ott kell lennem, tehát nekem az órám is hamarább telik le úgy gondolom magamban...”

„Ezt ő így magának szépen kialakította. Ö a manométert lényegében egyátalán nem használta, 
mert azt mondta, hogy a manométer az bármelyik órában, bármelyik percben tönkremehet, elromol
hat, ez a módszer viszont biztos.”

A tradicionális szakmunkások iskolázottabb csoportja többnyire könnyebben meg
barátkozott a korszerűbb, viszonylag bonyolultabb műszerekkel, és a reaktorkezelés tí
pusú munkakörrel is. De a technikai fejlődésnek az a tendenciája, amely a manuális em
beri beavatkozást a minimálisra akarja csökkenteni, tőlük is idegen. A kutatás időpontjá
ban az egyik reaktort kísérletképpen teljesen automatikus vezérlésűre állították át, ami 
azt jelenti, hogy a hőfokok ingadozása esetén a vezérlőberendezés automatikusan és a kí
vánt mértékben változtat a fűtőértékekep. Korábban az ilyen fűtőérték-utánaállítást a re
aktorkezelő végezte. A munkások egy része erősen kételkedett abban, hogy az automati
kus szabályozás az övékével azonos szintű teljesítményre lesz képes.



„Itt az emberi beavatkozást nem lehet kiküszöbölni. Most az újban automatikára vannak beál
lítva. De félek, hogy cló'bb-utóbb ott is az lesz, ahogy volt a régiben az I-es reaktor, ott is automatikára 
volt állítva. Na most, egy ember ránézéssel a hőfokokat tartani tudja. Jó, hogy a műszer ugyanazt csi
nálja. Na de, van valahol egy dugulás, vagy éppen nem adagol a szivattyú vagy van valahol egy átfolyás, 
ilyenkor az van, hogy megáll a reaktorban az anyag. Akkor már lejjebb mennek a hőfokok. Ilyenkor 
mit csinál a szegény automata? Ráfűt. Addig ráfűt, amíg azok az értékek nincsenek meg. Ez meg elég 
ahhoz, hogy a reaktor fejreálljon. Mert akkor már túlfűtés van, akkor már az automatikus falhó'mér- 
séklet-érzékelő teljesen át izzik a reaktoron. Lekapcsol, tehát nem nyertünk semmit. Amig az emberi 
beavatkozás: ránézek, tudom hogy melyik szakasza ingadozik.”

De hiába lesznek kedvezőbbek az újabb tapasztalatok, a tradicionális szakmunkás 
akkor is úgy fogja érezni, hogy kivettek a kezéből valamit, amit eddig ő csinált, és jobban 
csinálta annál, mint amire az automatika valaha is képes lehet. Holott megfelelő működés 
esetén az automatika és a munkafolyamat összehangolása a munkástól a „műszerhaszná
lat” és a technikához fűződő viszony fejlettebb fokát követeli meg, mert a gyártás fölötti 
ellenőrzés a legáltalánosabb összefüggéseket is magába foglaló magasabb szintre tevődik 
át. Ilyen értelemben az automatika sem nélkülözheti sohasem az embert, és nem veszi el a 
munkás ..kenyerét” . Am a tradicionális szakmunkás a munkafolyamat ilyen szintű átte
kintésére nem képes, és ezért az ő ellenőrzése alatt az automatika nem is működhet igazánjól.

A tradicionális szakmunkások munkakultúrájának vázolt elemeit a „felelősség és lel
kiismeret” ideológiája foglalja egységbe. A felelősségvállalás, mint mondottuk, különböző 
szintű. Az egész üzemért felelősséget érző csoportvezetői attitűdöktől csak a saját-mun
káért felelősséget vállaló beosztott szakmunkási magatartásig terjed. De a felelősség és a 
lelkiismeretesség itt is, o tt is mint a munka végső értékét meghatározó, már-már miszti
kussá növesztett kategória szerepel.

A tradicionális szakmunkás gyári emelkedési lehetőségei lényegében lezárultak. A hi
erarchiában eljutott odáig, ameddig eljuthatott. Ahhoz, hogy a fizikai munka legfelső lép
csőiről továbbléphessen részleg- vagy üzemvezetői beosztásba, technikumot, egyetemet 
kellene végeznie, és erre már semmiképp sem vállalkozik. Órabére eléri vagy megközelíti 
a kategória felső határát. Jövedelmének az egyéni teljesítménytől függő része minimális 
arányú. A keresetet növelni elsősorban túlórával lehet. (A tradicionális szakmunkások 
rendszerint ki is merítik az egy hónapra maximumként meghatározott 40 órás keretet.)

Gyáron kívüli életformájukra a megállapodottság és a hagyományos munkásértékek 
domináns szerepe jellemző. A kevésbé iskolázott típus fogyasztási szokásaiban máig őrzi 
a szegénység hatását. Ez vonatkozik a táplálkozásra, ruházkodásra, lakásberendezésre egy
aránt. Ehhez hozzájárul, hogy jelenlegi életformájuk kereteit csak hosszú és keserves küz
delembe tudták megteremteni. Egészen a legutóbbi évekig a stabilitás megteremtésén fára
doztak, most ennek megőrzését tartják legfontosabb célnak. Életvitelüket a biztonságra 
törekvés határozza meg, ezért jellemzi ma is őket a rendkívül puritán és beosztó életmód.

A magasabb iskolázottsággal gyárba került tradicionális szakmunkások fogyasztási 
igényeiknek nem szabnak ilyen szűk határokat. Az autó, a telek vagy a költségeket nem 
kímélő lakásberendezés jelzi az erőteljesebb fogyasztási orientációt. Lényegében a gyári 
tevékenység és pozíció őket is kielégíti, szabad idejükben ők sem nagyon keresik az ön
megvalósítás további lehetőségeit. Legfeljebb néhány hobbi utal ilyesmire. A perspektívák 
lezártsága a fiatal korukban nagyobb ambíciókkal indulók életformáját is beszűkíti.

A tradicionális szakmunkások csoportja ma is jelentékeny tényezője a termelésnek. 
Munkakultúrájuk számos értékét a mai technika és technológia mellett is kamatoztatni 
tudják.
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A modernizáció előrehaladásával párhuzamosan ugyan megjelenik és egyre nagyobb 
szerephez jut a korszerű műszerekhez szokott, nagyobb összefüggések áttekintésére is ké
pes újtípusú érettségizett szakmunkás, de a megváltozott technikához kapcsolódó eljárá
sok kialakítását, a tradíciók továbbélésének módját továbbra is a két szakmunkástípus, a 
kétféle munkakultúra együttes jelenléte határozza meg.

Forgács Péter grafikája



AMATÖRÖK
Szász János

JEGYZETEK
AZ IFJÚSÁG MŰVELŐDÉSI MOZGALMAIRÓL

»

Az ifjúság közösségi-művelődési mozgalmai az ifjúságnak a társadalom új viszonyai között 
kibontakozott, sajátos formákat öltő útkeresései, társas világuk, emberi kapcsolataik, kö
zösségi létük megformálására tett kísérletek. Ha a magyar viszonyokra kívánjuk kőnk 
retizálni, a legközelebbi történelmi múltra — az 1945 utáni időkre — vonatkozóan három jól 
elkülöníthető fázis különböztethető meg a művelődési mozgalmak társadalmi töltését ille
tően. 1945-48 között (a kommunista párt hatalomátvételéig) a művelődési mozgalmak a 
társadalmi struktúra formálásához kapcsolódtak. A hatalom átvétele után elveszítették e 
funkciójukat, az ötvenes években pedig egyre inkább üres dísszé váltak, illetve egy torzult 
struktúra apologetikáját szolgálták, belső erejük és hitelük elveszett. Az újabb szakasz a 
stabilizáció után, 1958-ban kezdődik, a hatvanas években bontakozik ki és napjainkig 
tart. A továbbiakban e korszak legjellemzőbb ifjúsági művelődési mozgalmainak sajátossá
gait, közösségi problematikájuk lényegét kívánom értelmezni. Lényeges sajátosság 
az 1945 utáni periódushoz képest, hogy nem gyökereződik olyan mély strukturális 
változásokban, mint az, s ilyen lehetőségeket és igényeket nem hord magában. 
Ez hozza létre sajátosan ifjúsági és szabadidős jellegét. Ebben rejlik társadalmi tartalmá
nak belső ellentmondásossága is. Ezt az ellentmondásosságot tovább színezi, hogy bár nem 
kötődik olyan mély strukturális problémákhoz, mint az 1945 utáni mozgalmak, erejét és 
lehetőségeit nem kis mértékben a társadalmi struktúrát is érintő, továbbfejlesztő folyama
tokból is meríti. így mindenekelőtt a szocialista törvényesség és demokratizmus erősödé
séből. és az új gazdasági mechanizmus előkészítését és bevezetését kísérő törekvésekből 
mint háttérből.

E mozgalmak tehát nem közvetlenül politikai karakterűek, ugyanakkor el kívánják 
határolni magukat az ötvenes évekművelődési mozgalmainak apologetikus jellegétől és 
üres díszességétől is.

Az ifjúsági karakter közvetlenebb (másodlagos) okai az ifjúság új helyzetének olyan 
jellemzőiből adódnak, mint a családi kötelékek lazulása (a család funkcióinak változásai 
miatt), a fiatalok egyre nagyobb tömegeinek továbbtanulása, így a munkába állás (a társa
dalmi ,,mély”-struktúrába való belépés és integrálódás) idejének kitolódása, az ifjúsági lét
állapot idejének megnövekedése. Ezen okoknál fogva is megnő az egymásrautaltság, a kor- 
társ-csoportok szerepe, így az ifjúság világán belül kibontakozik az igény a sajátos társadal
mi helyzetből adódó ifjúsági kultúra és közösségi élet megformálására.

E mozgalmak értelmezésekor alapvető szempontnak — a klubtól a beaten át a szín
házi és folklórmozgalomig — azt tartom, hogy ezek a mozgalmak nem mások, mint az if
júságnak a társadalom új viszonyai között kibontakozott sajátos formákat öltő útkeresései. 
Csak e mögöttes tartalom alapján érthetjük meg és értelmezhetjük e mozgalmak legkülön
bözőbb jelenségeit. A résztvevő fiatalok személyes elkötelezettsége, közösségeik tartalma, 
de még a létrehozott produkciók esztétikumának lényege is ebből a szempontból köze-



SZÁSZ J.:  AZ IFJÚ SÁ G  MÚVKLÖDÉS1 M O ZG A LM A IRÓ L / 49

lítve nyer valóságos értelmet, így mutatkozhat meg igazi értéke. Vegyük tehát sorra, ho
gyan nyilatkozik meg e lényeg az egymás után kibontakozó mozgalmak közösségi-társa
dalmi természetében.

A KLUB
*

A klubmozgalom a maga tömeges méreteiben az ifjúság „helykereséséből” született. Hely
keresés ez, konkrét fizikai értelemben és jelképes társadalmi értelemben egyaránt. így fe
jezte ezt ki klubvizsgálataink során az egyik megkérdezett fiatal: „Amikor mi nekiálltunk, 
akkor csak annyit tudtunk, hogy mi ebből az óvóhelyből klubot fogunk csinálni. Kihány
tuk a szenet, hoztunk farönköket, meszeltünk, malteroztunk, a villanyt is bevezettük. Föl
váltva dolgoztunk úgy százhúsz százharmincán. Mindenki becsületesen, lelkesen... Nem 
kaptunk szinte semmi segítséget... a magunk erejéből csináltunk mindent... Aztán amikor 
kész lett, azt sem tudtuk, hogy ezután mit csinálunk majd...” A hely létrehozása egyben 
már megszülte az igényt a kollektív munkára, mintegy előlegezve a későbbi mozgalmak és 
szervesebb közösségek kialakulását. Tapasztalataink azt mutatták, hogy azok a klubok vol
tak jobbak, amelyek létrehozásában maga a tagság is részt vett. így a helyteremtés erőfe
szítése már létrehozott valamilyen közösséget, amely közösség a későbbi tartalmi munka 
kibontakozásának is fő támaszává válhatott.

A klub önmagában azonban még nem közösség, csak hely, keret, lehetőség a közös
séghez. Sokféle tevékenységgel, sokféle tartalommal megtölthető. A hely megkeresése 
azonban alapvetően szükséges volt a későbbi, további mozgalmak kibontakozásához.

A BEAT „KÖZÖSSÉGE”

A beat közössége absztrakt, a zene együttes hallgatásában, a zenehallgatás közösségi szer
tartásosságában megvalósuló érzelmi közösség, érzelmi azonosulás. (Lásd ennek részletes 
tárgyalását Vitányi Iván és szerzőtársai Beat című könyvében. Zeneműkiadó 1969.) Ez az 
érzelmi töltés magában foglalja egyrészt a magánytól való menekülést, és a közösség iránti 
vágyat. E közösség tehát még nagyon absztrakt, lényegében a zene együttes hallgatásában 
és az ezzel járó egyéb szertartásos jellegű, elvont, jelképes értelmű cselekvésekben és kül
ső formákban, mint öltözködés, hajviselet stb. nyer kifejezést. A beat közössége a szabad 
időben kialakuló közösségi életforma tömegessé válásának első szakasza. A beattel együtt
járó viselkedésben meghatározó a sajátos, az elkülönülő ifjúsági jelleg hangsúlyozása, s e 
különbözőségnek a társadalommal való makacs, hajthatatlan, kompromisszumot nem is
merő elfogadtatására való törekvés. (Pl. a zenehallgatás hangereje; a haj hossza, vagy a vi
selet, a farmer.) Csak e hajthatatlansággal volt ugyanis elérhető a társadalmi közvélemény 
konzervatív merevségének megtörése, a szokatlannal szembeni fellépésének visszaszorítá
sa.

A beat tehát az absztrakt közösség létrejöttét jelenti. Érzelmi jellegű domináns kife
jezési eszköze éppen ezért lehet a zene, az együttlét formája pedig éppen ezért erősen szer
tartásos jellegű, melyben a sajátos viselet és viselkedés fontos szerepet játszik.

A beatben az ifjúság életérzése találta meg kifejező eszközeit. Az „üvöltés” nemcsak 
konkrétan, hanem szimbolikusan is a lényeget fejezi ki. A társkeresés hangja is ez, és a tár
sakkal a „üvöltésben” való egymásraíal ílás öröme is. Tagolatlan, „artikulátlan” közösség



és életforma ez. A magány kétségbeesésétől vezet a társakkal való gyülekezeti együttlét 
öröméhez. A templomi gyülekezet közösségéhez hasonlóan, a zene mintegy kupola 
(ahogyan Vitányiék írják) veszi körül, „záija közösséggé” ezt a gyülekezetét. Belül körül
vesz és összekapcsol a zene, amely valami azonosat fejez ki minden résztvevő számára. 
Az üvöltésben megfogalmazódik az egyedül maradástól, az „értetlen” világnak való kiszol
gáltatottságtól való félelem, a lázadás és az öröm is felcsendül, melyet az egymásra találás 
reménye, illúziója, a zene által való együttlét varázsa, lebegése táplál.

Ugyanakkor már a beatben is megjelenik a társadalmi integráció igénye, mozzanata 
is. A protest-songok és a pol-beat vonulat ezt fejezi ki. Nyitás ez a politikailag elkötelezett 
társadalmi tartalommal és cselekvéssel telítődő konkrét közösségek, az amatőr színjátszó 
mozgalom közösségei felé.

Itt szeretném megjegyezni: az, hogy az egymást követő mozgalmakban megnyilvá
nuló azonosságot és különbséget kívánom kimutatni, nem azt jelenti, hogy a klubtól a 
beaten át az amatőr színházi és folklórmozgalomig minden mozgalmat ugyanaz az társaság 
(közösség, ifjúsági réteg stb.) csinált végig. Míg a klub- és beatmozgalom ifjúsági tömegbá
zisa nagyjából azonos, és szinte az ifjúság egészét magában foglalja, addig a színházi moz
galomban résztvevők tömegbázisa már szűkebb. Az élgárda magatartását ismerve pedig bi
zonyos fokú beatellenességet is tapasztalhatunk, amely beatellenesség egy magasabb fokú 
tudatosságon nyugszik, és ebből kiindulva kívánja meghaladni a beat ösztönös jellegét, 
spontánul „protestáló” ideológiáját.

Ismét csak más társaság — másféle kötődésekkel, elkötelezettséggel rendelkező „ré
teg” — indította útjára a folklórmozgalmat, a kutatásunk szempontjából- meghatározó 
táncház- és ehhez kapcsolódó néptánc- és népzenei mozgalmat. A határok persze össze
mosódnak a „tömegbázist” illetően is. A táncházak „divatba jötte” során például azzal az 
érdeklődő közönséggel is találkoztunk a táncházakban, akiket az avantgarde amatőr szín
házi előadásokon megismertünk. Majd ez a közönségréteg részben lemorzsolódott, részben 
gyökeret vert elfogadva egy új mozgalom másféle törekvését, sajátos ideológiáját. (Annak 
tárgyalása természetesen már külön tanulmány tárgya lenne, hogy eltérő szálakon miként 
kötődnek ezek az ifjúsági mozgalmak a magyar szellemi élet különböző irányzataihoz, ár
nyalataihoz.)

Itt most csak azt kívántuk hangsúlyozni és érzékeltetni, hogy amikor egy-egy moz
galom elérte delelőjét, már készült az újabb hullám, újabb csapat, másképpen kapcsolódva 
amazok törekvéseihez, saját új értékeiket gazdagítva a már eddig létrehozottal. A divat hul
lámait megnyergelve a kultúra — mindenekelőtt az ifjúsági kultúra („szubkultúra”) — va
lami újféle „folklorizációja” zajlik itt le. Folklorizáció során értékekhalmozódnak fel, hogy 
egyre gazdagabb készletet (tárházat) alkossanak a csírázó, formálódó, felbomló és újjáala
kuló közösségek élete számára.

AZ AMATÖR SZÍNHÁZ

Az amatőr színjátszás és -mozgalom a beathullámot követi, tetőpontját nagyjából 1968- 
1973 között éri el. Mindannak a törekvésnek csúcsa és minőségileg is új kifejezője, amely 
a klubmozgalommal elindult, és a beat sajátos formáiban is kifejezésre jutott. A minőségi 
különbség lényege, hogy e közösség már nem vonul el a saját világába, amint ezt a beatmoz
galom ifjúsága tette, hanem a színjáték formái között társadalmi „cselekvésekre” törek
szik. Problémaérzékeny kritikai magatartásával aktív integrációra, alkotó, társadalmat for-
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máló részvételre tart igényt. Mondanivalóját már nem csupán az érzelem (a zene)eszközé
vel, hanem a szó erejével is meg kívánja fogalmazni. Az önkifejezésre, a saját mondanivaló 
megfogalmazására való törekvés és ennek a társadalmi nyilvánossággal való szembesítése a 
közösségek minőségileg más, új formáit hozta létre. E közösségekben az egyén és a csoport 
kölcsönösen nyitott, hiszen önmaguk kifejezésében egymásra vannak utalva, de a nyitott
ság határozza meg a csoport és a vezető viszonyát, másrészt a csoport és a szélesebb közös
ség kapcsolatát is. Hogyan jut kifejezésre ez a társadalmi közösségi karakter a színházi 
produkcióban? Hogyan alkotta meg a saját lényegét kifejezni képes művészi formát, esz
tétikumot? Konkrét előadások elemzése helyett az esztétikai megformálás egyetlen sarka
latos jelenségét, a térformálást kívánom értelmezni. Nevezetesen azt, hogy a „színpadi” 
tér megformálása s az így létrejött esztétikai minőség miként rejti (hordozza) magában 
a mögöttes tartalmat, a közösségi problematikát.

Amatőr rendezők és színjátszók sokat beszélnek a térről. Színjátszók és rendezők 
továbbképzésén az első előadások ezzel foglalkoznak, de a későbbiek során is szinte rö- 
geszmésen térnek vissza a színpadi tér formálásának, „felépítésének”, dinamikájának min
dent meghatározni látszó „misztikumához”. Az amatőr színjátszó számára a színpadi tér 
nem egyszerűen színpad, mint a „kő”-színházak esetében. Számára ez maga a Világ. Nem 
egy szobát vagy egy utcát utánoz élethűen, mint a hagyományos polgári színház, hanem 
az emberi világ középpontja kíván lenni a játék (a szertartás) idejére. Mindez természete
sen főképp az amatőr színjátszás fő vonulatára, a szertartásos (oratorikus) előadásformára 
érvényes. A színpadon a kollektíva, az emberi közösség ügyei állnak előtérben. Ezért válik 
a tér kiemelt térre, és válik a térformálás a legdöntőbb kifejezési eszközzé. (A térformálás 
természetesen a ritmust, a változások dinamikáját is jelenti, s mindazt, ami még a mozgás
sal, ritmussal egyetemben a teret betölti: a hangot, illetve zenét és a fényt.) A tér értelme, 
jelentése érdekes módon elénk tűnik, ha az amatőr színpad fő fejlődési szakaszaiban a tér
formálást (a tér dinamikáját) vizsgáljuk. Nézzük ezt az amatőr színpadokat megelőző iro
dalmi színpadok, majd az amatőr színházak esetében. (Végül majd visszatérünk e problé
mára a tánc, különösen a táncházak esztétikai formáinak közösségi tartalmát vizsgálva is.) 
Az irodalmi színpad hivatását abban látta, hogy a világ költői láttatását elénk tárja. Eszkö
zeiben a kimért, hűvös „tárgyilagosságra” törekedett. Önmagát csupán mint eszközt tekin
tette. Szabályos, tiszta, geometrikus formáival is hangsúlyozva az objektivitást, az előadó 
és a színi megformálás eszközjellegét. Maga a mű (a „mondanivaló”) a lényeges. Az elő
adás teljes felépítésében és minden mozzanatában arra koncentrál, hogy a vers vagy próza 
mondanivalója, belső fényei és árnyai (struktúrája) hangsúlyt kapjanak, érvényre jussanak. 
Ezt szolgálják a színpadon felsorakoztatott szereplők geometrikus alakváltozásai, a szöveg 
különböző egységeinek más-más szereplővel történő elmondatása, bizonyos hangsúlyos 
részek kórusban történő szavalása, ami az egész előadásmód személytelenné tételét, „ob
jektivitását” , de egyben kollektív jellegét is kiemelte. A hang változó dinamikáját az esetek 
nagy részében változó fénymegvilágítások erősítik meg. A szereplők öltözetének ünnepi 
fehér és fekete színei is ezt hangsúlyozzák.

Megszületett tehát a szertartás: az irodalmi mű mondanivalójának „abszolutizálása” , 
s ez megteremtette saját színpadi formáját. A szertartásos forma tehát egyrészről a lényeg
re való koncentrálást, a lényegre való „leegyszerűsödést” fejezi ki (létrejön a „szegény 
színház”), másrészt a lényeg (a mondanivaló, az igazság) mindenekfelett való hangsúlyo
zását, felmutatását, vagyis magas fokú emelkedettségét, s az ezt szolgáló stilizáltságot, fenn
költséget, komolyságot, ünnepi tisztaságot.



Csakhamar szűkösnek bizonyult azonban ez a forma. A mű „szolgálata” illúziónak 
bizonyult, már az első időkben magában hordta ellentmondásosságát. Hiszen nem minden 
művet állítottak színpadra, hanem válogattak. Tehát a mű szolgálta a válogató, az előadó 
szándékát. Az előadó (a rendező, illetve a csoport) saját mondanivalóját kívánta kifejezni 
a mű segítségével. S ez az önkifejezési szándék csakhamar olyan erővel jelentkezett, hogy 
nem állt meg a kor problémáit legtisztábban, legerőteljesebben kifejező müvek egyszerű 
bemutatásánál, és ezekből úgynevezett szerkesztett műsorok összeállításánál, hanem a sa
ját mondanivaló minél közvetlenebb és nyíltabb kifejezése érdekében a szerkesztés irodal
mi művek, riportok, publikált vagy nem publikált szövegek alapján merőben egyéni pro
dukciókat hozott létre.

A színpadi forma is robbanásszerűen átalakult. A mondanivaló szenvtelen és objek
tív bemutatása helyett, az igazság kegyetlen:, sokkoló agitatív hatású felmutatása lett a cél.

A merev mértani formák mozgásba jöttek, összetöredeztek, összekuszálódtak, majd 
újra formálódtak, közben megjelenítve azt a hatalmas energiát, amely a tér, az emberileg 
(kollektiven) megélt tér újraformálásához, felszabadításához szükséges.

A színpad a maga idegenségét és távolságát feladva, a nézők közé vonult. A színpadi 
tér (a pódium) szertartásos kiemeltségét megőrizve, a nézők terét is igyekezett mozgás
ba hozni, magához emelni, bizonyos gesztusokkal magához kötni.

Természetesen ezt az előadásnak csak bizonyos pillanataiban tehette, hiszen célja az, 
hogy magához emeljen, megőrizve a szertartás komolyságát, méltóságát, hitelét, és nem 
az, hogy lesüllyedjen és nevetségessé váljon, nevetségessé téve így mondanivalóját is. Olyan 
dinamikus (színpadi) tér született így, amely időről időre igyekezett túllépni saját határait. 
Felgeijesztett energiáit igyekezett átvinni a nézők terére, ily módon is felerősítve az azo
nosulás érzését. A térformálás funkciója itt vált döntő fontosságú feszültség- és katarziskel
tő esztétikai eszközzé.

A térformálás esztétikuma valami mély, társadalmi igazság hordozója itt. Azt mond
hatjuk: a térformálás tagadja annak a társadalmi szituációnak a mindenhatóságát (kizáró
lagos érvényességét), hogy az individum csak úgy szabadíthatja fel magát, úgy növelheti 
saját terét, ha korlátozza ezzel másokét. A „mindenki mindenkinek farkasa” társadalmi 
szituáció helyett reálisan tételez, és hiteles élmény alapján tesz részesévé bennünket egy 
olyan szituációnak, amelyben az egyén szabadsága mások szabadsága által nem korlátozó
dik, hanem kiteljesül, biztonságossá válik. Ahol a kollektíva kivívta szabadságát, ott hely 
és tér keletkezik számomra is, ahol a közösség nem szabad, ott az egyén szabadsága csak 
mások szabadságának terhére növelhető.

S mindehhez a teljesítményhez az ifjúsági amatőr színpadok legjobbjai (ahogy az 
avantgarde és underground művészet világszerte), az elmúlt 10-15 év történelmi-társadalmi 
változásaiból merített élményanyagot. A történelmi mozgásnak olyan tendenciáját ragad
va meg, amely, mint reális alternatíva, az. emberiség előtt felcsillant.
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A FOLKLÓRHULLÁM

A folklórhullám ifjúsági vonatkozásainak csupán elsődleges értelmezése is teljesebbé teheti 
azt a gondolatmenetet, amelyet az előzőekben a klub, a beat és az amatőr ifjúsági színház 
kapcsán vázlatosan összefoglaltam. Mondanivalómat mindenekelőtt a néptánc, de ezzel 
együtt a népzene, népdal iránti újfajta érdeklődésre, elsősorban is a táncház-mozgalom kö
ré csoportosuló jelenségekből merítem, illetve ezekre vonatkoztatom.
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A folklórmozgalom lehetősége az amatőr színházi mozgalomhoz képest mindenek
előtt abban van, hogy visszalép annak szertartásos formáin belül többé-kevésbé verbális, 
racionális kifejezési formáitól, eszközeinél fogva kevésbé igényli azokat. Nem célja az ifjú
ság problémáinak közvetlen racionális megfogalmazása és verbális kifejezése, így nem ü t
közik olyan jellegű korlátokba, mint e vonatkozásaiban az amatőr színjátszás. Ugyanakkor 
a fiatalok ízlésének, játékos kedvének, életérzésének és magatartásának nem verbális kife
jezésére a maga természetéből adódóan széles lehetőséget nyújt. A táncházi formákban pl. 
sikerült áttörni azt a korlátot, amely a csoport és közönsége között az amatőr színházak 
esetében — a színház természetéből is adódóan — csak részben volt lehetséges. Táncházak
ban „közönség” és „csoport” együtt táncol.

A jelenség szociológiai lényege: az urbanizálódás minden hagyományos értéket, 
emberi és közösségi kapcsolatot megkérdőjelező, viszonylagossá (relatívvá) tevő robbanás- 
szerű folyamatával szemben megszületett az igény az ember önértékére (méltóságtudata, 
a labilis és változó társadalmi viszonyok közötti biztonságos helye, a személyiség önérté
kein nyugvó anatómiája és a közösségek viszonylagos autonómiája, önértéke) iránt. 
Ugyanígy megszületett az igény a személytelenné vált „emberi”, „közösségi” kapcsolatok 
személyessé, „nekünk valóvá” (Marx) tételére, az elidegenedés leküzdésére is. Ennek az 
igénynek első tömegméretű „megfogalmazása” volt már az ifjúsági klub- és beatmozgalom 
is. Ez az igény fogalmazódik meg az amatőr ifjúsági színházi mozgalomban, már konkré
tabb, világosabb, ténylegesebb közösségi formák között, s ez az igény nyer újabb sajátos 
megfogalmazódást a folklórmozgalomban.

A mozgalom hitelét, belső energiáit szubjektív vonatkozásban az esetben is akárcsak 
a színjátszóknál a társadalmi-világnézeti elkötelezettség, az ügyben való mélységes hit biz
tosítja. Érdekes azonban az elkötelezettségnek a tárgyból adódó különbsége. Míg az ama
tőr színjátszóknál az elkötelezettség lényege feladatukból adódóan alapvetően a káros tár
sadalmi jelenségek kritikája; a kifejezési eszközök és a közösséggé (mozgalommá) szerve
ződés is erre épülhetett; addig a néptánc és népzenei mozgalomnál az esztétikai értékek fel
tárása, megőrzése, továbbörökítése, és az ehhez kapcsolódó önkifejezés, közösség- és moz
galomépítés, az ifjúság világának, közösségeinek újraszervezése, illetve továbbépítése, új já
tékos közösségi formákkal, szertartásokkal való gazdagítása.

Míg a beatzenére való táncolás a teljes individuális szabadságot, spontaneitást, rög- 
tönzési lehetőséget biztosítja, gyakorlatilag mégis nagyfokú monotonsághoz, a mozdulatok 
és formák uniformizálódásához, néhány figura ismétlődéséhez vezet, addig a táncházak 
szervezettebb táncrendje a táncok meghatározott lépései a nagyobb „kötöttség” mellett a 
nagyobb szabadságot, nagyobb önkifejezési lehetőséget tesznek lehetővé.

