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T. Molnár Gizella

Bevezető

A kultúraközvetítő szakemberképzés
sel foglalkozó felsőoktatási intézmé
nyeket, illetve tanszékeket a korábbi 
időszakokban gyakran érte az az igaz
talan vád, hogy nem elegendő az ott 
folyó oktatás tudományos megalapo
zottsága, mert nem kapcsolódik vala
melyik akadémiailag elismert konkrét 
tudományterülethez.

Ez az állítás ma már aligha védhető. 
A szakemberképzést kezdetektől fog
va a multidiszciplinaritás és a sokrétű 
gyakorlatra orientáltság jellemezte. Az 
volt a cél, hogy a leendő kultúraköz
vetítők nyerjenek betekintést a tudo
mányos ismeretrendszerekbe, sajátít
sák el az ezekre jellemző gondolkodás 
logikáját, kapjanak praktikus tanácso
kat, melyek elősegíthetik a munkaerő- 
piacon való elhelyezkedésüket és 
helytállásukat.

Az utóbbi években tovább erősödő 
szemlélet alapján bővültek azok a tu
dományterületek, melyek elengedhe
tetlenné váltak a korszerű kultúraköz
vetítés gyakorlatában, az új típusú 
szakemberképzésben. Megemlíthet
jük a közgazdasági gondolkodásmód, 
az informatika vagy a környezettuda
tos magatartás térhódítását, de az 
egyéniség közösségalakító szerepének 
elismerését is.

Napjainkban a kultúraközvetítő 
szakemberképzés már nincs egyedül 
a m uhidiszciplináris szemléletet 
képviselők közölt, gondoljunk csak 
az egészségtudomány megerősödésé
re, mely szintén több tudományág
ból táplálkozik, vagy a mentálhigié- 
nikus és a rekreációs, valamint a 
kommunikációs szakemberképzésre. 
A közgazdaságtudomány is új utakat 
keres (gazdaságpszichológia), de 
más „klasszikus” tudományágakat is 
egyre inkább jellemez az interdisz
ciplináris szemlélet.

Alátámasztja ezt a bolognai folyamai 
keretében alapított és 2006-ban indí
tandó új szak is. Az andragógia képesí
tési és kimeneti követelményeinek ki
alakítása szakmailag kíván hozzájárulni 
az élethosszig tartó tanulás elősegítésé

hez. Az új alapképzéshez szorosan 
kapcsolódó, hagyományainkat is őrző 
szakirányú (művelődésszervező, sze
mélyügyi szervező, felnőttképzési szer
vező és munkavállalási tanácsadó), to
vábbá ezeken belüli speciális képzések 
ugyancsak a multidiszciplináris jelleget 
tükröznek, hiszen pl. a turisztikai me
nedzser földrajzi, történeti ismereteket 
éppúgy szerezhet, mint közgazdasági 
és vendéglátási szemléletei, vagy az 
ökológiai menedzser a környezetvéde
lem, a globalizáció és a közgazdaságtu
domány alapjainak elsajátítására vállal
kozik majd - ,  hogy csupán néhány 
példái emeljünk ki.

Természetes, hogy az SZTE JGYTEK 
Közművelődési tanszékén oktató, kul
túraközvetítő szakemberképzéssel fog
lalkozók is sokféle irányultsággal és ér
deklődéssel rendelkeznek!

A K ultúra  és Közösség lapszáma a fen
tiek tükrében született. A művelődésel
méleti folyóirat a Szegedi Tudomány
egyetemjuhász Gyula Tanárképző Fő
iskolai Kar Közművelődési tanszék ok
tatóinak írásait tartalmazza, reprezen
tálva, hogy milyen jellegű kutatások 
folynak a tanszéken, az oktatók meny
nyire sokféle tudományterületei mű
velnek az oktatói munka mellett.

A Tisztelt Olvasó egy színes tablót 
tart a kezében! Egyrészt olyan írások
kal találkozhat, melyek az andragógia, 
az esztétika, a szociológia, a közgazda- 
sági, jogi, gasztronómiai, művelődés
történeti területeken végzett empiri
kus, oral history vagy másodelemző 
módszer alkalmazásával születtek 
meg. Másrészt a tanulmányok lezár
nak egy időszakot, hogy új korszakot 
nyithassanak. Harmadrészt feljogosí
tanak arra, hogy a tanszék egy közös 
stratégiai kutatási program kimunká
lásával, illetve műhelymunkára orien
tálással felvállalja a különbözőségek 
egységét! Ehhez a célkitűzéshez nem
csak az eddigi sikeres kutatások te
remtenek alapot és ösztönöznek ben
nünket, hanem a bevezetésre kerülő 
új alapképzés tudományos megalapo
zásának szükségessége is.





A kultúra nyomában
„A felnőttoktatás jelöli mindazoknak 
a folyamatos tanulási tevékenységek
nek az összességét, legyenek azok 
formálisak, vagy mások, amelyek ál
tal az emberek, akiket felnőttnek te
kint az a társadalom, amelyhez tar
toznak, fejlesztik képességeiket, gaz
dagítják ismereteiket és tökéletesítik 
szakmai vagy technikai végzettségü
ket, vagy új irányba fordítják őket, 
hogy kielégítsék saját igényeiket és 
társadalmuk elvárásait.

A felnőttkori tanulás felöleli a formá
lis oktatást és a továbbképzést, a non-

Orbán Hedvig

A felnőttoktatás helyzete
Szeged közművelődési
intézményeiben 2000-2005 £  £ £

• és a tanfolyami rendszerű felnőtt- 
képzésnek.

A két meghatározás tartalma termé
szetesen nem mond ellent egymásnak, 
de a mindennapi életben a közműve
lődési intézmények, a művelődési há
zak keretein belül történő felnőttkép
zés gyakorlati megvalósítása a köztes 
területen helyezkedik el.

A felnőttképzés gyakorlati megvaló
sulásának kérdéseire próbáltam vá
laszt keresni Szeged művelődési intéz
ményeinek, művelődési házainak te
vékenységében az alábbiak alapján.

formális tanulást, valamint az informá
lis és az esetleges tanulásnak azt a szé
les spektrumát, amelyek hozzáférhető
ek egy multikulturális tanuló társada
lomban, ahol az elméleti és a gyakor
latra épülő megközelítéséket ismerik”.1

Ez a fe ln ő tto k ta tá s  pontos definíciója , 
amelyet az 1997-ben, Hamburgban 
160 ország részvételével megrendezett 
Felnőttoktatási Világkonferencia dek
larációja fogalmaz meg.

A felnőttoktatási definíció értelmé
ben a felnőttoktatás fogalma rendkí
vül széles. Magába foglalja az önkén
tességre épülő, önnevelési szándékú 
folyamatokat is, vagyis a közművelő
dést, mint a non-formális oktatás 
helyszínét!

Durkó Mátyás korábban -  1968-ban 
csoportosította az andragógia terüle
teit.2 Az ő meghatározása alapján a 
művelődés, a közművelődés területén, 
a közművelődési intézményekben fo
lyó felnőttképzési tevékenység részét 
képezheti

• az iskolarendszeren kívüli felnőtt- 
képzésnek,

Az 1980-as évek közepéig az iskolán 
kívüli művelődés, ismeretterjesztés el
sődleges színterei a művelődési házak, 
művelődési intézmények voltak. Az 
intézmények munkatársai szervezték 
az akadémiákat, ismeretterjesztő elő
adássorozatokat. Ezek az ismeretszer
zési formák kedveltek, látogatottak 
voltak, az intézmények biztosan szá
míthattak az érdeklődőkre.

Az 1989-ben bekövetkező politikai, 
társadalmi, gazdasági rendszerváltás 
jelentős mértékben éreztette a hatását 
mind hazánk felnőttoktatásában, mind 
közművelődésében.

A fordulat befolyásolta a felnőttokta
tás tartalmát, szervezetrendszerét, így 
a közművelődést is.

A felnőttoktatás piacán nagyon sok 
szereplő, résztvevő jelent meg, óriási 
mértékben bővült hazánk felnőttoktatá
si kínálata. A felnőttoktatás -  az európai 
tendenciákat, és a tanulótársadalom 
igényét követve -  gyakorlatiasabbá vált.

Ezen a piacon domináns szerepet el
foglaló munkaügyi központok, képző 
cégek, a világbanki támogatással lét-



rejövő regionális munkaerő-fejleszlő 
és átképző központok hálózata mel
lett szerepet szeretne vállalni a köz- 
művelődési intézmények -  ezen belül 
a művelődési házak -  rendszere is.

„A rendszerváltással azonban nem
csak gazdasági, társadalmi változások 
következtek be, hanem jelentős mér
tékben átalakult az emberek mentali
tása, igénye is.”3

A felnőttoktatás formái -  a tanfo
lyamok, az előadások -  egyre jobban 
„áruvá váltak” a felnőttoktatás piacán. 
Mindazok a tevékenységi formák, 
amelyeket egy-egy közművelődési in
tézmény korábban kulturális érték
ként közvetített látogatói felé, hason
lóképpen áru lett.

A vásárlót, az érdeklődőt egy „soksze
replős piacon” nagyon széles kínálat 
érinti meg, ahol mindenki a saját ter
mékét népszerűsíti és szeretné „eladni”.

A felnőttképzés résztvevői között a 
legfontosabb kiválasztási szemponttá a 
praktikum, a gyakorlatban történő 
hasznosítás, a továbblépés reménye, az 
ismeretek munkában, megélhetésben 
történő elsajátításának az igénye válik.

A közművelődési intézmények szak
embereinek, ha részesei kívánnak len
ni a többszektorű felnőttképzési piac
nak, új ismereteket kell elsajátítaniuk, 
kapcsolatrendszerüket kell bővíteni- 
ük, jó példákat kell keresniük, új tevé
kenységi formákat kell alkalmazniuk.

A z  199 7 -b en  H am burgban  m e g ren d e
z e tt  F e lnő ttképzési V ilágkon ferenc ia  m á 
sik a lapgondo la ta  a z  egész életen  á t ta r 
tó tanu lás volt.

A  művelődési házak jelentős részének 
tevékenységrendszerében ez a folyamat a 
közművelődés eszközeivel végigkísérhe
tő. A művelődési házak saját eszközrend
szerükkel vállalkoztak az egész életen át 
tartó tanulás folyamatának erősítésére.

A kultúra nyomában
Az 1997-ben jóváhagyott CXL. sz., a 

kulturális alapellátásról szóló törvény 
szabályozza a közművelődési intéz
mények tevékenységi rendszerét. Egy- 
egy közművelődési intézmény tevé
kenységrendszere nagyon sokrétű, a 
formális oktatási programoktól, az in
formális oktatási programokon át, a 
szórakoztató programokig.

Az e lm ú lt 5-7 esztendőben  m eg figyel
hető  a z  a ten d en c ia , hogy m űvelődési in 
té z m é n y e k  -  kü lönböző  okok  m ia tt -  e rő 
teljesebb szerep e t kö ve te ln e k -ké rn c k  m a 
g u k n a k  a fe ln ő ttk é p zés i rendszerek  p ia 
cán, g y a k ra n  fe ln ő t tk é p z ő  k ö zp o n tkén t  
m egjelenve a város vagy a régió életében.

Ennek a kérdéskörnek a vizsgálatára 
próbáltam rávilágítani Szeged műve
lődési intézményeinek felnőttképzési 
kínálatát keresve. Célom az volt, hogy 
feltérképezzem, bemutassam 'a város
ban található lehetőségeket, s azt, 
hogy ezek milyen szerepet játszanak 
az adott intézmény tevékenységében.

Szeged város közművelődési 
intézményeinek hálózata

I. A Városi Művelődési Központ szere
pét az 1957-től az Újszegeden találha
tó -  a Szent Vince Egyesület helyén 
létrejövő -  November 7. Művelődési 
Ház látta el, amelyet 1969-ben össze
vontak a belvárosban található Bartók 
Béla Művelődési Központtal.

Az intézmény hivatott ellátni a város 
lakóterületeinek közművelődését is.

II. Az intézményhez részben önálló in
tézménykényként -  gazdaságilag -  há
rom művelődési ház tartozik, amelyek 
a város különböző lakókörzeteiben ta
lálhatóak. (A részben önállóság már a 
jelenlegi állapot. 1993. január 1-jéig 
ezek az intézmények is a központ há
lózati intézményeként működtek.):

1. Bálint Sándor Művelődési Ház Új
szegeden.

2. Móricz Zsigmond Művelődési Ház 
Szentmihályteleken, a hozzá kapcso
lódó gyálaréti Szabadidőközponttal.

3. Petőfi Sándor Művelődési Ház Kis- 
kundorozsmán.

III. A következő városrészek művelő
dési házai a központ hálózati intézmé
nyeként működnek:

1. Heller Ödön Művelődési Ház, Tápé
2. Petőfi telepi Művelődési Ház
3. Kecskési Művelődési Ház
4. Tömörkény István Művelődési Ház, 

Sző reg.
IV. A város rétegfeladatait ellátó köz- 
művelődési intézmény: a Százszorszép 
Gyermekház.

V. A Szegedi Ifjúsági Ház, amely 1996 
óta közművelődési közhasznú társa
ságként működik.

Mivel dolgozatomban és Szeged vá
ros felnőttképzési piacán egyaránt 
fontos szerepet foglal el, ide sorolhat
juk ezt az intézményt is.

VI. A Csongrád Megyei Közművelődé
si Tanácsadó Központ, amely Csong
rád megye Önkormányzatának rész
ben önálló intézménye.

Szegedi székhelye, jelentős mérték
ben a megyeszékhelyen történő fel
nőttképző tevékenysége miatt bemu
tatjuk ezt az intézményt is.

A közművelődési intézmények minden 
esetben a lakosság érdekeit, érdeklődési 
területeit hivatottak kiszolgálni. A köz- 
művelődési intézményrendszer a ren
delkezésére álló humán erőkkel, infrast
rukturális feltételeivel különbözőkép
pen próbál meg részt vállalni ezen a pi
acéin.

A „részt vá lla ln i” kérdéskör  okai a k ü 
lönböző  in té zm é n y e k  esetében kü lö n b ö ző 
ek: van, amikor a felmerülő igények, 
van, amikor a szakmai elhivatottság, 
szakértelem az elindítója. A megújulás 
terve, ötlete, is indíték lehet, s az is elő
fordul, hogy a bevételi lehetőségek nö
velésének eszközeként jelenik meg a 
felnőttképzés az intézményben.

I. A Bartók Béla Művelődési 
Központ felnőttképzési 

tevékenységének bemutatása

Az intézmény adottságai: A központ 
1500 m2-es, háromszintes épülete 
Szeged belvárosában, jól megközelít
hető helyen található.

A közművelődési szakemberek száma: 
3 fő + 1 igazgatóhelyettes, + 1 igazgató.



Az intézményben a felnőttképzési te
vékenység terem bérbeadási formában 
történik. Az épületben bérli irodahe
lyiségét is, és a tanfolyamai számára a 
termeket is a Sikert Bt.

A kifejezetten felnőttek képzésére 
szakosodó bt. képzési ajánlata nagyon 
sokrétű:

• Nyelvtanfolyamok, nyelvvizsgára 
felkészítő tanfolyamok.

• Piacorientált, tanfolyamok, pl. 
mérlegképes könyvelői, vám- és pénz
ügyi ügyintézői, számítógépkezelői és 
még nagyon sok OKJ-s, akkredetitált 
tanfolyam szerepel a Bt. képzési kíná
latában.

A képzéseken résztvevők száma -  
ezáltal az intézménybe rendszeresen 
látogató felnőttek száma -  jelentős.

A Bartók Béla Művelődési Központ 
számára megfelelő a felnőttképzés 
ezen szerepvállalása.

Egy-egy közművelődési intézmény 
tevékenységstruktúráját, kínálatát, 
minden esetben formálja, alakítja, 
hogy az intézményben dolgozó köz- 
művelődési szakembereknek milyen 
speciális érdeklődési körük, szakké
pesítésük, ambíciójuk van. Természe
tesen az is, hogy a munkakörükön tú 
li további ismeretanyagot tudják-e al
kalmazni a közművelődési intézmény 
kínálatában. A Bartók Béla Művelődé
si Központ közművelődési szakalkal- 
mazottai nem rendelkeztek a felnőtt- 
képzés területén jelentős ismerete
kekkel, ezért az intézmény ezt a tevé
kenység kínálatot alakította ki és tart
ja megfelelőnek.

A felnőttképző cég terembérleti díjat 
fizet az intézmény számára. A cég és 
az intézmény közötti együttműködési 
megállapodás keretén belül lehetővé 
vált, hogy a művelődési központ 
munkatársai szakmai, gazdasági, kise
gítő munkakörökben, térítésmentesen 
vehessenek részt számítógép-kezelői 
tanfolyamokon, és vizsgát lehessenek. 
Ez a megállapodás jelentősen elősegí
tette a művelődési központ belső kép
zési tevékenységét is.

A Művelődési Központban működik 
-  szintén terembérleti díjas megálla
podás formájában -  a Rosemary Di
vatiskola, amely felnőtt hallgatók di
vattervezői képzésével foglalkozik.

A Bartók Béla Művelődési Központ 
tevékenységi rendszerén belül több

A kultúra nyomában
felnőtt szakmai kör is működik. Pl. 
Operabarátok Köre (Egyesülete), S-8- 
as Filmklub, Madarász Klub.

A nem iskolarendszerű, a közművelő
dési intézményekben gyakorta megjele
nő non-formális felnőttképzésre példa a 
Kertbarát kör működése. Érdeklődési 
kör formájában működik, kétheti rend
szerességgel. Tagjainak száma: 30-40 
fő, vezetőjük kertészmérnök. A Kertba
rát kör találkozásain olyan előadások, 
tájékoztatók hangzanak el, olyan a ker
tészkedéshez kapcsolódó témákat dol
goznak fel a tagok, amely információk 
saját szabadidejük hasznos eltöltésében, 
de ugyanakkor jövedelemkiegészítés
ként is segítséget jelent a kertészkedők 
számára. A Kertbarát kör a Bartók Béla 
Művelődési Központ kiscsoportjaként 
működik, ajánlatuk szerepel a központ 
havi programfüzetében.

Programjaik nyitottak, bárki csatla
kozhat hozzájuk.

II. A részben önálló művelődési 
házak felnőttképző tevékenysége

1. Móricz Zsigmond Művelődési Ház, 
Szentmihálytelek

Az intézmény egy korábban önálló 
településen, ma Szeged részét képező 
Szentmihályteleken található.

A művelődési ház egy kétszintes, 
összesen kb. 450 m2-es épületben 
működik. Közművelődési szakalkal- 
mazottainak száma: 1 + 1 igazgató.

Az intézmény igazgatója hosszú évek 
óta szabadidejében a drámapedagógi
ával, a színjátszással foglalkozik. E te
rülettel összefüggő kapcsolatrendsze
rét felhasználva az intézményben 
megvalósuló felnőttképzési forma, egy 
két éves, levelező tagozatos drámape
dagógus képzés.

A felnőttképzés a Móricz Zsigmond 
Művelődési ház és az Apor Vilmos Ka
tolikus Főiskola (Vác) között létrejött 
együttműködési-terembérleti megálla
podás keretein belül valósult meg az 
intézményben.

Időtartama: két év (2001 januárjától 
2003 januárjáig), hallgatók száma: 25 
fő. Résztvevői: Csongrád megye általá
nos iskoláiban, közművelődési intéz
ményeiben dolgozó pedagógusok, köz-

művelődési szakemberek. A képzés ha
vonta egy alkalommal egy hétvégén 
péntek 14 órától vasárnap 14 óráig tar
tott. Helyszínéül a Móricz Zsigmond 
Művelődési Ház nagyterme szolgált. A 
képzés a terembérleti díj összegén túl 
egy aktív közösség létrejöttét jelentette 
a közművelődési intézmény számára. A 
képzés elvégzését követően a csoport 
tagjainak jelentős része együttműködő 
munkakapcsolatban maradt egymással. 
Talán Szeged-Szentmihálytelek távol
sága, a művelődési ház nehéz megkö
zelíthetősége akadályozta meg, hogy a 
ház felnőtt közösségeként, klubjaként 
működjön tovább a csoport.

Az intézmény a jól sikerült első eszten
dőt követően az együttműködési megái-
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lapodás keretein belül 2002 februárjá
ban ismét drámapedagógus képzés indí
tásával, 2002 augusztusában tánc- és 
drámapedagógus képzés beindításával 
próbálkozott sikertelenül. A sikertelen
ség leginkább az ilyen jellegű képzéseket 
kínáló piac telítettségével, a hallgatók ré
széről más intézmények, pl. a Táncmű
vészeti Főiskola előnyben részesítésével 
magyarázható. Ide kapcsolódik az is, 
hogy új felnőttképző központok megje
lenésére és arra, hogy a felnőttképzés 
fontos „kiugrási lehetőség” egy-egy nem 
elsősorban ilyen profilú intézmény szá
mára, Szegeden is tapasztalhatunk pél
dát. Szegeden drámapedagógus képzés 
indult 2004 januárjában, amelynek az 
egyik általános iskola ad helyszínt. Az is
kola igazgatónője maga is résztvevője 
volt az előző drámapedagógusi képzés
nek. Felismerte egy ilyen felnőttképzési 
rendszer kínálta lehetőségeket, előnyö
ket, amelyeket egy általános iskola szá
mára kívánt kamatoztatni.

A Móricz Zsigmond Művelődési f
Házban jelenleg más felnőttképzési te- V.
vékenység nincs.



2. Általános felnőttképzés, idősek fel
nőttképző tevékenysége a kiskun
dorozsmai Petőfi Sándor Művelődési 
Házban

A Petőfi Sándor Művelődési Ház 
Kiskundorozsmán működik egy egy
szintes épületben.

Az intézmény hasznos alapterülete: 
kb. 340 négyzetméter, közművelődési 
szakalkalmazottainak száma: 1 igazga
tó + 0,5 státus.

Az intézmény egy teljesen saját kezde
ményezésre épülő felnőttképzési fonnát 
valósít meg. Számítógép-kezelői, inter
net-felhasználói tanfolyamot indított a 
művelődési ház igazgatója, amelyet ő 
maga is vezet. A tanfolyam időtartama: 
20 óra, két csoport kezdte meg munká
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ját, kb. 25 fővel. Időbeosztása: 13.00- 
15.00-ig, illetve 15.00-17.00-ig tarta
nak a foglalkozások. A tanfolyam részt
vevői: a településrész lakói, elsősorban 
nyugdíjasok, illetve Gyesen lévők. A 
tanfolyam nem akkreditált, célja az is
meretek elsajátítása, alkalmazása a min
dennapi életben. A tanfolyam részvételi 
díja: 2000 Ft/fő, ami teljes mértékben 
az intézmény saját bevételét képezi. Az 
intézmény vezetője munkaidejében 
(természetesen más feladatainak meg
valósítása terhére) végzi a tanfolyam ve
zetését.

Az első sikeres tanfolyam 2005 tava
szán kezdődött és fejeződött be. Az in
tézmény jelenleg a második tanfolya
mi sorozat megvalósításánál tart.

A tanfolyam sikeressége, és a telepü
lésrész lakóinak helyzete késztette arra 
a Petőfi Sándor Művelődési Házat, 
hogy több intézménnyel konzorciumi 
megállapodást kötve HEFOP-pályáza- 
tot nyújtson be. A pályázat témája: A 
hátrányos körülmények közölt élők 
esélyteremtése.

A kultúra nyomában
3. Bálint Sándor Művelődési Ház, Új
szeged

Az intézményben formális felnőtt
képző tevékenység nem történik.

III. A Bartók Bcla Művelődési 
Központ hálózati intézményeinek 

felnőttképző tevékenysége

A. Heller Ödön Művelődési Ház Tápén, 
Szeged egyik külső településrészén ta
lálható.

A Művelődési ház teljes felújítása, át
alakítása 1999 januárjában fejeződött 
be. Ekkor egy szinte teljesen új épületet 
vehettek birtokukba a tápéi emberek.

A kétszintes intézmény Tápé köz
pontjában, jól megközelíthető helyen 
található. Nagysága: 1000 négyzetmé
ter. Közművelődési szakalkalmazottai
nak száma: 1 + 1 intézményvezető.

A művelődési házban a felnőttképzés 
2002 őszétől -  3 tanéven át -  terem- 
bérleti szerződés formájában műkö
dött. A Minőségi Élet Egyesület iskola- 
rendszerű tennészetgyógyász képzést 
folytatott.

A képzésben résztvevő hallgatók szá
ma kb. 25-30 fő. A képzés kétheti rend
szerességgel, hétvégi napokon került 
megrendezésre. A képzés befejeződött.

Az intézmény vezetője 2005 őszén 
nyelvtanfolyamok beindítását tervezi.

Az európai tendenciák, a mindenna
pi élet követelményei diktálják ezt a 
képzési formát. A művelődésszervező 
reményei szerint az intézmény felnőtt- 
képzési kínálata találkozik majd a tá
péi emberek felnőttképzési igényeivel.

A  Petőfi telepi és a K ecskés telepi m ű v e 
lődési h á za k b a n  nem  fo ly ik  fe ln ő ttk é p zé 
si tevékenység .

B. A szőregi Tömörkény István Műve
lődési Ház felnőttképzési tevékenysége:

Az intézmény Szeged egyik telepü
lésrészén, Szőregen található. A kor
szerűtlen, elavult intézmény újjáépíté
se 2005-ben történik.

2 0 0 0 -2 0 0 5 . évi időszakban a z  in té z 
m ényben tanfolyam i keretek között valósult 
m eg a felnőttképzés. Az intézmény -  akk
reditált tanfolyamot végzett -  vezetője 
csuhé szakkört vezet a művelődési ház
ban. A szakkör heti rendszerességgel,

5-10 fő részvételével valósul meg. Tagjai 
olyan nők, akik részben szabadidős tevé
kenységként végzik a kézműveskedést, 
nagyrészt amiatt, hogy az itt szerzett is
meretek jövedelem-kiegészítést biztosít
sanak számukra. (Az elkészített munkák 
ízlésesek, szépek, piacképesek.)

A szőregi Tömörkény István Műve
lődési Ház a kiskundorozsmai Petőfi 
Sándor Művelődési Házzal és Család- 
segítő intézményekkel együttműköd
ve vett részt a HEFOP hátrányos hely
zetűeket segítő pályázatán. Ennek 
keretében a településrész valamilyen 
okból hátrányos helyzetű lakói szá
mára indítanának a vállalkozóvá vá
lást elősegítő képzéseket, tréningeket.

/V. A Százszorszép Gyermekház 
felnőttképző tevékenysége

A  Százszorszép Gyermekház Szeged 
réteg-közművelődési intézménye.

Alapfeladata: a 0 -18 éves korosztály 
hasznos szabadidő eltöltésének bizto
sítása, közművelődési rendezvények 
szervezése. A négyszintes intézmény 
Szeged belvárosában, jól megközelít
hető helyen található. Hasznos alapte
rülete: kb. 1450 négyzetméter. Köz- 
művelődési szakalkalmazottainak szá
ma: 2,5 fő + 1 igazgató.

A Százszorszép Gyermekház alapfel
adatának ellátása közben kb. 15-20 év
re visszanyúló kapcsolatrendszert épí
tett ki a város oktatási intézményeivel. 
Az intézmény együttműködési megál
lapodás keretein belül a következő fel
nőttképző tevékenységeket végzi:

• 1993 szeptembere óta gyakorlati 
bázishelye a Széchenyi István Gimná
zium és Szakközépiskola pedagógia 
szakos hallgatóinak.

A pedagógiai asszisztenssé, illetve 
szabadidő szervezővé váló hallgatók a 
Gyermekház nagyrendezvényein és a 
Játékszigeten töltik gyakorlatukat.

• 1999 szeptembere óta gyakorlati 
bázishelye a SZTE Juhász Gyula Tanár
képző Főiskolai Kar művelődésszerve
ző szakos hallgatóinak. A hallgatók te
vékenyen vesznek részt a Gyermekház 
nagyrendezvényeinek a megvalósításá
ban és mindennapi életében.

Egy gyermek közművelődési intéz
mény programjai iránti figyelmet első
sorban a pedagógusokban, illetve a



szülőkben kell felkelteni. Ezt szolgál
ják a felnőttképzési programok is.

A Százszorszép Gyermekház célja 
egy-egy felnőttképzési képzési prog
ram beindításával:

• Ismeretszerzést biztosító, lehetőség 
szerint akkreditált felnőttképző tanfo
lyamok szervezése indítása az intéz
ményben. (Az OKJ-s, illetve akkredi
tált tanfolyamok elfogadhatóak a pe
dagógusok és közművelődési szakem
berek hétévenkénti kötelező tovább
képzésének teljesítéseként.)

• A tanfolyamok indításával egy-egy 
érdeklődési körhöz kapcsolódó, fel
nőtt műhely létrehozása a Gyermek
házban. (Pl. néptánc-oktatók szakmai 
műhelye, gyermekszínjátszók- rende
zők szakmai műhelye, szabadidő szer
vezők szakmai műhelye.)

• A pedagógusokon keresztül a gye
rekek bevonása a Százszorszép Gyer
mekház programjaiba.

A Százszorszép Gyermekház nem 
akkreditált oktatási intézmény. Az in
tézményben meghirdetett, lebonyolí
tott felnőttképző tanfolyamok mind
egyike egy-egy szakmai szervezettel 
történő együttműködési megállapodás 
következtében valósult meg.

A megvalósult képzések:
-  2000 tavaszán 30 órás akkderitált 

szabadidő-szervezői tanfolyam.
Lebonyolítója: a MBM Bt.
Résztvevőinek száma: 12 fő.
Az intézmény a helyszínt biztosítja, 

illetve az intézmény vezetője foglalko
zásvezetőként vett részt a megvalósí
tásban. A tanfolyam további „hozadé- 
ka”: a Százszorszép Gyermekház gaz
dasági ügyintézője hallgatóként vesz 
részt a tanfolyamon.

-  A 2000-2001-es tanévben 120 órás 
néptáncoktatói tanfolyam.

Az akkreditált tanfolyamot a Magyar 
Művelődési Intézet hirdetette.

Résztvevőinek száma: 14 fő.
Az intézmény a helyszínt biztosítja, 

illetve a Gyermekházban dolgozó 
egyik néptáncpedagógus a tanfolyam 
egyik vezetője.

-  2003 tavaszán 30 órás gyakorlat
orientált kézműves tanfolyam.

A képzést -  amely nem akkreditált -  
teljesen a Százszorszép Gyermekház 
munkatársai állították össze, szerve
zetek meg.

Résztvevőinek száma: 14 fő.

A kultúra nyomában
Az intézmény végzett minden, a tan

folyammal kapcsolatos munkát. Az in
tézmény kézműves tanára vezette a 
tanfolyamot.

A képzés további „hozadéka”: a 
Gyermekház egyik szakmai munka
társa elvégezte a képzést.

-  A 2004-2005-ös tanévben 120 órás 
gyermek színjátszó-rendezői tanfolyam

Az akkreditált tanfolyamot a Magyar 
Drámapedagógia Társaság hirdette.

Résztvevőinek száma: 14 fő.
Az intézmény helyszínt adott a tanfo

lyamnak és végzett minden szervezési 
feladatot. A tanfolyamot a Magyar Drá
mapedagógiai Társaság szakemberei 
vezették. A képzés további hozadéka: A 
Százszorszép Gyermekház egyik köz- 
művelődési munkatársa és táncpeda
gógusa is elvégezte a tanfolyamot. A 
tanfolyam hatására jelentős drámape
dagógusai, gyermek- színjátszó rende
zői műhely alakult ki az intézményben.

-  2005 őszén 120 órás akkreditált 
népi játszóház vezetői tanfolyam indul 
az intézményben.

Az akkreditált tanfolyamot a Békés 
Megyei Művelődési Központ hirdette.

A tanfolyam várható résztvevőinek 
száma: 15-20 fő.

A tanfolyamot a Békés Megyei Műve
lődési Központ és Kézműves Iskola 
szakemberei vezetik. A Százszorszép 
Gyermekház helyet biztosít a tanfo
lyam számára és egy, az intézményhez 
kötődő kézműves alkotó kör, műhely 
kialakulását várja a tanfolyamtól.

A Százszorszép Gyermekház munka
társai valamennyi, az intézmény kere
tein, vagy épületén belül megvalósuló 
tanfolyamot teljes mértékben a saját
juknak tekintik, és nagy odafigyeléssel 
segítik egy-egy felnőttképzés sikeres 
megvalósítását.

V. A Szegedi Ifjúsági Ház 
Közhasznú Társaság 

felnőttképző tevékenysége

Szeged város közművelődési intézmé
nyei közül a legerőteljesebb felnőtt- 
képzési tevékenység a Szegedi Ifjúsági 
Ház Kht-ban történik.

Ennek az elsődleges magyarázata, 
hogy az intézmény élére 1999-ben

olyan igazgató került, aki korábban a 
Juhász Gyula Tanárképző Főiskola To
vábbképző Intézetének vezetője volt, 
gyakorló képzésszervező szakember.

Az Ifjúsági Ház Közhasznú Társaság
gá alakulása óta ( 1996) kereste a meg
felelő megvalósítási lehetőségeket a 
kollegák és az intézmény számára. Az 
intézmény új vezetője megismertetve 
kollegáit felnőttképzési elképzelései
vel, e területtel foglalkozó, ütőképes 
csapatot hozott létre.

Az Ifjúsági Ház kb. 8-10 közművelő
dési szakalkalmazottja közül 2-3 szak
ember fő tevékenységét a képzések 
szervezése, lebonyolítása és a képzé
sekkel kapcsolatos pályázatírási tevé
kenység alkotta/alkotja. A rétegintéz-
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mény jelentős számú felnőttképzési 
programot hirdetett és valósított meg.

Az Ifjúsági Ház keretein belül kialakí
tottak egy népfőiskolái rendszert, amely 
magába foglalja az iskolarendszeren kí
vüli szakképzési programokat.

-  Számítógép-kezelő tanfolyam (gép
írás, + üzleti levelezés).

-  Gyékény-, szalma- és csuhétárgy- 
készítő tanfolyam.

-  Virágkötő tanfolyam.
-  PR-munkatárs tanfolyam.
-  Kéz- és lábápoló, műköröm-építő 

tanfolyam.
Ezeken a tanfolyamokon önköltségi 

részvételi díjjal lehet részt venni.
Az Ifjúsági Ház saját épületén belül 

valósítja meg a lanfolyamot, a legtöbb 
esetben a Kht. munkatársainak okta
tóként történő közreműködésével.

A tanfolyamok megvalósítása jelen
tős bevételi forrást jelent a Kht. szá
mára.

Az Ifjúsági Ház munkatársainak ta
pasztalatai szerint szükség van olyan 
képzési programokra is, amelyek nem 
adnak szakképesítést, de elengedhe-



letlenül fontosak (elsősorban a nehéz 
helyzetben élők számára) a harmoni
kus életvitel, a szakmai orientáció mi
att. Ilyenek pl :

-  szülésre felkészítő tanfolyamok, 
babamasszázs tanfolyam,

-  diákkarrier-tréningek, a diákújság
írói tréningek.

A Szegedi Ifjúsági Ház Kht. évente 
kb. 5 ilyen tanfolyamot indít és kíván 
indítani, amelynek költségeit pályáza
ti forrásokból kívánják fedezni.

A Szegedi Ifjúsági Ház Kht. önállóan 
is, illetve több megyei, városi intéz
ménnyel partneri, konzorciumi kapcso
latot kialakítva az elmúlt 5 esztendőben 
több Phare-, illetve HEFOP-pályázaton 
vett részt jelentős eredménnyel.
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2005 januárjában vezető, illetve kon
cepcióváltás történt a Szegedi Ifjúsági 
Házban. Jelentősen átalakult a Kht. ar
culata, erősödött az ifjúsági korosztály 
iránti kínálata.

A felnőttképzési tevékenység, a pá
lyázati forrásokból történő felnőttkép
zés azonban továbbra is része maradt 
a Kht. Tevékenységének. Két közmű
velődési szakember munkaterületét 
alkotja e feladat.

VI. A Csongrád Megyei 
Közművelődési Tanácsadó Központ 

felnőttképző tevékenysége

A Csongrád Megyei Közművelődési Ta
nácsadó Központ 1999-ben jött létre.

Fenntartója: Csongrád megye Önkor
mányzata.

A részben önálló gazdálkodási jogkörű 
intézmény a Megyeháza épületének VI. 
emeletén található, egy kb. 50 m2-es, 
három irodahelyiségből álló intézetként.

Az intézmény munkatársainak száma: 
1 igazgató + 3 közművelődési szakal
kalmazott, + 0,5 ügyviteli munkatárs

A kultúra nyomában
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megye önkormányzatai, közművelő
dései intézményei munkájának a segí
tése, önálló rendezvények, képzések 
szervezése.

Az intézmény munkatársai 1999 óta a 
Közművelődési törvényre, más megyék 
jó példáira, és a Csongrád megyében je
lentkező igényekre alapozva alakították 
ki munkájuk főbb irányvonalait.

A Tanácsadó Központ felnőttképzés
sel a következő módon foglalkozik:

-  2004-ben és 2005-ben pályázatíró 
tréninget szervezett önkormányzatok 
munkatársai és művelődési házak 
szakembereinek részvételével.

A 2 napos -  nem akkreditált -  tréning 
tanúsítványt nem adott, célja a gyakorla
ti ismeretek közvetítése és átadása volt.

A résztvevők száma: 68 fő szakem
ber Csongrád, Békés, Bács-Kiskun 
megyéből.

-A z  intézet 2004-ben és 2005-ben is 
6 alkalomból álló továbbképzés soro
zatot szervezett Csongrád megyei, Dél
alföldi és régióbeli népzenészek, nép
dalénekesek, népzenekarok, népdal
körök számára. A továbbképzés soro
zat helyszíne a Megyeháza épülete 
volt. Résztvevők száma: 15-20 fő al
kalmanként. A képzés dokumentációt 
nem biztosított.

A rendezvénysorozat megvalósítása 
Nemzeti Kulturális Alapprogram Nép- 
művészeti Kollégiumának pályázati 
támogatásából történt.

-  2003. végén indította el tanfolya
mat a Csongrád Megyei Közművelődé
si Tanácsadó Központ a megyében dol
gozó néptánc-pedagógusok számára.

A 7 alkalommal megvalósuló kép
zéssorozat 2004-ben és 2005-ben is 
folytatódott.

A program vezetői: a Magyar Tánc- 
művészeti Főiskola módszertani okta
tói voltak.

A program résztvevői: alkalmanként: 
kb. 25 fő. A program helyszíne: A Bar
tók Béla Művelődési Központ volt.

A rendezvény megvalósítása a részt
vevők által befizetett minimális részvé
teli díjból és a Nemzeti Kulturális Alap
program Népművészeti Kollégiumának 
pályázati támogatásából történt.

A Csongrád Megyei Közművelődési 
Tanácsadó Központ által szervezett

felnőttképzési lehetőségek hiánypótló 
szerepet töltenek be. Folytatásuk min
denképpen szükséges és indokolt.

Ö sszegzés

A közművelődés részét képezi-e a fel
nőttképzési tevékenység? Helyes-e a 
közművelődési intézményeknek fel
nőttképzéssel foglalkozniuk? A bevé
teli forrásokon túl milyen szakmai in
díttatása van annak, hogy egy közmű
velődési intézmény felnőttképzéssel 
foglalkozzon?

Egy-egy intézmény felnőttképzési 
programjaira, tanfolyamaira érkező lá
togatók a közművelődési intézmény 
látogatói. A közművelődési intézmény 
légköre, az ott dolgozó szakemberek 
szellemisége, az intézmény további 
közművelődési kínálata megérintheti 
az idelátogatót.

A közművelődési intézmények min
dennapjait is a versenyhelyzet, és a 
túlélési stratégiák kidolgozása jellem
zi. A közművelődési intézmények is 
küzdenek a forrásokért, a látogató
kért, a kiemelt feladatokért. A túlélési 
stratégiájának kidolgozásában minden 
intézménynek nagy a felelőssége. Nem 
szabad egy-egy problémát csak rövid
távon megoldani, mindenképpen a 
hosszú távú megoldásra kell töreked
ni. Ebben segíthet a felnőttképző tevé
kenység erősítése. Ugyanakkor e fo
lyamat közepette nem szabad enged
nünk, hogy intézményeink alapvető 
küldetése, a kulturális értékek közve
títése jelentősen sérüljön.

Minden közművelődési szakember 
munkája során folyamatosan keresi 
megvalósítás helyes módját, a meg
újulás eszközeit. A felnőttképző te
vékenység ma már elfogadott részét 
képezi a közművelődésnek, a köz- 
művelődési intézmények tevékeny
ségének.

A közművelődésben egyszerre kell je
len lennie a hagyományok és értékek 
megőrzését szolgáló, valamint az új 
szükségletekhez, igényekhez kapcsoló
dó, a változásokat elősegítő tartalmak
nak és tevékenységi formáknak.

A helyes út és arány megtalálása a 
közművelődési szakemberek feladata 
és felelőssége.



Boga Bálint: Időskorúak fe ln ő tto k ta tá sa  a 
közm űvelődésben, a m űvelődési o tthonok
ban. Magyar Művelődési Intézet, 2000.

Durkó Mátyás: Andragógia. Magyar Műve
lődési Intézet, 1999.

Európai Bizottság: Tanítani és tanulni, a ta 
nuló társadalom  fe le . 1996.

Harangi László: A non-form ális fe ln ő tto k ta 
tás helyszínei és aktorai. Magyar Műve
lődési Intézet, 2000.

Lipp Márta: Művelődési házak program szer
kezete. Magyar Művelődési Intézet, 1999.

Szakmai beszámoló és munkaterv. Bálint 
Sándor Művelődési Ház, 2000-2005.

IRODALOM

Szakmai beszámoló és munkaterv. Bartók 
Béla Művelődési Központ és hálózati 
intézményei, 2000-2005.

Szakmai beszámoló és munkaterv. Csong- 
rád Megyei Közművelődési Tanácsadó 
Központ, 2000-2005.

Szakmai beszámoló és munkaterv. Móricz 
Zsigmond Művelődési Ház, 2000-2005.

Szakmai beszámoló és munkaterv. Petőfi 
Sándor Művelődési Ház, 2000-2005.

Szakmai beszámoló és munkaterv. Száz
szorszép Gyermekház, 2000-2005.

Szegedi Ifjúsági Ház Közhasznúsági jelen
tés, 2004.

A kultúra nyomában
1 Európai Bizottság „Tanítani és tanulni, 

a tanuló társadalom felé”. 1996. Fehér 
Könyv.

2 Durkó Mátyás: A ndragóg ia . Magyar 
Művelődési Intézet, 1999.

3 Harangi László: A non-form ális fe lnő ttok
tatás helyszínei és aktorai. Magyar Mű
velődési Intézet, 2000.

JEGYZETEK



A jövő értelmisége véleményének fel
mérése, e meglátások korrigálása vagy 
szükség esetén megerősítése fontos 
feladata a mindenkori felsőoktatás
nak. Az információk áramlása e terü
leten koránt sem egyirányú, a kölcsö
nös visszacsatolások szükségessége 
mellett itt nem feladatom érvelni.

Mindössze néhány példát szeretnék 
hozni az elmúlt négy év „párbeszédei
re”, melyek megkezdésének okai elté
rőek, de eredményei a képzésben 
hasznosíthatónak bizonyultak.

Kronológiai sorrendben a főiskolai 
hallgatók körében feltérképezett terü
letek a következők: 1. vélemények a 
társadalmi különbségekről, egyenlőt
lenségről, 11. tájékozódás a kábítósze-

Bozsó Renáta

M egkérdezzük...
Képzést segítő felmérések a szegedi 
főiskolások körében 2002-2005

rek ismertségéről és használatáról, 111. 
az esélyegyenlőségről, fogyatékkal 
élőkhöz való viszonyulásról, IV. mű
velődési szokásokról, kulturális álla
potról (folyamaiban).

Amellett, hogy a felmérés témái fo
lyamatosan bővülnek, szükséges bi
zonyos időközönként visszatérni né
hány kérdésre, s az azokkal kapcsola
tos véleményekre megközelítőleg 
azonos paraméterekkel rendelkező 
mintán. így nem csak helyzetképet 
kapunk, hanem a változásoknak is 
tanúi lehetünk.

Jelen tanulmány -  mint ahogy a ben
ne szereplő felmérések -  tájékozódó 
jellegű, inkább a Szegedi Tudomány
egyetemjuhász Gyula Tanárképző Fő
iskolai karának hallgatót véleményeit 
fogja össze, a körükben -  kisebb-na- 
gyobb mintán -  végzett kérdezések 
eredményeit hivatott csokorba szedni. 
Az összeállítás azonban jelzi a tenden
ciákat, amelyek a hallgatói gondolko
dás- és magatartásmódról árulkodnak.

I. Társadalmi különbségek 
hallgatói megítélése

A kiinduló gondolat/problémafelvetés: 
egy adott kort nem csak az határoz 
meg, hogy mit mutatnak róla a szá
mok, statisztikák, gazdasági elemzé
sek, sokkal inkább az, hogy ebből mit 
érzékel az átlagember, és hogyan véle
kedik róla. Mindennapi közérzetünket 
ugyanis az határozza meg közvetlenül, 
hogy mit tapasztalunk magunkon, 
környezetünkön, „szűrőnk” milyen in
formációkat juttat el hozzánk.

A kis létszámú mintán elvégzett (n = 
130), korántsem reprezentatív felmé
rés 2002-ben készült művelődésszer
vező főiskolai hallgatók részvételével.1

Az eredményeken tehát nem kérhető 
számon a társadalom, de még az érin
tett generáció általános véleménye 
sem. Kizárólag az érintett tanszéken 
folyó képzés elősegítését célozta a 
hallgatók szondázása. Emellett azon
ban kimutathatóak olyan felfogások, 
melyek hitelt érdemlően összevethetn
ek az országos adatokkal.

1.1. A minimálbér kérdése

1. ábra (M agyar Ilirlap , 2001. 08. 29.)



A megkérdezés idején (2002. febru
ár) a hivatalosan megállapított mini
málbér 40 000 Ft volt, ami elég kerek 
összegnek bizonyult ahhoz, hogy a 
média folyamatos sulykolásának ered
ményeként a hallgatók nagy részének 
figyelmét nem kerülte el. Csak némi 
bizonytalanságot tapasztaltunk, mely
nek oka lehet a bruttó/nettó érték kö
zötti különbség.

Tudja-e Érték (Ft) Fő
Pontosan tudom 40 000 59

25 000 1
30 000 1
42 000 3

Megközelítőleg
15-17 000 1
20-25 000 2
25-30 000 4
30-35 000 7
35-40 000 3
40 000 36
40-50 000 8

Nem tudom 5

1. táblázat

1.2. Szélsőséges vagyoni 
helyzetben levők

A gazdagnak és szegénynek minősülő 
állampolgárok társadalmon belüli ará
nyát is megpróbáltuk felbecsültetni a 
megkérdezettekkel.

Az alábbi táblázat szemlélteti, mek
korának találják a megkérdezettek a 
gazdagok arányát ahhoz mérten, hogy

A kultúra nyomában
A 3. táblázat azt mutatja, mekkorára 

becsülik 2002-ben a megkérdezettek a 
szegény sorban élők arányát a társada
lom egészéhez képest. Mindenekelőtt 
fontos megjegyeznünk, hogy a szegény
ség mindenki számára mást jelent, így 
csak azt vizsgálhatjuk e válaszok feldol
gozásával, hogy mennyire látják borús
nak a helyzetet a főiskolás fiatalok.

Az eredmény: körülbelül annyian 
gondolják 50% alattinak a szegények 
arányát, ahányan e felettinek. A legalsó 
és a legfelső ötödre egyformán kevesen 
szavaztak. Sokan tippeltek 20 és 50, va
lamint 60 és 80% közé, a középső érté
kek nem voltak túl népszerűek.

M e k k o r á r a  b e c s ü l i  a H á n y á n

s z e g é n y e k  a r á n y á t ? s z a v a z t a k ?  ( f ő )

1 0 - 2 0 % 3

2 0  3 0 % 1 7

3 0  4 0 % 2 1

4 0 - 5 0 % 2 3

5 0 - 6 0 % 9

6 0 - 7 0 % 3 0

7 0 - 8 0 % 2 0

8 0 %  f e l e l t 4

N e m  v á l a s z o l t 3

Ö s s z e s e n  ( f ő ) 1 3 0

3. táblázat

H a  g a z d a g n a k  t e k i n t i  a z  

e m b e r t :

M e k k o r á r a  b e c s ü l i  a  g a z d a g o k  a r á n y á t ?

0 - 1 0 % 1 0 - 2 0 % 2 0 - 3 0 % 3 0 - 4 0 % 4 0 % Ö s s z e s e n

5 0 - 1 0 0  0 0 0  F t - 1 - - - 1

1 0 0 - 2 0 0  0 0 0  F t - 7 11 1 6 4 3 8

2 0 0 - 3 0 0  0 0 0  F t 5 1 2 11 4 2 3 4

3 0 0 - 4 0 0  0 0 0  F t - 1 0 7 4 1 2 2

4 0 0 - 5 0 0  0 0 0  F t 2 3 2 - 1 8

5 0 0 - 6 0 0  0 0 0  F t - 5 6 - - 11

6 0 0 - 8 0 0  0 0 0  F t - 1 1 - - 2

1 m i l l i ó  F t  h a v i  n e t t ó  f e l e t t 3 1 3 2 - 9

N e m  v á l a s z o l t : 5

Ö s s z e s e n : 1 0 4 0 4 1 2 6 8 1 3 0  f ő

2. táblázat

mekkora havi nettó jövedelem felett 
tekintenek valakit annak.

A táblázatból jól látható, hogy a több
ség 100 és 300 ezer fonni hava nettó jö
vedelemhatár felett tekint valakit gazdag
nak, s 10-30% közé teszi e tehetős réteg 
arányát a társadalom egészéhez képest.

1.3. Kép a társadalomról

A megkérdezés arra is kitért, hogy a 
társadalom egészéről milyen globális 
képet alkotnak magukban a fiatalok. 
Ehhez három ábrát kínáltunk (Kolosi 
Tamás hasonló felmérését követve2),

mint lehetséges választást, melyeket 
egy tengely mentén tüntettünk fel. A 
tengely az átlagos életszínvonalat jel
képezte, az ábrák pedig erre igazodtak. 
Volt piramis, fekvő, szabályos ovális 
alakzat és egy „babapiskóta”. A legna
gyobb arányban ez utóbbi formára sza
vaztak a diákok. Ez azt jelenti, hogy a 
megkérdezettek több mint fele úgy 
képzeli el korának társadalmát, hogy 
szinte alig van középosztály, az alsó ré
tegbe aránytalanul többen tartoznak, 
mint a felsőbe. Egyharmad azoknak az 
aránya, akik a piramis-formát jelölték 
meg, s mindössze 5%-uk voksolt a 
fekvő oválisra, mely egy erős közép- 
osztályt feltételez, kisebb számú peri
férikus helyzetben élő állampolgár
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mellett (társadalmi ismeretek birtoká
ban nem meglepő, hogy az 1970-es 
években készült felmérésekben még 
erre szavaztak a legtöbben).

A vizsgálat idején a következő hiva
talos állásfoglalás volt érvényben a 
kérdéssel kapcsolatban: 1998-ban ke
rült publikálásra egy tanulmány, mely 
a státuscsoportok anyagi helyzetét és 
tartós fogyasztási cikkekkel való ellá
tottságát vizsgálta. Ennek rövid ösz- 
szegzése a következőképp hangzik: „A 
kilencvenes évek második felének ma
gyar társadalmában a széles deprivá- 
ció-közeli csoportok felett karcsú köz
bülső helyzetű csoportok találhatók, 
melyek felett relatíve nagyobb arányú 
előnyös helyzetű csoportok helyez
kednek el”. (Fábián [et ah], 1998:89)

Egy 1999-es felmérésre is támasz
kodhatunk a kérdés megválaszolásá
nál, melyei a TÁRKI végzett. Ennek 
eredménye azt mulatja, hogy az Or- 
bán-kormány idejére a magyar társa
dalomban a következő változások 
mentek végbe: 1% azoknak az aránya, 
akik -  anyagi téren -  kiugrottak, 10



azoké, akik jómódúvá váltak, körülbe
lül 30% helyzete konszolidált, míg 
30%-ot fenyeget közvetlenül a lecsú
szás veszélye, s ugyanennyire tehető 
azoknak a száma, akik már ténylege
sen szegények. Ez utóbbiak közé tar
toznak többek között a kis falvakban 
élők, tartósan munkanélküliek, szak
képzetlenek, roma kisebbséghez tarto
zók, sok gyermeket nevelők, nyugdíja
sok. (Ferge, 2000)

Amennyiben ezen adatokat tekint
jük irányadónak (s a konszolidált 
helyzet alatt egyfajta középosztályt ér
tünk), úgy valóban az első számú ábra 
jellemzi leginkább a mai társadalom 
összetételét.

K É K

1.4. Asszociációk

A kérdőív egy részében nem annyira a 
számokkal, arányokkal foglalkoztunk, 
inkább nyitott, indirekt kérdésekkel 
kísérleteztünk. A kérés az volt, hogy 
három fogalmat írjanak a ’szegény’ és 
’gazdag’ kifejezésre. A szabad asszoci
ációkból statisztikát készítettünk.

Ami a szegény szó hallatán legtöb
beknek eszébe jut az az éhség, éhezés, 
ezt a nélkü lö zés, nyo m o r, ha jlék ta lan , 
ápo la tlan , s za ka d t, rongyos és a re m é n y 
telenség, k ilá tá sta lanság  kifejezések kö
vetik. Többször fordul még elő a ko l
dulás, szom orúság , ivás is. A többi fo
galmat ennél kevesebben említik, de 
négy nagyobb csoportba mind beso
rolható:
• Sok szó utal életérzésre: m a g á n y , f á j 
da lom , v ágyakozás , s zenvedés , z a k la to tt
ság, k iszo lg á lta to ttsá g , e lkeserede ttség , 
aggodalom , b o ld o g ta la n sá g ...
•  Tulajdonságokra utaló is több van: 
kedve tlen , ború lá tás, a lu ltáp lá ltság , bol
dogta lanság, soványság , lustaság , peches,
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jó ság , becsület, szere te t, igényte len , ta n u 
la tlan . ..
•  Körülményekre vonatkozók: hiány, 
lakóhely (falu), szűkölködés, lé tb izony ta 
lanság, betegség, sok gyerek, adósság, p i
szok, sivárság, lakótelep, nyom ornegyed, 
fá z á s , p u lii, szem éi, s z ü r k e ...
• Viselkedést jellemzők: a k a ra tla n , 
k ü zd e le m , öngyilkosság, m ega lá zkodás, 
tehete tlenség , veszekedés, ivás, részegség, 
g u b e r á lá s ...

Hasonlóan nagy változatosságot m u
tatnak a ’gazdag’ kifejezésre adott asz- 
szociációk. Itt is vannak „favoritnak” 
számító kifejezések. A soi? p é n z  vezet, 
ezt az au tó /M ercedes követi, majd a 
h á z/v illa , a b ekép ze lt, na g ykép ü  és a jó -  
lét/bőség. Kategóriák itt is felállíthatok, 
de ezek némileg különböznek az 
előbb alkalmazottaktól:
• A legtöbb utalás tulajdonságokkal, vi
selkedéssel kapcsolatos. Ezek közül pe
joratívak a következők: rongyrázás, fe l 
színesség, sznob izm us, előítéletesség, nagy- 
zolás, önteltség, fukarság , felsőbbrendűség, 
gőg, kapzsiság, irigység, felelőtlenség, kép 
m utatás, gennctelenség, önzés, arrogancia, 
unintelligcncia, törtetés, lenézés, álnokság. 
Vannak pozitívabbak is: önbizalom , bol
dogság, kiegyensúlyozottság, gondtalanság, 
önállóság, nyugalom , elégedettség, ápolt
i g ,  függetlenség, öröm , szo rg a lo m ...
• Rengeteg kifejezés jellemzi az életkö
rülményeket: egészség, luxus, szabadság, 
biztonság, szórakozás, vásárlás, R ózsa
dom b, szerencse, pom pa, stabilitás, divat, 
siker, kényelem , napsütés, üresség, meleg, 
b u li... köztük több tekinthető státus- 
szimbólumnak: medence, ruhák, ékszer, 
golf, pecsétgyűrű, a u tó ...
• Valamilyen szinten foglalkozásra is 
utaltak a megkérdezettek: p o litiku s , 
képviselő , csaló, híresség, Bill G a te s ...

Természetesen állandóan változik, 
hogy mik azok az eszközök, fogalmak, 
melyeket a tehetősekkel kapcsolatba 
hoznak az emberek.1

Szembetűnő volt a feldolgozás során, 
ahogy körvonalazódtak egyes ellentét
párok. Ilyen volt a szegénység oldalán 
megjelenő H a rm a d ik  Világ, A fr ik a  és a 
másik póluson jelenlevő N yu g a t, vala
mint a p u tri, lakótelep, nyom ornegyed  
szemben a R ózsadom bbal.

Volt olyan kérdőív, melyen egyene
sen Kelet- és Nyugat Magyarországot 
állították ellentétbe. Ennek igazsága 
nehezen lenne vitatható. „Ma az or
szág gazdaságilag kettészakadt egy 
gazdagabb nyugati és egy tengődő ke
leti részre”. (Moldova, 2000:7)

E témakör ezzel még nincs lezárva. 
Külön kérdést teltünk fel arra vonat
kozólag, hogy -  a megkérdezettek vé
leménye szerint -  milyen okok vezet
hetnek elszegényedéshez, illetve meg
gazdagodáshoz. Arra voltunk kíván
csiak, mire vezetik vissza inkább az 
anyagi helyzetet: belső tulajdonságok
ra, adottságokra, vagy egyéntől füg
getlen, rajta kívül álló okokra. Bíztunk 
benne, hogy választ kapunk áttétele
sen arra is, hogy mennyire bíznak ma
gukban a hallgatók.

1.5. A lefelé és a felfelé vezető út

A  megkérdezettek fele az egyik szegény
séghez vezető okként a m unkanélkü lisé
get jelölte meg. Sokak szerint ide tartoz
nak a szenvedélybetegségek, a deviáns vi
selkedésformák, mint az alkohol, a drog. 
Szintén sok szavazatot kapott a tanula t- 
lanság, és a családi helyzet. Lelki, f iz ika i  
betegséggel, lustasággal, politikával is töb
ben hozták kapcsolatba a hátrányos 
helyzet kialakulását.

A kérdőívekre megközelítőleg 60-70 
különböző választ írtak, melyek két 
nagy csoportba oszthatók:
a) Belső tulajdonságokból, önhibából 
eredő okok

D rog, a lkohol, szeren cse já ték , lustaság, 
fe le lő t le n s é g , teh e te tle n sé g , p a z a r lá s ,  
p e ssz im izm u s , célta lanság , beletörődés, 
ostobaság, hanyagság , ö n b iza lo m h iá n y , 
ruga lm a tlanság , igényte lenség , becsü le
tesség. ..
b) Külső, önhibán kívüli okok

M unkanélküliség , családi háttér, tragédi
ák, betegség, rokkantság, adók, adósság, 
válás, po litika, term észeti ka ta sz tró fák , 
árem elés, előítéletek, sok g yerm ek , háború, 
lakóhely (vidék), túlnépesedés, részvén yá r
zuhanás, infláció, véletlen, csalás á ld o za 
tává  v á lá s ...

A fent említett okok mellett van egy 
csoport, melyet nehéz besorolni e két 
kategóriába, ez pedig a képze tlen ség , 
m ű v e le tlcn sé g , ta n u la tla n sá g , melyek 
visszavezethetők önhibára, vagy adott 
esetben külső körülményekre is.



Az összes közül 136 említés tartozik 
az egyéntől függőek közé, míg majd
nem 200 utal ettől független okra. Jel
lemzőnek mondható tehát, hogy a hát
rányos helyzetbe kerülést inkább külső 
okokkal magyarázzák, vagy másokat hi
báztatnak érte, hisz a belső okoknál is 
csak kevés olyan említés található, mely 
kizárólag csak az egyénen múlik. (Elég 
arra gondolnunk, mi vezethet a deviáns 
viselkedésformák kialakulásához).4

A feltüntetett lehetséges okok között 
szerepel még a lakóhely. Valóban ki
mutatható, hogy „azok, akik tanyán 
vagy községben élnek, az átlagosnál 
nagyobb eséllyel lesznek szegények”. 
(Medgyesi, 2000:189)

A legtöbben a szerencsé t tartják a biz
tos meggazdagodás zálogának, ide ért
ve persze a különböző szerencsejáté
kokat is. A kérdőívet kitöltők harma
da a jó  családi h á tte re t említi, mely je 
lentheti a beleszületést’, és az előnyös 
házasságot is. Azonos azoknak a szá
ma, akik a jó kapcso la toka t, pro tekció t, 
illetve a különböző illegális cselekedete
ke t tartják célravezetőnek. Általában 
fontosnak tartják, hogy az embernek 
j ó  s za km á ja  legyen, ami segít jó  p o z íc i
ót elérni, mely m agas fiz e té s se l járhat. 
Többen, de mégsem elegen gondolják 
úgy, hogy tanu lássa l és k e m é n y  m u n k á 
val is feljebb lehet kerülni a társadalmi 
hierarchiában.

Ebben az esetben is hasonlóan jártunk 
el, mint az előzőben, de itt egy harma
dik kategóriát is be kellett vezetnünk. 
Az egyéb’ címszó alá kerültek azok a ki
fejezések, melyekről nehéz eldönteni, 
mennyire függenek az egyéntől.
a) Belső tulajdonság, önerő

Negatív jellegűek: illegális c se lekm é
nyek  (lopás, c sa lá s .. . ) ,  gá tlásta lanság , 
korrupció , erkölcstelenség, le lk iism ere t
lenség, p o fá tla n sá g ...

Pozitívak: sok tanulás, k e m é n y  m u n ka , 
fu rfang , k itartás, üzle ti é rzék , önb iza lom , 
lelem ényesség, vá lla lkozókedv , ruga lm as
ság, tehetség, am bíció , m u n k a sze re te t, 
m u n ka b írá s, krea tiv itá s, ta lpraesettség, 
m erészség , szo rg a lo m , k e zd e m é n y e z ő 
kedv, ivga lm asság , ötletesség, jó  he lyze t-  
fe lism erés , m űveltség, kockáza tvá lla lás, 
s z a k tu d á s ...
b) Külső okok

szerencse , családi h á t té r ,jó  m u n ka h e ly , 
kü lfö ld i lehetőség, örökség, szerencse , p o 
l i t i k a r é s z v é n y e k . ..

A kultúra nyomában
c) Egyéb

politika i s z fé rá b a n , s zó ra k o z ta tó ip a r 
ban, v e rsen ysz fé rá b a n  dolgozni, p ro te k 
ció. ..

1982
1. rokkantak
2. sokgyermekesek
3. betegek
4. nyugdíjasok
5. gyenueküket egyedül
nevelők
6. fiatal házasok
7. kiskeresetűek

Itt kevesebbnek tűnik a külső okok 
száma, de e kevés kifejezésre több sza
vazat érkezett (kb. 205). Ami a szemé
lyes tulajdonságokat illeti, ott kedvező 
jelenség körvonalazódik: bár a 160 
említés közül jó pár negatív jellemvo
nások meglétét feltételezi a meggazda
godáshoz, mégis sok pozitív jelzőt ta
lálhatunk. Kevesen vannak, akik bíz
nak abban, hogy a tanulás, a diploma 
is vezethet jó anyagi helyzethez. Még
is többen választják stratégiául a tanu
lást, mint azt a legutóbbi népszámlálá
si adatok mutatják: „...az bizonyos, 
hogy az érettségizettek és a felsőfokú 
végzettségűek aránya és ősszlétszáma 
még sosem volt akkora, mint napja
inkban” (Népszabadság, 2001/b).5

Fenntartjuk véleményünket, hogy 
más típusú képzésben részesülők e 
kérdéseket is másként válaszolták vol
na meg. Azokon a szakokon a legna
gyobb a túljelentkezés, melyek elvég
zése a legjobban fizető szakmákat adja 
az ember kezébe, így a különböző he
lyeken tanulók természetesen másként 
viszonyulnak a pénzhez, más elképze
léseik vannak annak fontosságáról, és 
eltérően vélekednek saját esélyeikről.6

1.6. A támogatás kérdése

A következőkben arra voltunk kíván
csiak, hogy a társadalmon belüli külön
böző csoportok közül vajon a megkér
dezett 20-25 éves diákok kiknek a tá
mogatását tartják a legfontosabbnak. 
(Két csoport megjelölését kértük). Eh
hez alapot Eerge Zsuzsa egy korábbi 
felmérése szolgáltatott (Ferge, 1986). 
Az erre a kérdésre 1982-ben, 1984-ben

adott válaszokat hasonlítottuk össze az 
általunk kapott eredményekkel:

A vizsgálatok közel sem azonos minta 
bevonásával zajlottak, így megállapítá
saink is inkább csak jelzésszernek, dön
tően életkori sajátosságokat mutatnak.

2001
1. betegek (62 fő)
2. fiatat házasok (47)
3. kiskeresetűek (41)
4. sokgyermekesek (31)
5. gyermeküket egyedül 
nevelők (26)
6 rokkantak (23)
7. nyugdíjasok (19)

5. ábra

K É K

Mindenek előtt igen szembetűnő a 
nyugdíjasok hátúira sorolódása, mely 
nyilvánvalóan a megkérdezettek para
métereiből adódik. Koruknál fogva ért
hető, hogy nem igen gondolnak nyugdí
jas éveikre, inkább támogatnák a fiatal 
házasokat. Márpedig, ha a mai fiatalok 
nem tartják fontosnak a nyugdíjasok tá
mogatását, akkor igen kedvezőtlen idők 
következhetnek a magyar népesség egy
ötödére. A KSH -  a felmérés idején kö
zölt -  adatai szerint ugyanis hazánkban 
élők 19,7%-át teszi ki a 60 éven felüli 
korosztály, s ez csak nőm fog.7

Amennyiben a ’beteg’ és a ’rokkant’ 
kategóriát összevonjuk, az így kapott 
eredmény szerint a megkérdezettek 
60%-a az önhibájukon kívül munka- 
képtelen (illetve csökkent munkaké
pességű) honfitársait részesítené szo
ciális támogatásban.

1.7. Igazságosság kérdése

Az 1989-es rendszerváltás után pár év
vel felmérést végeztek tizennyolc ország

1984
1. rokkantak
2. nyugdíjasok
3. sokgyermekesek
4. betegek
5. gyermeküket egyedül 
nevelők
6 fiatal házasok 
7. kiskeresetűek



lakói között, hogy megtudják, hogyan 
vélekednek a társadalmukon belül ta
pasztalható jövedelmi egyenlőtlensé
gekről. Magyarországon a megkérdezet
tek 84%-a értékelte ügy, hogy ezek a 
különbségek túl nagyok. (Sági, 1996) 

Ehhez kapcsolódóan kérdeztük meg 
hallgatóinkat arról, vajon ők mennyire 
ítélik igazságosnak a nagy jövedelemkü
lönbségeket. A válaszok között a szélső
ségek is képviseltetik magukat: az indu
latos IGEN-ek és a sok felkiáltójellel 
nyomatékosított NEM-ek. Összességé
ben azt mondhatjuk, hogy az irreálisan 
nagy jövedelemkülönbségeket nem tart
ják igazságosnak a tanulók (hisz akkora 
különbségek nem lehetnek két ember 
munkája között). Különösen elítélhető

K É K

számukra azoknak a magatartása, akik 
illegális úton jutnak vagyonukhoz. Nem 
kevésbé viseltetnek ellenszenvvel a meg
kérdezettek azok iránt sem, akik olyan 
területeken dolgoznak csillagászati ho
noráriumokért, mint a politika, sport, 
’sóbiznisz’... Talán érthető, hogy a leg
többen közülük a miatt aggódnak, hogy 
a diploma nem jelent automatikusan 
munkahelyet, s a tanán végzettség pedig 
nem jelent biztos megélhetést.

Összességében elmondhatjuk: a meg
kérdezettek nagy része reálisan látja a 
társadalom differenciáltságát. A kérdő
ívet kitöltő hallgatók a hátrányos hely
zetbe kerülést zömében külső okokkal 
magyarázzák, s általában sajnálatot 
éreznek a nehéz körülmények között 
élő emberek iránt. A felső társadalmi 
réteg vonzó a fiatalok számára, de tag
jairól, és a feljutási lehetőségekről nem 
nyilatkoznak túl kedvezően.

A megkérdezettek közül közel 80% 
nyilatkozott úgy, hogy igazságtalan
nak tartja a hazánkban tapasztalható 
nagy jövedelemkülönbségeket.8

A kultúra nyomában
A mi országunk utópiájaként az fo

galmazható meg, hogy: akikben meg
van a szándék és az akarat a munkára, 
s ennek révén az emberhez méltó élet 
megvalósítására, azok lehetőséget, 
akik önhibájukon kívül képtelenek er
re, azok segítséget kapjanak. A megol
dás -  ha van ilyen -  minden bizonnyal 
a gondos feltérképezésben, a jól szer
vezett szociális (és politikai) intézmé
nyek szakszerű működésében, szak
emberek által hozott megalapozott 
döntésekben, és a gondos ellenőrzés
ben, állandó naprakészségben rejlik.

II. A kábítószerek ismertségéről 
és használatáról

A z  ezredforduló jellegzetes problémá
inak egyike a kábítószer-kérdés. Ez a 
jelenség számos tudományterületen 
terítéken van, hiszen -  amellett, hogy 
bizonyos társadalmakban gazdasági 
kérdés - ,  belbiztonsági, egészségügyi, 
mentálhigiénés és társadalomtudomá
nyi kérdéseket, problémákat vet fel.

A tranzit országból célállomássá tör
ténő „előrelépésünk” a probléma napi
rendre kerülését eredményezte az ez
redfordulón. Bennünket a téma szá
mos dimenziója közül a felhasználói 
oldal érdekelt, annak is elsősorban a 
felsőoktatásban tapasztalható jelenlé
te, ill. megítélése. A tanárképzésben ez 
már csak azért is kiemelkedően fontos 
téma, hiszen az innen kikerülő peda
gógusjelöltek azzal a korosztállyal fog
nak életük során foglalkozni, mely saj
nálatos módon egyre inkább ki van té
ve a kábítószerek veszélyének.

A 2002. évben végzett felmérések 
szerint pl. a 17 évesek megközelítőleg 
10-12%-a próbálkozott már valami
lyen kábítószernek minősülő készít
ménnyel (a mellett, hogy harmaduk 
bizonyos rendszerességgel dohányzik 
és alkoholt is fogyaszt).

A kábítószerrel élők közé szinte le
hetetlen behatolni, vizsgálni csak azo
kon keresztül lehet a jelenséget, akik 
valamilyen fórumon nyilván vannak 
tartva. A nyilvántartások, statisztikák 
egyrészt a rendőrség adatbázisából ke
rülnek ki (kábítószer hatása alatt elkö

vetett, vagy bármilyen droghoz kap
csolódó bűncselekmények adatai), 
másrészt a különböző intézmények
ben kezelés alatt állókról készült ki
mutatások lehetnek segítségünkre. 
(Természetesen ezek esetében is szá
mos átfedés, hiányosság tapasztalható, 
ezért információik csak az arányok ér
zékeltetésére szoltálnak).

Az utóbbi forrásból származnak a kö
vetkező adatok, melyek a kábítószer
fogyasztók korcsoportonkénti megosz
lását mutatják (2000-ben).

□  15 óv alattiak
□  15-19 évesek
□  20-24 évesek
□  25-29 évesek
□  30-34 evesek  
B  35 év felettiek

(Fonás: Dr.OG info -  Droginformációs 
lap [az ISM támogatásával] 2002.)

Az ábra is jól mutatja, hogy érintett
ség terén a legnagyobb azoknak az 
aránya, akik az általunk vizsgált kor
csoportba tartoznak, így érthető a kí
váncsiság, mely a főiskolán elvégzett 
kérdőíves felméréshez vezetett.

A másik említett forrás (rendőrség) 
adataiból az is nyilvánvalóvá válik, 
hogy a kábítószerrel való visszaélés -  
mint bűncselekmény -  elkövetői kö
zött is messze a legmagasabb a 18-24 
évesek száma és aránya (többszöröse a 
többi korcsoporténak).

Természetesen ezen adatokból nem 
arra következtetünk, hogy a felsőokta
tás a kábítószer-fogyasztás melegágya, 
hiszen a kimutatások többek között 
arra is rávilágítanak, hogy a hasonló 
vétségekért elítéltek aránya az iskolai 
végzettség tekintetében a következő
képpen alakul:

0.09%

□  Írástudatlan

□  Általános iskolái 
végzett

S  Felsőfokú 
59 ,32%  végzettségű

□  Középiskolát végzett

(Forrás: Dr.OG info.)



Mindenesetre kiváló kiindulópontul 
szolgálnak a lenti adatok, ismeretek 
számunkra, és egyben messzemenőkig 
indokolják érdeklődésünket, kutatá
sunk jogosságát.

A felmérést 2003-ban készítettük, s 
az kizárólag intézményünk diákjaira 
terjedt ki. A reprezentativitás érdeké
ben valamennyi tanszék részt vett a ku
tatásban, természetesen hallgatóik lét
számának arányában. A felmérésben 
segítségünkre voltak a tanszékek mun
katársai, akik a nekik kiosztott kérdő
íveket kitöltették az arra vállalkozók
kal. Az adatszolgáltatás teljesen önkén
tesen és anoniman történt (magán az 
íven csak a nemet és az életkort kellett 
feltüntetni).

Az adatok feldolgozása során a min
tában részt vett hallgatókat egységes 
csoportnak tekintettük, a későbbiek 
folyamán nem játszott szerepet, hogy 
mely tanszék hallgatói. A minta végle
ges létszáma 307 fő lett. Véleményünk 
szerint ez a minta megfelelően repre
zentálja a hallgatókat (nemcsak össze
tételét, de számát tekintve is).

Figyelembe vettük a lehetséges hiba
forrásokat is, hiszen a felmérés tár
gyát, a kutatás módját, és a viszonylag 
rövid rendelkezésünkre álló időt te
kintve a kapott eredmények kizárólag 
tájékoztató jellegűek lehetnek.9

Felmérésünk eredményeit az alábbi
akban összegezhetjük:

-  Az általunk megkérdezett főiskolai 
hallgatók egyharmada nyilatkozott úgy, 
hogy próbált már ki kábítószert (ez az 
arány háromszor akkora, mint a közép- 
iskolások esetében). Közülük több mint 
50%-ban voltak olyanok, akik többször 
megtették már ezt (páran talán alkalmi 
fogyasztónak számíthatnak közülük). A 
mintában résztvevők 1%-a (3 fő) vallot
ta magát rendszeres fogyasztónak.

-  Általában elmondható, hogy' a fia
talok érdeklődnek a téma iránt, illetve 
tájékozottnak tartják magukat e tárgy
ban (valamint szerelnének többet is 
tudni róla).10

-  Még ha maguk nem is élnek vele, 
többségében ismernek olyanokat kör
nyezetükben, akik valamilyen gyako
risággal fogyasztanak kábítószernek 
minősülő anyagokat.

-  Szintén a döntő többség vélemé
nye, hogy egy mai szegedi főiskolás-
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nak könnyű hozzájutni a szóban forgó 
’termékekhez’, sőt a megkérdezettek 
több mint fele maga is tud ilyen for
rásról (azaz igény esetén be tudnának 
szerezni drogot).

-  Önként vállalt csoporttagság esetén 
a válaszadó fiatalok többsége elutasítja 
a drogfüggők társaságát (tehát nem szí
vesen laknának, üdülnének, túrázná
nak velük). Ám, ha szükségszerű cso
porttagságról van szó (iskolai közösség, 
tankör...), akkor csak az alanyok felét 
zavarná egy drogos jelenléte.

-  A megkérdezettek 40%-a még szó
rakozni sem járna olyan helyekre, 
ahol nem szolgálnak fel alkoholt és ti
los a dohányzás is.

-  90%-os támogatottságot kapott egy 
olyan diákcentrum felállítása, ahol az 
információk mellett segítséget is kap
hatnának az érdeklődők/rászorulók.

Jelen felmérés nem hivatott célokat 
és módszereket megjelölni sem a drog
prevenció, sem a helyzet kezelésére 
vonatkozólag. Kizárólag a témával 
kapcsolatos állapotok feltérképezésére 
vállalkoztunk. A munka azonban nem 
zárult le, hiszen a helyzetfelmérés a 
probléma megoldásában csak az első -  
nélkülözhetetlen -  lépés lehet.

III. Az esélyegyenlőségről

Az Európai Unióban megközelítőleg 
38 millió ember (csaknem négy Ma- 
gyarországnyi) él együtt valamilyen 
öröklött vagy szerzett fogyatékkal. Ha
zánkban ez a probléma nagyságrendi
leg 600 ezer embert érint közvetlenül 
(ők azok, akik fogyatékosnak minő
sülnek valamilyen téren), de a hozzá
tartozókkal együtt az összes érintett 
száma eléri az 1 milliót. (Lévai, 2004) 
Mindazonáltal mindannyian érdekel
tek vagyunk valamilyen szinten a kér
dés rendezésében.

2003 a fogyatékkal élők európai éve 
volt. Ennek előkészítése és lebonyolí
tása számtalan programot indított el a 
kontinensen és Magyarországon is. 
Felülvizsgálatra kerüli többek között a 
felsőoktatási hallgatók helyzete, azon 
belül is a fogyatékkal élő tanulók jogai 
és lehetőségei.

Főiskolai szinten egy kérdőíves fel
mérést terveztünk annak kiderítésére, 
mennyire vannak tisztában hallgató
ink a fogyatékosság mibenlétével, s 
későbbi pedagógusokként milyen rá
látásuk és meglátásaik vannak a kér
déssel kapcsolatban.11

[ I I . l .  K i s z á m í t  f o g y a t é k k a l  é lő n e k ?

A  hallgatók a felkínált tizenkét lehe
tőség (siket, vak, kerekesszékes, 
autista, halláskárosult, látáskárosult, 
csípőficamos, dongalábú, diszlexiás, 
diszgrafiás, diszkalkuliás és dadogó) 
közül választhaltak, s be kell valla
nunk, meglehetősen bátortalanul. Ke
vés olyan válaszadó volt, akt szinte va-
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lamennyi felsorolt problémát fogyaté
kosságként értékelte.

Többen felvállalták tájékozatlanságu
kat és -  leggyakrabban -  a diszkalkuliás 
kifejezés mellé feltüntették, hogy nin
csenek tisztában a szó jelentésével 12

I II .2 . I sm e r e ts é g i  k ö r

A hallgatók kicsit több mint fele nyilat
kozott úgy, hogy nem ismer az előző
ekben felsorolt problémákkal élő em
bereket. Míg egy hasonló kérdése az 
uniós állampolgárok körében végzett 
felmérés a következő eredményt hozta: 
„ötből három EU- állampolgár szemé
lyesen is ismer legalább egy hátrányos 
helyzetű embert” [Borbély, 2002.]

Az igenlő választ adók közül a legtöb
ben mozgáskorlátozott vagy kerekes
székes emberi ismernek, ettől alig ma
rad el azoknak a száma, akik látássérül
tet vagy vak személyt, illetve halláskáro
sult vagy siket egyéni tartanak számon 
ismeretségi körükben. Tizenöten széllé-



mi fogyatékos vagy autista személyről is 
tudnak, és 10 felett van azok száma is, 
akik diszlexiával, illetve diszgráfiával 
küzdőket ismernek.

III.3. A szükségesnek tartott 
segítség mértéke.

Négyfokú intenzitási skálát (a szük
ségtelentől az elengedhetetlenig) al
kalmaztunk annak kiderítésére, vajon 
az élet különböző területein (mint pl. 
iskola, sport, szórakozás, munkahely, 
közlekedés) milyen mértékű segítsé
get tartanak szükségesnek a hallgatók 
a fogyatékos emberek számára.
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Iskola esetében a következőképp osz
lottak meg a válaszok:
-  13 fő: kis mértékű,
-  68 fő: nagy mértékű igényt feltételez 
a segítségre.
-  97 fő: elengedhetetlennek tartja ezt. 

Sport esetében:
-  3 fő: szükségtelennek ítéli a segítséget,
-  33 fő: kis mértékűnek,
-  90 fő: nagy mértékűnek,
-  48 fő pedig elengedhetetlennek tart
ja a segítség igénylését.

Szórakozás esetében:
-  10 fő szerint nincs igény segítségre,
-  75 fő szerint ez az igény kicsi,
-  69 fő szerint nagy,
-  24 fő szerint pedig elengedhetetlen.

Munkahelyen:
-  2 fő nem találja szükségesnek,
-  29 fő kis mértékűt,
-  70 fő nagy mértékű igényt vélelmez.
-  77 fő pedig elengedhetetlennek tart
ja azt.
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Közlekedés tekintetében:
-  1 fő szerint nincs igény segítségre,
-  4 fő szerint ez az igény csak kis mér
tékű,
-  39 fő tételez fel nagyobb igényt,
-  135-en pedig elengedhetetlennek tart
ják azt.

Jól látható, hogy a közlekedés az a terü
let, ahol a legnagyobb segítségre való 
igényt vélelmezik a hallgatók a fogyaték
kal élők részéről, s a legkevesebben a szó
rakozás terén gondolják ezt hasonlóan.

Szintén az uniós felmérésre hivatkozva 
itt szükséges megjegyezni, hogy annak 
eredménye azt mutatta: a megkérdezet
tek csaknem 98 százaléka úgy gondolja, 
jelenleg nem teszünk eleget a hátrányos 
helyzetűek beilleszkedése érdekében.

IIIA. A szegregációról

A fizikai és szellemi képességek alapján 
történő tudatos szegregáció kétségtele
nül jelen van az oktatásban. Ezzel a ta
nárjelöltek egy része egyetért, mások til
takoznak ellene, a legtöbben azonban a 
középutat képviselik, azaz (a megkérde
zett 170 főből 123-an) bizonyos feltéte
lek teljesülése mellett tartják csak elkép
zelhetőnek a fogyatékkal élő gyermekek 
egészséges társaik közé integrálódását az 
oktatás bármely szintjén.

Általános érvként az hangzik el, hogy a 
pedagógusok és a gyerekek sincsenek 
megfelelően felkészítve a helyzet kezelé
sére, nem tudnának egy ütemben halad
ni, nehéz lenne a feltételeket biztosítani 
és megakadályozni, hogy komplexus 
épüljön ki a hátrányban levő gyerme
kekben. A másik oldal azzal érvel, hogy 
ideje lenne empátiára, toleranciára nevel
ni a fiatalságot, így téve zökkenőmente
sebbé a társadalmi szintű együttélést.

Ehhez kapcsolódóan arra is kíváncsiak 
voltunk, vajon a főiskolai hallgatók a ké
sőbbiekben pedagógusként vállalnák-e 
az előbbiekből adódó plusz feladatokat. 
Nem érte el a tíz főt azoknak a száma, 
akik ennek lehetőségét eleve elutasítják. 
A többi mintában szereplő személy kicsit 
több mint fele megfontolás tárgyává ten
né, míg a többiek egyértelmű igennel vá
laszoltak. Ezen munkájukhoz legtöbben 
szakemberek (gyógypedagógus, pszi

chológus, logopédus...) segítségét ven
nék igénybe, és persze a szülők együtt
működésére is építenének.

A megkérdezettek többsége tanul
mányai során nem találkozott olyan 
tantárggyal, mely emlékezetük szerint 
részletesebben foglalkozott volna a fo
gyatékkal élők integrációjával.

A tanulság egyértelmű: nincsenek a pe
dagógusképzésben résztvevő hallgatók 
alapvető információk birtokában a fogya
tékossággal kapcsolatban. Ebből adódó
an ők maguk is idegenkednek egy kicsit 
a témától. Eelkészítésük és az empátia ki
építése elengedhetetlennek látszik, ép
pen ezért tervezi az intézmény Ifjúsági Bi
zottsága a képzést kiegészítő -  erre a te
rületre összpontosító -  speciális kollégiu
mok indítását, s támogatja az ún. Ability 
Parkhoz hasonló kezdeményezéseket.

/V. Művelődési szokások felmérése

A művelődésszervező hallgatóknak ki
váló gyakorlat, a művelődésnek és an
nak intézményrendszerének vizsgálata. 
Ez részben az intézményi oldalról, rész
ben pedig a résztvevői oldalról zajlik. 
Rendszeresnek mondhatóak a régióban 
azok a felmérések, melyek a települések 
közművelődési ellátottságát, lehetősé
geit és igényeit vannak hivatva kutatni. 
E mellett legalább ennyire indokolt az 
állampolgárok igényeinek és szokásai
nak vizsgálata is. Ez utóbbi területen 
van jelenleg folyamatban egy nagyobb 
mintán végzendő kérdőíves megkérde
zés. Pillanatnyilag (2005. szeptember) a 
próbakérdezéseken vagyunk túl -  ami 
jelen esetben több száz kérdőívet, de 
csak egyoldalú (kereszttáblákat mellő
ző) feldolgozottságot jelent.

A zárt, strukturált kérdésekre adott 
válaszok közül az alábbi tendenciák 
látszanak kibontakozni:

-  A megkérdezettek többsége fon
tosnak, egy részük pedig elengedhe
tetlennek tartja a művelődés szerepét. 
Nagyjából kimutatható, hogy az ala
csonyabb iskolai végzettséggel rendel
kező felnőttek ezt kevésbé tartják lé
nyeges élet-területnek.

-  A magasabb -  jelen esetben felsőfo
kú -  végzettséggel rendelkezők jól lát
hatóan gyakrabban választanak köny
vet, TV-műsort, filmeket azok művészi 
értékének figyelembe vételével.



-  A csoportosan, szervezett formában 
végzett művészeti tevékenységben a 
legaktívabbnak a középfokú iskolai 
végzettséggel rendelkezők bizonyultak, 
ezek közül is kiemelkedően vezet a 
táncművészeti csoportokban való rész
vétel (a zene, a képző és iparművészet, 
az irodalom és a színjátszók előtt). En
nél többen már csak azok vannak (bár 
nem sokkal többen!), akik még soha 
nem csatlakoztak önkéntes alapon 
semmilyen hasonló közösséghez.

-  Az olyan közművelődési intézmé
nyek felkeresésében, mint könyvtár, 
múzeum, színház és mozi a közép- és 
felsőfokú végzettségűek vezetnek, kö
zülük is a nők. Az ezektől való elmara
dást az egyes létesítmények esetében a 
következőkkel indokolták leggyakrab
ban: könyvtárba a bevallások szerint 
leginkább az idő hiánya miatt nem jár
nak, a múzeumok esetében a legtöbben 
a pénz hiányára hivatkoztak, de ez eset
ben az érdeklődés hiánya és a távolság
gal való indoklás is jelentősnek mond
ható. A színház és a mozi esetében a fér
fiak és a nők indokai eltérési mutatnak. 
A hölgyek inkább az anyagiakra, az 
urak pedig az időhiányra fogják, hogy 
miért nem járnak oda sűrűbben.
-  A legnépszerűbb szabadidős/műve- 
lődési tevékenységek közül ötöt kel
lett sorrendbe állítani a mintába került 
személyeknek aszerint, hogy milyen 
valószínűséggel választanák azokat, ha 
lenne néhány üres órájuk:
-  A könyvolvasás az alapfokú végzett
ségűeknél hátra sorolódik, míg a fel
sőfokúaknái és a nőknél előrébb.
-  Sajtótermékek olvasása a középme
zőnyben foglal helyet.
-  A rádiózás (a tudatos és nem a hát
térrádiózás) általában nem tartozik a 
legnépszerűbb szabadidős tevékeny
ségek közé.
-  A TV-nézés a kevésbé képzetteknél 
(alap- és középfok) elöl, a magasabb 
végzettségűeknél hátul helyezkedik el 
a rangsorban.
-  A sor végére általában a kulturális 
intézmények látogatása került, tehát a 
„felesleges” órákat az emberek szíve
sebben töltik házon belül.
-  Saját bevallásuk szerint a nők gyak
rabban látogatják a lakóhelyükön mű
ködő közművelődési intézményeket, 
mint teszik azt a férfiak. Az előbbi cso
port több mint fele nyilatkozott pozití-
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van a feltett kérdésre (nyilván teszik ezt 
nagyrész a gyermekeik miatt is), míg a 
férfiaknál nem éri el az 50%-ot azoknak 
az aránya, akik igénybe vennék a helyi 
művelődi létesítmények szolgáltatásait.

Jelen kérdőíves megkérdezésünkkel 
párhuzamosan zajlott a régió közmű
velődési állapotának felmérése a Ma
gyar Művelődési Intézet megbízásából. 
Ebben a kutatásban a tanszék hallgatói 
kérdezőbiztosként vettek részt, így 
gazdagodva gyakorlati tapasztalatok
kal is. Az említett felmérés eredményei 
még szintén feldolgozás alatt vannak.

Elmondhatjuk, hogy eredményesen 
zajlik a kétirányú kommunikáció a hall
gatók és az oktatók között, melyből köl
csönösen profitálhat mindkét fél a min
dennapokban és hosszútávon egyaránt.
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JEGYZETEK

1 A felmérés egy jól körülhatárolható cso
port (130 fős évfolyam) bevonásával ké
szült, önkéntes alapon és az anonimitás 
megőrzése mellett. Az előre összeállí
tott, és próbakérdezés során tesztelt 
kérdőív kitöltése kérdezőbiztos jelenlét
ében és instrukciói alapján történt.

2 Kolosi Tamás: A terhes babapiskóta. 
Bp.: Osiris, 2000.

3 Erre jó példa a mobil telefon, amit a pár 
évvel ezt megelőző megkérdezés során 
még páran a gazdagok kiváltságai közt 
tartottak számon, de az említések ala
csony számából már jól látható volt, 
hogy nem sokáig lesz ez így.
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4 De nem volt ez mindig így! Ferge Zsuzsa 
egy 1986-ban publikált munkájában sta
tisztikát közöl arra vonatkozóan, hogy 
1982-ben, illetve 1984-ben hogyan véle
kedtek a szegénység okairól. Akkor ő azt 
tapasztalta, hogy „jóval többen sorolták a 
szegénység fő okai közé az egyéni hibá
kat, fogyatékosságokat, mint a társadal
mi tényezőket”. Tehát a rendszerváltás 
előtt pár évvel a legelfogadottabb magya
rázatok szerint azok lesznek szegények, 
akik ’elisszák a pénzüket', akik ’nem sze
retnek dolgozni’, akik nem tudnak vi
gyázni a pénzükre’, akik ’maguk tehet
nek helyzetükről’. Csak ezeket követően, 
sokadik helyen került szóba munkalehe
tőség hiánya, elmaradott településekkel 
való indoklás. Arra a következtetésre ju
tott 1986-ban Ferge, hogy Magyarorszá
gon az egyéni hibákkal való magyarázat 
dominál. (Ferge, 1986) Azt persze figye
lembe kell vennünk, hogy társadalmunk 
ez idő tájt a teljes foglalkoztatottság esz
mevilágában élt él, csak elvétve szembe
sült ténylegesen a szegénység létezésével 
A kérdőívek olvasása közben egyet bizto
san állíthatunk: 2001-ben a megkérde
zett főiskolai hallgatók többsége külső 
okokra vezeti vissza a szegénységet.



5 Csak érdekességként jegyzem itt meg, 
mit Irt erről Ferge Zsuzsa húsz évvel ez
előtt: „Ha a mögöttes elosztási elveket 
nézzük, az ilyen (magas) jövedelmek 
inkább monopolhelyzetek, véletlen és 
szerencse folyományai, mint valami
lyen érdemé”. (Ferge, 1982:379)

6 Itt érdemes megemlíteni egy nemzetközi 
felmérést, melyet a hazai rendszerváltás 
után pár évvel végeztek a világ számos 
országában. A kutatás célja az volt, hogy 
a társadalmon belüli egyenlőtlenségekről 
alkotott véleményeket derítsék fel. Ezen 
belül megvizsgálták, hogy az életben va
ló előrejutásban -  a megkérdezettek sze
rint -  milyen tényezőknek mekkora sze
repe van. A Magyarországon megkérde
zettek közül 30 százalék vélte úgy, hogy 
a gazdag családba való beleszületés fon
tos az előrejutásban, 40 százalék a befo

lyásos emberekkel való kapcsolatot is el
engedhetetlennek tartotta. A kemény 
munkával való előrelépést 50, míg a ma
gas iskolai végzettséggel való boldogulást 
csak 28 százalék tartja jellemzőnek. Ez 
utóbbi szám akkor a legkisebb volt a 
megkérdezett tizennyolc országbeliek 
válaszai között. (Sági, 1996)

7 2005-re az öregségi index már közelíti 
az 1 0-t, azaz a lakosság 23%-át kitevő 
20 év alatti népesség már nem sokkal 
múlja felül a 21%-ra ugrott 60 év felet
ti lakosok arányát.

8 A hivatalos felmérések eredményei az 
ezredfordulón már közel tízszeres kü
lönbségekről számolnak be a legalsó és a 
legfelső társadalmi rétegek éves bevéte
leit illetően (és akkor még a nincstelenek

_ és a leggazdagabb emberek vagyona fel 
sincs térképezve). Ehhez képest pl. Pla-
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tón Államában nem lehetnének négysze
resnél nagyobb vagyon-különbségek, s 
az ezen felülit fel kellene ajánlani.

9 Hibaforrások lehetnek többek között a 
következők:
-  A téma, a kérdőív tárgya tipikusan 
olyan, mely esetében jellegzetes jelenség 
a tagadás. Ezzel nekünk is számolnunk 
kell, hiszen az ívek bár anonimok vol
tak, a kitöltés a legtöbb esetben a hely
színen -  a főiskolai képzés helyszínén és 
idején -  történt. Természetes, mondhat
ni ösztönös tulajdonsága az emberek
nek, hogy magukat igyekeznek minél 
pozitívabb színben feltüntetni (ami 
ugye nehezen fér össze egy ilyen nor
maszegő viselkedésforma felvállalásá
val). Mindemellett a mintába került fia
talokról feltételezzük természetesen az 
őszinteséget, s így nem tartjuk valószí
nűnek, hogy bárki szándékosan (esetleg 
’buliból’) torzította volna válaszait.
-  A megkérdezés többségében intézmé
nyünkön belül, esetleg akár órák kereté
ben történt, e körülmény a mintába való 
bekerülés valószínűségében játszott fon
tos szerepet. Talán nem szükséges részle
teznem, a diákok óralátogatása nem száz 
százalékos, így a kitöltők döntő többsége 
azok közül kerülhetett ki, akik az adott 
időben a tanszékükön ’látogatást tettek’. 
Azt hiszem, nem állok távol a valóságtól, 
ha megkockáztatom: az órákat viszony
lagos rendszerességgel bojkottálók köré
ben akár kis mértékben eltérő eredmé
nyek is születhettek volna a mostanitól. 
Nem is beszélve arról, hogy nincs tudo
másunk róla, hányán utasították el a 
vizsgálatban való részvételt

10 Egy kérdésben a hallgatóktól az általuk 
ismert kábítószer-fajták felsorolását 
kértük. (A feldolgozás során megfigyel
hető volt, hogy azok, akik már maguk 
is kipróbáltak valamilyen kábítószert, 
általában nagyobb számú példát hoztak 
ennél a kérdésnél.) Az előfordulások 
gyakorisága alapján statisztikát készí
tettünk. Ez alapján a főiskolások által 
legismertebb kábítószereknek a követ
kezők minősülnek: 1. Marihuána (197 
említés) 2. Kokain (197) 3. Heroin 
(190) 4. LSD (186) 5. Extasy (148) 6.

Speed (129) 7. Hasis (61) 8. Crack (36) 
9. Ópium (29) 10. Amfetamin (24), 
ezeket pedig olyanok követik, mint: fű 
(24), morfium (12), mescalin (11), ol
dószerek (9), máktea (8), ragasztó (8), 
bélyeg (6), gomba (4).
Ezek közül a m arihuána  és a hasis a fü
vek (kender) közé tartozik, ún. canna- 
bis-származékok. (Ezek esetében nem 
annyira a testi, mint inkább a pszichés 
függőség veszélye áll fenn).
-  A kokain  és a crack is ’egy tőről fakad’, 
az erős pszichés függőség mellett szám
talan fizikai probléma adódhat túlzott 
használatából, (túladagolás esetén akár 
halál is).
-  Az ópiátok közé tartozik az ópium , 
m orfium , heroin melyek alapanyaga a 
m ák. Használatuk gyorsan erős fizikai 
és lelki függőséghez vezet.
-  Am/etamiti-származékok eleinte gyógy
szerként, élénkítőként kerültek forgalom
ba, ma a speed a legismertebb party-dro- 
gok egyike. (Enyhe fizikai, de erős lelki 
függőséget okoz).

11 A kérdőívet főiskolai hallgatók töltötték 
ki (kivétel nélkül az SZTE JGYTFK III.-
IV. évfolyamos hallgatói), szám szerint 
170-en. A kitöltés teljesen anonim volt 
(a megkérdezett nemén kívül semmi
lyen személyes adatra nem kérdezett 
rá). A mintába bekerült fiatalok vala
mennyien önként vállalták a felmérés
ben való részvételt.
A tekintetben, hogy pedagógusi pályára 
készülnek-e vagy „csak” a diplomáért 
végeznek felsőfokú tanulmányokat 
nem találtunk lényeges különbséget a 
válaszokban (bár megjegyzendő, hogy 
nagyon magas azok száma, akik nem 
biztosak abban, hogy a diploma meg
szerzése után tanárként akarnak-e majd 
elhelyezkedni).

12 A jelölések számát összesítve a követke
ző eredmények születtek: a siketeket 
166 fő sorolta a fogyatékkal élők közé, 
vakokat: 153, a kerekesszékeseket: 150, 
az autistákat: 130, a halláskárosult em
bereket: 119, a látáskárosultakat: 101, a 
csípőficamosakat: 38, a dongalábúakat: 
38, a diszlexiásokat: 37, a diszgráfiá- 
sokat: 28, a diszkalkuliásokat: 22, a da- 
dogókat pedig: 9 megkérdezett hallgató.



T. Kiss Tamás

W a ld m a n n  J ó z s e f  (1912-1983) Szege
den született 1912. szeptember 24-én. 
Itt járt polgári iskolába, tanítóképző
be, főiskolára és egyetemre. Kisebb 
megszakításokkal a városban és körze
tében dolgozott 47 évig. Mint pálya
kezdő először N agym á g o cso n , majd 
T aksonyban  tanított. 1942-ben került 
T ápéra , ahol iskolaigazgatói munkája 
mellett, azóta sok sikert elért tápéi né
pi együttes egyik megalakítója, s 
1957-ig az együttes ének- és zeneka
rának vezetője is volt. Tápéról Szeged  
Város Tanácsa  M űvelődésügyi O sz tá ly á 
ra került népművelési csoportvezető
nek, majd a T isza -p a rti iskola igazga
tója lett 1959-től tanított a tanítókép
zőben, majd 1963-tól -  a tanítóképző

főbb célkitűzését: a m a g ya r  nép  m ű v e 
lésének szo lgá la tá t.

„...A tanítóképzőben sok minden ha
tott rám. először talán azért, m ert..., 
akik odakerültünk... nem válogatott 
családok tagjai, és főleg nem jóm ódú
ak, hanem inkább a lakosságnak a sze
gényebb rétegéből valók voltunk. Ak
koriban egy tanító fia a képzőben már 
nagyon előkelő státusnak számított. 
Mit keres itt, hiszen tanító az apja és 
közben idejár ebbe a kis koszos tanító
képzőbe? A képzőbe legtöbbször pa
rasztgyerekek jelentkeztek, onnan is a 
legszegényebbjei, de kis kézi iparosok, 
falusi szabók, suszterek és ilyen foglal
kozásúak gyermekei is. Számomra ter-

Józsi bácsi, 
a nép (művelő) tanító
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megszűnése után -  a T a n á rk é p ző  Főis
kola  N e v e lés tu d o m á n y i ta n székén  neve
léstörténetet és (népművelési) közmű
velődési ismereteket oktatott. A hatva
nas években már dolgozott azon, hogy 
Szegeden  is létrejöjjön a N épm űve lési  
ta n szé k  és meginduljon a főhivatású 
népművelők képzése. 1975-ben a tan
szék megalakulásakor átkerült a N é p 
m űvelési ta n székre , majd 1976/77-es 
tanévben -  nyugdíjba vonulásáig -  
tanszékvezetőként is irányította a kép
zést. Oktató-nevelő munkája és sokré
tű társadalmi tevékenysége mellett 
nagyszámú publikációja jelent meg. 
Munkái a közművelődés igen széles 
körét érintették. Elsősorban a művé
szeti nevelés szakmai, módszertani 
kérdéseivel foglalkozott. Nagy odafi
gyeléssel szerkesztette a tanítók és ta
nárok számára készült M ó d sze r ta n i  
K ö zle m é n y ek  c. folyóiratot. Utolsó na
gyobb munkája a tápéi népi együttes 
történetének feldolgozása volt. Ennek 
megjelenését már nem élhette meg. 
1983. december 12-én meghalt. Élet
útja során sohasem tévesztette el a leg-

mészetszerű volt, hogy a tanítóképző
ben a helyzetem nem sokat változott, 
hiszen környezetem ugyanazt az érték
rendszeri sugározta, amit már ismer
tem, amelyben eddig is éltem ...

... Befejeztem két évet, ám a tanulmá
nyaim folytatása veszélybe került. 
Édesanyám azt mondta, hogy nem bír
ja fizetni a taníttatásomat, abba kell 
hagyni a tanulást, el kell menni inas
nak. Szerencsémre, segítségemre sietett 
az árvaház igazgatója. Barabás tanító 
maga mellé vett „kis tanító bácsinak”. 
Nem titkolom, hogy nagybátyám és az 
árvaház igazgatója osztálytársak voltak. 
Kettőjük közreműködésével kerültem 
az árvaházba. A tanítóképzőt ilyen kö
rülmények között sikerült befejezni...

.. .Már az árvaházban alakítottam egy 
énekkart. Sokat énekeltünk elsősorban 
népdalokat, melyeket műdalokkal is 
kiegészítettünk. Volt egy cigánygyere
kem. P istának  nagyon jó fülhallása 
volt. Mindig noszogatott: „kis tanító 
bácsi” énekeljünk már valami szebbet! 
Szóval érezte, ha nem is a népdalt, de 
jó hallása volt. Az árvaház vett neki egy



hegedűt, amelyen nagyon szépen meg
tanult játszani. Tanítottam hegedülni, 
mert mi a tanítóképzőben éveken át 
tanultunk zongorázni és hegedülni...

...A tanítóképző sokat jelentett... 
rengeteg hatást gyakorolt rám ... 
mondhatni döntő hatással volt rám Bá
lint Sándor, aki akkor, mint fiatal tanár 
egy éven keresztül tanított bennünket. 
Érdekes, hogy földrajzot oktatott, még
pedig Magyarország földrajzát. Persze, 
hogy azzal kezdte, hogy e z t a h a zá t s ze 
retni kell, és különösen az erdőt, és a 
nagy mesemondásait is beleillesztette 
óráiba. Ő hozta létre azt a néprajzi 
egyesületet, amelyet elég sokan támad
tak abban az időben. Azt mondták róla 
később, hogy nacionalista...

K É K

.. .Ma is azt tartjuk, hogy a régi tanító
képző több pedagógiát és emberséget 
adott, mint a jelenlegi tanítóképzés, a fő
iskola és az egyetem. Ez így igaz... Ebben 
a rangsorban az egyetemi oktatás az utol
só helyen áll. Nincsenek meg a feltételei 
annak, hogy olyan mintaadó emberi kap
csolatok alakuljanak ki a főiskolán vagy 
az egyetemen, ami a tanítóképzőkben lé
tezett. Az én időmben a tanítóképzés öt
éves volt. Az ötödévben a tanárnak már 
felnőtt emberekkel van dolga... felnőtte
ket kell képezni és ez más, mint a gyerek. 
Igaz, a tanítóképző nem nyújtja azt a tu
dást, tudományt, amit az egyetem. Ez 
természetes. Ám az sem tagadható, hogy 
sok vezetői pozícióba azok kerültek ké
sőbb, akik elvégezték a tanítóképzőt... 
Ök voltak az ún. „prepák”. ..

...Az akkori tanítóképzés nyitottá 
tette az embert. Érdeklődővé tett ben
nünket az egyszerű emberek iránt... 
Nem tagadom hatással voltak rám a 
szegedi fiatalok. Emlékszem első, vagy 
másodikos képzős leheltem, amikor 
az egyetemisták tíz fillérért árusították 
J ó z se f  A tti la  ominózus versét, a T iszta
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sz ívve l címűt, amely miatt A ttilá t eltá
volították az egyetemről. így akarták 
segélyezni. Hát mindjárt megvettük. 
Tíz fillérbe került akkoriban egy zsíros 
kenyér a szomszéd boltban. Olyan 
nagy, friss, hófehér kenyér, nagyon 
szép, ma már nem tudnak olyat sütni. 
Kevés zsírral megkenegették, aztán 
megsózták, paprikázták... igen finom 
volt...

...Amikor ötödikesek lettünk, ak
kor engedélyt kaptunk arra, hogy va
lamelyik katolikus ifjúsági szervezet
ben tevékenykedjünk. A tanítóképző 
ugyanis a katolikusoké volt, ezért jog
gal várták el, hogy ilyen jellegű kö
zösségekhez kötődjünk. Jómagam 
leginkább annak a szervezetnek az 
összejöveteleire jártam, amelynek Or- 
tu ta y  G y u la  volt a vezetője. Ó később 
nemzetközileg is elismert tudósa lett 
Magyarországnak, és hát a szegedi fi
ataloknak is oszlopos tagja volt a ma
ga idejében...

...Előadásokat hallgattunk, meg be
szélgettünk. Jók voltak az előadók. 
Főként történelmi témájú előadásokat 
szerveztek. Mátyás király és kora más 
szemmel, a francia forradalom, mit 
hozott 1848 Magyarországnak, mit 
hozott a parasztságnak, a munkásság
nak... Meg kell mondani, hogy tulaj
donképpen mindegyik elég sok politi
kai töltéssel b írt...

.. .Abban az időben különféle közös
ségben tevékenykedtem. Egy-egy ün
nepi alkalommal zöld sapkával (ez volt 
a színházi sapkánk) jelentünk meg. 
Azok közé tartoztam, akik nagyon erő
sen szembeálltak az ún. Szent Imrések- 
kel, akik fehér sapkát viseltek. Alakítot
tunk egy asztaltársaságot is. Pászti Pali 
volt a vezetője, nem tudom, hogy mi 
történt vele. Azt vállaltuk, hogy min
den olyan verset, amit mi haladónak 
ítélünk meg, és amelyről tudjuk, hogy 
megjelent, tűzön -  vizen át megszerez
zük és felolvasó ülésen előadjuk...

...A tanítóképzőt 1932-ben végez
tem el. Szerettem volna elhelyezkedni, 
de ez nem sikerült. A világválság még 
erősen éreztette a hatását... Protekto- 
rom sem volt. Állás nélküli voltam. 
Levelező viszonyban álltam a mezőhe- 
gyesi cukorgyárral, hogy átvevő 
lehessek... Aztán az utcán kóborolva

a Kossuth Lajos sugárúton, ahol jelen
leg a rendőrség épülete áll, található 
egy telek, megláttam egy hirdetőtáb
lát, amely katonai sorozásra invitált. 
Bementem a helyiségbe...

-  Na fiam told le a gatyádat -  mond
ta a sorozótiszt.

-  Ezen ne múljon -  válaszoltam.
...Levetkőztem, megmérték a magas

ságomat, körültapogattak. Hátra arc, 
bal láb, jobb láb...szóval alkalmas let
tem. Október 1-én már Hódmezővásár
helyen találtam magam a 9. gyalogez
red, 2.zászlóaljánál. Egy évig bírtam, 
utána leszereltem. Viszont megismer
kedtem egy tanítóval. G yapjas Jánossal, 
aki megkérdezte tőlem, hogy nem men
nék e ki helyette N agym ágocsra , ahol ta
nítani, meg a templomban orgonálni 
kellene. Miért ne -  válaszoltam Hát már 
megyek is -  mondtam. Jelentkeztem 
Szilágyi S á ndor  főjegyzőnél és egy Bálint 
Ferenc nevű plébánosnál. Mindjárt ki is 
utaltak számomra egy lakást...

...Egy kerek esztendőig tanítottam 
és orgonáltam a templomban. Össze
szedtem egy csomó pénzt, mert az 
aratáskor cséplőellenőr voltam. Meg
jegyzem, hogy nemcsak gabonát csé
peltünk, hanem szójababot is, egészen 
novemberig. Hajnalban négy órára ki
mentem a géphez, aztán bejöttem és 
tanítottam nyolctól tizenkettőig. Be
kaptam az ebédet és egy órakor már 
ismét a gépnél voltam. Orgonistaként 
is kerestem, mert a templomnak egy 
kihelyezett „leányvállalata” működött 
az egyik majorban. Minden hónapban 
egyszer kimentünk a plébánossal, aki 
megtartotta a misét én meg orgonál
tam hozzá...

.. .Ahol munka kínálkozott, azt elvál
laltam. Ilyen időket éltünk... Az 1937- 
es évben megpályáztam T aksonyban  
egy állást. Nevemmel és német nyelv
tudásommal megnyertem. T aksony  la
kossága abban az időben 75 -  80%- 
ban sváb volt. Igazi népművelői mun
kám ott és akkor kezdődött. Emlék
szem ácsoltunk egy szabadtéri színpa
dot a templom előtti téren. A templom 
dombon állt, a domboldalon pedig el
fért 4-5 ezer ember. Előadtuk a János  
V itéz t némi problémával. Lovon, lóhá
ton trombitáló színészekkel, valódi li
bákkal és birkákkal mutattuk be a da
rabot. A baj először a birkákkal történt. 
Mikor János megérkezett a nyájjal, volt



vagy 40 darab, a színpad közepén ösz- 
szefutottak, összedugták a fejüket és 
nem mentek semerre sem. Egyenként 
kellett letaszigálni őket a színpadról. 
Aztán komoly problémát okozott a je
lenet török háborúja is. Nem tudtam, 
hogy az ágyúkba mekkora töltetek kel
lenek. Amikor aztán a mozsarak meg
szólaltak az összes közeli ház ablakai 
betörtek, nagy volt a ribillió. Meg kel
lett a községet nyugtatni. Később aztán 
még számos népszínművet mutattunk 
be ... persze nem ennyire élethűen...

...Az 1930-as években engem is 
megérintett a gyöngyösbokréta. Nem 
vonzott igazán. Talán a mesterkéltség 
volt az, ami nem tetszett nekem. 
P aulini Bélával nem találkoztam, de 
megismerkedtem egy Papái Im re  nevű 
emberrel, aki járta az országot. Kutat
ta, kereste a jó táncosokat, ám a tánc
hoz nem értett...

...Megnősültem. Egy magyar lányt 
vettem el feleségül. HiLler már évek óta 
bömbölte a magáét Mondtam, men
jünk el. Ha a németek megnyerik a há
borút, az nem biztos, hogy nekem jó 
lesz, de az sem lesz jó, ha veszítenek. A 
hitleri terminológiában a magyar legfel
jebb harmadrendű nép besorolását 
kapja. Ha Szov je tun ió  nyeri a háborút 
az nekünk megint nem lesz jó. Tanács
talanok voltunk. Ezért maradtunk!...

...1942-ben Tápéra kerültem... T á 
pén  dolgozott egy S zo tyo la  István  nevű 
írnok, akitől megtudtam, hogy kán- 
lortanító választás lesz a településen. 
Gyere el -  mondta. Téged megválasz
tunk. írtam egy kérvényt. A pályázato
mat 23 igen és egy ellenében elfogad
ták. Állásom lett T ápén  1942-ben...

.. .Számomra nem volt idegen terület 
Tápé. Gyermekkoromban sokat jár
tunk ki futballozni a rétre, és különö
sen tetszett az, hogy az emberek nagy 
része népviseletben jár. A sokszínűség 
vonzza a gyermek szemét. Talán mint
ha húzott volna valami Tápé felé...

...A falu számomra igazán az élet is
koláját jelentette. Kezdetben a színját
szók felé orientálódtam. Különösen 
emlékezetes számomra a Csácsi p u sz tá n  
című darab. Adva van egy magyar be
tyár, aki kirabolja a szállítmányt, amit 
Becsből küldenek. A darab elég ellen
szenvesnek állítja be az osztrákokat... 
A figyelmem később egyre inkább az 
éneklés felé fordult. Megalakítottunk
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egy énekkart, amelynek kettős célt kel
lett szolgálni: egyházit és világit. Beval
lom: különösen kedveltem Bárdos Lajos 
és K odály Z o ltán  műveit...

...Közben katona lettem 1943 janu
ár és 1945 áprilisa között. Voltak, akik 
ezért később fasisztának tituláltak. Le
szerelésem után 1946-ban T örök Jós
ká t, Barlos M agdit és engem is felszólí
tottak arra, hogy valamelyik (Kommu
nista Párt, Kisgazdapárt, Parasztpárt ) 
pártba lépjünk be, mindenki legyen 
valamelyik párt tagja...

...Abban az időben különféle irá
nyultságú öntevékeny csoportok mű
ködtek Tápén. Mindegyik pártnak volt 
együttese. Ez komoly problémákat 
okozott még egy családon belül is. A fe
szültségek csökkentése érdekében 
megindultak a pártok közti tanácsko
zások, annak érdekében, hogy egyesí
teni kellene a kulturális közösségeket. 
Néhányan úgy vélték, hogy ez segítené 
elő a politikai egységet is... Tápé  eseté
ben Török Jóská t nem, személyemet vi
szont akarta a helyi vezetés. Ügy tu
dom, hogy Jóska szülei felkerültek az 
ún. „kuláklistára”, Jóskát letartóztatták 
és a kihallgatások során összeverték...

... M u h a ra i E lem ér. Ő  érdekes szín
folt volt a népművelői munkámban. 
Úgy vélem, hogy M u h a ra i nagyon kö
zel állt a parasztpáthoz, a népi írók
hoz, azokhoz, akik a felnövekvő nem
zedék fő oszlopának tekintették a pa
rasztság fiait. Nagyon jó kapcsolat ala
kult ki közöttünk. M u h a ra it ugyan 
próbáltuk megnyerni és bevonni a 
munkánkba, ám -  talán sokrétű elfog
laltságai miatt -  ez kevésbé sikerült...

... Nagy volt a készülődés Rákosi szü
letésnapjára. A régi iskolának két hasz
nálható terme volt, amely megtelt em
berekkel. Mindenki akart valamit pro
dukálni. [De mit is ír az újság. Nem a 
kedvetekért tettem ki. Véletlen, hogy 
itt van. Felolvasom. 1 Révai J ó zse f írja- 
mondja: „... az új szocialista falu kiala
kulásának útját nemcsak a gépállomá
sok jelzik, hanem a kultúrotthonok is, 
amelyekben a kocsma és a templom 
helyett a falu kulturális és társadalmi 
életének központjaivá kell válniuk. 
Olyan művészeti értékekkel fogták 
őket össze -  ez már minket dicsér - ,  
hogy amikor az egyforma régi tápai

pruszlikba, bő, virágos selyemszoknyá
ba öltözött lányok kikerültek a nézőtér 
elé, egyszerre felcsattan a taps ...” Az 
egyik műsorunk vezetőjéről például a 
következőket írta B oldizsár Iván, „...ez 
a tiszta arcú lány, vagy menyecske a 
múltban talán csak az urak cselédje le
hetett volna. Most olyan tiszta, csengő 
hangon, érthetően, csupa mosoly, csu
pa derű, ahogyan konferál...”

... Sok lehetőség... adódott azoknak, 
akik részt kívántak venni a község kö
zösségi életben. M olnár Im re, aki ének
tanár volt, akart valamit csinálni. Ad
tunk neki betanítási és vezénylési lehe
tőséget, ám valami oknál fogva kevésbé 
élt vele... Neheztelés volt-e benne, ma 
sem tudnám megmondani...

K É K

... Igen nagy sikert ért el a tápéi 
színjátszó csoport 1951. március 15- 
én a budapesti találkozón. Országos 
első helyezés értünk el. Kaptam is egy 
kitüntetést, a Magyar Népköztársaság 
Érdemérem arany fokozatát. T örök  
Jóska  pedig abban az elismerésben ré
szesült, hogy a VIT-en az ő tánccso
portja képviseli a magyarokat...

... A színjátszók műsora tulajdonkép
pen egy keretjáték volt Egy narrátor dal
lal és dallam nélküli szöveggel elmondja 
azt, amit el kell neki mondania és be
konferálja a számokat. Azzal kezdte, 
hogy a főhős találkozik a barátnőjével. A 
szöveg tele kínrímekkel és csasztuska- 
szerű mondatokkal. Középpontban egy 
lakodalom áll. A menyasszonyt gyertyá
val körültáncolják az öregasszonyok fe
kete tápéi ruhában. Amikor kiszalad a 
menyecske, akkor utána vágják ezeket a 
gyertyákat. Persze ott vannak a férfiak, 
akik gondoskodnak arról, hogy tűz ne 
legyen. Ez a termékenység jele. A tűz, a 
tojás, a mogyoró fa-vesszővel való 
fenékreverés, aprószentek napja mind
mind a termékenység szimbólumai...



... A műsor másik részében megcsi
náltuk a gyékén yest. Ez ugyanolyan, 
mint más vidéken a fosztóka. Össze
gyűlnek valahol, ahol a gyékénnyel 
kapcsolatos munkákat végzik. A lá
nyok már ott vannak, aztán egy csomó 
asszony, idősebb férfi és dalolva jön
nek a legények...

Visszahoztuk a la ko d a lm a st is. Mű
sorszám lett a m erigető. Történelmi 
tény, hogy a tápaiak a T iszából merí
tették a vizet, oly módon, hogy elkerí
tetek egy-egy kis területet. Azt jól be- 
sóderozták, ami azon átszűrődött az 
már tűrhetően tiszta víz vo lt...

... A munkásságunkat megelőzte egy 
szisztematikus anyaggyűjtés. M olnár  
Im re  kapta-vállalta azt a feladatot, 
hogy összegyűjti azokat a néprajzi tár
gyakat és dokumentumokat, melyek 
szükségesek voltak a hagyományok 
korszerű ápolásához. Rengeteget meg
ismertünk a múlt század utolsó két 
évtizedéről. Például beszélgettem 
olyan emberrel 1942-ben, aki a nagy 
árvíz idején 17 éves volt, szem és fül
tanúja volt az eseménynek. Akadt 
olyan is, aki elmesélte, hogy 1970-es 
években hogyan szervezték meg a 
kukoricatörést...

... Az lepett meg engem igazán, hogy 
a legtöbb nyilatkozó a nagyszüleire hi
vatkozott. A nagyapám, öregapám 
mondta, mert az apám nem ért rá, dol
gozott, de az öreg otthon pipált...

.... Nagyon fontosak az emberi kap
csolatok. Soha nem álltam oda a szín
padra, mint egy feszes valaki. Soha nem 
fordítottam sem a közönségnek, sem 
másnak hátat. Nem éreztem azt, hogy ta
nítóként vékony pénzűnek tekintenek. 
Tápén  a tanító képviselte az úriembert, a 
nadrágos emberi, a valakit... Értek 
vádak... Egyszer vettem részt olyan ebé
den, ahol a püspök is velünk ebédelt. 
Bérmálás volt. Meghívott a plébános...

... Tápé  valamennyi családjának va
lamilyen tagja valamikor tagja volt a 
tápéi együttesnek. Ez fantasztikus...

... Az 1957 után hivatalnoki munkát 
vállaltam. Szeged  város népművelési cso
portjának vezetője lettem. Meg kell emlí
tenem. Dénes Leó polgánnesterrel, majd 
tanácselnökkel komoly összetűzésem tá
madt. Egy tanácsülésen felállt és el
mondta, hogy a magyar népdalok nem 
sokat érők, mert nem fejeznek ki sem
mit. Az orosz népdalok azonban igen.
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Erre én azt mondtam, hogy ezzel nem 
értek egyet, sőt kereken visszautasítom. 
Ez az 1950-es években történt. Éreztem, 
hogy ezzel betettem magam mögött a ka
put. Kértem a Végrehajtó Bizottságot, 
hogy helyezzenek vissza valamelyik is
kolába. így letten a Tisza-parti iskola 
igazgatója, ahonnan a minisztérium 
meghívott a tanítóképzőbe, melyet 
1963. március 8-án megszüntettek, mert 
a főhatóság feleslegesnek tartotta. Köz
ben megszereztem a doktori címet...

... Engem átvett a Szegedi Tanárképző 
Főiskola. Keresett a zeneiskola is. Nem 
vállaltam, mert ott a hangszeres tanáro
kon volt a hangsúly. Én játszottam ezen- 
azon, de nem annyira, hogy a tanárok 
között megálljam a helyemet...

... Papp G yu la  az akkon elnökhelyet
tes azt mondja: szeretnénk kiemelni. 
Azt válaszoltam erre, hogy népműve
lést szeretnék tanítani -  feleltem neki. 
Akkor volt a harmadévesek részére az 
első félévben ilyen stúdium. Megkap
tam. Munkatársaimnak nyertem meg 
Tóthpál Jóskát, Barna Lacit, Szigeti M ik 
lóst, M iklós S a n y it és M o ln á r  Z o ltánnét.

. . . Rájöttem arra, hogy amit Tápén  
meg tudtam csinálni, azt Szegeden  nem 
lehet. Elmentem a konzervgyárba, abból 
kiindulva, hogy ott sok tápéi dolgozik. 
Volt némi eredmény. Létrejött egy zene
kar, amit Budai Sándor  vezetett. Tőlem 
tanulta meg azt, hogy aki érvényesülni 
akar, annak tudni kell. Voltaképp innen 
indult Sándor szakmai karrieije...

.... Összeállítottam egy ének-zenei 
anyagot. Jómagam sokat köszönhetek 
Péczeli A tti lá n a k  és ijj. Lelle  Jó zse fnek. 
Kicsit hibáztatom J u h á sz  A n ta lt  é s  Ilia 
M ihá ly t, hogy ők kiválasztották a 106 
dal felét, és a kötetben csak ez a fél ki
választott jelent meg. A hiányzó másik 
fél keresztmetszetet adott volna a tápai 
népdalok variánsairól. Az igazsághoz 
tartozik, hogy a kötet lektora Sárosi 
B á lin t ugyancsak helybenhagyta a 
szerkesztői döntést... Belátom azt is, 
hogy hibát követtem el, amikor nem 
álltam ki a (pedagógiai) közművelődé
si nyári egyetem mellett...

... Azt gondolom, hogy a népm űvelés  
egyenlő a népm űvelővel. Adva van egy 
S teiner Béla Pitvaroson. Amíg Béla ott 
volt, olyan együttes működött, ének, 
zene, tánc és színjátszás létezett, hogy le

a kalapot. Amikor Béla eljött, megszűnt 
minden. Ez a szakma személy és szemé
lyiség függő! Komolyan szükséges tu
domásul venni azt, hogy nem a népmű
velőhöz igazodik a falu, hanem a nép
művelőnek kell igazodnia a faluhoz!

Fontos az emberség a humánum, a 
humánus magatartás. A másikat is em
bernek kell nézni, akármilyen keveset 
is tu d ... és segíteni kell... Csak a tudás 
az erős és a gazdag tud hatékonyan se
gíteni! E llenszolgáltatást és há lá t pedig ne 
v á r ja to k .. .és sa jn o s ... ne fe led jé tek , a k ik 
nek segítetek, néha a zo k  közü l k c iü ln c k  ki 
a legádázabb e llen sége itek ...

. . .  Kapcsolataim a volt hallgatókkal? 
Nemrég Sopronban  jártam. A feleségem 
bement egy üzletbe, magam a kirakato
kat néztem. A kirakatok nézése közben 
a vállamon egy súlyos kéz nyomását 
éreztem. „Az elvtársat letartóztatjuk” -  
hangzott a szöveg. A büntetés végrehaj
tó intézet tisztjei álltak körül, akiket én 
tanítottam. Arra invitáltak, hogy igyák 
meg velük egy pohár italt. Mondtam, 
hogy nem lehet, mert a feleségem vásá
rol a boltban. Erre bemegy az egyik az 
üzletbe, belekarol a feleségem karjába, 
és azt mondja: asszonyom az Ön félje a 
világ legnagyszerűbb embere, ezért a vé
delmünket élvezi!... Jó érzés volt, hogy 
megismertek a volt tanítványaim...

... A népművelés nélkülözhetetlen 
velejárója a szo lid a iitá s  a seg ítőkészség  
é s  a to lerancia . Fiűk, e z t soha ne fe le jts é 
tek  e l . . .  ”

JEGYZET

1 Waldmann József, a Juhász Gyula Tanár
képző Főiskola tanszékvezető főiskolai 
docenseként számos alkalommal megfor
dult az interjút készítő munkahelyen. Se
gítette a Bordányi Művelődési Ház, majd 
később az újszegedi November 7 (ma Bá
lint Sándor nevét viselő) Művelődési Köz
pont ismeretterjesztő tevékenységet. 
Nyugdíjba vonulását követően az interjút 
közlő -  Józsi bácsi személyes ajánlására -
1978- ban gyakorlatvezetőként, majd
1979- től főiskolai tanársegédként kap
csolódhatott be a Juhász Gyula Tanár
képző Főiskola keretei között induló fel
sőfokú népművelő képzésbe. Eszik Zoltán 
közreműködésével, rögzített interjúra a 
már a gyógyíthatatlan nagybeteg és nehe
zen kommunikáló Józsi bácsival 1980. 
április 10-én került sor.