A forma itt az önkifejezés előrevivő eszköze. Kötöttsége éppen a szabadság megvaló
sítását igényli: a ritmusra kitáncolt lépések tökéletes elkapása felszabadít, a lépések pedig 
végtelenül nyitottak. Ugyanakkor a többiek hatása (a csoport-pszichózis) is erőteljesebben 
érvényesül, mint abeatnél. Részben azért, mert másokis ugyanazt csinálják, amit mi, rész
ben, mert mindannyiunknak van kezdeményezési lehetősége, így egymást inspiráljuk, egy
más lendületét, ritmusát átvesszük, követjük vagy azt továbblendítjük. (Ezekben a ritmus- 
képletekben az egymás megérzésének olyan lehetőségei vannak, melyek semmilyen más 
formában, különösen pedig verbális eszközökkel ki nem fejezhetőek!) A zene is ezeknek 
a ritmusképieteknek a felfedezését inspirálja, ereje viliódzó ritmusában van, s ezt nem 
nyomja agyon a hangerő és a technikai apparátus-zajeffektusa.



Maga a gyűjtőmunka is sajátos szociológiai jelenség. A kezdeményező csoportok 
tagjai nemcsak megtanulni, megőrizni és továbbörökíteni akarják a táncot, a dalt vagy a 
zenét, hanem gyűjteni is akarnak. E jelenség jóval több, mint néprajzi hagyományok „tu
dományos” gyűjtése. Amikor ugyanis egy-egy fiatal, a gyűjtés során a társadalom sajátos 
közösségeivel találkozik, nemcsak társadalomról meglevő ismereteit gazdagítja, hanem ön
magát is formálja a találkozás során.

A folklórt teremtő közösség a maga szertartásos formáiban „előírja” a viselkedési 
formákat, de egyben elismeri, jutalmazza, akik egyéni teljesítményükkel a közösségi érté
keket magukévá tették. A közösség így építi ki az egyén magatartásának biztonságát, a sze
mélyiség méltóságtudatát.

Az urbanizált viszonyok között viszont az értékek relatívvá válása, mozaikszerű egy- 
másmellettisege a kö/össcgi együtt let formáinak bizonytalanságát, esetlegességét hozza ma
gával. Az egyén teljesítményének közösségi méltánylása nélkül bizonytalanná válik, „kap
kod” a különböző, gyakran egymásnak is ellentmondó értékek között, amelyeknek kö
zösségi elismerését a divat esetleges jellege „szabályozza”.

Az ifjúság sajátos világának élete, közösségi formáinak és mozgalmainak (a szabad 
időhöz, szórakozáshoz, művelődéshez kapcsolódó) kibontakozása az urbanizálódott viszo
nyok között és azok hatására, éppen az urbanizáció eme káros hatásával való szembesze
gülést jelenti.

Ezen a ponton találkozik az urbanizálódott viszonyok között megszületett magas 
szintű kulturális és közösségi igényekkel rendelkező fiatalok csoportja a táncukban és ze
néjükben autonóm, önértékű közösségi formák élményét hordozókkal. S azt az értéket, 
amit a tradicionális közösség a maga autonóm életviszonyai között létrehozott, az urbani
zálódott viszonyok között megszerveződő, saját autonómiájukra törő új ifjúsági közössé
gek magukba építenek. Most már viszont a saját életmódjukkal, életviszonyaikkal adva új 
tartalmat, új értelmet, új jelentést azoknak.

A folklórmozgalom tehát igyekszik mindazt a lehetőséget hasznosítani, amelyeket a 
korábbi ifjúsági közösségi-művelődési mozgalmak kivívtak. Ugyanakkor az amatőr színját
szás közvetlen agitatív politikai elkötelezettséget vállaló és kinyilatkoztató jellegét termé
szetéből adódóan nem tekinti sajátjának. Ugyancsak nem követi annak viszonylag racio
nális és verbális előadásmódját sem, hanem a szimbolikus, szertartásos formák felé tér el. 
így a folklórmozgalom közvetve mintegy az amatőr színjátszó mozgalom kritikáját is adja. 
Tudatosította, hogy a színjátszás mint társadalmi akció korlátozott, a közvetlen társadal
mi cselekvés már túl van hatáskörén.

A folklórhullám másrészről a társadalmi integráció felé való sajátos lépést is jelent. 
Az integráció két vonatkozásban is sajátos. Egyrészt mert kikerüli (nem tekinti tárgyköré
nek!) a társadalomkritikát. Másrészt az integrációt sajátos módon hajtja végre. Nem érték
mentesen önmagát feladva válik a társadalom részévé. Ügy integrálódik, hogy megőrzi szu
verenitását, autonómiáját: a múltban létrehozott értékeket kebelez be, vagy ha úgy tetszik 
— és ez a lényegesebb —, a múltat a jelen részévé integrálja. A divatok történelmiséget nél
külöző (csak a jelenben érvényes, múltat és jövőt nem érzékelő) világába sajátos módon 
belopja a „történelmiség” mozzanatát.

A folklórhullám tehát az egymás megismerésének és az egymáshoz való kapcsoló
dásnak új, kulturális eszköztárát halmozza fel, és csiszolja ki. Az önkifejezés és formálás 
újabb, gazdag eszköztára ju t így a fiatalok birtokába, amely lehetővé teszi, hogy az élet
öröm legalapvetőbb, legelementárisabb jelenségeitől az együttes élmény, az egymás meg
ismerésének és formálásának tapasztalain át birtokukba vegyék saját világukat és egyben 
egy szélesebb, teljesebb világot is.
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ÚTKERESÉSEK, ELLENTMONDÁSOK

írásunkban az ifjúság közösségi művelődési mozgalmait mint az ifjúság sajátos, a társada
lom új viszonyai között kibontakozó útkeresést értelmeztük.

E mozgalmak nem függetlenek a társadalom strukturális változásaitól, de ilyen alap
vető feladatok híján mégsem kapcsolódhatnak ahhoz mély gyökerekkel (ezért is lett „ter
mészetes” közegük a szabad idő és az ifjúság!). A társadalmilag érvényes és igazolható 
cselekvésektől és magatartásformáktól a pótcselekvések, felszínes formák felé való sod
ródás is érződik bennük. (Szélsőségesen tipikus példái voltak ennek a fejlett tőkés orszá
gok hippimozgalmai!)

A strukturális változásokon való kivülesés tehát szükségszerűen hoz létre egy olyan 
tendenciát, amely az emberi-közösségi kapcsolatokat s ezek kulturális közösségi formáit 
társadalmon „kívüli” szituációkban kívánja kitermelni.

Kisebb-nagyobb mértékben újratermelődő torzító tendenciák ezek, melyek a kultú
rának a munka és szabad idő világára való széthasadása objektív realitásából következnek, 
így az ifjúság „szabad idő kultúrájában” időről időre, kisebb-nagyobb mértékben károsan 
felerősödnek. Érzékelhető olykor az is, hogy az új viszonyoknak megfelelő közösségi ma
gatartást és kultúrát tömegmértékben és fokozott ütemben kell „kitermelni” , a fő tartal
mi feladat ugyanakkor új minőségek létrehozása. E mozgalmakban életrekelt alkotó tö
rekvések szemben állnak a „közízlés” felszínességével, de mivel maguk is széles tömegeket 
vonzanak, sodródhatnak a felszínesség felé. A kialakuló formák ellentmondásossága jut 
kifejezésre abban is, hogy a gyors társadalmi változások miatt időnként a társas, közösségi 
formák és magatartásminták iránti igény felerősödik, s ez előre jelzi a várhatóan kialakuló 
új formák amorf jellegét. Ebből adódik aztán az is, hogy az új forma és magatartás saját 
alapjainak „kidolgozatlanságánál", bizonytalanságánál fogva felfokozott makacssággal és 
agresszivitással utasít vissza minden olyan megnyilatkozást, mely abba „bele szólni” kíván, 
azt ellenőrizni, korlátozni akarja, kívülről kívánja irányítani vagy szabályozni. (Abeatkor- 
s/.akkal együttjáró ifjúsági magatartásban találhattunk erre különösen sok példát.) Saját if
júsági „világot” (kultúrát) kívánnak létrehozni, de mivel az eszközöket ehhez a felnőtt 
társadalomtól kapják. így önállóságuk, sajátos ifjúsági jellegük időnként csupán látszat- 
jellegű. További ellentmondás adódik az ifjúsági kultúrának a társadalom egészébe, a fel
nőttek világába történő integrálásából. Ugyanis az ifjúság világában, a fiatalok élményeiből 
születő kultúra a felnőtt világ számára sok esetben csak másodlagos hatásfokú lehet, pót
funkciót tölthet be, így magát a létrejött kulturális terméket is elsekélyesíti, illetve „ter
melését” a sekélyesség irányában befolyásolhatja.

Ellentmondás az is, hogy a magatartásnak, az emberi-közösscgi kapcsolatoknak, az 
emberi szabadságnak az ifjúság kultúrájában létrejövő új értékei a szabad idő világában 
születnek, ugyanakkor a szabad időnek ez a kiteljesedettebb világa ma még lényegében 
csupán az ifjúságé.

A problémák és ellentmondások felsorolását még folytathatnánk. Megoldásukat a 
társadalmi gyakorlat hivatott elvégezni. Nem úgy, hogy a szükségszerűen felmerülő és új
ratermelődő ellentmondások elkerülését e mozgalmak egészségtelen korlátozása vagy fel
számolása árán oldja meg. A „megoldást" a társadalmi fejlődés magasabb szintje Ígéri, 
amikor a „szabad idő” kultúrája szervesebben kapcsolódik majd az ember társadalmi lété
ből fakadó alapvető feladatokhoz.



Németh Géza

AZ AMATŐR SZÍNJÁTSZÁS MOZGALMA 
ÉS IRÁNYÍTÁSÁNAK PROBLÉMÁI

MOZGALOM ÉS TÁRSADALOM

Mozgalmat mindig azonos szükségletekkel rendelkező egyének hoztak létre. Ezeknek a 
szükségleteknek olyanoknak kell lenni, amelyeket a már kialakult fennálló struktúra nem 
vagy csak korlátozottan tud kielégíteni. Ha megszűnnek a kielégítés egyéni útjai, lehetősé
gei, az egymásra utalt egyedek közösen lépnek fel a struktúrán belül annak megváltoztatá
sáért. Meg kell keresniük az eszközöket, amelyek segítségével az adott lehetőségeken túl 
kielégíthetik szükségleteiket. Ezen eszközöknek ugyanakkor a struktúra által alkalmazott 
formákhoz kell idomulni, hogy a fellépés eredményes lehessen.

A szocialista társadalom mozgalmai a struktúra továbbfejlesztésére irányulnak, így 
az új szükségletek által életre hívott mozgalom az azonos formán belül keresi a szükségle
tek kielégítésének módját, de visszahatva a struktúrára, továbbfejleszti azt, vagyis újabb 
szükségleteket indukál.

Az öntevékeny művészeti mozgalmat létrehozó alapvető szükséglet az egyéniség ki
bontakoztatása. Az egyéniséget az ember nembeli lényegével lehet azonosítani, ami a mun
kavégző képességet, a tudatosságot, a társadalmiságot, valamint az ezeket átszövő univer
zalitást és szabadságot foglalja magába. Ezek az emberi képességek a társadalmi viszonyok
ban tárulkoznak fel. így jelenik meg Marxnál a kommunizmus kritériumaként az emberi 
lényegi erők mindenoldalú kibontakoztatása mint öncél. A szükségszerű munkamegosztás 
ma még kevés teret enged az egyén minden képességének kibontakoztatására. Lukács 
Györgyöt idézve: „Csak a nagy filozófia és a nagy művészet (valamint az egyes cselekvő 
emberek példaadó magatartásmódja) mutat a magáért-való nembeliség irányába, csak ezek 
őrződnek meg kényszer nélkül az emberiség emlékezetében, halmozódnak fel mint felté
telek egy készséghez: belsőleg előkészíteni az embereket a szabadság birodalmára. Minde
nekelőtt azoknak a tendenciáknak a társadalmi-emberi elutasításáról van itt szó, amelyek 
veszélyeztetik az embernek ezt az emberré válását.” (Lukács György: Utam Marxhoz II. 
563.1. Bp. 1971.)

A művészettel való találkozás és a személyiség teljességének kibontakozása ebben 
az egységben jelenik meg az amatőr csoportok tagjainál. Ezt támasztja alá Szász János fel
mérése is.x
A színjátszók csoportba való belépésének oka:

1. Az irodalom szeretete 48,3%
2. A színjátszás általában 35,7%
3. Önmaga nevelése, fejlesztése 28,7%

Szász János: Valóság 1973/11. sz. Az amatőr színjátszó mozgalomról.
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A belépés után a csoportban maradás oka:
1. Önmaga nevelése, fejlesztése 53,2%
2. Az irodalom szeretete 52,0%
3. A színjátszás általában 25,1%
4. A társadalom formálása, beavatkozásra való lehetőség 21,3%

A jelzett szükséglet nem elégíthető ki az anyagi életviszonyok termelésében — leg
alábbis tömegesen nem —, ezért az egyénnek ezen túlnyúlva kell keresnie az önmegvalósí
tás lehetőségeit. Az egyéniség fejlődésének folyamata tevékenységet igényel. A tevékeny
ség könnyebbnek tűnik, ha csoportosan végzik, és nagyon vonzó lehet, ha közvetlen testi 
aktivitással (játék) jár. Mindezek adva vannak az amatőr színjátékban, így érthető, hogy 
a 70-es évek elején a fiatalság egy rétege igényeit egyik legkézenfekvőbb formában ezzel a 
mozgalommal elégítette ki.

Az emberekben és főleg a fiatalokban szükségszerűen jelen van a világ megváltoztatásának 
igénye (a különböző jellegű csoportok zömét fiatalok alkotják — a lányok 83%-a, a fiúk 
63%-a 21 éven aluli). A kényszerű munkamegosztás kiépült, intézményesült struktúrája 
erre elég kevés teret enged még ma. Ezért akit még nem hűtött le az „objektív valóság hi
deg zuhanya”, olyan tevékenységformákat keres, amelyekben megítélése szerint lehetősé
ge nyílik arra, hogy a világnak ne csak objektuma, hanem szubjektuma is legyen.

így a csoportban való részvétel motívumai közül, bár első helyen a személyiség ki
bontakoztatása áll, a negyedik helyen nem kis aránnyal a társadalom formálása, az ebbe 
való beavatkozás lehetősége szerepel. A csoportba való belépés előtt ez utóbbi motívum 
a 14. helyen szerepelt. Nagy a társadalmi-politikai problémák szinrevitelének aránya a mű
sorokban is: a csoportok 56,8%-a egyik alapvető vagy legfontosabb feladatának tartja ezt.

Itt tehát egy közösség, de nem közvetlenül az anyagi életviszonyok által kikénysze- 
rített, hanem tudatosan alakított közösség áll szemben a világgal a maga eszközével. De 
minden ilyen jellegű cselekevésnek van egy pótcselekvés jellege: ami a munkában ma még 
nem valósítható meg, az megvalósítható este a próbán vagy az előadáson. (A pótcselekvést 
itt nem pejoratív értelemben használom, hanem úgy, mint egy kompenzációs tényezőt.) 
Ugyanakkor fellép egy diszfunkcionális hatás is: szembenállás a valósággal, annak intézmé
nyesültségével, természeténél fogva lassúbb változásával, az alacsonyabb tudatossággal. 
Ez az egyénekben is „kettéhasadást” okozhat: a mindennapi tevékenység partikuláris egye- 
dére és a szabadon tevékenykedő individuumra. Ez utóbbi természetesen erjesztően hathat 
vissza az előbbire, de a környezet keményebb lehet nála, fékezheti vagy meg is semmisít
heti.

A csoport a tevékenységében állandóan fejlődik. Ha valóban közösség, nem tűri, 
hogy intézményesítsék, megmerevítsék (pl. a fejlődését határok közé kényszerítsék). Az 
intézményesültség azonban belső törvényszerűségei szerint igyekszik magába olvasztani a 
spontán közösségeket, ezért ezek mindig csak viszonylagosan önállóak lehetnek. A nem a 
közösség uralma alatt levő környezet hatása odáig fokozódhat, hogy már nem az eredeti 
cél, hanem a külső hatóerő tartja össze a közösséget, és az önmaga karikatúrájáig alacso
ny odhat.
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KONFLIKTUSOK ÉS KIUTAK

Az egyéniség kibontakoztatásának, a teljesebb életre törekvésnek szükségletét tovább bont
va, két összetevőt találunk. Az egyik a közösség, a másik az esztétikum. A kettő valójában 
nem választható szét, a közösségi alkotásban egységet alkot.

A közösség hatása elsősorban befelé, a tagok felé irányul. A közösség szabadon vá
laszthatósága és a közös tevékenység az, amely a közösség értékét adja. Külső hatása meg
nyilvánulhat abban, hogy vonzóvá téve önmagát, újabb tagok csatlakoznak hozzá, illetve 
szimpatizánsok csoportját gyűjti maga köré. Ezen túl, elsősorban az önkontroll miatt, kap
csolatokat keres más csoportokkal.

Az esztétikai érték elsősorban kifelé, a közönség felé hat, de alakítja esztétikai neve
lés formájában a közösség tagjait is.

Bővebben kell szólni a reális közösség fő kritériumáról, a közös tevékenység tartal
máról. Ez elsősorban a mű. Ha ez „politikus” — vagyis az alapkoncepció jegyében többsé
gében társadalommal telített —, akkor túl akar menni saját keretein, és a létrehozás aktu
sán túl az élet változtatására is törekszik. A megjelenítésen túl célja a valóság aktív alakí
tása is. Az amatőrcsoport nem elégszik meg a „normál műalkotás” befogadóra való áttéte
les hatásával, hanem egy közvetlenebb társadalmi hatás kiváltására törekszik. így az eszté
tikum alárendelődik a politikumnak: plakát- vagy agitátor-művészetté válik.

S a problémák itt szoktak felmerülni. Az agitatív tevékenységhez elméleti alapokra 
van szükség. Ezt a csoportok általában két csatornán keresztül szerzik. Egyik az esztétikai 
művek meghatározott csoportja. Ezek a műalkotások természetüknél fogva nem adhatnak 
tudományos értelemben világnézetet.

A másik forrás az olyan csoportokra jellemző, akik maguk írják műsoraikat. Leg
többjük a mindennapi élet tapasztalataira van utalva, a társadalom jelenségszféráját isme
ri. Az ebből levont általánosított következtetések veszélye, hogy esetleg banalitásokká 
vagy okoskodásokká fajulhatnak. A külső konfliktusok egyik forrása, amit leggyakrabban 
a politikai tisztánlátás hiányaként, illetve zavarosságaként szoktak a csoportok szemére 
vetni. Itt csak azt igyekszem vázolni, hogy ennek belső összetevői is vannak, és kialakulá
sa bizonyos mértékig szükségszerű. Ezért fokozott figyelemre van szükség a mozgalom 
formális, intézményes irányítóinak részéről: ne keressenek ellenséget ott, ahol nincs, és ne 
várjanak el olyan dolgokat, amelyek az objektív adottságok miatt elvárhatatlanok.

Az egyik fontos kérdés tehát az, hogy hol és hogyan lehet, illetve kell beavatkozni 
felülről a mozgalom irányításába? A határok viszonylag könnyen meghúzhatok: rendelet
tel mozgalmat létrehozni nem lehet, de már élő mozgalmat kiteljesíteni valamivel köny- 
nyebb. Itt is óvatosan kell azonban eljárni: a szabályozás elsősorban ne a mozgalom intéz
ményesítésére, egy bürokratikus meder kijelölésére irányuljon — mert ezzel a mozgalmat 
mozgalom mivoltától fosztják meg —, hanem a környezet olyan irányú szabályozására, 
amelynek hatására a mozgalom önmaga jelöli ki mozgási irányát, lép fel követelmények
kel önmagával szemben. Ennél az absztrakt modellnél persze sokkal nehezebb az operatív 
irányítás. Az eddigi gyakorlatból hasznos formáknak látszanak a mozgalom demonstrációi, 
az amatőr művészeti találkozók, valamint az, hogy a művelődési házak otthont adnak a 
csoportoknak. Kevésbé pozitív hatású a színjátszóknál bevezetett minősítés. Egyes felállí
tott kritériumok — például a világnézet fejlesztése — valóban kívánatosak, míg mások 
— pl. évi meghatározott számú premier — teljesen elhibázottak, mert — sajnos van rá pél
da — a formalizálás a csoportokat nem a belsővé tett és a tevékenységben megnyilvánuló 
értékek bővítésére, hanem az előírt feltételek teljesítésére ösztönözni. Az előbbit nagyon
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nehéz mérni -  szinte lehetetlen - ,  az utóbbi viszont értelmetlen. (Itt azt hiszem, például 
és okulásul szolgálhatnának a szocialistabrigád-mozgalomban felvetődött hasonló jellegű 
problémák, és a kiutat is hasonlóan kellene keresni.)

Mielőtt áttérnék a konfliktusok másik forrására, röviden ki kell térni arra, hogy a 
csoportok milyen helyeken szerveződnek. Főként munkahelyen, iskolában és a lakóhe
lyen, ennek megfelelően alakul az összetételük is: a munkahelyi csoportokban általában 
dolgozók vesznek részt, de ez tovább differenciálódik a fizikai munkástól a kvalifikált szel
lemi dolgozóig. Az iskolai csoportok a fenti értelemben sokkal homogénebbek, és általá
ban ők közelednek alkotásaikban a valósághoz a legáltalánosabban és egyben a legkisebb 
gyakorlati tapasztalattal. Lakóhelyen szerveződött csoportok (községi, városi, kerületi 
művelődési házak) általában a legheterogénebbek (csak véletlenül dolgozik vagy tanul 
együtt a csoport két vagy több tagja). A reális közösség szükséglete körükben a legnagyobb, 
ez „különállásukat” csak erősíti, és ez főleg a kisebb településeken eddig ismeretlen konf
liktusok forrása is lehet.

Ezek után érthető, hogy a másik konfliktusforrás a csoport — illetve annak tagja — 
és a közvetlen környezet ellentéte. Már szó volt arról a sajátos kettősségről, amely a való
ság és a csoport által kimunkált értékek között található, s amely leképződik a csoportok 
tagjaiban is. A valósággal való szembesítés, akár a munkahelyen, akár az iskolában, több
féle hatást válthat ki.

Az első esetben a csoport az új élmények nyomán keresi az ő mikrovilága és a mak- 
rovilág közti különbség okait, s ha erre rátalál, akkor a művekben — az előadásokban — a 
kettősséget szintézissé tudja oldani, nem mond le a valóság alakításáról. Tulajdonképpen 
ez lenne a kívánatos megoldás.

A másik variáció az, ha a csoport a szembesülés nyomán depolitizálódik. Ez a kül
világgal szembeni teljes közömbösségig fejlődhet: egyre kevesebb a mondanivaló, végül a 
mindennapi élet szintjén megvalósuló együttlét marad csak meg a közösségből. Ennek szél
sőséges és ritka megnyilvánulásai a néhai csoportok nyomán létrejött kommunák.

A harmadik megoldás a martíromság, a sértődött visszavonulás: „itt nem lehet” 
vagy „nem hagynak” semmit csinálni. Ekkor vagy feloszlik a csoport, vagy öncélú, szélső
ségesen avantgarde formákat produkál. A pusztán meghökkentő cselekvések kereséséig, a 
heppeningig vezet itt az út, a cselekvés itt már valóban pótcselekvéssé válik.

Az apolitikusság kevésbé feltűnő formája, ha a csoport érdeklődése egyoldalúan az 
időtlen, örök emberi problémák felé fordul. A legegyszerűbb jelképek keresése elvezethet 
az előbb jellemzett formalista felfogáshoz, de sajátosan kifejlődhet belőle egy látszatpoli- 
tikusság is, amikor konkrétságtól mentes, jelszószerű kinyilatkoztatások helyettesítik a 
valódi közéleti tartalmat. Sajnos, a hivatalos irányítók füle erre érzékeny a legkevésbé, és 
ha a csoport műsora formálisan eleget tesz bizonyos politikai elvárásoknak, nem kérik 
számon az őszinteséget és a megvalósítás színvonalasságát. Ez az irányítás egyik legnagyobb 
buktatója lehet.

HOMOGÉN VAGY HETEROGÉN-E A MOZGALOM?

Az azonos szükségletek és azonos objektívációk ellenére a mozgalomban részt vevő csopor
tok között nagy különbségek tapasztalhatók. Az együttesek három csoportba oszthatók:

— a mozgalom élgárdája (ebbe körülbelül tíz együttes tartozhat),
— a középmezőny (számuk tízes nagyságrendű),



— a többi (számuk bár állandóan változik, kb. kétezer körül lehet — járási, maxi
mum megyei szinten ismertek).

Szász János szerint az élgárda és a középmezőny között nincs intenzív kapcsolat, 
mert a találkozások jószerével a fesztiválokra korlátozódtak. A középmezőny és a többi 
csoport között még erre sincs mód, hiszen az utóbbiak többsége nem ju t el országos fesz
tiválokra.

Minek alapján határolódnak el így a csoportok? Elsősorban a létrehozott esztétikai 
értékek, a műalkotások azok, amelyeknek milyensége vízválasztóként szerepel. Az elit cso
portok műsorai leginkább megközelítik a műalkotás kritériumait. Ők azok, akik a társada- 
lomra-közösségre való hatás művészi lehetőségeit leginkább számba veszik, feladják a di
rekt hatásokra törekvést, és valóban esztétikai értelmű műalkotásokat igyekeznek létre
hozni. Náluk tehát a mozgalom egyik jellemzője, a közvetlen agitatív jelleg elmarad. Meg
esik, hogy mind a mozgalom intézményes vezetői, mind maga a mozgalom bűnül rója ezt 
fel nekik.

Az élmezőnybe való felkerülés másik módja a „felhúzás” (személyes és egyéb kap
csolatok), ezek a csoportok az előbbinél is izoláltabbak.

A középmezőny csoportjait ambicionálja még az élmezőny ismertsége (tömegkom
munikációs szereplés), a külföldi utak lehetősége, valamint a minősítésnek való eleget te
vés kényszere. Ezek gyengíthetik a mozgalomjelleget, ennek ellenére a középmezőny álta
lában a mozgalom öntörvényűségét a leginkább kifejezi a maga cselekvésében.

A harmadik szinten levő csoportok értékei közül a közösség a jelentősebb. A létre
hozott művek általában nem állják ki sem az esztétika, sem a mozgalom próbáit. Ennek el
lenére az ilyen közösségek nagy száma miatt sok emberre — elsősorban a benne dolgozó 
fiatalokra — vannak hatással.
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A KÖZÖSSÉG ÉS A KÖZÖNSÉG EGYSÉGE

A közönség az az átvezető közeg, amely a csoport hatását közvetíti a társadalom felé. 
Az amatőrcsoportok közönségére azonban az a jellemző, hogy sokkal közelebb állnak az 
alkotókhoz, mint a hivatásos művészet esetében. Többnyire ugyanabból a szociológiai ré
tegből valók, hasonló az életmódjuk: ők is fiatalok. Az amatőr színház dramaturgiája, 
amelyben a nézőkkel közös játéknak nagy szerep jut, ugyanezt fejezi ki. Az előadások 
után rendszeres a beszélgetés játékos és néző között: a csoport igényli az azonnali vissza
jelzést. Ez a kifelé fordulás kifejezi a mozgalom lényegét: a társadalmi aktivitást, a közös
ségteremtés igényét egy közös elvi platform alapján. Ugyanakkor, éppen mert hatóköre 
jól felrajzolható, jellemzi a mozgalom korlátáit is.

Szász János felmérésex szerint a csoportok legszívesebben a fesztiválközönségnek, 
legkevésbé szívesen az ünnepélyek, évfordulók közönségének játszanak. Az értő közeg ke
resése, az ütközések, a közömbösség kerülése érthető indíték. Ugyanakkor kifejez egy 
visszavonulási, bezárkózási hajlandóságot is, ami a mozgalom társadalmi hatásra törő jel
legének bizonyos mértékig ellentmond.

X
Szász János: Kultúra és Közösség 1974/2. sz. Az amatőr színjátszó mozgalom közön

sége és közössége.
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Ugyanerre utalnak az említett felmérés azon adatai is, amelyek szerint a színjátszók
nak csak 1%-a van valamilyen vezető beosztásban (ami ennél a korcsoportnál még esetleg 
természetes), ugyanakkor csak 2,38%-uk törekszik ilyen posztok elérésére. Ez a felelős 
cselekvés szervezetszerű útjaitól való idegenkedést mutatja, és visszautal arra a bevezető 
gondolatunkra, hogy a mozgalom mindig az adott struktúra módosítására irányul.

Érhető tehát, ha a struktúrát kifejező intézményes irányítás időnként konfliktusba 
kerül a más szemléletű — bár talán éppen annyira haladó — mozgalommal. E konfliktusok 
áthidalása mindkét szemszögből elengedhetetlen: az amatőrcsoportoknak meg kell talál
niuk a módot rá, hogy szélesebb körben elfogadtassák magukat, ehhez szintézist kell lét
rehozni saját szemléletükben az ideálok és a lehetőségek között. Az intézmények pedig fel 
kell használni a társadalmi progresszió minden jelentkezesi formáját, hogy a saját munká
jukat is magasabb szintre emeljék. Talán e kettősségnek (az intézményesültségnek és a 
mozgalomnak, illetve ezek kapcsolatának) is szerepe volt abban; hogy a mozgalom az 
utóbbi időkben megtorpant. Az empirikus vizsgálatok mellett ennek a tüzetes elemzé
sére is sort kellene keríteni.
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S. Nagy Katalin

KI AZ AMATŐR KÉPZŐMŰVÉSZ 
MAGYARORSZÁGON?

Amatőr képzőművészek Magyarországon címmel folytatott vizsgálatunk során, 1975-ben 
790 kérdőívet és 110 mélyinterjút elemeztünk.54 A legfontosabb eredmények összefogla
lása megjelent a. Népművelés 1976/1., 2., 3. számában, ezért most néhány olyan problé
mára szeretném felhívni a figyelmet, ami az adatok feldolgozásán túl vetődött fel a kutatás 
vezetőiben.