Szécsiné Járási 
Anikó

Bevezető

Munkámban a rendezvényszervezés 
egy meglehetősen speciális, ugyanakkor 
rendkívül lényeges elemével fogok fog
lalkozni, mellyel gyakran találkozhat
nak egy-egy üzleti vagy szakmai ren
dezvény résztvevői, mégis kevesen van
nak tisztában a rá vonatkozó viselkedé
si és egyéb szabályokkal. Ez az elem pe
dig nem más, mint a gasztronómia, hi
szen a rendezvények többségének része 
valamiféle vendéglátás, mely a főese
mény jellegének megfelelően az egysze
rűtől a luxusig, igen sokféle lehet. Első
sorban az üzleti rendezvények esetében 
hangsúlyos szervezési rész, de máshol

hatnak a zsidó vallásúak, vagy például 
a vegetarianizmus hívei sem, nem be
szélve arról, hogy a társaságban lehet
nek olyan személyek is, akik betegsé
gük miatt speciális diétára szorulnak.

A vallással kapcsolatos alapvető étke
zési szabályok összefoglalására álljon 
itt egy rövidke összehasonlító táblázat! 
A rendszerezés alapját képező kutatás
ban hét vallás egy-egy neves képviselő
jének ugyanazt a tíz kérdést tették fel 
étkezési szokásaikkal, előírásaikkal 
kapcsolatosan. A táblázat ezen kérdé
sekre adott válaszaikat összegzi.1

Mivel e tanulmány keretei nem te
szik lehetővé a részletesebb elemzést, 
ezért csak néhány jellemzőt emelek ki: 
jól látható, hogy az egymáshoz terüle-

A rendezvénygasztronómia 
szépségei és buktatói k é k

is szóba kerülhet a gasztronómia. Cé
lom, hogy bemutassam: a gasztronómia 
nem pusztán szórakozás.

A terület számos veszélyt rejt magában 
a vendég és a szervező szempontjából is. 
Sok magas rangú vagy anyagilag előkelő 
helyzetű vendég sem tudja például, ho
gyan illik étkezni egy fogadáson (bizo
nyára mindenki látott már jól megrakott 
tányérokkal lavírozó „kiéhezett” embe
reket egy-egy ilyen rendezvény alkalmá
val), és arról is keringenek rémtörténe
tek a szakirodalomban, hogy vannak, 
aki nem tudják, mennyi alkoholt illik 
fogyasztani például egy koktélpartin. De 
hagyjuk a kirívó eseteket, maradjunk 
meg ennél hétköznapibb szinten: az át
lagember egész biztosan zavarba jön, 
hogy melyik ételhez melyik evőeszközt 
válassza az óriási kínálatból.

Szervezőként sem egyszerű az ese
mény, hiszen meglehetősen bonyolult 
feladat az összes vendég igényeit figye
lembe venni. Semmiképpen sem sza
bad azonban megfeledkezni a vendé
gek vallásáról és étkezési szokásairól, 
hiszen bizonyos ételeket nem fogyaszt-

tileg közelebb található vallások bizo
nyos kérdésekben hasonlóan véleked
nek, például a katolikus és a protes
táns hívők körében is bűn pazarolni 
az ételt. E kitétel magyarázata elsősor
ban az európai táplálkozástörténetben 
keresendő, hiszen a Római Birodalom 
bukása óta rengeteg természeti csapás, 
háború, illetve járvány volt ezen a te
rületen, mely nyilvánvalóan befolyá
solta a megfelelő táplálékellátást. Vagy 
egy másik példa: az ázsiai területen 
előforduló vallásokban korlátozások 
vannak a húsfogyasztást illetően, igaz, 
ezek vallásonként eltérő jellegűek. A 
táblázat, annak ellenére, hogy csak né
hány jellemzőt vizsgál, egyértelművé 
teszi számunkra, hogy mindig utána 
kell néznünk, vendégeink milyen val
lásúak, és adott esetben pontosan is
mernünk kell az illető vallás étkezési 
előírásait, mert tévedésünk akár poli
tikai konfliktushelyzetet is teremthet.

Ha ezt a kérdést tisztáztuk, további bo
nyodalmat jelent az ülésrend megszer
vezése, hiszen egy oldottabb, kötetle
nebb rendezvényformáról van szó, ahol
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A kultúra nyomában az egymás mellett ülőknek elkerülhetet-
& t^ ^ ^ S S Í£ Í l l i Í Í  lenül szólniuk kell egymáshoz. Ezért

gondosan ügyeljünk rá, hogy ellenségek 
ne kerüljenek egymás mellé még akkor 
sem, ha a protokolláris sorrend azt kí
vánná, hiszen kettejük esetleges vitája 
nagyobb problémát okozhat, mint a 
protokolltól való apró eltérés.

Természetesen számtalan kérdés vető
dik fel ezeken túl is egy-egy adott ren
dezvény esetében. A következő részben 
ezeket tekintem át.

Gasztronómiai rendezvények 
általános szervezési feladatai

Az előkészítés során elsőként a ren
dezvényszervezésben megszokott

KÉ

kérdésekre kell válaszolnunk: kiknek 
szól a rendezvény? ki a megrendelő? 
mi a célja a rendezvénnyel? mikor és 
hol lesz? milyen anyagi, tárgyi és sze
mélyi források állnak rendelkezé
sünkre?

Az elsődleges feladat tehát a meghí
vottak körének meghatározása: gaszt
ronómiai rendezvényt többnyire a 
megrendelő számára fontos szemé
lyeknek, például üzleti partnereknek, 
támogatóknak szokás szervezni. Ha 
nagyobb rendezvény kiegészítő ese
ményeként van jelen a gasztronómia, 
úgy célunk lehet a VIP-személyek 
megvendégelése is.

Ha tudjuk, kiket akarunk meghívni, a 
létszám ismeretében kiválaszthatjuk az 
alkalom jellegének leginkább megfelelő 
helyszínt. A döntésnél elsődleges a 
megfelelő színvonal, de természetesen 
az ár sem elhanyagolható tényező.

Ha megvan a helyszín, a következő 
tennivaló a fogadóbizottság kijelölése 
a vendéglátók soraiból, hiszen az ér
kező vendégeket (fontosságuk miatt) 
személyesen kell fogadni.

HR

n
e

m

A 
nő

k 
az

on
ba

n 
ne

m
 

lé
ph

et
ne

k 
be

 a
 k

on
y

há
ba

, a
m

ik
or

 
m

en
st

ru
ál

na
k.

n
e

m

ig
e

n

A 
ha

lá
l 

be
kö

ve
tk

ez
te

 
ut

án
 tí

z 
na

pi
g 

cs
ak

 
ny

er
s, 

eg
ys

ze
rű

 
ét

el
ek

et
 fo

gy
as

zt
un

k,
 

és
 c

sa
k 

vi
ze

t s
za

ba
d

in
ni

._
__

__
__

__
__

__
__

_
ig

e
n

Ét
ke

zé
s 

el
őt

t k
öt

el
ez

ő 
fü

rd
őt

 v
en

ni
 é

s 
tis

zt
a 

ru
há

ba
 ö

ltö
zn

i. 
K

ül
ön

bö
ző

 k
as

zt
ok

ba
 

ta
rto

zó
 e

m
be

re
k 

ne
m

 e
he

tn
ek

 e
gy

üt
t.

ig
e

n

A
 k

on
yh

a 
a 

há
z 

le
gs

ze
nt

eb
b 

he
ly

e.
 

M
in

de
nk

i m
ag

áb
an

,
cs

en
db

en
 e

sz
ik

._
__

__
_

h
in

d
u

iz
m

u
s

__
__

__
__

__
__

__
_

n
e

m

n
e

m

ig
e

n

H
a 

az
 e

lh
un

yt
 v

eg
et

á
riá

nu
s 

vo
lt,

 n
em

 
sz

ab
ad

 h
ús

t e
nn

i 
a 

te
m

et
és

 u
tá

n.

ig
e

n

A
z 

id
ős

ek
 ti

sz
te

le
té

t 
sz

ol
gá

lja
, h

og
y 

ők
 a

 
tö

bb
ie

k 
el

őt
t k

ez
d

he
tn

ek
 e

nn
i.

n
e

m

b
u

d
d

h
iz

m
u

s
__

__
__

__
__

__
__

_

n
e

m

n
e

m

7-
8 

év
es

 k
or

ig
 a

zo
nb

an
 

a 
gy

er
ek

ek
ne

k 
ne

m
 k

el
l 

bö
jtö

ln
iü

k.

n
e

m

ig
e

n

M
ég

 a
 s

ze
rz

et
es

ek
ne

k 
is 

til
os

 v
is

??
sz

au
ta

sí
ta

ni
uk

 
ol

ya
n 

ét
el

t, 
m

el
ye

t 
el

ős
zö

r k
ín

ál
 v

al
ak

i. 
A 

m
ás

od
ik

 k
ín

ál
ás

ra
 

el
m

ag
ya

rá
zh

at
já

k,
 h

og
y 

na
gy

bö
jtö

t t
ar

ta
na

k.
 

n
e

m

g
ö

r
ö

g
k

e
le

ti
__

__
__

__
__

__
__

__
__

_

n
e

m

Er
ed

et
ile

g 
vo

lta
k 

ol
ya

n 
tö

rv
é

ny
ek

, a
m

el
ye

k 
ér

te
lm

éb
en

 a
 

nő
k 

rit
uá

lis
 f

ür
dő

t v
et

te
k 

ét
ke


zé

s 
el

őt
t.

ig
e

n

Lá
ny

ok
na

k 
12

, f
iú

kn
ak

 1
3 

év
es

 
ko

r f
öl

öt
t n

em
 s

za
ba

d 
til

to
tt 

ét
el

ek
et

 a
dn

i.

ig
e

n

A
 h

al
ál

 b
ek

öv
et

ke
zt

ét
ől

 a
 te


m

et
és

ig
 a

 c
sa

lá
d 

ne
m

 e
he

t 
hú

st
 

és
 n

em
 i

ha
t b

or
t.

ig
e

n

N
em

 s
za

ba
d 

fő
tt 

ét
el

t e
lfo

ga
dn

i 
ne

m
 z

si
dó

kt
ól

, m
ég

 a
kk

or
 s

em
, 

ha
 a

z 
cs

ak
 k

ós
er

 é
le

lm
is

ze
re

k
bő

l k
és

zü
lt.

ig
e

n

K
en

yé
r f

og
ya

sz
tá

sa
 e

lő
tt 

kö
te


le

ző
 a

 ri
tu

ál
is

 m
os

dá
s.

 É
tk

ez
és

 
el

őt
t é

s 
ut

án
 m

in
de

n 
ét

el
t m

eg
ke

ll 
ál

da
ni

._
__

__
__

__
__

__
__

__
__

ju
d

a
iz

m
u

s
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__

n
e

m

A 
nő

k 
m

en
te

sü
ln

ek
 

a 
bö

jt 
al

ól
, h

a 
m

en
st

ru


ál
na

k,
 a

 s
zü

lé
s 

kö
ve

t
ke

zt
éb

en
 v

ér
t v

es
zt

et


te
k,

 h
a 

te
rh

es
ek

 v
ag

y
sz

op
ta

tn
ak

._
__

__
__

__
__

__
_

n
e

m

Se
rd

ül
ők

or
ig

 m
en


te

sü
ln

ek
 a

 b
öj

t a
ló

l.

n
e

m

ig
e

n

A
 b

al
 k

éz
 h

as
zn

ál
at

át
 

he
ly

es
eb

b 
m

el
lő

zn
i a

z 
ét

ke
zé

s 
so

rá
n.

ig
e

n

K
ez

et
 k

el
l m

os
ni

, m
ég


pe

di
g 

el
ős

zö
r a

 jo
bb

 
ke

ze
t.

is
z

lá
m

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__

n
e

m

n
e

m

n
e

m

ig
e

n

M
in

de
n 

ét
ke

zé
s 

el
őt

t 
és

 u
tá

n 
há

lá
t k

el
l 

ad
nu

nk
 I

st
en

ne
k.

n
e

m

A
z 

ét
el

t a
zo

nb
an

 b
űn

 
pa

za
ro

ln
i.

p
r

o
te

s
ta

n
ti

z
m

u
s

__
__

__
__

_

n
e

m

A 
nő

kn
ek

 a
zo

nb
an

 
te

rh
es

sé
gü

k 
al

at
t n

em
 

ke
ll 

bö
jtö

ln
iü

k.

n
e

m

A 
gy

er
m

ek
ek

 a
zo

n
ba

n 
14

 é
ve

s 
ko

ru
ki

g 
ne

m
 b

öj
tö

ln
ek

.

n
e

m

ig
e

n

M
in

de
n 

ét
ke

zé
s 

el
őt

t 
és

 u
tá

n 
há

lá
t k

el
l 

ad
nu

nk
 I

st
en

ne
k.

n
e

m

A
z 

ét
el

t a
zo

nb
an

 n
em

 
sz

ab
ad

 p
az

ar
ol

ni
.

k
a

to
li

c
iz

m
u

s
__

__
__

__
__

__
__

El
té

rn
ek

 a
 f

ér
fi

ak
ra

, i
lle

tv
e 

a 
' n

ők
re

 v
on

at
ko

zó
 

ét
ke

zé
si

 s
za


bá

ly
ok

?

V
an

na
k 

cs
ak

 a
 

gy
er

m
ek

ek
re

 
ér

vé
ny

es
 k

ü
lö

nl
eg

es
 é

tk
ez

és
i

el
őí

rá
so

k?
__

__
__

__
V

an
na

k 
a 

te


m
et

és
ek

 id
ej

én
 

be
ta

rta
nd

ó 
ét

ke
zé

si
 s

za


bá
ly

ok
?

V
an

na
k 

az
 é

tk
e

zé
s 

so
rr

en
dj

ér
e 

vo
na

tk
oz

ó 
sz

a
bá

ly
ok

?

V
an

na
k 

sp
ec

iá
lis

 
ét

ke
zé

si
 s

ze
rta

rtá


so
k?



Következő feladatunk a meghívók el
készíttetése, melyen minden fontos 
tudnivalót fel kell tüntetnünk: a helyet, 
az időpontot, a rendezvény jellegét, és 
ez utóbbival összefüggésben az öltöz
ködési előírásokat. A meghívón jelez
nünk kell azt is, hogy a megjelenésről 
visszajelzést kérünk, mert a szervezés a 
létszám ismerete nélkül elképzelhetet
len: enélkül nem határozható meg az 
ételek és italok, a terítékek mennyisé
ge, de az ülőhelyek száma sem. A meg
hívásra érkező visszajelzések alapján 
készíthetjük el az ültetési rendet 
(amennyiben ültetéses alkalomról van 
szó), figyelembe véve a protokolláris 
rangsort, és a fentebb említett emberi 
kapcsolatokat.
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Ezt követi a menü- és italsorok ösz- 
szeállítása, egyeztetése, a bevezetőben 
részletezett vallási és étkezési szoká
sok alapul vételével.

Ha minden összeáll, az előzetes 
munka utolsó fázisa az áralku megkö
tése a vendéglátóhellyel. A lebonyolí
tás minden egyes esetben speciális 
szabályok szerint zajlik, erre a követ
kező fejezetben térek ki. A befejezést 
tekintve minden gasztronómiai ren
dezvény hasonló: az étkezés végét a 
fővendég távozási szándéka jelzi.

Ültetéses és álló alkalmak
szervezése

Szorosan véve csaknem kizárólag ven
déglátásról, annak különböző formái
ról van szó, melyek a partnerrel való 
találkozás kötetlen keretét adják, cél
juk a kapcsolatok kiszélesítése, a jó vi
szony ápolása, a kellemes képzettársí
tás a gasztronómiai élmény révén.

A vendéglátás többféle lehet, ez min
dig az alkalomtól függ. Elsődlegesen 
álló és ültetéses alkalmakat különböz-
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tétünk meg, de ezeken belül is több 
alcsoport található.

Ültetéses alkalmak esetében fontos a 
fogások sorrendje, az ízek és a színek 
harmóniája. Ez többek között azt jelen
ti, hogy az egymást követő fogások jel
legükben eltérőek legyenek (tehát pél
dául halászlé után ne adjunk sertéspör
költet), valamint azt is, hogy a válasz
tékban érvényesítsük az idényszerűsé
get. Rendkívül fontos szerepe van a lát
ványnak is: a szépen, ízlésesen tálalt 
étel fokozza a vendégek étvágyát.

Az ültetéses étkezéseknél a francia 
étkezési rendet alkalmazzák: hideg 
előétel, leves, meleg előétel, főétel(ek), 
sajtok, desszertek, gyümölcsök, kávé 
és tea. Az italokat az ételek jellege sze
rint válogatják és szolgálják fel, min
dig a húsételhez igazodva, például a 
fehér húshoz nehezebb fehérbor (ba
dacsonyi), a barna húshoz nehezebb 
vörösbor (egri, villányi) illik.

Az ültetési rendet többnyire 
ültetőkártyák jelzik, de van olyan ren
dezvény is, amelyen érkezés után szó
ban ismertetik az ülésrendet.

Az álló alkalom tipikus jellemzője a 
nevében is megtalálható: az ételeket és 
az italokat az ilyen típusú rendezvé
nyeken állva kell elfogyasztani, ülő
hely általában nincs, vagy csak nagyon 
kevés (utóbbi esetben a hölgyeknek és 
az időseknek van fenntartva). Az álló 
alkalom lehet például állófogadás vagy 
koktélparti, ennek előírásait a követ
kező alfejezetben részletezem.
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Az állófogadás formális, hivatalos jelle
gű, ünnepélyes alkalom, belépni csak 
meghívóval lehet, melyen feltüntetik a 
kívánt öltözetet is: uraknak frakk vagy 
szmoking, hölgyeknek nappal kisesté- 
lyi, este nagyestélyi. A meghívó nem 
kötelez megjelenésre, de megtisztelte
tésnek vehető. A rendezvény célja 
többnyire munkaalkalom vagy bemu
tatkozás, tehát a szervező (házigazda) 
egy adott téma érintett partnereit, kép
viselőit látja vendégül.

Állófogadás délben, délután vagy es
te rendezhető, időtartama délben egy, 
este másfél, két óra. A vendégek foga

dásakor a házigazda, illetve a vendég
látók a bejáratnál egy vonalban feláll
va, egyenként üdvözlik a vendégeket, 
akik kezet szorítanak a fogadóbizott
sággal és megállás nélkül, folyamato
san továbbhaladnak.

A meghívott vendégek bárkivel be
szélgetést kezdeményezhetnek, úgy, 
hogy üdvözlik egymást, kezet fognak 
vagy bemutatkoznak.

A vendégeket érkezéskor a felszolgá
lók itallal kínálják, ha sok a vendég, 
italpultnál szolgálják ki őket. A fogadó 
ital lehet bármilyen rövidital. A ven
dégfogadás után pohárköszöntő van, 
ezért a fogadó italt nem illik azonnal 
meginni, hagyni kell belőle a köszön
tőre, melynek végén koccintani nem 
szükséges, legfeljebb azokkal, akikkel 
éppen beszélgetünk. A fogadás köz
ben bort, sört kínálnak, a végén kávét. 
Különleges alkalmakkor konyakkal 
vagy pezsgővel zárnak.

A vendéglátás többnyire büféasztalról 
történik, de előfordulhat, hogy az étele
ket a felszolgálók kínálják körbe tálcák
ról. Hideg és meleg ételek is felszolgál
hatok. Ezen kívül desszertek, gyümöl
csök is szerepelnek a kínálatban. Az 
ételeket a terem közepén vagy a falnál 
felállított, kasírozott svédasztalról sze
dik a vendégek, vagy szeivírozzák a 
pincérek. A meleg ételeket chafingben 
tárolják, vagyis olyan edényzetben, 
melyben melegen tartható.

A tányérokat, szalvétákat, evőeszkö
zöket (kanál, villa) és hamutartókat a 
kisegítő asztalon helyezik el. Az étke
zés végeztével ezeket egy másik, erre 
kijelölt asztalra helyezik.

A fogadás végén el kell búcsúztatni a 
vendégeket, ez a házigazda feladata, 
hasonlóképpen az üdvözléshez.

A ko k té lp a rti hagyománya az USA-ból 
származik, a fogadás egyszerűbb for
mája. Az öltözet viszonylag kötetlen, 
csak a szerény elegancia követelmény 
(nőknek kimondottan ilyen alkalomra 
készül a koktélruha). Az érkezés és a 
távozás ideje is szabadabb, mint az ál
lófogadás esetében.

Csak néhányféle italt, valamint apró
süteményt vagy szendvicsfalatkákat 
szolgálnak fel, tehát jóval szerényebb 
a kínálat, mint az előző rendezvény faj
tánál. Az italokat a felszolgálók kínál
ják körbe, ezek lehetnek röviditalok
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felszolgálókon keresztül italkocsiról, 
tálcáról, sőt rendeléses formában is.

A vendégek kötetlenül felállhatnak, 
újra szedhetnek maguknak, de a sajt, 
gyümölcs, desszert felszolgálását már 
rendszerint a felszolgálók végzik. A 
felszolgálóknak nagy figyelmet kell 
fordítaniuk az asztalon levő használt 
és üres edényzet folyamatos leszedésé
re. A vendégek szabad mozgása, a tár
saságon belüli helycserék miatt a po
harakat is le kell szedni.

Előfordulhat, hogy a kávé másik helyi
ségben, a szalonban kerül szervírozásra, 
ez egyúttal jelzi a rendezvény végét is.

Ültetéses alkalmak

A  m u n k a e b é d  és a m unkavacsora  hagyo
mányát is a gyakorlati élet alakította ki. 
Jellegében viszonylag kötetlen, mégis 
hivatalos jellegű, melynek keretén be
lül gyakran folytatódik a munka, a 
megbeszélés. Célszerű a tárgyaláshoz 
közeli étteremben, annak különtermé
ben rendezni. Protokolláris ültetés jel
lemzi, a helyeket ültetőkártyák jelzik, 
külső ünnepélyesség -  például cég
zászló vagy virág -  nem alapkövetel
mény, de az alkalom jellegétől függően 
kérhető. A menü előre megrendelhető, 
de lehet akár étlapról is választani. Az 
általánosan elterjedt forma szerint a 
vendégek menüsorból választhatnak. 
A fogások száma 3-4, ilyenkor az étke
zési sorrendet a menükártya jelzi. Ital

vagy hosszú italok, ezen felül többféle 
üdítőital, esetleg cgy-egy fajta bor is a 
vendégek rendelkezésére áll.

Belépés csak meghívóval (de a meghí
vás lehel informális, például történhet 
telefonon is). Szokásos időpontja: dél
előtt 11-13 vagy este 18-20 óra kö
zött, de bármikor rendezhető. Kötetlen 
kikapcsolódási, beszélgetési alkalom. 
Időtartama napközben körülbelül fél 
óra, este maximum másfél óráig tart.

A  p arti általában valamilyen ünnep
hez kapcsolódóan divatos: karácsony, 
szilveszter, farsang alkalmával szokták 
rendezni.

Népszerű változata a gard en  p a r ty , 
melyet kerti fogadásnak vagy kerti 
koktélpartinak is nevezhetnénk, csak 
kicsit más kínálattal: a garden partyn 
sokféle salátát szolgálnak fel, érvénye
sítve az idényjelleget (mint egyik fon
tos gasztronómiai alapelvet). A kerti 
parti jellemző étele a grill. Minthogy 
rendezese a nyári hónapokra esik, a 
szabadban rendezik, ez sokféle lehető
séget ad a rendezvény színesítésére. 
Szervezése során fontos figyelembe 
venni az időjárási körülményeket.

Á lló -ü lő  fog a d á s  (buffet-dinner) 
Átmenet az állófogadás és az ültetéses 
étkezés között. Rendszerint a vacsorát 
helyettesíti, de az ültetéses alkalomnál 
kevésbé formális, ezért rugalmas, kön
nyen bonyolítható és közkedvelt for
ma. Időtartama kb. két óra, az érkezés 
módja a fogadáshoz hasonló, távozás a 
fővendég búcsúzását követően. A házi
gazda állva fogadja a vendégeket, akik 
ezt követően aperitifet kapnak, állva 
gyülekeznek és társalognak.

A teremben az ételek büféasztalokon 
vannak elhelyezve, több fogásnak meg
felelő választékban: hidegtálak, meleg 
ételek (chafingben), desszertek, gyü
mölcsök, sajtok. A vendégek az étke
zést a házigazda invitálására kezdik 
meg úgy, hogy a büféhez mennek, ahol 
felszolgálók segédkeznek az ételek sze
désében -  majd kisebb társaságokban 
helyet foglalnak az asztaloknál. A helyi
ségben ugyanis a meghívott vendégek 
teljes létszámára asztalok vannak elhe
lyezve, ahol az ültetés általában kötet
len, bár a díszvendégek számára a köz
ponti helyen álló asztalt lefoglalják.

Az ital kínálására italbüfét állítanak 
fel, de ezek felszolgálása történhet a

Az ültetéses alkalmak esetében az 
összes vendég számára vannak ülőhe
lyek a teremben. A vendéglátás mérté
ke azonban a céltól függően rendkívül 
sokléle lehet. A fejezetben csak néhá
nyat emelek ki.

A k ínálás a tárgya lóaszta lná l legyen 
egyszerű, szerény, de gyakorlatias. 
Összetétele, mennyisége a tárgyalás 
időtartamától függ. A tárgyalóasztalra 
előre be lehet készíteni: a mappát, az 
íróeszközt, a poharakat, az üdítőitalo
kat, a sós süteményt, a papírszalvétát, 
a hamutartót -  esetleg a virágdíszt. A 
kávé és a tea felszolgálása már menet 
közben történik. Ügyelni kell arra, 
hogy a szervírozás ne zavarja meg a 
tárgyalás menetét, ezért halkan és ta
pintatosan kell végezni. Ha az üdítő 
felmelegedett, a szünetben cseréljük 
hidegre, vagy szolgáljunk fel mellé je
get. Ilyenkor hozzunk tiszta hamutar
tókat is.

A villásreggeli szűk körben zajló ven
déglátást forma, időtartama nem halad
ja meg az 1 órát, időpontja délelőtt 
9-10 óra körül szokásos. A villásregge
li munkaebéd jellegű étkezés, mely 
ételválasztékában egyesíti a reggeli és 
az ebéd ételeit. Hidegtálakat és az álló
fogadáson is megszokott meleg ételeket 
kínálunk ilyenkor. Az aperitiftől el le
het tekinteni, szokás azonban sört, to
vábbá a kávéhoz konyakot szervírozni. 
Az alkalom az étkezés mellett kötetlen 
beszélgetésre is lehetőséget nyújt.
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ként bor vagy sör, illetve üdítő fo
gyasztható. Pohárköszöntő rendszerint 
nincs, de a házigazdának illik néhány 
üdvözlő szót mondania.

A d íszé tke zé s  a legünnepélyesebb for
ma, a legnívósabb, legelőkelőbb gaszt
ronómiai vonatkozású rendezvény. 
Tekintélyét az előkelő helyszín, az ele
gáns díszítés, az értékes teríték és a 
különleges ételek adják meg. Ilyen al
kalmakkor „gála” porcelánnal, ezüst 
tálaló- és evőeszközökkel terítenek. 
Szép abroszok, textilszalvéták, elegáns 
kristálypoharak sora található az asz
talokon, ezen kívül gyertyák, virágdí
szek emelik a rendezvény fényét.

Az időponttól függően megkülön
böztetünk díszebédet és díszvacsorát. 
Szervezése protokolláris keretek kö
zött zajlik: előzetesen meghívót külde
nek, és a meghívást vissza kell igazol
ni. Ennek megfelelően a létszám kö
tött. A díszétkezés időtartama 2-3 óra.

A meghívók a meghívottak előtt fél 
órával érkeznek, ellenőrzik az előké
születeket. A bejáratnál fogadják a



vendégeket. A pontos megjelenés kö
telező! A vendégeket üdvözlés után 
aperitiffel kínálják a felszolgálók. Az 
ültetési rend ismertetése után kezdő
dik az étkezés.

Elő- és főételeket, desszertet és kávét 
szolgálnak fel. Jellegzetessége, hogy az 
összes ételt egyszerre hozzák be. Ezt a 
vendéglátásban tükörszerviznek neve
zik, időpontját a teremfőnök jelzi a 
személyzetnek. A díszétkezésen 5-8 
féle fogás van, az étkezés menetét a 
vendégek számára a menükártyák jel
zik. Az étel- és italsort a gasztronómiai 
szabályok figyelembevételével kell ösz- 
szeállítani (a vendégek vallása, étkezé
si szokásai valamint az alapanyagok 
idényszerűsége meghatározó).

Minden vendég előtt ásványvíz van, 
és minden fogáshoz a hozzá illő italt 
kínálják. Ügyelni kell arra, hogy az 
italok az ételt követően azonnal legye
nek betöltve. Díszétkezésnél nem kell 
a borokat bemutatni vagy kóstoltatni 
(ezt elvben a vendéglátó előre elvégzi).

A díszétkezés fontos, elmaradhatat
lan és ünnepélyes eleme a p o h á rkö 
szöntő . Ezt először mindig a vendéglá
tó mondja, majd a meghívott fővendég 
válaszol. Ezután csak akkor folytatód
nak további köszöntők, ha többoldalú 
és egyenrangú delegációk vesznek 
részt az étkezésen. A köszöntő ideje az 
első hal- vagy húsfogás után van, ami
kor a tányérokat már leszedték.

A pohárköszöntőt mondó mindig feláll 
a helyéről -  ez egyben a figyelemfelhívás 
módszere is. A beszéd közben inni, do
hányozni vagy beszélgetni nem illik.

A felszolgálóknak ügyelniük kell ar
ra, hogy a pohárköszöntő előtt a po
harakat teletöltsék, ezt követően a fel
szolgálást be kell szüntetni, s ha zárt 
teremben vannak, akkor helyes, ha a 
felszolgálók elhagyják a termet.

A kultúra nyomában
1 * — &ÊÊÉÊÎM US ű r i
A pohárköszöntő első eleme a főven

dég, majd a többi női és férfi vendég 
megszólítása és üdvözlése. Ezután az 
alkalom méltatása következik, és a be
széd a jókívánságok kifejezésével zárul.

Utána koccintás következik -  az asz
tal elrendezésétől függően ez lehet 
csak a pohár megemelése, vagy kor- 
tyintás az italból. Ha a köszöntő az or
szág vezetőire, vagy az uralkodóra 
hangzik el, akkor mindenki felállva 
koccint. A válaszköszöntő hasonló ce
remóniával zajlik le.

A kávé felszolgálása már a vacsora 
végének közeledtét jelzi, ennek elfo
gyasztása többnyire már másik helyi
ségben (a szalonban) történik.

A díszétkezés befejezése a házigazda 
feladata. Megköszöni a fővendégnek 
és a vendégeknek a megjelenést és 
asztalt bont. Az étterem ajtajáig kíséri 
a vendégeket, és ott búcsúzik el tőlük.

Ízelítő a rendezvény
gasztronómia szabályaiból

Éttermi és étkezési etikett

Mivel a gasztronómiai rendezvények 
többsége vendéglátóhelyen zajlik, 
nem árt ismernünk a vendéglátóhe
lyekre vonatkozó általános etikett-sza
bályokat, akár meghívók, akár meghí
vottak vagyunk. íme néhány!

Az étterembe a férfi lép be először. 
Az érkezőket valakinek fogadnia kell. 
Kabátját a férfi veszi le először, majd 
lesegíti a hölgyét, távozáskor pedig 
fordított sorrendben cselekszik. Elő
ször a hölgy ül le. Neki adják először 
az étlapot is, kinyitva, majd a gyere
keknek, időseknek, végül a férfiak
nak. Ha meghívnak, ne a legdrágábbat 
rendeljük, ha vendéglátók vagyunk, 
ne a legolcsóbbat. Telefont ne hasz
náljunk. Ha nem ízlik az étel, ne fo
gyasszuk el, ebben az esetben nem is 
kell kifizetni, kérhetünk másikat, de a 
végén már ne reklamáljunk, ha köz
ben nem tettük meg!

Az asztal, a terítés már külső megje
lenésében is elárulja az étkezés jelle
gét. Az evőeszközök és a poharak szá
mából a fogások számára következtet
hetünk.

A tányér használata
Ez okozza talán a legkevesebb gondot. 
A felszolgáló ugyanis mindig leszedi a 
feleslegeset és feladja a következő fo
gásnak megfelelőt.

Tálalóeszközök használata
Tálról, tálcáról való szedésnél csak a 
tálalóeszközt vehetjük igénybe, de azt 
a szájhoz nem érinthetjük. Ha a szer- 
vírozáshoz két eszközünk van, akkor 
azt két kézzel kezeljük.

Evőeszközök használata
Az evőeszközök fejlődése szinte egy
idős az étkezési kultúrával. Kezdetben 
kézzel ettek, később nemcsak az evő
eszközök palettája bővült, hanem sza
bályok születtek az evőeszközök hasz
nálatáról is. Lássunk ezekből néhányat! 
E vőeszköz nélkül fogyasztható: számos 
gyümölcs, amihez ebben az esetben ké
szítsünk kézmosói; ezen kívül a virsli
félék, a száraz teasütemények, a lángo- 
sok és a pogácsák. K iskanálla l fo g y a s z t
hatok  egyes előételek, a rákkoktél, a 
lágytojás, a kompotok, a pudingok, a 
felfújtak, az apró szemű gyümölcsök, 
az ananász, a gyümölcssaláta. C sak  v il
la illik a főtt tésztákhoz, néhány előétel
hez, a fasírozotthoz, a karfiolhoz, a 
gombához (ha nem köret). Villát és k a 
nala t h a szn á ln a k  néhány előételhez, a 
spagettihez és a makarónifélékhez.

Az evőeszköznél két dologra kell 
ügyelni: tudnunk kell, hogy mit milyen 
ételhez használjunk, másrészt, hogyan  
használjuk, amihez egy bizonyos eti
kett-szerű jelrendszer is párosul. A fel
szolgálók az evőeszközöket az egyes fo
gások sorrendjében helyezik az asztal
ra, és általában a vendégek is ebben a 
sorrendben használják azokat.

Az evőeszközt mindig a felső harma- 
dánál kell megfogni úgy, hogy biztos, de 
kényelmes fogásunk legyen. Ha csak 
egy eszközt használunk, akkor azt jobb 
kezünkben tartjuk. Ha kettőt, akkor a 
jobb kézben a kés, a bal kézben a villa 
helyezkedik el. Ügyelni kell arra, hogy a 
kanalat vagy a villát ne pakoljuk meg 
túlzottan, men illetlen, ha az étel az evő
eszközről visszapotyog. Eontos szabály, 
hogy a kés a szájat nem érintheti. Ha 
egyszer elkezdtük használni az eszközt, 
az abroszra már nem tehetjük vissza.

Ha az étkezést valamilyen okból szüne
teltetjük, de később még folytatni szeret-



nénk, akkor az evőeszközöket jobbról és 
balról a tányéron keresztbe fektetjük. 
Ugyanez üres tányéron azt jelenti, hogy 
éhesek maradtunk, és az elfogyasztott 
ételből utánkínálásra várunk még.

Ha befejeztük az étkezést, azt ügy 
hozzuk a felszolgáló tudomására, hogy 
a kést és villát egymással párhuzamo
san a tányér jobb szélére helyezzük.

Az ételek tálalása
Többféle tálalási mód létezik (például: 
angol, francia, svájci-amerikai, orosz), 
ezek közül Magyarországon kettő ter
jedt el: az angol (tálon hozzuk ki, 
majd a vendég tányérjára szedjük) és a 
svájci-amerikai (tányéron hozzuk ki).

A legmagasabb szintű protokoll ren
dezvényeken szokás, hogy a húsételt a 
vendégek előtt szeletelik fel, abból a 
tapasztalatból kiindulva, hogy a szak
szerűen elvégzett szeletelés látványa 
fokozza a vendégek étvágyát. A szele
telésnek szigorúan meghatározott sza
bályai vannak2:
• a szeletelést végző szakembernek 
tisztán és gyorsan kell dolgoznia, az 
ételnek nem szabad kihűlnie;
• az egészben sült húsok, pl. bélszín, 
hátszín, kacsamell felszeletelése után a 
szélső szeleteket a férfiaknak, a közép
ső szeleteket a hölgyeknek tálalják. A 
szárnyasok esetében a világosabb ré
szeket a hölgyeknek, a sötétebb része
ket az uraknak adják ;
• a szeletelés közben kipréselődött pe
csenyelét ráöntik a felszeletelt húsételre;
• ha szakemberek vagy vendégek sze
letelnek, mindig a hús rostjaira merő
legesen tegyék azt!

A vendéglátóknak az ételek felszol
gálása során különleges evőeszközök
re is szükségük van, például: csigafo
gó, csigavilla, halkés, halvilla, sajtkés, 
kaviárkanál, kaviárkés, steakkés.

Italok felszolgálása
Poharaknál azt a szabályt kell követni, 
hogy az ásványvizes pohár mindvégig 
használható és a teríték mellett marad. 
Az egyéb poharak vonatkozásában az 
a mérvadó, hogy mindig a legutoljára 
felszolgált italt illik fogyasztani.

Sörök
Ahhoz, hogy a sör valóban élvezhető 
ital legyen, a fogyasztás pillanatában

kultúra
elengedhetetlen a márkára jellemző 
pohár használata. Ilyen például a ha
gyományosan ismert kis füles korsó, 
melynek űrtartalma 3 dl. A korsó álta
lában fél literes, de létezik literes válto
zata is. A legtöbb helyen 2-2,5 dl a sö
röspoharak mérete, de van 3 és 5 decis 
vékonyfalú söröspohár is. Söröspohár 
híján a sör vizespohárba is tölthető.

A sörfelszolgálás alapelvei közé tarto
zik például, hogy a felszolgált sört csak 
hitelesített pohárba lehet kitölteni. Ha a 
vendég melegen (langyosan) kéri a 
sört, ún. sörmelegítőt visznek az asztal
hoz. A vendéglátásban alapelvként jele
nik meg az is, hogy a csapolt sört tálcán 
szabad felszolgálni, és az is, hogy palac
kos sör esetén a sömyitást mindig a 
vendég asztalánál kell végezni. A fel
szolgálásra vonatkozó szabály: a betöl
tés a vendég jobb oldaláról történik.

B orok
A  borok kategorizálása többfélekép
pen történhet. Az egyik osztályozás 
szerint például természetes borokat 
(pl. asztali bor, tájbor), likőrborokat 
(pl. csemegebor, fűszerezett bor) és 
szénsavas borokat (pezsgők, habzó
borok) különböztetnek meg. De léte
zik kategorizálás a borok savtartalma 
illetve alkoholtartalma szerint is.

A borok választása mindig a húsétel
hez igazodva történik. A felszolgálók az 
adott fogásnak megfelelő bort kínálják. 
A bort a rendelő megkóstolhatja (kivé
ve díszétkezésen) Ha a vendég jónak 
találja: a felszolgáló tölthet a hölgyek
nek, majd az uraknak, ha viszont nem 
elégedett: visszaküldheti és kérhet má
sikat. A felszolgálónak a bort úgy kell 
betöltenie, hogy a vendég számára a 
címke látható legyen. A poharat nem 
töltjük tele, csak 2/3 részéig, viszont a 
rendezvény befejezéséig folyamatosan 
gondoskodni kell az utántöltésről is.

Minden bornak megvan az optimá
lis fogyasztási hőmérséklete: a habzó
borok esetében ez 6°C, az aszúborok 
esetében 12-14°C, a különleges vö
rösborok pedig 17-18°C-on élvezhe- 
tőek leginkább

A különféle bortípusokhoz különféle 
poharak illenek: a sommelier pohara 
(a kóstolópohár) 2,5 dl és 155 mm 
magas. A habzóborok pohara széles

A nyomában talpú, széles, de alacsony peremű, űr
tartalma 2 dl. A könnyű, fiatal fehér
borokhoz enyhén kifelé ívelő, 2 dl-es 
pohár illik. A fiatal, könnyű vörösbor 
pohara befelé ívelő, 1,6-1,8 dl űrtar
talmú. A testesebb vörösboros pohár 
öblösebb, 3-3,2 dl. A tokajis pohár 
vékony falú, 0,8-1,2 dl-es.3

Pezsgők
5°C-on, pezsgősvödörben, jéggel szol
gálják fel. A pezsgőt nem kell kóstol
tatni. Először az ünnepeknek vagy a 
hölgynek töltenek, kehely vagy kúp 
alakú pohárba, a pohár 3/4 részéig.

R övid ita lok
A  röviditalok lehetnek párlatok vagy
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likőrök. A párlatokat tovább osztá
lyozhatjuk aszerint, hogy miből ké
szültek. így megkülönböztetünk: ga
bonapárlatokat, gyümölcspárlatokat, 
borpárlatokat és rumféleségeket.

A gabonapárlatok közé tartozik pél
dául a gin (ezt talpas pohárban, jéggel 
és citrommal szolgálják fel) vagy a 
vodka (ezt jeges szeszes kehelyben 
szervírozzák). A gyümölcspárlatok 
voltaképpen a pálinkafélék, ezeket vé
kony falú szeszes kehelyben, szódával 
együtt adjuk a vendégeknek.

A borpárlatok csoportjának legelter
jedtebb itala a konyak. Ezt az étkezés 
végén, a kávé mellé szolgálják fel szo
bahőmérsékleten, speciális pohárban, 
szódával.

Rum féleségeket vékony falú szeszes 
kehelybe töltik. Önállóan is előfordul
nak, de koktélalapként is szolgálhatnak.

A különféle párlatokon túl a rövid
italok közé soroljuk a likőröket is. 
Ezek inkább a hölgyek körében ked
veltek. Általában a kávé mellé, vagy 
aperitifként szervírozzák, vékony falú 
talpas kehelyben, szódával.



B á n ta to k
A gasztronómiai rendezvényeken je
len vannak a különféle kevert italok is, 
legjellemzőbben a koktélpartin for
dulnak elő. A koktélok története Nyu- 
gat-Európából indult el, Amerikában 
vált világhírűvé, és a világ szinte min
den országában meghonosodott. 

Gasztronómiai szempontból léteznek4:
• Welcome-koktélok: az üdvözlő ita
lok az aperitifet helyettesítik, vagyis 
étvágygerjesztőként kínáljuk őket. Űr
tartalmuk 4-6  cl.
• Digestivek: szerepük az emésztés 
elősegítésében van.
• Happy Hour-koktélok: csalogató jel
legű üzleti fogás, általában a 16-19 
óra közötti időszakban érvényes, ami
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kor a vendéglátóhelyek látogatottsága 
alacsony. A koktél mellé gyakran ked
vezményes étel- és italfogyasztás is jár.
• Klasszikus v. standard koktélok: vé
kony falú, színiden poharakban szol
gálják fel őket. Ismertségük a koktél
kedvelők körében maximális.
• Long drinkek: nevükből adódóan 
hosszú italok, általában egy decilitert 
meghaladó mennyiségben készítik őket.

Ü dítő ita lok , g yüm ö lcslevek , á sv á n y v ize k  
Az italok sorában említést kell tennünk 
az alkoholmentes frissítőkről is. A ven
dégek körében népszerűek a különféle 
rostos és szénsavas üdítőitalok, de lé
nyegesen nagyobb hagyományuk van 
az ásványvizeknek. Magyarországon a 
XIX. század óta folyik az ásványvízfor
rások feltárása és már az 1900-as párizsi 
világkiállításon díjat nyert a jelenleg 
Margitszigeti Kristályvízként forgalma
zott gyógyvíz. Az üdítőket és az ásvány
vizeket általában 2 vagy 3 dl-es, márka
jelzéssel ellátott pohárba töltik.

A kultúra nyomában
H Ü íá*- M S i i i  '■ ' ’-‘'Az

A  rendezvénygasztronómia 
eredete

Végezetül tegyünk egy kis utazást a 
történelemben! Nézzük meg, mióta 
vannak gasztronómiai rendezvények, 
és voltak-e ezeknek a maiakhoz ha
sonló szabályai!

A gasztronómiai rendezvények törté
nete azonos a rendezvényszervezés 
történetével, mely egészen az ókorig 
nyúlik vissza. A rendezvények min
den történelmi korszakban mást és 
mást jelentenek, ennek megfelelően 
mindig különböző formában nyilvá
nulnak meg. Minden rendezvényre rá
nyomja bélyegét a szervező „intéz
mény” jellege.

Az első „rendezvények” vallásos, illet
ve politikai színezetűek voltak. Törté
nelmi tanulmányaiból mindenki emlé
kezhet a győztes hadvezérek ünneplési 
szokásaira. Nagymesterei voltak ennek 
az ókori asszírok, akik a leigázott nép 
vezetőit is meghívták az ünnepi lako
mára. A vendégnek egy dombormű
vekkel díszített folyosón kellett végig
haladnia, mely a félelmetes ellenfelet 
ábrázolta, így mire a lakoma helyszíné
re ért, már tudta, hogy be kell hódolnia 
a hatalmas győztesnek.

A róm aiakná l is nagy szerepe volt a 
győztes csaták ünneplésének. Rómá
ban a rendezvényszervezés állami mo
nopólium volt, a szálakat az uralkodó 
tartotta kézben. Ö volt az események 
főszervezője és személyesen is részt vett 
a rendezvényeken. Célja a tömegek be
folyásolása volt, Juvenalis megfogalma
zása szerint: „Kenyeret és cirkuszt!". A 
rómaiak egyik fő rendezvénye tehát a 
cirkuszi játék volt. Ezen kívül vásári 
komédiákat, gladiátorjátékokat rendez
tek. Leghíresebb összejöveteleik azon
ban a lakomák voltak, melyek mindig 
meghatározott protokolláris szabályok 
szerint, fényűző keretek között zajlot
tak. A vendégeket a házigazda rabszol
gája hívta meg, az eseményre saját rab
szolgájuk kísérte el (majd támogatta 
haza) őket. Késni nem volt szabad, a 
szállóige szerint a „későn jövőé a csont” 
volt. Étkezés előtt a vendégek megmos
dottak és ruhát váltottak, majd jobb

lábbal (!) az ebédlőbe léptek. A lakoma 
italáldozattal indult, majd a fogások so
ra következett (bizonyára mindenki is
meri a lucullusi lakoma kifejezést...). A 
házigazdák szervezőkészségét mutatta, 
hogy a római lakomáról senki sem tá
vozott üres kézzel: mindig valamilyen 
ajándékkal kedveskedtek vendégeik
nek, hogy kellemes emlékekkel térhes
senek haza. Verus császár például min
denkinek ajándékul adta pincérét, és az 
általa fogyasztott állatból egy egészet. A 
szerencsésebbek így sült ökörrel térhet
tek haza, a kevésbé szerencséseknek 
sült kacsa ju to tt... Heliogabalus is híres 
volt bőkezűségéről: az ételekbe drága
köveket szóratott, s aki megtalálta, ha
zavihette. Nem szükséges magyarázni, 
mennyi szervezési munka állhatott 
egy-egy ilyen esemény hátterében...

Az étkezési szokásokat tekintve a ró
maiak kanállal vagy kézzel ettek, csak 
a nagyobb darabokat vágták fel néha 
késsel és villával. Tányérjaik agyagból 
vagy fémből készültek, akár a görögö
ké. A kézmosó csésze és a szalvéta vi
szont náluk jelenik meg először.

A görögök legnevesebb rendezvényei 
kétségtelenül az olimpiák voltak ie. 
776 után. Nemcsak a főeseményt bo
nyolították le kiváló érzékkel, de az 
előkészítő és befejező mozzanatokat is 
a legapróbb részletekig megtervezték. 
Minden olimpia a játékosok felvonulá
sával kezdődött, valamint a győztesek 
felvonulásával és lakomával zárult. Az 
ötnapos rendezvény ideje alatt a né
zőkről sem feledkeztek meg: a sportjá
tékok szüneteiben koncertekkel, elő
adásokkal szórakoztatták őket. Lako
mák azonban az olimpiáktól függetle
nül is szerepeltek a görög mindennap
okban. Reggelijük spártaian egyszerű, 
akár az ebédjük, mely általában borba 
mártogatott kenyérből és vízből állt. A 
fő étkezésük a kora esti órákban zaj
lott, akik lehették, vacsorára vendége
ket hívtak. Húst csak néha ettek, de 
borral annál gyakrabban öblítették le a 
falatokat. Tányérjaikat és serlegeiket 
agyagból vagy fémből készítették, a fo
lyékony ételekhez kanalat használtak, 
de egyébként kézzel ettek. Az ülve ét
kezés lassan kiment a divatból, 
félfekvő helyzetben, a direkt erre a cél
ra kifejlesztett szófán táplálkoztak.

Az ókori E gyip tom ban  a fáraók udva
rában hatalmas ünnepi lakomákat tar-



tottak. Számtalan fogást szolgáltak fel 
a legkülönfélébb halakból, sütemé
nyekből, gyümölcsökből, miközben 
szigorúan vigyáztak arra, hogy az étel 
mellé megfelelő ital is kerüljön az asz
talra. A lakoma alatt zenészek szóra
koztatták a vendégeket.

A k ö zép ko r  rendezvényeinek megha
tározója a katolikus egyház volt. Első
sorban vallásos körmeneteket, miszté
riumjátékokat rendeztek. Azonban a 
világi vonal sem elhanyagolható, mely
ben a politikai szándék dominált. Cél
juk a hatalom bemutatása, a presztízs
növelés volt. Elsősorban a királyok ud
varára voltak jellemzőek a rendezvé
nyek, melyek megvalósulási formái az 
esküvők, a temetések és az udvari la
komák voltak. Eő látványosságnak szá
mítottak a lovagi tornák. Ha ma vágy
nánk ilyesmire, külföldre kell utaz
nunk, hogy igazi középkori világ ré
szesei lehessünk. Romániában Dracula 
gróf kastélya a központja a középkor
turizmusnak. Egy kicsit messzebb, 
Spanyolországban, egy Valltordera ne
vű helyen „hamisítatlan” középkori 
várra bukkanhatunk, melyben ma is az 
akkori szokások szerint folyik az élet. 
Ha kifizetjük a borsos árú belépőt, 
rögtön egy herceggel találkozhatunk, 
aki házigazdaként fogadja vendégeit. 
Egy terem felé tessékel, melyben köz
ponti helyen az aréna áll. Körben a le
látókon ülnek a „meghívottak”. A me
nü: fejenként egy egész sült csirke, 
egészben sült burgonya, hozzá egy 
üveg vörösbor. Természetesen, közép
kori szokás szerint, „hiányos” étkész
lettel. Miközben zajlik a lakoma, oda
lent az arénában fényes felvonulással 
kezdetét veszi a lovagi torna. Kétségkí
vül alaposan megkomponált rendez
vényről van szó, mely a középkori írott 
forrásokon alapszik.

A középkor úri lakomái a re n e 
szá n szb a n  teljesedtek ki, melynek szü
lőhazája Itália földje, s Beatrix, Mátyás 
felesége révén kerüli a magyar királyi 
udvarba. Óriási fényűzés, díszes kül
sőségek jellemezték a reneszánsz em
berközpontú kultúrájának udvari ren
dezvényeit.

Az étkezési kultúra szempontjából a 
középkor kezdete ideiglenes megtor
panást hozott. A húst kanállal és ha
talmas villákkal szorították le, késsel 
vágták fel, és rakták a szájukba, azu

tán kupából ittak rá egy jót. Hiányoz
tak viszont a tányérok, s a kézmosó 
csészéről és a szalvétáról még csak 
nem is hallottak. Még Nagy Károly 
idején is (747-814) az asztal homorú 
mélyedéseiben szolgálták fel az ételt, 
és onnan fogyasztották el azt a vendé
gek. A középkor végén jött divatba az 
étkezés előtti és utáni kézmosás, mivel 
egy tálból ettek. Jobb körökben az en
nivaló megfogásához csak a hüvelyk-, 
a mutató- és a középső ujjat illett 
használni. Ekkoriban, jóval az asztal
kendő elterjedése előtt, kezet és szájat 
törölni csak az evőeszközök mellett el
helyezett saját kendőkbe lehetett.

A X V I. s z á za d  kezdetén tűntek fel 
először egy itáliai udvarban a maihoz 
hasonló villák, hogy megkönnyítsék 
az akkoriban divatos széles, keményí
tett gallérú ruhákban való étkezést. A 
villa lassú elterjedésének egyik magya
rázata, hogy az egyház nagyzolásnak 
minősítette a villahasználatot, így ke
ményen üldözte is.

A késsel és villával való étkezés Itáli
ából terjedt át Franciaországba, ahol 
nem sokkal később az udvari etikettbe 
is bekerült. Lassan, a polgárosodás 
megindulásával párhuzamosan a köz
nép is átvette a főúri étkezés szokásait, 
és bizonyított tény, hogy a X V III. s z á 
za d ra  már nemcsak Franciaországban, 
hanem egész Európában általánossá 
vált a táplálkozásnak ez a módja.

A XI X.  s z á za d b a n  és a XX. s z á za d  ele
jén az eddig ismert étkezési kultúra 
tovább finomodott, ami az értékes ét
készletek, az ezüst evőeszközök meg
jelenésével és a gasztronómia fejlődé
sével magyarázható.

A II. v ilágháború  u tán  a gasztronómi
ai kultúra is „amerikanizálódott”, an
nak összes előnyével és hátrányával 
együtt. Megszűnt számtalan szigorú 
szabály, a táplálkozás lazább és szaba
dabb lett. Mégis, az utóbbi években az 
amerikai stílusú gyorsétkezdék és ha
sonló szolgáltatások mellett újraéledt 
egy disztingváltabb étkezési kultúra, 
mely ismét az ízléses, gyönyörű evő
eszközöket és a klasszikus illemszabá
lyokat hangsúlyozza, előtérbe állítva 
az egyes nemzetek hagyományos 
konyhájának tiszteletét.

Most tekintsük át röviden a magyaror
szági helyzetet! A gasztronómiai kul
túra hazai kiteljesedése -  mint arra 
már korábban utaltam -  Mátyás udva
rához, ezen belül Beatrix nevéhez köt
hető. A palotában szigorú napirendet 
vezetett be, rendbe hozatta a kopott 
falakat és bútorokat, hazájából drága 
terítékeket rendelt, és itáliai szakácsai 
révén fejlettebb konyhakultúrát te
remtett Magyarországon. Meghonosí
totta a porcelán, valamint a kés és a 
villa használatát.

A barokk  idején hazánkban tovább 
folytatódik a reneszánsz lakomák ha
gyománya, a különféle családi ünne
pek szokásai tovább élnek a főúri ud
varokban.

A re fo rm korban  a társasági élet nagy 
változásokon ment keresztül. A neme
si kúriák felől egyre inkább a polgáro
sodó réteg igényei felé tolódott el a 
hangsúly. Középpontba kerültek a 
színházak, hangversenyek, bálok, sza
badtéri rendezvények, s a kaszinók
ban, valamint egyes magánházaknál 
élénk tudományos, politikai élet folyt. 
Ügy tűnik, néhány évtizedig keveseb
bet törődtek a gasztronómiai rendez
vényekkel, bár étkezési kultúránk fi
nomodása, számos újdonság elterje
dése éppen e korszakhoz köthető, s 
éppen a társasági élet fontossága kap
csán alakult ki. így például ennek kö
szönhető a cukrászat fejlődése, hiszen 
a cukrászdák mint a társasági élet 
színterei működtek, vagy a kávéházak 
elterjedése, melyek sok fontos ese
mény kiindulópontjává váltak (példá
ul 1848-ban a Pilvax kávéház).

Az O s z tr á k - M a g y a r  M o n a rc h iá b a n  
folytatódott a reformkori hagyomány, 
de kiegészült az uralkodó, Ferenc Jó
zsef udvari rendezvényeivel. Legendás 
ínyenc volt az osztrák császár -  ma-
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gyár király, akinek szertartásos étke
zési szokásai nem kis fejtörést és szer
vezőmunkát jelentettek főszakácsának 
és a kb. 130 fős konyhai szemé
lyzetnek.'5 Nagy jelentősége volt lako
máin a protokollnak: gondosan ügyelt 
a rangsorra, melyeket virágdíszekkel 
is kifejezett: a főhercegnőknek, titkos 
tanácsosok, miniszterelnökök felesé
geinek orchidea járt, csakúgy, mint a 
külföldi uralkodónők udvarhölgyei
nek. A miniszterek feleségei rózsa
csokrot kaptak. A „harm adrendű” 
hölgyvendégeknek már csak ciklámen 
és jácint jutott.

Az asztal általános virágdíszei a csok
rok és girlandok voltak. A csokrok el
helyezésének többféle szabálya léte
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zett. Például bizalmas családi ebédek
nél a csokrok csak olyan magasak le
hettek, hogy az egymással szemben 
ülők zavartalanul láthassák egymást.

Az asztalt fedő és földig érő nehéz 
damaszt- vagy csipkeabrosz a császári 
címerrel szőttes. Rajta a virágdíszek, 
ezüst állványokon édességek, a császá
ri pár arcképével díszített cukorkák, 
minden teríték mellett aranynyomású, 
a császári koronával ékesített menü
kártya. Mindenki előtt csillogó, met
szett kristálypoharak sora: mindegyik 
más-más fajta italhoz.

Az ebéd rendszerint tíz-tizenkét-féle 
ételből állt, vegyesen a francia és a bé
csi konyha szerint.

A vadászt liai makat és az egyházi böjt- 
időt azonban illően betartották. Ferenc 
József asztalánál például februártól nincs 
fácán, márciustól nincs őz. Böjt idején 
hús helyett halfélék kerültek az asztalra.

A kultúra nyomában
A marsall-tábla volt Ferenc József 

kedvenc ebédlőasztala. Amíg más ud
vari ebéd húsz perc alatt lepergett, az 
uralkodó tábornokai körében akár egy 
órát is eltöltött a terített asztal mellett.

Az uralkodó halálával hosszú időre 
be is fejeződött hazánkban a gasztro
nómia központi szerepe. Nálunk is el
terjedtek az általános európai és világ- 
tendenciák, a „sokat evés” helyét át
vette az egészség megőrzésére való tö
rekvés. Persze ma is vannak olyan 
vendéglátóhelyek Magyarországon, 
melyek visszaidézik a régi korok han
gulatát (ilyen helyszín például a buda
pesti Royal Corvin Mátyás Étterem 
vagy a lillafüredi Palota Szálló), illetve 
gasztronómiai rendezvények is állnak 
e cél szolgálatában (például a Nagy- 
szakácsiban évről évre megrendezett 
reneszánsz főzőverseny, vagy a szege
di halfesztivál). A magyar gasztronó
miai hagyományok továbbélését jelzi a 
Benke László és Gribek Lajos által ké
szített A magyarok asztala c. kódex, 
mely a világ harmadik legnagyobb 
könyve. A magyar gasztronómiai kul
túra történetét és jellegzetességeit tár
gyaló kódexet 2005. augusztus 28-án 
mutatták be a Parlamentben, és az 
utóbbi néhány napban Szegeden is 
látható volt a halfesztivál alkalmából.

Befejezés
Miután az ember megismerte a tüzet 
és azzal (tágabb értelemben) az étke
zés örömeit, az évezredek során ki
alakította a lakóhelyére és korára jel
lemző étkezési kultúráját: az evési és 
ivási szokásait éppúgy, mint a teríté
si rendet.

Az étkezési kultúra a korszellem állan
dó visszatükröződése. Időről időre vál
tozik, és akár a művészet, mindig mást 
fejez ki. Ezért alkotta meg minden kor a 
saját egyéni stílusát. Ez az edények, a 
poharak, az étkészlet és az összes evő
eszköz alakjában éppúgy megnyilatko
zik, ahogy a kortárs házakon, bútoro
kon, ruhákon vagy éppen ételeken.
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5 Néhány furcsaság: az udvari orvos, dr 
Kerzl előírta, hogy az uralkodónak mi
lyen hőmérsékletű italokat szabad fel
szolgálni. Beleértendő ebbe a tej, tea 
vagy kávé éppúgy, mint a pezsgő és a 
konyak.
Ferenc József azt is meghatározta, hogy 
milyen pirosra sült csirke tálalható ne
ki. Néha ötven-hatvan csirkét is megsü
töttek, hogy az övé előírásszerű legyen. 
Hetenként kétszer víztartályban hoza
tott élő rajnai lazacot ebédre. 
Münchenből naponta külön hűtőko
csiban hozatott egy hordó sört, hogy 
az ebédhez egy kis pohár frissen csa
polt bajor sört ihasson Ha Pesten volt, 
akkor is csak schönbrunni vizet ivott.



Művészetek, értelmezések

Szuromi Pál

Tizenegy nyár, tizenegy esztendő. 
Mindössze csak ekkora múlttal ren
delkezik a Szegedi Művésztelep. így 
hát az ország egyik legfiatalabb alkotói 
műhelyének tekinthetjük. Innen adó
dik, hogy a szakmabelieken kívül alig- 
alig tudnak működéséről. Pedig e kol
lektíva pályafutása egyszerre termé
szetes és rendhagyó, egyszerre egyen
letes és dinamikus lüktetésű. Elég, ha 
megemlítem: e tizenegy szűk eszten
dőben mintegy hatvan-hatvanöt fiatal 
és középkorú alkotó dolgozott e tele
pen. Ez pedig tisztes, tekintélyes lét-

lemű Makói Grafikai Műhely példája és 
meglepő lezárulása indukálta (1995).

Aligha kétséges: a Maros menti gárda 
-  Kocsis Imre vezetésével -  érdemi 
frontáttöréseket hajtott végre a hazai 
grafikában. Ne feledjük, nálunk a het
venes, nyolcvanas esztendőkben legin
kább a historikus szellemű, narratív és 
szimbolikus felfogás hódított (1.: Kon
dor- és Lakner iskola képviselőit). 
Hogy mást ne mondjak: a Miskolci Bi- 
ennálékon kezdetben a fotóval készült 
műveket sorra-rendre kizsűrizték. Még 
nem voltak „szalonképesek”. A makói

Tisza-parti kísérletek
Jegyzetek a Szegedi Művésztelepről
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szám. Másrészt a szegedi kolónia kez
detben grafikai profillal munkálko
dott. A mostani időkre ellenben uni
verzális kísérleti bázis lett belőle. Eny- 
nyiből is sejlik: a Szegedi Művészte
lepnek máris megvan a maga sajátos, 
tanulságos históriája.

Persze kezdjük a legelején! Annál is 
inkább, mivel a hazai kultúrtörténet 
néha meglepő átfedéseket produkál. 
Szegeden tudniillik van valami parányi 
hagyománya a művésztelepi létformá
nak. Ez mindenekelőtt Rudnay Gyula 
nevéhez kapcsolódik, aki a makói tur
nusok után itt akart gyökeret ereszteni 
növendékeivel. Ám egy röpke nyár el
múltával máris továbbálltak (1926). 
Hiába volt parádés kiállításuk, igényes 
katalógusuk, ez lett az első és utolsó 
bemutatójuk. Nem tudjuk pontosan: 
kinek, minek köszönhető e tiszavirág 
életű ténykedés. Annyi azonban bizo
nyos, hogy mintegy hetven év elmúltá
val is hasonló sorrendiséggel alakultak 
az események. Elvégre a Szegedi Mű
vésztelep megteremtését elsősorban a 
több évtizedet megért, progresszív szel-

telep tagjai viszont épp az ofszet- és szi
tanyomás differenciált kimunkálásán 
szorgoskodtak, amivel a fotóhasználat
nak is természetes polgárjogot akartak 
biztosítani. És mindezt sikeresen végig 
is vitték. Jórészt nekik tulajdonítható e 
korszerű, hatásos technikák szélesebb 
körű elterjedése, s ezzel együtt a lako- 
nikusabb, öntörvényűbb és intellektuá- 
lisabb szemlélet térhódítása.

Más kérdés, hogy összegező érvé
nyű, országos dimenziójú kiállítás-so
rozatuk után igazában mégsem szűnt 
meg a Makói Grafikai Telep (Szeged, 
Pécs, Miskolc, Budapest). Igaz, a ne
vesebb, idősebb művészek m ind
mind visszavonultak: befejezettnek te
kintették e munkálkodásukat. Jöttek 
azonban az agilisabb, fiatalabb alko
tók, akik egy-egy alkalommal már 
részt vettek a kolónia tevékenységé
ben (pl.: Gaál József, Bukta Imre). Mi 
több: a megújult városvezetés is észbe 
kapott, hogy kár lenne veszendőbe 
hagyni a felhalmozott szellemi, tech
nikai értékeket. Már csak azért is, mi
vel a Szegedi Grafikai Műhely meg-



születésének híre nyilvánvalóan ide is 
eljutott. így aztán amolyan verseny
helyzet alakult ki e közeli városok kö
zött. Szerencsére a rivális pozícióból 
nem származott semmiféle ellenséges, 
bomlasztó ténykedés. A két rokon 
szellemű kolónia mindmáig békésen, 
tartalmasán megfér egymás mellett. 
Szinte kiegészítik, felerősítik egymást. 
Mintha pontosan éreznék, hogy lénye
gében közös gyökerűek.

Mert bárhogy is vesszük: a Makón el
maradt művészi generációváltásból egy
szeriben két szellemi műhely pattant ki.

Ez pedig alighanem unikum.
De nézzük most már konkrétabban is: 

miként startol, miként alakul a Szegedi 
Grafikai Művésztelep pályája. Meg kell

hagyni, az induló esztendőket itt is a 
lelkesedés, a mérlegelés és a keserű csa
lódások szövevénye járja át. Ami a bel
ső biztonságot, munkakedvet illeti: e te
kintetben szemlátomást minden rend
ben van. A nyári műhely szerveződési 
rendje ugyanis korántsem véletlensze
rű, esetleges művészi meghívásokra ala
pozódik. Nem, ennél közvetlenebb, 
bensőségesebb felállásokról beszélhe
tünk. Vagyis hát: egym ást respektáló  ko l
legiális és baráti ko llek tívá ró l E középko
rú és fiatal alkotók egyébként többsé
gükben fővárosiak vagy szentendreiek. 
A rajtoló telepnek mindenestre pusztán 
csak hat résztvevője van, s Kótai Tam ás  
g ra fik u sm ű v é sz  lesz a b á zis  veze tő je  
(Gallusz Gyöngyi, Szelley Lellé, Imre 
Mariann, Szűcs Tibor, Bányay Péter). 
Úgyhogy ők az alapítók, a honfoglalók.

A későbbi esztendőkben azután egy- 
re-másra módosul a csoportok össze
tétele. Az átlagos létszám már nyolc, 
tizenkettő körül mozog, ahogy a Kótai 
által meghívott alkotók műfaji mine- 
műsége sem kizárólagos. A grafikusok 
mellett járnak ide festők, fotósok, nem

beszélve a különféle installációs m ű
vészekről. Lehet: e műfaji sokszínűség 
gyanúsnak tűnhet a tájékozatlan ér
deklődőnek. Csakhogy korszakunk 
képzőművészetéből egyre inkább el
tűnnek a hagyományos kifejezési ha
tárzónák. Amivel persze a v ilá g szem lé 
leti, m ű vé sze té r te lm e zé si különbségek 
továbbra is megmaradnak. Nos, a s z e 
gedi m ű h e ly  szellem i koh ézió já t legfő
képp egy ilyen fé le  egység b iztosítja . Er
ről a későbbiekben természetesen még 
szót ejtek. Most inkább az a lényeges, 
hogy az induló telep -  vállalt profiljá
nak megfelelően -  mihamarabb nor
mális műtermekhez, egyben érdemle
ges grafikai gépparkhoz szeretne jutni. 
Elsőként a Tömörkény Művészeti 
Szakközépiskola kínálja fel szakmai, 
technikai lehetőségeit, ami nagyrészt 
Kalmár Márton szobrászművésznek 
köszönhető. Rövidesen kiderül ellen
ben: az itteni elavult eszközökkel alig
ha lehet igényesebb műveket létrehoz
ni. Ráadásul az intézmény igazgatója 
és gazdasági vezetője is ellenségesen 
viselkedik a kolónia tagjaival. Szóval: 
halmozódó gondok, feszültségek.

Ez az a pont, amikor ténylegesen két
ségessé válik a szegedi műhely sorsa 
(1997). Miként lehet így tovább mun
kálkodni? Érdemes-e a helyi kiski
rályokkal hadakozni? Szerencsére a dol
gok kedvezően alakulnak. A Juhász 
Gyula Tanárképző Főiskola Rajz és Mű
vészettörténet Tanszéke időközben 
készségesen felajánlja levegős, öblös 
rajztermeit és technikai eszközeit az al
kotótelep képviselőinek. Jóllehet itt is 
csak egy szitagép, egy csillagprés találha
tó, de mellettük mód van a számítógé
pek, fénymásolók használatára is. Úgy
hogy mindenképp kényelmesebb, bizta
tóbb körülmények közt vagyunk. Ez pe
dig elsősorban Aranyi Sándor festőmű
vész, tanszékvezető segítőkészségét di
cséri. Ugyanakkor a városi önkormány
zat kezdettől fogva anyagi és erkölcsi tá
mogatást biztost a művésztelep érdemi 
működéséhez. Semmi kétség: elsősor
ban ezek azok a mecénások, akiknek jó
voltából a szegedi kolónia mind a mai 
napig él és serényen munkálkodik.

S közben sorra-rendre szervezik, 
rendezik évenkénti munkakiállításai
kat. Ez annyira természetes, megszo

kott, hogy tán említeni sem érdemes. 
Hogy mégis ezt teszem, ennek nyil
vánvaló tartalmi oka van. Mert a sze
gedi képtár, a Bartók- és Kálvária Ga
léria után a m ű v é sz te lep  tá rla ta i egyre- 
m á sra  a z  Im p a la  H á zh o z  kapcso lódnak. 
Tudnunk kell: ez egy meglehetősen 
periférikus helyzetű, átlagos léptékű 
pincehelyiség. A művészek mégis vál
tig ragaszkodnak hozzá. Mintha ösz
tönösen is azt éreznék: ez az ő igazi 
otthonuk. És lássunk csodát: az alko
tók megérzései ezúttal is pontosak. A 
szegedi Impala Ház tudniillik pont ar
ról nevezetes, hogy rendszerint a leg- 
bátrabb, legkorszerűbb művészi tö
rekvéseknek biztosítanak fórumot. Ki
derül így: valami különös, szerencsés 
egymásra találásról beszélhetünk.

Az utóbbi esztendők tárlatai minden
estre egy-két szervezeti, tartalmi újdon
ságról is hírt adtak. A telepen már an
gol, ír, német művészek is együtt szere
pellek a többiekkel. Ami annyit tesz, 
hogy a  n e m ze tk ö z i nyitás is o tt sejlik a te
lep program jában. Aztán a kö ze lm ú lt e sz 
tendők  kiállítási p laká tja in  a kolónia 
már csak Szegedi M űvész te lep n ek  jelöli 
önm agát. Ez egyszerre önkritikus és 
progresszív belátás. Mert az itteni szak
mai, technikai gépállomány semmi
képp sem vetekedhet a többszörösen 
kipróbált, kiváló makói adottságokkal. 
Mindazonáltal nyilvánvaló szükség van 
egy olyan alkotótelepre, amely a művé
szi kifejezés aktuális szakmai, technikai 
lehetőségeit kutatja. S ezzel máris hely
ben vagyunk.

Annál is inkább, mivel nálunk tud
tommal ez az egyedüli interdiszci-
plinális kísérleti alkotótelep.

*

Ha valamivel konkrétabb képet aka
runk nyerni a Szegedi Művésztelep 
szakmai, szellemi pozíciójáról, akkor 
a vázlatos érvényű esztétikai, művészi 
jellemzést sem kerülhetjük el. Az itt 
dolgozó fiatal és középkorú alkotók 
zöme ugyanis nagyjából a nyolcvanas 
években indult el önállóan. Jószerivel 
egyetlen generációt képviselnek (30- 
as, 40-es korosztály). Ezért pályakez
désük egy meglehetősen összetett, át
meneti jellegű műtörténeti periódusra 
esik. Ebben az időben még tekintélyes 
tábora van a legkülönfélébb avantgárd 
és neoavantgárd törekvéseknek, noha 
a haladás irányát leginkább a transz-



avantgárd, az „új szenzibilitás” képvi
selői határozzák meg (lásd Hegyi Ló- 
ránd elméleti és szervező tevékenysé
gét). Ennek ellenére úgy tűnik: az 
utóbbi tendenciákban is ott feszül 
egynéhány feloldásra váró, belső önel
lentmondás. Miként lehet például az 
önfeledt gesztusok vagy a magánmito
lógiák szabadságára hivatkozni, ami
kor az avantgárd társadalom- és em
bermegváltó hite ekkorra már jócskán 
elpárolgott a művészetből?

Nos, a fiatal alkotóknak lényegében 
efféle dilemmákkal, kihívásokkal kel
lett szembenézniük. Hogy van-e még 
értelme annak a romantikus, kortársi 
örökségnek, amely a művészi tevé
kenységet afféle heroikus, mitikus mó
don értelmezi? S ezzel párhuzamosan 
hova vezethet az a fellépés, amelyik el
sősorban a felfokozott érzékiségben, a 
lüídagasztott szubjektivitásban éli ki 
önmagát? Mi sem természetesebb, 
minthogy a sajátságos művészi válaszo
kat mindenkinek egyedül kellett ki
munkálnia. Még akkor is, ha a generá
ciós affinitás mostanában is létezik. Jel
lemző például: a kilencvenes évek kör
nyékén mind B erezna i Péter, mind 
Koronczi Endre pályáján egy-egy radi
kális fordulat következett be. Valahogy 
megcsömörlöttek korábbi színpompás 
és gesztikus táblaképeiktől, s különféle 
védekezési manőverekhez folyamod
tak. Az utóbbi alkotó először végtelen 
hatású vászon-montázsba szerkesztette 
át egyik munkáját. Végül fogta a fehér 
festéket: lekente vele egész produkció
ját. Bereznai viszont a fekete színhez 
fordult, s ezzel vetett véget a varázslatos 
tónusok kábító násztáncának.

Fehér és fekete tónusok? Igen, ezek a 
legegyszerűbb, legelvontabb színele
mek. S talán önmagukban is elmonda
nak valamit egy jelentős művészeti for
dulat lényegi alapállásáról. Hisz a kilenc
venes esztendők elejétől a hazai művé
szetben egy nyilvánvaló  generációs szem
léletváltásról kell tudomást vennünk. 
Enélkül a Szegedi Művésztelep szak
mai, szellemi törekvései aligha értel
mezhetők. A fiatalok jó része ugyanis 
idegennek érzi magától a heroikusra 
duzzasztott, túlszubjektivizált magatar
tást. S azt az illúziót is elvetik, hogy kor
szakunk alkotója még mindig amolyan 
tiszta, eredeti látvány- és élményzónák
kal rendelkezik. Szó sincs erről. Akár

tetszik, akár nem: mi valamennyien 
többé-kevésbé manipulált, medializált 
személyek lettünk. Innen adódik, hogy 
ezek a művészek szelídebb, tudatosabb  és 
puritánabb  m enta litást képviselnek. Mi
ként a legkülönfélébb fo tókat, reproduk
ciókat és technikai m asináka t is autenti
kusan bevonják a z  alkotás fo lyam a tába . 
Szinte együtt sodródnak napjaink civili
zációs, kommunikációs fejleményeivel.

Persze a magam részéről nem érzek 
túlságosan éles, kizárólagos határvo
nalakat a korábbi időszak és a mosta
niak felfogása között. Nem elég, hogy 
egynéhány szemléleti, stiláris tenden
cia majdhogynem nyíltan folytatódik, 
de mellettük a rejtett, bújtatott áram
lások is óhatatlanul szerepet kapnak 
(pl.: informel, minimal-art, art povera, 
hiperrealizmus elemei). Más lapra tar
tozik, hogy a jelenlegi fiatalok ilyen
formán is többnyire friss, újszerű kife
jezési módszereket követnek. Ugyan
úgy elutasítják a közvetlen látványból 
adódó heterogén esztétikai igazságo
kat, mint a nonfiguratív képszervezés 
sterilebb formaproblémáit. Mintha 
egyenesen a művészet létét is zárójel
be tennék. És csakugyan: e generáció 
tagjai leg főképp a z  a na litiku s , m é r té k 
ta rtó  és m ed ita tiv  k o n cep tu a lizm u s sze l
lem iségét ku ltivá lják . Nem véletlen így, 
hogy igen gyakran tüzetes sorozatok
ban, talányos modellekben -  egyálta
lán alternatív érvényű formai, tartalmi 
viszonylatokban gondolkodnak (lásd 
G erhcs G ábor, L c va y  Jenő , W e c h te r  
Á kos, Eperjesi Ágnes, C h ilf M ária , E lőd  
Á gnes és Erőss István  munkásságát). 
Majdhogynem úgy, akárcsak a tudo
mányos kutatók.

Ez az analitikus, puritán és intellektu
ális szellemiség szinte szükségszerűen 
előrclendítette a szakm ai a lapkutatások  
felpezsdülését. Ami annyit tesz: az alko
tók általában komoly fenntartásokkal 
kezelik a „közkézen forgó” korszerű for
maelemeket. Nekik közel sem bizonyos, 
hogy racionális formai szigor csupán 
csak az alaki különállások katonás rend
jét jelentheti. Miként szakmai, technikai 
kísérleteikben is az anyaghasználat is
meretlen, újszerű lehetőségeit feszege
tik. Hadd mondjam el itt, hogy pályája 
elején a Szegedi Művésztelep még egyé
ni bemutatókat is rendezett az Ifjúsági

Ház Galériájában. Csontó Lajos konst
ruktivista látszatú sorozatai például 
azon hezitáltak: vajon mennyiféle érzel
mi, lírai lágyságot bír elviselni a mérta- 
nias rendszerszerűség. Im re M ariann  vi
szont profán, puntán installációkat állí
tott elénk, amelyekből bizonyos kifino
mult, misztikus sugallatokat is kicsiholt. 
Hisz a megvilágított üvegrészletek nyo
mán e törékeny tárgyak alig ismert ár- 
nyéklelkeivel szembesülhettünk.

Ezek az egyéni és kollektív tárlatok -  
nem is szólva egyéb hazai és nemzetkö
zi szereplésekről -  azt is megmutatták, 
hogy korszakunkban a hagyom ányos  

fe s té sze tce n tr izm u s  jó cská n  m egcsappant. 
Igaz, akadnak néhányan, akik ezt az 
utat követik, bár ők is jellegzetes, egyé

ni nyomvonalakon kutakodnak. Elég 
most csak Erdélyi G ábor  következete
sen épülő monokróm piktúrájára utal
ni, aki úgyszólván az időtlen csend és 
semmi birodalmából halad az éterikus 
sejtelmek valószínűségei felé. K irály  
A ndrás  pedig olyanféle vizuális látomá
sokat állít elénk, amelyeken a dolgok, 
cselekvések finalitása egyszerűen kér
désessé válik. Egészében mégis azt lát
juk: ez a generáció fő k é n t  a térbeli, 
p lasztika i kifejezés fe lé  orientálódik. Eb
ből származik, hogy kézenfekvőén 
megnőtt az o b jek te k , az in sta llációs  
együ ttesek  szerepe, s ezzel együtt a k iá l
lítási terek  szisztematikus kihasználása, 
bekalkulálása és művi átszellem ítésc  is 
egyre gyakoribbá lesz (lásd pl. Berhidi 
M ária, S z íj K am illa , Im re M ariann , B u k
ta Im re  és Kovács D énes munkásságát).

Ami tehát az egyik oldalon konceptu
ális áttételesség és elvontság, az a mási
kon már vitális erejű tárgy- és térmágia.

Ennyiből is látszik: a fiatal alkotók 
művészetszemlélete ugyancsak tágas 
szóródású. Ami az egyik térfélen látvá
nyos és rejtélyes fotó- vagy komputer-



printek sorozata, az a következőkben 
már mindennapi, profán és szakrális 
tárgyhasználat. S ami egyfelől az ob
jektivitás rafinált megkísértése, az 
másfelől a belső, szubjektív tartomá
nyok elmélyültebb kibontása. E válto
zatos, kontrasztos törekvések képvise
lői mégsem kerülnek egymással szem
be. Itt nem igen a k a d n a k  ellenséges e sz té 
tika i fro n to k . Mintha számukra nem is 
annyira az ellentétekre épülő, duális 
észjárás lenne helyénvaló, hanem a 
te rm ék e n y  k iegészü lésekben  rejlő, triád-  
szerü  gondo lkodás  (lásd Rudolf Steiner 
és Beuys szellemiségét). K ótai T am ás  
például úgy rugaszkodott el nemesen 
kimunkált dekoratív, emblematikus 
felfogásától, hogy újabb müvein majd

hogynem az apró, talányos motívu
mokat átfogó tetemes hiány- és űrzó
nákat tette meg főszereplővé. Ezzel a 
szokványos háttér funkcióját akarva- 
akaratlan kétségbe vonta, s a bensősé
ges, szakrális térformák pszichoszin- 
tetikus vízióit teremtette meg. Ugyan
akkor B erezna i P éter koncentrált, sötét 
ragyogású napképei az emberi létezés 
katartikus, transzcendens méltóságá
ról tesznek tanúbizonyosságot.

De máskülönben is: e generációt egé
szében is a szellem i, technikai nyito ttság  
elve élteti. Nem csupán a térbeli végte
lenségre, netán a formai átfedések iz
galmaira aspirálnak, de a művi elemek 
strukturális rétegezettségét is komple
xen kiaknázzák. Ebben a közegben a 
legjelentéktelenebbnek tűnő emberi, 
tárgyi motívum is igencsak fontos le
het, nem beszélve a dolgokat átjáró

kozmikus energiákról. Úgyhogy e fiata
lok művészi észjárása több ponton is 
ténylegesen összevág a kortársi világ 
tudományos szemléletével. Ók is bizo
nyos „ismeretelméleti metaforákat” 
produkálnak (Umberto Eco kifejezése). 
Innen adódik, hogy a meglepő véletle
neket éppúgy respektálják, akárcsak az 
ésszerű kauzalitásokból kibontható 
rendhagyó eredményeket. Ennek elle
nére váltig ragaszkodnak k ifinom ult, re
d u k tív  fo rm a n ye lvü kh ö z. Itt van mind
járt G allu sz G yöngyi, aki olyanfajta pu
ritán és geometrikus mozgalmú grafi
kai lapokat alkot, amelyek egyszerre 
démonikus és misztikus térélményeket 
sugallnak. Szűcs Tibor fotóin viszont al
kalmanként az elemi anyagszerűség és 
a spirituális fényszerűség paradox fe
szültségeit élvezhetjük. Koronczi Endre  
figurális látleletei pedig a nyomhagyás, 
a fizikális megbélyegzettség különös, 
modem válfajait vizsgálja.

Mintha a testiség őskori kultusza 
napjainkban is újra feléledne.

Hogy mi köze van e sokrétű művészi, 
szellemi üzeneteknek korszakunk civi
lizációs, emberi paramétereihez? Nos, 
erről a legnehezebb szólni. Amint em
lítettem: ezek az alkotók korántsem 
akarnak dörgedelmes erkölcsi ítélete
ket vagy feltétlen érvényű szubjektív 
indulatokat megfogalmazni. Ennél sze- 
lídebb, bonyolultabb a helyzet. Minde
nekelőtt azért, mivel ők nem  a k ív ü lá l
lók fö lén yes, cin ikus pozícióiból s ze m lé 
lődnek. Igaz, a rálátás, a bölcselkedő 
humor is ott van látómezejükben, ám 
a türelmesen vizsgálódó analitikus, 
alázatos magatartás is. így lehet az, 
hogy miközben jó néhány fotóprinten 
a jóléti világ látványos mutatványait 
idézik, addig valójában e komédiák 
csípős vagy vá lasztékos k r itiká já t adják. 
Mint ahogy puritán, visszafogott szín- 
használatuk is jócskán ellentmond az 
egyre harsogóbbá váló környezeti, 
mediális jellegzetességeknek. És az 
sem mellékes, hogy e fiatalok igen 
gyakran az apró-cseprő, már-már je

lentéktelennek tűnő dolgokra irányít
ják figyelmünket. Egy-egy falevélre 
vagy felhőfoszlányra, netán egy-egy ér
dekes testjelre. Mintha nem szeretnék, 
hogy rohanó életünk felszínes nagyvo
nalúsága teljességgel elkábítson ben
nünket. S ezzel együtt látásunk, értel
münk elevensége is szükségképpen el
szürküljön.

Elvégre a tér vigasztalanul sivár, egy
hangú annak, aki nem érzékeli a mik
rovilágok angyali és ördögi gazdagsá
gú kisugárzását.

Sok szó esik mostanság társadalmi 
életünk tragikus széthullásáról, a pola
rizáció rémségeiről. Logikus hát, hogy 
művészeti kultúránkban nosztalgikus 
érzékiséggel fordulunk a hatvanas évek 
markánsabb, de kollektivebb esemé
nyei felé. Persze most, a század- és ez
redforduló környékén már némileg 
másképp gondolkodunk egyén és kö
zösség, művészet és korszerűség viszo
nyairól. Tudjuk például: igazi kollektí
vát csak valódi egyéniségek alkothat
nak. A kortárs fiatal alkotóktól min
denestre távol áll a romantikus szirupú, 
túldimenzionált kapcsolatkeresés. 
Egyebek közt innen származik, hogy a 
Tisza menti műhelyben is egyre-másra 
változik a résztvevők gárdája. Miként 
másfelé tekintve is azt tapasztaljuk: e 
generáció tagjait legfőképp csak az ér
demleges szakmai, művészi feladatok 
képesek rövidebb-hosszabb akciókba 
összekovácsolni (pl. Pantenon, Újlak, 
Block, „C” csoport, Túlsó Part). És ez 
így van rendjén. Annál is inkább, mivel 
az utóbbi évtizedben nálunk szemláto
mást egyre gazdagabb, dinamikusabb 
lett az intézményi, szervezeti struktúra, 
amely nem csupán társadalmi hátteret, 
hanem az eddigieknél is biztonságo
sabb, erőteljesebb művészi kibontako
zást nyújthat az alkotóknak. Természe
tesen a kísérleti profilú Szegedi Mű
vésztelep mozgékony „hajója” is ebbe 
az irányba szeli a vizet. Más kérdés, 
hogy esztétikai eredményeiket és mű
vészi „fogásaikat” pusztán csak egy át
fogó, reprezentatív kiállítás bírná mél
tóan dokumentálni.



Szirmai Éva

(Változó ünnephierarchia)
1952-ben „elmaradt” a március 
tizenötödike.1 Voltak ennek természe
tesen előjelei is: az újonnan berendez
kedő hatalom már 1948-ban, az 
1848/49-es forradalom és szabadság- 
harc centenáriumának megünneplése
kor érzékelhetővé tette viszonyát mind 
a 100 évvel azelőtti eseményekhez, 
mind március 15-e korábbi kultuszá
hoz. 1949-ben a behelyettesítés ünnepe 
zajlott, elsősorban a történelmi szemé
lyiségek panteonjában. Kossuth és Pe
tőfi (halálának centenáriumáról meg 
kellett emlékezni!) arcképei mellett 
megjelenik az új hérosz, Rákosi portré
ja, hogy aztán alig egy év elteltével tel
jesen kiszorítsa őket. 1950-től kezdve

Rákosi-rendszer -  mint G y a im a ti  
G yörgy rámutat -  m eg a saját szá ja  íze  
szerin ti á tira tban is csak m ellékesen k ív á n 
ta „használni” negyvennyolcat. (...) Ép
pen a zért volt o lyan zavaró , m ert m árcius  
eszm ényei élő, m űködő  és m űködtethető  
ideákkén t szervesültek  a politikai közgon
dolkodásba, am it totális d ikta tú ráva l el le
het ugyan fo jtan i, de kiikta tn i legfeljebb a z  
egyedü l u ra lt- irá n y íto tt  n y ilvánosság  
szin tjén . A polgárt a la ttva lóvá  lehetett 
ugyan terrorizálni, de gondolkodása m ég  
ezen  stá tusában sem  volt m aradékta lanu l 
átprogram ozható . A n n á l is kevésbé, m ert 
ha nem  m ondha tták  is, de tanulták , tud 
ták, illetve saját bőrükön tapaszta lták: a 
m árciusi pontok szin te  egytől egyig felesel
tek a Rákosi nevéhez kötődő rendszerrel.2

Egy (-két) antológia ürügyén
K É K

nemcsak az ünnepek értelmezési mód
ja, hanem az egész ünnepstruktúra és 
ünnephierarchia átalakul: április 4-ét 
törvényerejű rendelettel „Magyarország 
legnagyobb nemzeti ünnepévé” teszik, 
augusztus 20-át pedig az „új kenyér” és 
az „alkotmány ünnepeként” domeszti- 
kálja a hatalom. Ezzel párhuzamosan a 
hagyományos egyházi ünnepeket igye
keznek visszaszorítani, munkanap lesz 
Karácsony másnapja és Húsvét hétfője. 
Ez a tendencia (a munkaszüneti nappal 
jegyzett ünnepek számának csökkenté
se) 1951-ben eléri március 15-ét is: a 
minisztertanács március 10-i rendelete 
értelmében az 1945 óta „pirosbetűs” 
ünnep napját munkanappá nyilvánít
ják. 1952-re nyilvánvalóvá vált, hogy 
mi a legnagyobb probléma március 15- 
ével. Azon kívül, hogy ellentétben a 
Horthy-korszak ünnepfelfogásával, 
amely legalább a függetlenségi ethosz 
fenntartásával megpróbálta a maga szá
mára használhatóvá tenni az ünnepet, 
és nem akadályozta meg, hogy a külön
böző szerveződések fenntartsák, őriz
zék a maguk forradalom-felfogását, a

De egyébként is: 1952-ben fontosabb és 
könnyebben befogadható ünnepe volt a 
rendszernek, március 9-én Rákosi Má
tyás 60. születésnapját kellett emlékeze
tessé tennie, hiszen ezzel sokkal inkább 
volt képes reprezentálni saját hatalmát. 
Március 15. tehát túl közel került a mo
dern hérosz születésnapjához és a hiva
talosan szentesített ünnephez, az ide
ologikusán sokkal egyszerűbben kezel
hető április 4-éhez.

A Rákosi 60. születésnapjára rende
zett ünnepségsorozat sem volt termé
szetesen előkép nélküli. 1949. decem
ber 21-én ünnepelte a Szovjetunió (és 
-  a korabeli terminológiával élve -  az 
egész haladó világ) Sztálin 70. szüle
tésnapját. Rákosi akkor aktív szervező
je volt a magyarországi megemlékezés- 
sorozatnak, nem érhette tehát megle
petésként, hogy 3 évvel később, szüle
tésnapjakor, ugyanazok az ünneplési 
formák jelentek meg, mint a modellül 
szolgáló ünnepségsorozat esetében.

N em es János -  akkor az MDP közpon
ti Vezetősége agitációs- és propaganda 
osztályának munkatársa -  visszaem-



lékezéseiben3 részletesen leírja az előké
szítő munka fázisait, az események me
netét, a születésnapi munkafelajánláso
kat, a népi mozgalom eredményeként 
létrejött ajándékozási szertartást és az 
ajándékokból rendezett kiállítást, a szü
letésnapra megjelentetett két ünnepi ki
advány (Rákosi M átyás élete képekben, 
M agyar írók Rákosi M átyásról) keletke
zésének történetét és az Operaházban 
megrendezett ünnepséget. Egyértelmű
nek gondolja, hogy a m odell, a követett 
példa ezú tta l is a S zovje tun ió  és Sztá lin  
volt.4 Pedig az ünnepségsorozat minden 
eleme sokkal korábbi kultuszformák
nak feleltethető meg, egyrészt a hatalmi 
reprezentáció olyan műfajainak, ame
lyek már az ókorban is léteztek, de vi-

K É K

rágkorukat a reneszánsz, később pedig 
a barokk udvari kultüra idején élték, 
másrészt pedig azoknak a liturgikus ha
gyományoknak, amelyek a zsidó-ke
resztény kultúrkör alapjait képezik.

(Kultusz, hatalom, reprezentáció)
Antropológiai értelemben egy vallási 
rendszer rítusainak összességét tekint
jük kultusznak, a z t a társadalm ilag  s z a 
bá lyozo tt fo rm á t, m elyen  keresztü l a h í
vők és a közösség h itrendszeréhez  tartozó  
istenség (ill. term észetfe le tti lények vagy  
erők) közti kapcsolat m egvalósul, tehát 
egy közösség és a „ term észetfe letti”-nek  
tarto tt lények és erők egym áshoz való  vi
szonyának tá rsada lm ilag  rendeze tt g y a 
korlati f á m á j á t .5 A szabályozott kultusz 
részei a rituális cselekmények, a szent
nek tartott szó, hely és idő, tárgyak, va
lamint a rituális cselekményeket végre
hajtó személyek. A kultusz profán ér
telmezésében ugyanezeket az elemeket 
kell figyelembe vennünk, vagyis a kul
tuszt alapvetően beállítódásként célsze
rű definiálni, amely beállítódás olyan 
szokásrendet hív elő, amelynek elemei

a szakralitásból eredeztethetőek, vala
mint sajátos nyelvhasználat jellemzi. 
Ebben az értelemben teljes és feltétlen 
odaadásként, rajongásként értelmez
zük a kultuszt, amely eleve felmenti 
imádata tárgyát minden szóba jöhető 
vád alól, abszolút tekintélyként és 
fenntartás nélkül követendőként fogal
mazza meg önmaga számára. A kul
tusz, mint szokásrend szen tn ek  tekin te tt 
helyek  felkereséséből, erek lyék  gyű jtésé
ből, szövegek áhíta tos gondozásából, szen t 
idők m egünnepléséből, szertartásokon  va 
ló részvételből és é le tszabá lyozó  előírások  
b e ta r tá sá n a k  ig yekeze téb ő l áll; m in t  
nye lvh a szn á la t pedig tú lnyom órészt o lyan  
(m agaszta ló ) k ije len tésekben  ölt testet, 
m elyeke t sem  b izony ítan i, sem  cáfolni 
nem  lehet, m ert részletes tapaszta la ti e l
lenőrzésükre  nincs m ód .b

Mind a vallásos, mind a profán kul
tuszra jellemző, hogy tárgyának feltét
len elfogadása valamiféle felhatalmazás
sal -  vagyis hatalommal való felruházás
sal jár. A kultikus tisztelettel övezett 
személy, mű, tett, tekintélyével a kultú
rában olyan helyzetet teremt, amely 
erőszak, parancs nélkül, de nagy haté
konysággal irányt jelöl ki. Az általunk 
elemzendő hatalmi kultusz7 abban kü
lönbözik a hagyományos, antropológiai 
értelemben definiált kultusztól, hogy 
már kialakulását is egy, a hatalom által 
kisajátított kultikus folyamat alapozza 
meg. A kultusz megalapítását primitív 
fokon éppúgy, mint a dogmatikus val
lásokban és a profán kultuszokban is 
magának az istenségnek (ill. ősöknek, 
kultúrhéroszoknak) tulajdoníthatják: 
maguk az istenek és szentek jelölték ki, 
hogy hol és hogyan tiszteljék őket. A 
hatalmi kultuszt meg kell alapozni, ki 
kell téríteni a medréből a működő kul
tikus gyakorlat nyelvét, beállítódását és 
szertartásrendjét, reprezentálni kell a 
korábbi kultusz tárgyával való egyenes 
ági rokonságot, mert csak ez az eredez- 
tetés hatalmaz fel az új kultikus formák 
kialakítására, illetve sokkal inkább a 
már működő kultusz kisajátítására. A 
legegyszerűbben úgy lehet ezt elérni, ha 
korábbi kultusz(ok) hatalmi jeleit 
(mind a képieket, mind a ver
bálisakat)0, mint a kollektív tudatba be- 
épülteket, működőket adaptálja, kisajá
títja az új hatalom.

Ennek a kisajátítási folyamatnak az 
első eleme feltétlenül a múltértelmezés 
módosítása. A történetírásnak -  de vég
ső soron a történelemnek sem -  nincs 
köze a múlt mitikus elsajátításához, hi
szen a mítosz leginkább olyan m ült f ik 
ció, a m e ly n ek  érvényes ta rta lm a  -  ü ze n e 
te -  van a je len  szám ára . Az érvényesí
tést, a mítosz „újráolvasását” nem az 
egyén végzi, hanem egy csoporttudás 
előállítása érdekében a kiváltságos -  
mert hatalmi helyzetben lévő -  „hivatá
sos” interpretátorok. Rom sics G ergely  
értelmezése szerint en nek  a fo ly a m a t
nak, a m enny iben  nyersa n ya g á t történeti 

fik c ió k  képezik , a végpontja  a m ú lt fe ls z á 
m olódása, a m e ly  p a ra d o x  m ódon épp a 
m ú lt ku ltu szában  történ ik  meg. A  m últból 
ugyanis csak a z  m a ra d  m eg a csoport tu 
da tában , a m e lyn ek  a releváns m ito lógiák
ban helye van, és ezek  a részek  sem  m ú lt
kén t ő rző d n ek  meg, han em  a je len rő l és a 
je le n h e z  szó ló  ü zen etkén t. A  történeti 
kultusz legjellemzőbb vonása, hogy 
formát kínál a f ik t ív  m últból leszűrt tudás 
jelenben  való e lhelyezésére ,y Ennek a for
mának a leglényegesebb eleme az em
lékezés, az ünneplés helyének, idejé
nek és módjának kijelölése, hiszen 
ezek alkalmasak leginkább arra, hogy 
kultikus csoportot hozzanak létre hete
rogén tömegből.

Amennyiben a hatalmi kultusz meg
nyilvánulási formájaként értelmezzük a 
Rákosi Mátyás 60. születésnapjára ren
dezett ünnepségsorozatot, nyomon tud
juk követni azokat a rituális elemeket, 
amelyek nyilvánvalóvá teszik a kisajátítá
si folyamat működési mechanizmusait.

(Szent tér és szent idő)
Az ünnep ideje elkülönül a hétközna
pi időtől, elsősorban azért, mert „meg
szentelt” idő. Az ü n n ep ek  és a rítusok  
s za b á ly szerű  v issza térése  k e ze sk e d ik  a z  
id en titá sb iz to s ító  tudás k ö zve títé séér t és 
to vábbörök ítéséért, a r ituá lis  ism étlés p e 
dig ga ra n tá lja  a csoport tér- és időbeli 
össze ta r to zá sá t. Az ü n n ep  m in t a k u ltu 
rális e m lé ke ze t elsődleges szerv e ző d é s 
fo rm á ja  a z  írá s ta lan  tá rsa d a lm a k  idejét 
kö z- és ü n n e p n a p o k ra  ta g o lja .10 Az ün
nepnap mind cselekvésformáiban, 
mind külsőségeiben elkülönül a köz
napoktól, ennek az elkülönülésnek 
legnyilvánvalóbb jele az ünnepi dísz
let, az ünnepi tér kialakítása.

Művészetek.
értelmezések



Mint a bevezetőben már jeleztem, az 
1948 és 1952 közötti időszak az 
1848/49-es forradalom és szabadság- 
harc kultusza kisajátításának jegyében 
múlt el. G crő A n d rá s  a Kossuth-kultusz 
1945 utáni megnyilvánulási formáit 
elemezve arra a következtetésre jut, 
hogy 1948-ban a forradalmi hagyo
mány interiorizálása elsősorban a hő
sök kultuszán keresztül valósult meg. 
Az egyeduralomra törő kommunista 
párt a Kossuth-kultuszban vélte meg
találni azt az üzenetet, amely képes le
hetett biztosítani totális legitimációját. 
Kossuth a független, szabad haza meg 
nem alkuvó képviselője, Petőfi a kö
vetkezetes demokrata, Táncsics pedig 
maga a dolgozó nép -  és természetesen 
felsorakozik melléjük méltó örökösük, 
maga Rákosi Mátyás és az általa veze
tett kommunista párt, hogy 1848 (Rá
kóczitól eredeztethető) örökségéi be
teljesítse. Néhány ponton persze át 
kellett írni az üzenetet, hiszen a sza
badság kérdése neuralgikusnak tűnhe
tett a hazánkban állomásozó szovjet 
hadsereg árnyékában, mint ahogy egy 
nyilvánvalóan Moszkvából irányított 
rendszer sem elégíthette ki feltétlenül a 
nemzett függetlenség eszményéi. Ezért 
aztán egyszerűen ellenségnek deklarál
ták azt, aki ilyesmire utalt vagy akár 
burkoltan rákérdezett. Válasz helyett 
pedig reakcióként kiátkozás, fenyege
tés következhetett." 1949-re már nyil
vánvalóvá váll, hogy a forradalom hő
sei kizárólag Rákosi Mátyásban rein
karnálódhatnak. Innentől kezdve az 
ünnepi dekoráció egyenértékű elemé
vé válnak a Kossuth-ponrék mellett a 
Rákost-fotók.12

1952-ben a kisbírók és a néprádiók 
vagy a falvak, települések központjá
ban kihelyezett megafonokon keresztül 
a következő közleményt tették közhír
ré: M árcius hó 9-re, va sárnap  reggelre 
h á zá t m indenk i d íszítse  ki, a z  u dvará t és 
utcát takarítsák  el, há za ikra  a zá szló t tű z 
zé k  ki, hogy m éltóképpen  ünnepelhessük  
Rákosi Elvtárs 60. s zü le tésn a p já t.n  A do
log pikantériája, hogy a nagy nap va
sárnapra esik, amely egyébként is meg
szentelt nap, munkaszüneti nap, épp 
ezért az ünnep jellegét valami egyéb 
módon, az állami ünnep kelléktárának 
(zászlók) kötelezővé tételével, illetve a 
pogány (a későbbiekben az egyház által 
is interiorizált) hagyomány (megtisztu-
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lás, megtisztítás) követésének előírásá
val is jelezni kellett.

A vallásos em ber szá m á ra  -  írja M ircea  
Eliadc -  a tér nem homogén. Törések és 
szakadások találhatók benne; o lyan része
ket ta rta lm az, am elyek  minőségileg kü lön
böznek a többitől. ( . . . )  Létezik tehát egyfaj
ta szent, vagyis „erővel fe ltö ltö tt”, jclen -  
tőségteli tér, és léteznek más, nem  szen t te
rek, következésképpen nincs struk tú ra  és 
szilárdság nélküli, egyszóval „formátlan" 
tértartom ány. A  térnek ezt a z  inhom ogeni
tását a vallásos em ber úgy éli meg, m in t a 
szent, vagyis a z  egyedül valóságos, valósá
gosan létező tér és m inden egyéb közötti 
ellentétet, am i a z t m in t fo rm á tla n  tágasság 
veszi k ö rü l.14 De vajon csak a vallásos 
ember számára adatik-e meg, hogy meg
élje a jelentőségteli térrel való találko
zást? Mindenkinek megvannak a maga 
személyes szent helyei, legyenek azok 
bármennyire is profánok. A közösség 
szintjén pedig az ünnepi tér lehet a való
ság- (vagy éppen történelemalapítás) 
szakralizált helyszíne. Szakralizált, nem 
pedig szakrális, hiszen a profán ünnep
nek éppen az a jellegzetessége, hogy m o
num en tum okhoz, vagyis jelentésben gaz
dag együttesekhez kapcsolódnak. 
Olyan, a politikai felsőbbség által kijelölt 
privilegizált helyekhez, amelyek tudatos 
megválasztása azt a képzetet erősíti, 
hogy a z  ünnepségek voltaképpeni célja az  
esem ények történelem m é avatása  r \  Az 
ünnep, az ünneplés színtere a rene
szánsz óta a város, az utca, amely attól 
lesz sajátosan kétarcú (külső és belső) 
tér egyidejűleg, hogy az ünneplő közön
ség és az ünnep díszletei elválasztják a 
profán tértől. A mi esetünkben -  talán 
éppen azért, mert a kultikus szokásrend 
még nem találta meg a maga formáit, a 
kisajátítottakkal pedig ellentmondásos a 
viszonya -  az ünnepi helyszín, az ünne
pi tér sokkal inkább az elkülönülést, a 
profántól való eltávolodás motívumát 
sugallja, mint hogy a közösségi ünnep 
utcai alkalmait preferálná. A központi 
születésnapi ünnepség helyszíne márci
us 8-án este az Operaház. Az ünnepi de
koráció, a meghívottak köre, az ünnepi 
műsor minden eleme ugyanazt a képze
tet erősíti, amelyet Dobi István akkori 
miniszterelnök üdvözlő mondata meg
alapozott: Szélléphetetlen eg)'ségbe ková
csol bennünket a szeretet a legelső m agyar

em ber, Rákosi M átyás irá n t.16 Mint Ne
mes János megjegyzi, Dobi a címet-ran- 
got Vörösmarty Mihály Fóti dalából köl
csönözhette:

A legelső m a g ya r  e m b er  
A király:
Érte m in d en  honfi karja  
K észen  áll.
Lelje népe boldogságán  
Ö röm ét,
S hír, szerencse  k o szo rú zza  
S z e n t fe jé t!

Ez a (talán véletlen vagy legalábbis 
akaratlan) elszólás, a király-Rákosi 
asszociáció, csak azért tűnhet furcsá
nak számunkra, mert az eddigiek alap-
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ján a forradalom kultuszának tovább
élését várnánk. De -  ahogy ez már a 
helyszín kiválasztása is jelzi -  Rákosi 
Mátyást nem népvezérként, forradal
márként kívánták reprezentálni az ün
nep szervezői, hanem egyrészt sokkal 
inkább a barokk udvari kultúra eleme
it használván fel, a néptől mint alattva
lótól elkülönülő arisztokratát, másrészt 
az ikonográfia egyéb elemei alapján 
egyfajta szent-kultuszt igyekeztek meg
valósítani. Ennek jeleként kell értel
meznünk az ünnepség hivatalos részé
nek olyan elemeit, mint társadalom 
minden rétegének képviseletében meg
szólaló születésnapi köszöntőket, a 
fegyveres-hatalmi demonstrációként is 
értelmezhető katonai bevonulást az ün
nepség színhelyére, ill. a gyerekek kör- 
menetszerű megjelenését az Operaház
ban. A hatalmi reprezentáció tehát két 
forrásból táplálkozik, egyrészt az udva
ri kultúra, másrészt a liturgia elemeit 
használja fel. Im re Zo ltán  a teatralitás 
fogalmával írja le a hatalmi kultusznak 
ezeket az elemeit, de a terminológiai el
térés ellenére ugyanazokra a követkéz-



telesekre jut: A  politikai célokra haszná lt 
teatra litás nem  új jelenség. A  nyilvános  

fe lvonu lá soka t, á llam i ünnepségeket, be
vonulásokat és győzelm i ünnepeke t m á r  
a z  ókortól úgy tekin tik , m in t a siker v iz u 
ális és anyagi term inusok  alapján  realizált 
b izo n y íté k á t; m in t a dom inancia  szim bo li
kus érte lem ben  való dem onstrá lását; és 
m in t a világi a u to iitá s  hegem óniá jának és 
m indenek  fe le tt  á llásának reprezen táció 
já t. (...) E zt a re to iiká t a ha ta lom  in ten 
ciója s ze iin t  a zért szervezik , hogy legiti
m álja  a  világi autoritás égisze a la tt k ibon 
takozó  m indennap i élet m eg szervezésé t.17

Ebben az évben tehát az 1948 óta 
zajló folyamat elérte a végkifejletét: 
ahogy Rákosi Mátyás átvette Kossuth 
helyét a forradalom hőseinek arckép
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csarnokában, úgy vette át a személyes 
ünnep, a születésnap, a forradalom 
kultikus ünnepének idejét és helyét.

(Ajándékozás és zarándoklat, ereklyék 
és szent képek)
A kultikus szokásrend egyéb elemei is 
szinte teljes kiterjedésükben megfi
gyelhetők az ünneplés folyamán. Az 
ereklyekultusz természetes eleme a 
kereszténység történetének; elsősor
ban arra a hitre épül, hogy az ereklyé
ben maga a transzcendencia, a halálon 
is diadalmaskodó Isten ölt testet. Ez a 
hit azonban csak akkor működőké
pes, ha az ereklye autentikussága bi
zonyítható -  vagyis a hihetőség e lőá l
l ítá s a '8 a kultusz leglényegesebb ele
me. Ennek a folyamatnak az eszköze a 
körmenet, amikor a hívő találkozik a 
szent testtel. V ictor T u rn e r  a hasonló 
zarándoklatok legfontosabb funkció
ját abban látja, hogy ezen nem szokvá
nyos, köztes állapotban az ideiglenes 
c o m m u n ita sh o z  csa tlakozás  révén je lk é 
pesen  m eg szű n n e k  a m in d en n a p i tá rsa 
d a lm i szerepek . A  co m m u n ita s  közös cél-
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j a  és közös rem én ye  a csodálatos erek lye  
erejéből és áldásából va ló  részesedés ,19

A Rákosi-ereklyék „felmutatása” leg
nyilvánvalóbban a Munkásmozgalmi 
Múzeum Rákosi e lvtárs harcos élete cí
mű kiállításán érhető tetten. Ezen a ki
állításon -  amelyet a Szabad Nép tudó
sítása szerint már az első napon 11 
ezer, a következő napon pedig ötezer
kétszáz látogató tekintett meg -  két kü
lön termet rendeztek be azokból az 
ajándékokból, amelyeket az ország la
kossága az ünnepet megelőző hetekben 
Rákosi Mátyásnak küldött. Ez az aján
dékozási folyamat (a szent áldozat!) 
ugyancsak egy sajátos zarándoklat for
májában zajlott. N em es János idéz egy 
levelet, amely éppen arról tanúskodik, 
hogy bár a korábbi (vallási) rítus elemei 
magától értetődő természetességgel je
lennek meg az aktuális kultikus beál
lítódásban,20 ezek fogadásának még 
nincsenek meg a szervezeti keretei.

Hasonló zavar érhető tetten egyéb
ként az ajándékokban is. Egyrészt, 
mintha maga az ajándékozó sem tenne 
képes eldönteni, hogy milyen minőség
ben fordul áldozati adományával az 
ünnepelt felé, hogy emberként, vezér
ként vagy isteni tulajdonságokkal felru
házott hatalmasságként közelítsen-e 
hozzá. így aztán békésen megfér az 
ajándékok között a népviseletbe öltöz
tetett baba az egyes szakmákra utaló 
jelképsorozatokkal, a legkülönfélébb 
anyagokból létrehozott Rákosi-portrék 
a Kőszegi Nemez- és Posztógyár által 
felajánlott házicipőkkel. Másrészt vi
szont nyomon követhető egyfajta 
ikonografikus zavar is. Legjellemzőbb 
példái ennek talán a hazai népi alkotó- 
művészek ajándéktárgyai. N é p ü n k  a zo 
kat a tárgyaka t kü ld te  a jándékba, a m e 
lyeket legszebbnek érez, a m it élete ünnepi 
a lka lm a in  haszná l, a m it legkedvesebbjei
nek szoko tt a jándékozn i. Erről tanúskod ik  
a z  is, hogy elkü ld te  a zo ka t a darabokat, 
a m elyeken  a régi m a g ya r népi a lkotás re
m ekei új életre e levenednek .2'

Z e ln ik  J ó z se f a hazai fazekasok által 
felajánlott tárgyakat formai mutációik, 
díszítésük változatai és feliratozásuk 
alapján elemzi. Ez utóbbiban egészen 
nyilvánvalóan jelentkezik a hagyomá
nyos folklór-formula és a politikai reto
rikai formulák szervetlen illeszkedése.

-

A kultikus folyamat talán leglényege
sebb elemei a szobrok és képek, hiszen 
ezekben közvetlenül jelenik meg, mu
tatható fel a kultikus imádat tárgya. A 
képmás helyettesíti eredetijét, tehát -  
hasonlóan az ereklyéhez -  a vele való 
találkozás magát a transzcendenciával 
való találkozást jelentheti. A Rákosi M á 
tyás élete képekben  című díszalbum és 
az ennek „melléktermékeként” elké
szült Rákosi M átyás hősies harca a m a 
g y a r  népért című, öt darab, egyíves fali
táblából elkészült sorozat jellegzetes 
példái egy korszerű hagiográfia megal
kotásának. A nyilvánvaló történelem- 
hamisítástól és a személyes élettörténet 
meghamisításától22 sem visszariadó al
kotókat egyetlen cél vezérelte: olyan 
képet kellett alkotniuk (ezúttal a szó 
szoros értelmében!) a Vezérről, amely 
minden elemében a hatalmi legitimáci
ót szolgálja. Ennek érdekében újra csak 
azokat a zsidó-keresztény hagyomány
ból eredeztethető ikonografikus jeleket 
használják fel, amelyek mindenki szá
mára ismertek, csak éppen az új kör
nyezetbe helyezéssel a Vezér szakra- 
lizálásál szolgálják. Ide sorolhatók az 
„áldozati bárány” vagy „Isten báránya”, 
a „mindennapi kenyerünk”, az „enged
jétek hozzám a kisdedeket” motívu
mok képi megjelenítései23. A képek 
másik csoportja az albumban kifejezet
ten a Vezér hatalmának genealógiai 
megalapozását szolgálja, ezért a szemé
lyes élettörténet tényei háttérbe szorul
nak egy másfajta „családtörténettel” 
szemben, a személyes rokoni kapcsola
tokat -  képileg gazdagon (és hamisan) 
illusztrálva -  az ideológiai rokonság 
váltja fel.
(Imák és szent szövegek)
A születésnap időpontjára már kiala
kultak azok a nyelvi minták, amelyek 
a kultikus nyelvhasználatot megala
pozzák. A fentiek alapján talán már 
egyértelmű, hogy a hatalmi reprezen
tációt ugyanolyan anakronisztikus, a 
jelen kurzushoz nem szervesen illesz
kedő köznyelvi és irodalmi beszéd
mód alapozza meg, amelynek forrása
it ugyanott kell keresnünk, ahol a kul
tusz egyéb elemeinek eredetét.

A közbeszédben a közvetlen megszó
lítás (érdekes, hogy még egy-egy szöve
gen belül is keverednek az önöző és te
gező formák, talán annak hatására, 
hogy a politikai nyelvhasználat is prefe-



rálta a demokratikusnak ható tegező 
megszólításokat, de még inkább ami
att, hogy a szakrális szövegekben 
[imákban, zsoltárokban] természetesen 
működik az egyes szám 2. szentélyű 
odafordulás), az állandósuló jelzős 
szerkezetek (drága Rákosi elvtárs, drága  
édesapánk ,24 S ztá lin  legkiválóbb m agyar  
tan ítványa , bölcs, szere tett, nagy ve zé 
rünk  stb .) és az üdvözlő szövegek meg
tervezett szerkezete a legfeltűnőbb. A  
hivatalos retorika h asz ta lan  borít leplet le
pel u tán  a valóságra  -  eljön egy p illanat, 
a m iko r  a s za va k  fe llá za d n a k  ellene és a r 
ra kényszerítik , hogy a m íto sz a la tt fe l tá r 
ja a hazugság és a z  igazság a lte rn a tívá it26 
-  írja Zeln ik . Bár a leleplezésre még vár
ni kell néhány évet, ezek a példák egy
értelműen mutatják a kultikus nyelv- 
használat legjellemzőbb jegyeit.

Az irodalmi(nak tekinthető) szöve
gek vizsgálata esetében hasonló követ
keztetésekre juthatunk. Létezett egy
részt egy -  leginkább talán a folklórral 
rokonítható -  vonulat, amely a kor
szak jellemző műfajában, a csasztus- 
kában jelentkezett. Érdekes ennek a 
populáns műfajnak a magas kulturális 
alkotássá avatódása, amikor az Opera
ház színpadáról, az ünnepi program 
összes résztvevőjének (több száz em
ber) tolmácsolásban hangzott fel az 
ünnepi alkalomra újraformált dal:

G yer tek  lányok , ö ltö z ze te k  feh érb e , 
S zó r ju n k  ró zsá t Rákosi M á tyá s  elébe. 
H add  járjon  ő a rózsában  bokáig,
Éljen, éljen Rákosi e lv társ sokáig!

Ugyanide -  a folklorisztikus alkotá
sok csoportjába -  sorolható a népi 
szakrális szövegek, a Szűz Mária-litá- 
niák hangulatát idéző vers, amely a 
Szabad Nép ünnepi számában jelent 
meg és Z e ln ik  a következőképpen ér
telmez: Egy p a ra sz ta sszo n y , te rm é sze te 
sen tszcs-tag  irta. A  versből ve tt k ö v e tk e 
ző  id éze tek  egyérte lm ű en  vallásos f o r m u 
lák  vagy a zo k  kon tam ináció i:

S hatvan évvel ezelőtt 
Született egy nagy vezér

(lá sd : betlehem i já szo lb a n )  
Majd börtönbe vettetett 
Minden kínt elszenvedett

(lásd: ke re sz tre  fe s z í t te te tt )  
Tizenhat hosszú börtönév 
Nem törte meg erejét

• -  ; V. . ■ • ;y - ' : ■
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(lásd: halo tta iból fe ltá m a d o tt)  
Hozzánk szól vezérünk szava 

(lásd: Isten  sza va )
Hogy dolgozó parasztságunk 
Lelje meg a boldogulás 
Virágzó szép útját végképp

(lásd: jö jjö n  el a te országod)  
Szeretett nagy vezérünk 
Rákosi elvtárs 
Fényes vezérlő csillagunk 
Téged soha el nem hagyunk 
Mindhalálig veled vagyunk

(lásd: m ost és m indörökké , 
á m e n )26

A nép egyszerű gyermekeinek szájába 
adott kvázi-liturgikus szövegek mellett a 
hivatásos irodalom nagy seregszemléje 
érdemel még kitüntetett figyelmet. A 
Magyar írók Szövetségének születésnapi 
felajánlásaként is értelmezhető a Magyar 
írók Rákosi Mátyásról című antológia, 
amelyet az utókor csak Rákosi-emlék- 
könyvként emleget. Az írószövetség 
körlevélben szólította fel tagjait, hogy 
küldjenek írásokat a kötetbe, a Szépiro
dalmi Könyvkiadó vállalta a kiadást, de 
a tényleges szerkesztést (vagyis a váloga
tást) Horváth Márton megbízása alapján 
Rényi Péter és az MDP Agitációs és Pro
paganda Osztálya végezte. A kötetbe vé
gül 33 szerző 35 szövege került be, a 
legváltozatosabb műfajokban. Nemes Já
nos visszaemlékezései szennt -  az akkor 
még/már teljes vagy fél szilenciumra ítélt 
Németh Lászlón, Kassák Lajoson és Sza
bó Lőrincen kívül -  három neves író 
nem szerepel az antológiában: Nagy La
jos, Füst Milán és Tersánszky Józsi Jenő. 
Míg az első kettő esetében úgy véli, hogy 
„stiláris” megfontolások miatt maradhat
tak ki, utóbbi esetében egyértelmű a po
litikai „összeférhetetlenség”. Ez a m ókás 
garabonciás, de m agatartásában, erkölcsi 
és irodalm i elveiben hajlíthatatlan író-óriás 
egy olyan novellát küldött, am ely  felért a z  
egész születésnapi szertartás és általában a 
v e zé r  a jnározása  elleni tüntetéssel, ,JK 
nadrágtartógyáros” volt a cím e Hősének, a 
nadrágtartógyárosnak a z  a szenvedélye, 
hogy hózentrágeres szobrokat készített m a 
gáról és azokat pincéjében rak tá rozza .27 28

Bár a kötetet emlékkönyvnek nevezi 
a hagyomány, meg kell állapítanunk, 
hogy ebben az esetben sem nem a ha
gyományos, sem nem a napjainkban

megszokott emlékkönyv-műfajjal van 
dolgunk. Az eredeti emlékkönyv, az 
a lb u m  a m ico ru m  -  egészen a XIX. szá
zadig -  elsősorban a peregrinussághoz 
kapcsolódik, funkciója, hogy az utazó 
igazolja -  később demonstrálja - ,  hogy 
kivel került kapcsolatba, kinek a jóin
dulatát, támogatását sikerült elnyernie. 
(Ennek a jelentésnek a továbbélése 
volt megfigyelhető elsősorban az álta
lános iskolás gyereklányok emlék
könyv-szenvedélyében.) Már ebben az 
emlékkönyv-típusban is a személyre 
szabott bejegyzés képviselte az igazi 
értéket, ugyanis csak ez volt képes rep
rezentálni a valóságos kapcsolatot, 
amely tulajdonosa és a kor szellemi te
kintélye között létrejött. A XIX. szá
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zadban némiképp átalakul a műfaj, 
leginkább az emlékkönyvversek és al
kalmi rögtönzések tárháza lesz, míg a 
XX. századra elnyen máig ismert for
máját -  illetve sokkal inkább formáit. 
Az egyik ezek közül általában tudomá
nyos szaktekintélyek emlékezetét hiva
tott ébren tartani, és zömmel olyan írá
sokat tartalmaz, amelyek nem a sze
mélyiségre, sokkal inkább az életmű
vére, tudományos eredményeire utal
nak, vagyis az inspiráló szellemet hiva
tottak jelezni. A másik típus viszont a 
kultikus beszédmód műfajaként fog
ható fel, hiszen elsődleges funkciója a 
személyiség iránti tisztelet kifejezése, 
vagyis míg az a lbum  am icorum  a tulaj
donosa pozícióját volt hivatva a tekin
tély által megerősíteni, a korszerű em
lékkönyv a címzettje iránti kultikus 
tisztelet megnyilvánulási formája.

A Rákosi-emlékkönyv ez utóbbi cso
portba tartozik. A benne megjelenő 
szövegek az alkalmi irodalom minden 
jellegzetes vonását magukon viselik.

Az alkalmi irodalom és a hatalmi rep
rezentáció természetes kapcsolata már



az ókortól nyomon követhető. Bár iga
zán megnyugtató és minden szempont
ból kielégítő definíciót nehéz találni az 
alkalmi költészetre, hiszen koronként 
és országonként változik a jelentése. 
P redrag  M a tv e je v itc h  meghatározása 
szerint leggyakrabban va lam ely  esem ény  
a lka lm ára  készíte tt kö ltem én yeke t jelöl, 
ahol a z  esem ény ad ja  m eg je len tő ségüke t 
és ak tu a litá su ka t 29 Elsősorban az ünne
pekhez, megemlékezésekhez, szent és 
profán rituálékhoz köthető szövegek 
összefoglaló elnevezése a műfajok so
kaságát fedi, de a mi szempontunkból 
különösen lényegesek a már Homé
rosztól létező dicsőítő énekek 
(enkó m io n ), de még inkább a rene
szánsz és a barokk udvari kultúra szin-
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te minden műfaja. Bene S á n d o r  a klasz- 
szikus humanizmus időszakában vizs
gálja a hatalom és az éppen csak kiala
kult értelmiség diskurzusát, amely el
sősorban arra a felismerésre épül, hogy 
az irodalmi dicsőítés önmagában nem 
elegendő, ha ehhez nem járul egy, a 
szélesebb közönség számára is elérhető 
hatalmi reprezentáció, amelynek legké
zenfekvőbb alkalma az ünnep, a 
diadalmenetek.30 Bene és M atvejevitch  
egyaránt fontosnak gondolják annak 
tisztázását, hogy egyrészt az alkalmi 
költészet művelői és a hatalom birtoko
sai között egyfajta „üzleti” viszony áll 
fenn, hiszen -  különösen a reneszánsz 
időszakában -  a mecenatúra intézmé
nyeinek kialakulása tette lehetővé a „fő
állású költőség” működését; másrészt 
pedig éppen ebből az „üzleti” kapcso
latból következően fel kell merülnie az 
alkalmi irodalom esztétikai megítélhe- 
tősége kérdésének. Vagyis, hogy meg
határozott funkciónak (hatalmi repre
zentáció kiszolgálása ellenszolgáltatás 
fejében) alárendelt költészet esetében 
működtethető-e esztétikai értékítélet.

iggglgggl«
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M  a tv e je v itc h  írása bevezetőjében 

megkísérli tisztázni az alkalmi (poésie  
de c irc o n s ta n c e ) és az elkötelezett 
(poésie engagée)31 költészet viszonyát. 
Különösen a XX. században nagy je
lentősége van ezek elválasztásának, 
ahol a már említett két fogalom mel
lett megjelenik a egy harmadik, a p á r 
tos iroda lom  fogalma is.

A Rákosi-emlékkönyv szerzőinek 
motivációját nem hivatott kutatni ez a 
dolgozat, de értelme sem lenne, ha kö
vetkezetesen haladunk eddigi gondo
latmenetünk mentén A hatalomnak le
gitimációra volt szüksége, a legitimáció 
elérésének egyik lehetséges útja a hata
lom jeleinek el/kisajátítása, egy hatalmi 
kultusz megalapozása és működtetése. 
A kultusz verbális formái közül talán a 
leghatékonyabb az alkalmi irodalom, 
amely a hatalom és a művész kölcsönös 
érdekviszonyára (a hatalomnak ugyan
is az az érdeke, hogy a kultusz megala
pozódjon, a művésznek pedig az, hogy 
-  ebben a korszakban talán nem túlzás 
ezt állítani -  képes legyen meg/túlélni) 
tehát, erre az érdekviszonyra épülve 
képes a hatalmi reprezentációt a legszé
lesebb körben megvalósítani. Innentől 
kezdve tehát ugyanúgy nincs értelme 
meggyőződést, elkötelezettséget szá
mon kérni az antológia szerzőitől, mint 
ahogy a produktumokat is csak nagyon 
erős megkötésekkel lehet esztétikai ér
tékítéletnek alávetni.