FOGLALKOZÁS ÉS SZÁRMAZÁS

Az amatőr képzőművészek 24,5%-a munkás. Ezen belül a szakmunkás 20,3%, betanított 
munkás 2,1% és segédmunkás 2,1%. Az amatőr képzőművészek 35,94%-ánakapja:munkás 
(ezen belül szakmunkás 30%, betanított munkás 2,02% és segédmunkás 3,'92%), 21,65%- 
nak anyja: munkás (ezen belül szakmunkás 12,66%, betanított munkás 3,04%, segédmun
kás 5,95%).

Az „amatőrök” néven nevezett heterogén csoportban véleményem szerint ez a réteg 
az, amelyik valóban megérdemli az amatőr elnevezést. Az elnevezés kérdése itt nem for
mális, hanem az egész amatőr képzőművészeti mozgalom problémáit tükrözi. A vizsgálati 
anyag elemzésének nyomán az a véleményem, hogy az amatőr képzőművészeknek neve
zettek jelentős része nem tekinthető a szó valódi értelmében annak. Az így nevezett cso
port számbelileg legjelentősebb, legszélesebb rétege foglalkozását tekintve tanuló, vagy al
kalmi munkákból él, és fő törekvése: hivatásos művésszé válni, méghozzá lehetőleg diplo
mát szerezve a Képzőművészeti vagy Iparművészeti F őiskolán.

A képzőművészeti szakkörökben és a nyári müvésztelepeken is túlsúlyban vannak a 
hivatalosan, államilag hitelesített papírokkal képzőművészként funkcionálni törekvők.

Ugyancsak nem nevezném tiszta lelkiismerettel amatőrnek azokat a személyeket, 
akik már foglalkozásukban is eljutottak a hivatásos képzőművész-lét perifériájára: dekora
tőrök, alkalmazott grafikusok, kirakatrendezők, iparművészeti tevékenységből (pl. kerá
mia) élők, és így tovább. Ugyancsak semmiképp nem nevezhetők amatőrnek rajztanári dip
lomával rendelkezők, és azok, akik a Képzőművészeti vagy Iparművészeti Főiskolát végez
ték el, és diplomájuk birtokában sodródtak a képzőmúvészélet perifériájára. Az amatő
rökként számontartottak, kiállításokon, művésztelepeken amatőrként szereplők ezen réte
ge sokkal közelebb áll a hivatásos művészekhez, mint a valódi amatőrökhöz. Életmódjuk, 
szemléletük, a képzőművészeti életben való jártasságuk, véleményeik, és kritikus magatar
tásuk, szereplési vágyuk, munkáikról vallott felfogásuk is ezt tükrözi. Publicitásra törek-

XA zárójelentés kéziratban megtalálható a Népművelési Intézet Kutatási Osztályán.
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szenek, műveik megjelentetéséért hadakoznak és fő céljuk: az Alap-tagság.
Az amatőrök egynegyede azonban munkás. Munkásként dolgoznak, életmódjuk en

nek megfelelő, nem utánozzák a hivatásos képzőművészek életformáját, saját rétegükkel 
azonosulnak. Közülük nagyon kevés, aki áttörve az életmód- és szemléletbeli korlátokat, 
amatőr és munkás mivolta ellenére is bekerül a hivatásos művészek közé.

A kortárs képzőművészek jelentős hányada értelmiségi származású. A Képzőművé
szeti és Iparművészeti Főiskolát a felszabadulás után (és különösen az elmúlt 10—15 év
ben) elvégezettek jelentős része is értelmiségi származású. A képzőművészeti tehetség mint 
olyan, nem rétegspecifikus: nem a társadalmi hovatartozás határozza meg. Az azonban 
már a társadalmi réteghez való tartozás, a környezet következménye, hogy annak a sze
mélynek, aki ezzel a speciális tehetséggel rendelkezik, módjában áll-e és milyen mértékben 
tehetségét kibontatkoztatni. Mint minden egyéb területen, itt is érvényesül, hogy ha egy 
értelmiségi szülő gyermeke képzőművészeti tehetséget árul el, akkor ennek megfelelően 
korán kezdik el taníttatni, speciálisan képezni és tudatosan felkészíteni a főiskolára.

A munkásszülők gyermeke nem jut el a művészeti főiskoláig, sőt: már a főiskolák
hoz szükséges középiskolai végzettséget sem tudja megszerezni. Aki Ózdon, Diósgyőrben 
stb. munkásszülők gyermekeként születik, az többnyire munkás lesz Ózdon, Diósgyőrben 
stb., s ha tehetsége erős és jelentős a belső késztetés, akkor napi nyolc óra munkája mel
lett foglalkozik képzőművészettel.

Nem véletlen, hogy míg a diplomás képzőművészek között igen kevés a munkásszár
mazású, addig a nem diplomás hivatásos képzőművészek között több a munkás-, mint az 
értelmiségi származású.

AZ AMATŐRÖK KÖZÖNSÉGE

Egy öreg ózdi szakmunkás mondta: „Ha elkészül egy képem, eljönnek még a munkahe
lyemről is, a fiatalok főleg, és megnézik, értékelik.” Itt ismét az egynegyednyi munkás je
lentőségének hangsúlyozása következik.

Amikor a Nemzeti Galériában rendezett kísérleti kiállításunkra (1971 április és 1971 
október), a Miskolci Galériában rendezett kísérleti kiállításra (1972 április) és az Iparmű
vészeti Múzeumban végzett vizsgálatunkra (1973 nyara) olyan budapesti, illetve miskolci 
munkásokat szerveztünk, akik még nem voltak soha a fenti intézményekben, és általában 
nem járnak múzeumi kiállításokra, kiderült, hogy egyfajta kiállításra még ők is eljárnak, 
mégpedig: ha a közöttük dolgozó amatőr képzőművészek a művelődési házban, az üzem 
klubjában (előterében, éttermében stb.) rendeznek kiállítást. Ilyenkor bajtársiasságból és 
valódi érdeklődésből is elmennek. Nem a képzőművészet érdekli őket, hanem az az ember, 
aki közöttük dolgozik, és mellesleg az a hobbija, hogy képeket fest, farag vagy szobrászko- 
dik. Ott aztán nem kell szent áhítattal vagy érthetetlen csodálkozással nézni a műveket, 
mint a múzeumokban. Lehet vitatkozni, lehet közvetlen kérdéseket feltenni. És így lehet 
közeljutni a képzőművészethez, amely egyébként — legalábbis az ünnepi formájában, grand 
artként — nagyon távol esik tőlük.

Nem tudom eléggé kiemelni, milyen fontos funkciót töltenek be spontán módon, 
magától értetődő természetességgel a munkásamatőrök: kultúraközvetítők, a vizuális kul
túra közkatonái ők.

Az amatőr képzőművészek 15,44%-ának van — nem művészekből, nem amatőrök
ből, nem hozzáértőkből — kialakult baráti köre, akikkel az elkészült munkákról rendsze
resen beszélgetnek. Hasonló módon közönség a család is (16,07%-nál).



A közönséggel való kapcsolat legjelentősebb formája a kiállítás. 790 kérdőívet kitöl
tő amatőr közül 603 kiállításokon rendszeresen szerepel.

Az amatőrök egyötödének (21,13%) van munkája rokonainak lakásában, 17,34%- 
nak munkáit őrzi otthonában barát, munkatárs, iskolatárs. Az amatőrök 16,38%-a rend
szeresen ajándékoz műveiből rokonoknak, 8,35% barátainak.

17,2%-uk rendszeresen elad munkáiból a közvetlen környezetéhez tartozóknak (fő
leg szakmunkások és humán értelmiségiek az eladók, és főleg a szakmunkások a vásárlók!). 
Azok közül, akik eladnak munkáikból, 40%-uknak 5 db-nál több, egynegyedüknek 10 
db-nál több munkája van vásárlók birtokában.

Az amatőrök által rendezett kiállítások is a képzőművészeti élet egészéhez tartoz
nak, nem lehet leválasztani arról. Annál is inkább, mert zömükben ezek a kiállítások olyan 
réteghez juttatják közelebb a képzőművészetet, amelyhez a hivatalos képzőművészet csak 
nagyon áttételesen ju t el. Természetesen nem az amatőrök elitrétegének azon kiállításaira 
gondolok, amelyek egész vagy félhivatalos kiállítóhelyiségekben, reprezentatív helyiségek
ben (tanács kultúrterme, nevezetes étterem vagy szálloda, művészmozi előtere stb.) zajla
nak. Ez az elitréteg elit közönségre számít, miattuk, a „szakma” számára rendezi kiállítá
sait. Ami sarkallja őket: „magamat megmutatni — hivatásosoknak, újságíróknak stb. Lám, 
vagyok olyan művész, mint a többi.”

Azokra a kiállításokra gondolok, amelyek hírverések, drága katalógusok, meghivók 
nélkül, egyszerűbb környezetben folynak. „Magamat megmutatni — hogy ilyent is tudok, 
amellett, hogy veletek együtt dolgozom. Nem kocsmába járok és nem kertészkedek, ezt 
csinálom” — valami ilyen húzódik meg emögött.

Lehet, hogy élesen fogalmazok és túlzottnak, egyoldalúnak hat, amit mondok. Nem 
vagyok ellene az amatőrök elitrétegének, azoknak, akik a hivatásosok közé kerülésért fut
nak versenyt. Belőlük is táplálkozik a képzőművészet, utóvéd-csapat, nemegyszer valóban 
kitermelnek maguk közül valódi művészeket. Csak egyrészt egészen máshol helyezkednek 
el a struktúrában, mint a valódi amatőrök, a sem-nem-leendő-hivatásosok, a sem-nem-naiv- 
művészek. A valódi amatőrök a struktúra legalján levők, helyzet változtatásra, feljebb ju
tásra a legkevesebb a reményük, ezért szólok mellettük. Másrészt — óhatatlanul — intéz
ményesen is a felül levők kapják a több támogatást (az 1969-ben szakszerűen megvizsgált 
és 1976-ban szubjektiven végignézett művésztelepek résztvevőinek zöme pszeudoamatőr, 
ugyanígy a kiállításokon díjazottak is főként az elithez tartozók stb.), és az ő problémáik 
jutnak informális és formális csatornákon keresztül a köztudatba. Harmadrészt — és nem 
utolsósorban — míg nagyon sok szó esik a hivatásos képzőművészek közművelődési tevé
kenységéről, továbbá műveik hatékonyságáról, alig esik szó a valódi amatőr képzőművé
szek hatóköréről, életformájukkal természetes módon együttjáró közművelődési szerepük
ről.
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A MUNKÁSAMATŐRÖK ÍZLÉSSZINTJE

Egyáltalán nem közömbös, hogy aki elad, ajándékoz műveiből, kiállít és beszél, magyaráz, 
véleményeket formál, irányít, aki közvetít valamiféle képzőművészeti és esztétikai kultú
rát, annak milyen az ízlése, a vizuális kultúrája.

Vizsgálatunk egyik legfontosabb eredményének tekintjük a következőt: a munkás 
foglalkozású amatőr képzőművészek saját rétegüknél magasabb vizuális és esztétikai kul



túrával rendelkeznek. Nemcsak képzőművészeti, hanem általában művészeti (zenei, iro
dalmi, film stb.) ízlése magasabb szintű, tájékozottsága szélesebb körű, mint azé a társa
dalmi rétegé, amelyhez iskolai végzettségük szerint tartoznak. Kulturális mutatójuk a fe 
lettük álló réteg kulturális szintjével egyezik.

A nyolc általános végzettségű munkásamatőrök olyan művészeti és ezen belül kép
zőművészeti tájékozottsággal, ismeretanyaggal rendelkeznek, általános műveltségük és 
esztétikai, vizuális ízlésszintjük olyan, mint az érettségivel rendelkező rendszeresen mú
zeumba járó fiatal szakmunkások és érettségizett középkorú rendszeresen múzeumba já
ró alkalmazottak. Középiskolai végzettséggel rendelkező munkásamatőrök olyan szintű mű
vészeti, esztétikai műveltséggel rendelkeznek, mint a velük egy korcsoportba tartozó egye
temi végzettségűek, akik nem foglalkoznak amatőr képzőművészettel, vagy más művészet
tel sem aktívan. (Az összehasonlításokat a budapesti, miskolci és keszthelyi múzeumokban 
1971—1973 között és a Borsod-Abaúj-Zémplén megyei lakásokban 1974- 1976 között 
felvett anyagokkal végeztük el.)

A képzőművészettel való foglalkozás — amatőr szinten — azt is jelenti, hogy a sze
mély átlép csoportjának kulturális normáin, szokásain és afelé a réteg, csoport felé, amely
ben él, egy másfajta kultúrával rendelkező csoport szokásait, normáit, értékrendszerét 
közvetíti.

A munkásamatőrök zöme posztimpresszionista festményeket fest, a posztimpresszi
onista művészetet szereti, de nem zárkózik el másfajta szemléletmódok megismerésétől 
sem. Jár múzeumba és kiállításokra, vásárlója a képzőművészeti könyveknek, figyelemmel 
kíséri a tv és rádió képzőművészeti műsorait, és olvas művészeti kritikákat.
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LAKÁSKULTÚRA

Lakáskultúra-vizsgálatunk során gyakorta volt módunkban amatőr képzőművészek mun
káival találkozni (Miskolcon, Sárospatakon, Telkibányán stb.). Ezek rendszerint ajándék
ba kapott vagy vásárolt művek. Különös jelentőségük nem ott jelentkezik, ahol szervesen 
illeszkedik a Képcsarnoktól vásárolt festményekhez, az örökölt vagy a hivatásos művészek
től kapott alkotásokhoz, azaz nem ott, ahol a lakáskultúrához hozzá tartozik a falon levő 
nem giccs festmény. Ott válik különös jelentőségűvé, ahol giccsnyomatok, vallási tárgyú 
giccs-olajfestmények között tűnik fel az amatőr képzőművésztől származó festmény, és 
ott, ahol egyáltalán nincs semmiféle festmény ezeken kívül.

Az amatőr képzőművészek festményei azokban a lakásokban különösen értékesek, 
ahol esztétikai színvonalat képviselnek a lakásban található festményekhez, nyomatokhoz 
képest.

(E tanulmány keretében nem foglalkozom az amatőr képzőművészek különböző ré
tegeinek különböző műveivel,, egyáltalán: munkáik esztétikai elemzésével. A lakásokban 
található, amatőröktől származó művek között vannak giccsképek is, mint ahogy vannak 
hivatásosok által festett giccsképek is. Ez azonban nem általános. A giccs-festmények fes
tői nem tartoznak sem a valódi vagy ál-amatőr képzőművészek, sem a potenciális vagy va
lódi hivatásos művészek közé. Külön réteget alkotnak.)

Más oldalról: kívánni valót hagy maga után az amatőr képzőművészek lakáskultú
rája, környezet-esztétikai igényessége. Ez alól csak két réteg vonható ki: van a munkásama
tőröknek egy, az iskolai végzettségük, foglalkozásuk, származásuk és mindennapi környe
zetük ellenében, kiugróan magas igényszintű csoportja, amelyiknek lakáskultúrájában is



érvényesül a képzőművészeti tevékenységből adódó esztétikai, vizuális ízlésszint. E cso
portban általános, hogy a párválasztáskor érvényesült a képzőművészeti érdeklődés domi
nanciája: a férj és feleség is folytat képzőművészeti tevékenységet vagy az egyik fél — rend
szerint a feleség — a házasságkötésig amatőrködött.

A másik csoport, amelynek magasabb szintű a lakáskultúrája, a hivatásosok életmód
ját utánzó „amatőröké” , ez utóbbiak hangsúlyozottan modern környezetet alakítanak ma
guk köré, mint ahogy avantgarde, modern (vagy moderneskedő) műveket hoznak létre.

Ezzel a két vékony réteggel szemben a többség lakása olyan, mintha nem is képző- 
művészettel foglalkoznának, az esztétikai te vékenység és a valamivel magasabb rendű kép
zőművészeti ízlés, tájékozottság nem hat vissza környezetükre.

Meg kell mondanom, hogy a hivatásos képzőművészek körében végzett vizsgálataink 
(1970—1971) során is megdöbbentett, hogy vannak elismert, jó művészek, nemegyszer 
az esztétikai nevelésért harcba szállók, nemegyszer a nonfiguratív művészek között, akik
nek a lakáskultúrája, lakásuk vizuális szintje meglepően alacsony.
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SZABAD IDŐ, KÉZMŰVESSÉG

A munkások — vagy egyéb társadalmi rétegek — körében végzett szabadidő-kutatásokban 
a képzőművészeti tevékenység nem túl előkelő helyezést kapott. Ezért a szabad idővel 
foglalkozó szociológusok joggal kételkednek az amatőr képzőművészeti tevékenységben 
mint figyelemre méltó szabadidő-töltési formában. Csakhogy: mi magunk is megismertünk 
néhány száz munkást, akik szabad idejükben képzőművészettel foglalkoznak, és megismer
tük környezetformáló szerepük jelentőségét. Hacsak néhány ezer amatőr képzőművész 
munkás van — s ha számuk még oly elenyésző is ahhoz a több százezer munkáséhoz képest, 
akik szabad idejükben nem foglalkoznak képzőművészettel és még csak múzeumokba, ki
állításokra sem járnak —, ez a néhány ezer munkatársai között terjeszt a vizuális kultúrán, 
képzőművészeti ízlésen túl egy másfajta életformát, egy másfajta szabadidő-eltöltési for
mát is. Közvetlenül szabad idejükbe beleszól: ha egy évben csak egyszer, de kiállítást ren
dez, és erre kollégáit, munkatársait is meghívja.

Az amatőr képzőművészek nagyon sok időt fordítanak önként vállalt tevékenysé
gükre. Átlagosan heti kétszeri szakköri foglalkozáson kívül napi 2-2,5 órát festenek, raj
zolnak vagy szobrászkodnak. A kérdezettek egyharmada állítja is, hogy minden szabad 
idejét elviszi a képzőművészet. Legtöbbjük még a nyári szabadságot is teljes egészében 
képzőművészeti tevékenységgel tölti ki. Egyharmaduk még ennél is több időt szeretne a 
képzőművészetnek szentelni, épp ezért alig váiják a nyugdíjas kor elérését, hogy utána tel
jes időben csak a képzőművészettel foglalatoskodhassanak.

A képzőművészeti tevékenység kézműves jellegéből adódóan is idő- (és pénz-) igényes.
Az amatőr képzőművészek kétharmada másfajta kézműves tevékenységet is folytat. 

Szobrászkodik, még barkácsol is, fúr-farag, dísztárgyakat, virágvázákat, polcokat készít 
fából-fémből, drótoz-fótoz, van valamilyen kézműves jellegű hobbija (asztalos, szobafestő, 
textilszövő, cipész stb.). Ez a sajátosságuk — hogy egyrészt művészi esztétikumot állíta
nak elő, másrészt kézműves mesterségeket folytatnak — rokonítja őket a történelemben 
évezredekig ily módon alkotó mesteremberekhez. Elődeik azok a festők, akik még társa
dalmilag is egy sorban éltek a kézművesekkel, sőt maguk is folytattak különféle mestersé
geket. Az a szakmunkás, amelyik az üzemben esztergályos, kohász vagy szobafestő, majd
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szabad idejében képeket fest önmaga kedvtelésére, no meg rokonai, munkatársai részére 
ajándékként vagy pénzért, és közben még családjában, a rokonság és barátai körében asz
talosként, szőnyegszövőként vagy kárpitosként működik: a teljes egész ember életét éli, és 
ideálként állhat a közösség előtt, amelyhez tartozik.

AKIK VALAMIT KOMPENZÁLNAK

A munkásamatőrök közül csaknem valamennyi elmondta, hogy családja, társadalmi státu
sa, életmódja miatt nem gondolhatott arra, hogy művészeti főiskolára és művészpályára 
menjen.

Az amatőrök egyharmada nem szeretne hivatásos képzőművész lenni, s ha még akár
mennyi pénzt nyernének, sem változtatnának foglalkozást. Azoknak, akik nem akarnak 
hivatásosok lenni, jelentős többsége szakmunkás. Az évek folyamán nagyon sok kérdőíves 
interjús beszélgetést folytattam magam is, nagyon sok lakásban jártam, s noha vagy a la
kásokban levő tárgyakat elemezzük, vagy a képzőművészeti ízlést vizsgáljuk, a megkérde
zett emberről is sokféle olyan benyomások, tapasztalatok is felhalmozódtak, amelyek bir
tokában állíthatom, hogy kevés olyan kiegyensúlyozott, elégedett, konformista módon élő 
emberrel találkoztam, mint az amatőr képzőművész szakmunkások. A társadalmi rétegük 
szokásaihoz képest nonkonformista (azaz műalkotás létrehozó) tevékenységet folytató 
munkások, mint erre már a fentiekben is utaltam (lásd kézművesség) valamiféle „teljes” 
életet élve: harmonikus, jól illeszkedő személyiségek.

Az amatőr képzőművészek egynegyede azonban rosszul szocializált, diszharmonikus, 
nonkonform személyiségé Nyilvánvalóan kompenzálnak valamit: családi bajt,betegséget, 
egyedüllétet.

Feltűnően sok — az átlagnépességet magasan meghaladó arányban — az amatőrök 
között az egyedül élő és a gyermektelen. Az interjús beszélgetésekből nagyon sok részle
tet idézhetnénk, amelyben feltárul a gátlásos, zárkózott vagy túlzottan extrovevált sze
mélyiség, amely konfliktusban él önmagával, szűkebb és tágabb környzetével. Különösen 
az amatőrök elitrétegében találkoztunk sok olyan emberrel, aki szinte felőrlődik a tehet
sége méttékének latolgatásában vagy az elismerésért vívott küzdelemben. Társtalanságuk, 
gyermektelenségük is összefügg labilitásukkal.

Vagy egy részük, amelyik a felnőtté válás és a pályaválasztás során kisiklott sorsát 
kompenzálja így (pl. viszonylag igen sok indult zenei pályán, amelyet hirtelen fellépő be
tegségek miatt kellett megszakítaniuk). Jelentős a testileg nyomorékok számaránya is, fi
zikai erőnlétbeli versenyképtelenségüket kompenzálandó hoznak létre műalkotásokat.

A HIVATÁSOSOK ÉS AZ AMATŐRÖK

Az amatőrök kétharmada szeretne kizárólag képzőművészettel foglalkozni, kétharmada 
lenne hivatásos képzőművész, ha ezt anyagi és társadalmi helyzetük, továbbá a képzőmű
vészeti intézmények lehetővé tennék.

A valódi amatőrök a korrigáló szakkörvezető tanárokkal érintkeznek, számukra ők 
jelentik a hivatásos művészekkel való kapcsolatot. Járnak a kortárs képzőművészeti kiállí-

xLásd ugyanerről Sági Mária cikkét a lap 1976/1-es számában. -  A szerk.



fásokra, de nem keresik különféle utakon a kiállító művészekkel a kapcsolatot. Megelégsze
nek azzal, amit a szakkörvezetőtől tanulhatnak, vagy amit a kiállításokon zsűriző szakma
beliektől hallanak. Ez azonban a szűkebb, kisebb létszámú csoportja az amatőröknek. A 
többség — kétharmad — nagyon ellentmondásos módon kapcsolódik a hivatásosokhoz. 
A szakkörvezetőket rendszerint élesen kritizálják, elégedetlenek velük, nem tartják elég jó 
művésznek és elég modern szemléletűnek, s miközben igyekeznek a szakmát, a szakmai 
fogásokat minél alaposabban, minél magasabb szinten elsajátítani, megtanulni modell után 
rajzolni, krokizni, csendéletet beállítani, hagyományos módon festeni stb., aközben vala
miféle önálló szemléletű, stílusú — rendszerint absztrakt, nonfiguratív, szürreális — műal
kotásokon dolgoznak, és elkülönítik magukat a realista vagy posztimpresszionista tájképe
ket, csendéleteket, portrékat festő valódi amatőröktől. Állandóan keresik a kapcsolatokat 
hivatásos művészekkel és műkritikusokkal, lehetőleg velük nyittatva meg kiállításaikat. 
„Mindent” tudnak a hivatásosokról (magánéletükről pletykákat, összeköttetéseikről, pil
lanatnyi „helyezésükről”, jövedelmükről, megrendeléseikről stb.). Ez a „mindent tudás” 
a beavatottság, a bennfentes látszatát kívánja kelteni, oda tartozásukat demonstrálni. Nagy 
részük azért fest új-konstruktivista, minimal-art, land-art, pop-art stb. stílusban, mert így 
inkább találnak lehetőséget arra, hogy a félhivatalos kiállításokon hivatásos művészekkel 
együtt állíthassanak ki.

Mi lehet ezek tudatában a közművelődés funkciója az amatőr képzőművészek ügyé
ben? Ügy gondolom, másképpen kell segíteni azokat, akik a hivatásossá válás útjára akar
nak eltalálni, és másképpen azokat, akik további életkereteiket megtartva foglalkoznak ez
zel az értékes időtöltéssel. Az előbbiek esetében kötelessége az intézményeknek, hogy el
sősorban a szakmai értékeket közvetítsék, tegyék hozzáférhetővé azok számára, akik erre 
érdemesek. A második csoportot azonban nem elsősorban a műérték oldaláról kell meg
ítélni, hanem azt a határt kell értékelni és felhasználni, amit mindennapi környezetük kul
turális orientálódásában töltenek be.
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Hibaigazító

Lapunk 1976/3-as számába sajnálatos hiba csúszott.
A 16. oldal második felében található szöveg helyesen a következő':

Mindkét előző dimenziót keresztezi az elfogadás, az igaznak tartás szubjektív formája.

1.31 Ha a doxához bizonyítás nélküli feltétlen elfogadás járul, hitről beszélünk. Itt azonban 
különbséget kell tennünk a pre- és posztepisztémikus doxák között.

1.311 Preepisztémikus szinten a bizonyítás igénye fel sem merült. Ekkor beszélhetünk naiv hit
ről.

1.312 Posztepisztémikus szinten azonban a hit félretolja a bizonyítást, ez a hit episztémikus 
(anti-episztémikus) szintje. Ekkor beszélünk dogmáról.

2.3 Más a helyzet, ha episztémikus tudást fogadunk el feltétlen jelleggel. Itt a bizonyítás sze
mélyes és nem személyes jellege szerint tehetünk különbséget.

2.31 Ha az epísztemé igaznak tartása személyes bizonyítás után történik, meggyőződésről be
szélhetünk.



SZEMTŐL SZEMBE

HASZNOS CSAVARGÓK A POP-VILÁGBAN
Az interjúkat készítette: Boros Lajos

Ismerjük őket, találkozunk velük klubokban, halljuk a hangjukat több száz wattos erősí
tőkön keresztül, vagy a rádióból, televízióból. Kik ők? Miben hisznek? Miért csinálják?

B. TÓTH LÁSZLÓ

— Mi az eredeti szakmád?
— Rádió- és televízióműszerész.
— Tanultál zenét?
— Tanárnál nem. De zenéltem zenekarban, mert ki nem játszott zenekarban? Két éven 

keresztül doboltam. Ha az egyáltalán hangszernek tekinthető. Mindenesetre nehéz cipelni. 
Tizenkilenc éves koromra már két magnetofonom volt. Lényeg az, hogy hallgattam és 
gyűjtöttem a zenéket. Gyűjtöttem kabarémüsortól kezdve az összes zenei felvételt, amit a 
Magyar Rádió lejátszott. Volt a Fővárosi Művelődési Házban egy magnósklub, ahol vezető
ségi tag voltam. Ázokra az időkre büszke vagyok. Az jó volt.

— Ezzel párhuzamosan dolgoztál a Gelkánál?
— Igen. Közben elindult egy klub a Körteremben, ami az ország első disc-jockey 

klubja volt. Kitaláltuk, hogy milyen jópofa lenne, ha az új lemezeket egy alkalommal be
mutatnánk. így tudnák a magnósok, hogy mit fognak felvenni. így történt, hogy szombat 
délutánonként hat és nyolc között elkezdtünk lemezeket bemutatni. Kinek van a legna
gyobb pofája? B. Tóthnak, csinálja ő. Elkezdtem bemutatni a lemezeket, és észrevettem, 
hogy egyre többen járnak le.

— Tudtál angolul?
— Amennyit akkor kellett, annyit feltétlenül. A New Musical Express és a Melody 

Maker állandó jelleggel járt, és ami nagyon érdekelt, ahhoz elővettem a szótárat. Külön
ben is Beatles-lemezekből is meg lehet tanulni angolul. Kitaláltuk Wilpert Imrével a diát, a 
sztereót, a diaporáma-műsort, ezt mind ott mutogattuk be. Mindenféle reklám nélkül or
szágos hírű klub lett. Hatvanból, Gödöllőről jártak be. Tíz forint volt a belépő, és három- 
négyszázán álltak sorba kezdés előtt másfél-két órával. Egy nagylemezt nem lehet végig le
játszani. Nem lehet válogatás nélkül játszani számokat. Ennek az egész szakmának nincse
nek titkai, amiket ne lehetne elmondani. Egyetlenegy van, amit nem lehet átadni. Kezedbe 
adok tíz kislemezt, és egy másiknak is a kezébe adok tíz kislemezt, másképpen szerkeszt
jük be egy adott műsorba. Melyik a jó? Eldönti majd a közönség. Ez ma is így van. 
Nekem ugyanaz a lemezparkom van, mint a Cintulának. Vagy a Dévényinek. Ugyan
olyan gyorsan kapják meg ők is, vagy veszik fel egymástól, vagy tőlem. Csak a műsorba 
hogy illesztik be?



— Meg a szöveg.
— A szövegre akkor még nem gondoltam. Nem voltam túlságosan bőbeszédű. Csak a 

végén jöttem bele. Bennem volt, de nem éreztem...
— Otthon m it szóltak ezekhez a dolgaidhoz?
— Megnyugvást ez csak akkor jelentett a család számára, mikor látták, hogy ebből 

pénzt lehet keresni. A „miből fogsz édes fiam megélni.’” című időszak volt nehéz. Nem 
sokat maceráltak.

A Gelkát akkor hagytam ott, amikor az FMH-ban a klub elindult. Nem a klub adott 
fix megélhetést, hanem lehetőségem volt az FMH-n keresztül más klubokba is elmenni.