(Antológiák újraválogatása)
2002-ben a Korona Kiadónál megje
lent egy kötet (Munkás, p a ra szt, é r te l
m iség  m u n k a v e rsen y  lá zá b a n  ég! A g ita -  
tív  a n to ló g ia kö ltésze t M agya ro rszá g o n  
1 9 4 5 -1 9 5 6 )  L. Simon László  szerkesz
tésében és Buda A tti la  bevezető tanul
mányával. A kötet meglehetősen nagy 
visszhangot keltett, itt most egyetlen 
hozzászólót idéznék. A Kortárs 2002. 
októberi számában Csoóri Sándor rea
gál Ács Margit egy, az antológiával 
foglalkozó szövegére,32 majd érintett
ként (hiszen éppen a Rákosi-emlék- 
könyvben szereplő versét is beválogat
ták az antológiába) vall az 50-es évek 
irodalmi életéről, saját nagy hitéről és 
nagy csalódásáról.33 A két írás egymás 
mellett jól érzékelteti az érintettek ér
tetlenségét, de talán feleslegessé teszi a
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kább a magyarázkodást. Csoóri jól lát
ja, hogy az antológia válogatása meg
lehetősen esetleges, a benne megjele
nő szerzők emberi bátorsága (vagy 
gyávasága), kvalitásai, munkássága, de 
még irodalmi értéke sem mérhető 
ezen szövegek alapján.

Ha azt mondtuk, hogy a Rákosi-em
lékkönyvben való részvételkor nem 
feltétlenül szükséges a szerzők moti
vációját vizsgálni, ebben az esetben 
nem tekinthetünk el a szerkesztői 
szándék elemzésétől. A bevezető ta
nulmányból a szembenézés, a számve
tés szándéka valószínűsíthető a kötet 
létrejöttének alapmotívumaként. De 
vajon képesek-e akár a korról, akár a 
kor irodalmáról, művészeti életéről 
képet adni azok a szövegek, amelyek 
keletkezésük pillanatában alkalmi (a 
szerkesztő által használt szóval: agita- 
tív) irodalomnak minősültek, és mint 
ilyenek a fentebb elemzett mindenféle 
más elem mellett a kultikus beállító
dás nyelvi formáiként értelmezhetők 
csak? 2002-ben ezek a versek paródi
aként hatnak, nem többek, mint az 
eredeti közegükből kiszakított szob
rok a Szoborparkban, amelyek éppen 
„szövegegyüttesként” veszítik el ere
deti jelentésüket és tesznek szert egy 
másikra, az éppen aktuális hatalom ál
tal megszabottra.
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Újvári Edit

A festészet és a film intermediális kap
csolata kézenfekvő kérdéskör, hiszen 
mindkét művészeti ág a vizualitásra 
alapozódik. E kapcsolatrendszer rend
kívül sok irányból elemezhető, megkö
zelíthető. Ezúttal egyetlen kimagasló 
művészfilm, Andrej Tarkovszkij2 A n d 
rej Rubljov című filmje kapcsán elem
zem a festészet/ikonfestészet és a film
művészet lehetséges összefüggéseit. Az 
elemzés három fő irányát a filmtéma, 
az ikonok filmbeli jelenléte és a film 
képi világa jelöli ki.

Az elsőként kiemelt elemzési szem
pont tehát a film témája. A téma kul
túrtörténeti tekintetben is fontos, hi
szen a legjelentősebb orosz ikonfestő 
története -  Tarkovszkij ars poeticái

megjelenítése az elemzés második cso
mópontja. Alkotási folyamatot, festést 
nem mutat be a film, sőt, Rubljov egyik 
legaktívabb tette éppen az ikon negáci- 
ója. Mégis, a film néhány frekventált ré
szében -  három rövid felvillanásban és 
az epilógus részletező Rubljov-tár- 
latában -  láthatunk ikonokat. Ezek sze
repének értelmezése is érdekes feladat.

Harmadsorban, Tarkovszkij esetében 
olyan filmes alkotóról van szó, aki a 
filmjeiben alkalmazott képi világról is 
részletesen kifejtette teoretikus elveit. 
Megfogalmazta filmképei viszonyát a 
naturalizmushoz, az allegorizmushoz, 
és éppen az Andrej Rubljov kapcsán a 
festészethez is. Az Andrej Rubljov fil
mes képi világa, a festészet és film kap-

Képi valóságok Tarkovszkij 
Andrej Rubljov című film jében 1

ihletésű interpretációjában, ugyanis 
semmi konkrétum ot nem tudunk 
Rubljovról néhány XV. század eleji 
kolostori évkönyv bejegyzésén kívül.3 
A Tarkovszkij-teremtette ikonfestő fi
gura a művészi alkotás, -  az ő eseté
ben az ikonfestés -  lehetetlensége és 
lehetséges volta között vívódik: az em
berek örömére akar festeni, de a való
ság, az emberek kegyetlensége alkotói 
válságba sodorja. Hogyan lehet az „Is
ten képére teremtett ember” fenséges 
ikon-teológiai elve alapján az istensé
get emberi alakban tükröző szentké
peket festeni, ha az emberi világ telve 
van gonoszsággal, árulással, erőszak
kal, ha az emberekben legkevésbé sem 
ember-voltuk nemessége, isteni ha
sonlatossága tükröződik? Az ikon 
mint szent képi világ és a filmképek- 
ben megelevenedő XV. század eleji 
történeti valóság (pontosabban: valós 
események adataiból felépített fiktív 
történeti valóság) látszólag feloldha
tatlan ellentéte, úgy vélem, a film 
egyik alapeszméje.

Az ikonfestés és az ikonok filmbeli

csolatának egy lehetséges felfogása, 
művészi megvalósulása ezekben az ön
elemző írásokban is feltárul.

A film és a festészet képi valóságainak 
taglalása előtt fontos történeti adalék, 
hogy Rubljov története mint filmtéma az 
1960-as évek Szovjetuniójában teljesen 
korszerű volt, beleilleszkedett a hrus- 
csovi korszak desztalinizációs, rövid át
menetnek bizonyuló ún. „olvadás” idő
szakába (pl. a filmnovella 1964-es meg
jelenése előtti években orosz művészet
történeti és művelődéstörténeti könyvek 
elemezték és magasztalták Rubljov 
művészetét4). A téma tehát benne volt a 
levegőben, mégis a filmet -  annak képi 
világa miatt is, úgymond „durva natura
lizmusa, történelemhamisítása” miatt -  
hivatalos részről és a szlavofil ellenzék 
részéről is hevesen támadták, vetítéséi 
betiltották.3 (A Rubljov-film recepció
története önmagában is érdekes tükre a 
posztsztálini kornak.)

I. Rubljov, az ikonfestő története mint 
filmtéma. Tarkovszkij a filmművészet 
eszközeivel elsősorban Rubljov alkotói

:



lélektani útját mutatja be, ezért nem 
tekinthető maradéktalanul sem törté
nelmi, sem életrajzi filmnek az Andrej 
Rubljov.6 A film egyes epizódjait ösz- 
szekötő alapkoncepció arra az alapve
tő paradoxonra épül, hogy a cselek
ményben megjelenő valóság, az erő
szakkal, kegyetlenséggel, irigységgel 
teli világ egyre sötétebb bugyraiban va
ló alámerülés során Rubljov válságba 
jut, sőt meg is tagadja az alkotást, de a 
film végére mégis készen áll a humá
numot, szelídséget hirdető ikonjait 
megalkotni. (Vő. a tanulmány végén: 
az egyes epizódok és az epizódokban 
megjelenő ikonok összegző táblázata.)

A tarkovszkiji filmes történetmondás 
lassú, epikus hömpölygés, sokszor a 
percek múlásának, az apró történések
nek, arcrezdüléseknek részletező be
mutatását látjuk: az idő múlása érzékel
hetővé válik (a film 23 év esemény
részleteit jeleníti meg). A XV. század re
ális világának atmoszféráját megterem
tő 9 epizód egymáshoz való kapcsoló
dása ugyanakkor nem válik esetlegessé: 
Rubljov festészethez való viszonya és az 
azt befolyásoló események (amelyek
nek az ikonfestő jobbára passzív része
se) vezérlőfonalként húzódnak végig a 
filmen. A film epizódszerűsége Tarkov- 
szkij meghatározása szerint: „a z  élet 
»szabad« fo ly á sá n a k  többé-kevésbé ter
m észetesen  és szervesen  m egalkoto tt ké 
p e ”, 7 amely tehát nem a lineáris idő
rendre, hanem Rubljov lelki-alkotói 
fejlődése szempontjából fontos történé
sekre összpontosít.

Rubljov jellemét és ikonfestői atti
tűdjét két ellentétpárral is hangsúlyoz
za Tarkovszkij. Egyrészt Rubljov szer
zetestársa, a művelt, de részben éppen 
festői középszerűsége folytán megke
seredett Kirill az ellenpont, akinek jel
lemgyengeségei (rosszindulat, irigy
ség, kegyetlenség, elvtelen megalázko
dás) a 2., 3., 8. és 9. epizódban mutat
koznak meg. Mégis ő az, aki az evan
géliumi talentum-példázattal (Mt 25, 
14-30) érvel a vezeklő Rubljovnak ar
ról, hogy bűnt követ el, ha nem él a te
hetségével és nem fest.

Másrészt a korszak nagy festőegyéni
sége, a Rubljovnál egy nemzedékkel 
idősebb Fcofan Grek 3. és 4. epizódbe
li szerepe jelentős Rubljov alkotói men
talitásának ellenpontozásaként (a törté
neti források szerint valóban együtt al-
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kották Rubljowal8). [Lásd 1. Illusztráció: 
Feofan G rek cs A ndrej Rubljov.] A  művé
szet- és művelődéstörténeti elemzések 
Feofant egyöntetűen Rubljov ellentéte
ként értékelik. Például Lihacsov ezt írja: 
„[Fcofan G rek a novgorodi A z  Ú r sz íne
változása] tem plom  m ellékoltárára festett, 
híres Troicája (Szen thárom ság) A ndre j 
Rubljov gyöngéd, és em beri S ze n th á ro m 
ság-ikonjával összehasonlítva, a z  Utolsó 
ítélet lá tom ásainak képze té t kelti -  olyan  
fenyege tő  erő fű t i  szigorú  angyala it. "9 
[Lásd 2. Illusztráció: Feojan Grek: Ószö
vetségi Szenthárom ság; Rubljov: Ó szöve t
ségi Szenthárom ság. ]

A 4. epizódban a két festő párbeszéde 
(a moszkvai Angyali üdvözlet temp
lomban folytatott) közös munkájuk 
idején az ikon spirituális tartalmának 
értelmezési különbségeire világít rá: a 
szigorú, kiábrándult Feofan, mint kifej
ti, nem az emberek számára, hanem Is
tennek alkot. Keményen ostorozza a 
nép tudatlanságát, úgy véli, ha Krisztus 
megtestesülne, újra keresztre feszíte
nék, a gonoszság, az emberi gyarlóság a 
történelem során folytonosan ismétlő
dik. Részben ennek megfelelő látomás 
a párbeszédük alatt megelevenedő 
orosz Kálvária-jelenet, részben Rub
ljovnak a muzsikok szenvedéseit, vala
mint az írástudók felelősségét, árulását 
hangsúlyozó szavaira rímel). [Ldsd3. Il
lusztráció: orosz ká lvá iia -lá tom ás. \ Rub
ljov Jézus küldetésében Isten és ember 
megbékítését hangsúlyozza, sőt, Jézus 
saját akaratából történő megfeszítését 
szeretteit elhagyó kegyetlen tettként ér
telmezi. Míg Feofan az emberi tudat
lanságot ostorozza, Rubljov hitet tesz 
az emberi jóság mellett, szerinte az em
ber szeretete nélkül lehetetlenség alkot
ni. Példaként a Moszkvát sarcoló tatá
roknak adott váltságot emlegeti föl: a 
moszkvai asszonyok hajukat áldozták a 
város meneküléséért.

Ez az ihlető forrás, az ember iránti bi
zalom apad el az epizódok szörnyű tör
ténéseiben. A rendező így összegezte 
filmjének lényegét: „Rubljov é le ttörténe
te lényegében a z t  je len íte tte  m eg s z á 
m u n kra , hogy egy koncepció, m elyet tan í
tás ú tján  erő ltetnek a z  egyénre, hogyan ég 
el a z  eleven valóság légkörében, hogy a z u 
tán egyfa jta  fe ltá ru lk o zó  igazságként tá 
m a d jo n  fö l  h a m v a ib ó l.”10 Rubljov a

Szentháromság-kolostor védelméből 
kikerülve, a szenvedés poklainak meg- 
járása, a valósággal összeegyeztethetet
len jóság gondolatába vetett hit elvesz
tése után tér majd vissza eszményeihez, 
a Szentháromság jelképezte szeretet, 
jóság és testvériség humánus értékei
hez. A 4. epizód ehhez kapcsolódó 
kulcsmondatát idézem: [Rubljov:] „rö
gös a z  út a lá thatótól a lá thatatlanig. ”

Az eszmények újbóli vállalását Borisz, 
a harangöntő fiú emberfeletti teljesítmé
nye ösztönzi, hozzá szólnak Rubljov 
filmbeli záró szavai a 9. epizód végén: 
„Most m á r  m inden jó  lesz ... M ajd e lm e
g y ü n k  e g y ü tt . . .  M iért sírsz hát? . . . É n  iko 
nokat festek, te m eg harangokat öntesz ... 
E lm együnk a Szenthárom ság-kolostorba ,
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dolgozni m együnk  . . .  M icsoda ünnepnap  
e z  a z  e m b e re k n ek .. A film tehát az 
1423-ban zajlódó harangöntés-epizód- 
dal ott zárul, ahol a híres ikonok megal
kotása kezdődött: a történeti források 
szerint Rubljov 1424-1426 között al
kotott a Szentháromság-Szergijev ko
lostorban.

Az ikonfestő középkori története a 
filmrendező számára a művészet lénye
gének, sőt feladatának megközelítésére 
adott lehetőséget, nem véletlen, hogy 
Tarkovszkij ars poeticája az Andrej 
Rubljov film központi eszméivel azo
nos: „ ...eg y  o lyan m űvésze t híve vagyok, 
m ely a z  ideális iránti vágy hordozója, a z  
eszm ényire  való törekvést fe je z i  k i  A z  
olyan m űvésze t híve vagyok, m ely  Re
m én y t és Elitet ad  a z  em bereknek. És m i
nél rem énytelenebb a z  a világ, am elyet a 
m ű vész  ábrázol, talán annál inkább é rzé 
keltetni kell a vele szem beállíto tt eszm ényt, 
m áskülönben lehetetlenség volna élni!”12

II. Az ikonfestés és az ikonok filmbeli je
lenléte az epilógust leszámítva nem 
hangsúlyos a filmben. Bár a főszereplő



és több mellékszereplő is festő, a hang
súly az alkotói lélektani folyamat filmes 
ábrázolásán van. Magának a festésnek a 
folyamatát Tarkovszkij egyáltalán nem 
jeleníti meg, kész ikonfestmények pedig 
csak illusztrációként láthatók egyes film
epizódokban. Ezekben az esetekben vi
szont fontos vizuális üzenet hordozói. 
Ezeket tekintem át az alábbiakban.

A 3. (Feofan, a görög) epizódban 
Feofan és Kirill templombeli párbeszé
de alatt a templom előtti téren nyilvá
nos kivégzés -  kerékbetörés -  zajlik. 
Eeofannak a kínzásban résztvevők, az 
ítélkezésre vetemedő bűnösök elleni 
kifakadását hatásosan zárja le a P a n to k 
ra to r -W o n  látványa -  a filmnovella 
megfogalmazása szerint „A deszkáró l
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a z  e m b erekb en  csa lódo tt, m in d e n tu d ó  
M egváltó  szigorú  arca tek in t rá ."13 Ez a 
nagy méretű táblakép Feofan stílusje
gyeit összegző pszeudo-ikon. [Lásd 4. 
Illusztráció: Kirill és Feofan P an tokra to r  
ikon ja .]

Ugyancsak a 3. epizódban, csupán a 
háttérben láthatóak a Rubljov tehetsé
gére és sikerére irigy Kirill kolostorbeli 
cellájában az egyszerű tárgyként, dísz
letként sorakozó ikonok, a „talentum 
nélküli” középszerű festő jellegtelen al
kotásai. [Lásd 5. Illusztráció: K irill.]

A Vlagyimirban játszódó 6., az Utolsó 
ítélet című epizód, úgy vélem, a film 
sajátos ikonmegjelenítése. Alkotói vál
sága már kél hónapja képtelenné teszi 
Rubljovot a cselekvésre, a nagy fejede
lem és a metropolita megbízatásának 
teljesítésére, az Uszpenszkij székesegy
ház falképeinek, köztük az Utolsó ítélet 
és az ikonosztáz megfestésére. A nagy
herceg palotájában Rubljov gondolat
ban Pál apostol szeretet himnuszának 
sorait idézi (lKor 13), amely az egyik, 
a filmben elhangzó hosszabb bibliai 
szövegrészlet.
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A kőfaragó mesterek megvakíttatását 

követően Rubljov kétségbeesésének in
dulatos, spontán kifejeződéseként a 
templom fehér falára sárfoltot mázol, és 
ez a tett az egyedüli, megjelenített festő
aktivitás a filmben. [Lásd 6. Illusztráció: 
A  sárfoltot tem plom falra  kenő Rubljov.] Ez 
a falra kent sár egyfajta aníi-íLonként ér
telmezhető. Amikor a sárfolt a temp
lomfalon a szentkép helyére kerül, nem 
csupán a szentség (Rubljov értelmezése 
szerinti) lehetetlenségét példázza, ha
nem ez a sár a porból teremtett ember 
gyarló, bűnös voltát is felidézi -  szem
ben a szeniikonnal, amely éppen az em
ber Istenhez való közelségét, a föld és az 
ég kapcsolódását hivatott kifejezni. 
Rubljov tette után, indulatát tovább nö
velve, a kőfaragó céh tagjainak megva
kíttatását egyedül átvészelő fiú a Bibliá
ból olvas fel, Pál apostol istentiszteletre 
vonatkozó utasítását a Korintosziaknak 
írt 1. levélből (lKor 11). Ez a rész (a 
filmben elhangzó másik nyomatékos 
bibliai szövegrészlet) a szent helyre belé
pő asszonyok fejének bekötéséről, en
nek híján való szégyenükről szól, ame
lyet igaztalan vádként hevesen elutasít 
az ikonfestő.H A feloldást a templomba 
fedetlen fővel, az eső elől bemenekülő 
félkegyelmű lány sárral összekent falra 
reagáló döbbeneté, mélyen őszinte zo
kogása hozza meg: ez ad erőt Rubljov- 
nak az alkotáshoz. [Lásd 7. Illusztráció: a 

fé lkegye lm ű  lány.]
A  film 7., (A rajtaütés című) epizódja a 

tatár és az áruló orosz csapatok közös 
Vlagyimir elleni támadását mutatja be. 
Ahogy Dante is az árulókat tette a Pokol 
legalsó bugyrába, úgy ez a valós törté
nelmi eseményeken15 nyugvó rabló 
hadjárat is az epizódokban feltáruló em
bert gyarlóság mélypontja. Ráadásul az 
tkonfestő szerzetes megszegi az első pa
rancsolatot: a félkegyelmű lány védel
mében embert öl. A Rubljov és céhe ál
tal kifestett vlagyimiri Uszpenszkij 
székesegyház-beli öldöklés és fosztoga
tás bemutatása során a felgyújtott 
Deészisz-ikonok (deézisz  gór. ’kérés, 
inra’) láthatók részletesebben. Az ítélke
ző Krisztus és a két oldalán az emberisé
gért közbenjáró, könyörgő Szűz Márta 
és Keresztelő Szent János áll.16 Az embe
ri gonoszság martalékaként tűzben meg
semmisülő deézisz-ikonok a holttestek

-, .ü-taí. Vr;W "W: •*
Művészetek. 
értelmezések kel borított templomban az emberi bű

nök megváltoztathatatlanságát sugallja. 
[Lásd 8. Illusztráció: a z  égő D eézisz  iko
nok.] Rubljov ekkor, a pusztuló alkotásai 
között mondja el a látomásában megje
lenő, már évek óta halott Feofan 
Greknek, hogy többé nem fest.

A film katartikus erejű csúcspontja (A 
harang  című) 9. epizód vége. Rubljov 
vezeklési fogadalmát tartva nem fest és 
nem beszél, az Andronyikov kolostor 
szerzeteseként figyel fel a város melletti, 
hónapokon át tartó heroikus munkára, 
a nagyherceg parancsára készülő ha
rangon tésre. Ebben az epizódban nem 
látható ikon, de a hatalmas harang dom
bormű-díszítése, a sá rká n y ö lő  S ze n t  
G yörgy lovas figurája olyan képtéma, 
amelynek jelentőségét, a történethez illő 
üzenetét érdemes kiemelni. [Lásd 9. Il
lusztráció: a harang  S á rkányö lő  S ze n t  
G yörgy ábrázolásával.] A keleti egyház
művészet gyakran ábrázolt ikonográfiái 
témája, Szent György Oroszország vé
dőszentje, akit a hitetlenek elleni harc
ban hívtak segítségül, ezért az új haran
gon való ábrázolása a tatár iga végső le
rázását, a nemzeti összefogás reményét 
is hirdeti.17 A harang emberfeletti erőfe
szítéssel, kitartással és összefogással tör
ténő megalkotása, valamint a sárkány
ölő szent képlémája együttesen jelzik a 
rubljovi művészet beteljesülésének lehe
tőségét. A Szent György mint ikonográ
fiái téma eg)' pillanatra már korábban is 
látható volt: a film 6. epizódjában, a 
nagyherceg új, palotájában Rubljov egy 
feltehetően régi Szent György ikon meg
tisztításával foglalatoskodik.

A 10. epizód tulajdonképpen filmes 
eszközökkel bemutatott festészet: a 
drámai hangulatú zenei aláfestéssel 8 
percen keresztül egy olyan Rubljov- 
tárlatot látunk, amelyben csaknem 
minden, a középkori festőnek tulajdo
nított művet részletező közelképek és 
totálképek váltakozása jelenít meg. A 
kamera ráközelítése és távolodása, a 
képek és képrészletek egymásba mo
sódó filmbeli egymásutánisága minő
ségileg más, mint egy képzőművészeti 
album lapjainak egymást követő látvá
nya. A Rubljov-filmnovella ikon-leírá
sa „ szenvedésekben k ihordo tt, d ia d a lm a s  
v o n a la k a t”18 említ; a művészettörténe
ti értékelések sztereotípiái Rubljov 
ikonjai kapcsán egybehangzóan a 
mély humánum ot, a megnyugtató,



vonzó gyengédségei az ember iránti 
bizalom kifejezését hangsúlyozzák.19

Az ikontárlat epizódja előtti átvezető 
kép Tarkovszkij tkonteológia ismereteit 
és mély intuícióját jelzi, b tudásnak és 
intuíciónak nagyszerű filmes megjelení
tése az, ahogy a Boriszt vigasztaló 
Rubljov előtti tűzrakás izzó zsarátnoká
nak közelképekor vált át az addig feke
te-fehér film színesbe, majd ezt követik 
az ikonrészletek, ikonok. [Lásd 10. Il
lusztráció; Rubljov és a harangöntő f iú  a 
f i lm  zárójelenetébcn.] Mivel ez a filmrész
let, úgy vélem, az ikon spirituális értel
mezéséhez kapcsolódik, bár nem fest
mény-megjelenítés, mégis itt térek ki rá.

Az ikon az ortodox kereszténység fel
fogásában több mint puszta szentkép, 
Pavel Florenszkij teológus-művészet
történész megfogalmazásában „m enny  
és föld  közö tti eleven kapcso la t’’.20 Az 
ikonfestészeti kánon a VII. század vége 
óta az ember átistenülésének tanát rög
zítette, és csak akkor tekinthető több
nek puszta képnél, ha az isteni kinyi
latkoztatás történeti valóságban való 
megjelenítését képviseli.21

Amikor Tarkovszkij filmjében az iko
nok bemutatása előtti fi lm képen izzó 
parazsat láttat, ez egyrészt felidézi azt az 
ortodox tant, amely a lángok által át- 
szellemítelt parazsat Krisztus két (em
beri és isteni) természetének és megtisz
tító, bűnbocsánatot hozó erejének jel
képeként énelmezi.22 Másrészt felidézi 
(a Tarkovszkij által is hivatkozott21) 
ikonosztázról szóló Florenszkij tanul
mányrészletet, amely az ikon kapcsán 
az égi és a földi világ találkozásának rit
ka pillanatairól szól: „Egy-egy p illanatra  
fö lsza k a d  b ennünk  a tek in te tünkke l fö lfog 
ható világ szövedéke, s a m ég észlelhető  
szakadáson  tekin te tünkkel fö lfoghata tlan , 
m ásvilági fu va lla t hatol át: a két világ fö l
oldódik egym ásban, s é le tünk a zsa rá tnok  
fö lö tt vibráló fo rró  levegőhöz hasonlatos, 
szün te len  sodró áram lásba kerü l,”24

Tarkovszkij filmjében a 9. epizód vége 
ez a pillanat, amelyben Rubljov számára, 
a revelációként ható sikeres harangöntés 
után, ismét összekapcsolódhat az égi és a 
földi szféra és ez a kapcsolat megjelenít- 
hetővé válik ikonjaiban. |Lásd 11. 
lllusztracó: Rubljov: Krisztus ikon, részlet. |

III. A Rubljov filmben alkalmazott ké
pi világ az a kérdéskör, amelynek fel
vetésére harmadsorban vállalkoztam.

Művészetek.
értelmezésen

Az ikonfestészet és a filmművészet 
két, eszköztárait tekintve a vizuális 
megjelenítés végletes ellenpontjait je
lenti; bizonyos pontokon mégis léte
zik közös nevező. Az ortodox ikonte
ológia értelmében a szentképet s z im 
bolikus rea lizm u s  jellemzi: amely az is
teni kinyilatkoztatás történeti valósá
gára vezethető vissza, és eszményi, ka
nonizált formák kizárólagosságát 
jelenti.21 Florenszkij a platonikus esz
tétika hagyományai alapján hangsú
lyozza, hogy a szakrális művészetben 
a naturalizmus „ham is kép  a va lóság
ró l’’, és szembe állítható a szimbolikus 
ábrázolással, amely a magasabb rendű 
realitás megfelelő kifejezője.26

Tarkovszkij filmképi realizmusát, hi
telesség-igényét egyértelműen a törté
neti valósághoz való ragaszkodás moti
válja, a rendező saját megfogalmazása 
szerint, a Rubljov-film képi világának 
célja az, hogy „minden lehetséges korabe
li forrás felhasználásával a XV. szá za d  re
ális v ilágát id é z z ü k  fe l  a m a i néző k  
s zá m á ra ” 22 Ezt a filmes világot nem a 
történeti dokumentarizmus, nem is a 
naturalista díszletelemek teszik hiteles
sé, hanem az emberek által megélt hely
zetek valós hangulata. Ugyanakkor 
Tarkovszkij filmjének képi világát hatá
rozottan elhatárolta a korabeli festészet 
képi világától, mint kifejti: „Ha a kor
s za k fe s té sze ti tradícióját és fes té sze ti vilá
gá t idéztük  volna fö l, a régi orosz valóság 
stilizált és konvencionális képe szü letett 
volna meg, o lyan világ, m ely a legjobb 
esetben is csak a korszak  m in ia túrá ira  
vagy ikonjaira em lékeztete tt volna. D e ez  
ham is út a film m űvészetben . Sohasem  ér
tettem , m ikén t is lehetséges egy film et bá r
m ily e n fe s tm é n y  a lapján m egrendezni. Ez 
a z t jelen ti, hogy élővé varázso ljuk  a f e s 
tészet. .. Holott ez  a film m űvésze t cé ltuda
tos m egsem m isítését je le n ti . .. ”28

Tarkovszkij A m egörökített idő című 
könyvében a filmnek mint a XX. szá
zad, a technikai korszak jellegzetes 
művészeiének önálló rendeltetését ab
ban látja, hogy azt kifejezze, amit más 
művészeti ágak nem tudnak.29 Ez a 
specifikum pedig nem más, mint az idő 
megörökítése, hiszen a film minden 
más vizuális művészeti ágtól eltérően 
képes időfolyamatot bemutatni. Szá
mára a filmkép: nem konstrukció, nem

szimbólum, hanem az „az élet »szabad«  
fo lyásának  . . .  k é p e ”30. Az alkotó eszmé
it, gondolatait kifejező „élő képek”, 
szándéka szerint, mind a túlzott didak
tikus jellegtől, mind az allegorizálástól 
mentesek kell, hogy legyenek (határo
zottan ellenzi a képi struktúrában al
kalmazott szándékosan tendenciózus, 
ideologikus eljárásokat, vagy az 
Fizenstein történelmi filmjeire jellemző 
teatralitásokat).11 Az autentikus film
kép mindig az „időben él”, képes meg
jeleníteni az „időben létező  és vá ltozó  té
nyek  és tárgyak  é lm é n yé t”.32

A folografikus ábrázolásból sarjadzó 
filmkép lényegének megragadására 
Tarkovszkij az egyetemes művészet kö
réből a japán haiku költészetet emeli 
ki, amely „a kiragadott és m egállíto tt, 
m ajd  a végtelenbe hulló p illana t megis- 
m ételhetetlenségét”33 ábrázolja a költé
szet eszközeivel. Az ő „megörökített 
idő” film-koncepciója annyiban más, 
hogy a saját, rendezői időfolyamát al
kotja meg a kiragadott pillanatok soka
ságából. De e pillanatok művészi szép
sége is -  különösen Tarkovszkij termé
szeti képei esetében -  a mozgásban rej
lik: a kimerevített filmkép sosem hor
dozza azt az esztétikai értéket, mint a 
folyamatában megelevenedő látvány: 
pl. a vízi növények természeti képének 
finomságát a víz hullámzását követő 
mozgásuk megsokszorozza. [Lásd  12. 
Illusztráció: Vízi növények.]

A Tarkovszkij filmjeire oly jellemző 
hosszú beállítások dominanciája a 
Rubljov-filmben is maradéktalanul ér
vényesül. A montázs számára részek 
egyesítésének módja, az összeillesztés 
technikája, az idő megformálása. A film 
legfőbb formaalkotó elemévé nem a 
montázst teszi -  elhatárolódva az 
eizensteini montázstechnikától14 - , ha
nem azt a ritmust, amely a jeleneteken 
belüli időtartamokban érvényesül. A 
filmművészet költőiségéhez szerinte 
jobban illeszkedő fekete-fehér képet al
kalmazza, amely hangsúlyosan különül 
el az epilógus Rubljov-tárlatának szí
nesben mutatott festményeitől.

Tarkovszkijnak egy olyan gondolatát 
idézem befejezésül, amelyben -  minden 
különbség ellenére is -  azonos nevező
re juthat az ikon és a film képi világa: ,A  
képi ábrázolással, a véges kifejezésével ra 
gadható  m eg a végtelen, a szellem  a z  
anyaggal, a ha tárta lan  korlá tokka l.”35



Ta
rk

ov
sz

ki
j: 

A
nd

re
j R

ub
ljo

v 
(1

96
6)

Q.
U

* 
A

 f
ilm

 v
ég

én
 s

zí
ne

sb
en

 b
em

ut
at

ot
t R

ub
ljo

v-
ik

on
ok

: S
ze

nt
ek

 c
so

po
rt

ja
 -

 r
és

zl
et

ek
; 

Be
vo

nu
lá

s 
Je

ru
zs

ál
em

be
; 

K
ri

sz
tu

s 
sz

ül
et

és
e;

 M
eg

\:á
ltó

 a
 m

en
ny

ei
 e

rő
kk

el
; 

K
ri

sz
tu

s 
sz

ín
ev

ál
to

zá
sa

; 
Lá

zá
r f

el
tá

m
as

zt
ás

a;
 K

ri
sz

tu
s 

m
eg

ke
re

sz
te

lé
se

; A
ng

ya
li 

üd
vö

zl
et

; 
K

ri
sz

tu
s 

sz
ül

et
és

e;
 Ó

sz
öv

et
sé

gi
 S

ze
nt

há
ro

m
sá

g;
 S

ze
nt

 M
ih

ál
y;

 K
ri

sz
tu

s.

A 
fil

m
be

n 
m

eg
je

le
nő

 
ik

on
ok

__
__

__
__

__
__

__
_

Fe
of

an
 G

re
k:

 P
an

to
k

ra
to

r 
(p

sz
eu

do
-ik

on
)

K
iri

ll 
ik

on
ja

i_
__

__
__

__
__

(a
nt

i-
ik

on
: R

ub
ljo

v 
a 

kő
fa

ra
gó

 c
éh

 
m

eg
va

kí
tta

tá
sá

t 
kö

ve
tő

en
, 

ké
ts

ég
be

es
és

éb
en

 a
 

te
m

pl
om

 f
eh

ér
 fa

lá
ra

sá
rf

ol
to

t m
áz

ol
)_

__
__

__
__

az
 U

sz
pe

ns
zk

ij 
sz

ék
es

eg
yh

áz
 

fa
lfe

st
m

én
ye

i, 
a 

fe
lg

yú
jto

tt 
D

eé
zi

sz
 ik

on

12
 R

ub
ljo

v 
ik

on
*

(e
re

de
ti 

al
ko

tá
so

k)

A
z 

ep
iz

ód
ok

be
li 

lá
to

m
ás

__
__

__
__

__
_

or
os

z 
K

ál
vá

ria
 

(té
li 

je
le

ne
t)_

__
__

__
_

A
 l

em
és

zá
ro

lt 
vl

ag
yi

m
iri

ak
ka

l t
el

i 
sz

ék
es

eg
yh

áz
ba

n 
R

ub
ljo

v 
a 

ho
lt 

Fe
of

án
 s

ze
lle

m
év

el
 

be
sz

él
ge

t_
__

__
__

__
_

A
z 

ep
iz

ód
ok

 fő
 c

se
le

km
én

ye
(A

nd
re

j 
R

ub
ljo

v 
a 

2-
9.

 e
pi

zó
d 

cs
el

ek
vő

 / 
pa

ss
zí

v 
ré

sz
es

e)
__

__
__

__
__

__
__

_
Je

fim
 r

ep
ül

és
i 

kí
sé

rle
te

 a
 h

ől
ég

ba
llo

nn
al

 (
re

pü
lé

s 
és

 z
uh

an
ás

)_
__

__
__

__
__

__
__

A
z 

A
nd

ro
ny

ik
ov

-k
ol

os
to

rb
ól

 M
os

zk
vá

ba
 ig

ye
kv

ő 
sz

er
ze

te
s 

ik
on

fe
st

ők
 

(R
ub

ljo
v,

 D
an

yi
il 

és
 K

iri
ll)

 a
 v

ih
ar

 e
lő

l 
be

té
rn

ek
 e

gy
 fa

lu
si

 p
aj

tá
ba

, a
ho

l e
gy

 
vá

nd
or

ko
m

éd
iá

s 
a 

fe
ls

za
rv

az
ot

t f
öl

db
irt

ok
os

 tö
rté

ne
té

t a
dj

a 
el

ő.
 A

 k
om

éd
iá

st
K

iri
ll 

fe
lb

uj
tá

sá
ra

 (e
zt

 a
 9

. e
pi

zó
db

an
 v

al
lja

 b
e)

 k
at

on
ák

 v
is

zi
k 

bö
rtö

nb
e.

__
__

_
Fe

of
án

 -
 K

iri
ll 

pá
rb

es
zé

d;
 R

ub
ljo

v 
m

eg
hí

vá
sa

 a
 m

os
zk

va
i A

ng
ya

li 
üd

vö
zl

et


te
m

pl
om

 k
ife

st
és

ér
e.

Fe
of

án
 -

 R
ub

ljo
v 

vi
tá

ja
; a

z 
em

be
ri 

vé
tk

ek
, g

on
os

zs
ág

, t
ud

at
la

ns
ág

 F
eo

fá
n 

so
ro

lta
 v

ét
ke

iv
el

 s
ze

m
be

n 
R

ub
ljo

v 
az

 e
m

be
rs

ég
, ö

nf
el

ál
do

zá
s 

er
én

yé
t á

llí
tja

. 
Po

gá
ny

 ta
va

sz
ün

ne
p 

(t
er

m
ék

en
ys

ég
i-s

ze
re

lm
i v

ar
áz

sl
ás

)
A

 V
la

gy
im

irb
a 

ut
az

ó 
R

ub
ljo

v 
le

sk
el

öd
ők

én
t f

ig
ye

li 
a 

va
rá

zs
lá

st
; m

aj
d

vé
gi

gn
éz

i t
ár

sa
iv

al
 a

 s
ze

rta
rtá

so
n 

ré
sz

tv
ev

ő 
fa

lu
si

ak
 ü

ld
öz

és
ét

._
__

__
__

__
__

__
_

A
 n

ag
yh

er
ce

g 
m

eg
bí

zá
sá

bó
l 

a 
vl

ag
yi

m
iri

 U
sz

pe
ns

zk
ij 

sz
ék

es
eg

yh
áz

at
 k

el
l 

R
ub

ljo
v 

cé
hé

ne
k 

ki
fe

st
en

ie
. A

 p
al

ot
áb

an
 R

ub
ljo

v 
go

nd
ol

at
ai

: 
lK

or
 1

3.
- 

R
ub

ljo
v 

ké
pt

el
en

 m
eg

fe
st

en
i 

az
 e

m
be

r b
űn

ös
sé

gé
t h

ird
et

ő 
U

to
ls

ó 
íté

le
te

t
- 

a 
ki

sh
er

ce
g 

pa
lo

ta
ép

íté
sé

re
 Z

ve
ny

ig
or

od
ba

n 
in

du
ló

 k
őf

ar
ag

ó-
 é

pí
tő

 c
éh

 
ta

gj
ai

t a
 f

él
té

ke
ny

 n
ag

yh
er

ce
g 

m
eg

va
kí

ta
tja

- 
a 

fa
lra

 m
áz

ol
t s

ár
fo

ltt
ól

 m
eg

re
tte

nő
 e

gy
üg

yű
 lá

ny
 re

ak
ci

ój
a 

új
ra

 a
lk

ot
ás

ra
ös

zt
ön

zi
 R

ub
ljo

vo
t (

bi
bl

ia
i 

fe
lo

lv
as

ás
: 

1 K
or

 1
1)

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
V

la
gy

im
ir 

le
ro

ha
ná

sa
 -

 a
 n

ag
yh

er
ce

g 
tá

vo
llé

té
be

n 
- 

az
 á

ru
ló

 f
iv

ér
 (k

is
he

rc
eg

) 
és

 e
gy

 ta
tá

r v
ez

ér
 ö

ss
ze

fo
gá

sá
va

l, 
pu

sz
tít

ás
, r

ab
lá

s,
 e

rő
sz

ak
, k

ín
zá

s
- 

az
 U

sz
pe

ns
zk

ij 
sz

ék
es

eg
yh

áz
 k

ifo
sz

tá
sa

 é
s 

fe
lé

ge
té

se
R

ub
ljo

v 
m

eg
öl

i a
z 

eg
yü

gy
ű 

lá
nn

ya
l e

rő
sz

ak
os

ko
dó

 o
ro

sz
 tá

m
ad

ót
R

ub
ljo

v 
fo

ga
da

lm
a:

 v
ez

ek
lé

sk
én

t n
em

 f
es

t é
s 

ne
m

 b
es

zé
l t

öb
bé

__
__

__
__

_
R

ub
ljo

v 
ha

llg
at

ás
i 

fo
ga

da
lm

a.
 A

z 
A

nd
ro

ny
ik

ov
 k

ol
os

to
rb

a 
is 

be
té

rő
 p

or
ty

áz
ó

ta
tá

r c
sa

pa
t m

ag
áv

al
 v

is
zi

 a
z 

eg
yü

gy
ű 

lá
ny

t._
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_

B
or

is
z,

 a
 h

ar
an

gö
nt

ő 
le

gé
ny

 f
an

at
ik

us
 m

un
ká

ja
 -

 R
ub

ljo
v 

fig
ye

le
m

m
el

 k
ís

ér
i 

a 
he

ro
ik

us
 f

ol
ya

m
at

ot
, m

aj
d 

fe
lo

ld
ja

 v
ez

ek
lő

 fo
ga

da
lm

át
: 

is
m

ét
 f

es
te

ni
 f

og

A 
9.

 e
pi

zó
d 

zá
ró

 k
ép

e 
(B

or
is

z 
és

 R
ub

ljo
v 

m
el

le
tti

) t
űz

ra
ká

s 
iz

zó
 z

sa
rá

tn
ok

a 
sz

ín
es

re
 v

ál
t; 

m
aj

d 
R

ub
ljo

v 
ik

on
ja

i 
lá

th
at

óa
k.

Zá
ró

 k
ép

; e
ső

be
n 

áz
ó 

ki
pá

ny
vá

zo
tt 

lo
va

k_
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

_

A
z 

ep
iz

ód
ok

 
év

sz
ak

a _
__

__
_

ko
ra

 ta
va

sz
 (?

) 
ny

ár

ős
z 

/ t
él

ko
ra

 ta
va

sz
 

ta
va

sz
 (m

áj
us

)

ny
ár

ős
z

té
l

ta
va

sz
 -

 n
yá

r 
- 

ős
z 

- 
té

l -
 

ta
va

sz
__

__
__

__
_

A
z 

ep
iz

ód
ok

 c
ím

e 
és

 id
őp

on
tja

__
__

__
- 

Pr
ol

óg
us

__
__

__
__

_
14

00
. A

 c
se

pű
rá

gó

14
05

. F
eo

fá
n 

a 
gö

rö
g

14
06

. A
nd

re
j

ví
vó

dá
sa

i_
__

__
__

__
14

08
. Ü

nn
ep

14
08

. A
z 

U
to

lsó
 

íté
le

t

14
08

. A
 r

aj
ta

üt
és

14
18

. A
 h

al
lg

at
ás

 

14
23

. A
 h

ar
an

g

Ep
iló

gu
s



IRODALOM

Bicskov, Viktor: A bizánci esztétika. Bp.: Gon
dolat, 1988.

Bunge, Gabriel: A  Szenthárom ság ikon. Nyír
egyháza: 1994.

Florenszkij, Pavcl: A z  ikonosztáz■ Bp.: Corvi
na, 1988.

Kovács András Bálint—Szilágyi Ákos: Tarkov- 
szkij. A z  orosz fi lm  Sztalkerc. Bp.: Heli
kon, 1997.

Lazarev, Viktor: Rubljov. Bp.: Képzőművé
szeti Alap Kiadóvállalata, 1963.

Lazarev, Viktor: Bizánci festészet. Bp.: Magyar 
Helikon, 1979.

Lazarev, Viktor: Középkori orosz festészet. Bp.: 
Magyar Helikon, 1975.

Lihacsov, Dimitrij Sz.: Oroszország kultúrája a 
reneszánsz hajnalán. Bp.: Gondolat, 1971.

Rúzsa György: A régi orosz festészet kapcsola
tai. Bp.: Balassi Kiadó, 1998.

Rúzsa György: Feofan Grek. Bp.: Corvina Ki
adó. 1982.

Schönbronn, Christoph: Krisztus ikonja. Bp.: 
Holnap Kiadó, 1984.

Tarkovszkij, A.-Koncsalovszkij, M : Az ikon
festő. [forgatókönyv] Bp.: Gondolat, 1972.

Tarkovszkij, Andrej: A megörökített idő. Bp.: 
Osiris, 1998.

Tarkovszkij, Andrej: Napló. Bp.: Osiris, 2002.
Uszpenszkij, Leonyid A.: Az ikon teológiája. 

Bp.: Kairosz-Paulus Hungarus, 2003.
Filmvilág, 1989/5. (1967-es Trakovszkij- 

intcrjú; Moszfilm dokumentumok; 
Szolzscnyictn: A Rubljov-film.)

JEGYZETEK

1 Az „IMAGE / TEXT / MULTIMEDIA. 
Reprezentáció a multimediális korban” 
című konferencián elhangzott előadás 
szerkesztett változata. (Szeged, SZTE, 
2005. 04. 25-27.)

2 Andrej Arszenyevics Tarkovszkij (1932- 
1986) orosz filmrendező. A moszkvai 
filmfőiskolán végzett tanulmányait köve
tően (1954-1961) 1962-től készített mo
zifilmeket, amelyek -  filozofikus tartal
muk, különleges képi világuk, atmoszfé
rájuk révén -  a művészfilmek élvonalába 
tartoznak.

3 Andrej Rubljov (1360/1370 k. -  1430) 
orosz szerzetes-ikorifestő, a középkori 
orosz művészet kiemelkedő alakja. 
Ikonfestői tanulmányait a Szergej Po- 
szad-i Troica-Szcrgijeva kolostorban vé
gezte, majd Moszkvában és Vlagyimir
ban alkotott. Legjelentősebb és leghíre
sebb művét, az Ószövetségi Szenthá
romság-ikont annak a Szergij Rado- 
nyezsszkijnek az emlékere készítette, aki

Művészetek, 
értelmezések . ■

az orosz hercegségek viszálykodásának 
megszűntéért küzdött és az orosz népet 
rablótámadásokkal fosztogató tatárok el
leni nemzeti összefogást tűzte ki célul. 
Szergij törekvésének eredményét jelezte 
az 1380-as kulikovói győzelem a tatárok 
felett.

4 Viktor Lazarev Rublj övről írt monográfiá
ja 1960-ban jelent meg Moszkvában (ma
gyar kiadás: Képzőművészeti Alap Kiadó- 
vállalata, 1963); Lihacsov, D. Sz.: Orosz
ország kultúrája a reneszánsz hajnalán, cí
mű műve 1962-ben jelent meg Moszkvá
ban (magyar kiadás: Bp.: 1971.) A jelleg
zetes értékelés: Rubljov: „az ősi Oroszor
szág legnagyobb művésze” (Lihacsov, 
125.); A rubljovi stílus értékelésekor 
Lazarev, az „ember iránti bizalom” kifeje
ződését emeli ki. (Lazarev, 1963:11.) 
Andrej Koncsalovszkij -  Andrej Tar
kovszkij: Az ikonfestő. A ndrej Rubljov. (A 
forgatókönyv alapjául szolgáló filmno
vella.) Iszkussztvo Kino 1964-es (5., 
6 ). magyar kiadás: Lásd szakirodalmi 
jegyzék

5 A film 1966-ban készült el; a szovjet ható
ságok 3 évig nem engedélyezték a bemu
tatását, majd 1969-ben csak a cenzúrázott 
változat kerülhetett a mozikba. A film 
1969-ben a Cannes-i Filmfesztiválon a 
nemzetközi filmkritikusok díját nyerte el. 
A Rubljov-film elleni fő vádpont a „natu
ralizmus”, a kegyetlenség öncélú esztétizá- 
lása. Vö.: Filmvilág, 1989/5. Szolzsenyicin: 
A Rubljov-film.

6 Tarkovszkij, 1998:33.
7 Tarkovszkij, 1998:89.
8 1405 körül írt kolostori évkönyv említi 

Rubljov nevét először: a moszkvai Kreml
ben a Blagovescsenszkij-székesegyház ki
festésében vett részt Feofan Grek, Prohor, 
Andrej Rubljov szerzetes. Lazarev, 
1963:12.

9 Lihacsov, 121.; vö.: Uszpenszkij, 180-181.
10 Tarkovszkij, 1998:89.
11 Tarkovszkij-Koncsalovszkij, 173.
12 Tarkovszkij, 1998:187.
13 Tarkovszkij-Koncsalovszkij, 25.
14 „S minden asszony, aki födetlen imádko

zik vagy prófétái, szintén szégyent hoz fe
jére. Éppen olyan, mintha megnyírták 
volna” lKor 11,5-6.

15 Ivan, tven nagyfejedelem 1408-ban Jedigej 
tatár kán vezérrel Moszkvát és az északke
let-orosz városok fosztotta ki, kihasználva 
I. Vaszilij moszkvai fejedelem litvánok el
leni háborúját. Lásd Lihacsov, 160.
A moszkvai nagyfejedelemség nemzeti egy
ségre törekvő politikáját a XV. századi bel- 
viszály fékezte le (politikai gyilkosságok,

mérgezések, megvakíttatások): 1431-1450 
közölt II. Vaszilij Tyotnnij (Vak) moszkvai 
nagyfejedelem és nagybátyja (Jurij, zvenyi- 
gorodi fejedelem), unokafivérei közötti 
harc. Lásd Lihacsov, 12.

16 Ez a hármas csoportozat eredeti iko
nográfiái hagyománya az ortodox egy
házban alakult ki a VI. század során; a 
XI. századtól a bizánci templomok iko
nográfiái programjának fontos eleme; 
az Utolsó ítélet ábrázolásokhoz kap
csolódva.

17 A Diocletianus korában mártírhalált halt 
keresztény római katonatiszt vértanúle
gendáját a XI, század során kapcsolták 
össze a sárkányölő ősi (számos mitológiá
ból ismert) mondájával, megteremtve ez
zel a gonosz erők ellen sikerrel küzdő ke
resztény lovag mintaképét, Szent Mihály 
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Demcsák Katalin

1. A XV1-XVII. század fordulóján mű
ködő itáliai hivatásos színtársulatok 
tevékenységének -  az elméletnek és a 
mögötte húzódó gyakorlatnak -  a fel
tárása esetében az első lépésként szük
séges megkülönböztetnünk és átgon
dolnunk néhány alapvető, ma is hasz
nálatos fogalmat és szót, amely a kora
beli írásos és szóbeli kultúrában mást 
is jelenthetett. Az egyik legfontosabb 
ezek közül a ’színház’ (tea tro  vagy the- 
a tro ), amelyet az 1600-as években szá
mos színházon kívüli jelenségre is 
használtak. E szó jelentésmezeje igen 
tágnak bizonyul a korban, és ha a két 
leggyakrabban használt jelentéstől -  
egy adott pillanatban és helyen az em
berek egy csoportja egy másik ember-

A másik átgondolandó szó a 'spcttaco- 
lo \ amelyet leginkább színházi előadás
ként fordítunk magyarra, de amely nem 
feltétlenül jelenti a mai értelemben vett 
színházi előadást, vagyis egy dráma 
színrevitelét, előadását, eljátszását. A 
vizsgált korban ennek a szónak időn
ként semmi vagy kevés köze volt a szín
játékos tevékenységhez, a színjátékhoz 
vagy az irodalmi alaphoz, a drámához. 
A spctlacolo inkább olyan gyűjtőnév, 
amely alá minden, főként a látással 
megragadható, érdekes, különleges, 
furcsa, szép vagy fenséges, csodálatos, 
más és más felépítésű és koreográfiájú 
látványosság tartozott. Olyan esemény
nek tekinthető reprezentációról volt szó 
ez esetben, amely inkább köthető a ké-

Színházmánia
A színházi szakszavak jelentései 
és a commedia dell’arte elmélete

csoport előtt úgy tesz, mintha más 
volna, mint aki, és előad, eljátszik egy 
nem valós, de reális, fiktív cselekvés
sort, illetve az az épület, tér, hely, ahol 
mindez lezajlik -  eltekintünk, és a szó 
mögé pillantunk, meglepő eredmény
re juthatunk.

A Cinque- és Seicento „színházmáni
ája”, amelynek gyökerei valószínűleg 
az antik kultúrából erednek, olyan je
lenségek, dolgok, emberi cselekvések 
és törekvések egymás mellé rendelését 
és egy néven (tea tro ) nevezéséi takar
ja, amely olykor igen távol esik a mai 
színház-fogalmunktól, és kevés köze 
van a színjátszás korabeli formáihoz, 
műfajaihoz.1 Inkább valamiféle széles
körű világlátásról van szó ez esetben, 
amely metaforává alakította a színhá
zat, ezért ha valóban a színjátszásról, 
színjáték-formákról, a színészi, dra
maturgiai alkotófolyamatokról és be
fogadási szokásokról kívánunk képet 
alkotni magunknak, nem csak és nem 
elsősorban a színház névvel illetett je
lenségekre és dolgokra érdemes kon
centrálnunk.

pekhez, a festményekhez, a festőiség- 
hez, mintsem a drámák színreviteléhez.

A reneszánsz udvari vagy városi 
„színház” szervező egysége, az ü n n e p  
például olyan látványosság-műfajokat 
és fonnákat tartalmazott a Cinquecen
to elejétől kezdve, amelyeket kevéssé 
tarthatunk színházi előadásnak: a íri- 
o n fó ról, a bevonulásokról (en tra te  tri- 
o n fa li), a legkülönfélébb ünnepi me
netekről (corte i), a bankettekről, a 
pallókról, azaz versenyekről, csopor
tos vagy páros bajvívásról, harci játé
kokról, lovagi tornákról, vízi csatákról 
(to rne i, g iostre , n a u m a c h ie ) van szó.2 
Az ugyanezeken az ünnepeken előa
dott színházi előadásokat pedig gyak
ran nem is illették e szóval. A drámák 
-  legtöbbször komédiák - ,  vagy eklo- 
gák, dialógusok előadása csak az egyik 
része volt a látványosságnak. Ha pedig 
a komédiák el is különültek minden 
más látványosság-formától és önálló 
színházi eseményként jelentek meg, 
az előadásban (ra p p rese n ta zio n e ) hasz
nált közjátékok képviselték elsősor
ban a látványosságot (spe ttaco lo).3



Igaz, hogy a reneszánsz színház részé
nek tekinthető eseményeken a látvá
nyos díszletek, a megkoreografált tán
cok és mozgások, a mitológiai és alle
gorikus alakok csodálatos feltűnése és 
átalakulása a diadalszekerek jövés-me
nése közben vagy a harci játékok és 
versenyek előtt olyan komplex látvány- 
dramaturgiára épülő szervezet részei
ként jelentek meg, amelyet minden
képpen megkomponált előadásnak kell 
tekintenünk. Előadásnak (rappresen-  
ta zione), színháznak és fikciónak, hi
szen például 1579-ben Firenzében 1. 
Ferenc és Bianca Cappello esküvői ün
nepségén azok a Vénuszt követő Fún
ák, akik tüzet okádtak farkukból és 
szájukból, nem voltak valódi fúriák, 
ahogyan Vénusz sem volt maga a föld
re szállt istennő, hanem csak ügy tett, 
mintha az lelt volna.4 A nem valódi, 
előadott és színháziasított (teatralizált) 
Fúriák és Vénuszok esetében talán még 
könnyen elbánunk a szavakkal, de ho
gyan határozzuk meg például X. Leó 
pápa 1515-ös firenzei látogatásának 
nyitányát, a győzelmi bevonulást? Va
jon ebben az esetben a Medici család 
prominens tagja egy színházi előadá
son játszó színész-e? Vagy egy szimbo
likus és fiktív hódítás végrehajtója? Egy 
kulturális performansz előadója? Eset
leg egyszerűen egy főszerep, a hatalom 
mozgó emblémája?4

Mindez újabb kérdéseket vet fel: va
jon hol kezdődik itt a színház, és mi
lyen viszonyban áll azzal a színházzal, 
ahol műkedvelő vagy hivatásos színé
szek adnak elő és mutatnak be drá
mákat, és bennük egy világot repre
zentálnak? Vajon színháznak lekint- 
sük-e bármely dolog előadását, ábrá
zolását, reprezentációját, látvánnyá 
avatását? A spcttaco lo  és a tea tro  sza
vak önmagukban nem vezetnek el ah
hoz a hivatáshoz és értelméhez, ame
lyet a színjátszást művelő színészek 
mesterségként választottak Itáliában, 
és amely a fent említett látványossá
gokhoz képest más volt. Ha a mester
ség é rte lm e t és céljá t tartalmazó elmé
letek nyomát kutatjuk, ezek mellett 
számot kell vetnünk azokkal a jelen
ségekkel is, amelyek az írásos kultúra 
mellett létező népi vagy szubkultúrák 
játékhagyományait képviselték, és 
amelyre a színház szó a legkevésbé 
sem vonatkozott.
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A Cinquecento és Seicento Itáliájában 
a színház számos különböző formában 
és különféle kulturális közegekben vi
rágzott. Reneszánsz udvarok, akadémi
ák, városi elöljárók és polgári szerveze
tek, egyházi és világi iskolák rendeztek 
világi és egyházi ünnepek alkalmával 
színházi előadásokat. A legnevesebb 
írók írtak különféle műfajú darabokat, 
a legismertebb építészek terveztek és 
építettek színházépületeket vagy elő
adások befogadására alkalmas tereket 
és színpadképeket, hogy aztan írók és 
építészek, festők és udvari emberek, 
egyházi emberek és polgárok együtt ve
gyenek részt az előadások kivitelezésé
ben, a szervezésben, a tervezésben és 
olykor a rendezésben és a színjátszás
ban is.6 E kor emberei számára a szín
ház természetes közegként jelent meg, 
hiszen a terek, utcák, termek, paloták, 
piacok egyik pillanatról a másikra szín
házi előadások helyszíneivé válhattak. 
Ezeken a színházzá alakított helyeken 
ugyanaz a személy néző és nézett, befo
gadó és színjátszó is lehetett egyszerre. 
Ezek a sokrétű és különféle kulturális 
közegekben létező színházi tevékeny
ségek azt sugallják, hogy e kor emberei 
életében a színház jelentős és pontosan  
m eghatározo tt funkciót töltött be.

Erre engedne következtetni az a már 
említett „színházmánia” is, amelynek 
alapvető jellemzője, hogy a színházi 
szakszavak többségét -  mint színház, 
színpad, előadás/látvány (spc tlaco lo), 
komédia és tragédia, előadás (rappre- 
sen tazione) -  mindenféle, olykor egy
mástól távol álló és különböző dolgok 
megnevezésére használták Itáliában. A 
színházi fogalmak a köznyelv részévé 
váltak, így azt gondolhatnánk, hogy c 
kor emberei olyan világban éltek, ahol 
az általunk m űvésze tkén t ismert színház 
szinte mindig és mindenütt jelen volt, a 
maga konkrét funkciójával, technikái
val, esztétikai értékével. A színházi sza
vak „mániákus” használata azonban 
nem feltétlenül jelenti azt, hogy valóban 
színházról vagy a hozzá kapcsolódó 
dolgokról van szó a ránk maradt, kü
lönböző műfajú szövegekben. A dolgok 
színházasításai nem közvetlenül érintet
ték az adott színházi kultúrát, mégis kö
tődtek hozzá. Olyan háttérként, gon
dolkodásbeli alapként szolgáltak, amely

befolyásolhatta a hivatásos színházi 
szakemberek munkáját és elméletét.

2. A színészek írásainak esetében sem 
biztos, hogy a színház (teatro) szó a szín
házi előadások bemutatására szolgáló 
helyet vagy az előadást, esetleg a színpa
di művek írásban megjelent korpuszát 
jelenti. Noha Giovan Battista Andreini7 
írásaiban időről-időre feltűnik e szó, 
konkrét jelentésében nem lehetünk biz
tosak. Az esetek nagy részében a színház 
szó mindenképp valamiféle térre, helyre 
vonatkozik, amely azonban nem mindig 
konkrét színházépület. Néhány jellegze
tes példa megvilágíthatja ennek a szín
háznak nevezett helynek az összetettsé
gét és többarcúságát szerzőnk esetében.
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Az 1604-ben megjelent La saggia  
E giziana  című párbeszédben Ergasto -  
aki a történet szerint a világ és főként a 
színház hazugságaitól menekülve az er
dő mélyén, magányosan él -  a színház 
szót olyan komplex értelemben hasz
nálja, amely egyesíti a színházi teret, a 
színpadot, az előadásokat és a színészt 
mesterséget. „Valaha a színházak (tea tn  
scenicí) rajongója voltam, annyira, hogy 
sok ezerszer léptem ilyen helyre.”8 A 
tea tro  -  és a szinonimaként használt 
scena -  tehát olyan hely, építmény, lé
tesítmény, ahová be lehet lépni. Né
hány sorral később a színházi előadás 
vagy művészet elvetemültségéről van 
szó egy olyan hasonlatban, amelyben a 
fiatal férfi ezt a művészetet a szépségé
vel és illatával csábító rőzsabokorhoz 
hasonlítja, amely csak látszólag gyö
nyörű, de valójában gonosz, hiszen a 
tüskéi sebeket okoznak. Ez a művészet 
(arte) hasonlóan a rózsához magához 
vonzza a gyanútlan embert, majd sebet 
ejt rajta.y A színház olyan helyszín, 
ahol elvetemüli és veszélyes gyakorla
tot folytatnak.



A párbeszéd másik szereplője, az 
idős egyiptomi asszony, aki próbál
ja meggyőzni a fiatalembert a szín
házi előadások hasznáról és nem es
ségéről, válaszában a színház szót 
szintén előadások befogadására al
kalmas helyszín megjelölésére hasz
nálja, ám azt összeköti egy másik 
hellyel vagy térrel, amelynek látszó
lag semmi köze a színjátékokhoz és 
a színházakhoz.

„Te, a jóra vak vakond és a hibákra 
Árgus szemmel néző. Gondolkodj! 
Azzal, hogy elmenekülsz a pompáza
tos színházak elől, egyúttal eltávo
lodsz az egész világ Egétől is, a fensé
ges színpadtól, ahol minden tanult lé
lek megtanul örökkévalóvá válni”.10
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Az idős hölgy az egész világ Ege (Ciel 
del m ondo tu tto), a világmindenség és a 
színházak között létesít szoros kapcso
latot, mintha a két világ, az égi és a szín
házi egymás nélkül nem léteznének, és 
ez a világok közötti kapcsolat azért is 
fontos, mert itt, ebben a kettős világban 
tanulhatja meg a tanulni vágyó azt, ami 
az örökkévalósághoz vezet. Noha ezek 
a mondatok nem egyértelműek -  vagyis 
nem tudjuk meg, hogy a színpadon ját
szó tanult fők jutnak-e el az örökkéva
lósághoz vagy a nézők, illetve minden 
résztvevő - , magának a kapcsolatlétesí
tésnek a ténye két dologra hívja fel a fi
gyelmet. Egyrészt arra, hogy amikor 
Andreini a színházról ír, nem lehetünk 
biztosak abban, hogy miről is beszél: a 
világról, a színházról, az Univerzumról 
vagy az isteni teremtésről. A két tér kö
zötti szoros kapcsolat, már-már „egye
sülés” másrészt új értelemmel ruházza 
fel a színpadokon látható előadások és a 
színpadtér jelentését is. A színházi elő
adás nemcsak az emben lét szféráját 
érinti, nemcsak az emberek tetteit mu
tatja be, hanem lehetővé teszi az isteni

.
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és emberi világ közötti kapcsolatok 
megértését is, és elősegítheti a két világ 
között létesült határ átlépését is.