— Mennyit kerestél az elején?
— Átlag havi három-négyezer forintot.
— Csinálta rajtad kívül valaki ezt a műfajt?
— Csak a Keresztes. Meg a Szervánszky Attila. Dévényi nem disc-jockey. Csinálja, 

de... nem teljesen az. Ha mindent összevetünk, így négyen voltunk ebben az időben.
— Mennyire tartotok össze?
— Hárman a Keresztessel meg a Dévényivel haverok vagyunk.
— Vannak ellenséges csoportok?
— Vannak, de nem érdekel minket. Nem érdekel, hogy ki utál és ki nem utál.
— Lehet beszélni konkurrenciáról?
— Éveket, tapasztalatokat behozni nem lehet. Valaki vagy zseni, és akkor mindenkit 

lesöpör, vagy beáll a sorba, és kitapossa az éveket.
— És akik utánatok álltak be?
— Utánunk jó néhány évig nem volt senki. Köztünk, a trió és az utánunk jövők kö

zött óriási különbség van. Egész más egy műfajban úttörőnek lenni, minden nehézséget 
vállalni, kipróbálni valamit, mint a kitaposott úton sétálgatni. Ezek semmi újat nem talál
tak ki. Én már megcsináltam a Körteremben a diát, a sztereót, a „Mai vendég”-et.

— A dia mit jelentett?
— A számok hangulatához megfelelő képeket vetítettünk, vagy az együttes képét, 

vagy valami kontrasztos, vicces dolgot. Volt aki táncolt, volt aki a képet nézte. Két vagy 
három vetítővel a Körterem plafonjára vetítettünk. Nagyon hangulatos volt. Megcsináltam 
a villogó lámpákat is, én készítettem, tirisztorral működött. Alkatrészt Nyugat-Németor
szágból kaptam, kapcsolási rajzzal együtt. Sztereoprogramok is mentek. Levetítettünk egy 
Beatles-sztorit a Wilpert Imrével, sztereóban. Bemutattunk egy-két nagylemezt is. Elmond
tuk, hogy mi a sztereó. Hogy szól ez monoban, hogy sztereóban? Mindezt már hatvan
nyolcban! Cintula megcsinálta a vendéglátóipart, a hajót. Ketten megcsináltuk mindazt, 
amit a kezdők ma csinálnak. Vendéglátóznak, diát vetítenek, csinálják ezeket a villogó va
cakokat. „Mai vendégek”-kel nem nagyon foglalkoznak, mert ez nekik nem tetszik, azt 
mondják, minek? Munkaigényesebb, mint beüvöltözni, hogy „következik a Bitlisz-együt- 
tes”! Minden nagyképűség nélkül mondhatom, hogy belőlünk élnek.

— A ti előnyötök viszont az, hogy bekerültök nagy ORI-műsorokba. Működési en
gedélyt mikor kaptál?

— Az FMH kérésére, közelebbről Drucker elvtárs kérésére, akivel megbeszéltük, hogy 
jó lenne. Szerencsés időszakban jutott eszembe, hogy már nekem is lehetne egy. Két hó
nappal hamarabb kapta a Cintula, a Dévényinek már elég régen volt.

— Dévényinek konferanszié működési engedélye volt?
— Nekünk is. Csak az van. Akkor Drucker írt egy levelet, hogy „B. Tóth László ná

lunk tevékenykedik” . Az FMH is meg ő is elég ismert volt akkor már, be kellett vinnem
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ötven forintot, még csak meg sem hallgattak. Ez volt az ideiglenes, aztán újabb, ötvenesért 
kiküldték a piros könyvet. Kétszázötven forintos gázsira kaptam. Igen, annyi volt, mert 
háromszázat kerestem az FMH-ban, ötven a szállítás, kettőötven a gázsi.

— Volt egy botrányotok...
— Az nem botrány volt. Az volt a baj, hogy ez a magnóklub egy állami gépezetben 

maszekként működött. Az állami gépezet a Fővárosi Művelődési Ház volt. Voltak külön
böző csoportjai, ezek között a magnósklub maszekban. Az volt a baj, hogy nagy pénzek
kel dolgoztunk, ugyanis egy nagylemez ára 350 Ft. Ezt mi a tagdíjakból vásároltuk.

— Mennyi volt a tagdíj?
— Negyvenöt forint egy hónapra. Volt három-négyszáz tag. Nagy forgalom volt. 

A pénzzel mindig el tudtunk számolni, nem az volt a baj. Sőt, a klubnak sok pénze volt. 
Autónyeremény-betétkönyvei voltak a klubnak. A legjobb 'ütőn haladtunk ahhoz, hogy 
nagy intézménnyé váljunk egy állami intézményen belül. A vezetőségi tagoknak egyetlen 
fillér hasznuk nem volt az ügyből. Amit mi csináltunk, azt mind társadalmi munkában 
csináltuk.

— — Ki volt a vezetőség?
— Sokan voltunk. Márton Géza, Keresztes Tibor, Wilpert Imre, ott mindenki meg

fordult. A „műfaj” ott volt. Ott kezdtük.
— Érdekes, hogy az FMH sok műfajnak a bölcsője.
— És elrontója is. Képzeld el, ingyen dolgozol, gyűlik a pénz, negyven-, hatvan- meg 

százezer forintok voltak autónyeremény-betétkönyvben, ráadásul mi szépen kitaláltunk 
mindent, hogy veszünk egy helyiséget, berendezéseket hozatunk... Egy baj volt, hogy nem 
volt rá adminisztrációs fedezet, nem tudták volna hogy elszámolni. Képzeld el, bemegyek 
az igazgatóhoz, hogy „Drucker elvtárs, mennyibe kerül az FMH?” Ha még várnak két 
évet, meg tudjuk venni. Annyira megvolt a forgalom, annyira jöttek az új tagok. Olyan le
mezeket szereztünk, ami vonzotta az embereket.

— Honnan szereztétek a lemezeket?
— Külföldről hozattuk sportolókkal. Mind vámcédulás lemez volt. Közvetlenül vet

tük. Ez volt benne a maszek. Letette a lemezt az asztalra, és letette a vámcédulát. Miután 
hivatalosan került az országba, nem lopták, nem csempészték, mi megvehettük. Ma ez már 
nincs, már csak ai Rózsavölgyi zeneműbolton keresztül vásárolhatunk. Egy nagy baj van a 
magnósklubbal, és emiatt rossz és megy tönkre és válik értelmetlenné, hogy továbbra is 
amatőrök vezetik, munkaidő után, akik szombatonként bejárnak szájat tépni, kiabálni, ve
szekedni. Nem ez a szakmájuk. Egyik a Gelkában dolgozik, a másik tanít. Ide már profi 
vezetőkre van szükség. Mi elmentünk onnan, a vezetők megmaradtak amatőröknek. Nem 
értenek hozzá. Olyan értékes lemezanyag van odabenn, hogy kiráz a hideg, ha rágondolok. 
Tíz kemény év munkájával összegyűjtött anyag.

— Hány lemez?
— Öt szekrény tele van. Több száz lemez, katalogizálva, rendbetéve. Simán átment 

az FMH tulajdonába, vagyis védnökséget vállalt felette. Nekem elegem lett belőle. Több 
éve megfogalmazott törvénycikkek miatt nem működhet ez az egész. Mondanom sem kell, 
hogy a harminc évvel ezelőtt kitalált dolgok lehet, hogy jók voltak akkor, de nem kell ar
ról mesélnem, hogy mekkorát fejlődött azóta ez az ország. Tudod hogy van ez? Ül az ügy
véd, kétmillió könyvet forgat a kezében, és nem talál egy olyan pontot, amire rá lehetne 
mondani, hogy „ezt nem lehet csinálni” . Miért nem gyűjthetek én lemezeket, miért nem 
vehetik fel azt a gyerekek? Az abból bejövő pénzt miért nem tehetjük el fejlesztésre? Ál
lami intézményen belül egy maszek intézmény — erre nincs precedens.



— A „Mai vendégünk”-re hogy jöttél rá?
— Ha nagyképű lennék, akkor azt mondanám: meguntam, hogy állandóan bömböl a 

zene a fülembe. Rájöttem, hogy egy idő múlva a legjobb program is hanyatlik. Nem lehet 
három órát egy szinten tartani. Kb. másfél óra múlva elkerülhetetlen a hullámvölgy. Ilyen
kor az emberek elfáradnak, más kéne nekik, nem jó a zene, de ülni sem akarnak, szóval 
másra akarnak figyelni, hogy a következő óra megint jó legyen. Ezt úgy lehet elérni, hogy 
vagy egy játékot csinálunk, ahol lehet nyerni valamit, vagy pedig valakivel beszélgetni...

— Ki volt az első „Mai vendég” ?
— Nem tudom. Ha fejbe vágsz sem tudom. Nagyon sok sportoló volt, rengeteg író, 

színész.
— Hogy kerültetek kapcsolatba?
— Vettem a telefont és felhívtam. Furcsának tartották, de az emberek általában kí

váncsiak. Először csak úgy volt, hogy bemutattam, és beszélt amit akart. Rájöttem, hogy 
ez nem jó, mert van, aki nagyon jól tud beszélni, van, aki nem. Elkezdtem beszélgetni, ri
portokat csinálni.

— Készültél?
— Igen. Másképpen nem megy olajozottan a dolog. Irányítani kell a beszélgetést. 

Megpróbáltam előre egy-két dolgot megtudni arról, akiről szó van.
— Mikor kerültél először közös műsorba híresebb emberekkel?
— A legkellemesebb meglepetés, és emlék Kárpáti Rudolffal való találkozásom volt. 

Az ő eredményei voltak számomra csodák. Pár műsor után rájöttem, hogy szuper értel
mes, intelligens emberrel van dolgom. Nagyon jó volt vele beszélgetni. Az ORI-sztárokkal 
jó volt együtt dolgozni, habár az első együttlét furcsa volt.

— Hogy fogadtak?
— Ha az ember elkerül egy ilyen műsorba, akkor a híre megelőzi. Nem úgy fogadtak, 

mint egy zöldfülűt, hanem hogy „Szevasz”! Ha már az ember egy ilyen színvonalú műsor
ba, ha színvonalról lehet beszélni, belekerül, akkor ott már olyan nagy különbség nincs, 
csak az egyik innen jött, a másik meg onnan jött.

— A személyes találkozások okoztak neked csalódást vagy kellemes meglepetést?
— Tudomásul kell venni, hogy ez a műfaj üzlet. Az ember ne nagyon keresse az ef

fektiv barátságot. Ha az ember nem úgy megy egy együttessel egy buliba, hogy én itt ki
mondottan barátokra akarok szert tenni, akkor nagyon kellemesen érzi magát. Elkezdődik 
a buli, mindenki egyért, egy mindenkiért. Mikor véget ér, akkor hová megyünk, mit csi
nálunk, szevasztok, én elmegyek. Ez nem úgy van, hogy elmegyünk közösen kirándulni a 
Dunántúlra, és eseténként fellépünk. Ahány ember van, annyi magánélet, a színpad az szín
pad, azt mindenki tiszteli, ott mindenki dolgozik, mindenki megcsinál mindent a másikért. 
Nem azt mondom, hogy nem köszönünk, hanem ki-ki elsősorban a saját dolgaival foglalko
zik. Nem a másik rovására! Mindenki a saját üzleti ügyeivel van elfoglalva. Sajnos ez annak 
az eredménye, hogy Magyarországon nincs menedzser-rendszer. Én vagyok a menedzser, 
a technikus, a titkár, minden az égvilágon.

— A zt mondod, hogy be kéne vezetni?
— Nem be kéne vezetni, hanem jobban csinálni. Az ŐRI végül is bevezette, de nem 

csinálja még olyan jól.
— Mikor először szerepeltél ilyen emberek előtt, akkor nem féltél?
— Egészséges lámpalázam mindig volt, most is van. Látni nem lehetett régebben 

sém, és most sem. Tudod, amíg az ember az első mondatokat elmondja, amíg egyszer ki
megy meg visszajön, addig van egy egészséges izgalom. Feltétlenül szükség van erre, hogy 
valami történjék, valami plusz.
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— Mi a véleményed a haknibrigádokról?
— Mélységesen rühellem őket, bár meg kell élniük nekik is.
— Téged nem próbáltak belerántani?
— Érdekes módon, én mindig távol álltam az ilyesmitől. Hogy mondjam... minden 

ember megtalálja a maga társaságát. Előbb vagy utóbb. Ha nekem hajlamom és hajlandó
ságom lett volna, akkor biztos, hogy ma is hakniznék napi három borzasztó rossz előadás
sal az ország különböző részein.

— Nincs munkahelyed?
— Van. Jeíen pillanatban az Országos Rendező Iroda van beírva.
— Munkakönyved?
— Otthon. Az ŐRI munkalehetőséget ad, de munkakönyves állást nem. Az SZTK 

most már szerencsére nem probléma.
— Egy estére elegendő zenei anyagot mennyi idő alatt állítasz össze?
— Régebben úgy volt, hogy egy szalagon állítottam össze, most több magnóval dol

gozom és több szalagról. Helyszínen készül a műsor, hangulattól függően. Jó volt az, hogy 
otthon megcsináltam. Aztán rájöttem, hogy ez nem mindig jó. Mert nem biztos, hogy az a 
hangulat, amelyben én csináltam az összeállítást, találkozik annak a háromszáz embernek 
a hangulatával, aki a helyszínen van. Ha ott csinálom, akkor előbb-utóbb kialakul a rezo
nancia.

— A lemezek beszerzése hogy alakult ki?
— Teljesen spontán módon. Van egy forgótőkém hanglemezekre, egy másik forgó

tőkém berendezések vásárlására, javítására, amihez csak akkor nyúl az ember, ha szüksége 
van rá. Másképpen nem megy.

— Milyen kapcsolatod van a közönséggel?
— Ügy érzem, hogy jó. Állandóan beszélgetünk, vitatkozunk.
— Miről?
— Csak a zenéről. Progresszív vagy nem progresszív?
— Értenek hozzá az emberek?
— Többé-kevésbé. Vannak, akik fontosnak érzik, hogy megszólaljanak,valahol, még 

akkor is, ha nem értenek hozzá. Ebben a tekintetben nem különbözik egy értekezlet és egy 
disc-jockey-klub.

— Hány helyen voltál eddig az országban?
— Nagyon sok helyen. Nem rajzolok térképet, hogy Budapesttől kiindulva kék nyíl 

Dunántúl, zöld az Alföld...
— Van olyan, aki rajzol?
— Persze. Haknibrigádok, akik már több térképet rajzoltak tele. Ahova eddig hívtak, 

az esetek 99%-ában mindig el tudtam menni.
— Van olyan helyed, ahova nagyon sűrűn jársz?
— Tatabánya és Dunaújváros. Tájegység szerint a Dunántúl a legforgalmasabb.
— Mi lehet ennek az oka?
— Ügy érzem, hogy bármennyire is nem nagy az ország, mással foglalkoznak az Al

földön és mással a Dunántúlon. Ennek megfelelően mások az igények, és mások a lehető
ségek. Ami már az egyik helyen természetes, az a másik helyen még furcsa, szokatlan. Ami 
a dunántúli fogékonyságot nagyon befolyásolja, az a Balaton. Idegenforgalom, az embe
rek hozzáállása más dolgokhoz.

— Volt már olyan, hogy megbuktál valahol? Hogy futni kellett?



— Futni még sehonnan sem kellett. Voltak olyan programok, amelyekre én is azt 
mondtam, hogy nem volt rá szükség, és akik hallgatták, azok is. Van, amikor az embernek 
ez saját hibája, van amikor a közönség értetlensége.

— Van nálad hullámhegy, hullámvölgy ?
— Volt. Most már úgy érzem, hogy nincs, illetve kiegyenlítődött. Ez az egész műfaj

ra jellemző. Minél megszokottabbá válik valami és minél természetesebbé, annál kiegyen
súlyozottabb. Nincsen akkora hűhó. Mekkora szenzáció volt a tv, a mozi, meg még minden 
egyéb! fgy van ez a beattel is. Mikor először elkezdtek zenélni, mindenki azt hitte, hogy 
itt csodák lesznek. Most már nincs semmi új, semmi csoda.

— Van most olyan dolog, ami új, amit te találtál ki? A m i szerinted továbblépés eb
ben a műfajban?

— Én úgy érzem, hogy ebben a műfajban, nem Magyarországon, hanem ott, ahol ki
találták, Angliában sem tudnak újat adni. Tudod, amikor van valami, amihez minden kellé
ket kitaláltak...

— Gondolod, hogy csak a kellék lehet új?
— A számok mindig újak. Az előadás és a bemutatás módja, stílusa egyéniek, viszont 

nem változnak. Amennyiben esetleg változni fog a zene, változni fog a stílus, akkor az új 
zenéhez valami még hozzá fog jönni. De amíg ez a stílusú zene megy, addig ebben a műfaj
ban nagy előrelépésre senki ne számítson. De nincs is szükség rá. A disc-jockey mindig is 
kiszolgálója volt az élő zenének. Nyugati országokban a lemezcégek reklámembere. Ma
gyarországon én reklámember nem lehetek.

— Hungaroton reklámember?
— Nem lehetek! Nincs értelme. Egy lemezgyár, egy rádió, egy televízió. Ha öt lemez

gyár van, az már más. Na, de nem hiszem, hogy az én korszakomon belül erre sor kerül. 
Nekem elsősorban műsorszerkesztőnek kell lennem. A rendelkezésre álló félórát, egy órát, 
két órát vagy három órát úgy kell kitölteni, hogy arra mindenki figyeljen. Nem csak gép
zene, hanem élő zene is, de nem beatzene, lehet egy kicsit komolyabb dolog is, és nemcsak 
sportolókat lehet meghívni, hanem politikusokat is. Lehetőség van, de ez nem olyan kor
szakalkotó felfedezés, mint a Sabin-cseppek voltak...

— Milyen elképzeléseid vannak magad számára a jövőről?
— Mindig szerettem a zenét, ezért is kerültem végül a zene közelébe. Szeretnék itt 

maradni.
— Mostanában elég gyakran hallunk a rádióban...
— Szentkuti Pál a Rádió Zenei Osztályának vezetője. Fel akartak frissíteni egy mű

sort, és egy régebbi beszélgetésünk alapján eszébe jutottam. Megkérdezte, van-e kedvem 
csinálni? Volt.

— Ez egyben ki is vezet téged abból a kátyúból, hogy mit csinálsz, ha megöregszel?
— Ez még mindig nem vezet ki, csak egy pici lehetőséget ad.
— Megvoltak a próbafelvételek...
— Igen. Mélységesen rosszul sikerültek. Persze, a rádió mikrofonja egészen más, mint 

egy disc-jockey mikrofonja. Újabb sűrű beszédtanulási láz...
— Mennyi ideig tartott?
— Egy hónap alatt túltettem magam az ügyön, megtanultam, hogy a rádiómikrofon 

az rádiómikrofon, nincs körülöttem semmi, légüres tér. Megmozdulok, az már száz wattal 
szól, mese nincs.

— Milyen perspektívád van itt?
— Miután szélesedik minden, a beat is, nagyobb igény lesz rá. Műsoridőben. Nem tu-
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dók semmi konkrétat, de teljesen automatikusnak látszik. Egy átlaghallgató is kitalálhatja, 
hogy miután egy új adót felépítenek több műsoridő van, minden műsor ideje nőhet. Tud
ni nem tudok róla semmit.

— Mi a jelen funkciód a rádióban?
— Külső munkatárs. Még csak nem is szerződéses. Bedolgozó. Jelen pillanatban 

egyetlen dolgom van. Komjáthy körül dolgozom, megcsinálom a részemet, tanulok, figye
lek. Semmi konkrét feladat. Hogy ez meddig tart, ki tudja?

— Azon nem gondolkoztál, hogy mi lesz tíz év múlva?
— Nem gondolkoztam, mert utálok csalódni. A világ legrosszabb dolga, h; az ember 

kitervel valamit, és akkor az különböző okok miatt nem sül el. Nyilván az embex nek van
nak céljai, nagyon távlati dolgok. Természetesen a rádióban szeretnék dolgozni. Ott a ze 
névéi foglalkozni. Hogy aztán milyen zenével, hol, mikor, nem tudom.

— Mit csinálsz szívesebben, szerkesztesz vagy műsort vezetsz?
— Vezetem azt a műsort, amit én szerkesztettem. Mert vannak gondolatok, elképze

lések, amiket nem lehet átplántálni a másikba. Csak az ember maga tudja megcsinálni.
— Úgy érzed, hogy lesznek találmányaid?
— Lehet, hogy lesznek.
— Amit a Komjáthynak csinálsz, az szerinted új?
— A montázsdolog új. Ezt még senki nem csinálta, pergővé válik a műsor. A hallga

tók felkapják a fejüket.
— Milyen reagálások voltak?
— „Miért nem játssza végig a B. Tóth a számokat? ”
— Leveleket kapsz?
— Persze. Attól függően, hogy magnós írja vagy hogy hallgató írja, változik reagá

lás. Nekem az a véleményem, hogy a „Csak fiataloknak” feltétlenül háttérműsornak, tur
mixnak kell lennie.

— Van magyar beatélet?
— Nézd, Komjáthy is, Szentkuti is állandó jelleggel járnak zsűrizni. Minden valamire 

való zenekart látnak, hallanak. Csak annyit tudnak mondani, hogy a mezőny siralmas. 
Magyar beatéletről nem lehet beszélni. Van egy élvonal, nyolc vagy tíz együttes, egy nagy 
űr, aztán vannak az amatőrök. Nyolc együttes. Alatta semmi. Ennek van magyarázata. 
Mikor én zenekarban játszottam, a Levente pengetett meg a Zorán játszott, akkor 
Sjradows-számokat kellett tanulnunk. Három akkordból. Ma meg aki nem tud Led Zeppe
lint játszani, az nem jó zenész. Tehát amatőrnek lenni egyáltalán nem könnyű nálunk. 
Beatben nincs amatőr. Ez a szó eltűnt. Ha egy amatőr el tudja játszani azt, amit kell, ami 
a mai zene, akkor az nem amatőr, hanem profi. Ezért nem beszélhetünk magyar beatélet
ről. Ami az élvonalbeliekkel történik, arról mindig mindenki tud, újságból, rádióból. Akik 
pedig nem érik el a szintet, azokkal mit tudsz csinálni? Mit mondjunk róluk? Mit írjunk 
róluk? Volt az Erkel Színházban amatőrfesztivál. A Magyar Rádió felvette az egészet. 
Csak nagy kínnal tudtunk tíz percet kivágni. Hamis volt, rossz volt. Most megy le vidékre 
a közvetítőkocsi, megint felvesz harminc amatőrt. Reménytelen. Nem jó.

— Na és a „Ki mit tud” ?
— Igazi „Ki mit tud” még nem volt Magyarországon. Csomó nagyon tehetséges em

ber dolgozott, jö tt a vetélkedő, le lettek fölözve, tovább dolgoztak, újabb vetélkedő, me
gint le lettek fölözve. A harmadik vetélkedőnél még lehetett válogatni. De most vége. Hány 
év telt el az első „Ki mit tud” óta? Tíz? Tíz év alatt nem nőtt olyan erős élmezőny, olyan 
erős utánpótlás, nem is nőhet, mint ami harminc év alatt nőtt. Nem tudom, hogy egyálta-



Ián lesz-e még létjogosultsága a „Ki mit tud”-nak. A műfajok másfele kezdenek húzni, na
gyon erősek a követelmények. Amit a Koncz Zsuzsa mint Gézengúz el tudott énekelni, 
meg Angyal János, amit paródiaként leadott, azzal ma sehova sem jutna be.

— Ennek ellenére azt hiszem, nagyon szoros harc lesz a mostani „Ki mit tudr-on.
— Nagyon kiváncsi leszek. Én mindig szerettem a magyar beatet, a jó magyar beatet 

mindig játszottam a műsoromban. Abban az időben is megtettem, amikor csak Illés- és 
Ómega-lemez létezett. A jó nótákat mindig eljátszottam, nem úgy rangsoroltam a felvéte
leket, hogy nyugati vagy keleti, hanem jó és rossz. A rosszba ugyanúgy belefér az angol 
slágerlista nagy része, mint a jóba a magyarok. Azt hiszem, én vagyok az első, aki az új 
nagylemezeket bemutatja.

— Honnan szerzed a lemezeidet és milyen frissek?
— Van egy barátom. Amerikában él, egyidősek vagyunk, a szüleinken keresztül is

merjük egymást. Én küldök neki magyar hanglemezeket, komoly zenét, könnyűzenét, 
cserébe ő küldi nekem a kintit. Havonta ezer, ezerötszáz forintot költők vámra.

— Mindig a legfrissebbet küldi vagy a saját ízlése szerint válogat?
— A Billboard című zenei szaklap slágerlistáját szoktam kérni tőle. Vagy a Melody 

Makert majdnem egyforma a kettő. De a baráti körömben mindenki tudja, aki külföldre 
megy, hogy nekem nem farmer kell meg nyloning, hanem hanglemez.

— Merre tart a beat?
— Nincs válságban. Megszokottá vált. Nem újjong senki érte. Van egy szerintem rossz 

irányzat, ez a show-irányzat, illetve a show. Jó dolog a színpadon a látványosság, de túlka
pások vannak, és erre nincs szükség. Egy idő múlva vissza fog térni az egyszerű zenélés.

— Ezt hogy érted?
— Amit a Beatlesék csináltak. Az a zene visszatér, akkor megint lesz majd valami. 

Hogy mi lesz az új elsöprő divat, azt nem tudom. Én úgy érzem, hogy egyelőre nincs. 
Az egész világra jellemző, hogy harminc év alatt akkora fejlődés volt mindenben, hogy most 
egy picit ez lassulni fog. Ezt a tempót nem lehet bírni. Amit eddig kitaláltunk, azt most 
hasznosítani fogjuk, megtanulunk vele együtt élni, vele szórakozni, játszani, élvezni. Mikor 
már minden olyan természetes lesz, mint a parasztembernek a lovaskocsi, olyan természe
tes lesz az űrhajó, a komputer nekünk, akkor megint lesz egy előrelendülés. A megszokás 
időszakába esik bele a beat is. Szélesedik és terjed. Nincs válság. Hogy gyermekeink gyer
mekei hogy fognak reagálni? Ez nem csak a beatre, hanem szinte mindenre érvényes.
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— Az akartál lenni, aki lettél?
— Másodikos elemista koromban, első színpadi sikerem után eldöntöttem, hogy 

színpadon töltöm életem hátralevő részét. Csillebércen úttörő mesemondó versenyt nyer
tem huszonkét évvel ezelőtt, majd egy év múlva rádupláztam. Itt fedeztek fel a tv számá‘ 
ra, mint gyerekszínészt. Heti négy fellépésem volt. Harminc forintot kaptam minden alka
lommal. Képmagnó még nem volt, minden adás élőben ment. Ez volt Bízó Gyula pedagó
giai műsora, mindig az éjszakai film után. Nekem benn kellett maradnom. Például a Nyo
morultakat vetítették, annak éjfélkor volt vége. A kamerapróbát már hat órakor elvégez
tük, és ott vártunk. A bemondó is ott várt, amikor sorra került, derékig beadták, aztán ki
lépett és jöttünk mi. Én voltam a rossz gyerek. Engem neveltek. Harkányi Endre volt a 
papám, Pogány Margit volt a mamám, és a kis segédrendezők, Szőnyi G. Sándor, Kalmár
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András szaladgáltak körülöttünk. Azóta mindegyik vitte valamire rajtam kívül. Akkor fe
deztem fel magamban az improvizatív készséget. Ezt később a beatkorszakban jól tudtam 
hasznosítani. Az egyik adásnál például a konyhafalba elfelejtették a csapot a víztartó 
edénnyel összekötni. Az volt a jelenet, hogy hazajön a Pistike, ki van téve három tányéron 
sütemény: ANYU, APU, PISTI. Pisti fülig koszos, labda a hóna alatt. Odamegy a csap
hoz, megmossa a kezét, megeszi a süteményt. Egy darabig vacillál, majd odanyúl, és a pa
pájáét is megeszi. Jön haza a papa, kiveri a balhét, aztán beadják a Bízó Gyulát, aki mond
ja a tanulságot. Na, adás, én haza piszkosan, kinyitom a csapot, nem folyik a víz. Csak azt 
látom, hogy három kamera rajtam. „Hát — mondom —, megint csőrepedés van a házban!” 
Odamentem az asztalhoz, ahol egy kancsó víz volt, a csaphoz vittem, megmosakodtam, 
aztán nekiálltam a süteménynek. Adás vége, az utcán állt a közvetítőkocsi, mert akkor 
még nem volt belső stúdió, onnan rohangáltak télvíz idején is a rendezők. A Szőnyijött 
fel egy szál gatyában, és azt mondta: „Holnapra is kikérünk az iskolából, találkozunk a 
Vörösmarty cukrászdában, amit kérsz megkapod!” Nagyon büszke voltam. Tudniillik 
akkor ilyesmiért repültek az emberek.

— Szüleid mit szóltak hozzá?
— Kezdetben nagyon büszkék voltak. Egy tv volt a kerületben, mindenki nézett, a 

tv kocsija hozott haza este... Aztán egy csomó tv-játékban szerepeltem. Most is viszont
láttam magam húsz év után a Pauló Lajos sorozatban. A Timur és csapata ban én voltam az 
Aljosa, akit mindig vertek. Már érettségiztem, amikor a Mátyás király Debrecenben című 
produkcióban vettem részt. Ezzel párhuzamosan a rádió riporterőrsében is voltam Koncz 
Zsuzsával, ő akkor őrsvezető helyettes volt. Én meg az őrs egyik lelkes tagja. Mit tudtuk 
akkor még úttörőruhában, hogy belőle énekesnő lesz, én meg konferálni fogom, mint ügye
letes sztárt. Lassan kinőttem a gyerek-szerepekből, felvettek a Fényes Elek közgazdasági 
technikumba statisztika szakra.

— Oda akartál menni?
— Apám beszélt rá. Csak az volt a lényeg, hogy „technikum”. Akkor az volt a sikk, 

hogy „bejutnia Kandóba” . Óriási hajtás volt. Nem ment a Kandó, hogy mégis legyen tech
nikum, maradt a közgazdasági. Itt lehúztam négy évet. Akkor már kezdtem irodalmi szín
paddal foglalkozni, teljesen átálltam, elhatároztam, hogy ha törik, ha szakad, színész le
szek. így kerestem a kapcsolatokat is. így lett a barátom Benedek Miklós, Vallai Péterrel 
is a gimnázium éveiben ismerkedtem meg. Itt jö tt létre a hét tagú Reneszánsz irodalmi 
színpad, amelyből hatot felvettek a színművészetire.

— Tehetségesnek tartottak?
— Sokszor mondták, hogy tehetségtelen vagyok, de hamar talpraálltam. Érettségiző 

gimnazistaként három dologra készültünk: az érettségi, a Színművészeti és a „Ki mit tud” . 
Összeomlottunk. Június tizedikén leérettségiztem, másnap felvettek, harmadnap megnyer
tük a „Ki mit tud”-ot.

— Színművészeim mik voltak az első benyomások?
— Nem a paródia miatt vettek fel, az biztos. Radnóti Ikrek havát mondtam. Várko- 

nyi megkérdezte: „Nagyon jó maga, de miért közgazdaságit végzett, miért nem gimnáziu
mot? ” Mondtam neki: „Tudom, hogy a színészek elszámolásával mindig baj van, nem árt 
a könyvelést is ismerni!” Nyíltszini röhej volt.

— Volt-e, amivel nehezen birkóztál mega Főiskolán?
— Az egész nehézséget okozott nekem. Csomó minden vajúdott bennem. Az akkori 

„Ki mit tud”-osok kihasználták a népszerűséget, mi meg nem játszhattunk. Láttam, hogy 
a többiek itt lépnek fel, ott lépnek fel... Nekem a színészet ripacs változata volt a kedve-



sebb. Én a színpadot szerettem, nem ezeket a trükköket, hogy „így beszélek” meg hogy 
„úgy állok” . Ez engem nem érdekelt. Azt hiszem jobb lenne, ha a magyar színjátszást 
sem érdekelné, és akkor nem kerülnének ki azok az egyforma gyerekek, akik öt év alatt 
eltűnnek. Amikor véletlenül jön egy Harsányi Gábor, akkor mindenki tönkremegy. Végre 
egy figura! Ha valaki karakter, azzal eleinte nem tudnak foglalkozni. Ha ezt a két évet ki- 
bíija akaraterővel, koncentrálókészséggel, akkor megúszta. Ezt én csak egy évig bírtam.

— Eltanácsoltak.
— Igen. Képzeld el, az előző évet felépítve: színészet, „Ki mit tud” , győzelem. Egy 

év alatt a népszerűség csökkent. Működési engedélyem nem volt, nem léptem fel.
— Hogy közlik az emberrel, hogy kirúgták a Színművészetiről?
— Borzalmas. Lemegy a színészi rostavizsga, utána egyenként behívják az embere

ket, és közlik, hogy ki hányast kapott. Soha nem felejtem el azt a mondatot. Szinetár Mik
lós volt az osztályfőnököm, behívott, és... hogy is mondta pontosan? Éjszakánként felria
dok erre a mondatra. Igen, kopásig dörzsölte a kezét, aztán azt mondta: „Nagyon nehéz 
helyzetben vagyok. Egy nagyon kedves fiútól kell megválnom, akiben a legmesszebbmenő
kig bízunk, mert magában van tehetség. Én megmondom őszintén, én maga mellett vol
tam!” Valahogy így mesélte. Az Expressz-iroda volt az egyetlen mentsváram. „Ki mit tud”- 
os koromban felléptem náluk. Odamentem megkérdezni, hogy nyáron felléphetek-e? Azt 
mondták, ki kell találni valamit. Na, az egy év alatt bennem ragadt ötleteket akkor felhasz
nálhattam. Akkor találtam ki azokat az Expressz-programokat, amik ma is az iroda fő te
vékenységei, az Expressz-hajó, a koktélhajók a Balatonon. A beatzenekarok akkor kezdtek 
feljönni, szóval sok lehetőségem volt.

— Kiélted magad....
— Az inkább vezeklésféle volt. Levonultam a Balatonra, volt egy Komár segédmoto

rom, volt egy szótölcsérem, egész nap szerveztem, jegyet árultam a strandon, este befizet
tem a postán, utána beengedtem a közönséget, leszakítottam a jegyet, indítottam a hajót, 
konferáltam, nyomtam a paródiákat. Minden kijött belőlem. Különböző üzleti húzások, 
akkor ment az Omega-hajó. Ezrek álltak a parton, tizenöt forint volt a belépő. Sokszor 
megszerveztem a MAHART-tal, hogy három kishajót indítottak még, amire öt forint volt 
a belépő. Ezek az Omega-hajó mellett mentek, és ott is táncoltak. A MAHART azóta ma
gas pozícióban levő főnöke mondta, hogy „Hát amit maga a Balatonon csinált... Az öreg 
hajósok meghülyültek, és azt csinálták, amit maga mondott!” Konvolyban úsztak a hajók 
a Balaton közepén, ötezer ember táncol, és ez mind az én ötletem! Álltam a szótölcsérrel, 
„Helena-motoros közelebb! Öt forint a jegy!” Adni kell valamit a közönségnek.

— Mikor ősszel hazajöttél, tudtad, hogy mit fogsz csinálni?
— Nem. De a zenekarok hívtak. Budapesten minden koncertet én konferáltam. Fel

szálltam a villamosra, volt olyan eset, hogy a kocsiban tizenkilenc különböző plakáton raj
ta volt a nevem. Ez kezdett erőt adni. A Főiskola elé kitettem a plakátokat. Uránia mozi
ban sorozatom volt, pont a Főiskola mellett. „A műsort szerkesztette, vezeti Dévényi Ti
bor!”

— A működési engedélyed mikor kaptad meg?
— Mindjárt a kirúgás után. Szinetár leszólt az ORI-ba. Meghallgattak hárman. Kicsit 

húzták a szájukat. Persze, mert „leszóltak”. Nem tudhatták, hogy két-három éven belül 
én leszek az ŐRI egyik vezető konferansziéja. Megadták a százhúsz forintra a működési 
engedélyt, és mondták, hogy jó messze kerüljem el az ŐRI környékét.

— Mi volt a műsor akkor az „ŐRI környékén" ?
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— Ment az esztrád. Nyári műsor: Illés-zenekar, Honthy Hanna, Ráday Imre, Toldy 
Mária. Akkor még nem fogta fel az ŐRI, hogy szólókoncertek milyen tömegeket vonza
nak. Az első nyár az 1967-es nyár volt, amikor rájöttek, hogy minden vegyes műsoron 
csak a zenekart várja á közönség, a többit kifütyülik. A mélyvízbe először 67-ben a 
METRO-műsorral kerültem. Országjárás kezdődött.

— Ismert már akkor a zenekar?
— Persze. Ők javasoltak mindenütt. Mindenfelé hallani lehetett, hogy Dévényi, Dé

vényi, csak az ŐRI nem akart tudomást venni róla. „Hogy? Hosszú haj? Egyszál trikó
ban konferál? A Spencer Davis-groupot dr. Hegedűs János konferálta, felgyújtották a 
Kisstadiont. Jött a következő angol együttes, azt mondták, ha még egyszer itt balhé lesz, 
akkor vége. Nashville Teans jött, a csúcs. Ki konferált? Dévényi! Meglepődött a rendőr
ség meg mindenki, mert ment a koncert, Dévényi konferált, legnagyobb őijöngés közepén 
kijött, intett, néma csend lett. „Gyerekek! Ha valaki dilizik, akkor nemjátsszáklea ,Get 
nó’-t.” Híre ment a dolognak. Attól kezdve nem mertek mást hívni. Mindamellett fiatal 
voltam, én is letéptem a trikómat a nagy őijöngés közepette. De mindig tudtam, hogy mi
kor kell elkiáltanom magam, hogy „Na gyerekek, most aztán vigyázzunk, hogy nehogy 
kinn a magyar Yardbirds-együttes kísérjen benneteket!” Ott volt egy alezredes, ő biztosí
totta mindig a Kisstadiont, vele nagyon jó kapcsolatom lett. Magyaráztam neki, hogy nem 
kell nagyon sok rendőr, az csak olaj a tűzre. Inkább az utcákon, kinn, hogy a kukát ne rúg
ják fel. Itt benn én nagyon éreztem, hogy mi van. Három éven keresztül a statisztika sze
rint én voltam a legtöbbet foglalkoztatott művész az Országos Rendező Irodában. Töb
bet szerepeltem, mint Honthy Hanna vagy az Illés-együttes. Mert amíg az Illés kétszer 
ment körbe az országban, addig én nyolcszor. Nekem új számokkal győzni ezt marha ne
héz feladat volt.

— Az utazást hogy bírtad?
— Ez az, amit nagyon megsínylettem. Gyomorbántalmak, minden, ami ilyenkor 

lenni szokott. Rendszertelen kaja, rázkódás, ORI-buszon kilométereket nyűni egymás 
után Nyíregyháza, Szombathely között. De azért jó volt. Hőskorszak volt. Ahova megér
keztünk, már embergyűrű vette körül a szállodát, a város határában rendőrök fogadtak, 
URH-kocsi kísérte a buszunkat a szállodáig. Ezt nem lehet elmagyarázni. Ez volt az az 
időszak, amikor sírógörcsöt kaptak a gyerekek, mint amiket a Beatles-filmekben lehetett 
látni. Ez volt. Nem lehet visszahozni.

— Melyik zenekar volt a legjobb?
— A sorrend, ami a slágerlistán is látszott: Illés, Omega, Metró. De mindenki telt há

zat hozott.
— És a második vonal?
— Liversing, Scampolo. Az Atlantis akkor már lefele ment, önálló koncertjeik nem 

voltak. Ez a szentháromság volt: ILLÉS, OMEGA, METRÓ.
— A  közönséggel való kapcsolat rád is hatott, nem?
— Igen. Válságok is voltak. Amíg el nem ismertek, addig volt egy füttyös időszak. 

Mikor megjelentek a magyar számok, kezdték figyelni a szöveget. A sima rock kezdett le
járni. Rájöttek, hogy a szöveg és a zene egysége hozza a slágert. Akkor már igényes tizen
öt-húsz perceket kellett csinálnom, mert tudtam, hogy figyelnek. Például Siófokon az Il
lés-koncerten bent ült Básti Lajostól Keszler Pálig mindenki. Azt a húsz percet úgy kellett 
eltölteni a színpadon, hogy a közönség is meglegyen, meg azért be is jöjjenek gratulálni.

— Milyen visszajelzéseket kaptál?



— Mindenfelől pozitív reagálások jöttek. Újságok is írtak, vidéken sokat foglalkoztak 
velem, gyűjtöttem is a kivágásokat, küldték is, rendesen. Olyanokat írtak, hogy „Dévényi 
Tibor a beatműsorok legnépszerűbb konferansziéja, zenekarok versengenek a kegyeiért. 
Mindig szellemes, és próbál ötletes dolgokat produkálni” . Abban az időszakban volt ben
nem egy kis nagyképűség. Tudod, amikor az ember már nyolcszor megy végig a városon. 
„Helló, újra itt vagyok!” Akkor sem pszichológiailag, sem emberileg nem voltam képes 
mást csinálni. Az is igaz viszont, hogy amikor kiléptem, akkora ováció volt, mint a zene
karnál. Én jelképeztem a műfajt. Azért az Illés, az Omega és a Metró sem volt buta gyerek: 
Emlékszem olyan osztályvezetői előszobára, hogy majdnem verekedtek, hogy melyik mű
sorra menjek. Persze az Illésnek jó volt, hogy az Omegával és a Metróval is mentem, mert 
népszerűségre tettem szert a másik tábornál is. Akárhova mentem, sikerült kapcsolatot 
teremtenem a közönséggel. Ezért nem is köteleztem el magam. Mert a Cintula azt mondta, 
hogy Omega, Omega tűzön-vízen keresztül. De ez már a harmadik hullám története. Az 
igazi hullámot addig tartom számon, amíg fel nem oszlottak a nagy együttesek. Ez itt 
már üzleti vállalkozás. Próbálkoznak itt-ott. Ők is tudják, hogy ez nem az igazi. Csak még 
nem adták be maguknak.

— Kik oszlottak fe l először?
— A Metró. Aztán az Omega, ebből lett a Lokomotív. Ezután jö tt a hullámvölgy, 

bár volt még szép időszak is. A második hullámot is végigcsináltam. A Hungária befutás 
hatvannyolcban. Nekem ez megint jó volt. A Hungibungival végigjártam az országot. Ak
kor a tinédzserek azért fogadtak el, hogy na, az Illést, Omegát ez adta el, most ez a Hungá
ria biztos jó.

— Mikor szűnt meg a hegemóniád?
— A hegemónia a dekonjuktúrában szűnik meg. Amikor már nem olyan fontos, hogy 

a Dévényi mondja, akkor már lehet más is. Sőt el is ismerem, hogy az embernél vannak 
jobbak. Én csak azért voltam, mert nem volt más.

— Ebben a korszakban egy pillanatra sem fordult meg a fejedben, hogy mással fog
lalkozz?

— Nem. Tulajdonképpen talpra álltam. A kirúgás után három évre nagyobb nevem 
volt, mint a Básti Lajosnak. Idézőjelben mondom! A nevemet jobban ismerték, mint en
gem. Nem volt tv. Ha az ember ment a Kálvin téren, akkor három éven keresztül csak azt 
látta hat méteres betűkkel, DÉVÉNYI TIBOR, DÉVÉNYI TIBOR.

— Második hullám, Hungária-korszak vége?
— Kétéves hullámok voltak. Még egy jö tt, a Generállal. Ez a hetvenkettes hullám. 

Ez volt az utolsó.
— Hungária és Generál között mit csináltál?
— Az oszlás hetvenegyig volt, én a Hungária mellett csináltam az Omegát meg a Met

rót. Metró, Zalatnai. Akivel jobban éreztem magam, azzal mentem. Zoránt szerettem, ren
des volt. Aztán mindenki kezdett „gizdulni” , aBródy saját maga kezdett konferálgatni az 
Illéséknél. Mindenki kezdett átalakulni, már könnyű volt okosnak lenni. Maguk konferál
tak. Ezt tartom a legnagyobb hülyeségnek. Nem merem hangoztatni, mert mindjárt azt 
mondják, hogy „azért mert konferanszié, és elvették a kenyerét!” Nem. Kérem, én ma
gamról nem mondhatom azt, hogy én vagyok a legszebb, a legjobb, nem dicsérhetem fel 
magam, nem adhatom el magam. Leveszi a hangulatot! Mert egy jó szám, és akkor „Most 
pedig a legújabb rádiófelvételünk következik... izé!” Érted? ! Azt mondja a közönség, 
hogy nagyképű. Ebből jö tt az első dekonjuktúra. Egyszer csak felkapta a fejét a Kisstadi
on közönsége, hogy hol a régi hangulat?
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— A disc-jockey mikor bukkant fel?
— A Cintula már hatvannyolcban a beatszínpadon diszkózott. Ügy történt, hogy jött 

oda a beatszínpadra, mi voltunk Egri Csabával a vezetői, hozott lemezeket, hogy „szünet
ben hadd játsszam le! Angliában csinálják ezt koncerteken” . Mondom, ha ott csinálják, 
akkor itt is jó lesz! Hogy minél jobb legyen a koncert. így indult ez a disc-jockey. Bevit
tem a Cintulát az Expresszhez meg mindenhová. Segítettem, hogy „ez egy fiatal srác, aki 
nagyon jól csinálja a dolgokat.”

— Mi volt a jó benne?
— Az újdonság. Jól tájékozott volt, neki volt a legfrissebb lemezanyaga.
— Honnan szerezte?
— Keresztmama, nagynéni... Azóta hivatalosan vannak keresztmamák és nagynénik, 

még a rádió is így kapja az anyagot.
— És te mikor kezdted el a diszkózást?
— Mi mindig valamüyen irányzatot vettünk át. Mikor Angliában megjelentek a szü

netben a lemezes slágerlisták, akkor mi is csináltuk. Először minden kommentár nélkül, 
csak hogy zene legyen. Persze egy az egyben ezeket nem lehetett átvenni, át kellett ültet
ni magyar szintre. Én találtam például ki, hogy játsszunk a közönséggel. Lemezeket lehe
tett nyerni. Léggömbfújás, ilyen mókák. A Cintula klubokban koncertezett, én koncert
szünetekben.

— Te honnan szerezted a lemezt?
— Ahonnan a Cintula. Csak tíz percről volt szól.
— Honnan szedted az információkat a lemezről, meg együttesekről?
— Akkor ez még nem nagyon érdekelt, én a paródiával foglalkoztam meg műsorveze

téssel. Minden hírforrás jó volt nekem, amit a zenekari tagok meséltek, meg ami a „ber
kekben” közszájon forgott. Lassan a köztudatba szívódott, hogy a könnyűzenei műsorve
zető az nem konferanszié, hanem dis-jockey. így lettem én is az. Máig sem tartom magam 
disc-jockeynak, én könnyűzenei műsorvezető vagyok, akinek egyik feladata, hogy tudjon 
diszkóprogramot csinálni.

— Más irányban egyáltalán nem biztosítottad magad?
— Dehogynem. Mindig tudtam, hogy ennek egyszer vége lesz. Nem tarthat örökké a 

sztárság, a fiatalság. Tulajdonképpen 76-nál kell kezdenem, amikor most a „Harsan a 
kürtszó”-ban csináltak velem egy riportot. Mi vagyok én tulajdonképpen? Konferanszié? 
Parodista? 75: pantomim, végigjártam Európát, fellépek Johny Holiday-shaw-ban, Ró
mában, varsói tv, Moszkva... Teljesen más oldalamról mutatkoztam be, amiről nem is ál
modtam. Könnyűzenei tudósító vagyok a rádióban. Ki ez a Dévényi? Ezt a kérdést felte
szik nekem, és nem tudok rá válaszolni. Most vagyok azon a ponton, tudom, hogy amit 
most meglovagolok, azt végig kell csinálni. Nem mondom, hogy nem lesz eltérés meg hogy 
nem történhet valami, de valamit már teljes fenékkel kell csinálnom. Már nem lehet, hogy 
ide-oda, itt voltam, ott voltam, aranyos meg jópofa gyerek, ez már a férfikor.

— Tudod, hogy mit akarsz?
— Azt szeretném, ha a színpad is, a műfaj is maradna. Szeretnék könnyűzenei mű

sorszerkesztő-vezető lenni. Saját műsoromban, saját ötleteim alapján.
— Milyen körülmények között?
— Színházat, vagy tv-stúdiót képzelek. Hogy az eltöltött tíz év szakmai tapasztalata, 

a külföldi utak, belföldi turnék itt funkcionálhatnának. Ilyen tapasztalatokat kevesen 
mondhatnak magukénak, a Cintula is csak IBUSZ-szal volt Nyugaton. Érted? Én meg fel
léptem, a magam bőrén tapasztaltam mindent.



— Tanulni mitakarsz?
— Most érzem a tanulás legnagyobb szükségét. A 76-77-es tanévre felvettek a Böl

csészkar egyszakos levelező tagozatára. Magyart tanulok. Ahhoz, hogy az ember a tv-ben, 
rádióban szerkesztő legyen, erre van szükség. Nem elég a jó ötlet.

— Szóval érzed a hiányát a humán műveltségnek?
— Nem. Csak ebben az országban papír nélkül mozdulni sem lehet.
— Mikor kerültél a rádióba, mint könnyűzenei szerkesztő?
— Egy éve. Komjáthy fiatalította a műsorát, olyan embereket keresett, akiknek va

lami múltjuk van, megszólalhatnak a mikrofon előtt.
— Milyen műsorokat figyelsz „szakmai” szempontból?
— Sajnos semmit sem figyelek. Egyelőre olyan nincs, amit én elképzeltem, amit el

képzelek. Én semmi mást nem akarok, csak a lengyel, NDK vagy egyéb példák alapján két
órás műsort. Beülök a fotelba és azt mondom: „Jó estét kívánok, akkor most nézzük vé
gig mi történt Európában? Hazai téren... Omega hazaérkezett, itt ül mellettem Kóbor 
Jancsi, mindjárt hoztak egy számot, amit meg is hallgathatunk stb.... Na, de Ceslav Jemen 
varsói műsorából érkezett filmhírünk... Kovács Kati most éppen Mátészalkán van, Zalatnay 
Sarolta pedig : Szombathelyen, a két közvetítő kocsit hívnám. Halló, Kovács Kati, mi új
ság? Most jön le a színpadról, óriási siker, taps. Zalatnaynak: Hát, Cinikém, akkor hárman 
vagyunk itt a stúdióban, te, Kovács Kati, meg én, akkor... és akkor piff-paff-puff, most be
mutatom ezt, beszélgetek azzal, azután most film érkezett a Mud-együttes prágai szereplé
séről stb. stb. Itt ül mellettem Koncz Tibor. Van pár befutó nagy slágered, Tibor, ez mar
hára tetszik a közönségnek, párat játszanál azok közül, amit te csináltál? Próbáld elmesél
ni, hogy hogyan születik az emberben ilyen dallam. Ér téged valami, ez mély lelki folya
mat? Például ez a számod, amit Kovács Kati éppen most énekel Mátészalkán...” Szóval ezt 
csak így megmutattam. Semmi más, mint jó szórakozás. Sok jó zene, nem kell mindenféle 
csodás ötlet. Jó számok kellenek. Slágerek. Semmi más nevet nem kell itt kitalálni, mint 
ami Amerikától Európáig bevált, HIT PARÁDÉ. Ennek kéne lenni. Ami éppen a sláger
listán van. Magyaron, külföldin. Meghívni egy-egy ismertebb egyéniséget. A világslágereket 
akár magyar zenekarok is játszhatják. Aztán magától alakulna. Van mit követni hetente, 
az esemény adott.

— Kritikát is tudnál csinálni...
— Mindent. Csak ott lennék. Úgy nincs értelme, hogy elmondom a levegőbe a dol

gokat. Ki nézi?
— A külföldi film eket honnan szednéd?
— Ha elismernék, hogy erre szükség van, lenne rá támogatás. Kiépítem a kapcsolato

kat. Kimegyek a BBC-hez. Tárgyalok velük és megkötöm az üzletet, ugyanúgy, ahogy 
megkötöm egy könyvvel, egy hanglemezzel. Ha ez a vonal nekem valamire jó, pozitívum, 
van miért csinálni, akkor így tudom felhasználni.

— Mi a véleményed a magyar lemez- és kottakiadványokról?
—Nézd, a szórakoztató ipar szabadfoglalkozás. Szabadfoglalkozás konkurrencia 

nélkül nem mehet. Egy rádió, egy tv, egy Hanglemezgyártó Vállalat... Ezzel mindent meg
magyaráztam. Csak ezen múlik az egész.

— A zt mondod, hogy a periférián van a műfaj, nincs állami támogatás, mint a könyv
re...

— Igen. Szocialista relációban a műfaj nincs állami szintre emelve. Nem tekintik a 
népművelés egy ágának. Teljesen egyedi próbálkozások vannak innen-onnan, Wilpert a 
Népművelési Intézettől, amely csak módszertani központ, nem kivitelező. Egész ma
gas szintről kéne, ahogy az NDK-ban elfogadták. A konkurrencia megteremtette a lehető-
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séget. Ezért van az, hogy ott őrjöngenek a magyar zenekarokért. Nem érdekli őket, ha 
szomszédban a Cream játszik. Lengyelországban is nagyon jól csinálják.

Egyetértesz azzal a táncdalénekessel, aki azt mondja, hogy ö kuli úrmissziót hajt
végre?

— Mondjuk ez egy kicsit erős. Mert kultúrmisszió három hakni gázsiért... Megpróbá
lom megfogalmazni nagyon egyszerűen. Van egy betörő. Ha csak két órát a száját tátotta 
a műsorán, az alatt az idő alatt nem tört be sehova. így kultúrmisszió. Nem adott ő túl 
hasznosat a társadalomnak, egyszerűen szórakoztatta az embereket. Nagyon közvetett, 
nagyon nagy áttétellel nevezhető missziónak. A szórakoztató ipar szerepe a szórakoztatás. 
Ezen belül tartalmat adni már egy plusz dolog. Sok embernek van erre igénye a fellépők és 
a nézők között is. Mit mond a fellépő? „Mi perspektívám van? Hajtom a haknit, csiná
lom, veszik, nem veszik.” Hiába akar adni, ha nem veszik! Hiába igényes önmagával szem
ben. A három nyolcas lehetőségét nem lehet feladni. Mennyi energiát fordítónk a nyolc 
óra munkára? Erre megy az egész. A nyolc óra alvással nincs probléma, mert vagy alszunk 
vagy sem. A nyolc óra szórakozással... A harmada az összidőnek. Mi a szórakozás ma? 
Ivás, kocsmában az emberek ötven százaléka. Egy pár intellektuális társaság összejön, az a 
különbség, hogy isznak és beszélnek. A cirkusz és a kenyér törvénye örök.

— A közönségedben mi a változás?
— A közöny. Volt olyan időszak, hogy kifütyültek, nem lehetett semmit adni. Volt, 

amikor meghallgattak, akkor lehetett volna adni, de nem tudtam, mert benne voltam egy 
divat-gépezetben, nem tudtam gondolkodni. Most a harmadik időszak, amikor fütty 
sincs, adni sem lehet. írásba adom, hogy a táncos klubok hatvan százalékában mindegy, 
hogy ki zenél. Táncolnak. A sör, a tánc, a nemi élet. Közöny. Ez nemcsak a könnyű mű
fajra vonatkozik. A mi korosztályunk csinálta az irodalmi színpadot, mentünk, lelkesed
tünk, játszottunk, behoztunk egy magnót egy osztálybulira, az akkora szó volt... Ezeknek 
megvan a sztereó otthon. Nem véletlen, hogy a klubokba azok a rétegek járnak, akiknek a 
lehetőség nincs meg otthon.

— Gondolod, hogy csupán a technikai felszereltség miatt járnak a klubokba? Vagy 
a szentháromság miatt: alkohol, tánc, nemi élet?

— Ez sokkal összetettebb probléma. Ügy lehetne megfogalmazni, hogy azok járnak 
ezekbe a klubokba, akiknek otthon nem jobb.

— A zt mondod, hogy akik nem mennek el, azok elszigetelődnek?
— Én csak azokat ismerem, akik lejönnek. Azon gondolkodom, hogy ha bemegyek 

a Lángba, van ott egy pinceklub a középiskolásoknak. Jól öltözött, jó fejek jönnek ki. 
Egy óra múlva újból megtelik fiatalokkal, egész más szintű közönséggel. Azok hová men
nek most? Úgy látszik, hogy rétegződött a fiatalság, és rétegződött a beatzene is. A kö
zöny azonban minden rétegnél tapasztalható. Eltűnnek az igazán forró légkörű műsorok.

— Heti kétórás tv-müsorral mit érnél el?
— Korszakot lehetne teremteni Magyarországon. Olyan témákat is elő lehetne hoz

ni, amik a „Radaréban elsikkadnak. Sokkal több van ebben a műfajban, csak ki kéne 
használni.

— Tettél annak érdekében valamit, hogy ez létrejöjjön?
— Rengeteget. Soha nem találtam olyan emberre, aki rezonált volna erre. Amíg el

jut a dolog a fejhez vagy a fejekhez...
— Miért nem mentél fel?
— Elmész,három variáció van. Vagy azt mondják, hogy „nagyon jó, jöjjünk össze!” 

Eljut az osztályvezetőhöz, aki bebizonyítja az igazgatónak, hogy nincs rá kapacitás. Mire



az ügy a szerkesztőhöz kerül, már kész. Ez az egyik. A másik, hogy azt mondják: „Jól van, 
hagyja itt!” Aztán két év múlva meglátod, hogy a Feledy Peti megcsinálja. A harmadik 
pedig, hogy a „vidd a fenébe!” Ezért nem mer az ember vinni.
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CINTULA (KERESZTESI TIBOR)

Lakhelyedtől száz méterre van a Fővárosi Művelődési Ház. Ez ok vagy okozat?
— Gyermekkorom óta itt lakom. Nem ebben a lakásban, hanem a szomszéd utcában, 

Szüleim még mindig ott laknak. A kapcsolat az okozat. Jó volt arra, hogy amiket kitalál
tam, azokkal csak át kellett menni a szomszédba.

— Mikor kerültél kapcsolatba a művelődési házzal?
— Még Pamuttextil Művelődési Ház volt a neve. Az egész ügy úgy pattant ki, hogy 

az a pár srác, aki magnózgatni akart, nehéz helyzetben volt. Ugyanis volt egy-két fiú, aki 
apukája révén hozzájutott egy-egy lemezhez. Ez abban az időben azt jelentette, hogy ha 
valakinek volt egy Elvis Presley vagy egy Rickie Nelson, vagy egy Pat Boon lemeze, akkor 
ez két évig márka volt a társaságban. Egymás között állandóan cserélték a lemezeket. Öt
venkilenc és hatvankettő között elkezdődött az ügy szerveződni. Volt egy-két srác, akinek 
speciális kedvencei voltak, kialakítottak maguknak egy-egy kört azokból az emberekből, 
akik ugyanazokat az együtteseket kedvelték. Nem is együttesek, hanem inkább szólóéneke
sek nevei fémjelezték a társaságokat. Ötvennyolcban létrejött az első klub, a Paul Anka- 
klub, aztán a Fats Domino-klub. Vadásztak azokra, akikről megtudták, hogy külföldre 
mentek. Megkérték, hogy hozza be a lemezt, még a számát is oda tudták adni. Többek kö
zött ennek köszönhető, hogy az Illés-együttes olyan jó számokat játszott. Abban az idő
ben még nem voltak saját számok.

— Te ebben a klubban voltál?
— Nem. Egyikben sem. Én ugyanúgy szerettem a Cliff Richardot, mint Paul Ankát. 