A színházi pompa kérdése, amely a 
La saggia Egízianaban az előadások lát
ványban megjelenő minőségére utal, a 
La Ferinda  című „kísérleti” komédia ol
vasókhoz írt előszavában is előkerül,11 
és ott egyértelműen a színházi előadás 
terére jellemző látvány értelmében sze
repel. A pompa a színpadképben, a 
díszletekben, a csodálatos színváltá
sokban és a ruhák, a kellékek gazdag
ságában jelenik meg, míg a színház itt 
az a -  többnyire udvarokban vagy vá
rosi középületek termeiben található -  
hely, ahol az operákat (opere recita tive) 
adták elő, és amelyeket látva Andreini 
dramaturgiai és látványdramaturgiai 
szempontból hasonló jellegű, felépíté
sű komédiát próbál írni.12

La C en taura  című darab nézőkhöz írt 
előszavában szintén szóba kerül a szín
házi pompa kérdése, ahol a színház szó 
az előadások színhelyét jelöli. Itt, eb
ben a térben a címszereplő Kentaumő 
és egyúttal a darab furcsa alakja a nő, 
az állat és a királyi vér egyesülésében 
képviseli az emberi létezés különböző 
tereit: a várost, a vidéket és a királyi, 
hercegi udvart.13 A Kentaumő és az ő 
testében megjelenő darab szörny-alakja 
egyetlen egységbe, egyetlen testbe sűrí
ti az emberi létezés egymástól elszakí
tott tereit. Ez a furcsa, valószerűtlennek 
tűnő egyesítés nem akadályozza meg a 
szerzőt abban, hogy kritikát fogalmaz
zon meg korának színházi szokásaival 
szemben. Az egymást többnyire nem 
ismerő ikrek színpadi megjelenésével 
kapcsolatban a kortársai szemére veti, 
hogy azokat egyforma ruhában jelení
tik meg a színpadon, hogy ezzel az egy
formasággal a színházi pompát hozza
nak létre. Ezt a csak gyönyörködtetésre 
és a szem éhségének kielégítésére szol
gáló eszközt veti el Andreini. Valóban -  
írja -  dicséretre méltó a színházi pom
pa, „de a természetes, és nem a 
csodálatos”.14 A látványnak nemcsak 
gyönyörködtetnie kell, hanem minde
nekelőtt ügy kell felépülnie, hogy a 
színpadon látott dolgok hihetők, való
szernek is legyenek. A képzelt állat fur
csa, a tapasztalati világban nem létező, 
szömyszerű alakja mesterkéltségében

válik valószerűvé és hihetővé a nézői 
fantázia számára, míg az emberi alakok 
földi jellege megköveteli a hihetetlen 
elemek kiszűrését.

Az előadások alapanyagára utal egy 
másik, Andreini által gyakran használt 
meghatározás, amely szintén színhely 
értelmében használja a színház szót. „A 
tér (ti. a városi tér) nem más, mint az 
emberi esetek színháza” -  írja Andreini 
a Lo Schiavetto  című komédia olvasók
hoz írt előszavában.13 A városok terei 
tehát színházak is egyúttal, ahol az em
berek tetteit, cselekedeteit, viselkedését 
láthatja a néző, aki esetünkben épp egy 
színész. A néző-színész ezeket az esete
ket viszi majd el egy másik térbe, a szín
padra, ahol aztán a tereken életüket élő 
„színészek” nézhetik meg a komédiát, 
viszontlátva önmagukat. Az élet szín
házként (komédiaként vagy tragédia
ként) való értelmezése, amely már Pla
tón Philéboszában  (50 b) is megjelenik, 
itt a színjátszók gyakorlatára helyezi a 
hangsúlyt, akik ezt a tereken ellesett 
életet jelenítik meg a színpadon.16

A T ea tro  celeste című szonettgyűj
teményben szintén több jelentésben sze
repel a színház szó. Ebben a műben a 
színház és a színpad kifejezések már 
megkülönböztethetetlen szinonimákká 
válnak, és itt minden korábban említett 
jelentés egyesül: a földi életvilágot és az 
előadásokat befogadó színpadot, az égi 
és a földi szférát, a színházépületeket és 
színháztermeket, az előadásokat ugyan
az a két szó jelöli. A szonettekben a szín
ház a leggyakrabban olyan tér, helyszín 
vagy épület, pompázatos színpad, ahol a 
helyes emberi élet válik láthatóvá, és 
ahol a színészek -  az égben szentté váló 
színészek -  művészetének köszönhető
en az erény  győzedelmeskedik.17 Ám e 
konkrét tereken túl maga az ég is szín
házzá válik, ahol a Nap és a Hold a szín
játszó, az angyalok körtáncot járnak, 
vagy a kar tagjaiként, illetve nézőként 
töltik idejüket, és ahol földi életük 
bevégeztével a szent színészek folytatják 
ragyogó művészetüket.18 Ebben az égi 
színházban a leghatalmasabb művész 
maga Isten, aki a szüzsét írja: „Ott, a 
Hold és a Nap fáklyáinak fényében / A 
három személyű író hatalmas szüzsét 
áraszt, melynek nézője az üdvözültek 
raja”.19 Az ég, az isteni szféra egyesíti a 
különféle színházakat. Itt a színjátszás 
olyan, egymástól különböző tudásokat



egyesítő „mesterséggé”, technévé válik, 
amelyet szinte minden égi lakó -  az égi
testek, az angyalok és a megüdvözült 
színészek -  ismer és gyakorol. A tánc, az 
ének és a beszéd egyesülése szolgálhatja 
az isteni alkotást, mindenek eredőjét, az 
írást, az isteni szóból szőtt történetet. A 
logosz ebben az égi színházban minden 
cselekvés alapját képező szüzsé, a törté
net, amely a teremtő írásnak köszönhe
tően adja meg az egész létezés rendjét.

Andreini írásaiban a színházi tér és a 
benne folyó tevékenységek, gyakorla
tok sora különféle dimenziókban jele
nik meg tehál, túlmutatva az általunk 
megszokott jelentéseken. Ez a tér-kép
zet néhány kérdést vet föl. Vajon 
Andreini bizarr és Bevilaqua szavaival 
élve „aberrált” fantáziájának köszönhe
tő-e csupán, hogy a színház és a szín
pad szót ilyen tág jelentéstartomány
ban használja? Ezek a jelentések egyéni 
teremtésnek köszönhetőek, vagy tük
rözik azt a kultúrát is, amely metaforá
vá avatta a színház szavait? Ha Andreini 
ismerte és használta a környezetében 
használt színház-metaforákat, vajon 
csak adoptálta ezeket? Költői és intel
lektuális közhelyek ismételgetéséről 
van szó csupán? Vagy a színház szó 
egyes metaforikus, szimbolikus és 
konkrét jelentéseinek kiválasztásával és 
egyesítésével Andreini valami látszólag 
közismert és ugyanakkor szokatlan 
dolgot akart közölni az olvasóval?

E kérdésekre akkor kaphatunk elfo
gadható és érvényes válaszokat, ha a 
színház szó lehetséges jelentései nyo
mába eredünk. Andreini, az egyete
met végzett, müveit polgár, aki udvari 
és akadémiai körökben forgott, felte
hetőleg igen széles kitekintéssel ren
delkezett a különféle színházzal kap
csolatos elképzelésekre, és nem csak 
saját közvetlen környezetének gondo
latait ismerhette. Mint láttuk, a szín
ház szó az esetek többségében olyan 
helyet, teret, építményt vagy helyszínt 
jelöl szerzőnknél, amelyben a földi 
vagy az égi lét, az emberi élet vagy az 
isteni princípium és történet jelenik 
meg. Tér, amely magába foglalja a lé
tezés valamely aspektusát, legyen az 
valóság, fikció vagy az érzékelhető vi
lágon túli lét. A kiindulópont mindhá
rom esetben az a térforma, amely ma
ga a színházépület, amelyet a Quattro
cento humanistái alkottak meg újra,
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antik mintára, Vitruvius D e architcc-  
tu ra  című könyve nyomán. [...]

3. A XV. századi kísérletek olyan szín
ház feltalálását célozták meg, amely a 
reneszánsz város középponti építmé
nyeként az antikvitás újjászületésének 
csodáját celebrálhatta a város terében. 
Az elmúlt évtizedek kutatásai rámutat
tak, hogy a Vitruvius-magyarázatok jő 
része inkább utópisztikus elképzelés, 
kulturális termék, egy-egy intellektuá
lis közösség együttműködésének pa
pírra vetett gyümölcse volt, mintsem 
konkrét, színházi előadásokat is befo
gadó épület terve.20 A tér különféle 
képzetei születtek meg egy-egy adott 
kulturális közeg elvárásai és szellemi 
erőfeszítései nyomán, és ezek közül 
most két, a témánk szempontjából je
lentősnek látszó kísérletet vázolok fel. 
Mindkettő különlegessége a színház 
szó használatában áll, amelyekben még 
nem egy szilárd, számunkra is ismerős 
színházi kultúra sejlik föl, hanem, mint 
Ruffini állítja, olyan komplex kultúra, 
„amely az antikvitáson keresztül pró
bálja megnemesíteni saját tervét (pro- 
g c tto T , amely a városban és a város s z á 
m ára  feltalál egy pontatlan és kusza 
színház-koncepciót, kulturális funkci
ót, és hozzá rendel egy gyakorlatot, az 
ünnepet.21 A színház épülete „erős me
taforikus értékkel születik, a reprezen
tációs gyakorlatoktól függetlenül”.22 
Épp ez a metaforikus érték, alakulófél
ben lévő színház-koncepció és kulturá
lis funkció köti a kísérleteket Andreini 
szintén formálódó elméletéhez. Ahhoz 
a mesterséghez, amelynek megalapítása 
épp Andreini és kortársai erőfeszítés
ének köszönhető, és amely reprezentá
ciós gyakorlatként keresett magának 
helyet az Itáliai félsziget városaiban. A 
Quattrocento építészeinek v ir tu á lis  
színházépületei az elfogadott és szilárd 
tér kép ze té t jelenthették a Seicento szí
nészeinek, akik például angol kortársa
ikkal ellentétben nem rendelkeztek ál
landó színházépületekkel, ahol egy-egy 
közösség által elfogadott tevékenység
ként folytathatták volna mesterségüket.

A színházépület színházi kultúrától és 
gyakorlattól független megalkotásának 
egyik legnyilvánvalóbb példája a 
Filaretének nevezett Antonio Averulino

színháza, amely -  állítja Franco Ruffini 
-  „emlékezetben és képzeletben kiraj
zolódott lelet”.23 Noha Filarete 
Vitruvius nyomán és az antik építészet 
romjai alapján igyekezett megrajzolni a 
színház épületét és belső terét, mégis 
inkább szimbolikus „épületet” alkotott 
meg. A T ra tta to  di a rc h ite ttu ra  
(1460-64) című könyvben leírt épület, 
amely „kerek és négyszögű”, elsősor
ban használatán keresztül tárja fel való
di értékét. Ez a színház nem előadások 
befogadására szolgáló épület, hanem 
inkább saját építészeti volumenében 
látványként feltáruló ház. A „Bűn és az 
Erény háza”, amely gondolatban kü
lönböző utakon járható be,24 hogy az 
ember végül a Bűn vagy az Erény kép
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másához érjen el. Ez a színház tehát 
utakat foglal magában, és ezek haszná
lata, végigjárása adja meg azt a szimbo
likus jelentést és funkciót, amely miatt 
a színházak sorában érdemes megemlí
tenünk ezt a korai elképzelést. Ruffini 
igen részletes ikonológiai és kontex- 
tuális elemzése nyomán világossá vált, 
hogy Filarete Vitruvius-interpretációja 
elsősorban nem téves elemzés, hiba és 
az antik példa félreértése, hanem sok
kal inkább az építész saját korának, 
kulturális közegének és igényeinek 
megfelelő színház terve, amelynek 
funkciója épp e kultúra elvárásaihoz 
igazodott. A Bűn és az Erény háza 
olyan tér, amely m inden  lehetséges élet
utal magába foglal

Aki belép ide, már a kapunál eldönt
heti, hogy a bűn vagy az erény útját 
választja-e. A bűn útja sokkal köny- 
nyebb és kellemesebb minden más út
nál, hiszen „jutalmak” és „megtisztel
tetések” közepette a testi örömök (Vé
nusz oltalma alatt a testi szerelem, 
Bacchust követve a mulatozás, és min
den más vigasság, tánc, játék) várnak



a belépőkre. A via vo lu p ta ria  az izolált, 
de megtűrt bűn útja, amelyen kelle
mes járni, de amely „nem vezet dicső
séghez” vagyis az Erényhez,25 hanem 
lefelé, magához a Bűnhöz juttatja el a 
vándort. Az Erény szobrához két út 
vezet Filarete színházában. Az egyik, a 
via  a c tiv a , amely a „testtel-lélekkel va
ló gyakorlatozás” különféle helyszíne
in keresztül vezet.26 A másik út, a via  
c o n te m p la tiv a , a szellemi felemelkedés 
útja, amelynek állomásai a korabeli 
oktatás állomásaival egyeztek meg.

A via contem plativán  az első lépést az 
Erény felé az olvasás elsajátításával lehet 
megtenni ebben a színházban: az olvasó
termekben, vagy műhelyekben („bot- 
teguccia”), m inden tudom ányt olvasnak az
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oda érkezők, vagyis elsajátítják azt az 
alapvető mesterséget (teá m é ), amely a 
tudományok megismeréséhez, elsajátítá
sához szükséges. Az egyetemi tanulmá
nyok előtti első tanulási ciklust (olvasás) 
ebben a színházban is a matematikai és 
geometriai ismeretek elsajátításának idő
szaka -  a második ciklus -  követi, 
amelynek célja főként a hamrónia és az 
arány megismerése. Mindkét helyen szi
gorú és nehéz vizsgákat kell letenniük a 
„diákoknak”, hogy tovább mehessenek a 
hét tudomány útján, és elsajátíthassák a 
tnvium és quadrivium tudományait.27 
Ezt követi a hét erény, a kardinális és a 
teológiai erények hídjain való átkelés, 
majd a vándor a Múzsák szobraihoz za
rándokol el.28 Az Erény szobrához veze
tő út egyesíti a tudományokat, a művé
szeteket, az erényeket, tehát minden le
hetséges ismeretet, tudást és értéket, ám 
ezek elsajátítása korántsem egyszerű, hi
szen csak nehéz vizsgák letétele után 
léphet tovább az itt haladó ember. Ne
héz a szellemi út, de az Erény szobrához 
érve aztán a színházi vándort hatalmas 
ünneplésben részesítik.29

Ruffim elemzése arra mutat rá, hogy a 
Bűn és az Erény háza „a szellemi fel- 
emelkedés általános tervének képte
remtő megnyilvánulására” kiválasztott 
hely. Olyan tér, amelyre és amelyet 
nézve „egy etikai terv célkitűzésére” le
het e m lé ke zn i ,30 Maga a színházépület 
válik „látni való tárggyá” (spettacolo), 
amelyet szemlélve a közösség tagjai 
m agukra  ism erhetnek. Nem valós, ha
nem kitalált tér ez, a „funkciók tökéle
tes tere”, amely önmaga testében hor
dozza értelmét.31 A színházépület mint 
látnivaló tárgy, amelyben utak, hidak, 
lépcsők, szobrok vannak, Leon Battista 
Alberti hatását tükrözik Eilarete kísér
letében. Alberti úgy beszél a színházról, 
mint ami „nyílásokból, vagyis lépcsők
ből és főként ajtókból és ablakokból” 
álló épület, ahol az ablakokat oly mó
don készítették el, hogy az, „aki belül 
van, látható legyen és ugyanakkor 
láthasson”.32 A színház lényege a látás
ban és láthatóságban rejlik, és maga az 
előadás, legalábbis abban az értelem
ben, ahogyan ezt a szót mi használjuk, 
nem kap helyet a színház terében.

Alberti hatása, és a látás, láthatóvá tétel 
gondolata irányította azt a másik tervet 
is, amelyet témánk és szerzőnk szem
pontjából fontosnak ítélhetünk. Cesare 
Cesanano Vitruvius kommentáráról és 
színháztervéről van szó. A Cesariano ál
tal elképzelt színház is olyan jellemzők
kel rendelkezik, amelyek eltérnek mind 
az általunk ismert színház felépítésétől, 
mind annak funkcióitól.33 Míg Filarete 
színháza inkább szimbolikus értelmet 
sugalló, az erény és a bűn útját magába 
záró épület, amelyben a színházi elő
adásnak nem jut hely, addig Cesariano 
épületében már az előadás gondolata is 
megjelenik. Sőt, az, ami első pillantásra 
amfiteátrum alakját öltő kör alapú szín
háznak tűnik -  vagyis maga az egész 
épület - , színpad lesz, a „szent szoba”, 
amelyet egy másik amfiteátrum vesz kö
rül, a nézőknek helyet biztosító épület.34 
Két színház egyesül ebben az elképze
lésben: a nézők számára emelt épít
mény, a nagyobbik amfiteátrum, ahol a 
nézők (spettatori) várják (aspettano) az 
előadást, és a kisebb amfiteátrum, a 
színházi előadás (Theatrale d im onstra- 
tione) „szent szobája”, a három emeletes 
színpad-torony.

Művészetek.
értelmezések A színpad-épület három emelete, a 

három rend ad helyet a három „műfaj
nak”. Középen a tragikus színpad eme
lete vagy szintje (Tragicae Scaenae) he
lyezkedik el a királlyal és a koronás dá
mával, a királynővel, az udvarral és a 
zenészekkel,35 fölül a szatirikus szín
pad (Scaena  S a tyr ica ) két szatírral, vagy 
még inkább egy kecskebakkal és egy 
hárpiával, a kéj vágy szimbólumaival,36 
míg az alsó szint a komédia színpada 
(Scaena  C o m ica ), ahol „mindennapi 
sorsú emberek” láthatók, egy senex, 
egy adolescens és egy matróna vagy 
meretrix,37 valamint a lépcsők, ame
lyeken a magasabb szintekre lehet fel
jutni. Ennek a színpad-épület komple
xumnak a központi helyén látható ki
rály figurája alatti görög nyelvű felírat 
így szól: „A jók (vagy a jó) tanítója és 
ezért kész a megrovásra”.38 A közép
ponti elhelyezkedés, a király és az őt 
körülvevő udvari emberek, de főként 
zenészek képviselik ezen a szinpadon 
-  vagy a sző más jelentéseinek megfe
lelően színhelyen és tájékon -  a jót, 
amely megtanulható, és amelynek ré
sze a dorgálás is.

A Cesariano színházában zajló taní
tásnak az egyik fontos eleme a látvány, 
amelyet itt valódi előadás (re p résen ta - 
do n e) formájában nyújtanak a nézők
nek. A láthatóság, a „nyílások” itt is 
fontosak, hogy a nézők „jól láthassák 
az előadás csinálóit és a bemutatott 
dolgokat”.39 Ebben az elképzelésben 
már megjelennek a színészek is, az 
előadás készítői, és van előadás is, 
amelynek helyszíne egy különálló, 
színpadra helyezett színpad, ahol kü
lönböző dolgokat mutatnak be, ábrá
zolnak, tesznek láthatóvá. Ami külön 
érdekessége ennek a tervnek és a bele 
álmodott előadásnak, az a nézővel 
kapcsolatos elképzelés. A néző nem
csak lát, megpillant, hanem a „vizuális 
memóriájába” is elrejti a látottakat. A 
tanulásban fontos szerepet játszik te
hát a vizuális memória, vagy emléke
zel, amely elsősorban a lélek érzéki ré
szével áll kapcsolatban. A néző ugyan
is Cesariano elméletében olyan ember, 
aki arra vár, hogy a lelkének érzékei 
számára felkínált, bemutatott dolgo
kat megpillantsa.40 Ruffim ezzel kap
csolatban megjegyzi, hogy „az előadás 
(spe ttaco lo) nemcsak szórakozás, ha
nem olyan eszköz is, amellyel össze le-



hét gyűjteni a népet, hogy tanítsák, 
nemesebbé tegyék, magasabb erköl- 
csiségre emeljék”.41

A tanításban a látvány mellett a be
széd is szerepet kap. Ennek külön tere 
a pulpitus, az a magas hely (loco alto  da  
orare), ahol „a komédia költők a tárgy 
kezdetén örömmel látnak hozzá, hogy 
elmeséljék a meséiket” az embereknek. 
A beszéd fontos elem Cesariano sze
rint, hiszen tudós példák nélkül csak 
keveseknek adatik meg „a lélek böl
csessége”, noha az erre való természetes 
képesség, esszencia mindenkiben meg
található.42 A pulpitus az a hely, ahol a 
komikus, a tragikus és a szatirikus köl
tők összegyűlnek „a filozófusokkal, ré- 
torokkal és költőkkel és szent dokto
rokkal, főpapokkal, szerzetesekkel, ka
pitányokkal, hercegekkel és a katona
ság hercegeivel, hogy ugyanazzal a 
szándékkal tanítsák a népet, és ez a ta
nítás a beszéddel zajlik”.43 Ruffini 
elemzésében meggyőzően mutat rá, 
hogy „a színpad és azon keresztül a 
pulpitus pars pro  toto az a hely, ahon
nan minden egyházi és laikus autoritás 
tanítása a városlakók, a színházban 
összegyűlt nézők felé irányul: p a r cxel- 
Icnce szent hely, legbenső természete 
szerint templom, „szent szoba”.44 Itt, 
ebben a szent szobában a látvány, a 
színpadon megjelenő figurák, a közöt
tük létező kapcsolat, és a beszéd, az 
összes tanító beszéde egyesül, hogy 
elősegítse a városlakók felemelkedését.

A Cesariano által elképzelt és megter
vezett színházban folyó tanítás, és a 
Filaretei színházba lépő ember „önmű
velő” utazása az Erényhez vezető úton 
épp a tanítás/tanulás vagy megismerés 
gondolatában egyesül, annak ellenére, 
hogy mindkét esetben inkább képze
letbeli cselekvésekről van szó. Ez a 
gondolat pedig a közel két évszázaddal 
később élt komédiás számára is lénye
ges. Andreini írásaiban és komédia 
meghatározásaiban, vagy a színház fel
találását mesélő legendáiban a tanítás 
kérdése középponti szerepet tölt be. A 
komédiás szerint az antik társadalmak
ban a komédia-játszás a közösség szol
gálatában álló eszköz volt, amellyel 
meg lehetett róni „az embereket rossz 
életük miatt”, és amelyet „eredetileg a 
filozófusok talállak fel, és aztán Arisz
totelész tökéletesített, hogy megtisztít
son a bűntől és sugallja az erényt”.45

Művészetek.
értelmezések

Andreini ehhez hasonló eszköznek te
kinti a komédiát, amely m inden  (szabad 
és mechanikai) m űvészetrő l szól, lel
használja és megismerteti azokat.46 
Andreini komédiákból épített városá
ból a bűn sem hiányzik, éppúgy az 
élethez tartozik, mint minden erény és 
jó tett. Sőt, épp az emberi gyarlóság, az 
élet színházából ellesett helytelen csele
kedetek és azok következményei képe
zik a tanulás alapját, amelynek folya
matáról a későbbiekben lesz szó.

A színház újjászületésének pillanatá
ban tehát a megtervezett épület a bűn és 
az erény háza, vagy szent szoba, ahol 
egyetlen közös pontként a világ megis
merése, a magas erkölcsiség, az erény 
elérése a cél. Mindkét esetben olyan, 
azonnal áttekinthető, látvány-tárgyként 
funkcionáló épületet terveztek meg az 
építészek, amely a szemlélőben (vizuá
lis memóriájában vagy a lélek érzékei 
által) felidézheti a tanulnivaló lényegét. 
A vizuális memória fogalma és az épü
let-látványok felidézte lényeg, amely 
szintén képekben, szobrokban nyilat
kozik meg, egy másik, az eddigiektől 
mind időben, mind kulturális kontex
tusban távoli „színház” képéhez vezet el 
bennünket. Giulio Camillo színházá
hoz, amely az emlékezet színháza, és 
ahol az épület szimbolikus jelentése 
erősödik meg.47 A kortársak által „isteni 
Camillo” néven nevezett, és az utókor 
által is ismert humanista filozófus az 
emlékezet művészetének okkult, mági
kus, misztikus filozófiából táplálkozó 
formáját, egy színházépületet tervezett, 
amelynek feladata „az örök igazság ész
ben (lélekben) való rögzítése” volt.48 Az 
egész világegyetem, az isteni teremtés 
emlékezetbe vésésének ezt a feladatát az 
organikus asszociációk eszközével lehe
tett elérni, és ebben a színházépület 
minden része, a tér szerkezete, felépíté
se, a térben elhelyezett képek együtt ju 
tottak szerephez. Az egész színház az 
örök rend fe lidézéséhez  járult hozzá.

Francis Yates részletes leírásának és 
meggyőző elemzésének köszönhetően 
Camillo színházának „működését” és 
kapcsolatrendszerét, filozófiai alapjait 
ma már igen jól ismerjük. A színház 
szó jelentésének szempontjából e he
lyen csupán a tér felépítését és funkció
ját, valamint a benne zajló „tanulás me

chanizmusát” érdemes röviden felidéz
nünk, noha már most felállítható az a 
hipotézis, hogy Andreini számára nem 
volt ismeretlen Camillo munkája és a 
kicsi, fából készült színház.46 Noha 
Camillo nem volt építész, színházának 
megtervezéséhez Vitruvius munkáját 
használta fel, aki a színház a u d itó r ium á t 
hét szektorra osztotta. A hetes szám 
uralkodik az emlékezet színházában is, 
noha ez nem csak Vitruvius hatásának 
köszönhető. A kör alapú épület „audi
tóriumának” hét fokú szektorait a hét 
bolygóhoz rendelt hét út választja el 
egymástól, amelyek a középponttól hét 
kapuhoz vezetnek. A szektorok fokai
hoz szintén egy-egy ajtó tartozik, és 
mindenütt -  az utakhoz rendelt ajtó
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kon, a fokok aj tain, a boltíveken -  ké
pek láthatók, amelyet a magányos néző 
az épület közepéről -  ahol rendes eset
ben a színpad áll -  szemlélhet. A képek 
alatt kis fiókok vagy polcok helyezked
nek el, tele írt papírlapokkal, Ciceró 
beszédeivel, amelyek a képek felidézte 
témákra vonatkoznak.50

Az épület, amely hét pilaszterre -  a sa
lamoni Bölcsesség Házának pilasztereire 
-  támaszkodik, a világ rendjét tükrözi. 
Magába foglalja a kabbalisták három vi
lágát -  a Sephirothok egeken túli, a csil
lagok égi és az elemek ég alatti világait - , 
és a mindent átható „égi mértékeket”, a 
hét bolygót, amelyektől a földi dolgok 
függnek.31 Az emlékezet színháza felépí
tésének, és a benne található képek és 
írások lehetséges jelentéseinek részlete
zésétől út most eltekintenék, hiszen a té
ma -  vagyis a színház szó jelentésének -  
szempontjából nem szükséges megis
mernünk a Camillo által megépített vi
lágegyetem egészét. Néhány megjegyzés 
azonban elengedhetetlennek látszik.

Az emlékezet színháza elsősorban 
szimbolikus épület, amelynek maga a



felépítése, struktúrája és a „díszletnek” 
is tekinthető képek mind együtt alkot
ják a nézni való tárgyat. A néző, aki az 
egész univerzumot átfoghatja emléke
zetével, szokatlan helyen, a színpadon, 
a tér középpontjában helyezkedik el.52 
Az emlékezet művészetét ebben a szín
házban „dolgokon” és „szavakon” ke
resztül sajátíthatja el,53 hiszen minden 
kép alatt írást talál, amely teljessé teszi 
a kép sugallta tudást, és ez igen hason
ló ahhoz a felidéző mechanizmushoz, 
amely az emblémák sajátja. Camillo 
sajátos emblémái lehetővé teszik az 
univerzum rendjének tökéletes megis
merését, amelyhez az ember -  a retori
ka tudományát és a mindenséget meg
ismerni kívánó ember -  lelkének isteni
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részét, az in tellectus ágenst használja.54 
A középpontban lévő ember számára 
maga a színház a földi „világ és a dol
gok természetének víziója, látása”,55 
ám ehhez szükség van arra, hogy az 
ember felemelkedjék, és az egekben, 
valamint az egeken túli igazi tudást 
megismerje, és az igazi forrásból táp
lálkozva istenivé váljék.

A Cesariano által emlegetett „vizuális 
memória” vagy képi emlékezet itt, a 
camillói színházban is jelentős szerepet 
játszik a világ és a dolgok természeté- 
nek megpillantásában. Az emlékezet 
színházának képei szimbólumok segít
ségével láthatóvá teszik a testi szemek
kel nem látható dolgokat is, és a szem
lélő „egy pillanat alatt felfogja mindazt, 
ami különben az emberi elme, lélek 
(mente) mélyén elrejtve van”.56 A ké
peknek, szimbólumoknak ez a fe lidéző  
képessége teremti meg a lélek bölcses
ségét. A lélekben eleve benne rejlik 
minden tudás, vagy másként mindenek 
ismerete, csak emlékeztetni kell rá, és 
ehhez a színház, az emlékezet színháza 
a legmegfelelőbb eszköz, amely maga is

Művészetek.
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lélek, ahogy Viglio Zwichem állítja 
Erasmushoz írt levelében. „Ő [ti. 
Camillo] a színházát több néven nevezi, 
egyszer azt mondván, hogy mesterséges 
ész és lélek, majd hogy o lyan  lélek, a m e 
lyen ablakok ny ílnak”.57 E meghatározá
sokban Alberti gondolatát láthatjuk vi
szont a színházról, amely „nyílásokból, 
vagyis lépcsőkből és főként ajtókból és 
ablakokból” álló épület, ahol a legfonto
sabb dolog a látás és láthatóság.

Az emlékezet színháza nem más tehát, 
mint lélek, amely önmagába enged bete
kintést, és amelyben az ajtók és a lép
csők alkotta nyílásokat képek borítják. 
Ezeken „keresztül nézve” a világmin
denség rendjét szemlélheti az ember, aki 
lelkének isteni részével a mindenség tu
dója lehet. Ez a gondolat „az egész világ 
Egének” terét idézi, amely az örökkéva
lóvá válás színpada Andreini szövegé
ben, és amely szoros kapcsolatban áll az 
emberi világ színházával. A színház, 
mint a „Bűn és Erény háza”, mint „szent 
szoba” és mint az „emlékezet színháza” 
avagy „mesterséges ész és lélek” olyan 
térként jelenik meg, amelyben a világ, az 
emben életvilág és az univerzum ismer
hető meg. A hasonló vonások közül a 
megismerés vagy tanulás, illetve a látás 
és a látnivaló tárgy jellege emelkedik ki. 
Andreini sajátos, komplex színházfogal
ma és definíciói ezekhez hasonló mó
don kapcsolják össze az emberi élet di
menzióját az egész univerzummal, és az 
isteni teremtéssel. A színház minden 
dolgok és létezők megismerését teszi le
hetővé nála is, és az ember alakja közép
ponti helyet foglal el az ő színházában is. 
Képeken, szavakon, magukon a dolgo
kon keresztül az emberről és az embe
rért folyik a tanítás e térben, hogy a kü
lönböző jellegű elemek együtt tegyék 
láthatóvá az emberi létezés formálódó 
lehetőségeit.

6. Leone de’Sommi 1570 körül írt 
Q uattro  dialoghi ín m a te iia  di rappresen- 
tazioni sceniche című könyvében a szín
padokon használt technikát igyekszik 
megosztani másokkal. Mindenkivel, 
aki a Világ Nagy Színházában élve sze
repjátszásra kényszerül. „Sok antik és 
modem bölcs nevezte igen helyesen vi

lági színpadnak ezt a földi gépezetet 
(m ach ina  terrena), mivel ugyanaz törté
nik az emberekkel a földön, mint ami a 
hisztriókkal a színpadon”.58 Irányító
juktól -  a társulatvezetőtől vagy coragó- 
tól -  ruhát (szerepet) kapnak, és miu
tán magukra öltik, a színpadra men
nek, játszanak vagyis „mesét imitál
nak”. Aztán lejönnek a színpadról, le
vetik ruhájukat -  a szerepet - ,  és visz- 
szaváltoznak azzá, akik az előadás előtt 
voltak. Ugyanez történik az életben is, 
állítja de’Sommi, hiszen az „Univerzum 
helytartója”, vagyis Isten mindenkire 
más-más szerepet oszt, hogy aztán éle
tük meséjének végeztével az emberek 
levessék ruhájukat, és alakításuknak 
megfelelő jutalomban, vagy megrovás
ban részesüljenek.59 A mese -  írja 
de’Sommi - ,  amelyben szerepet kap
nak az emberek, nem ugyanaz min
denki számára. Van, aki tragédiában, 
van, aki komédiában játszik, míg má
sok eklogák, fa rse-ok, pásztorjátékok 
szereplői lesznek, vagy mimikus illetve 
szatirikus előadásokban alakítanak.60 
Mivel nem mindenki ugyanabban a 
mesében játszik, „aki akar, a többiek 
nézőjévé válhat, mások tetteiből ki
szűrheti a hasznosat és az örömöt (p ia- 
cere)”. Mások példájából tanulhat te
hát, hogy amikor „ő játszik ezen a vilá
gi színpadon a többieknek”, már egyet
len becsmérlő se találjon okot a becs
mérlésre.61

Leone de’Sommi szerint a színházi 
előadásoknak is épp az a szerepük az 
emberi életben, hogy „felfedjék az eré
nyeket, amelyeket imitálni kell, és fel
fedjék a hibákat, hogy az emberek el
kerüljék és korholják ezeket”. Az elő
adások „példák”, amelyek segítségével 
mindenki megtanulhatja „irányítani sa
ját tetteit (a zz io n i)”.62 Ha pedig az elő
adásoknak ekkora „tekintélye, hatalma 
van (a u to ritá )”, ha „az egész világ, 
együtt nem más, mint színpad vagy 
színház, ahol szünet nélkül zajlik csele
kedeteink előadása", akkor -  állítja a 
szerző -  a színházi tudás érdemes arra, 
hogy rögzítsék, és mindenki által olvas
ható könyv lapjain váljék közkinccsé.

Leone de’Sommi könyve tehát a szín
játszás technikáinak tankönyveként kí
vánta tekintélyessé és elfogadottá tenni 
azt a mesterséget, amely hasznos szol
gálatot tehetett a mindennapi ember 
életének irányításában. A szolgálat lé-



nyege az, hogy ez a mesterség tudatos
sá, reflektálttá teheti az embereket, akik 
aztán az előttük feltárulkozó hibák és 
erények megismerésén keresztül a lehe
tő legjobb döntéseket hozhatják életük
ben. Leone de’Sommi elképzelésében 
azonban nem kap helyet a disszimulá- 
ció, mint a színjátszás technikáját hasz
náló elleplezés. A gyakorlati színházi 
emberként is tevékenykedő humanista 
számára a színház a felfedés tere, amely
ben a színészi mesterség által mestersé
gesen létrehozott, szimulált emberi cse
lekedetek a különféle viselkedésmódok 
és mesék megismerését szolgálják.

Leone de’Sommi világszínházról val
lott gondolataihoz hasonló elképzelést 
találhatunk Giovan Battista Andreini 
különböző írásaiban is. A La F erza  cí
mű traktátus utolsó bekezdése, amely 
az arte  védelmében írt védőbeszéd 
végső érveként kíván nyomatékot ad
ni minden korábban elhangzott gon
dolatnak, a színházi előadások és az 
emberi élet közötti kapcsolatot a kö
vetkező formában mutatja be:

„És ha ezeket a dramatikus meséket 
másért nem is kellene szeretnünk, 
már csak azért is nagyon szeretnünk 
és kedvesnek kellene tartanunk őket, 
mivel megmutatják nekünk, hogy éle
tünk nem más, mint mese; és emlé
keztetnek minket arra, hogy végül éle
tünk rövid folyamának megoldása pil
lanatában (ca ta stro fe), testünk múlé- 
kony ruháját levetve fel kell majd is
mernünk, hogy a világ tágas színpa
dán mindannyian saját szerepünk szí
nészei voltunk: és hogy a nagyság, a 
tekintély, a szerencse jótéteményei 
sem voltak mások, mint álmok, ár
nyak, por, föld és végül hamu. Aki az 
efféle meséken nevelkedik, lassacskán 
hozzá szokik majd, hogy megértse: az 
emberek hatalmas tervei, emésztő vá
gyai és nagy tettei végül is csak mesék, 
és hogy az örömök, vigalmak, gyö
nyörök és tettek nekünk, halandók
nak, csak mesék. Úgy, hogy az egész 
világot meseként tisztelve mindenki 
arra kényszerül, hogy a legigazabb 
igazra vágyva és áhítozva a z  érte lem  
irá n y ítá sa  s zer in t éljen, és így az ég di
cső örökkévalóságát nyerje el, amely
ben (a mesét történetté alakítva) a Mi 
Urunk jósága részesít minket.”61 

Andreini elképzelése szerint az egész 
világtörténet, m inden emberi tett,
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öröm és szenvedés, jó és rossz csak 
mese, illúzió, fikció, hiábavalóság, 
van ita s. A valóság, a történet -  a leg
igazabb igaz -  nem itt a földön, az em
beri világban kap helyet. A történet 
(is loria ) Isten alkotása, amelyben ak
kor jelenhet meg az ember, ha a való
ságnak hitt árnyvilágból az isteni 
örökkévalóságba lép. Ám nem csak Is
ten jóságán múlik, hogy a tünékeny 
földi mesét történetté alakítja-e. Az 
ember életének tudatos alakításával 
érdemelheti ki a történetet, hiszen az 
élet-mese hiábavalósága ellenére sem 
tehetetlen bábú a világ tágas színpa
dán, hanem olyan, szabad akaratát 
használó teremtmény, aki -  ha akarja 
-  életét egyetlen irányítóra bízhatja, és 
ez nem más, mint az értelem (ragione). 
Az értelem irányításával úgy alakíthat
ja, írhatja saját meséjét, hogy az végül 
érdemes legyen arra, hogy örökkévaló 
történetté váljon a Teremtő alkotó
munkájának köszönhetően.

A tereken, utcákon, városokban látha
tó, valóságnak hitt esetek, események, 
emberi törekvések azok a mesék, ame
lyek a földi világ dimenziójában, a szí
nész-dramaturgok alakító munkájának 
köszönhetően színházi előadásokká 
válhatnak, olyan mesékké, amelyek út
mutatásként, példaként szolgálhatnak 
az emberi élet múlandó valóságának 
megértésében. A színházban látható 
mesék olyan alakított árnyak, képek
ben, hangokban megjelenő írásjelek 
(hieroglifák), amelyek feltárhatják a va
lósnak hitt ámyvilág valódi lényegét. A 
színház köztes tér, amely lehetővé teszi 
a világok közötti átjárást: ösvény, út, 
híd vagy hágó amelyen keresztülhalad
va az ember lassan képes lesz irányítani 
saját életét, hogy végül eljuthasson a vá
gyott örökkévalóságba. A színházon ne
velkedve megértheti, hogy csakis saját 
döntéseitől függ, hogy az általa élt élet 
végül történetté, örökkévalóvá válik-e a 
túlvilágon.

Az ember világa, élettere Andreini le
írásában a „természetes és racionális 
igaz és jó” világa, az „árnyak” világa, 
amelyben -  mint Giordano Brúnónál -  
az igaz és a hamis szétválaszthatatlanul 
összefonódik.64 A földi örömök és a vi
lágban elért dicsőség csak káprázat. 
Minden földi jó múlandó, és mint

ahogy minden anyag elporlad egyszer, 
az emberek minden cselekedete -  az 
Andreini által meseként leírt tettek sora 
-  a feledés homályába veszik végül. Az 
emberi létezés „nyomorúsága” Bruno fi
lozófiájában csak a létezés egyik szintjét 
képviseli. Az ámyvilágon túl található a 
„legigazabb igaz” dimenziója, a „metafi
zikai, ideális, szupraszubsztancionális” 
igaz és jó tere.65

Brúnónál ezt a dimenziót éppen a fel- 
emelkedés (ascensione) útján megjele
nő árnyak segítségével érheti el az em
ber, amelyekben a legfőbb és első igaz
ság egyfajta figurája vagy képe rejtezik. 
„N a tu ra  est dcus in rebus", vagyis „a ter
mészet nem más, mint Isten a dolgok
ban”,66 amely az emberi tettekben is
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megnyilatkozik.67 Az ember m eghódít
hatja  ezt az mindenben benne rejlő 
egyetlen valódi igazat, hiszen az abszo
lút jó és igaz nyomai, mintegy pecsét
ként az emberi lélekbe, elmébe (men
te) vannak vésve, és az árnyak segítsé
gével, valamint kellő igyekezettel, az 
emberi lélekben zajló belső folyamat 
útján bárki elérheti, meghódíthatja ezt 
a birodalmat.68

Andreini elképzelésében ennek a 
belső folyamatnak alapvető része a 
színházi előadás, amely felfedi az el- 
rejtettet, amely példát szolgáltat, és 
vágyat ébreszt a legigazabb igaz iránt. 
Az életet, a világ árnyait képekben, 
hangokban újra alkotó előadások 
olyan példák, amelyekről mind 
de’Sommi, mind Andreini, mind 
Cesariano hasonló módon vélekedik: 
szükség van rájuk ahhoz, hogy az em
ber megtanulja irányítani az életét, 
vagy természetes képességét használva 
elnyerje „a lélek bölcsességét”, és el
jusson az örökkévalósághoz. A színhá
zi előadások nyithatják meg az utat az 
ember előtt a legigazabb igaz elérésé-



hez, a színjátszás technikáinak ismere
te pedig a mindennapi életben is a 
dolgok megértését segítheti.

7. A de’Sommi és Andreini által hasz
nosnak, tekintéllyel bírónak vélt színhá
zi tudást nem minden „antik és modem 
bölcs” látta azonos módon.69 Az élet 
mint komédia vagy tragédia, a világ 
mint színház, az ember mint színész, 
báb, hisztrió olyan közhelyek, klisék, 
amelyek gyökerei valóban az antikvitá
sig nyúlnak vissza, és amelyek jelentései 
szerzőről szerzőre módosultak az idők 
folyamán. „Az Ember szívesen tekinti 
magát színésznek a világ színházában”, 
állítja Francastel,70 és valóban, Platóntól 
Senecátg, Horatiustól Ciceróig, Szent
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Páltól Szent Ágostonig, Alexandriai Ke
lementől Erasmusig, Salisburytől Ron- 
sardtig és Cervantesig számos filozófus, 
egyházatya és író tekintette színháznak a 
világot, színésznek az embert, komédiá
nak vagy tragédiának az életet magát.71

Az elképzeléseik között számos je
lentős különbség létezik, amelyek 
nyilvánvalóan az adott elmélettől, filo
zófiától vagy kulturális és ideológiai 
kontextustól függnek. Az a színházi 
kultúra, vagy színjátékos gyakorlat, 
amelyet a szerzők többnyire nézőként 
ismertek, vagy tanulmányaik alapján 
elképzeltek, csak az egyik alapja vagy 
inkább háttere volt a színház és élet 
összekapcsolásának. Noha e kultúrá
nak mind a dramaturgiai hagyomá
nyai, a térhasználata, mind a színját
szásának, a látványteremtésének mód
jai hatottak ezekre az elképzelésekre, a 
valódi színház képe ezeknél a szerzők
nél a legtöbbször csak hivatkozási ala
pul szolgált. A gondolatok különbsé
geit nem a színházi kultúrák eltérő jel
lege határozta meg elsősorban, és a 
legfőbb kérdést sem maga a színház

jelentette, hanem az élet, az ember lé
tezésének lehetőségei és korlátái. A 
színház, a színjátszás és az élet közöt
ti kapcsolat megteremtésében pedig 
elsősorban az játszott szerepet, hogy a 
színház képe kiváló viszonyítási ala
pot nyújtott az emberi élet megraga
dásához. A színház ismert terepnek 
tűnt, amely lehetővé tette az élet ki
mondhatatlan, rejtelmes folyamának, 
erőinek megragadását. A gondolatok 
és elképzelések közötti különbségek 
pedig néhány alapvető kérdésből és a 
rájuk adható válaszokból fakadtak.

Ha a világ olyan színtér, amelyben az 
élet színdarab, az ember pedig színját
szó, a kérdések elsősorban a drámaíró 
személyére, az írás és előadás módjára, 
folyamatára és lehetőségeire vonatkoz
nak: Ki a dráma, a „szövegkönyv” alko
tója? Ki írja a „mesét” (fabula), a törté
netet? Vajon az ember élete folyamán 
tudatosan alakíthatja-e önnön szerepét? 
Valóban önmaga artefaktuma, vagy a 
szerencse forgandóságának kitéve rög
tönöz? És mitől függ, hogy az alakítás jó 
vagy rossz? Mi a jó alakítás titka, zálo
ga? És ki a néző, ki a kritikus, aki véle
ményt mondhat az alakításról? Ezek a -  
színházi hagyományoktól szinte teljes 
egészében független -  kérdések alapve
tően meghatározták a fenti és más szer
zők világlátását, amelyben a színjátszás 
technéje elsősorban a szabályok meglé
te vagy hiánya miatt fontos.

[...]
Korábban Tasso példáján keresztül 

láttuk, hogy Itáliában az udvari kultú
rához szorosan kapcsolódó költészet 
színház-metaforái a mesterséges élet
utak, a disszimuláció használatára 
utaltak elsősorban. Tasso írásaiban, 
dialógusaiban a színházi témák az em
ber önépítését, mesterséges életvitelét 
tárták fel. Ezekben a szövegekben a 
szüzsé írói a színjátékban játszó, 
maszkban élő udvari, városi emberek. 
Tassónak azok a filozófus kortársai -  
elsősorban Giordano Bruno és 
Tommaso Campanella - ,  akik szintén 
éltek „a színház az egész világ” metafo
rájával, ezzel szemben egészen más 
alapokra építve színháziasították a vi
lágot. A Campanella által leírt életfo
lyamat esetében az írás Isten privilégi
uma, és ahogy a cím (Az em b erek  a z  Is-
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emberek leginkább játékszerek az égi- 
ek színpadán:

„A világ színházában a lelkek / a tes
tek és hatásaik maszkját viselve / a leg
hatalmasabb gyülekezetnek látványul 
/  szolgálva, a természet, az isteni mes
terség (művészet, ars) szerint /  cselek
szenek és beszélnek, aszerint, akinek 
születtek; /  színről színre, kórusról 
kórusra haladnak; / örömöt vagy szen
vedést öltenek magukra; / ahogy azt a 
komikus sors-könyv elrendelte. / Nem 
tudnak, nem is képesek, és nem is 
akarnak másként tenni / sem mást el
szenvedni, mint amit a nagy Akarat 
(Isten) írt /  mindennek örvendnek, 
mindenért vigadnak; /  Amikor a játé
kok és viták végeztével, /  visszaadják a 
maszkot (testet) a földnek, az égnek, a 
tengernek, /  Istenben fogjuk meglátni, 
ki cselekedett és beszélt jobban.”72

Campanellánál az isteni szüzsé meg
változtathatatlan. Az ember csak el
játssza saját, Isten és a sors-könyv által 
meghatározott szerepét, de szabad 
akaratát nem használhatja az életét il
lető döntésekben. Egyetlen feladata az, 
hogy jól játssza el a rá osztott szerepet, 
és ehhez az isteni művészetet, a termé
szetet -  az őt körülvevő és a benne is 
megjelenő -  használja fel. A színjátszás 
szabályait is Isten határozza meg, így 
az ember alkotására valójában alig van 
szükség. Az emberi élet pusztán látvá
nyosság, hiábavaló, múlandó játék. Ezt 
a hiábavalóságot azonban ellensúlyoz
za az a bizonyosság, amely a minden- 
séget irányító erőből származik. Isten 
szava, az isten által teremtett színjátszó 
mesterség, a természet olyan hatalom, 
amely tévedhetetlen, abszolút autori
tás, és amelyet a földi maszkot viselő 
lelkek alázatosan elfogadnak. Az em
beri tettek és szavak Isten alkotásai, 
amelyet -  ki jobban, ki rosszabbul al
kalmazva a mesterség (természet) tör
vényeit -  engedelmesen végeznek be 
az emberek. Campanella esetében a 
színház szó pusztán az egyik azon me
taforák közül, amelyek alkalmasak ar
ra, hogy a világegyetemben uralkodó 
isteni erőt leírják. Valóban, a filozófiai 
versekben a világ hol színház, hol ha
talmas állat, hol könyv, hol templom 
vagy isten-szobor alakját ölti, amelyek
kel az emberi világ és az Isteni princí
pium viszonyát írhatja le a filozófus.73



Bruno ezzel szemben elsősorban az 
emberi élet, a világi szépség hiábava
lóságára hívja fel a figyelmet, amikor 
látványosságnak, tragédiának, vagy 
részvétet és nevetést kiváltó színda
rabnak tekinti a költők elragadtatott 
sorait, amelyekben a földi asszonyok, 
nők báját magasztalják: „Milyen tragi
komédiát? Milyen jelenetet lehetne 
bemutatni a világ e színházában, tuda
tunk színpadán, amely nagyobb rész
vétei és hangosabb nevetést válthatna 
ki”,74 mint a női szépség magasztalása. 
Bruno nem magát a szerelmi költésze
tet támadja ily módon, hanem azt, 
hogy a versek a magasztos szóra nem 
érdemes világi, testi szépséget celeb
rálják. A földi dolgok múlandóak, el
porladnak, a szépség elhervad, min
den van itas  a földön, ahogy azt koráb
ban láttuk Andreininél is.75 A dicsé
retre csak az örökkévaló, változatlan 
szépség méltó Bruno szerint. Brúnónál 
azonban nem derül ki, ki is az írója a 
folyton változó, születő és elhaló ár
nyak színjálékának a világ színházá
ban. A földi és az isteni szféra közötti 
kapcsolat azonban létezik, a legfőbb 
igaz és jó elérhető, csak az ember erő
feszítésén múlik, hogy a világszínház 
tünékeny szépségétől képes-e eljutni a 
valódi, változatlan szépséghez.

A színházi kultúrát is szem előtt tartó 
szerzők írásaiból olyan elképzelés lát
szik kirajzolódni, amely a fenti kérdé
sekre adható válaszok betöltötte tarto
mány középpontjában helyezkedik el. 
Számukra a színház és a földi élet köl
csönösen kiegészítik egymást. Az élet 
nem nélkülözheti, az isteni világ felé tö
rekvő emberek nevelését szolgáló m ű
vészetet, amiként ez a művészet is el
veszítené értelmét az emberi élet nél
kül. Ez a művészet azonban Istentől 
független, autonóm alkotást eredmé
nyez, még ha az isteni tökéletesség fe
lé igyekszik is a földi alkotó. A színház 
művészének szabad alkotásához ezen 
az úton szükség van mindenre, ami a 
világban található. Minden tudomány
ra, és azokra az ismeretekre, amelyek 
az isteni teremtés különböző aspektu
sait tárhatják fel. Az ember alkotója le
het élettörténetének, amely azonban 
csak mese, káprázat, fikció: a teremtett 
világ természetének, a mozgásnak, át
alakulásnak is megfelelő tiszavirág éle
tű alkotás. A végső szó, az igazi igaz az
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alapanyagot átdolgozó Isten kegyelmé
ből hangozhat el.

N atura  naturante  és na tura  na turata , az 
alkotó és az alkotása Andreininél együtt
működik, hogy az életben folyton válto
zó, mozgó, átalakuló, és sokféle fonná- 
ban megjelenő élettöredékek meséjéből 
az igazi történet megszülessék. A színját
szás mesterségének vagy művészetének 
legfontosabb érdeme az, hogy az egyéb
ként vakon bolyongó emberek kezébe 
adja a tudatos életvitel lehetőségét. Az 
ember a színház segítségével reflektáltan 
cselekedhet, önmaga artefaktuma, ám 
az élet mozgásának megfelelően időn
ként rögtönözni is kényszerül. Alkotásá
nak nézője a Teremtő, aki tetszése sze
rint történetté alakítja az ember-mesét. 
A színházi tudás Andreini elméletében 
tekintélyes, tiszteletre méltó, szükséges 
eszköz az ember erkölcsi felemelkedésé
nek útján. Olyan techné, amelyet nem 
nélkülözhet a keresztény világ, ha leg
főbb törekvését, az isteni princípium 
megközelítését akaija elérni. Az ember
nek, aki Isten alkotása, ezen a földön, a 
paradicsomi létből kivetve az a legfőbb 
feladata, hogy „az értelem irányítása sze
rint éljen”, és tetteivel, tévedéseivel, örö
mével és bánatával, önmagát és saját út
ját felépítő döntéseivel hozza létre a tör
ténet alapját, hogy alkotó legyen, mint 
Teremtője, és megformálja önmagát.76 
Ezek a gondolatok ellentétben álltak az 
ellenreformáció egyházának törekvései
vel. Az egyház szabályozni, korlátozni 
kívánta az emberi életet, míg a színészek 
életmódjukkal és alkotásaikkal épp a sa
ját élet megfonnálásának szabadságát 
hirdették. Épp ezért az egyház képvise
lői szemében a színház, a hivatásos tár
sulatok mágikus erejű előadásai az ör
dög teremtményeinek tűntek.
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Kultúrák, politikák

T. Molnár Gizella

A magyarországi kisebbségek -  köztük a 
német kisebbség -  legfőbb problémája 
az asszimiláció, az identitásvesztés: a 
nemzetiségi kultúra összetartó ereje, a 
nemzetiségi nyelvhasználat az elmúlt év
tizedekben erőteljesen csökkeni, még 
akkor is, ha a rendszerváltást követően 
ez a folyamat lelassulni látszik. Egyetért
hetünk azokkal a kutatási eredmények
kel, melyek szerint . .a hazai nem zetisé
gek m indegyikének, a meglevő különbségek  
ellenére egyre előrehaladottabb asszim ilá
cióval kell szem benéznie. A z  asszim iláció  
tehát m inden nem zetiségi csoport fő ellen-

gyarországi németek kerültek nehéz 
helyzetbe, rögtön a front elvonulása 
után: csupán anyanyelvűk, nemzetisé
gük miatt a jogfosztottság állapotába ke
rültek. Még folytak a harcok Magyaror
szág területén, amikor a német nevű la
kosság egy részét kényszermunkára a 
Szovjetunióba szállították, az 1945-ös 
földosztás alkalmával a néhol jelentkező 
földhiányt német parasztbirtokok el
kobzásával oldották meg, majd 1945 
végétől megkísérelték őket elűzni Ma
gyarország területéről. Szerepe volt eb
ben annak a politikai berendezkedésnek

Asszimiláció 
és nemzetiségpolitika

s é g c .. .”1 A z  asszimiláció jelensége igen 
sokrétű és differenciált folyamat, s gyak
ran tennészetes okokkal is magyarázha
tó. Közismert az egymás mellett élő kul
túrák kölcsönhatása, gyakori azok keve
redése. A kisebbségi kultúra is gazdagít
hatja a többségi kultúrát, de gyakonbb a 
domináns kultúra és nyelv erőteljes ha
tása, és a kisebbségi kultúra háttérbe 
szorulása. Ezt a folyamatot bizonyos té
nyezők felgyorsíthatják, mint például a 
vegyes házasságok, vagy az urbanizáció 
hatásai. Ezek a jelenségek lassan önma
gukban is elvezethetnek a kisebbségek 
identitásvesztéséhez, azonban sokkal 
veszélyesebb és gyorsabb hatású az erő
szakos asszimiláció.

A magyarországi nemzetiségek látvá
nyos identitásvesztésének, ezen belül a 
nemzetiségi nyelvhasználat háttérbe 
szorulásának okait azokban a történel
mi, politikai folyamatokban kereshet
jük, melyek a második világháborút kö
vető évtizedekben sújtották őket, s ame
lyek az asszimiláció erőszakos formája
ként írhatók le, és a legtöbb hazai nem
zetiséget énntették. Különösen a ma

is, mely 1945 után a szovjet érdekszférá
ba tartozó Magyarországon kialakult, s 
amelynek a többségi népesség is szenve
dő alanya volt. ,A többségi nép d em okra 
tikus jo g a i. .. elválaszthata tlanul összefo
nódnak a kisebbségek -  k ö ztü k  a ném etek  -  
dem okratikus jogaival."2 A  hazai német 
nemzetiség elleni fellépés a második vi
lágháború után nem egyszerűen erősza
kos asszimilációra való törekvés volt, 
hanem a kollektív felelősség és a kollek
tív bűnösség -  Sztálintól származó -  el
vének alkalmazása alapján az országból 
való kitelepítésük is megkezdődött. Bár 
ez teljes mértékben szerencsére nem va
lósult meg, jogfosztottságuk létszámuk 
drasztikus csökkenéséhez és a megma
radt német nemzetiség drámai mértékű 
identitásvesztéséhez vezetett.

Magyarországon 1945. december 29- 
én kihirdették a 12.330/1945. M. E. sz. 
rendeletet.3 Ennek első paragrafusa 
egyértelműen a németség kollektív 
büntetését célozza, differenciálásra kí
sérlet sem történik: „N ém etországba á t
települni köteles a z  a m a g ya r á llam po l
gár, aki a legutolsó népszám lá lási össze-



írás alkalmával nemet nemzetiségűnek, 
vagy német anyanyelvűnek vallotta m a
gát, vagy aki magyarosított nevét német 
hangzásúra változtatta vissza, továbbá 
az, aki a Volksbundnak, vagy valamely 
ném et fegyveres alakulatnak (SS) tagja 
volt.” A rendelet a Szövetséges Ellenőr
ző Tanács 1945. november 20-ai hatá
rozatának végrehajtásaként fogalmazó
dott meg, születését döntően a nemzet
közi politikai viszonyok és érdekrend
szerek befolyásolták. A szövetséges 
nagyhatalmak potsdami konferenciája 
1945-ben -  bár nem tisztázta egyértel
műen a kollektív felelősség elvét -  el
határozta, hogy a „Lengyelországban, 
C sehszlovákiában és M agyarországon  
m aradt ném et lakosságnak, vagy egy ré-
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szenek Németországba történő áttelepíté
sére vonatkozóan in tézkedéseket kell 
foganatosítani,’M A kitelepítés végrehaj
tását és gyakorlati tennivalóit az érintett 
kormányokra, illetve Magyarországon 
a Szövetséges Ellenőrző Bizottságra bíz
ta a konferencia, így az Ideiglenes 
Nemzeti Kormány, majd az azt követő 
kormányok számára a SZEB határozta 
meg a kitelepítésekkel kapcsolatos kö
telezettségeket és tennivalókat. Nem 
kívánunk állást foglalni azokkal a kon
cepcionálisan eltérő véleményekkel 
kapcsolatban, melyek némelyike a 
nemzetközi előírásokat, némelyike a 
magyar kormány felelősségét hangsú
lyozza a rendelet megszületésére vonat
kozóan. így pl. Korom Mihály a SZEB 
felelősségét emeli ki, míg Tóth Ágnes a 
kormány felelősségét.5 Ugyanakkor 
nem hallgathatjuk el, hogy a kitelepíté
si rendelkezések politikailag ártatlan 
tömegeket tettek lehetetlenné, s a ké
sőbbiekben a németek kollektív fele
lősségre vonása összekapcsolódott a 
szlovákiai magyarok kollektív bünteté
sével is. A rendelet különösen káros
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volt a népszámlálások hitelessége ügyé
ben: a lakosság bizalmát többé nem le
hetett visszanyerni, hiszen a kitelepíté
si listák az 1941-es, elvileg titkos nép
számlálási adatok alapján készültek.

A kitelepítések végrehajtása az egyes 
településeken a rendelet alapján érin
tettek listájának az összeállításával 
kezdődött, majd a hatóságok és a kar
hatalom közreműködésével a legköze
lebbi vasútállomásokra szállították a 
listán szereplőket. A bevagonírozást 
követően megindultak a szerelvények 
Németország felé. Az emberek egész 
addigi életük munkájának eredmé
nyét hátrahagyva, egy-egy batyuval 
voltak kénytelenek vonatra szállni, s 
elhagyni a szülőföldjüket. Sokan vol
tak, akik egyszerűen nem tudták elfo
gadni ezt a helyzetet, s kivonták ma
gukat az intézkedések alól. Elszöktek, 
magyar családoknál húzták meg ma
gukat, s várták sorsuk jobbra fordulá
sát. Elázukat, földjüket, ingóságaikat 
ők is elveszítették, azonban szeren
csésnek mondhatták magukat, hiszen 
a hazájuknak tekintett földön marad
tak. Nagyon sok család Németország
ból, a számára kijelölt új lakóhelyről 
szökött vissza a szülőföldjére.

A 12.330/1945. M. E. sz. rendelet 
alapján a magyarországi németek áttele
pítése Németország amerikai megszállá
si övezetébe 1946 januárjában Budaör
sön kezdődött meg, s júniusig tartott. 
Ekkor a kitelepítések elakadtak, majd a 
magyar és az amerikai hatóságok au
gusztusi megállapodása nyomán no
vember elején indultak újra, de az év 
végére már le is zárultak. 1947-48 so
rán újabb kitelepítési akciók zajlottak 
le, ekkor már Németország szovjet 
megszállási övezete volt az útirány, s az 
események a szlovákiai lakosságcseré
vel kapcsolódtak össze. A kitelepítések 
miatt felszabadult sváb parasztbirto- 
kokban helyezték el ugyanis a Felvidék
ről szintén elűzött magyar családokat.

1948 szeptemberében még Pest-Pilis- 
Solt-Kiskun és Bács-Bodrog várme
gyékből, valamint Baranya megyéből 
indultak szerelvények Németország fe
lé, ezek az akciók azonban már az utol
sók voltak. Október 1-jén végleg leállt a 
németek kitelepítése.6 A jogi rendezésre 
azonban még egy évet kellett várni.

1949-50-ben egymás után születtek 
azok a rendelkezések, amelyek -  jogilag 
legalábbis -  egyenjogúsították a ma
gyarországi német nemzetiséget. A mi
nisztertanács 4.248/1949 M. T. számú 
rendelete kijelenti, hogy a német lakos
ság kitelepítése befejeződött.7 A 
4.364/1949. M. T számú rendelet az ál
lampolgárság és a tulajdon tekintetében 
intézkedik8: azok a németek, akik -  bár 
szerepeltek a kitelepítendők között, de 
elszállításukra nem került sor -  Magyar- 
országon tartózkodnak, lakóhely és 
munkahely szempontjából a magyar ál
lampolgárokkal azonos elbírálás alá es
nek. Az 1949-ben bevezetett alkotmány 
is biztosította a magyar állampolgárok 
egyenjogúságát, azonban a németek ki
telepítését az 1950-ben született 
84/1950. M. T. számú rendelet zárta le 
hivatalosan is.y E szerint a kitelepítések
re vonatkozó minden korábbi rendel
kezés hatályát veszti. A visszamaradt 
népesség, illetve azok számára, akik ko
rábban megszöktek, kivonták magukat 
a kitelepítés végrehajtása alól, vagy visz- 
szaszöktek, különösen fontos volt a 3. 
§. (1), mely szerint: „...m inden  személy, 
akit nem  telepíttettek át, úgyszintén azok, 
akiknek áttelepítésére sor került ugyan, de 
a jelen rendelet hatálybalépésekor M a
gyarországon tartózkodnak és a z erre vo
natkozó rendelkezések szerint jelentkezési 
kötelezettségüknek eleget tettek, magyar 
állampolgárok és a M agyar N épköztársa
ságnak a többiekkel minden tekintetben 
egyenlő jogú polgárai.”