Az első időben nekem nem voltak lemezeim. Én voltam a postás. Nagyon megbízható, 
hosszú lábú gyerek voltam, aki mindig tudta, hogy kinél milyen lemez van, ha a Fats Do- 
mino-klubba megérkezett egy lemez, akkor én azt a lemezt elvittem a Rickie Nelsonékhoz, 
eközben világos, hogy útba ejtettem a saját magnómat is. így megvoltak az új felvételek. 
Amiket a srácok leselejteztek, én elcseréltem vagy megvettem. Nagyon szép archívumom 
kezdett összejönni abban az időben, amikor már rendszeres volt, hogy a srácok egymás 
között cserélgették a lemezeket. Eszembe jutott, hogy ez hülyeség, hogy én egy bizonyos 
összeget beleölök a lemezekbe, nincs szívem nem odaadni és X, Y tönkreteszi, vagy nem te
szi tönkre, de koptatja. Éreztem, hogy valahogy így nagyon amatőr. A lakásunk olyan 
volt, mint az ötvenhatos villamos hűvösvölgyi végállomása. Éjjel-nappal csöngettek a srá
cok, hozták a lemezt, vitték a lemezt, anyámék már kezdtek dupla fejjel járni. Anyagilag 
nem volt ez komoly összeg, mert a lemezek inkább cserélődtek, tehát tőkebefektetésről 
nem lehet beszélni. Mindenkinek voltak lemezei, egyre nagyobb volt a forgalom. Jött az 
ötlet, hogy adjuk össze a lemezeket, csináljunk közös tőkét belőle, vegyünk fel tagokat, 
akik bizonyos összegért kölcsönözhetik, illetőleg felvehetik ott benn. Csináltunk csopor
tokat, a csoportvezetővel megbeszéltük, hogy hogyan mehet körbe a lemez. Ami lemez 
tetszett nekünk, azt eltettük archívumba, a többit eladtuk, és az árán vettünk új lemeze
ket. Hogy milyen életrevaló ötlet volt, mutatja az, hogy azóta is működik a magnósklub.
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Szóval, hogy ne a végén kezdjem, az ötletet Fábián nagyon jól fogadta. Talán mert szim
patikus voltam neki, talán mert látta, hogy milyen lelkesen dolgoztam. Megengedte, nem 
szólt bele semmibe. Az alapító tagság: Márton Géza, Binder Gusztáv, Wilpert csak késó'bb 
jött. A magnósklubnak nem kellett propaganda. Szűkkörű tagság volt, mert eleve ismer
tünk annyi magnóst, amennyi pont elég volt. Az elején véres rendszabályok voltak, mert 
amikor kiderült, hogy ez milyen jó buli, annak ellenére, hogy heti húszast kellett befizetni, 
de mindenkinek volt még egy-két haverja, és azt csinálták, hogy egy beiratkozott, a többi 
meg felvette. Abban az időben voltunk olyan lelkesek, hogy bizony ellenőriztük, és ha raj
takaptuk ilyesmin a gyereket, úgy vágtuk ki, hogy öröm volt nézni. így cserélődött le az 
egész tagság az első két hónapban, ezért nincs ott most alapítótag. Csak így lehetett elérni, 
hogy a lemezminőség maradjon, hogy egyáltalán tényleg életképes legyen a klub. A buli 
marha jól ment, nagyon sok volt a tag, gyakorlatilag minden lemezt meg tudtunk venni. 
Abban az időben minden szombaton mindenki behozhatott mindenféle lemezt. Akkor ott 
a tagság előtt feltettük szavazásra, hogy mit vegyünk meg? Amit megszavaztak, azt meg
vettük. Berendezésünk nem volt, de nem is kellett, mert körbe ment a lemez. Vettünk egy 
Perpetum Abner lemezjátszót. Csehszlovákiában lehetett kapni ötszáz koronáért. Ez volt 
az első közös cuccunk. Aztán mindig hozott valaki valamit. Én voltam az első vezetője a 
klubnak, miután az egészet én találtam ki, az egészet én vittem végig, gyakorlatilag a le
mezeimből állt az első időszakban az egész. Eleinte mindenki félt attól, hogy a vezetésben 
részt vegyen, mert hátha belebuknak... Senki olyan nem volt, aki ennyit áldozott volna rá, 
mint én. Nekem nagyon tetszett a dolog, ráadásul jókor jött, mert itthon már kitagadtak. 
A kezdő társaság lecserélődésével sem jö tt semmi probléma, mert akkor már olyan hírünk 
volt, hogy bőven volt utánpótlás. Menetközben kialakult a vezetőség, nagyon demokrati
kus társaság volt, mindennek megvolt a maga felelőse. Én voltam a vezető, de mellettem 
volt, aki a gazdasági ügyeket intézte, volt, aki a tagokat ellenőrizte, mindennek megvolt a 
maga embere. Az első és a második év végén csináltunk egy zárszámadásszerűséget, amikor 
bejöttek a tagok, hozhattak vendéget is, lehetett táncolni is, akkor minden számot leját
szottunk, és megszavaztunk az év slágerlistáját, azokat is lepörgettük. Aztán volt egy műso
rom a régi slágerekből, de csak én csináltam. Mikor kiváltam, akkor próbáltak ők is ilyet 
csinálni. Márton Géza kezdte, de neki nagyon rossz dumája volt. B. Tóth akkor még min
dig nem volt ott.

-  A disc-jockey is itt született meg?
— Nem. Ezzel párhuzamosan indult nálam a diszkó-dolog. Az Omega felkerült a Ká

rolyi utcába, a pinceklubba. A „hordó”-ban játszott mindig szombaton, meg vasárnap. 
A jampiság törte-zűzta magát, hogy odaférjen, mert az a „menő” hely. Az Omegások ál
landóan játszották a legfrissebb slágereket. Nekem már hírem volt, hogy a slágereket isme
rem. Volt egy rettenetes jó technikai érzékkel megáldott srác, ő csinálta az Omega cuccát. 
Ez a srác itt lakott a Lauxszal együtt az Ulászló utcában. Varsányi Gergelynek hívták. Ger
gely egyszer feljött hozzám, és mondta, hogy ezeket és ezeket a számokat játsszák, meg- 
van-e nekem? Persze hogy meg, de minek, hiszen játsszátok? Igen, csakhogy Luxiról vesz- 
szük fel, és a végére mindig belepofáznak, vagy bejön egy fütty, és akkor mi kitalálunk vala
mit, de nem mindig jön össze. így kerültem velük kapcsolatba. Attól kezdve rendszeresen 
lementem, és vittem nekik friss felvételeket. Egyszer azt mondták nekem, hogy csináljak 
egy hanglemez-bemutatót. Odaadták a szerelést. Kiraktuk a ládákat, odamentem a mag
nóval, lemezjátszóval, egy pár jó lemezzel és tartottam egy előadást. Nem diszkó volt, ha
nem beültek a srácok, volt egy láda sör, az elején cincogtam, szólt mindenféle zene, egy
szer csak megálltam és a mikrofonba azt mondtam, hogy „gyerekek, szeretném most be-
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mutatni a legújabb dolgokat!” , és tartottam egy előadást a Trafficről, vagy a Spencer 
Davisről. Az adatokat a New Musical Expressből szereztem. Angolul négy évig tanultam 
középiskolában és az egyetemen is nyúztam. Mikor vége volt az egyórás vagy félórás elő
adásnak, akkor azt mondtam: „Most pedig tánc!” Nyomtam a tánczenét, mindenki tán
colt. Gyakorlatilag előadást szerkesztettem, és utána nonstop ment a zene, amire lehetett 
táncolni, rendszerint két gyors, egy lassú, mert abban az időben nem volt divat ennyit 
ugrálni. Közötte nem dumáltam semmit. így nézett ki egészen 1967-ig. Közben persze ez 
a klub is megszűnt, átmentem a Könyvklubba, ott is egy évig működött. Mindjárt az ele
jén kaptam érte pénzt. Megkérdezték mennyit kérek, és mondtam, hogy mit tudom én, 
kétszáz forintot. Száz forintba került a szállítás, százas az enyém volt.

— A magnósklubot miért hagytad ott?
— Egészen más körben kezdtem dolgozni. Volt egy könnyűzenei vetélkedő. Meg

hívták a vezető együtteseket és a rádió két nagyszerű embere, Zsoldos Imre és még valaki 
tartott egy előadást. Erre ezek a srácok le ugatták a Zsoldost, hogy milyen vacak a rádió
program, meg minden. Erre a Zsoldos mondta, hogy „könnyű nektek, mert ti minden 
számhoz hozzájuttok” ! Erre felállt az egyik srác, hogy „persze, mert mi ismerjük a Ke
resztest, miért nem szóltok neki”? Erre megkérte az Illés Lajost, vagy a Zoránt már nem 
emlékszem, hogy szóljon nekem, menjek be a rádióba. Bementem, bemutattak egy fiatal
embernek, Komjáthy Györgynek, aki egy épp akkor induló műsornak, a „Tánczenei kok
télénak volt a szerkesztője. Megkért, hogy hozzak be egy-két lemezt, és próbáljuk meg. Be
tettem a műsorba egy-két lemezt. Bevált, és attól kezdve ez rendszeressé vált. Később, mi
kor a „Csak fiataloknak!” elindult, írtam neki szövegeket is, adtam hozzá a számokat is, 
de csak az én lemezeimet. Igen ám, csakhogy ezek voltak azok a lemezek, amiket én meg
hozattam, és később eladtam a magnósklubnak. A srácok zokon vették. Megmagyaráztam 
nekik, hogy az egy állatság, egyrészt mert középhullámról úgy sem vesz fel senki sem 
(URH még nem volt), ha véletlenül mégis felvesz, az sem baj, mert szerintem nem az ajó 
disc-jockey, akinek olyan számai vannak, amit nem ismer senki sem. Hiába próbáltam őket 
meggyőzni. Volt ott egy fiú, akinek mindig is hatalmi tébolya volt, nem kell különösebben 
bemutatni, mert azóta sem vitte semmire. Mindenesetre egy biztos, jobban tudott bánni 
az elégedetlenkedőkkel. Nekem volt egy nagyképű, rossz pózom, hogy végeredményben 
én találtam fel a spanyolviaszt. Nem vettem észre, hogy a klubnak nincs már szüksége 
rám. Egyetlen probléma volt, hogy írtak egy levelet, amihez hasonló szemétséget ebben a 
pop-szakmában nem csináltak. Maga az igazgató írta alá, habár később elmondta, nem 
hitte, hogy ilyen hatása lesz. Dolgoztam a KISZ Bizottságban, az egyetemi klubokban, a 
Budapesti KISZ-nél. Akkor volt az első pol-beat-fesztivál, segítettem a magnósklubban, itt 
vettük fel az első Dinnyés-dalokat. Erre ők írtak egy levelet, mely szerint a magnósklub 
engem szabályosan kirúgott. Ez még nem lett volna különösebb baj, de így fejeződött be a 
levél: „Kérjük, munkakapcsolatának kialakításakor ennek figyelembe vételét!” Magyarán, 
hogy ne dolgozzanak velem. Ha akkor a beatzenekarok nem állnak ki mellettem, a mai 
nap nem lennék itt. A magnósklub-ügy után egy csomó új dolgot kellett kipróbálnom. 
Eszembe jutott, hogy mi lenne, ha menedzselnék együttest. Éppen abban az időben jött 
haza Romániából az Echo-együttes, és senkinek nem kellett. Nagyon tehetséges, kellemes 
bandának tartottam a társaságot, rohangásztam velük mindenhová. Abban az időben az 
Ifjúsági Magazin legendás újság volt, percek alatt elkapkodták. Bementem a szerkesztőség
be a zenekarvezetővel. Elmondtam, hogy most jö tt haza Romániából ez az együttes, na
gyon sok jó saját számuk van, ami nálunk ritkaság, mi lenne, ha középoldal lennének.'
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Ahogy én ezt elmondtam, két szerkesztő ült ott benn, az egyik azóta is szerkesztő, most 
azlnterpress Magazin főszerkesztője, a másik pedig a televízióban az Ifjúsági Osztály egyik 
jeles szerkesztője, eltátották a szájukat, hogy én mit löktem ott különböző beatdolgok- 
ról? Az együttes nem került be az újságba, én viszont szó nélkül. Tardos Péternek meg
köszönték az eddigi munkásságát, és átadták nekem a slágerlista szerkesztését. Olyan levél
halmazt kaptam, hogy embereket kellett tartani, akik állandóan szortíroztak, pontoz
tak, baromi munka volt. Az volt a szerencse, hogy marha sokat segített a slágerlista a lap
nak. Büszke is voltam rá. Mióta a pop-oldal eltűnt, azóta a lap nem fogy annyira. Ez volt 
az első eset, hogy magyar újságban számonkénti kritika jelent meg egy nagylemezről, név 
szerint a Beatles Seargenz Pepper’s Hearts Club Bandről, a New Musical Express előtt. Mi
kor az Ivanics elolvasta, ezt mondta: „Te nekem ne hazudozzál!” Erre behoztam a lemez
játszókat, feltettem a lemezt, ott ült az egész szerkesztőség, eldobták a bakancsokat. Ak
kor olyan név lettem a pop-újságírók között, hogy csak na!

— Nem próbáltak megvesztegetni a zenekarok slágerlista ügyben?
— Nem. Mert elvakult őrült voltam. Névtelen levél érkezett, mint a tenger, egyébként 

ennek köszönhető, hogy abbahagytam a lapnál a munkát. Ugyanis egyszer bemutattak a 
szerkesztőségben egy névtelen levelet. Mondtam az akkori főszerkesztőmnek, hogy a jövő 
hónapban nem lesz slágerlista, ha nem intézi el, hogy szavazólap legyen, mert unom, hogy 
mindig megtaláljanak névtelen levelekkel. Mert vannak kivédhetetlen dolgok. Vitatható 
valóban, hogy bedobnak egy köteg levelet, Kovács Kati Ráz a villamosra, és látod, hogy a 
kétszáz lapot ugyanaz a kéz írta. Na most akkor mit csinálsz? Minden levelezőlap számít 
vagy manipuláció? Ha csak szavazócédulával lehet szavazni, akkor ilyen nincs. Vegye meg 
az összes újságot. Persze a jövő héten nem jött le benne, következő hónapban nem írtam 
meg a slágerlistát, erre kirúgtak. Szerződésem úgysem volt. Külsősként csináltam.

— Mit tudsz a magnósklub államosításáról?
— Semmit. A levél-ügy után megszakítottam velük a kapcsolatot. A lemezeket B. 

Tóth Lacin keresztül továbbra is kapták, elhozta a pénzt, és kész. Megmondom őszintén, 
hogy különösebb haragot nem tápláltam ellenük, különösen azok után, hogy a másik srá
cot is kirúgták. Addig volt egy bizonyos bojkott...

— Öt miért rúgták ki?
— Körülbelül a négyszereséért, amiért annak idején engem. Egyébként abban a pil

lanatban mikor én elmentem, mindenki elkezdte a maszek üzletelést. Aztán már olyat 
hallottam, hogy a fiú a pénzt saját nevére autónyeremény-betétkönyvbe tette. Ilyen ,jó- 
pofaságok” voltak.

— Kritikákat kaptál?
— Rengeteget. Ha összevetem az egészet, akkor nagyon jókat. Negatív kritikákat iga

zándiból nem is kaptam. Egyetlenegy negatív kritikát őrzök, amiért egy évig letiltottak. Ez 
is a levélügy időszakára esett. Ugyanis én már akkor dolgoztam a bandákkal, az ŐRI ugyan
akkor a füle botját sem mozgatta felém. Egyetlenegy beatkonferanszié volt, Dévényi Ti- 
oor, ezenkívül senki labdába nem rúgott. Náluk parodista kellett, nem én. Akkor elhatá
roztam, hogy majd én megmutatom. Kitaláltam a Ritmus-klubot. Kiépítettem egy hálóza
tot. Az egyetemi kollégáim, kikerülve az egyetemről, különböző vállalatokhoz kerültek 
közgazdászként. Fiatalok voltak, nyakig benne voltak a kulturális munkában is. Elég so
kan kerültek vidéki vállalatokhoz. Én nem végeztem el a sulit, egy évvel előtte otthagy
tam az egészet, de a kollégáimmal tartottam a kapcsolatot. Ők is kerestek engem, hogy 
kellene valami ilyesmit csinálni! Elmondtam nekik az ötletet. Csináljunk egy Ritmus-klu
bot. A következőképpen néz ki. Gyertek el az „E”-épületbe. Gyakorlatilag ott megmuta-



tóm, hogy képzelem. Meghívunk együtteseket, először a legjobbakat. Utána olyan hire- 
rangja lesz a klubnak, hogy vadonatúj neveket is le tudok hozni, mert akkor már a klub
ért jönnek. Ezt akár egy ebédlőben is meg lehet csinálni, csak a bevételt nem kirándulásra 
kell fordítani, hanem reflektort kell belőle vásárolni, rendes függönyt kell venni, ácsolni 
egy rendes színpadot. Lássák a srácok, hogy minden alkalommal valami plusz van. így tör
tént az, hogy gombamódra megalakultak ezek a klubok. Az együttesek kezdtek nem me
lózni az ORI-val, hanem velem. Aprósággal tudtam őket megfogni, ami azt mutatta, hogy 
embernek tartom őket, és nem puszta bevételi forrásnak. Mielőtt elindult volna egy ilyen 
klub, volt egy szerződéstervezet. Olyan, amilyen még a mai napig sincs az ORI-nál, hogy: 
„Legyen ember, aki fogad minket. Aki bemutat mindent, a technikai dolgokat.” Ott vol
tak a minimális technikai követelmények, színpad, ennyi és ennyi konnektor, ennyi és 
ennyi szék. „Legyen frissítő, szendvics, ha két előadás volt, és mosakodási lehetőség, tö
rölközővel!” Megmondom, miért volt ez érdekes. Nem azért, mintha ezt nem lehetett vol
na papír nélkül is megcsinálni, hanem abban a pillanatban, hogy a kezébe kapja a műve
lődési ház igazgató vagy vállalati szakszervezeti titkár a papírt, kezdi komolyan venni a já
tékot. Mert addig, míg csak azt mondják, hogy „Lejön a Bergendy-együttes” , le sem kö
pik. Amikor ott van egy papír bizonyos kötelezettségekkel, aláírva vissza kell küldeni, ak
kor bizony eljön a szakszervezeti titkár, megnézni, hogy kik ezek. így kezdődött. Már nem 
volt haknijellege a dolognak. Az együttes meg azt kapta tőlem, hogy két előadás volt le
kötve, a két előadást egyforma erővel kellett megcsinálni, én kétszeres gázsit fizettem, nem 
szórakoztam húsz százalékkal. Mindenki jól járt. A közönség két jó előadást kapott, a cég
nek telt háza volt, az együttes meg volt elégedve, mert emberként bántak vele. Egyszer 
csak azt vettem észre, hogy baj van, mert a szegedi Nemzeti Színházba nem tudták eladni 
a Halló, itt Balaton!-t, mert előtte egy héttel az Atlasz-együttes, akit a kutya nem jegyzett 
még, koncertet tartott a szegedi Textilmüvek ebédlőjében. Ebből botrány lett! Utánanéz
tek, engedélyezve volt. Minden törvényes volt, csak felmerült a kérdés: Ki ez a Keresztes? 
Behívtak az ORI-ba. Ezután nem hosszabbítottak meg a működési engedélyemet. Egy évig.

-  Mióta volt engedélyed?
— Kb. egy évvel előtte adtak egy sajtcédulát, amit háromhavonta fel kellett újítani. 

Most ezt „elfelejtették” egy évig meghosszabbítani. Megtanultam, hogy nem szabad ilyet 
csinálni. Azóta sem volt ilyen klub, a haknibrigádok átvették a helyet...

-  Voltak, vannak egyéb ambícióid?
— Bármennyire is nevetségesen hangzik az, hogy eddig fenn tudtam maradni, az nem 

hogy egy embert követelt, hanem azt, hogy a nap huszonnégy órájában ezzel foglalkozzak. 
Kicsit érzem is, hogy szakbarbár lettem. Azért látsz nálam ennyi könyvet, mert rettenete
sen hajtok, hogy a többiben ne maradjak le. De színházhoz például semmi közöm sincs, 
nem jutok el, pedig imádom. Azzal együtt, hogy nagyon rossz színésznek tartom magam. 
Van, amit a színpadon egyszer meg tudok csinálni, de többször nem. Nem tudok végsza
vazni, nem tudok más bőrébe bújni, ez egyébként a televízióban is látszik. Nálunk furcsa 
szemlélet alakult ki a tavalyi évig. A rádióban és a televízióban mindenki hatalmas gonddal, 
óriási felelősséggel forgalmaz, hangsúlyoz, a riporter összehúzott szemöldökkel,görccsel be
szél. Egy Szepesi Györgyön vagy egy Szilágyin kívül nem lehetett látni-hallani senkit, aki 
képes volt csevegni a nyilvánosság előtt. Csak végig kell tekerni az állomáskeresőt, bárhol 
másutt. Jó hallgatni! Mindenképpen eredmény, hogy bevittem a beszédtempómat a mű
sorba, hogy elmondhatom azt az öt mondatot húsz másodperc alatt érthetően, megpró
báltam megnyerőén csinálni. Persze, amikor megnéztem magam, elkeseredtem. Nagyon 
sokat kaptam a tv-től, habár semmit nem vártam tőle. Hogy mekkora rangja lesz ebben az
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országban az embernek, ez valami hihetetlen. Csak egyet mondok. Ha engem régebben 
meghívtak egy KISZ-táborba, úgy bántak velem, mint az ellenség hangjával. A vezetőség 
tartotta a három lépést, „kifizettek”. Most lemegyek, odajön hozzám egy teljesen ismeret
len ember: „Én magát ismerem, maga ügyi nem ismerhet engem, mert a képernyőről, ügyi 
nem tud leszólni!” Azt csinálsz, amit akarsz! Meg vannak róla győződve, hogy aki a tele
vízióban szerepelt, az csak jó elvtárs lehet.

— Szövegeidet a tv-ben te írod?
— Nem. Tardos Péter. Én csak átírom, ha kell. Ezért akármit írnak erről a műsorról 

nem az én kritikám. Az, hogy megengedték, hogy kiálljak óriási dolog. Ide bekerülni „Ri
porter kerestetik” vagy tanfolyam nélkül, protekció nélkül... Úgy érzem, hogy elsősorban 
rádiós alkat vagyok. Élőben meg tudom csinálni azt a műsort, amit ők nagy keservesen 
összeszednek. Valahogy a legnagyobb vicc, hogy én a mai napig magánszektor vagyok és 
semmi közöm a rádióhoz.

— Mit tettél ez ügyben?
— Volt a Szepesi Gyurinak ez a műsora. Háromszor hívott meg. Egyszerűen azért, 

mert — lehet, hogy a közönség kért, amit nem hiszek — a többinek keze-lába remeg, ami
kor beszélni kell, én meg vidáman szóltam hozzá, és mindig tudtam zenei csemegét vinni. 
Szilágyi ugyanígy van. Képtelenek voltak keresztülvinni, hogy a Könnyűzenei Osztálynál 
kapjak valami feladatot. Talán ebben az évben összejön valami, mert sokat dolgoztam a 
KISZ-szel, és annyi jó ötletem lenne a számukra... talán most ők ugyanazt megcsinálják, 
amit a Benkő, hogy végigviszik a vonalat a rádióban, és akkor azt mondják, hogy „akkor 
most álljon elő és mondja meg, akinek valami baja van vele!” Fogadjunk, hogy nem lesz 
ember! Aztán itt van a Pesti Műsor. Csinálok egy slágerlistát, ami csak némi késéssel megy 
le a rádióban. Magyarán olyan slágerlistát mutatunk be, ami fiktív, aminek nincs hangja. 
Gyakorlatilag a rádiónak semmi köze a slágerekhez. A normális ember azt mondja: „Ha ez 
tényleg ilyen jó, akkor legyen hangzó anyaga!” Nem muszáj slágerlista, nem kell Könnyű
zenei Osztály, legyen az „Ifjúsági Rádió.” Egy „Táskarádió.” Legyen az, hogy a zenei szá
mok a Pesti Műsor slágerlistája alapján kerüljenek szerkesztésre. Legyen benne magyar és 
legyen benne külföldi. Én milliószor mentem be hozzájuk, most már nem megyek. Most 
már megvárom, hogy nálam nagyobb emberek rájöjjenek. Akkor aztán nagyon szívesen 
megcsinálom. Ugyanis ez nekem most már nem létszükséglet. Nem akarok semmi mást 
mondani, úgy érzem, hogy ebben a műfajban befutottam. Amit csinálok, jól csinálom. 
A gyerekek szeretik. Nagyon jól élek belőle.

— Műsoraid előre fe l vannak építve?
— Bizonyos értelemben. Van négy-ötféle váz, ami ott alakul ki, azonnal, attól függ, 

hogy milyen a közönség. Vannak kulcsnóták, hangulati törések, amikre különbözőképpen 
reagálnak. Az ember kiáll, nyit egy szignállal, utána kötetlen szöveg, de nem rohanja még 
le őket, nehogy megsértve érezzék magukat, hogy most „mit jópofáskodik ez itt? ” Nem 
tudhatod, hogy milyen hangulati árnyalatban vannak. Ahol minden este dolgozol, o tt mar
ha könnyű, ott van egy adott közönség, ami néha rossz is, ;de ebből a szempontból jó. Nem 
kell megküzdeni. Attól függően, hogy hányadik nótánál kezdenek táncolni, vagyis hogy 
mikor kezdődik az oldódás, attól függően kategorizálom őket. Már tudom, hogy körülbe
lül hány ismert dalra kell az első részben lemennem, amire aztán tudok alapozni, építeni. 
Állandóan építek. Ez nekem örök játék, azért nem unom ezt a műsort, ezért nem dolgo
zom állandó helyen. Régebben dolgoztam. Én csináltam a Hajóbárt, a Sarokházat, az első 
éjszakai diszkók az enyémek voltak. Az éjszakázást ki lehetett bírni, mert éjfélkor zártunk. 
Ugyanis tudtam, hogy tizenegykor, mikor a kocsmák bezárnak, átjön az a kedves ven-



dég, aki a vendéglátónak nagyon kedves vendég, nekem meg egy részeg állat. Aki hat ko
nyakkal jön oda, és még hatot iszik, az nem az én zenémért jön oda. Aki bejön egy colát 
meginni, az az én vendégem. Mert az az én zenémért jön oda. Viszont őt a vendéglátó úgy 
kirúgja, hogy a lába sem éri a földet. Itt bizonyos érdekellentét van, méghozzá antagonisz- 
tikus. Ezért a vendéglátóiparban soha művészi cselekmény nem lesz. Érdekes módon, ez 
külföldön egyeztethető, mert külföldön konkurrencia van. Imádok játszani a hangulatok
kal. Az egész diszkónak tulajdonképpen ez a lényege. Megküzdesz a közönséggel, csinálsz 
egy mélységi szondát, hogy hol tartanak, izzadsz, mert ez idegmunka. Érzed, hogy a kö
zönség egy része ellenséges, más része közömbös, a többi szimpatizál. Meg kell találni a 
kulcsembereket, akiket meg kell nyerni. A hangadókat, akik ha felállnak táncolni, akkor 
feláll még harminc.

-  A jövővel kapcsolatban milyen terveid vannak?
-  Volt egy újságcikk a Népszabadságban, Szabó Ferenc írta, úgy kezdődött, hogy: 

„Sohasem öregszenek meg!” A párosítás is igen rendhagyó volt, mert Korda Györggyel 
eresztettek össze. Én még ilyen szép kritikát nem kaptam. Megkérdezte, hogy nem aka- 
rom-e már ezt a dolgot abbahagyni, hiszen végeredményben popban tíz évet nem lehet le
húzni. Mind a mai napig nem tudok mondani egyetlen klubot, amire büszke lennék. Ma
gyarán: még egy jó klubot nem csináltam. Akkor fogom majd abbahagyni, amikor egyszer 
azt mondom, hogy na, ez igen! Elmondtam neki kapásból tíz olyan ötletet, amit csak pár 
szóban leírt. Arra voltam kíváncsi, gondolom ő is, hogy ki reagál erre? Csönd volt... Meg
veregették a hátamat. Miután elmondtam azt, hogy botrány, amit a vendéglátóipar mer 
művelni, fiatalokból alkoholistát csinál, és most már igazán észrevehetné magát a tejipar 
is, fogjunk össze, csináljunk egy tejbárt. A gebines, ahova szoktam járni ebédelni, vette 
magának a fáradságot, kiment a KÖZÉRT-be, és hozott nekem egy korsó tejet. Ennyi 
volt a hatása. Megmondom, mit szeretnék. Csinálni egy olyan mintaklubot, ahol nem az 
lenne a domináns, ami én vagyok, a diszkó, hanem a diszkó révén megnyerni egy csomó 
gyereket, odaszoktatni és millió dologgal foglalkoztatni. Ami diszkóban klassz volt, és ami
ért ez ennyire befutott, hogy végre a srác nem tétlen néző. Hogy az a klub legyen az övé. 
Hogy állandóan kritizálja a kiállítást, ami lesz. Bele tudjon szólni, hogy nem ezt az előadót 
akarja meghívni, hanem azt. Legyen egy ilyen, utána megmutatni, elmondani, hogy ennyi
be került, hogy fillérekbe, hogy ájuljanak el és azonnal leállítani, amíg ötven ugyanilyen 
meg nem nyílik. Ugyanis azért megy tönkre ez a klub, mert abban a pillanatban, hogy hí
re lesz, módi lesz odamenni, tönkreteszik, agyonrajongják, utána azt mondják, hogy ugye, 
hogy nem lehet semmi jót csinálni! Nem igaz, azért nem lehet, mert nincs konkurrencia 
vagy ellaposodik, attól, hogy annyira védve van, vagy agyonrajongják. Ha lenne tíz, és ne
kem volna egy ötletem, amit az egyik helyen meg szeretnék valósítani, és azt mondanák, 
hogy nem, akkor megcsinálnám a másikban.

— Tanulsz valamit?
— Rengeteg tervem van. from ezt a slágerlistát. Egyebet már nem. Volt valami húsz 

folytatásból álló sorozatom, Gitárháború címmel, éppen a pol-beatesekről. Ezekről a cik
kekről nem hiszem el, hogy én írtam, olyan jók. Volt egy-két terület, ami nálam teljesen 
fehér folt volt, elhatároztam, hogy ezeket mind bepótolom. Többek között elmentem dol
gozni a Magyar Nemzeti Galériába. A közművelődési osztályra. Nekem mindig is kedvenc 
helyem volt a múzeum, és hogy a legnagyobba kaptam a meghívást, majd kiugrottam a 
bőrömből. Mondták, hogy nem szabad, mert az egy halott társaság. Nem volt igaz. Egy 
nagyszerű, nagyon tehetséges nővel találkoztam ott, főigazgató-helyettes, aki mindenhez 
ért. A popról ugyanúgy lehet beszélni, mint a művészettörténetről vagy a divatról, a vicc-
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ről. Ennek a nőnek köszönhetem, hogy azt a pár dolgot, amit egy hét alatt kiötlöttem, meg
csinálhattam. Azért vettek fel, hogy legyenek zenei rendezvények a kiállítások mellett. 
Csináltam egy kórusfesztivált, aminek országos híre lett. Kitaláltunk millió apró dolgot, 
amiből lehetett volna valami. Például klubot, a Magyar Nemzeti Galéria klubját. Megmond
tam, hogy én megcsinálom, el is mondtam, hogy hogy akarnám megcsinálni. Egyetlenegy 
kikötésem volt, hogy én ott nem disc-jockey vagyok. Magyarán egy magnógombot sem fo
gok megnyomni. Megveszem a berendezést, odaadom a számokat, bárki kezelheti, és sem
mit! Azt akartam, hogy ne gondolják, hogy mindenből diszkót akarok csinálni. Azt akar
tam, hogy ott nyüzsi legyen, egy iskola. Nagyon beindult. Novembertől júniusig voltam 
ott, az alatt az idő alatt lehetett bizonyítani. Most már szinte magától megy, vannak ott 
kollégák, akik már végig tudják majd vinni. Azért kellett eljönnöm, mert döntés elé kény
szerültem: melyik legyen a másodállás? Nekem már a kongresszus óta nagyon jól beindult 
a közös munka a KISZ-szel.