A jogi rendezés tehát megtörtént, ez 
azonban nem jelentette azt, hogy a ha
zai németek helyzete egy csapásra jóra 
fordult volna. Ennek legfőbb oka ter
mészetesen a demokrácia hiánya volt, 
mely az ország minden állampolgárát 
egyaránt sújtotta. Hosszú időnek kel
lett eltelnie, míg a német és vele együtt 
a többi magyarországi nemzetiség 
helyzete elfogadhatóvá vált. A törvé
nyes lehetőségek nyomán az ottho
nukból elűzött emberek lassanként 
visszatértek a falujukba, s megpróbál
tak újra talpra állni, beilleszkedni a 
megváltozott körülmények közé. 
Azok, akik korábban kivonták magu
kat a rendelkezések alól, vagy vissza
szöktek Németországból, családon
ként szállingóztak vissza, rokonoknál, 
ismerősöknél húzták meg magukat, 
míg sikerült új egzisztenciát, otthont



teremteniük. Ez a folyamat hosszú 
évekig eltartott: voltak, akik már az 
ötvenes évek elején visszamerészked
tek, de olyanok is, akik csak a hatva
nas évek elején, közepén tértek vissza 
eredeti lakóhelyükre.

A magyarság és a magyarországi né
metség együttes történetének kétségkí
vül legdrámaibb fejezetének tekinthet
jük a második világháború alatti és utá
ni éveket. Egyetérthetünk Balogh Sán
dorral,10 aki négy olyan tényezőt foglal 
össze, mely megszabta a történések me
netét: a hitleri Németország szerepe, 
tettei a második világháborúban, a szö
vetséges nagyhatalmak állásfoglalásai a 
németség jövőjéről, a szövetségesek kö
zép-európai politikája és a szomszéd or
szágok nemzetiségi politikája, végül a 
magyarországi koalíciós pártok törek
vései és céljai. Ezeket mind tekintetbe 
kell vennünk, ha megkíséreljük megér
teni, hogyan történhetett a németség 
megítélése 1945 után, hogyan alakulha
tott ki róluk a környezetükben olyan 
kép, amely nemhogy megakadályozta 
volna, sokkal inkább elősegítette a be
következett eseményeket.

A német nemzetiség egy részét már a 
háború előtt és alatt is vádolták haza
árulással, például a Volksbund szervez
kedései kapcsán, de a németség egészé
re még nem vonatkozott ez a vád, ál
lamhűségüket nem vonta kétségbe sen
ki. Hitler azonban tulajdonképpen az 
egész kelet-közép-eurőpai németséget a 
hazaárulás gyanújába keverte, amikor 
azt a német népközösség szerves részé
nek tekintette. Innen már csak egy lé
pés volt az út ahhoz, hogy a háború be
fejezésekor az egész németséget úgy, 
ahogy van, bűnös népnek tekintsék, 
amely elárulta hazáját és a fasisztákhoz 
csatlakozott. Nem csoda hát, hogy a ki
telepítések megkezdését, a fasisztának 
kikiáltott nép kiűzését Magyarországról 
a demokrácia nagy diadalaként ítélték 
meg. Ma már tudjuk, hogy a hazai né
metség a kollektív felelősségre vonás el
vének áldozata lett, mely elv a demok
ráciák számára elfogadhatatlan. Nem 
véletlen hát, hogy a magyar történelem 
fájdalmas része a magyarországi német
ség háború utáni sorsa. Emellett bátran 
elfogadhatjuk Bellér Béla véleményét,11 
aki úgy érzi, valójában nemcsak német
kérdésről van szó, hanem magyarkér
désről, a demokrácia kérdéséről is egy-
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ben. A nemzetiségpolitika ugyanis min
denkor része a kormánypolitikának. Az 
a kormány, mely nem engedi valame
lyik nemzeti (vagy vallási) kisebbség jo
gait érvényesülni, a többségi nép de
mokratikus jogait sem biztosítja. Mind
emellett természetesen rá kell mutat
nunk a magyar kormány szuverenitásá

nak korlátáira is, mely kétségkívül szin
tén befolyásolta a történéseket.

A németség második világháború utá
ni kollektív felelősségre vonásának a 
következményei igen súlyosak, napja
inkig hatóak voltak. Magyarország el
veszítette a korábban legnagyobb szá
mú hazai kisebbség jelentős hányadát. 
A háborús veszteség, a kényszermunka 
és a kitelepítések összességét tekintve a 
kutatók igen eltérő mértékűnek tartják 
a népességvesztést. A magunk részéről 
Tilkovszky Lóránt adataival értünk 
egyet, aki a német népesség felének el
vesztéséről szól.12 Az eltávozott-elve
szített németség gazdasága, kultúrája a 
magyarországi gazdaság és kultúra 
szerves része volt, így mindenképpen 
annak egésze károsodott.

Több okból is a kitelepítések és a 
kollektív számonkérés következmé
nyének tekinthetjük a magyarországi 
német nemzetiség asszimilációjának 
felgyorsulását.

A népszámlálások hitelének elveszté
séről már korábban is szóltunk. Amel
lett, hogy a német nemzetiség többé 
nem hisz a népszámlálási adatok tit
kosságában, ez az élmény s a megfé- 
lemlítettség érzése odavezetett, hogy 
jóval kevesebben vallják magukat ma 
is, és az 1945 utáni összes népszámlá
lás alkalmából német nemzetiségűnek 
és/vagy anyanyelvűnek, mint az a szár
mazást tekintve indokolt lenne. A há
borús veszteségek, a kényszermunka 
és a kitelepítések után is kb. a fele 
megmaradt a német nemzetiségnek 
(ahogyan arra fentebb is utaltunk), 
mégis tény, hogy legjobb esetben is né
hány tízezren vallják magukat német
nek. Ez mindenképpen elgondolkoz
tató, még akkor is, ha leszögezzük,

hogy minden ember legszemélyesebb 
ügye a nemzetiség, az anyanyelv válla
lása. A mélypont az 1949-es népszám
lálás volt, amikor az 1941-es 475 491 
német anyanyelvűvel szemben mind
össze 22 455 főt regisztráltak, nemze
tiségét pedig mindössze 2617 személy 
vállalta. A későbbi években valamit ja
vult a helyzet, de a tendencia változat
lan maradt:13

Mindez természetesen nemcsak a 
népszámlálásokkor jelentkezik, ha
nem a mindennapokban is: az ország-
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ban maradt németek többsége elhagy
ta anyanyelvét, szokásait, hagyomá
nyait; gyermekeit -  jövőjüket féltve -  
magyarnak nevelte, generációk nőttek 
fel az ősök anyanyelvének ismerete 
nélkül. (Igen sok olyan esettel talál
kozhatunk, hogy ugyanannak a szülő
párnak az 1945 előtt született gyerme
kei apró gyermekként megtanultak 
svábul édesanyjuktól, az utána szüle
tettek a magyart sajátították el anya
nyelvként, s egy szót sem tudnak test
vérük anyanyelvén.) A kitelepítések 
mellett a kollektív bűnösség elvével 
indokolta a korabeli vezetés a német 
nyelvű iskolák megszüntetését, mi
közben törekvés volt a német nyelv 
visszaszorítása a mindennapi nyelv- 
használatban, a közigazgatásban, de 
még az utcán is. A templomokban -  
amellett, hogy az egyházak elleni tá
madás is egyre erőteljesebbé vált -  
megszüntették a német nyelvű prédi
kációt, hitéletet is, ami ismét csak az 
anyanyelv elvesztésének irányába mu
tatott. Mindez természetesen igen 
gyors asszimilációt eredményezett,

Német anyanyelvű lakosság Magyarországon (fő)

1941 1949 I960 1970 1980 1990 2001
475491 22455 50765 35594 31231 37511 33792



amit csak felületes szemlélettel nevez
hetünk önkéntesnek, bár részben ön
ként, de önvédelemből hagyták el 
ezek az emberek az anyanyelvűket, s 
főleg hagyatták azt el gyermekeikkel. 
A nemzeti kisebbségek önazonosságá
nak legfontosabb tényezője a nyelv, az 
a tény, hogy nyelvi közösséget alkot
nak. Ha ez a nyelvi közösség műkö
désképtelenné válik, megszakad az et
nikai szocializáció folytonossága, be
következik a nemzetiségi szocializáci
ós tér beszűkülése és szétzilálódása.14 
A német nemzetiség fentiekben ismer
tetett okokkal magyarázható nyelv- 
vesztése egyenesen vezetett az etnikai 
identitás megkérdőjelezéséhez, majd 
egyre inkább az elvesztéséhez.
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Az asszimilációt segítette az is, hogy 
a németség települési jellege megvál
tozott a kitelepítések után. Egyrészt a 
korábbi zárt, tradicionális közösségek 
megszűntek, a német falvak vegyes la
kosságúvá váltak, sokszor úgy, hogy 
kisebbségbe kerültek a német ajkúak. 
Másrészt munkát keresve szóródott 
szét az országban az egzisztenciát 
vesztett német lakosság. Ilyenformán 
az általában többségi magyar lakosság 
asszimilációs nyomása még inkább si
ettette az elmagyarosodást. A nemzeti
ségi öntudat és önbecsülés is súlyos 
károkat szenvedett a kollektív bűnös
séggel való megbélyegzés miatt.

A második világháborút követő évek
ben nemcsak a német nemzetiség sorsa 
jelentett neuralgikus pontot a magyar- 
országi nemzetiségi politikában, hanem 
a szlovák nemzetiségé is. Az 1947-ben 
sorra került szlovák-magyar lakosság- 
csere következményei a németek kitele
pítéséhez hasonlóan súlyosak voltak, és 
a szlovák nemzetiség létszámának 
drasztikus csökkenéséhez vezettek. Bár 
1945-ben a szlovák nemzetiség érdek-
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képviselete igen gyorsan és eredménye
sen szerveződött, hamarosan világossá 
vált, hogy a magyarországi szlovákok 
sorsa a csehszlovák-magyar államközi 
kapcsolatoktól függ.1,5 1945-ben a hazai 
szlovákság a Magyarországi Szlávok An
tifasiszta Frontja keretében szervező
dött, s a többi szláv nemzetiséggel 
együtt az anyanyelvi iskolai oktatás, az 
anyanyelvi sajtó megteremtésében je
lentős eredményeket ért el. 1945-ben 
Tótkomlóson kétnyelvű közigazgatást 
vezettek be, sőt Békéscsabán a nevelők 
magyar és szlovák nyelvű értekezletü
kön jelölték ki a nemzetiségi oktatás és 
a kulturális fejlődés legfontosabb fel
adatait. 1946-ban azonban a Magyaror
szági Szlávok Antifasiszta Frontjának 
szlovák csoportja Budapestre költözött, 
s munkáját immár a lakosságcsere elő
készítése határozta meg. >

A csehszlovák-magyar viszony a má
sodik világháborút követő időszakban a 
magyar külpolitika nehéz kérdése volt. 
A nagyhatalmak a két ország közötti 
rendezést szorgalmazták, így a magyar 
kormány tárgyalni kényszerült Cseh
szlovákiával.16 Az 1946 elején megkez
dődött tárgyalások eredményeként 
1946. február 27-én aláírták Budapesten 
a csehszlovák-magyar lakosságcsere
egyezményt. Ennek értelmében a cseh
szlovák kormány ugyanannyi szlovákiai 
magyart telepíthetett ki, mint amennyi 
magyarországi szlovák át kívánt települ
ni Csehszlovákiába. E megállapodás ele
ve ellentmondásokat rejtett, hiszen 
Csehszlovákia a kassai kormányprog
ram óta nem hagyott kétséget afelől, 
hogy a magyarságtól teljesen meg akar 
szabadulni, ugyanakkor Magyarorszá
gon lényegesen kevesebb szlovák élt, 
mint amennyi a szlovákiai magyarok 
száma volt. Ráadásul a Magyarországon 
élő szlovákság kezdetben nem mutatott 
hajlandóságot az áttelepülésre. Egy ré
szük egyetértett a lakosságcserével és 
helyeselte azt, másik részük viszont Ma
gyarországon kívánt maradni.17 Utóbbi
ak meggyőzésére alakult a Csehszlovák 
Áttelepítési Bizottság (CSÁB), melynek 
célja volt a magyarországi szlovákság to
borzása, propaganda kifejtése az áttele- 
pülés mellett. Ennek során legfőbb fel
adata volt, hogy minél több áttelepülő 
jelentkezését regisztrálják, amit gyakran

felelőtlen ígérgetésekkel, a gyors gazda
godás kilátásba helyezésével próbáltak 
elérni. Ebben a folyamatban a Szlávok 
Antifasiszta Frontjának szlovák csoport
ja meglehetősen ellentmondásos szere
pet vállalt, miközben egyre távolabb ke
rült az alakuláskor kitűzött céltól, a szlo
vák nemzetiség érdekképviseletétől.18 
1947. április 12-én megindult a lakos
ságcsere, s a magyar kormány újabb 
problémával került szembe: el kellett 
helyezni a felvidéki magyarokat, s a 
megállapodás értelmében házat, földet 
juttatni nekik.19 Ugyanakkor távozott az 
országból a szlovák nemzetiség jelentős 
hányada, ami -  a németséghez hasonló
an -  a magyarországi kultúra egészének 
veszteségét jelentette. Volt olyan koráb
ban szinte tiszta szlovák község, ahon
nan a lakosság 80-90%-a távozott (pl. 
Pitvaros, Csanádalberti), de volt olyan 
is, ahol csak 10% volt az áttelepülők 
aránya. Összességében mintegy 70 ezer 
szlovák nemzetiségű lakos hagyta el az 
országot.20 Az országban maradt szlovák 
nemzetiség is nehéz helyzetbe került, a 
hűtlenség gyanújába keveredett, s nem
igen merte hangsúlyozni nemzetiségét, 
még kevésbé kisebbségi jogait. A lezaj
lott politikai események -  egyéb ténye
zőkkel együtt -  a német nemzetiséghez 
hasonlóan ebben az esetben is siettették 
az identitásvesztést, a nemzetiség és az 
anyanyelv elhagyását, a hazai szlovákság 
asszimilációját.

A hivatalos nemzetiségpolitika ismét 
csak az előbbiekben vázolt tendenciát 
erősítette. Bár az állampolgári egyen
jogúsítás a kitelepítések lezárulása 
után viszonylag hamar megtörtént, a 
hazai németségnek 1955-ig, a német 
szövetség megalakulásáig nem volt 
egyetlen iskolája, kulturális vagy 
egyéb szervezete sem. Ezután létesítet
tek ugyan néhány iskolát, de ezekben 
is csak heti néhány órában tanították a 
német nyelvet, s anyanyelvi oktatásról 
szó sem volt.

A nemzetiségpolitika ilyen alakulása 
természetesen nemcsak a németeket és 
a szlovákokat sújtotta, hanem a többi 
hazai nemzetiséget is.21 Magyarorszá
gon 1949-re kiépült az egypártrend- 
szer, szovjet mintára átalakult a gazda
ság, a társadalom, az államszervezet, az 
élet minden területét a hivatalos ideoló
gia hatotta át, s az egész társadalomban 
folyamatos ellenőrzés és megfélemlítés



volt tapasztalható. Ebben a politikai lég
körben nem alakult, nem is alakulha
tott ki olyan átfogó és demokratikus 
alapokon álló koncepció, amely a nem
zeti kisebbségek helyzetének rendezé
sére irányult volna. Elmaradtak azok az 
intézkedések is, amelyek lelassították 
volna az asszimilációs tendenciákat, és 
segítették volna az anyanyelv és a kultú
ra megőrzését a kisebbségek számára. 
Bár az 1950-es években megkezdődött 
a nemzetiségek iskolai es közművelődé
si hálózatának kiépülése, és korlátozott 
jogokkal ugyan, de megkezdték mun
kájukat a nemzetiségi szövetségek is, 
mindez meglehetősen formális volt, 
nem vette figyelembe a hatalom a nem
zetiségek igényeit és a szükségleteket. 
Annál is inkább tehette ezt, mert Ma
gyarországon a politikai hatalom évtize
deken át (a negyvenes évek végétől a 
hetvenes évek elejéig) az automatizmus 
elvének alkalmazásától várta a nemzeti
ségi kérdés megoldását. „E szerint: n in 
csen külön nem zetiségi kérdés, pontosab
ban a z  a z  osztá lyellen té tek  m egszűntével, 
a z  egyes nem zetiségeknek a  többségi n em 
ze t tagjaival azonos jogok b iztosítása révén  
au tom a tikusan  m eg szű n ik .”22 E felfogás 
lehetővé tette a nemzetiségek kulturális 
jogokra, iskoláztatásra vonatkozó igé
nyeinek elhárítását, ugyanakkor a ki
sebbségek gyors és teljes asszimilációjá
ra számított. Ezzel a hatalom tovább 
gyorsította a negyvenes évek végére már 
egyébként is felerősödött, a nyelvvesz
tést és identitásvesztést eredményező 
folyamatokat. Némi változás a hetvenes 
évektől tapasztalható, amikor az auto
matizmus elvét a nemzetiségek hídsze
repének hangoztatása és az erre épülő 
stratégia kialakítása váltotta fel. Ez vala
mivel ugyan szabadabb légkört eredmé
nyezett, de nem tudta sem megállítani, 
sem lényegesen befolyásolni a magyar- 
országi nemzetiségek öntudatának, 
nyelvének elvesztését.

A pártállam nemzetiségpolitikájának 
negatív hatását még inkább érzékel
hetjük, ha más, a kollektív felelősség
re vonás és egyéb politikai események 
által közvetlenül nem érinteti magyar- 
országi nemzetiségei vizsgálunk. így 
például a román nemzetiséget nem ér
ték olyan jellegű politikai támadások a 
második világháborút követően, mint 
a hazai németséget, az identitásvesztés 
mégis érzékelhető.

Kultúrák, politikák
Miközben 1945-48 között a német és 

a szlovák nemzetiséghez való viszony 
határozta meg elsősorban a magyar kor
mány nemzetiségpolitikáját, a román 
nemzetiség igényeinek legfeljebb a tu
domásul vételéről lehetett csak szó, pe
dig ekkor még mintegy 18 községben 
élt számottevő román lakosság. A több
nyire a görögkeleti egyház által fenntar
tott román iskolák a korábbihoz hason
lóan tovább működtek, a románság 
szervezését, igényeik megfogalmazását 
is a gyulai görögkeleti egyház kezdemé
nyezte, ami természetes, hiszen a nem
zetiségi hovatartozás és az egyházhoz 
tartozás ekkor még összekapcsolódott. 
Az egyházi szervezkedés mellett azon
ban nem találunk olyan érdekvédelmi 
szervezetet, amely képes lett volna a ha
zai románság igényeinek megfogalma
zására, képviseletére. A kormány a kite
lepítésekkel, majd a csehszlovák-ma
gyar lakosságcserével volt elfoglalva, s 
ehhez képest a többi nemzetiség sorsa 
háttérbe szorult. Ráadásul a feszült po
litikai légkör megtette a hatását, a né
metek példája a többi nemzetiséget is 
gondolkodásra késztette: tartottak nem
zetiségi mivoltuk hátrányos következ
ményeitől. így történhetett meg, hogy 
1946-47-re a szülők egyre kevesebben 
igényelték gyermekeik román anya
nyelvű oktatását, a nemzetiségi tannyel
vű iskola fenntartását.2' A szülők bi
zonytalansága, félelme természetesen 
nemcsak a románokat érintette, jellem
ző volt a többi nemzetiség esetében is.

Az 1948-as „fordulatot” követően -  
mint minden egyebet -  az MDP hatá
rozta meg a nemzetiségpolitikát is. Az 
iskolák államosítása tovább rontotta a 
nemzetiségi tannyelvű oktatás esélyeit. 
Az 1948 tavaszán alakult Magyarorszá
gi Románok Kultúrszövetsége, mely a 
román kultúra értékeit lett volna hiva
tott támogatni, 1949 elejére Magyaror
szági Románok Demokratikus Szövet
ségévé alakult, ami kifejezte a pártállam 
azon elvárását, hogy a kulturális célok 
mellett a nemzetiségi szövetségek az 
aktuális politikai berendezkedést is 
szolgálják. Részben ez volt az oka an
nak is, hogy 1948-ban feloszlatták a 
korábbi szlovák szervezetei, helyette a 
románhoz hasonló céllal az év végén 
létrehozták a Magyarországi Szlovákok

Demokratikus Szövetségét. így vett 
részt pl. a román és szlovák szövetség is 
a termelőszövetkezeti mozgalom, vág)7 
épp a szovjet-magyar barátság népsze
rűsítésében, valamint 1950-ben az 
újonnan bevezetett tanácsválasztások
ban. 24 Nem is tehettek mást, hiszen a 
többségi népesség is kiszolgáltatott, 
megfélemlített volt, még inkább a nem
zeti kisebbségek. Mindezek mellett 
egyre erőteljesebben hatott az automa
tizmus elve, amely nem eredményezett 
nyílt nemzetiségellenes politikát, de a 
nemzetiségek identitásának, kultúrájá
nak megőrzéséhez szükséges támoga
tást sem kapták meg a kisebbségek. A 
gyakorlatban ez azt jelentette, hogy 
például a román vagy a szlovák lakos-
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ság csak a kirakatszerű kultúrműsorok 
idején, jó esetben nehány iskolában ta
lálkozhatott saját kultúrájával, de a hi
vatalos ügyintézés, a mindennapi élet a 
magyar nyelv segítségével zajlott. Az 
egyházak visszaszorításával a hitéletben 
is egyre kisebb jelentősége maradt a 
nemzetiségi nyelvek használatának.

A Kádár-korszak első felében az auto
matizmus hatása még jobban felerősö
dött, ami további asszimilációt eredmé
nyezett. A többek között nemzetiségi 
nyelvet is oktató tanyai iskolák körze
tesítése -  amellett, hogy egyéb szem
pontból is károsnak bizonyult -  sok 
nemzetiségi jellegű iskola megszűnését 
eredményezte, tovább csökkentve a 
nemzetiségi nyelvhasználatot.25 A nem
zetiségi szövetségek pártutasításra „tö
megpolitikai munkát” is kellett hogy 
végezzenek, akárcsak az előző korszak
ban. Ennek keretében a román szövet
ségnek kellett volna csökkenteni a gö
rögkeleti egyház befolyását a románság 
körében, „harcolni a klerikalizmus el
len”, erősíteni a tsz-ek megszilárdításá
val kapcsolatos tevékenységet. Hason-



lóképpen fogalmazták meg az elváráso
kat a szlovák szövetséggel szemben is. 
Ezeknek a feladatoknak a megoldását a 
helyt pártbizottságokkal együttműköd
ve kellett megoldani és ezek propagan- 
disztikus segítését várták el a Foaia  
N oastra  című, román nyelvű kétheti 
laptól és a Ludové N o v in y  című, szlovák 
nyelvű hetilaptól is.26 A Magyarországi 
Német Dolgozók Demokratikus Szö
vetségétől a fentieken túl még azt is el
várták, hogy a németek elkülönülő ma
gatartását (mely az előzmények ismere
tében inkább megértést igényelt volna) 
szüntesse meg, vegyen részt „a német 
dolgozók szocialista tudatának formá
lásában”, és harcoljon a nacionalizmus 
ellen.27 A szövetség N eu e  Z e itu n g  című

hetilapja számára pedig azt a feladatot 
jelölte meg a korabeli vezetés, hogy 
„harcoljon a burzsoá ideológia befolyá
sa ellen”, mely a nyugatra települt csa
ládtagokon keresztül én a német nem
zetiséget, továbbá „leplezze le az NSZK 
revansista politikáját”.28

Mindez természetesen nem segítette 
a nemzetiségi identitás megőrzését, az 
anyanyelv és a kultúra tartalmas, való
di ápolását egyik nemzetiség esetében 
sem. Csak a hetvenes évek közepétől 
voltak tapasztalhatók olyan kezdemé
nyezések, amelyek a nemzetiségek po
zitív diszkriminációjának irányába 
mutattak, azonban az identitásvesztés 
már megállíthatatlan volt.

A pártállami időszak tehát minden
képpen negatív hatással volt a nemze
tiségek identitásának megőrzésére ha
zánkban, s ez a megállapítás minden 
magyarországi nemzetiségre érvényes. 
Ahol politikai támadások is érték az 
adott nemzetiséget, mint a németek, 
szlovákok, és a különböző délszláv 
nemzetiségek esetében, ott látványo
sabban, ahol „csak” a hibás nemzeti-
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Kultúrák, politikák
ségpolitika hatásaival kell számolni, 
mint pl. a hazai románság esetében, 
ott kevésbé látványosan, de minde
nütt identitásvesztést eredményeztek 
az elmúlt évtizedek.

A rendszerváltást követően, az 1990- 
es népszámláláskor a megváltozott 
társadalmi és politikai viszonyok felté
telezni engedték, hogy a nemzetiségek 
nagyobb számban vállalják majd 
anyanyelvűket és nemzetiségüket; so
kan úgy gondolták, hogy mintegy va
rázsütésre helyreáll a nemzetiségi 
identitás. Az erre számítóknak azon
ban csalódniuk kellett: bár kismérté
kű javulás volt tapasztalható, a regiszt
rált németség száma alig volt maga
sabb, mint a korábbi népszámlálások 
alkalmával, a románok és a szlovákok 
esetében pedig jelentős csökkenést 
észlelhetünk.29 A 2001-es népszámlá
láskor a német anyanyelvű lakosság 
további csökkenése volt tapasztalható, 
német kisebbségi kötődésről ugyanak
kor 120 344 fő vallott, ami több mint 
háromszorosa a magukat német anya
nyelvűnek tartóknak.30 Örvendetes 
ugyanakkor -  és okainak kiderítése 
külön kutatás tárgyát képezheti -  a ro
mán és a szlovák anyanyelvű lakosság 
létszámának növekedése, miután a 
korábbi években ott is folyamatos 
csökkenés volt tapasztalható.31

kapcsolódhatott a kisebbségi léthez. 
Ez azonban már nem változtat azon, 
hogy a nemzetiségi identitás háttérbe 
szorult sok, származását tekintve nem
zetiségi családban, s generációk nőttek 
fel a nemzetiségi nyelv ismerete, s 
nemzetiségi iskoláztatás nélkül. Az is 
látható, hogy a többség még mindig el
zárkózik a közélettől, igyekszik távol 
tartani magát a politikai eseményektől, 
s inkább a családi közösség felé fordu
lás a jellemző.32 A német nemzetiségi 
anyanyelv elvesztésére a pozitív válto
zások kevésbé vannak hatással. Miköz
ben a német nemzetiség a története so
rán évszázadokon át meg tudta tartani 
anyanyelvét a magyar környezetben is, 
az utóbbi fél évszázadban drámai mó
don erősödött fel a nyelvi asszimiláció 
a fentebb vázolt történelmi okok kö
vetkeztében. Ezek mellett azonban 
más, a többi nemzetiséget is érintő ma
gyarázatot is találhatunk vizsgálódása
ink során.

Elsősorban látnunk kell, hogy a nyilvá
nos nemzetiségi nyelvhasználat egyre in
kább visszaszorult az elmúlt évtizedek 
során, ami az említett politikai háttér 
mellett magyarázható a modernizáció, a 
városi munkavállalás és életmód hatásai
val is. A lakóhelyi nyelvhasználat kisebb 
településeken ugyan részben tovább él, a 
városokban azonban már nem lehetsé
ges, hiszen a többségi népességgel való 
érintkezés nyelve a magyar. A munkahe

Szlovák anyanyelvű lakosság Magyarországon (fő)

1941 1949 1960 1970 1980 1990 2001
75077 25988 30690 21176 16054 6691 1 1817

Román anyanyelvű lakosság Magyarországon (fő)

1941 1949 1960 1970 1980 1990 2001
14142 14713 10502 8640 7139 5353 8482

Ha az okokat vizsgáljuk, több ténye
zőt mutathatunk ki. Bár a rendszervál
tás utáni demokratizálódás jó hatással 
volt a nemzetiségekre, félő, hogy a vál
tozások túl későn jöttek. A demokrati
kus változások erősítették a nemzetisé
gi azonosságtudatot, lehetővé tették a 
nemzetiségek érdekérvényesítését, kü
lönösen az 1993. évi LXXV11. törvény 
(A nemzeti és etnikai kisebbségek jo 
gairól) elfogadását követően, s ez erő
sítette a kisebbséghez való kötődést. 
Kevesebb félelem, több pozitív élmény

lyi nyelvhasználat szinte teljesen meg
szűnt (kivétel a mezőgazdaság, ahol el
vétve akad még példa). A hivatali nyelv- 
használatban, ügyintézésben szintén ne
hézségekbe ütközik a nemzetiségi nyelv 
használata. Még ha néhány nemzetiségi 
lakossággal is rendelkező településen le
hetséges is a nemzetiségi nyelv használa
ta, az írásbeli ügyintézés nyelve minden 
esetben a magyar. Az egyházakon belüli 
nyelvhasználat is erősen kérdéses, kevés 
az a település, ahol ismét vannak nemze
tiségi nyelvű istentiszteletek, vagy a litur-



gia egyes részeiben nemzetiségi nyelven 
vehetnek részt a hívők, ráadásul a szeku
larizáció is ellenkező irányban hat. A 
nemzetiségi nyelvhasználat régen vissza
szorult a magánszférába: azok, akik 
anyanyelvként használják a nemzetiségi 
nyelvet, egyre inkább családtagjaikkal, 
esetleg barátaikkal teszik ezt. Mindez 
magát a nyelvet sem hagyja érintetlenül. 
A nemzetiségi anyanyelv presztízsét ele
ve csökkenti az a tény, hogy a nyelvhasz
nálat funkcionálisan szétválik: a formális, 
nyilvános kommunikációs helyzetekben 
nem használják, csupán infonnálisan, a 
családon, esetleg a lakóhelyen belül. Ez a 
kisebbségi nyelv elszegényedéséhez ve
zet, hiszen a kommunikációs szituációk
nak csak szűk körében használják.11

A nemzetiségi nyelv használatában ge
nerációs különbségek is megfigyelhetők. 
Az idősebb generáció az, amely minden 
ellenkező hatással szemben is megőrizte, 
beszéli anyanyelvét. A nyilvános meg
szólaláskor ugyan ők is a magyart vá
lasztják, de a lakóhelyi és családi kapcso
latok ápolása a nemzetiségi nyelven tör
ténik. A középgeneráció elsajátította 
ugyan szüleitől a nyelvet, de nyilvánosan 
egyre kevésbé használta, a nemzetiségi 
oktatás visszaszorulásával az iskolában és 
később a munkahelyen rá kellett hogy 
szokjon a magyar nyelv használatára. így 
ők már legfeljebb a szüleikkel, idősebb 
szomszédokkal beszélnek anyanyel
vükön, értik a nyelvet, de nem alkalmaz
zák, még egymás között sem. A nyelv- 
vesztés végső stádiuma az ő gyermekeik- 
nél regisztrálható: ők már nem tanították 
meg gyerekeiket a nemzetiségi nyelvre, s 
a mai 15-25 év körüli korosztály már 
nemigen érti a nagyszülőket. Ebben sze
repet játszik az is, hogy a modernizáció 
következtében a többgenerációs nagy
családok felbomlottak, a fiatalabb gene
ráció gyakran a városokban próbált bol
dogulni, s a nagyszülők már nem tudtak 
szerepet játszani az unokák nyelvi szoci
alizációjában. A fiatal generációt pedig az 
iskola, a mindennapi környezet, ezeknek 
hatása a magyar nyelv használatára ösz
tönzi. Igaz ugyanakkor az is, hogy ez a 
generáció az, amely egyre inkább hajlan
dó megtanulni például németül. Ehhez 
persze hozzájárul a nyelv nemzetközi 
presztízse is, amit erősít az EU-csat
lakozás. így napjainkban már senki nem 
vonja kétségbe a német nyelv elsajátítá
sának szükségességéi, s egyre többen ta-

Kultúrák, politikák
nulják a német nemzetiségi származású 
fiatalok is. Ez azonban már nem a nem
zetiségi kultúra és főleg nem a nemzeti
ségi anyanyelv ápolását jelenti, bár két
ségkívül pozitív fejleményként értékel
hető. Sőt, nem is a nagyszülők nyelvéről 
van már szó. A különbség a standard né
met nyelvet jelentő „Hochdeutsch” és a 
helyi dialektális változatot jelentő 
„Mundart” különbségével írható le. A 
magyarországi német kisebbség esetében 
a „Mundart” az összefoglaló neve azok
nak a frank, bajor és sváb eredetű archa
ikus tájnyelveknek, melyeket az egyes 
Magyarországra érkezett népcsoportok 
különböző időpontokban és különböző 
helyekről magukkal hoztak.34 Ez hihe
tetlenül nagy kulturális érték, mely a 
nyelvi asszimilációval most elveszni lát
szik. A nyelvvesztés nem egyszerűen a 
német nyelv elvesztését jelenti, hanem 
egy archaikus nyelvi tradíció elvesztését 
is. A fiatalok már csak a „Hochdeutsch” 
megnevezéssel jelzett mai német köz
nyelvet sajátítják el, többségükben ide
gen nyelvként. Hasonlóképpen a többi 
nemzetiségi nyelv esetében is elsősorban 
az irodalmi és nem az archaikus nyelv 
(pl. a bánsági román nyelvjárás) oktatása 
folyik. A 2001-es népszámlálás német 
anyanyelvi adatainak csökkenő tenden
ciái már nem a hagyományos nemzetisé
gi anyanyelv politikai okokkal magya
rázható háttérbe szorítását jelzik, hanem 
félő, hogy annak a generációnak a lassú 
kihalását, akik még ismerik és beszélik 
ezt a nyelvet. Velük és nyelvükkel pótol
hatatlan érték tűnik el a magyarországi 
kultúrából. Ugyanakkor új kutatás témá
ja lehet a szlovák és a román anyanyelvű 
lakosság létszámának gyarapodása és 
nyelvi megerősödése.

Részben a történelmi-politikai esemé
nyek, részben egyéb szociokulturális 
okok következtében a magyarországi 
nemzetiségek erőteljesen asszimilálód
tak, de legalábbis kettős identitással 
rendelkeznek, nemzetiségi anyanyelvű
ket pedig jórészt elveszítették. Ugyan
akkor napjainkban a nemzetiségi nyel
vek és kultúrák, valamint a kisebbségi 
identitás felértékelődése több vonatko
zásban érzékelhető. A többségi népes
ség és a kormányzat felelőssége is, hogy 
ez a folyamat merre halad tovább, me
lyik hatás lesz erősebb.
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Viskolcz Noémi

2005 januárjában Bécsben az Osztrák 
Nemzeti Könyvtár egy régi kódexéi 
lapozgattam.1 A kéziratköteg valaha 
Peter Lambeckhez (1620-1688) tarto
zott, aki császári könyvtárosként és 
udvari történészként működött Bécs
ben a XVII. század második felében. A 
kódexből magyar vonatkozású műve
lődéstörténeti adatok felbukkanását 
reméltem, ugyanis már korábban is
mert volt, hogy Lambeck válogatta ki 
a legszebb könyveket annak a 
Nádasdy Ferencnek (1623-1671) a 
könyvtárából, aki a XVII. századi ma
gyar történelem egyik legfontosabb 
politikusa és egyben legtragikusabb 
alakja volt.2 1670-ben a Wesselényi- 
szervezkedésben játszott szerepe mi-

liothek történetét és állományát -  fő
leg a kéziratokra koncentrálva -  
nyolckötetes C om m entarii de augustis- 
sim a Bibliotheca Caesara Vindobonensi 
I—VIII. (Wien, 1665-1679) művében 
dolgozta fel.3 A magyar művelődéstör
ténet számon tartja Mátyás király 
könyvtára maradékának megszerzésé
re irányuló kísérletét 1666-ban. Ke
vésbé ismert azonban, hogy erről a 
budai utazásáról fennmaradt rövid kis 
naplója.4 Robert Evans brit történész 
úgy értékelte személyét, mint aki meg
alapozta I. Lipöt udvarának intellektu
ális hitelességét.3 A grafomán 
Lambeck számtalan kézirata maradt 
az utókorra az Osztrák Nemzeti 
Könyvtár kézirattárában, ezek több-

Újabb adatok
a Nádasdy Mausoleumról k  é k

att elfogták, és Bécsben börtönben tar
tották egészen 1671 áprilisáig, amikor 
is felségsértés vádjával kivégezték. Va
gyonát, így könyvtárát is lefoglalták, a 
legértékesebb könyveket 1. Lipót csá
szár magának igényelte, a szelektálás
sal pedig Lambecket bízta meg.

Peter Lambeck 1620-ban született 
protestáns családban, történelmet, fi
lozófiát, teológiát tanult különböző 
egyetemeken. 1663-ban nevezték ki 
udvart főkönyvtárosnak és történész
nek, miután az előző évben áttért a 
katolikus hitre és elhagyta szülőváro
sának híres gimnáziumát, ahol rektor
ként tevékenykedett. Bécsben moder
nizálta az elhanyagolt állapotban lévő 
császári bibliotékát, rendezte és kata
logizálta a kéziratokat és könyveket, 
bevezette a rendszeres könyvvásárlá
sokat, felkutatott és megszerzett érté
kes könyv- és kézirathagyatékokat, ez
zel jelentősen gyarapította az állo
mányt, ráadásul újabb termeket köve
telt, majd kapott a padlón és asztalo
kon összevisszaságban heverő és po
rosodó könyvek számára. A Hofbib-

nyire végtelenül csúnya kézírással, ap
ró betűkkel papírfecnikre vetett levél- 
fogalmazványok, töredékek, művek 
vázlatai.

Nos, az említett kódexből -  ez főleg 
Lambeckhez írt leveleket tartalmaz -  
valóban előbukkant egy olyan iratcso- 
port, mely érdeklődésre tarthat szá
mot. Ugyanis ezek a dokumentumok 
a kora újkori magyar művelődéstörté
net egyik legszebb kiadványára és an
nak utóéletére veinek fényt, mégpedig 
az éppen Nádasdy Lerenc állal 1664- 
ben Nürnbergbcn megjelentetett M au- 
so lcum ra. E képes album 59 hun és 
magyar vezér, illetve uralkodó egész 
alakos rézmetszetéből áll, melyeket la
tin nyelvű életrajzok és német fordítá
saik kísérnek.6 Az iratokból az első 
egy levél, amit a M ausoleum  kiadói és 
nyomdászai -  Michael és Hans Lrted- 
rtch Endter -  1665. február II-én  
Ludwig Vogel nürnbergi jegyzőhöz cí
mezték. Az Endter-testvérek nem túl
ságosan nagy múltra visszatekintő, de 
sikeres médiabirodalmat vezetlek 
Nürnbergben, ebben a fontos kereske-



elővárosban. Kiadói vállalkozásukba 
több magyar vonatkozású, sőt magyar 
nyelvű kiadvány is belefért az elmúlt 
évtizedekben,7 nem meglepő tehát, 
hogy Nádasdy hozzájuk fordult. A jó 
hírnév és a minőség garanciát jelentett 
a terjesztést illetően.

A hivatalos levélben az Endterek az
zal a panasszal éltek Paul Fürst nürn
bergi polgár és műkereskedő ellen, 
hogy nem sokkal azelőtt újrametszette 
és megjelentette a magyar királyok ké
peit egy ív terjedelemben, és hozzáil
lesztette Ortelius Rcdivivus című kiad
ványához. Ezzel nekik nagy kárt oko
zott, ugyanis az általuk az 1664-es ta
vaszi frankfurti könyvvásárra kiadott 
és bemutatott M ausolcum oi használta
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előképnek, s ezzel az ő művüket jelen
téktelenné és eladhatatlanná tette. A 
királyképeket korábban egy magas 
helyről, igen nagy költséggel hozták, 
és ezek az ő vagyonukat képezik, tehát 
Fúrstnek semmiféle joga nincs a képek 
felhasználására. A jegyzőt azzal bízzák 
meg, hogy a két megnevezett tanú tár
saságában keresse fel Fúrstöt, és a kö
vetkező kérdéseket, illetve követelése
ket olvassa fel neki:

1. Kinek az engedélye alapján met
szette újra a M ausoleum  képeit?

2. A jogtalanul újrametszett és ki
adott képek példányait -  akárhol is 
forgalmazta már őket -  szolgáltassa be 
nekik a rézlemezekkel egyetemben.
- 3. Ki a rézmetsző, aki ezt a munkát 

elvégezte és hol tartózkodik?
A levél záró részében arra figyelmezte

tik Vogelt, hogy a választ szorgalmasan 
jegyezze fel, és megfelelően járjon el, fá
radozásaiért cserében pedig készsége
sen rendelkezésére állnak.8 A következő 
dokumentum már a jegyző válasza, 
mondhatni jegyzőkönyve. A dátum nél
küli levélben9 közli a megbízóival, hogy

Kultúrák, politikák
kívánságuk szerint két tanúval egye
temben felkereste Zissel gassei házában 
Fúrstöt, és felolvasta neki pontosan le
velüket, valamint megmutatta a folio 
méretű M ausolcum ol és Fürst kisebb 
formában újra metszett képeit. Fürst a 
következő válaszokat adta.

1. Szerzője (Martin Meyer) jónak tar
totta, hogy ezek a képek a könyvbe 
kerüljenek, s egy festővel ezért leraj
zoltatta őket. Mindezt azért merte 
megtenni, mert nem volt privilégium 
a művön, ami szabályozta volna az új
rakiadás feltételeit.

2. Ebben az ügyben keressék meg őt.
3. A szerzője az ő távollétében bízta 

meg Zieglert10 Frankfurt am Mainban 
a metszéssel.

Tehát Vogel jegyző rendkívül sovány 
eredménnyel tért vissza, Fürst az ellene 
felhozott vádakat könnyedén, szinte 
egy gúnyos vállvonással utasította el.11 
Az Endterek kénytelenek voltak más 
eszközökhöz -  kapcsolataikhoz folya
modni. A császár könyvtárosának és 
történészének küldték meg az egész 
anyagot, Latnbeck pártfogását kérve és 
remélve. A reményekre az évek óta tar
tó közös együttműködés jogosította fel 
őket. Egyrészt a közös könyvkiadás: I. 
Lipót császár ugyanis a Mausoleum  né
met fordítását is végző Sigmund von 
Birken költőt kérte fel, hogy Johann 
Jacob Fugger Österreichische Ehrenwerk 
című, száz évvel korábbi kéziratban 
maradt munkáját készítse elő kiadásra. 
Fambeck a mű cenzoraként dolgozott, 
a kötet végül csak 1668-ban jelent meg 
Nümbergben az Endtereknél, a Habs
burgok ősi múltját és dicsőségét hirde
tő könyvet számos metszet díszítette.12 
Másrészt, hogy kiadványaik állandó ve
vőjének számított a császán könyvtár, 
erről számlák is maradtak fenn.13 1665. 
február 13-ai újabb levelükben az 
Endter-testvérek összefoglalták az addi
gi tényállást: egy éve jelentették meg a 
M ausolcum ol, melyhez a képeket Ná
dasdy gróftól kapták, aki viszonzásul 
sok példányra és a rézlemezekre is 
igényt tartott („selbe imagines hat Herr 
Graff Nadasdi uns zukommen laßen, 
darvon haben wir bey Verfertigung 
hochbedeuten Herr Graffen eine star- 
cke quantitet Exemplaria nebenst deren 
Kupfern liefern müßen”). A mű kivite

lezésében sok örömet találtak, de fájda
lommal kellett tapasztalniuk, hogy Paul 
Fürst miként teszi tönkre munkájukat. 
Ezért kérik Fambecket, hogy ajánlja be 
őket Hömigk úrhoz,14 akihez aztán pa
naszukkal fordulhatnak, s az ítélet mi
nél gyorsabb meghozatalát sürgethetik. 
Nádasdy grófot nem tudják az ügybe 
bevonni, mert három hónapra eluta
zott,15 különben még rosszabbul járna 
ez az ember. Végül az utóiratban felhív
ják Fambeck figyelmét, ha a Mausoleum  
még nem lenne meg a császári könyv
tárban, akkor Michael Hieger könyvke
reskedőnél megkaphatja egy példányát.

A fenti levelekben néhány kifejezés 
magyarázatra szorul, például hogy mi is 
volt az az Ortelius Rcdivivus? Szerzőjéről, 
Hieronymus Orteliusról (1543-1614) 
keveset lehet tudni. Gazdag augsburgi 
kereskedőcsalád salja, az altdorfi egye
temre 1583-ban iratkozott be, később 
Bécsben telepedett le, ahonnan evangé
likus vallása miatt Nümbergbe mene
kült.16 Jegyző és műkedvelő történész 
volt, akinek az 1395-1601 közölt zajló 
török-magyar háborúkról szóló négy 
részes műve 1602-1603-ban jelent meg 
először sógora, Johann Sibmacher 
(?—1611) metszeteivel és kiadásában; 
folytatásával, új adatokkal kiegészítve 
1604-ben jelentkezett.1' Előszava tanú
sága szerint információit a török hábo
rúban személyesen résztvevő magas 
rangú személyektől, katonáktól szerez
te, akikkel talán még bécsi tartózkodása 
során ismerkedett meg. Műve népszerű
ségnek örvendett, több javított kiadása 
is napvilágot látott 1665-ig (ezek nem 
mindig foglalták magukba a rézmetsze
teket), sőt, hollandra is lefordították.18 
Még egy fontos magyar vonatkozású mű 
köthető nevéhez, részletes beszámolót 
nyújtott 11. Mátyás 1608. november 19- 
ei pozsonyi koronázásáról.19 A Sib- 
macher-metszetck -  csataképek, ost- 
romképek, portrék, veduták -  is kedvel
tek voltak Magyarországon,20 legismer
tebb feldolgozásuk megint csak Nádas
dy Ferenchez kapcsolódik: sárvári várá
nak dísztermét 1653-ban egy bécsi mű
vésszel, Hans Rudolf Millerrel festtette 
ki, aki a tizenöt éves háború egyes csatá
inak ábrázolásához Sibmacher metszete
it használta előképként.21 
Ortelius-Sibmacher közös művét O rte 
lius redivius címmel22 teljesen új ada
tokkal és metszetekkel megtoldva adta
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ki Paul Fürst 1665-ben (1. kép). Fürst 
magát nürnbergi műkereskedőnek ne
vezte, láthatólag nagy kedvvel üzletelt 
régi rézlemezekkel, és szívesen hasz
nálta föl azokat újabb és újabb kiadvá
nyaihoz. 1653-ban megvásárolta 520 
aranyért Johann Sibmacher hagyatékát 
az özvegytől23 („er vorgedachte Kupfer 
in Originali an sich erhandelt”),24 köz
tük az Ortelius-mű lemezeit is. Az ere
deti műhöz még egy második kötetet is 
illesztett, melyben megbízásából a szi
léziai Martin Meyer (1630-1670) -  alá
írása szerint ekkor még egyetemista, 
később történész, a T h ea tru m  E uropae- 
um aktuális köteteinek szerzője -  a ma
gyar-török háborúk 1607-től 1664-ig 
terjedő időszakát dolgozta fel. Meyer a 
régi első kötetei Christian sziléziai her
cegnek (1618-1672), az új másodikat 
a frankfurti tanácsnak ajánlotta. Fürst a 
műben megtartotta a Sibmacher-mel- 
szeteket, igaz, Sibmacher monogramját 
mindenhonnan kivakarták, ugyanak
kor új rézmetszeteket is készíttetett. Az 
egyik ilyen az első kötetben a Martin 
Meyer herceghez szóló ajánlását, illetve 
a Magyarország-lérképet követő, és az 
Endterek által kifogásolt királykép-so- 
rozat volt. A hatvan királyképet tartal
mazó, három rétben összehajtott lap cí
me: O rdnung  und  Diltnus a ller H ertzogen  
und  Könige in H u n g a m  (2. kép).

A lap nincs szignálva, és semmiféle 
utalás nem történik arra, hogy a M auso-

leum  alapján dolgozott a rajzoló vagy a 
metsző. A metszet minősége, az apró 
képek művészi kivitelezése meg sem 
közelíti a M au so leu m o t, és a hatvanadik 
kép, vagyis I. Lipót mellképe kisebbre 
és még gyengébbre sikerült, mint a töb
bi. Rózsa György monográfiájában már 
ismertette Fürst magyar uralkodókról 
készült lapját, megállapítása szerint 
„Paul Fürst, az 1666-ban elhalt ismert 
nürnbergi könyv- és rézmetszetkiadó 
utódai kiadásában jelent meg az a 
nagyméretű lap, mely Heinrich Raab 
rézmetszetében 60 vezér- és királyké
pet tartalmaz Kévétől 1. Lipőtig. Az áb
rázoltakat mellképkivágatban mutató 
képecskék fent ívesen zárulnak, tízesé
vel alkotnak egy sort, s a lapon hat sor 
foglal helyet. Amint többféle változata 
is mutatja, ez a megoldás nagy népsze
rűségnek örvendett... A Fürst-féle lap 
megjelenését a kiadó haláléve, 1666. és 
1. József magyar királlyá koronázása, 
1687 közé kell helyeznünk.”25 Az új 
források alapján Rózsa állításait pon
tosíthatjuk: a lapot 1665-ben adta ki 
először Paul Fürst az Ortelius-mű 
részeként.26 Fürst szerint Frankfurtban 
készült a metszet egy bizonyos 
Zieglemél, akit a szerző, Martin Meyer 
bízott meg. A lap valóban népszerű lett 
később, s Fürst örökösei még többször 
kiadták, kiegészítve az éppen hatalmon 
levő császárok képével.27 Ugyanakkor 
a M auso leum  keletkezésére nézve is 
nyertünk értékes adatokat: 1664-ben a

tavaszi könyvvásáron Frankfurtban 
mutatták be először az Endterek. Ná- 
dasdy a szöveget és a rézlemezeket ma
ga biztosította a kiadáshoz, ennek fejé
ben magas példányszámban a művet és 
a lemezeket kérte vissza. A kiadó ezen
felül annyit adhatott el a M auso leum -  
ból, amennyit akart. A rézmetszetek 
művészei továbbra is ismeretlenek, 
annyi azonban bizonyossá vált, hogy 
Nádasdy a pótlólag készült három ki
rálykép -  II. Ferdinánd, 111. Ferdmánd,
IV. Ferdinánd -  metszőjét nem az 
Endterek révén találta, sőt, nem is fel
tétlenül nürnbergi volt az illető, az 
anyagot az Endterek készen kapták. A 
kiadók továbbra is kapcsolatban álltak 
a magyar gróffal, hiszen tudtak hosz- 
szabb római utazásáról.

Az Endterek figyelme csak az általuk 
kiadott királysorozatra terjedt ki, pe
dig Fürst egy másik képes könyv 
egyes részeit is bekebelezte az O rtelius  
Rcdivivusba. Elias Widemann 1646- 
1652 között Bécsben, Matthaeus Cos- 
meroviusnál megjelent híres osztráko
kat és magyarokat ábrázoló portréso
rozatából 117 képet használt fel 
mintaként.28 Widemann mindhárom 
kötete 100 mellképet tartalmazott, ne
künk a legfontosabb a harmadik, 
melybe csak neves magyar kortársak 
kerültek be (3. kép). Fürst összesen 
13 egész oldalas rézmetszeten közölte 
híres törökverők, osztrák és magyar 
hadvezérek képeit, laponként kilen-



3. kép

cet. Bennünket természetesen a ma
gyar urak érdekelnek, közülük het
venötét metszette újra Fürst megren
delésére Mathias van Somer, holland 
művész.29 A képecskék azonban ellen
tétes beállításüak Widemannéhoz ké
pest, az arcok a kisebb méret követ
keztében nem olyan finoman kidolgo
zottak, s elmaradtak az eredeti ovális 
kép alsó részébe metszett jelmondatok 
is (4. kép). A képfeliratokat az ábrá
zoltak nevével és címeivel átvették, de 
az azóta (tehát 1652 óta) történt válto
zásoknak nem tudtak utánajárni, ezért

4. kép

az olvasónak így szabadkozik elősza
vában Meyer:

„Sonderlich wolle sich niemand die 
Titul, so auff 13. Kupfer-Platten, unter 
den Brust-Bildern befindlich, ärgern 
lassen, ob selbige den vielleicht einem 
jeglichen, seinem Vornahmen, Ampt 
und Stande nach, nicht gebürlich seyn 
gegeben worden, weiln man selbige in 
der Eyl nich hat haben können, und 
einen jeden datum schrifftlich zubelan
gen, die Ferne des Orts, und die 
wenige Zeit oder andere besorgliche 
Ungelegenheiten nicht zulassen wol
len”30 -  a 13 rézmetszetes táblán a 
mellképek alatt található címeken -  
melyek egyes személyek nevét, tisztsé
gét, rangját talán nem illően tartalmaz
zák -  senki ne bosszantsa fel magát, 
mert a sietségben nem sikerült ezeket 
megszerezni, és minden dátumhoz 
írásban hozzájutni a nagy távolság és 
kevés idő vagy egyéb aggasztó alkal
matlanságok miatt nem lehetett.

A teljesség kedvéért hozzá kell fűznöm 
az eddigiekhez, hogy Fürst már két év
vel korábbi kiadványában, a Türckische 
und Ungarische Chronicában31 közzétette 
a Sibmacher-metszeteket és a Wide- 
mann-portrék nyomán készült 13 réz
metszető arcképsorozatot, az Ortelius 
redivivushoz azonban ez utóbbiakat 
többször is javítani kellett, főként a hi
bás feliratokat. Az Ortelius redivivusban 
az eddig tárgyaltakon túl (Sibmacher 
metszetei, a Mausoleum  királyképei és 
Widemann sorozatai) is bukkantak fel 
korábbi metszetek, olyanok, melyeket 
Fürst maga készített, amit a lapokon 
„Paulus Fürst Excudit” szignatúrával jel
zett, és külön is árulta ezeket: az egyik 
Apafi Mihály erdélyi fejedelmet (5. kép), 
a másik Mehmet pasát, a harmadik Po
zsonyt ábrázolja.

Fürst éles szemmel vette észre, hogy 
a kiadók bizony nagy hibát követtek 
el, amikor nem védették le költséges 
kiadványaikat -  Matthias Cosmerovius 
a C om itium  glóriáé cen tu m o t és az 
Endterek a M ausoleum ot -  külön privi
légiummal. Ez pedig egy ismert eljárás 
volt, melynek során a Német Római 
Birodalom területén a Frankfurt am 
Matnban székelő császári könyvbizott
sághoz (kaiserliche Bücherkommis
sion) kellett folyamodni az engedé-
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lyért, ez ugyanakkor előzetes cenzúrát 
is jelentett, valamint anyagi terheket.

A kiadók általában tíz évre szerezték 
meg a privilégiumot, ez idő alatt nem 
kellett jogosulatlan utánnyomástól tar
taniuk és kárt szenvedniük. Különösen 
tanácsosnak tűnt a védelem olyan mű
vek esetében, melyek drága metszete
ket foglaltak magukba. Fürst kihasz
nálta a helyzetet, így kerülhettek a ki
rályképek és a nemesi portrék a 
Türckische und ungarische Chronicába, 
illetve az Ortelius Rcdivivusba. Maga 
már jóval ügyesebben járt el: tíz évre 
megszerezte a kiadás jogát az utóbbi 
műre és a rézmetszetekre, a császár, 
Wilderich Freyhcrr von Walderdorff 
és Wilhelm Schröder által ellenjegyzett 
engedélyt külön le is közölte az 
Ortelius Redivius elején.32

Az 1660-as évek elejétől a törökellenes 
kiadványok nagy ívű felvirágzása figyel
hető meg nyugati városokban, összefüg
gésben az európai politika lassú átalaku
lásával. A M ausoleum , a dicső magyar 
múltat sugárzó reprezentatív mű olyan 
időben jeleni meg Nümbergben, ami
kor a magyar nemzetnek igen nagy 
szüksége volt Európa jóindulatára és se
gítőkészségére. 1663-1664 az új remé
nyek időszaka volt a magyar történelem
ben: egy nemzetközi koalíció körvona
lazódott a török kiűzésére Magyaror
szágról. 1664 tavaszára pedig a nyugati 
kereszténység kiállított egy létszámában 
minden korábbit felülmúló sereget a tö
rök ellen, ám a közvéleményben felfo
kozott várakozásoknak a vasvári béke



véget vetett. A M ausoleum  nürnbergi be
fogadó környezete (írók, kiadók, művé
szek), az előtte és utána megjelenő, fő
ként német nyelvű és bizakodó hangú 
művek előkészítették az ideológiai tere
pet a kereszténység török elleni har
cához.33 Fürst könyvei is ebhe a sorba il
leszkedtek, a műkereskedő a szép met
szelek híveként számos magyar vonat
kozású képpel gazdagította kiadványait, 
melyek széles közönségnek telték hite
lessé és megalapozottá a korabeli török 
háborúkat. Éppen a téma aktualitása, a 
könyvek kelendősége fakasztotta a 
M ausoleum  királyképeihez fűződő és 
most ismertetett érdekes jogi esetet.

Az Fndter kontra Fürst viszálykodás
nak feltehetőleg az vetett véget, hogy 
1666-ban Fürst öngyilkosságot követeti 
el. Hogy addig vajon közbeléptek-e a 
könyvbizottság tagjai, ahogy az Endte- 
rek kívánták? Értesült-e Nádasdy Fürst 
akciójáról? Nem tudunk válaszolni e 
kérdésekre. Mivel Fürst örökösei a ké
sőbbiekben több kiadásban és önálló 
gralikaként is árusították a magyar kirá
lyokat ábrázoló lapot,34 ez arra mutat, 
hogy akadálytalanul Lehették, és az End- 
tereknek meg kellett békélniük a kelle
metlen helyzettel. A császán könyvtáros, 
Peter Lambeck egyébként beszerezte 
(vagy megkapta?) a M auso leum ot, erről 
egy bécsi könyvkötő, Georg Stoiber 
számlája tanúskodik 1668-ből: „1668. 
den 18. dito Ecbr. folio Mausoleum Re
gum Hungáriáé mit Kupfer mit dem Ad
ler 1,45 f.”3̂  A kötés tehát majd másfél 
forintba került, s mint minden könyv
nek, mely a császár bibliotékájába került 
ebben az időben, ennek is a fehér perga
menjén középütt ott ékeskedett a kétfe
jű arany sas. A kötet ma is kézbe vehető 
az Osztrák Nemzeti Könyvtárban.36
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27 Rózsa: A magyar történetábrázolás, i. m.: 
158.

28 Első kötet, vö.: Apponyi: Hungarica, í. 
m.: 841. Comitium glóriáé centum ... 
illustrium Heroum. Bécs: 1646.; máso
dik kötet Bécs: 1649.; harmadik kötet 
vö.: Apponyi: Hungarica, i. m.: 848. 
Bécs: 1652.

29 A Widemann-portrék utóéletének ezt 
az állomását részletesen tárgyalta 
Cenner-Wilhelmb Gizella: Über die 
ungarischen Porträtfolgen von Elias 
Widemann. Acta Históriáé Artíum , IV 
(1957), 325-348., tu 339.

30 Ortelius Redivivus, Martin Meyer elősza
va az olvasóhoz a második részben.

31 Türckische und Ungarische Chronica. Oder 
Kurtze Historische Beschreibung aller 
deren, zwischen dem Golttlöblichsten Ertz- 
Hauß Oesterreich, auch andern Christ
lichen Potentaten, eines Theils, Und dann, 
dem Erb- und Ertz-Feind der gantzen  
Christenheit, dem Türcken, anders Theils, 
vom Anfang biß hi eher geführter Kriege, so 
wol In Ober- und Unter-Ungarn, Als 
Siebenbürgen..., Aus den Schafften unter
schiedlicher glaubwürdiger A ulhoren... 
Nürnberg, In Verlegung Paul Fürsten, 
Kunsthändlers, Gedruckt daselbst bey 
Christoff Gerhard. M.DC.LKII1., vö.: Ap
ponyi: Hungarica, i. m.: 880.

32 Ortelius Redivivus, i. m. Egy részlet be
lőle: „fasst einiges Exemplar zum Kauff 
nicht wolmehr zu finden: Dahero er 
vorgedachte Kupfer in Originali an sich 
erhandelt, und entschlossen seye, 
obgemeldte vom Ortelio außgegangene 
Flistorische Beschreibung, nicht allein 
von neuem Truck zu geben, sondern 
auch dieselbe biß zu diesen Zeiten zu 
continuiren, und mit mehrern 
Kupfern, auff seinen eigenen Kosten, 
zu zieren, mit unterthänigster Bitt, dass 
wir ihm, zu solchem End, und damit 
ihm solches kostbare Werck, zu seinem 
Schaden, nicht nachgetruckt werde, 
unser Keyserl. Privilegium impressori- 
urn, auff zehen Jahr zu erteilen, 
Gnädigst geruhen wollten... er, Paul 
Fürst, solches Buch, über deß Ortelii 
Historische Beschreibung deß König
reichs Ungarn, in offenen Truck von 
neuem außgehen, hin und wieder 
außgeben, fehl haben und verkauffen 
lassen, auch ihme solches niemand, 
ohne sein Consens und Wissen, inner
halb zehen Jahren, vom Dato diß Briefs 
anzurechnen, im Heil. Röm. Reich 
nachtrucken und verkauffen lassen 
solle. 1. April 1664. Leopold, Wilde- 
rich Freyherr von Walderdorff, Wil
helm Schröder.”

33 Ehhez bővebben G. Etényi Nóra már 
idézett munkája, Hadszíntér és nyilvá
nos ság, i. m.: 187-200., 257-261.

34 Rózsa: A magyar történetábrázolás, i. m.: 
158.

35 ÖNB, Handschriftensammlung, Cod. 
Ser. Nov. 357., f. 1 Ív.