— Munkakönyved hol van?
— Most már itthon. Az élet egy nagy lutri. Eddig mindig bent volt valahol a munka

könyvem, soha nem volt rá szükség. Az egészségem szerencsére elég jó, bírom a melót. 
Ennek a bizonyos ifjúsági klubnak akarok most nekiugrani. Ehhez bizalmat szeretnék 
kérni, szeretnék egy csomó embert megismerni, aki belefolyik. Magyarán: elindul majd egy 
olyan diszkóklub, aminek a végén semmi köze nem lesz a diszkóhoz.



HORIZONTKovalcsik József

EGY EGYETEMES 
KULTURÁLIS POLITIKA FELÉ
UNESCO-ajánlástervezet a néptömegeknek a kultúrához való 
demokratikus hozzáférhetőségét és a társadalom kulturális életében való 
aktív részvételük biztosítását célzó intézkedések érdekében1

UTÓPIA VAGY KÜLPOLITIKAI KOMPROMISSZUM?

1976 áprüisában, Párizsban, az UNESCO székházában kéthetes, éjszakába nyúló kormány- 
szakértői értekezlet tárgyalta a fenti című dokumentumot anélkül, hogy teljes egyetértés
re jutott volna. A vitatott ajánlástervezet a soron következő UNESCO közgyűlés számára 
készült azzal a céllal, hogy segítséget nyújtson a tagállamok kulturális politikájának kiala
kításához.

Joggal vetődik fel a kérdés, hogy lehetséges-e a gazdasági, politikai, kulturális fejlődés 
különböző szintjein élő országok számára egységes kulturális politikai elveket kidolgozni? 
Miféle jó pásztorkodó teoretikusok elvont utópizmusa próbálkozik itt áthidalni a világon 
áthúzódó ideológiai frontvonalakat? Avagy egyszerűen a külpolitika egyik manővergya
korló terepéről van szó? Fölényes kézlegyintéssel nem lehet elhessegetni e fenntartásokat, 
mert a kulturális tevékenység elveinek nemzetközi szintű szabályozása önmagában véve jog
gal tűnik utópisztikus elmegyakorlatnak világunkban, melyben milliárdos nagyságrendű 
néptömegek elemi létfeltételei sem biztosítottak, s számos országban — hogy diplomatiku
san fejezzük ki magunkat — az emberi méltóság, vagy a dokumentum kifejezésével: az 
emberi jogok súlyos csorbát szenvednek.

Mindez igaz, mégis világunk realitása az a tendencia, mely igyekszik kiiktatni az ál
lamközi viszonyokból az erőszakot, s a békés egymás mellett élés szellemében a vitás kér
dések tárgyalásos rendezésére törekszik. Ez a tendencia nem új keletű, s a helsinki tanács
kozás záróokmánya az európai biztonságról és együttműködésről e folyamat olyan fontos 
állomásának tekinthető, mely a világ más térségeire is kihat.

A békés egymás mellett élés nem zárja ki az ideológiák ütközését, de tehetővé teszi 
bizonyos intézmények működését, melyek nemzetközi szinten éppen a tárgyalásos rende
zés színtereivé válhatnak, s ebben a vonatkoztatási keretben a külpolitikai „manőverek” 
és az ésszerű kompromisszumok sem intézhetők el kesernyés vagy türelmetlen kézlegyin
téssel.

Külpolitikai elveiknek szellemében a szocialista országok aktívan részt vesznek pél
dául az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete: az UNESCO 
tevékenységében. E részvétel mérlege föltétlenül eredményes, mivel a tájékoztatás, a ta
pasztalatcsere, a tervezés és a kísértetek nemzetközi szinterén nyerünk is, adunk is, s amit 
adni tudunk, az is a mi nyereségünk.

Itt korántsem csak az ösztöndíjak, a szakértői utazások, a gazdag dokumentáció, 
vagy esetenként az eszközök és a „know how”, a gyakorlati elsajátítás kölcsönös előnyei
re gondolok, hanem arra is, hogy az UNESCO dokumentumaiban óhatatlanul tükröződnek
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nevelésügyi, kulturális és tudományos elveink és gyakorlatunk eredményei. így van ez a 
szóban forgó dokumentum esetében is, melyet 59 tagállam 108 szakértője vitatott, közü
lük negyvenen megfigyelői minőségben tíz tagállam és különböző szervek képviseletében, 
köztük két felszabadító mozgalom (palesztínai és dél-afrikai), négy kormányközi szerve
zet és 12 nem állami szerv képviseletében.

AZ OKMÁNY JELLEGE ÉS MEGÍTÉLÉSE

Az UNESCO több mint egy évtizede törekszik arra, hogy a kulturális fejlesztés terén vég
zett tevékenysége keretében a szóban forgó kérdésről egy nemzetközi törvényes szabályo
zást dolgozzon ki. A kulturális politikáról rendezett kormányközi konferenciák során 
(1970—Velence, 1972—Helsinki, 1973—Jogjakarta, 1975—Accra) számos nyilatkozatot és 
ajánlást fogadtak el, melyek a kultúrához való jog és e jog alkalmazásának elvei tekinteté
ben jelentős fejlődésről tettek tanúságot. E folyamatos munka eredményei hivatkozássze- 
rűen is megjelentek az 1975. augusztus 1-én Helsinkiben aláírt Európai Biztonsági és 
Együttműködési Értekezlet Záróokmányában2. így nemzetközi síkon mindinkább előtér
be kerültek a kulturális jogok, mint emberi jogok, azaz egy olyan cél, mely az UNESCO 
tevékenységét meghatározza. Mindemellett e szakértői konferenciának nagy nehézségek
kel kellett megbirkóznia, mert ha elfogadják a kulturális jogokat mint emberi jogokat, az 
kötelezi a kormányokat, hogy megteremtsék a feltételeket e jogok gyakorlásához, s ennek 
érdekében kulturális politikájukat társadalompolitikájuk egészével koordinálniuk kell. 
Meg kellett birkózni az elitkultúra koncepciója felől jelentkező nehézségekkel is.

A tanácskozáson Jacques Havet főigazgató-helyettes és Pouchpa Dass, a kulturális 
fejlesztési osztály vezetője a titkárság által kidolgozott tervezettel kapcsolatban hangsú
lyozta, hogy az okmány ajánlás jellegű, és nem egyezményről van szó, tehát a tervezet nem 
erőltet semmilyen kulturális politikai modellt a tagállamokra, semmi esetre sem kíván be
avatkozni az egyes országok belügyeibe, mindössze segítséget kíván adni az egyes országok
nak saját kulturális politikájuk kialakításához. Egyúttal kifejtették azt is, hogy nehéz hoz
záférhetőségről és részvételről beszélni anélkül, hogy meghatároznák a kultúrát magát. 
Erre már több kísérlet történt, nem lenne célszerű ezen a tanácskozáson a vitát újra felele
veníteni. Mindamellett az előtervezet szerkesztésekor a titkárság az utóbbi évtized nemzet
közi tanácskozásain kialakult álláspontoktól ösztönözve arra törekedett, hogy a kultúra 
fogalmát a legszélesebben értelmezze, azaz az ismeretek tárházának, az életmódnak és a 
kommunikációs képességnek egyaránt, és nem szűkítette le egy elitréteg luxustevékeny
ségére. 3

A tervezet általános elvi meghatározásokat tartalmaz, melyeknek döntő szempont
jai találkoznak a közművelődési politikánkban meghatározott feladatokkal, azonosságot 
lehet benne felfedezni nemzetközi és nemzeti kulturális törekvéseinkkel, ezért a magyar 
álláspont az volt, hogy az ajánlástervezetet támogatjuk. A dokumentum egyébként a kü
lönböző társadalmi rendszerhez tartozó tagországokra való tekintettel az elvek alkalmazá
sára rugalmasan tág variációs lehetőséget nyújt. Ez a felfogás teljes mértékben azonosnak 
bizonyult a párizsi tanácskozáson részt vevő szocialista országok küldöttségeinek vélemé
nyével.

Tekintve, hogy a tőkésországok képviselői az okmány jellegét vitatták, ezért a szo
cialista országok — leszámítva saját módosító javaslataikat, melyek összhangban voltak a 
nemzetközi együttműködés már elfogadott .elveivel 1 — az esetek nagy többségében a tit-



kárság által kidolgozott tervezetet támogatták, és a fejlődő országokkal együtt többnyire 
sikerült szavazatfölényre szert tenniük.

A tanácskozást megelőzően az UNESCO megkeresésére sok ország írásban is vé
leményezte a tervezetet. Ezek közül idézem az Egyesült Államok véleményét: „Az aján
lástervezet nem sokban különbözik attól, amit a végrehajtó tanács 94. ülésén, s amit a 
18. közgyűlésen már tanulmányoztak. Az Egyesült Államok kormánya már akkor kijelen
tette, hogy megítélése szerint nemzetközi szabályozással nem lehet elősegíteni vagy meg
javítani a kultúrához való hozzáférhetőséget és egy társadalom kulturális életében való ak
tív részvételt. Az Egyesült Államok kormánya meg van győződve arról, hogy a tagállamok 
lakosságának és kultúrájának sokfélesége miatt minden nemzetnek saját eszközeivel kell 
szabályoznia ezeket a kérdéseket. Véleményünk szerint célszerűbb lenne az UNESCO 
erőforrásait arra használni, hogy segítsék a különböző államokat abban, hogy saját kü
lönleges feltételeikhez alkalmazzák kulturális politikájukat, mintsem hogy egy egyetemes 
alkalmazásra igényt tartó nemzetközi kulturális politikát dolgozzanak ki.”'4

Az Egyesült Államok a tanácskozás munkájában nem is vett részt, csak megfigyelő
vel képviseltette magát. Ebből a tényből és több más előzetes írásos véleményből már kiraj
zolódtak a várható vita körvonalai, de mielőtt erre rátérnénk, ismerkedjünk meg az aján
lástervezettel.
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A DOKUMENTUM ALAPELVEI

Az elvi indoklásnál a dokumentum abból indul ki, hogy a kulturális fejlődést nem lehet 
csupán az általános fejlődés kiegészítésének vagy minőségi szabályozójának tekinteni, mi
vel valóságos eszköze magának a fejlődésnek is. A kultúra a társadalmi élet integráns ré
sze, s e tekintetben a kulturális politikát egy kormányzat általános politikájának teljessé
gében kell tekintetbe venni. A kultúra társadalmi jelenség, s nem csupán egy elitréteg által 
termelt ismeretek és művek felhalmozódása, melyet összegyűjtenek és megőriznek, hogy 
mindenki számára átnyújtsák; nem egy, a múltban gazdag nép kulturális öröksége, melyet 
modellként lehet ajánlani másoknak. A kultúra nem korlátozódik arra, hogy a műalkotá
sok vagy az irodalmi művek hozzáférhetők legyenek, hanem egyaránt vonatkozik az isme
retekre, egy életmódra és a kommunikációra.

A kulturális tevékenység azonban gyakran csak a lakosság kisebb részét érinti, s a 
meglevő szervezetek és a felhasznált eszközök korántsem mindig felelnek meg a követel
ményeknek, a nem kielégítő képzés, az alacsony életszínvonal, a közepes lakáskörülmények 
miatt, ezért a lakosság széles rétegei íek a kulturális javakhoz való hozzájuttatása csak ak
kor biztosítható, ha a társadalmi-gazdasági feltételek nemcsak azt teszik az érdekelteknek 
lehetővé, hogy élvezzék a javakat, hanem azt is, hogy aktívan részt vehessenek a társada
lom kulturális életének minden megnyilvánulásában és a kulturális fejlesztés egész folya
matában.

Ezért a dokumentum a kultúrához való hozzáférhetőséget és a kulturális életben va
ló részvételt ugyanannak a valóságnak egymást kiegészítő két oldalaként tekinti: a hozzá
jutás támogathatja a kulturális életben való részvételt és a részvétel kiszélesíti a kultúrá
hoz való hozzájutást, megadva a kultúrának valóságos értelmét. Ez egyben a dolgozó tö
megekkel, a munka-rendszerrel, a szabad idővel, a családi élettel, a neveléssel és a képzés
sel, az urbanizációval és a környezetvédelemmel kapcsolatos általános társadalompolitiká
nak is lényeges eleme.



A dokumentum hangsúlyozza annak a jelentős szerepnek a tudatosítását, melyet a 
társadalmi és a kulturális életben az ifjúság bet ölthet, de nem kevésbé a szülők szerepének 
fontosságát is, akik a családi élet keretében hozott döntéseikkel befolyásolják a gyermekek 
kulturális nevelését és kreatív magatartásuk kialakítását: és nem feledkezik meg az idős 
emberekről sem, akik még képesek új társadalmi és kulturáhs szerepkör betöltésére.

Külön szól a művészekről mint alkotókról és a kulturális értékek hordozóiról, vala
mint a kulturális tevékenység „személyzetéről” (magyarul a közművelődés területén dol
gozó főhivatású munkatársakról), akiknek küldetése, hogy a „spontán animátorokra” 
(magyarul a helyi művelődési élet szervezésében szerepet vállaló társadalmi munkában dol
gozó népművelőkre) támaszkodva — összegyűjtve és kifejezésre juttatva a törekvéseket — 
elősegítsék a lakosság minden rétegének hatékony részvételét a kulturális életben.

Az iskolarendszerű oktatás, a kulturális nevelés és a művészeti képzés, a munkaidő 
és a szabad idő felhasználása, a tömegkommunikációs eszközök új lendületet nyerhetnek 
a permanens nevelés távlatában.

A dokumentum egyúttal felhívja a figyelmet arra, hogy a kultúrához való hozzáfér
hetőség és a részvétel fokozásának a célja a társadalom szellemi és kulturális színvonalának 
humanista értékeken alapuló emelése, és egyúttal az, hogy a kultúra humanista és demok
ratikus tartalma erősödjék. Mindez viszont feltételezi, hogy intézkedéseket hozzanak a 
„kereskedelmi jellegű tömegkultúra” ártalmas befolyása ellen, mely egyaránt veszélyez
teti a nemzeti kultúrákat és az egész emberiség kulturális fejlődését, lefokozza az emberi 
személyiséget, és különösen kártékonyán hat az ifjúságra.
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A KIFEJEZÉSEK ÉRTELMEZÉSE

Az ajánlástervezet a kultúrához való szabad hozzáférhetőségen azt érti, hogy mindenkinek 
tényleges lehetősége legyen — a társadalmi-gazdasági feltételek alakítása révén is — ahhoz, 
hogy szabadon tájékozódjék, képezze magát, megismerhesse, megérthesse és élvezhesse a 
kulturális értékeket és javakat.

A kulturális életben való részvétel azt fejezi ki, hogy a személyiség fejlődése, a har
monikus élet és a társadalom kulturális előbbre haladása érdekében mindenkinek tény
leges és szavatolt lehetősége legyen önmaga szabad kifejezésére, a kommunikációra, a cse
lekvésre, az alkotásra.

A kommunikáció kifejezéssel a dokumentum a csoportok és egyének közötti kap
csolatokat jelöli, akik a párbeszéd és az összehangolt cselekvés, a szolidaritás érdekében 
szeretnék szabadon kicserélni információikat, eszméiket és ismereteiket az eredetiség és a 
különbözőségek tiszteletben tartásával, a béke, a kölcsönös megértés jegyében.

Ebben a felfogásban a kultúra fogalma kiterjed a csoportok és az egyének kifejezé
sének és alkotókészségnek minden formájára életmódjukban és művészeti tevékenységük
ben egyaránt.

A kulturáhs életben való szabad részvétel egyrészt egy olyan fejlesztési politikához 
kötődik szoros szálakkal, melynek célja a gazdasági növekedés és a társadalmi igazságosság 
biztosítása, egy olyan társadalompolitikához, mely tudatosan csökkenteni kívánja az egyen
lőtlenségeket, és különösképpen a leghátrányosabb helyzetben levő rétegeket segíti élet- 
feltételeik javításában és törekvéseik megvalósításában, másrészt kapcsolódik egy olyan 
permanens nevelési politikához, mely a szükségletekhez és a törekvésekhez igazodik, fel-



*

tárja az emberek intellektuális képességeit és növeli fogékonyságukat, biztosítja kulturális 
nevelésüket és művészeti képzésüket, jobbítja kifejezőképességüket és ösztönzi kreativitá
sukat, lehetővé téve ily módon, hogy jobban uralják a társadalmi változásokat, és hogy 
cselekvőbben részt vehessenek a társadalom kollektív életében.

Olyan.tudományos és műszaki politikát feltételez, melynek az is célja, hogy megőriz
ze a népek kulturális „én-tudatát”, és a környezetfejlesztés vonatkozásában is alapos meg
fontolások vezérlik.

Az ilyen értelemben felfogott kulturális politika feltételez egy olyan kommuniká
ciós politikát, melynek célja az információk, az eszmék és az ismeretek cseréjének erősíté
se annak érdekében, hogy a kölcsönös megértést elősegítse,, és amely a kulturális célok 
érdekében ösztönzi a modern és a hagyományos információs eszközök felhasználását.

Egyúttal feltételez egy olyan nemzetközi együttműködési politikát, mely a kultúrák 
egyenlőségének elvén, az államok szuverenitásának elismerése és a más országok belügyei- . 
ue való be nem avatkozás, a jogok egyenlősége és a népek szabad önrendelkezési joga el
vén alanul.

A tagállamoknak elő kell segíteniük más kultúráknak, ezek kölcsönhatásának és a kü- - 
lönböző életformáknak a tanulmányozását oly módon, hogy ez hozzájáruljon a kultúrák 
sajátosságainak kölcsönös értékeléséhez, és különös figyelmet kell szentelni a fejlődő or
szágok kultúráinak.

E vonatkozásban a dokumentum hangsúlyozza, hogy erősíteni kell a kétoldalú, a 
többoldalú és a nemzetközi kulturális együttműködést, az intézmények és személyek ta
pasztalatcseréjét, valamint e tekintetben is számolni kell a sajtó, a könyvkiadás, az audio
vizuális eszközök és a televízió megnövekedett szerepével. A kulturális vonatkozású nem
zetközi együttműködésnek hozzá kell járulnia a világbéke megerősítéséhez és minden olyan 
tevékenységhez, amely a kolonializmus és neokolonializmus, a fasizmus és a faji megkü
lönböztetés bármilyen formája ellen folyik. A tagállamoknak kötelezniük kell magukat ar
ra, hogy tevékenységüket az Egyesült Nemzetek Alapokmányában, az Emberi Jogok Egye
temes Nyilatkozatában, a gazdasági, társadalmi és kulturális, illetve az állampolgári és po
litikai jogokról szóló nemzetközi egyezményekben, az Európai Biztonsági és Együttműkö
dési Értekezlet Záróokmányában és az UNESCO Alkotmányában lefektetett elvek vezér
lik.

9 6  / KOVALCSÏK J . :  EG Y  EG Y ETEM ES K U L TU R Á LIS  POLITIKA F E L É

TÖRVÉNYHOZÁSI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI, TECHNIKAI INTÉZKEDÉSEK

A dokumentum javasolja a tagállamoknak, hogy jogi vagy más intézkedések foganatosítá
sával, az egyes államok alkotmányos gyakorlatának megfelelően, amennyiben szükséges^ 
módosítsák a meglevő gyakorlatot, hogy

a) szavatolják a kultúrához való demokratikus hozzáférhetőség és a kulturális élet
ben való részvétel jogát mint emberi jogot;

b) megkülönböztetés és hátrányok nélkül tegyék lehetővé, szavatolják hatékonyan 
a társadalom minden tagjának fajra, nemre, nyelvre, vallásra, politikai meggyőződésre, 
nemzetiségre vagy társadalmi származásra, anyagi helyzetükre vagy bármilyen más meg
fontolásra való tekintet nélkül, hogy szabadon hozzájuthasson a nemzeti és az egyetemes 
kultúra értékeihez, és így segítsék elő a lakosság minden rétegének szabad részvételét a kul
turális értékek alkotásának folyamatában;



c) szavatolják a kultúrák egyenlőségét a maguk különbözőségében, beleértve a nem
zeti és a külföldi származású kisebbségek kultúráit;

d) védjék, szavatolják és értékeljék az összes olyan kulturális kifejezési formát, mint 
amilyenek a nemzeti vagy regionális nyelvek, tájszólások, népművészet és néphagyomá
nyok, a különböző társadalmi csoportok kultúrái.

A kulturális tevékenység intézményeivel és eszközeivel kapcsolatban a dokumentum 
leszögezi, hogy a helyi kezdeményezések támogatása, a döntések decentralizációja mellett 
nagyon fontos a kulturális, az oktatási és társadalmi intézmények és felszerelések integrá
ciójának elősegítése, és különösképpen a hátrányos helyzetben levő lakosság körzeteinek 
fejlesztése. Jelentős ebben a szakszervezeteknek és a dolgozók különböző szervezeteinek 
a szerepe.

A permanens nevelés távlataira való tekintettel szervesen össze kell kapcsolni a kul
turális és az oktatási terveket, melyek kiterjednek a családra, az iskolára, a közösségi élet
re, a szakmai képzésre, a továbbképzésre és a kulturális tevékenységre. Az oktatás kereté
ben is rendszeresen fejleszteni kell a kulturális nevelő programokat és az esztétikai képzést, 
s minden fokozaton fel kell kérni a kulturális tevékenység felelős szakembereit és a művé
szeket a közreműködésre.

A „kulturális iparral” kapcsolatban a dokumentum leszögezi: el kell érni, hogy a 
profit követelményei ne gyakoroljanak döntő befolyást a kulturális tevékenységekre, s en
nek érdekében ki kell alakítani a magánvállalkozásokkal való tárgyalások rendszerét, vala
mint más kezdeményezéseket.

Különösen nagy gondot kell fordítani a nem intézményes és nem hivatásos kulturá
lis alkotótevékenységekre is, megadva minden lehetséges támogatást az amatőr tevékeny
ségeknek teljes változatosságukban. Ennek érdekében ösztönözni kell a művészeket, hogy 
vegyenek részt a kulturális tevékenységben, és technikai, adminisztratív és pénzügyi segít
séget kell adni az amatőr művészcsoportoknak, támogatni kell a nem hivatásos és a hivatá
sos alkotók közötti együttműködést.

Külön alfejezetben foglalkozik a dokumentum a népműveléssel, s leszögezi, hogy a 
tagállamoknak vagy az illetékes hatóságoknak

a) hozzá kell járulniuk a kulturális tevékenység személyzetének képzéséhez, különö
sen a népművelők (animátorok) képzéséhez;

b) biztosítani kell e személyzetnek a működési eszközöket, melyek egyrészt lehetővé 
teszik számukra, hogy támogassák a spontán animátorokat, akik a helyi környezetből 
emelkednek ki, másrészt, hogy ösztönözzék a kezdeményezéseket és a részvételt, felhasz
nálva a szükséges képzési módokat;

c) bátorítani kell a kommunikációs, valamint a kifejezési eszközök és készülékek fel- 
használását a művelődési központokban és kulturális intézményekben.
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A KUTATÁS SZEREPÉRŐL

Az UNESCO-ajánlástervezet hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak vagy az illetékes ható
ságoknak támogatniuk kell a kutatási kezdeményezéseket, amelyek lehetővé teszik a fo
lyamatban levő kulturális tevékenységek értékelését, ösztönzik az új kísérleteket, és ta
nulmányozzák a kulturális tevékenységnek a legszélesebb közönségre való tényleges befo
lyását annak érdekében, hogy tökéletesítsék a kulturális politikát, és esetenként új ajánlá
sokat fogadjanak el e területen.
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NÉZETELTÉRÉSEK AZ AJÁNLÁSTERVEZETRŐL

A szakértői értekezlet vitája meglehetősen kiélezett és mindvégig rendkívül aktív volt. Né
hány nyugat-európai ország küldöttei alapvető kérdéseket akartak megváltoztatni, s ezzel 
az okmány egész jellegét módosítani. A tanácskozáson mintegy 180 módosító javaslatot 
terjesztettek elő, ebből a szocialista országoké kb. 40 volt. Viszonylag kevés írásos javasla
tot tettek a tervezettel rokonszenvező fejlődő országok.

A szocialista országok módosító javaslatai nem kívánták csökkenteni' a titkárság ál
tal előterjesztett szöveget, nem javasoltak egyetlen részt sem törlésre, hanem néhány eset
ben fogalmazásra vagy szerkesztésre, s az esetek többségében kiegészítő fogalmazásra vo
natkoztak. A tervezet több pontjánál javasolták a kultúra tartalmára való utalásként a hu
manista és békés célok hangsúlyozását, a népek közötti gyűlölködés szításának határozott 
elvetését, és hangsúlyozták, hogy a javaslat szövegében szükséges visszatükrözni a Helsin
kiben elfogadott elveket. A szocialista módosító javaslatok más része a társadalmi-gazda
sági feltételek megteremtése szükségességének fontosságát kívánta még határozottabban 
hangsúlyozni.

Egyes tőkésországok küldöttei e javaslatokat hevesen bírálták. Elismerték a huma
nizmus, a békés együttműködés, a szuverenitás stb. elveinek fontosságát, de az adott ösz- 
szefüggésben (különösen a művészi kifejezés szabadsága, a tömegkommunikáció, a kultu
rális értékek és eszmék nemzetközi cseréje vonatkozásában) a szocialista javaslatokat szű
kítő jellegűnek ítélték. Kifejtették például, hogy országuk alkotmánya tiltja a cenzúra 
minden fajtáját, illetve, hogy a kormányoknak nincsen joguk beavatkozni az egyes egyé
nek, csoportok, intézmények szabad tevékenységébe.

Ezzel kapcsolatban a szocialista országok azzal érveltek, hogy az általánosan elfoga
dott, több nemzetközi dokumentumban rögzített normáknak törvényes úton is érvényt kell 
szerezni. A fejlődő országok nevében több küldött fontosnak tartotta a fajüldözés és min
denfajta kulturális uralmi törekvés elítélését, és felhívták a figyelmet arra, hogy nemcsak 
adminisztratív cenzúra van, amely jó célokat is szolgálhat, hanem gazdasági eszközökkel 
végrehajtott cenzúra is, amely a kulturális piac befolyásolásával és más eszközökkel, súlyos 
károkat hoz létre.

A vita tulajdonképpen már az ajánlás címének a kifogásolásával megkezdődött. A tő
késországok módosító javaslatainak többsége egyes szövegrészek törlésére vonatkozott, 
más javaslataik a tervezet címében és különböző részeinél visszatérően „aktív részvétel” he- 
helyett „szabad részvétel” ; „néptömegek” helyett „mindenki”, „személyiség” , „egyén”, 
„az emberek”, „bárki” , „a lakosság”, „a társadalom minden tagja” kifejezéseket javasol
ták. Többen kijelentették, hogy e fogalom olyan absztrakció, amely „nem egyezik meg 
országuk valóságával” .

E vitában nyilvánvalóvá vált a különböző társadalmi, politikai, történelmi helyzetű 
országok küldöttei ideológiájának, indítékainak és állásfoglalásának különbözősége. Á szo
cialista országok küldöttei hangsúlyozták, hogy az egyén fejlődése együtt halad a társada
lom egészének a fejlődésével, ezért a „néptömegek” kifejezés megtartása mellett vannak.
E kérdésben megoszlott a fejlődő országok álláspontja is, nem utasították el mereven á ki
fejezést, de megfontolásra javasolták, hogy a tervezetben szereplő megfogalmazást meg 
kellene változtatni. E fogalom ugyanis nem használható abban az esetben, ha a tervezet 
nem határozza meg, hogy ki értendő e fogalomba. Az a megfogalmazás, mely szerint „le
hetővé kell tenni a néptömegek részvételét a társadalom kulturális életében” , eleve magá-
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ban foglalja a „tömegek” elválasztását a társadalomtól, s így a társadalomnak egy elitista 
vagy bürokratikus koncepcióját támogathatja, amely pedig mindinkább vitatott. Vélemé
nyük szerint a tömeg nem lehet egyszerűen a névtelen egyének olyan összeadása, amely 
nem veszi figyelembe a közöttük levő kapcsolatokat. Hangsúlyozták, hogy a kultúra a 
szakmai, szakszervezeti, társadalmi, családi, nevelési, vallási stb. csoportok és közösségek 
közvetítésével alakul és terjed. Azaz, arról van szó, hogy ki kell nyilvánítani e csoportok 
jelentőségét és szerepét, mert ez az egyetlen eszköz ahhoz, hogy elkerüljük a kultúra „tö
megesítését” , az egyének személytelenítését. Mások elismerték, hogy a „néptömegek” fo
galma ellentmondásos, mégis úgy vélték, hogy van bizonyos realitása a használatának, mi
vel számos országban vannak még hátrányos helyzetű csoportok és társadalmi rétegek, és 
vannak még „másoknál egyenlőbb állampolgárok”. A kérdésben végül is nem született dön
tés, s így a közgyűlésre az okmány címére (és a mondatok alanyára) vonatkozóan alterna
tívjavaslatokat terjesztenek elő.

A vitában többen felvetették azt a kérdést, hogy bár az előző közgyűlés elfogadta 
egy ilyen jellegű okmány kidolgozásának szükségét, mégis, „a gondolkodás jelenlegi álla
potában” elhamarkodottnak tűnik egy ilyen nemzetközi szabályozás kidolgozása és elfo
gadása. Azzal érveltek, hogy a kultúra dinamikus jellegű és egy dialektikus folyamat része, 
s ezért természetétől idegen bármiféle törvénybeiktatás. Úgy vélték, hogy magának a kul
turális politikának a fogalma olyannyira új keletű, hogy egyelőre még nem lehet nemzet
közi normák tárgya. Egy ilyen intézkedés jelenleg inkább megdermeszti a gondolkodást, 
ahelyett, hogy felgyorsítaná és érték szerint rendezné a jelenleg még kísérleti stádiumban 
levő elgondolásokat.

Ezek a — főleg a nyugat-európai — küldöttek egyúttal úgy vélték, hogy e tervezet, 
mely döntő szerepet szán a kormányoknak, kétségessé teszi az egyéneknek azt a szabad
ságát, hogy részt vegyenek vagy ne vegyenek részt a kulturális életben. Szerintük az állam
nak arra kell korlátozódnia, hogy ösztönözze vagy segítse a kezdeményezéseket, a kultu
rális döntéseket pedig az állampolgárhoz legközelebb eső szinten kell meghozni, mivel a 
kultúrához való hozzáférhetőség nem csupán kollektív jog, hanem sokkal inkább egyéni 
jog.

A kultúrának az életmódra kiterjedő felfogását, a kulturális tevékenység értelmezé
sét, az aktivitás és a kreativitás ösztönzését, a permanens nevelés koncepcióját illetően sok 
előremutató vonást tartalmazó ajánlástervezet vitájában tehát a politikai szempontok ke
rültek előtérbe. A helsinki konferenciát megelőző tanácskozások, és az azt kisérő propa
ganda-kampány során a III. napirendi pont (sajtó-szóhasználattal a „harmadik kosár”) 
témakörében bontakozott ki a leglátványosabb vita, azaz a kulturális, nevelésügyi, tájékoz
tatási éTemberiességi kérdések szerepéről a nemzetközi enyhülési folyamatban. A záróok
mányt előkészítő kétéves diplomáciai tevékenységben a 33 európai és a két észak-amerikai 
állam megbízottai, akármilyen nézeteket képviseltek a különféle kérdésekben, a „harma
dik kosár” ügyében alapvetően két táborra szakadtak: a szocialista országok képviselőire 
és a liberális polgári értékrendszer híveire.5 A záróokmány aláírása óta eltelt időszakban is 
tanúi lehetünk olyan törekvéseknek, melyek szeretnék minduntalan feleleveníteni e vitát 
és a kérdéseket elkülöníteni a különböző társadalmi berendezkedésű államok közötti eny
hülést szolgáló megállapodások rendszeréből.

Érthető, hogy az UNESCO székházában lefolyt tanácskozáson is kiújult ez a vita, 
azonban módosult körülmények között: a szakértői értekezleten nemcsak az európai tér
ség országai képviseltették magukat, hanem az afrikai, ázsiai, dél-amerikai országok is. 
Ezen országok küldötteinek többsége a liberális-polgári értékrendszert és politikai felfogást



a volt gyarmatosító vagy a neokolonialista ideológia nyűt vagy burkolt jelentkezésének ér
zékelte, s ezért különösen érzékenyen érintette őket minden olyan érvelés, mely az élet
mód minőségére, az értékrendszerek különbözőségére való hivatkozással kételyét fejezte 
ki a kultúrák egyenértékűségét illetően. Ezek az országok azt is érzékelték, hogy a kormá
nyok korlátozott lehetőségeire való hivatkozás nemcsak a tervszerű fejlesztés igénye elől 
tér ki, melyre pedig a fejlődő országoknak nagy szükségük van, hanem a kulturális piac 
szabadságára hivatkozva megfelelő nemzetközi garanciák elől is elzárkózik.

A résztvevők többsége hangsúlyozta, hogy az UNESCO-nak ez az akciója hozzáse
gítheti a fejlődő országokat, hogy a dokumentum alapján kidolgozhassák kulturális fejlesz
tési terveiket. Az érdekelt országok küldöttei kinyilvánították, hogy a tervezet, melynek 
az a célja, hogy az embert saját jövője alakítójává tegye, jól kifejezi azoknak a népeknek 
az alapvető törekvéseit, amelyek idegen megszállásnak vagy kulturális uralomnak voltak 
alávetve. Ezeknek a népeknek közös követelésük saját kulturális arculatuk megerősítése, 
mivel ez a felszabadulás és a nemzeti egység szerves része.

Az ajánlástervezetet, mely tartalmazza a szocialista országok módosítás-javaslatait, a 
résztvevők többsége megszavazta, és 12 ország tartózkodott.
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Jegyzetek

1 Projet de recommandation concernant l’action visant à assurer le libre accès démocratique 
des masses populaires à la culture et leur participation active à la vie culturelle de la 
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A FRANCIA KÖZMŰVELŐDÉS 
SZERVEZETI RENDSZERE
Csiby Sándor ismertetése

Hazai berkekben a közművelődéssel foglalkozó szakember”néhány éves felsőfokú tanul
mány, majd személyes tapasztalat révén előbb-utóbb átlátja a felnőttoktatással, a munkás
művelődéssel, a dolgozóknak a szabad időben történő művelésével foglalkozó intézmények 
rendszerét. Nem ilyen egyszerű a helyzet Franciaországban. A több ezer intézmény, ma
gántársaság, egyesülés, szövetség stb. egymástól lényegében elszigetelten, jobbik esetben 
teljesen önállóan, más esetekben egymással konkurrálva végzi azt a felnőttoktatási és mű
velődési tevékenységet, amit mi idehaza közművelődésnek nevezünk. Nem kis meglepetést 
okozott, amikor megtudtam például, hogy csak a clermont-ferrand-i körzetben közel 1000 
szövetség és társaság foglalkozik a gyermekek, ifjak és felnőttek iskolai és iskolán kívüli 
művelésével.

OKTATÁSI ÉS PERMANENS NEVELÉSI SZÖVETSÉG

A helyzet bonyolultságát a franciák is felismerték, méghozzá elég régen. Párizsban van a 
központja annak az összefogó országos szervezeteknek, amely több mint 30 ezer helyi kultu
rális egyesület munkáját koordinálja. (Ligue Française de l’Enseignement et de l’Education 
Permanente.) A Francia Oktatási és Permanens Nevelési Szövetséget 1866-ban alapította 
Jean Macé azzal a célTai, hogy a népoktatás fejlesztésének egyik koordinálója legyen. Miu
tán eredményesen hozzájárult az ingyenes és világi közoktatás megszervezéséhez, a Szö
vetség ma a felnövekvő nemzedék és a felnőttek szakmai, kulturális, állarppolgári és társa
dalmi képzésének kiegészítését tűzte ki célul.

Napjainkban kb. 4 millió tagja van. Hatókörébe tartoznak az ifjúsági és diákottho
nok, a népfőiskolák, ifjúsági klubok, sport- és természetbarát szövetségek, filmklubok, 
audiovizuális csoportok, színjátszó-, népművészeti és tánccsoportok, énekkarok és 
zenekarok, valamint a tanulók számára fenntartott ún. szünidei központok, sőt, 
még a gyermekéttermek is. A Ligue Française gondozásában több lap és kiadvány jelenik 
meg. A Pourquoi? oktatási-nevelési problémákkal foglalkozó havonta megjelenő informá
ciós jellegű magazin. Az Animateur — Informations társadalmi-nevelési aktualitásokat tar
talmazó bulletin. A Les Cahiers de l’Éducation Permanente lapjain egy-egy szociokulturá- 
lis tevékenységről olvashatunk. A La Revue du Cinéma filmkultúrával foglalkozó folyó
irat. Az Informations Ufolep-Usep a sportkörök felelősei, a Cahiers Techniques Usep az 
iskolai sportkörök irányítói részére készül. Az Aviation-Clap műszaki dokumentáció azok 
számára, akik repülőmodellezéssel és repülési tevékenységgel foglalkoznak. A Tourisme et 
Vacances című lapot a szünidei központok szervezői és irányítói számára írják.



A Szövetség vezetői és hivatalnokai vagy a francia oktatási minisztérium fizetett al
kalmazottai — s ebben az esetben többnyire a hivatalos francia állami politika megtestesí
tői —, vagy a Szövetség saját alkalmazottai, akik baloldali eszméket képviselnek a mozga
lomban. Működésének elvi alapja a közszolgálat, amely a francia jogban egyenlő érvénye
sülést és bánásmódot jelent. A francia felfogás szerint a közszolgálat egy gyámhatóságot 
feltételez. A jelenlegi gyakorlat szerint ezt a gyámságot a közoktatásügyi miniszter gyako
rolja, aki hivatást érez magában arra, hogy a permanens oktatást-nevelést vezesse és ösztö
nözze. A közszolgálat bizonyos monopolhelyzetet is teremt, így kívánatos, hogy a legfőbb 
gyámhatóság az egyéni és helyi kezdeményezéseknek elegendő szabadságot biztosítson, 
így valósul meg Franciaországban az a közművelődési gyakorlat, amelyben a közszolgálat 
rendszere nem jelent közvetlen állami irányítást. A franciák elképzelhetetlennek tartják, 
hogy a társadalom kulturális egységeit az államhatalom közvetlenül vezesse. Ahol ez még
is megvalósult, mint például a rádiónál és a televíziónál, azt az államhatalom „nyomasztó 
beavatkozásának” tartják, s véleményünk szerint a közvetlen állami irányítással a társadalmi
kulturális szervezés hamarosan a „Menjünk színházba ma este” tartalmi színvonalára süly- 
lyedne.

A jelenlegi francia jog egy adott jogi keret között lehetővé teszi, hogy л gyámhatal
mat egy hármas képviseleten alapuló Szövetség gyakorolja. Az említett Szövetség régi 
francia realitás, s bár néha éppen magas korától szenved, megújulás esetén azonban lehető
vé teszi egy olyan közszolgálat működését, amelyet az állam már igen nehezen tud ellenő
rizni és irányítani. Gyakorlatilag az állami irányítás és befolyásolás a pénzügyi támogatás 
révén valósul meg. A francia munkásosztály jelentős küzdelmet folytat azért, hogy a kul
turális szövetségek politikai téren is megőrizhessék autonómiájukat. Két intézkedéstípus 
segíti a Szövetséget abban, hogy újra és újra meglelje vitalitását. Az egyik az olyan intéz
kedések köre, amelyek támogatják az egyénnek a kulturális életben való részvételét. Az 
egyén motiválása érdekében ezért központi helyet foglal el a munkaidő csökkentésének 
követelése, az élet- és munkakörülmények javítása. A másik típusu intézkedési kör a mű
ködés pénzügyi feltételeit biztosítja. Ide tartoznak például a bankkedvezmények, kedvező 
adóügyi rendelkezések és más pénzügyi előnyök kiharcolása.

A kulturális tevékenység operatív szerve az iín. helyi tanács, amely több kisebb köz
ség, városnegyed vagy egy-egy új lakótelep összefogó kulturális szerve. Gazdája a helyi ön- 
kormányzatoknak, szakköröknek és a szövetségbe tömörített résztvevőknek. A helyi ta
nács fő feladata a kulturális lehetőségek, szükségletek és igények feltárása. Javaslattételi 
joggal tanácsokat adnak, koordinálnak, a lehetőségek szerint ösztönöznek.

A fenti struktúrában központi szerepe van az animátornak, aki a kulturális élet or- 
ganizátora, de egyben tanácsadó, érdekvédelmi és felvilágosítási funkciókat is ellát. Státu
sát illetően lehet hivatásos, aki ezt a tevékenységet fizetett alkalmazottként végzi, de lehet 
társadalmi munkás is, aki a népművelést önként vállalja. Utóbbiak száma meglehetősen 
magas Franciaországban, sokan áldoznak időt és pénzt arra, hogy animátorképző-tanfo- 
lyamra járhassanak. Nincs könnyű dolguk, hiszen egyrészt tiszteletben kell tartani az ál
lam, a közvetlen megbízók és a Szövetség instrukcióit, másrészt alkalmazkodni kell az 
egyének igényeihez, érdeklődéséhez, politikai és társadalmi megnyilvánulásaihoz. Az ani- 
mátor fontos küldetése, hogy segítse az egyént a társadalom csaknem áttekinthetetlen szö
vevényeiben való eligazodásban.
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MŰVELŐDÉS ÉS AKTIVITÁS

A művelődés az ún. „aktivitások” jegyében zajlik. Ez lényegében véve azt jelenti, hogy 
egy-egy közérdekű témáról több napon át vitatkoznak, beszélgetnek, véleményt cserélnek. 
Az „aktivitások” szervezése többnyire praktikus témák napirendre tűzését jelenti. Szer
veznek például dohányzásellenes vagy balesetvédelmi aktivitásokat, ritkábban kerül sor va
lamilyen irodalmi, művészi, történelmi vagy természettudományi aktivitásra. A rendez
vény középpontjában nem az előadó és nem az előadás áll, hanem sok esetben a film. 
A vitát elsősorban a filmélményből indítják — majd igyekeznek eljutni valamilyen végső 
konklúzióig. A francia népművelésben az előadás, mint az ismeretek kifejtésének egyik 
módszere, csaknem a felejtés homályába merült. Véleményünk szerint az előadás nem le
het eléggé érdeklődéskeltő és aktivizáló didaktikai módszer.

Ügy látszik a franciák lemondtak a közlő ismeretterjesztésről, és áttértek egy olyan 
folyamatra, amelyben a kommunikációnak, a gyógyító beszélgetésnek, az egyéni problé
mafeltárásnak nagyobb jelentőséget tulajdonítanak, mint az ismeretek céltudatos és terv
szerű terjesztésének.

Ez a felfogás valószínűleg az uralkodó egzisztencialista szemléletből ered. Számos 
jel arra mutat, hogy az egzisztencialista filozófiai elveket az oktatás-nevelés folyamatában 
is érvényesíteni akarják. Ennek a szemléletnek egyik vetülete a pedagógia céljai és lehető
ségei iránt tanúsított bizalmatlanság, és az a felfogás (mely a művelődési gyakorlatban is 
megnyilvánul), hogy ti. az ember személyisége nem a céltudatos, tervszerű andragógiai fo 
lyamat rendszerében bontakozik ki, hanem az egymást szüntelenül követő választási aktu
sok során, amelyhez az ember semmiféle irányítást nem kaphat. E szemlélet szerint az 
ember alapvető tulajdonságai és sajátosságai maguktól érlelődnek meg, mindenféle külső 
beavatkozás csak káros lehet. Az animátornak semmi esetre sem szabad beleszólni abba, 
hogyan keresi tanítványa igazi énjét, önmegvalósítását. Az animátor funkciója tehát az, 
hogy buzdítsa a felnőttet arra, hogy merjen önmaga lenni, és ne „gátolja” személyiségének 
kifejlődését még akkor sem, ha a be nem avatkozás lelki megrázkódtatásokkal járna. 
Az egzisztencialista felfogás jegyében az animátor sohasem mulasztja el az alkalmat, hogy 
tanítványát önmaga elleni lázadásra késztesse: el kell juttatnia saját intellektuális tökélet
lenségének tudatosításához. Ezzel azonban lényegében véget is érnek a nevelés feladatai. 
Itt tehát olyan alapvető elvi-pedagógiai kérdésekről van szó, amelyek merőben ellentéte
sek a mi kollektivitáson alapuló andragógiai elveinkkel.

A NÉPMŰVELÉS FORMÁI

Tapasztalataim szerint a tudományos és művészeti ismeretek céltudatos és rendszeres ter
jesztése csaknem hiányzik a népművelésből. Elsősorban arra törekednek, hogy a rendelke
zésre álló szabad időt valamilyen praktikus jellegű tevékenységgel töltsék ki, s ennek jegyé
ben egyrészt a testi kultúra fejlesztésére fordítanak sok időt és energiát, másrészt a kultú
ra befogadásának különböző alkalmait teremtik meg. Sajátosság az is, hogy a népművelés 
résztvevői többnyire gyermekek és ifjak, továbbá nyugdíjasok. A 25-60 éves korosztálynak 
az aktív művelődési folyamatokban való részvétele többnyire csak alkalomszerű.

A francia népművelés kiemelt területe az ún. vakáció-szolgálat. Napi 50 frankért 
kulturált körülmények között üdültetik az iskolás gyermekeket, miközben számos „akti-



vitást” szerveznek. Igen jól felkészültek a nemzetközi csereüdülések lebonyolítására is. 
A tevékenység másik területe a testnevelés és sport. Itt az iskolásoknak és a felnőtteknek 
külön lehetőségeket biztosítanak, a tárgyi feltételek is kiválóak. (Csak a clermont-ferrand-i 
körzetben 26 sportpályát üzemeltetnek állandó jelleggel.) A művelődési folyamat harma
dik területének a művészeti tevékenységet tartják, amelynek keretében tánccsoportok, 
énekkarok, zenekarok, képzőművészeti körök (műtermekkel jól ellátva) működnek.

Az egész művelődési munkában kiemelt szerepe van az ún. audiovizuális oktatásnak. 
Az egész országra kiterjedő, kiválóan megszervezett filmforgalmazó-hálózatról van szó, 
amely egyedül látja el (a mi értelmezésünk szerint) az ismeretterjesztést. Igen sok film 
klubot működtetnek, amelyekben játék- és ismeretterjesztő filmeket mutatnak be lényege
sen olcsóbb helyárakért, mint az üzleti vállalkozást szolgáló mozikban. A filmklub előadá
sait gyakran követik viták, megbeszélések. A programokban sok szocialista országban ké
szült film címével is találkozhatunk. (Feltűnően sok lengyel és csehszlovák filmet mutat
nak be, magyar filmek is szerepelnek a listán.) Az audiovizuális oktatás hálózata az isko
lákra is kiterjed. A Szövetség (Ligue Française de l’Enseignement et de l’Education Per
manente) számos iskolát lát el felszereléssel. A zártláncú televízió, képmagnó, 8 és 16 min
es vetítő, diavetítő stb. az alsófokú oktatási intézményekben sem tartozik a különleges 
felszerelések közé. A francia oktatásban alapvető didaktikai követelmény, hogy a tanórát 
diaképekkel illusztrálják. Jellemző az oktatás „filmesedésére”, hogy másfél-, két órás néma 
filmeket is vetítenek, hogy a képi megjelenítésből vonjanak le következtetéseket a tanu
lók.
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ELŐKÉSZÍTÉS AZ ÉLETRE

A nevelés, illetve az életre való előkészítés fontos intézményei az ifjúmunkás otthonok 
(Foyer de Jeunes Travailleurs), amelyeknek ma már országos hálózata működik; 16-25 
éves szakmunkástanulók, diákok, egyetemi hallgatók, alkalmazottak és tisztviselők kérhe
tik felvételüket az otthonokba. Legalább egy havi bentlakást kell vállalnia a jelentkező
nek. Az ifjúsági otthonban jelentkezőnek igazolnia kell, hogy rendelkezik valamilyen meg
élhetési forrással (fizetés, segély, járadék stb.). A bentlakás díja havi 500 frank. (Egy ifjú
munkás kb. havi 1500—1800 frankot keres.) Ezért az összegért egyszemélyes, komfortos 
lakást és teljes ellátást biztosít az otthon vezetősége.

Az ifjúmunkás otthon szociális és nevelő jellegű intézmény, ami azt jelenti, hogy 
16-25 éves fiúknak és leányoknak biztosítják a „személyiség teljes kibontakoztatásához 
elengedhetetlenül szükséges feltételeket”. Arra is felkészültek, hogy az élettársi viszonyt 
választó fiatalokat (komfortos, teakonyhával felszerelt szobákban) el tudják helyezni.

Az otthonokban lakók magukévá kell hogy tegyenek bizonyos normákat:
Emberi síkon: fiatalos szellem, jó hangulat, megfelelő emberi kapcsolatok, a mások 

munkájának és emberi méltóságának tiszteletben tartása.
. Szociális síkon: a közösségi élet ápolása, kölcsönös segítségnyújtás, együttműködés, 

az ifjúmunkás otthon és a fiatalok érdekeinek védelme.
Anyagi téren: a helyiségek és berendezések megóvása, a rongálások elitélése, segítés 

a karbantartásban és az otthon díszítésében.



Az otthonban 22 órától reggel 7 óráig csendrendelet van, de a nap 24 órájában sza
bad ki- és bejárás.

Az FJT működését egy felügyelet biztosítja, amely ügyel az intézmény vezetésére, 
az elszállásolásra és étkezésre, valamint a kiegészítő szolgáltatásokra. Franciaországban 
több FJT működik a Szövetség irányításával. (Nemcsak a Szövetség tart fenn ifjúmunkás 
otthonokat, hanem a katolikus egyház is. A kétféle intézmény között alapvető különb
ség van a pedagógiai elvekben.)

A clermont-ferrand-i FJT két nagy épülettömbből áll, amelyekben egyenként 180 
egyszemélyes szoba van, továbbá 30 garzonlakás gyermektelen házaspárok számára. Az 
otthonhoz tartozik egy 400 személyes önkiszolgáló étterem, szakköri helyiségek, könyv
tár, valamint az otthonhoz közel parkolási lehetőség. Az oktatás-nevelés alapját itt is az 
audiovizuális oktatás jelenti, amely összekapcsolódik különböző közérdekű aktivitások
kal. Meg kell jegyezni, hogy ennek a jelentős ifjúmunkás otthonnak mindössze 600 köte
tes könyvtára van, amelyet nagyon gyéren látogatnak a fiatalok. Valamivel fejlettebb a 
szakköri tevékenységük. Az otthon mintegy 400 lakója közül négyen tanulnak tovább, a 
Távoktatási Intézet levelező oktatásának igénybevételével. (Olyan továbbtanulási lehető
ség, mint nálunk a dolgozók általános és középiskoláiban kínálkozik, Franciaországban 
nem létezik.)

Az FJT-ben négy hivatásos animátor dolgozik. Kiemelt feladatuk az, hogy segítsék 
a fiatalokat a társadalom jogi, munkaügyi, erkölcsi stb. viszonylataiban eligazodni. Az 
FJT tehát olyan nevelőintézmény, amely hidat képez az iskola és a társadalom között. 
Ez a híd a .16. évnél kezdődik és a 25. évig tart. Csak elismeréssel szólhatunk arról a hatal
mas erőfeszítésről, amellyel ezt az ifjúsági nevelőotthon-hálózatot létrehozták.
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A MUNKÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE

Az AFPA (Association National pour la Formation Professionelle des Adultes) Országos 
Felnőttszakképzési Szövetség az egyik legjelentősebb felnőttoktatási intézmény. Székhe
lye Párizsban van. A Munkaügyi Minisztérium felnőttképzési intézménye ez, amely segíti 
a foglalkoztatáspolitika megvalósítását. A hármas képviseleti alapon (a hatóság, a munka- 
vállaló szakszervezete és a munkáltató képviselői) működő Szövetség az állam teljes támo
gatását élvezi. Nem véletlen ez a jelentős állami támogatás, mert 1976 elején a munkanél
küliek száma mintegy 1 millió 400 ezer fő körül van Franciaországban. Az AFPA alapkép
zéssel, továbbképzéssel és átképzéssel foglalkozik. Jelenleg országosan 135 oktatási intéz
ménnyel és 3500 szakoktatóval rendelkezik. A nemzetgazdaság különböző ágazatainak 
fejlesztését azzal segíti elő, hogy munkások, technikusok és művezetők alapképzését vál
lalja magára. Lehetővé teszi a dolgozóknak, hogy átképzés révén új szakképesítést szerez
zenek. Az átképzés igénye elsősorban a munkanélkülieknél merül fel. Az AFPA lehetősé
get nyújt a felnőtteknek ahhoz, hogy szakmájukban a korszerű technikai követelményeknek 
megfelelően továbbképezhessék magukat. Szakmai és pedagógiai segítséget nyújt mind
azon állami és magánvállatoknak, amelyek képzési tevékenységet szeretnének szerezni. 
Kívánságra tanterveket, oktatási programokat dolgoz ki, szakoktatókat küld a képzés 
helyére, taneszközöket kölcsönöz, oktatási beruházási terveket készít, helyiséget és szál
lást biztosít a hallgatók részére.



Szaktanfolyamainak többsége 160 órás. Erre az időre a munkások fizetett tanulmá
nyi szabadságot kapnak a munkaadótól. Ha a tanfolyamra jelentkező dolgozó munkanél
küli, az átképzés idejére is jogosult a munkanélküli segély felvételére. Ez az összeg havi 
1200 frank.

Építőipari, vegyipari, autóipari, elektronikai, bőripari, műszeripari, ruhaipari, papír
ipari szakmákra képeznek át, de lehetőség van arra is, hogy a munkanélküli dolgozó keres
kedelmi, vendéglátóipari szakmát vagy például virágkertészetet tanuljon. De tart a Szövet
ség 160-1000 órás tanfolyamokat is. Ilyen képzés esetén azonban a dolgozó nem kap fize
tett tanulmányi szabadságot a munkaadójától, de munkahelyét fenntartják a-tanulmányok 
ideje alatt. Hosszabb ideig tartó tanfolyam esetén az állam vállalja magára a hallgató segé
lyezését, amely összeg azonban csak a létminimum biztosítására elegendő. A munkásto
vábbképzés anyagi alapjait azzal biztosítják, hogy minden vállalat köteles a béralap 1 %-át 
továbbképzési célra az államnak befizetni.

Ezt a képzési mechanizmust jól kiépített országos apparátus irányítja. Annak érde
kében, hogy a képzési igényekhez minél közelebb kerülhessenek, hét regionális bizottsá
got és számos alközpontot hoztak létre. Minden körzetben működik egy regionális peda
gógiai és technikai központ is, amelynek feladata a programok kidolgozása és kipróbá
lása, pedagógiai kutatások végzése, az oktatók kiképzése és tanácsadás a vállatoknak. 
A körzetek mindegyikében 2-4 Regionális Pszichotechnikai Központ foglalkozik e képzés
ben részt vevők irányításával, és pályájuk alakulásának figyelemmel kísérésével. Ezenkí
vül régiónként 15-20 szakoktatási központot is létrehoztak, ahol gyakorlati oktatás fo
lyik.
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A HIVATÁSOS ANIMÁTOROK KÉPZÉSE

A közművelődési szakemberképzésnek Franciaországban nincs egyetemi katedrája. Ezzel 
is egy művelődési társaság foglalkozik, a CREP (Centre Régional d ’Education Populaire). 
Párizson kívül Strasbourgban, Lille-ben és Poitiers-ben működik animátorképző központ. 
Országosan évente mintegy 80 szakembert képeznek ki. A CREP-iskola egyéves. Előfelté
telként azt szabják meg, hogy a jelentkezőnek hároméves munkaviszonya legyen. Ha a fel
vételt kérő aktív társadalmi munkát végzett, a középiskolai végzettségtől eltekintenek. 
A képzés ideje alatt 1750-2000 frank ösztöndíjat kapnak. Az iskola elvégzéséről oklevelet 
adnak, viszont a hallgatók munkába helyezéséről nem gondoskodnak, de így is a végző
sök mintegy 80%-a álláshoz jut.

A képzés 1-2 hónapját a közösségi kapcsolatok kialakítására fordítják. Ebben az 
időben gyakran szerveznek kirándulásokat és olyan rendezvényeket, amelyek együttlétet, 
együttműködést kívánnak. Közben sok szó esik az emberi kapcsolatok alapelveiről, a cé
lokról és az iskola által nyújtott művelődési lehetőségekről. Az oktatás csoportos és egyé
ni formában történik. Központilag kidolgozott tantervűk nincs. Egy keretprogramjuk van, 
amelynek tartalma nagyrészt attól függ, hogy a hallgatóság milyen témacsoportokkal sze
retne foglalkozni. Az 1560 tanórás program 26 témát ölel fel. A legtöbb időt az otthon vég
zett egyéni munkára (218 óra), a sporttevékenységre (109 óra) és az individualizált kuta
tásra (109 óra) fordítják. Ugyancsak jelentősebb óraszámban foglalkoznak a nemzeti és 
nemzetközi kulturális intézményekkel, az oktatástervezéssel, az animálás módszertanával, 
jogi kérdésekkel, valamint az írásbeli és szóbeli kifejezés fejlesztésével. De ezenkívül meg
ismerkednek a könyveléssel és a vezetés alapelveivel is. Tanulnak politikai gazdaságtant,



pszichopedagógiát, fejlődéslélektant, politikai szociológiát, kommunikációelméletet, szexu- 
álpedagógiát, sőt még sítanfolyamra is járnak.

Az oktatás csoportdinamikai elvek szerint zajlik. A tanulás alapja az egyéni munka, 
amelyet csoportos foglalkozások, viták, beszélgetések és játékok egészítenek ki.
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TÁRSADALOMPEDAGÓGIA ÉS TÁVOKTATÁS

Az egyén és a társadalom viszonyát formálja 27 féle tanfolyam keretében az IFFEP(Insti
tut de Formation et d’Études Psychosocioíogiques). Ez az intézet szociálpszichológiai és 
szociálpedagógiai kutatásokkal, illetve felvilágosítással, képzéssel foglalkozik. Állami tá
mogatás nélkül, kizárólag a hallgatók tandíjából tartja fent magát. Tanfolyamaikon tanít
ják a beszélgetést, a szóbeli és írásbeli kifejezést, az elméleti gondolkodást, a felnőttokta
tás metodikáját, a kreatív gondolkodást, az emberi kommunikáció elméletét és gyakorla
tát, egy intézmény igazgatásának módszertanát, a tanácsadás pszichológiáját, az egészséges 
életmód kialakításának módozatait.

Az Accès au Centre National de Télé-Enseignement, távoktatási központ, mely azt 
a funkciót tölti be, amit nálunk az esti és levelező oktatás. 160 000 beiratkozott hallgató
ja van, 85% felnőtt, 15% iskolai tanuló. Van szabadegyetemi és iskolai egyetemi tagozata. 
Ugyanazokat a tankönyveket használják, mint az iskolákban, de igen jó írásos útmutatókat 
és tanulást vezérlő magnófelvételeket készítenek. A tanulmányi eredmények a felsőokta
tásban a legjobbak. Számos pedagógus vesz részt a távoktatásban, tekintettel arra, hogy a 
tanári diploma megszerzését az egyetem elvégzése után még különböző vizsgákhoz kötik. 
Az intézet csak vizsgám készít elő, a vizsgát valamelyik oktatási intézményben kell leten
nie a hallgatónak.

Értesítés

Értesítjük kedves Olvasóinkat, hogy -  eltekintve előző, 1976/3-as 
számunktól — lapunk technikai okok miatt továbbra sem közöl 
idegen nyelvű cikkismertetőt.

Az erre vonatkozó igények kielégítésére a Népművelési Intézet 
kéziratként sokszorosítja korlátozott példányszámban egy-egy év
folyam összegyűjtött cikkeinek angol és orosz nyelvű ismertetőit. 
E füzeteket a Népművelési Intézet könyvtárában személyesen kap
hatják meg az érdeklődők.

A szerkesztőség
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