36 Jelzet: 64A11



1. Bevezetés

E tanulmány része egy olyan kutatás
nak, amelyben a vállalatok társadalmi 
felelősségét (a továbbiakban CSR -  
Corporate Social Responsibility) vizs
gálom. A szélesebb érdeklődésű olva
sókra tekintettel megpróbálom a témát 
minél tágabb kontextusba ágyazni -  az
az a CSR kialakulásával szorosan össze
függő, a közgazdaságtudományon be
lül lassan végbemenő változásokkal 
együtt. Ezért dolgozatom elején kitérek 
néhány meglehetősen régi, ám máig 
uralkodó közgazdaságtani alapfeltevés
re, majd az átalakulás főbb mozzanata-

Málovics György ha, az ezen alapfeltevések kritikáját

Környezettudatos
vállalatirányítás

maximalizálni akaró szereplőinek 
pusztán önérdeküket követő magatar
tásának következtében a társadalom jó
léte is maximális lesz. Smith ezt úgy fo
galmazta meg, hogy a saját hasznukat 
maximálni igyekvő gazdasági szereplő
ket egy láthatatlan kéz vezeti a társada
lom jólétének lehető legjobb mérték
ben történő növelésének irányába. En
nek következtében a gazdaságba törté
nő mindenféle állami beavatkozás ká
ros, és hosszabb távon a hatékonyság, 
és ezáltal a társadalom jóléte csökkené
sének irányába vezet. Az államnak csak 
annyiban kell beavatkoznia, hogy biz
tosítsa a szerződések biztonságát (hi
szen ez teszi lehetővé a cserét), vala
mint a gazdaság fejlődését szolgáló

m
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nyújtó új, még alternatívnak minősülő 
közgazdaságtani irányzatokra. A tanul
mányban kifejtem a CSR koncepcióját, 
valamint saját, a témában készült fel
mérésünk eredményeiből mutatom be 
a legfontosabbakat.

2 .

2.1. A gazdaságpolitika döntéshoza
talát meghatározó alapelvek

Napjaink főáramú közgazdaságtana, 
valamint a gazdaság játékszabályait 
meghatározó politikák a neoklasszi
kus közgazdaságtan alapjain nyugsza
nak. Ennek három, leginkább megha
tározó tétele a gazdaságelmélet és gaz
daságpolitikai döntéshozatal szem
pontjából a „láthatatlan kéz elmélete”, 
a komparatív előnyök tana, valamint a 
folyamatos gazdasági növekedés.

Aki valaha is tanult közgazdaságtant, 
biztosan találkozott Adam Smith látha
tatlan kéz elméletével.1 Ennek értelmé
ben a gazdaság rövid távon profitjukat

olyan közművek megvalósulását, ame
lyeknek létrehozása az egyes egyének
nek soha nem lehet érdeke. Smith el
mélete -  deduktív mivolta mellett -  
nem huny szemet a valóság tényei fö
lött (Mátyás, 2002), hanem megfelel az 
adott kor társadalmi és gazdasági viszo
nyainak. Manapság a főáramú közgaz
daságtan szerint a problémák nem a 
„laissez-faire” (szabadversenyes) politi
kából, hanem éppen ellenkezőleg, azon 
személyek és szervezetek tevékenysé
géből következnek, akik nem a piaci 
értékek alapján cselekszenek, és esetle
gesen mondjuk jó szándéktól vezérelve 
belenyúlnak a piaci mechanizmusba, 
ezzel eltérítve azt egyensúlyra törekvő 
állapota felől. Éppen ezért nemcsak az 
állam politikából történő kivonulása 
szükséges, de az üzletembereknek is 
tartózkodniuk kell a jó cselekedetektől 
(O’Toole in: Pataki-Radácsi, 2000).

A második tétel a Ricardo nevéhez fű
ződő komparatív előnyök tana. (Daly, 
1994) Ebben a szerző azt bizonyítja -  
szintén bizonyos előfeltételek mellett, 
melyekről később szólunk - ,  hogy a



korlátozások nélküli szabad kereskede
lem két ország közt két termék tekinte
tében még akkor is mindkét fél számá
ra előnyös, ha az egyiknek mindkét ter
mék esetében komparatív hátránya van 
a másikhoz képest -  azaz mindkét ter
méket kevésbé hatékonyan állítja elő, 
mint a másik.

Eddigi olvasmányaim alapján úgy 
gondolom, hogy mára gyakorlatilag 
konszenzus van azon kérdés megítélés
ben a környezettudományokon belül, 
hogy az emberiség fenntarthatatlan mó
don gazdálkodik és globális szinten is 
komoly mértékben károsítja a termé
szetet -  elég csak az elsivatagosodásra, 
globális éghajlatváltozásra vagy a biodi- 
verzitás csökkenésére gondolni. Ugyan-
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így egyetértenek a tudomány művelői 
abban a kérdésben is, hogy egy véges 
rendszerben, mint a bioszféra, a növe
kedés nem folytatódhat a végtelenségig, 
hanem megvannak a határai.

Ezzel szemben a harmadik, napjaink 
gazdaságpolitikai döntéshozatalát meg
határozó közgazdaságtani alapelv sze
rint Földünk gyakorlatilag korlátlan 
gazdasági növekedést tesz lehetővé. Ar
ról, hogy a jelenlegi gazdasági rendszer 
által generált tendenciák milyen korlá
tokat állítanak az emberiség jövője elé a 
közgazdaságtudományon belül, már a 
18. század vége óta a heves vita folyik 
(Homer-Dixon, 1999). Ebben a két 
szélsőséges álláspontot a gazdasági op
timisták -  akik szerint a népesség, gaz
dálkodás és fogyasztás növekedésének 
nincsenek határai - ,  valamint a pesszi
misták -  akik szerint a népesség és a 
globális gazdaság mérete már most 
jócskán meghaladja a Föld eltartóké
pességét -  képviselik. Az optimisták -  
akik gyakorlatilag a neoklasszikus köz
gazdaságtani elmélet képviselői és a 
neoklasszikus mikroökonómia leegy-

SSsm&Œtli:**
szerűsített feltételrendszeréből indul
nak ki -  érvei szerint a termelés és fo
gyasztás azért növelhető korlátok nél
kül, mert az emberi találékonyság vég
telen, és ezáltal a javak tökéletesen he- 
lyettesíthetőek -  gondolván itt elsősor
ban a természeti javak gazdasági javak 
révén történő helyettesíthetőségére. Vé
leményük szerint a piaci mechanizmus 
az árakon keresztül időben jelezni fogja 
egy erőforrás relatív drágaságát, üj erő
forrás használatára ösztönözve ezáltal a 
gazdaságot és megoldva a jelenlegi kör
nyezeti és erőforrás-problémákat a vég
telen emberi találékonyság révén. Arról 
nem is beszélve, hogy a gazdaságot nem 
a természet, illetve a társadalom alrend
szereként, hanem önálló, mással köl
csönhatásban nem álló rendszerként ke
zelik. Mindezek mellett az optimisták 
hisznek a jólét leszivárgásának tanában,
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amely szerint a folyamatos növekedés 
nem csupán a környezeti, de -  gondol
ván itt elsősorban a szegénységre -  a tár
sadalmi problémákat megoldja. A pesz- 
szimisták más véleményen vannak. Ők 
nem hisznek a leegyszerűsített model
lekben, a piac mindenhatóságában vagy 
az emberi találékonyság végtelenségé
ben, és ezek hiánya mellett számos más 
olyan tényezőt állapítanak meg, ame
lyek alapjaiban kérdőjelezik meg a fenti 
optimista elméletet. A gazdaságpolitikai 
gyakorlatra egyelőre egyértelműen az el
ső álláspont van döntő befolyással.

E három tétel uralkodó mivolta napja
ink gazdaságpolitikai döntéshozatalában 
könnyen tetten érhető. Az elsőre jó pél
da az európai államok közszolgáltatások 
privatizációján, valamint szociális jutta
tások csökkentésén keresztüli kivonulá
sa a gazdaság minden területéről,2 a má
sodikra az áruk, szolgáltatások, tőke és 
esetenként a munkaerő egyre kevésbé 
korlátozott határokon keresztüli áramlá
sa, mely mára globális méretet öltött, 
míg a harmadikra az egyes nemzetgaz

daságok és a világgazdaság GDP növeke
désben mért sikeressége.

2.2. P ro b lé m á k  és ú ja b b  ir á n y z a to k

Bár, mint azt fentebb említettem, a 
gazdasági szereplők szimplán önér
dekkövető magatartása, a szabad ke
reskedelem és a folyamatos növekedés 
elvileg optimális keretnek bizonyul
nak a társadalmak jólétének maxima
lizálására, a gyakorlatban ez nem fel
tétlenül van így. Az 1960-as évek so
rán nyilvánvalóvá váltak a gazdaság és 
az alkalmazott technológia által kivál
tott globális környezeti és társadalmi 
problémák,3 valamint az azóta egyre 
fokozódó társadalmon belüli és az 
egyes társadalmak közötti szociális 
egyenlőtlenségek.

E problémák következtében új köz- 
gazdasági irányzatok jöttek létre, me
lyeket az alábbi táblázat rendszerez.

Míg a természeti erőforrások gazdaság
tana a megújuló és kimerülő természeti 
erőforrások gazdaság általi felhasználá
sát tanulmányozza, addig a környezet- 
gazdaságtan azt vizsgálja, hogyan lehet
ne a gazdaságot a bioszférára érzékeny- 
nyé tenni. E két tudományág elemzési 
módszerei azonban gyakorlatilag meg
egyeznek a klasszikus mikro- és makro- 
ökómia eszközeivel.

Egy, a fenti táblázatban nem szereplő 
tudományág, az ökológiai közgazda
ságtan azonban ezeken túlmenően pró
bál megoldást keresni a gazdaság és a 
természet ellentmondásaira. A gazda
ságra mint a bioszféra alrendszerére te
kint, és célja ennek összhangba hozása 
a bioszféra működési módjával (Búzás, 
2001). Ezek mellett megjelenik a társa
dalmi közgazdaságtan (socio-econo
mics) is, mely más egyebek mellett a 
gazdaság mint társadalmi alrendszer 
társadalomra gyakorolt ellentmondásos 
hatásait vizsgálja (ez a vizsgálati terület 
gyakran megjelenik az ökológiai köz- 
gazdaságtan szerzőinél is, ami termé-

Klasszikus tudományágak és környezeti problémák 
felismerésével létrejött tudományágak viszonya

Hova
Honnan

Gazdaság Bioszféra
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Forrás: Constanza, 1997 (in: Búzás, 2001).



szetes, hiszen mint holisztikus tudo
mányág, az egymástól elkülönítetten 
kezelhetetlen környezeti, társadalmi és 
gazdasági problémák együttes és 
komplex kezelésére törekszik).

2.3. A neoklasszikus közgazdaság- 
tan néhány tételének kritikája

A fenti irányzatok közül az ökológiai 
közgazdaságtanról szólok kicsit részle
tesebben, mert ez az, amelyik legin
kább kritizálja a jelenlegi főáramú köz- 
gazdaságtan tételeit, és foglalkozik leg- 
átfogóbban a fenntarthatóság fogalmá
val, amely a CSR-hez is elvezet.

Miután fentebb a láthatatlan kéz el
méletét, a komparatív előnyök tanát és 
a folyamatos növekedést emeltem ki, 
így most az ökológiai közgazdászok 
ezekkel kapcsolatos nézeteit mutatom 
be.4 Ahogyan azt már említettem, 
mindkét elmélet csupán bizonyos kor
látozó alapfeltevések mellett állja meg 
a helyét. Smith elmélete esetében ezek 
közül néhány:
-  tökéletes in form áltság  -  ez azt jelenti, 
hogy minden gazdasági szereplőnek 
(termelőknek és fogyasztóknak egy
aránt) minden, a termékek közti válasz
táshoz szükséges releváns információ 
rendelkezésére áll. Természetesen a tö
kéletes informáltság csupán egy mo- 
dellfeltevés, a gyakorlatban sehol, sem
milyen szinten nem létezik. A hatékony 
piacgazdasághoz, amely az árak alapján 
osztja el az erőforrásokat a termelésben 
és fogyasztásban, azonban elengedhe
tetlen, hogy a termelők és fogyasztók vi
szonylagosan pontos információkkal 
rendelkezzenek az erőforrások, illetve 
termékek jellemzőiről (McDaniel- 
Gowdy, 2002). Ez azonban több szem
pontból sincs így. Azt, hogy valójában 
mennyit érnek az emberiség számára a 
következő erőforrások: ózonréteg, tiszta 
levegő, természetes környezet, illetve 
egyes fajok, igen nehéz lenne megmon
dani, mikor kifejezetten kevés informá
ciónk van szerepükről, tűrőképessé
gükről. Emellett az ember gazdasági te
vékenységének természetre vonatkozó 
következményeit is csupán részben is
merjük. Az emberi tevékenység káros 
hatásaira, illetve azok pontos mértékére 
vonatkozóan objektív tudományos bi
zonyítékaink csak korlátozott mérték
ben állnak rendelkezésre. Ennek oka
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egyrészről az ökoszisztémák bonyolult 
működése, melyek modellezésére a tu
domány jelenleg csak meglehetősen kis 
mértékben képes, másrészről a rendel
kezésre álló források mértéke a politikai 
elkötelezettség hiányában kifejezetten 
alacsony. Arról már nem is beszélve, 
hogy a természeti erőforrások jelentős 
része úgynevezett közjószágnak minő
sül, amelyeknek a szabad piacon nem 
alakul ki áruk -  márpedig az elmélet 
szerint az eladók és vevők az áron ke
resztül kommunikálnak egymással, mi
közben megvalósítják az optimális el
osztást. A tökéletes informáltság hiánya 
ugyanígy megjelenik a fogyasztás és ter
mékek oldalán is. Jó példa erre a kör
nyezetbarát fogyasztás. ITiába játszanak 
egyre fontosabb szerepet a nyugati világ 
fogyasztóinak döntésében olyan szem
pontok, mint a szociális és környezeti 
felelősség, ha nincs információnk ezek
kel kapcsolatban az adott termékről. Je
lenleg a termelés és a fogyasztás fizikai 
értelemben véve olyan mértékben elvá
lik egymástól -  a globális kereskedelem 
következtében - , hogy a fogyasztónak 
gyakorlatilag nincsen lehetősége annak 
megállapítására, hogy -  a termék kézzel 
fogható jellemzőitől eltekintve -  mi áll a 
termék ára mögött. Nem tudhatjuk, 
hogy a hamburgerünkbe került marha
hús megtermelése érdekében esetlege
sen éppen egy darab esőerdőt irtott ki a 
termelő, vagy ugyanezt tette az 1KEA- 
ban vásárolt bútorunk létrehozásakor. 
Ugyanígy nincs információnk arról, 
hogy harmadik világban megtermelt fo
gyasztási cikkeink esetlegesen gyermek- 
munkával készültek-e. A fajok pusztu
lása például sokmillió ember tevékeny
ségének következményeként jön létre, 
akik nem orvvadászok, esetleg gonosz
tevők, csupán sejtelmük sincs tevé
kenységük káros következményeiről 
(Myers, 1982).
-  sok, egyenként kis méretű piaci sze
replő: a szabad verseny hatékonyságát 
többek közt az biztosítja, hogy a piac 
termelői egyenként kis volumenben 
termelnek, ebből fakadóan árelfoga
dók -  azaz nem képesek a piacon ki
alakuló ár befolyásolására, hanem azt 
adottságként elfogadják - ,  és az egyes 
termékek piacán sok hasonló kis sze
replő van. Ez a feltételezés szintén tá

vol áll a jelenlegi gyakorlattól.5 A ’90- 
es években sok fogyasztási cikk piaca 
az USA-ban kifejezetten monopoljel
leget öltött (Korten, 2001). A jelenlegi 
koncentrációs tendencia mai intézmé
nyi keretek közt hosszabb távon felte
hetően folytatódik -  elég csak az egy
re gyakoribb vállalatfelvásárlásokra, il
letve egyesülésekre gondolni.

Ricardo elméletének legfontosabb 
alapfeltevése: az immobil nemzeti tő
ke, melynek mozgástere a nemzeti ha
tárokon belülre korlátozódik. Ez az el
mélet létrehozásának idején kétségkí
vül így volt, de manapság már nem 
állja meg a helyét. Globális szinten is 
mobil tőke esetén a szabad kereskede
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lem nem feltétlenül vezet a kompara
tív előnyök tanának már ismertetett 
pozitív eredményeihez, ennek tanul
mányozására azonban eddig kevés fi
gyelmet szenteltek a közgazdaságta
non belül (Daly, 1994).

A legnagyobb ellentmondás a jelenle
gi környezeti ismereteink és a közgaz
daságtan elmélete (és ennek kapcsán a 
gazdaságpolitikai döntéshozatal) közt a 
növekedés megítélésében van. Míg a 
gazdasági optimisták szerint a folyama
tos növekedés kívánatos és korlátlan 
ideig lehetséges, addig az ökológusok 
szennt ez egy zárt rendszerben, amely
ben az egyetlen külső energiaforrás a 
Nap, míg külső anyagforrás nem áll 
rendelkezésre, nem lehetséges, és az 
egyes ökoszisztémák állapota, illetve a 
bioszférában tapasztalható trendek azt 
jelzik, hogy az emberi tevékenység már 
évtizedek óta túlméretezett bolygónk 
eltartóképességéhez képest. Mindenki
nek szíve joga eldönteni, hogy melyik 
oldal véleményét tartja mérvadónak, 
ugyanakkor, amíg a gazdaságelmélet a 
gazdaságot mint önálló rendszert, nem



pedig a természet alrendszerét tanulmá
nyozza, és növekedéssel kapcsolatos ál
lítását elvont feltételezéseken nyugvó 
modellekre alapozza, addig az ökológia 
az ökoszisztémák tényleges működését 
vizsgálja, abból vonja le következtetése
it -  még akkor is, ha elismeri, hogy 
azokban sok a bizonytalanság.

A probléma nem az, hogy az egyes 
modellek leegyszerűsített feltételezé
sekből indulnak ki, hiszen ennek hiá
nyában nemigen lehetne őket mate- 
matizálni, ugyanis a változók száma 
kezelhetetlen lenne. Az már azonban 
sokak számára kérdéses, hogy ezen el
vont, a valóságtól távoli kimduló-fel- 
tételekből eredő elméletek eredmé
nyei a gyakorlatban is alkalmazásra
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kerülnek. Ezt hívja Daly (2002) „fal
lacies of misplaced concretness”-nek.

Összefoglalva: az ökológiai közgaz
daságtan képviselői -  és egyéb más al
ternatív irányzatokéi is -  úgy gondol
ják, hogy a főáramú közgazdaságtan 
által használt leegyszerűsített modellek 
gazdaságpolitikai gyakorlatba történő 
feltétlen átültetése -  azaz a szabad pia
cok, liberalizált kereskedelem és tőke
mozgások, valamint folyamatos, GDP- 
ben mért gazdasági növekedés -  nem 
kínál megoldást Földünk égető problé
máira. Nem képes például a jelenlegi 
rendszer belőni a gazdaság optimális 
méretét (Daly, 1994) a bioszférához 
képest, nem nyújt megoldást a növek
vő jövedelemegyenlőtlenségek és a 
szegénység problémájára sem (Stiglitz, 
2004), valamint nem képes megoldani 
hatékonyan a közszolgáltatások prob
lémáját. Ahogyan Csikós-Nagy Béla-ír
ja (2004:1190): „A közgazdaságtan 
klasszikusainak nagyszerű alkotásai 
előtt meg kell hajolnunk. Ők -  koruk 
viszonyaihoz igazodva -  a 18. és 19. 
század számára releváns ismeretanya

got dolgoztak ki. Ezzel szemben a 20. 
század záró évtizedeiben a tudomány
művelő szellemi elit figyelmét túlságo
san lekötötték az öngerjesztésre tá
maszkodó gazdaságelemzés prob
lémái.. . Ideje, hogy a hangsúlyt a való
ságból adódó problémák vizsgálatára 
helyezzük!”

3. I g é n y  a  v á l t o z á s r a

Buday-Sántha Attila (2002) szerint az 
emberiség fejlődésének jelenlegi ten
denciái három fő, egymással szoros 
kapcsolatban lévő és egymásra nagy
mértékben ható szereplő tevékenysé
gének az eredményei, melyek: a kor
mányzat, a gazdaság és az állampolgá
rok, valamint azok társadalmi szerve
zetei. Mivel a környezetszennyezés el
sősorban az ember gazdasági tevé
kenységének eredménye, a jelenlegi 
helyzet kialakulásáért a gazdasági erő 
nem kellő mértékben szabályozott 
működése a felelős.

A figyelem középpontjában jelenleg a 
kormányzati erő áll, a meghatározó 
mégis a gazdaság, amely a gyakorlatban 
rövid távú, profitmaximalizáló érdekeit 
transznacionális vállalatokon keresztül 
érvényesíti.

A kormányzat és az állampolgárok, 
illetve azok társadalmi szervezetei 
erejének a gazdaságra gyakorolt ha
tása meglehetősen alacsony. Ennek 
oka az állampolgárok civil szerveze
tei esetén azok szervezetlenségében 
és a döntéshozatalban való részvétel 
alacsony fokában, míg a politika 
esetében gazdasági lobbik állal meg
valósuló befolyásoltságában kere
sendő.

A gazdasági erő fenntarthatóságban6 
betöltött szerepe a polgároknak meg
határozó, és -  mint arra utaltam -  
nem feltétlenül valósul meg a vállala
tok rövid távú profitmaximalizáló te
vékenységének következtében a sza
bad piac, a szabad kereskedelem és 
növekedés által.

A vállalati szféra magatartásának vál
tozására utal két viszonylagosan friss 
koncepció: a környezettudatos válla
latirányítás, illetve a vállalatok társa
dalmi felelősségvállalása (CSR).
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3.1. Vállalatok társadalmi 

felelősségvállalása7

A CSR koncepciójának megjelenése az 
1970-es évekre tehető. Ekkor ugyanis 
növekvő környezeti és társadalmi fe
szültségek következtében a fogyasztók 
üzleti szférába vetett bizalma „megren
dült”. A súlyos következményekkel já
ró balesetek (Bhopal, Exxon Valdez) és 
a társadalmilag felelőtlen vállalati gya
korlatok (gyermekeket Ázsiában éhbé
rekért dolgoztató nagy északi sport
szergyártó cégek) rossz vállalati repu
tációt, esetenként kifejezett gazdasági 
hátrányt eredményeztek. Emellett a 
médiában egyre nagyobb hangsúlyt 
kaptak az Észak és Dél8 társadalmai 
közti egyenlőtlenségek, valamint a sze
génység problémája.

Erre válaszként született meg a CSR 
koncepciója, melynek lényege, hogy 
az üzleti szférának nem csupán áruk 
létrehozásával, illetve profittermelés
sel kell részt vennie a társadalom éle
tében, hanem „mélyebb”, nem gazda
sági szerepeket is fel kell vállalnia -  
azaz túl kell lépnie pusztán profitori
entált kereskedelmi tevékenységén, és 
hozzá kell járulnia a közösség jólé
téhez, jobbá kell tennie a világot (Ro
bins, 2005)9. Ez a gyakorlatban azt je
lenti, hogy a nyereségesség mellett -  
amely mindig is az üzleti tevékenység 
alapvető feltétele -  megjelent a kör
nyezeti és társadalmi felelősség is a 
vállalati siker mércéjeként.

Mivel a CSR és a környezettudatos 
vállalatirányítás10 -  különösen hazánk
ban -  igen fiatal koncepciók, a jelentős 
mennyiségű elméleti cikk megléte mel
lett egyelőre nem folyt a témában na
gyon sok empirikus kutatás. A követ
kezőkben saját, 2004 végén készült ha
zai kutatásunk eredményeit,11 illetve a 
vonatkozó szakirodalmat mutatjuk be. 
Kutatásunk alapvető célja az volt, hogy 
bizonyos szempontból megvizsgáljuk, 
a fent említett vállalati gyakorlatok va
jon ténylegesen hozzájárulnak-e a 
fenntartható fejlődéshez. Ezért -  töb
bek közt -  a következő főbb témakö
rökre terjedt ki: a bevezetés motiváció
ja (azaz, miért vezetik be a vállalatok a 
környezetközpontú irányítási rend
szereket12); a környezeti menedzsment 
hatása a vállalati sikerre; és a környe-



zetvédelem külső és belső feltételei. A 
következőkben először az ezen téma
körökre vonatkozó szakirodalmat te
kintjük át.

3.2. CSR, KIR cs fenntarthatóság

Az eddig bemutatott környezeti és tár
sadalmi feszültségek megoldásához a 
piaci rendszer, illetve az üzleti szféra 
önérdekkövető magatartása egyelőre 
nem tudott hozzájárulni, ezért érde
mes megvizsgálni, hogy a vállalatok 
környezet-, illetve társadalmi tudatos
sága csupán egy újabb profitnövelő 
eszköz, vagy pedig bizonyos értékek -  
mint pl. a fenntarthatóság előmozdí
tása iránti elkötelezettség -  alapján 
történik. Véleményünk szerint csak ez 
utóbbi az, amely képes lehet hozzájá
rulni az emberiség életmódjának fenn
tarthatóvá tételéhez.

Mi okozza a fenntarthatatlan tendenci
ákat? Alapvetően két dolog: a gazdag 
Észak pazarló fogyasztása, valamint a 
szegény Dél nélkülözése (Buday-Sántha, 
2002). Ennek függvényében hogyan is 
járulhatna hozzá egy társadalmilag és 
környezetileg felelős vállalat a fenntart
hatósághoz? Hart szerint a vállalati kör
nyezetgazdálkodásnak három különbö
ző stratégiai képessége van: a szennye
zés-megelőzés, a termékfelelősség és a 
fenntartható fejlődés. Míg az első kettő
be a termelési folyamatok zöldebbé téte
le, illetve a terméktervezés és -fejlesztés 
zöldebbé tétele tartozik bele, addig a 
fenntartható fejlődés például azt is meg
követeli, hogy a vállalatok a gazdag 
Észak fogyasztásának csökkentését meg
célozva, a fogyasztás növekedését a sze
gény Dél javára áttolják (Pataki, 2000). 
Ha ez a megállapítás nem is feltétlenül 
igaz teljes mértékben, ugyanis a Föld 
népességének döntő hányadát adó déli 
országok fogyasztásnövekedése által 
okozott ökológiai lábnyom13 növekedé
se könnyen lehet, hogy ellensúlyozná a 
túlfogyasztó Észak fogyasztáscsökkené
sét. Az azonban bizonyos, hogy ezen 
mutató alapján Északon a fogyasztás 
csökkentése lenne szükséges a fenntart
hatóság eléréséhez. Mégis, alig találko
zunk olyan vállalattal, amely saját ter
mékeinek mértéktartó fogyasztására 
ösztönözne.14 Ez szerintünk csakis ér
tékalapon, nem pedig a profit által mo
tiválva következhetne be.
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3.3. CSR vagy stakeholderek15 
társadalmi felelőssége?

A második kérdés, amely miatt a moti
vációk fontosnak tekinthetők, az, hogy 
egyáltalán érdemes-e CSR-ről beszélni, 
ha a vállalatok csupán üzleti érdekből 
felelősek? A vállalatok felelősségi köré
nek három típusát különböztethetjük 
meg: kötelező felelősségek köre (fo
gyasztói igények és jogszabályi követel
mények, elhanyagolásuk közvetlen ve
szélyt jelent a vállalat túlélésére); kellő 
felelősségek köre (elengedhetetlen a 
hosszú távú fennmaradáshoz, a társa
dalmi elváráson alapul, törvényileg nem 
szabályozott, elhanyagolásuk a vállalat 
termékeivel szembeni bojkottot és be
fektetők hiányát vonhatja maga után); 
és a potenciális felelősségek köre (a tár
sadalom nem várja el, sem a piac, sem 
törvények nem követelik meg, elhanya
golása nem eredményez semmilyen ne
gatív szankciót, elősegítheti a jobb re
putációt) (Spitzek, 2005). E három tí
pusú felelősségi kör közül az első kettő 
nyilvánvalóan üzleti érdek által moti
vált, a harmadik lehet értékvezérelt.

Mint ahogyan azt a definíciókban lát
tuk, a különböző CSR-definíciók azt 
hangsúlyozzák, hogy a társadalmilag fe
lelős vállalat üzleti érdekein túlmenően 
cselekszik a társadalom életében, így a 
felelősségek körének első két típusa 
esetében megkérdőjelezhető, hogy azok 
mennyiben tekinthetők CSR-nek. 
Ugyanígy igaz ez a harmadik csoportba 
tartozó felelős tevékenységek azon ré
szére, amelyeket a vállalkozás üzleti 
eredményének javítása érdekében foly
tat -  ez ugyanis nem mutat túl az üzleti 
tevékenységen. Amennyiben tehát a 
CSR-tevékenységek üzleti célból jönnek 
létre, véleményünk szerint -  a definíci
ók alapján -  nem beszélhetünk tényle
ges társadalmi felelősségvállalásról a 
vállalatok esetében, sokkal inkább a 
kormányzat, a fogyasztók vagy a civil 
szféra felelősségéről beszélhetünk, 
amely kikényszeríti a felelősebb vállala
ti magatartást. Igazi CSR-ről tehát sze
rintünk akkor beszélhetünk, ha a válla
latok etikai magatartása nem csupán a 
piaci és társadalmi elvárásokat tükrözi 
vissza, hanem a vállalat -  esetleg még az

elérhető magasabb hozam feláldozása 
árán is -  azokon túlmenően is erőfeszí
téseket tesz a társadalmi célok érdeké
ben. Például, ahogyan Hart írja, a fenn
tartható fejlődés stratégiai képessége ab
ban rejlik, hogy a vállalat jelentős erő
forrásokat mozgat meg fenntartható 
technológiák és termékek létrehozásá
ra, és új piacokat teremt. Ahogyan Ani
ta Roddick (Body Shop) és Tom Cha- 
pell (Tom’s of Maine)16 fogalmaznak: 
számukra az üzleti vállalkozás végső 
célja nem a profit, hanem a közjó előse
gítése (Pataki-Radácsi, 2000).

Természetesen az, hogy a társadalmi
lag felelősebb viselkedés bevezetését kü
lönböző -  gazdasági/érték -  okok moti
válják, nem jelenti azt, hogy az eleinte
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üzleti érdekeken túl, akár a nyereséges
ség rovására bevezetett gyakorlat nem 
okozhat hosszabb távú versenyelőnyt -  
mint ahogyan egyértelműen azt jelenti 
például az előbbiekben említett vállal
kozásoknál. De a pusztán üzleti érdekek 
által motivált CSR-tevékenység nincs 
pozitív hatással a társadalomra. Ha a 
CSR-t a fenntarthatóság szempontjából 
igyekszünk vizsgálni, akkor a különbö
ző motivációk más-más vizsgálódási te
rületeket jelölnek ki. Ugyanis üzleti 
okok által motivált CSR-tevékenység 
esetén az adott tevékenység pozitív hatá
sa a társadalom egyéb szegmenseinek 
köszönhető -  azaz inkább az egyéb 
szektorok fenntarthatóságra gyakorolt 
hatását figyelembe véve - ,  a társadal- 
mi/érték motivációk esetében a CSR po
zitív hatását az üzleti szektor tényleges 
hozzájárulásaként értékelhetjük.

3.4. A bevezetés motivációja

A környezetvédelmi beruházások négy 
lehetséges magyarázó tényezője: stake-



holderek nyomása, versenyben történő 
pozicionálás (competitive positioning), 
CSR és pénzügyi elemzés (Drechsler, 
2004). Ezek nem feltétlenül jelennek 
meg külön-külön, gyakran összemosód
nak, a tanulmány szerzője szerint azon
ban az üzleti motivátorok lényegesen 
erősebbek, mint a fenntarthatóságiak. 
Más szerzők (Fryxell-Szeto, 2002; 
Fryxell-Chung-Lo, 2004; Kwon-Seo- 
Seo, 2002) empirikus kutatásai hasonló 
következtetésekre jutottak. A WBSCD 
hazai igazgatója (Knza Máté), valamint 
nemzetközi elnöke (Bertrand Collombs) 
szavaiból is hasonló tendenciák érződ
nek ki (Figyelő, 2005).

Amint az a fenti szerzők empirikus 
kutatásaiból látható, jelenleg a kömye-
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zeti menedzsment -  és a CSR -  alapve
tően üzleti okok által motivált, azaz a 
gazdasági siker valószínűségének és 
mértékének növelése érdekében alkal
mazzák. Az eddig áttekintett szakiro
dalom -  illetve saját kutatásunk -  alap
ján úgy tűnik, hogy a vállalatok a gya
korlatban egyelőre a friedmani néze
teknek megfelelően működnek, azaz 
szerintük „az üzlet dolga az üzlet” (the 
business of business is business) és a 
társadalmi, illetve környezeti felelősség 
kormányzati felelősségnek tekinthető.

3.5. CSR és üzleti siker

A társadalmi és környezeti beruházá
sok mögötti motivációk áttekintése 
után feltételezhető, hogy a vállalatok 
döntő többsége csak azon mértékig vi
selkedik társadalmi, illetve környezeti 
szempontból felelősen, amíg ez a vi
selkedés az üzleti sikert határozottan 
pozitív irányba befolyásolja. Ameny- 
nyiben tehát pozitív irányú összefüg
gés van a CSR, a környezeti menedzs
ment, illetve az üzleti siker közt, az azt
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jelenti, hogy a fogyasztók ténylegesen 
értékelik a szociálisan és környezetileg 
felelős magatartást. Ez pedig hosszabb 
távon ezen eszközök széles körű és fe
lelős alkalmazásához vezethet.

A fenntarthatóság üzleti esete (the bu
siness case for sustainability) az utóbbi 
évek igen népszerű kutatási témája, 
amely a CSR és környezeti menedzs
ment üzleti sikerre gyakorolt hatását 
vizsgálja. Salzman, Ionescu-Somers és 
Steger (2005) átfogó képet adnak cik
kükben az eddig e témában elkészült 
empirikus elemzések széles körének át
tekintése alapján. Kijelentik, hogy a kü
lönböző elméleti és gyakorlati kutatá
sok különböző eredményekre vezettek, 
azaz nincs bizonyíték arra vonatkozó
an, hogy a CSR-nek milyen (pozitív, ne
gatív, esetlegesen semleges) hatása van 
az üzleti sikerre. Ez a megállapítás 
egyébként nem meglepő, ha figyelembe 
vesszük a kutatási terület és a mérések 
összetettségét, valamint a különböző tí
pusú problémákat és az ezekkel járó fe
lelősségeket, amelyek különböző föld
rajzi területek, illetve iparágak tekinte
tében jelentkeznek. E mellett a tanul
mány szerzői szerint a különböző kuta
tások ellentmondásai egyéb okokra is 
visszavezethetők: a környezeti és szoci
ális teljesítmény mérésére használt esz
közök széles köre és esetenként gyenge 
minősége; a definíciók és koncepciók 
elméleti tesztelésének hiánya; a más vál
tozókkal való interakció szignifikancia- 
tesztelésének és ellenőrzésének hiánya; 
nem megfelelő mintavételi technikák 
alkalmazása (köszönhetően a adatok
hoz való korlátozott hozzáférésnek).

Ezen eredmények -  melyek egybe- 
hangzanak más szerzőkkel is (Castal- 
do-Pemni, 2005; Gazzola-Mella, 2005) 
-  azt jelzik, hogy nincs közvetlen kap
csolat a CSR és az üzleti siker közt. 
Ugyanezt állapítja meg Drechsler (2005) 
a környezeti beruházások tekintetében.

Habár a tudomány szerint a viszony 
bizonytalan, a nemzetközi üzleti élet
ben egyre inkább terjed az a nézet, 
miszerint az üzleti siker nem választ
ható el a társadalmi felelősségvállalás
tól. Pénzügyi és tőzsdei összehasonlí
tások azt mutatják, hogy azon vállala
toknak, amelyek fenntartható stratégi
ai megközelítést alkalmaznak, rész

vényindexei és értéke folyamatosan az 
állag felett van (Kriza, 2005).

Bizonyos tanulmányok szerint a CSR 
állal a következő előnyökre tehet szert 
a vállalat (UK Department of Trade and 
Industry, 2003:5-6): innovációs kapa
citás növelése, reputáció javulása a fej
lettebb, magasabb jövedelemmel ren
delkező piacokon (ennek jelentősége 
abban rejlik, hogy a reputáció közvetle
nül befolyásolja a fogyasztói elégedett
séget, így közvetve a CSR nagyobb elé
gedettséget eredményez); a belső és 
külső stakeholderekkel meglévő kap
csolatok versenyelőnyt jelentenek, eze
ket pedig a CSR a stakeholder me
nedzsmentnek köszönhetően javítja.

Kijelenthetjük tehát, hogy igen nehéz 
mérni a CSR vállalatok gazdasági tevé
kenységére gyakorolt hatását. Az eddigi 
kutatások azonban azt mutatják, hogy a 
kettő legalábbis nem kerül összeütkö
zésbe. A vállalatok hosszú távú gazdasá
gi sikere a stakeholdereken -  vevők, be
ruházók, üzleti partnerek, hatóságok 
stb. -  múlik, ezek pedig egyre inkább 
elvárják a társadalmi felelősségvállalást.

3.6. Megoldják-e a stakeholderek a 
problémákat?

Az EMS és CSR tehát alapvetően piaci 
okok által motiváltak és hozzájárulhat
nak az üzleti sikerhez, mivel a stake
holderek egyre inkább elvárják a társa
dalmilag és környezetileg felelős visel
kedést. A társadalmilag felelős viselke
dés mértéke -  és annak fenntartható
ságra gyakorolt hatása -  tehát elsősor
ban a stakeholderek elvárásainak függ
vénye. Ezért kutatásunkban kérdéseket 
tettünk fel a vállalati felelősség külső és 
belső feltételeire vonatkozóan is.

4 .  Kutatásunk eredményei

4.1. Kutatási célok és hipotézisek

Az eddig leírtak alapján a következő 
hipotéziseket fogalmaztuk meg: 
H ipo tézis  1. A  magyar vállalatok döntő 
részben gazdasági, versenyképességi 
okokból alkalmazzák a KÖVIR-t. A fe
lelősség és környezeti fenntarthatóság 
ténylegesen csak a vállalatok viszony
lagosan kis részénél jelenik meg mint 
bevezetési motiváció.



H ipo tézis  2. A KÖVIR hozzájárul a 
vállalkozások sikerességéhez, a válla
latok azt tényleges versenyelőnyként 
értékelik.

H ipo tézis  3. Ma Magyarországon a 
környezetközpontú vállalatirányítás 
külső és belső feltételeit inkább ked
vezőtlennek ítélik meg a vállalatok.

4.2. M in ta  és re p r e z e n ta tiv itá s

A kérdőíves felmérést két lépcsőben, 
2004 szeptemberében-októberében, il
letve decemberében végeztük el. Első 
körben a kérdőíveket a KÖVET-INEM 
Hungária által rendelkezésünkre bocsá
tott címlista alapján küldtük el e-mailen 
mintegy 150 KÖVIR-rel rendelkező ma
gyarországi szervezet számára. A kérdő
íveket a vállalatok környezetvédelmi fe
lelőseinek küldtük ki, mivel kérdőívünk 
korrekt kitöltésére őket véltük legalkal
masabbnak. A második körben saját, 
addigra kiépített adatbázisunk alapján 
küldtük szét a kimaradt vállalkozások 
mintegy 90%-nak (ennyinek tudtuk 
megszerezni e-mailes elérhetőségét). A 
második körben sajnos a legtöbb válla
lat esetében nem tudtuk a kérdőívet 
közvetlenül a KÖVIR-felelősnek külde
ni, mivel az ő elérhetőségét nem ismer
tük. így nem is tudhatjuk, hogy valójá
ban hány KÖVIR-fclelős kapta meg kér
dőívünket. A fenti megszorítások figye
lembevételével eredményeinket Ma
gyarország tekintetében reprezentatív
nak tekintjük, hiszen a vállalatok leg
alább 90%-ának sikerült esélyt adnunk 
a mintába való bekerülésre, és végül is a 
771 tanúsított vállalat közül 92 vélemé
nyét sikerült megismernünk.

A mintába került vállalkozások mint
egy fele nagyvállalat (250 főnél többet 
foglalkoztat), a kisvállalatok (50 főnél 
kevesebbet foglalkoztatók) aránya is 
eléri a mintán belül a 20%-ot. Ameny- 
nyibcn a mintából kivesszük a kifeje
zetten környezetvédelmi tevékenysé
get végző cégeket (tapasztalatunk sze
rint ugyanis ők komolyabban veszik a 
környezet védelmét, éppen ezért jelen 
kutatást is, ami miatt nagyobb válasz
adási hajlandósággal rendelkeznek és 
felülreprezentáltak a mintában), akkor 
a vállalkozások méretbeli arányai meg
változnak -  ebben az esetben mintegy 
14% a kisvállalkozások és 55% a nagy-
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vállalatok aránya. Azon vállalatok ará
nya, amelyek nem önállóan, hanem 
egy vállalati konszern tagjaként mű
ködnek, mindkét esetben 58% körüli. 
Ezek az eredmények alátámasztják azt 
a feltételezést, mellyel számos szakiro
dalom is élt (Winter, 1997; Búzás 
2001), miszerint a nagyvállalatok ese
tén nagyobb az esély egy KÖVIR-rend- 
szer bevezetésének és a működtetésé
nek, hiszen annak komoly költség-, 
idő- és munkaerő-vonzatai vannak.

lalatoknak csupán elhanyagolható ré
sze említi. A 92 vállalat nyitott kérdé
sünkre összesen 107 gazdasági érvet 
említett. Ezek mellett -  a környezetvé
delmen kívül -  jelentős motivációs té
nyezőnek tekinthetők még a tulajdono
si elvárások (általában külföldi tulajdo
nosok esetén), illetve a jogszabályi kö
vetelmények. Fontosnak tartjuk még 
hangsúlyozni, hogy a „pályázatoknál 
fontos” tényező elsősorban a multinaci
onális vállalatok pályázatait jelenti, 
nem pedig a magyarországi közbeszer
zést, hiszen hazánkban a legtöbb pálya -

KIR bevezetését motiváló tényezők

1. ábra.
A KÖVIR bevezetését motiváló tényezők említésének gyakorisága a minta vállalatainál

4.3. A K Ö V IR  b e v e ze té sé n e k  oka i

A  bevezetés motivációi tekintetében (1. 
ábra) a gazdasági, versenyképességi té
nyezők dominálnak. A környezetvédel
met, a környezetért érzett felelősséget a 
vállalatok mintegy 26%-a említi, a leg
többen azonban valamely más, gazda
sági tényezővel együtt, másodlagos in
dokként. E tényezőt önmagában a vál

zat esetén még nem jelent előnyt egy 
KÖVIR-szabvány. A fentiek alapján te
hát a közvetlen gazdasági előnyök mel
lett a külföld is jelentős szerepet játszik 
a KÖVIR bevezetésében. A minta válla
latait alaposabban megvizsgálva egyet
érthetünk a Csutora-Kerekes (2004) 
szerzőpárossal, akik szerint a KIR-t be
vezető magyar vállalatokat alapvetően 
4 csoportra lehet osztani: jelentős kör-

E szköz
Nem tu d ja  m érn i a 

m eg té rü lé s t
K épes a m eg té rü lé s  

m éré sé re
Á tlag S zó rás

K örnyezeti tanácsadás 6 17 1,82 0.809
Külső kom m unikáció 31 41 1,93 0,959
B első képzés, m otivációs rendszer 27 58 1.95 0,963
Elosztási rendszerek környezeti 
szem pontú  átalakítása 2 9 2 0,707
K örnyezetbarát irodák kialakítása 15 25 2 1,1 IS
E nergiaracionalizálás 14 60 2,1 0.817
Életciklus elem zés 4 6 2.17 1,169
Ö kokontrólling 7 10 2.2 1.229
H ulladékm inim alizálás 20 62 2,21 0,926
M inősített környezetbarát term ékeké 
fejlesztése 8 6 2.33 1.211
K örnyezeti m érőszám ok 26 46 2,39 0,977
Besszállítói rendszer környezeti 
szem pontú átalakítása 13 41 2,51 0,898
K örnyezetközpontú irányítási 
rendszer ( ISO. EM A S) * 27 63 2.56 0,963
T isztább  technológiák 13 47 2,68 0,726
Ö kológiai könyvvitel 1 2 3 1,414

1. táblázat. A környezetközpontú irányítás elemeinek megtérülési időtartama



nyezetterheléssel járó tevékenységet 
folytató vállalkozások, multinacionális 
vállalkozások, exportorientált vállalko
zások, jelentéktelen környezetszennye
zést okozó vállalkozások. Ezeket a cso
portokat kiegészíthetjük a kifejezetten 
környezetvédelmi tevékenységgel fog
lalkozó vállalatokkal.

4.4. A vállalatok által bevezetett 
tényezők gazdaságossága, 

a KIR hatása a vállalati sikerre

A KÖVIR eszközeit a vállalatok átlago
san egyértelműen megtérülőnek tart
ják. Ennek illusztrálása az 1. táblázat 
(előző oldal).

K É K

Az egyes eszközök pontos megtérü
lésére a kérdőívben nem direkt mó
don, hanem közvetve, skála segítségé
vel kérdeztünk rá: a skála egyes értéke 
jelentette az egy éven belüli megtérü
lést, a kettes az 1-3 év közti megtérü
lést, a hármas a 3 éven túli megtérü
lést, a négyes pedig azt, hogy az adott 
eszköz nem térül meg. Az átlagos 
megtérülési időt végül is a számtani 
átlaggal jellemeztük, amely nem telje
sen pontos, de véleményünk szerint jó 
közelítést ad Az 1. táblázatból tehát 
két dolog szűrhető le: egyrészről az 
egyes eszközök megtérülésének méré
se gondot okoz a vállalkozások számá
ra, másrészt pedig átlagosan az ösz- 
szes eszköz megtérülő, többségük vi
szonylagosan rövidtávon.

A környezetvédelem mint vállalati 
sikertényező megítélése megoszlik a 
megkérdezettek körében. A vállalatok 
mintegy 21%-a tartja a környezetvé
delmet nagyon fontosnak a vállalati si
ker szempontjából, a vállalkozások 
45%-a szerint pedig nincs igazán nagy 
hatással a vállalati sikerre. Ezek az ará-
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nyok a fentinél rosszabbak, ha elte
kintünk a kifejezetten környezetvédel
mi tevékenységet folytató vállalkozá
sok véleményétől -  ebben az esetben 
12%, illetve 55%.

Az egyes vállalati sikertényezők te
kintetében a válaszadók egy ötfokoza
tú skálán értékelhették a környezetvé
delem hatását, a skála egyes értéke je
lentette azt, hogy a környezetvédelem
nek egyáltalán nincs hatása adott funk
cióra, míg az ötös azt, hogy nagyon 
nagy hatása van. Ez alapján a környe
zetvédelem sikert befolyásoló képessé
ge közepesnek, vagy annál is rosszabb
nak tekinthető, hiszen egyedül az ima- 
ge-re gyakorolt hatást értékelték a vá
laszadók relatíve fontosnak (átlagosan 
3,79-re), a többi tényező esetében be
töltött szerep ettől elmarad.

Amikor ezeket az adatokat értékel
jük, akkor nem szabad elfelejtenünk, 
hogy a mintába a hazai vállalkozások 
leginkább környezettudatosnak te
kinthető szegmense (az ISO 14001-es 
szabvánnyal rendelkező cégek) került 
bele. Ezek a cégek pedig az összes ha
zai működő társas vállalkozásnak csu
pán mintegy néhány ezrelékét teszik 
ki (a GDP-hez egészen biztosan nagy
ságrendekkel nagyobb mértékben já 
rulnak hozzá, erről azonban nincsen 
adatunk). Azaz, ha az egész hazai vál
lalati szférát vizsgálnánk, akkor való
színűleg a fentieknél sokkal alacso
nyabb átlagokat kapnánk.

szességében gyakorolt hatás és az 
egyes sikertényezőkre gyakorolt hatás 
számtani átlaga közt is szignifikáns 
(99%-os valószínűségi szinten) pozitív 
korrelációs kapcsolat mutatható ki.

A csoportokra bontás után megvizs
gáltuk, hogy a vállalatok környezettu
datossága korrelál-e azzal, hogy a vál
lalat mennyire érzi jelentősnek a kör
nyezetvédelem vállalati sikerre gyako
rolt hatását -  ez utóbbi mutatót az 
egyes sikertényezőkre gyakorolt hatá
sok átlagából számítottuk ki. A két té
nyező közti kapcsolat szignifikáns 
(99%-os valószínűségi szint mellett), 
azaz minél fontosabb szerepet tölt be a 
környezetvédelem az egyes vállalatok
nál, annál jelentősebbnek érzik a vál
lalati sikerre gyakorolt hatását.

4.5. Környezetvédelem 
külső és belső feltételei

A kérdőív utolsó részében néhány kör
nyezetvédelemmel kapcsolatos állítást 
értékeltettünk a vállalatokkal egy ötfo
kozatú Likert-skála segítségével.17 Az ál
lításokkal igyekeztünk a vállalatok kör
nyezetvédelemi környezetének állapotát 
mérni, ezért azok közé bekerültek mind 
a külső környezeti, mind pedig a belső 
környezeti feltételekre vonatkozó kérdé
sek. Legfőbb pozitívumként két ered
ményt értékelhetünk: egyrészről a váll
alkozások szerint a környezetvédelem 
semmi esetre sem versenyképességet 
rontó tényező, másrészről a vállalaton 
belül a KÖVIR bevezetése nem ütközik
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S i k e r t é n y e z ő k
Ö s s z e s  v á l l a l a t  -  

k ö r n y e z e t v é d ő k
Ö s s z e s  v á l l a l a t

' N Á l lúg N Á llag
Im age 74 3,88 85 3,96
M inőség IS 3,45 85 3.59
V ersenyképesség 72 3,44 81 3,54
V ezetők  és dolgozók elégedettsége 76 3.29 86 3,38
K öltségm egtakarítás 74 3.04 85 3,13
Uj fogyasztói szegm ens m eghódítása 69 2,8 78 2.99
Piacrészesedés 68 2.71 79 2.91
N yereség 66 2,23 T I 2,48

2. táblázat. A környezetvédelem hatása az egyes vállalati sikertényezőkre

A válaszadók következetességét jelzi, 
hogy az összességében a vállalati si
kerre gyakorolt hatás és a felsorolásra 
kerülő sikert befolyásoló 8 tényező (2. 
táblázat) közül az összes esetében 
(versenyképesség, image, piacrészese
dés, nyereség, új fogyasztói szegmens 
meghódítása és költségmegtakarítás), 
valamint a vállalati sikerességre ösz-

ellenállásba. Ugyanakkor negatív ten
denciákat is felfedezhetünk a vállalkozá
sok véleményében: szerintük a környe
zetbarát termékek iránti kereslet nem 
elégséges, a környezetvédelmi jogsza
bályalkotás nem kellően kiforrott, és az 
értékesítési csatornák nem elég koope- 
ratívak a környezetbarát termékek ki
emelt értékesítésében.



Összegzés
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F e l t é t e l e k N Á t l a g

A k ö rn y e z e tv é d e lm i sz e m p o n to k  é rv é n y e s íté se  ro n tja  a  v e rse n y k é p e ssé g e t. 89 1.7

A  K IR  a v á lla la to n  h e lü l e l le n á llá sb a  ü tk ö z ik . 86 2

A k ö rn y e z e tv é d e lm i fe jle sz té se k  k e d v e z ő tle n  h a tá s t g y a k o ro ln a k  a te rm e lé s  
k ö ltsé g sz e rk e z e té re . 87 2 ,6 4

A k ö rn y e z e tv é d e lm i te c h n ik a  fe lté te le i k ifo rra tlan o k . 86 3 ,0 5

A z ö k o m a rk e tin g  n em  k ínál e lé g  le h e tő sé g e t a v e rse n y e lő n y ö k  k ih a sz n á lá sá ra
68 3,13

A k ö rn y e z e tv é d e lm i jo g s z a b á ly -a lk o tá s  n em  k ellő en  e g y é rte lm ű . 88 3 ,5 6

A k ö rn y e z e tb a rá t te rm é k ek  irán ti k e re s le t n em  elé g sé g es . 83 3,71

Az. é r té k e s íté s i c sa to rn á k  n em  e lé g  k o o p era tív ak  a k ö rn y e z e tb a rá t te rm é k ek  
(k ie m e lt)  é r té k e s íté sé b e n . 72 3,71

3. táblázat. Környezetvédelem külső és belső feltételei

5. Összegzés

Kutatási hipotéziseinkkel kapcsolatban 
a következő kijelentéseket tehetjük:

Hipotézis 1. A  magyar vállalatok döntő 
részben gazdasági, versenyképességi okok
ból a lkalm azzák a KIR-t A  felelősség és 
környezeti fenntarthatóság ténylegesen  
csak a vállalatok viszonylagosan kis részé
nél jelenik meg mint bevezetési motiváció.

A hipotézist igazoltnak tekintjük, hi
szen a bevezetés motivációinál a gazda
sági érvek -  imagejavítás, gazdaságos
ság, versenyképesség növelése, tende
rek, partneri elvárások -  voltak döntő 
többségben. Önmagában a környezet- 
védelmet mint motivációt csupán né
hány cég említette, a többiek azt a gaz
daságiakkal együtt, főként azok kiegé
szítőjeként hangsúlyozták. Árnyalja a 
képet, hogy a fenntarthatóság iránti el
kötelezettség nem hiányzik teljesen, hi
szen a cégeknek egy jól elkülöníthető 
csoportjánál -  viszonylag erőteljesen 
jelenik meg (környezetvédelem fontos 
szerepe a számvitelen kívüli minden 
egyes vállalati funkcióban, átlagosan 
kilenc bevezetett eszköz). A környezet- 
tudatosabb csoport sokkal elkötelezet
tebb, és a gazdasági siker szempontjá
ból lényegesen fontosabbnak tekinti a 
környezetvédelmet.
Hipotézis 2. A KÔVIR hozzájárni a vál
lalkozások sikerességéhez, tényleges ver
senyelőnyt jelent.

A KÖV1R jelen kutatás alapján ver
senyelőnyt eredm ényezhet: minden ele
mét megtérülőnek érzékelik a vállala
tok -  azaz jelentős költséghatékony

ság-növelő szerepe van - ,  emellett a 
vállalkozások mintegy 50%-a szerint a 
vállalati sikerre gyakorolt hatása 30%- 
nál magasabb, és jelentős image-javító 
tényező. Ugyanakkor a többi vállalati 
sikertényezőben betöltött szerepének 
megítélése átlagosan viszonylagosan 
alacsony. Klaszteranalízisünk alapján 
az is kijelenthető, hogy a vállalkozá
sok e szempontból két jól elkülöníthe
tő csoportra oszthatók, melyek közül 
az egyik jelentős, a másik pedig kevés
sé jelentős szerepet tulajdonít a válla
lati sikerben a KÖVIR-nek.

Mint ahogyan már említettük, azzal 
kapcsolatban, hogy a KÔV1R valójá
ban tényleges versenyelőnyt jelent-e, 
megoszlanak a vélemények a kutatók 
közt. Mi is találkoztunk olyan vállala
tokkal, amelyek nem újították meg az 
ISO 14001-es tanúsítványt. Eredmé
nyeink nem azt mutatják, hogy a KIR 
mindig és minden körülmények közt 
versenyelőny forrása -  mint ahogyan 
azt az ún. sikerrecept-megközelítés 
próbálja beállítani (Pataki, 2000) -  
ugyanakkor megfelelő körülmények 
esetén megfelelően alkalmazva min
denképpen versenyelőnyt szülhet.

Hipotézis 3. Ma M agyarországon a 
környezetközpontú  vállalatirányítás kü l
ső és belsőJeltételeit kedvezőtlennek ítélik 
meg a vállalatok.

Hipotézisünket két részre bontjuk: a 
környezetvédelem belső feltételei (ver
senyképességre gyakorolt hatás, al
kalmazottak, vezetők hozzáállása) 
kedvezőnek, a külsők azonban (keres
letjogszabályalkotás, értékesítési csa
tornák) viszonylag kedvezőtlennek 
tekinthetők.

Kutatásunk -  a hasonló nemzetközi ku
tatások eredményeihez igazodva -  arról 
tanúskodik, hogy a vállalatok csupán 
olyan mértékben viselkednek környeze
tileg és társadalmilag felelős módon, 
amely mérték még hozzájárul üzleti si
kerükhöz. Ez azt jelenti, hogy a legtöbb 
vállalkozás csupán azon kötelezettségeit 
teljesíti, amelyek jogi szabályozásból 
vagy fogyasztói elvárásból fakadnak. A 
társadalmi felelősségvállalás számukra 
inkább kockázatmenedzsment-eszköz, 
megnövekedett forgalmukon keresztül 
próbálnak közösségi szolgáltatásokat 
nyújtani, és nem foglalkoznak átfogóbb

kérdésekkel, mint pl. hogy milyen ha
tással van az a mód a társadalomra, aho
gyan üzletmenetüket folytatják (Doane, 
2005). Erre hoz példát Pataki is (2000).

Mivel a stakeholderek elvárásai egy
re szigorúbbak, a CSR és KIR elvileg 
egyre nagyobb mértékben járulhatnak 
hozzá a társadalmak jólétéhez és fenn
tarthatóságához. A kérdés az, hogy va
jon elégséges-e ez a mérték az alapve
tő környezeti és társadalmi problémák 
megoldásához. Véleményem szerint 
ez legalábbis kétséges, mert:
• Az emberiség ökológiai lábnyoma -  
amely a fenntarthatóság talán napja
inkban legtökéletesebb mutatója -  
2001-ben 2,5-szer volt nagyobb, mint 
1961-ben, a ’60-as évek óla folyamato
san nő, és az 1980-as évek óta megha
ladja a fenntartható szintet. Ráadásul 
az emberiség energialábnyoma 700%- 
kal nőtt az utóbbi 40 évben, és a ma
gasabb GDP -  amely a kutatások sze
rint magasabb vállalati és fogyasztói 
kömyezelludatossággal párosul -  alap
vetően magasabb ökológiai lábnyom
mal párosul (WWF, 2004). Habár a



verszi >:::

K1R és CSR koncepciók évtizedek óta 
megtalálhatók az Észak országaiban, és 
a kutatások szerint ugyanitt egyre ma
gasabb a környezetileg és társadalmi
lag felelősnek tekinthető fogyasztók 
aránya, ezen társadalmak ökológiai 
lábnyomainak növekedése nem állt 
meg, de még csak nem is lassult.
• A CSR-nek elvileg a szociális problé
mák megoldását is elő kellene segíte
nie. Azonban az utóbb évtizedekben 
sem a szegénység, sem pedig a társa
dalmon belüli és társadalmak közötti 
jövedelemegyenlőtlenségek nem csök
kentek (Meadows-Randers-Meadows, 
2004; Stiglitz, 2003).

Amíg a vállalatok működésének fő 
motiváló ereje a lehető legmagasabb

Kultúrák, politikák
äs*
lönböztet szándék- és hatásorientált 
környezetileg szignifikáns magatartást 
(Majláth, 2004). Jelenleg csupán szán- 
dékorientalt, nem pedig hatásorientált 
környezettudatos magatartással talál
kozhatunk -  azaz, a környezettudato- 
sabb életvitel iránti szándék jelen van, 
a fogyasztók cselekvéseinek hatása 
még nem nevezhető környezetkímélő
nek (Buday-Sántha, 2002). A fogyasz
tókhoz hasonlóan szavakban (esetle
gesen szándékban is) a fejlett világ vál
lalatai is egyre felelősebbek, de az iga
zán felelősnek tekinthető vállalatok 
piaci résekben működnek.19 Ez véle
ményünk szerint azt jelzi, hogy az 
üzleti világra a stakeholderek részéről 
ható két ellentétes erő -  felelősség és 
olcsóság -  közül még a gazdagabb és 
tudatosabb északi államokban is az 
utóbbi hat döntő mértékben.

Bertrand Collomb szerint (aki a 
WBSCD elnöke) csak az üzlet képes 
megoldást találni a fenntartható fejlő
désre, mert a kormányzat nem termel 
árukat (Figyelő, 2005). A már említett 
környezeti és társadalmi problémák 
fényében véleményűnk szerint kije
lenthető, hogy az üzleti életnek még 
nem igazán sikerült megtalálni e meg
oldásokat. Véleményünk szerint a 
CSR és K1R nagyon hasznos eszközök 
lehetnek lokális problémák megoldá
sához, azonban Földünk jelenlegi glo
bális problémáinak megoldása lénye
gesen többet követel meg, mint ezen 
menedzsmenteszközök használatát.
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profit elérése, addig érdekükben áll 
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költségeiket, versenytársaik megteszik 
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JEGYZETEK

1 Ezt az elméletet Adam Smith 1776-ban 
megjelent „A nemzetek gazdagsága” cí
mű művében fogalmazta meg.

2 Ez egyébként egyelőre inkább a gazda
ságpolitikai retorikában jelenik csak 
meg, ugyanis 1980 és 1999 közt a szo
ciális kiadások aránya a GDP-ben az 
OECD országokban nem csökkent, ha
nem nőtt (Szamuely, 2004). A közszol
gáltatások fedezetéül szolgáló bevételek 
aránya azonban megváltozott, és tőke- 
hozzájárulasa csökkent, míg a munka 
és fogyasztás terhei nőttek (Soros, 
2000; Afheldt, 2005).

3 A modern környezetvédelem, illetve a 
környezetvédelmi mozgalmak kezdete 
Rachel Carson Néma tavasz című köny
véhez köthető, amely azt mutaUa be, 
hogy a DDT nevű, addig nagyon haté
konynak tartott, ám mint addigra kide
rült, nem lebomló rovarirtó a tápláléklán
con keresztül felhalmozódva közvetlenül 
veszélyes az e rovarokat fogyasztó mada
rakra, és így közvetve az emberre is.

4 A témával az általam ismert szerzők kö
zül legrészletesebben Herman Daly fog
lalkozik műveiben: Steady-state econom
ics (1992) és For the common good
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(1994). Jelen tanulmánynak nem célja a 
kritika teljes körű bemutatása, itt pusz
tán egy-két gondolatot emelek ki.

5 Ez egyébként nem különösebben meg
lepő, hiszen a szabad verseny a gyakor
latban rendelkezik azzal a tulajdonság
gal, hogy nem önfenntartó -  a verseny 
során ugyanis vannak győztesek és 
vesztesek, a győztesek pedig hatalmu
kat és jövedelmüket versenyelőnyük 
növelésére, és versenytársaik piacról 
való kiszorítására használják.

6 A fenntarthatóság, illetve a fenntartható 
fejlődés fogalma 1987 óta kapott foko
zott figyelmet a közgazdászok és a poli
tikusok részéről, amikor is az ENSZ 
Környezet és Fejlődés Bizottsága kiadta 
a gazdaság környezetre gyakorolt hatá
sáról készült jelentését (az ún. Brunt- 
land-jelentést).

7 A tanulmány további része erősen tá
maszkodik a „Corporate social responsi
bility and Environmental Management 
Systems as management practices in 
Hungary -  theoretical and empirical 
insights” című cikkre, melyet Rácz Gá
borral, a PTE KTK Ph. D.-hallgatójával és 
Csigéné Nagypál Noémivel, a BME GTK 
Környezetgazdálkodási Tanszékének Ph. 
D.-hallgatójával közösen készítettünk.

8 Az Észak, illetve Dél elnevezést a köz- 
gazdaságtanban a fejlett és a fejlődő vi
lág megkülönböztetésre használják.

9 A CSR-t sokan és sokféleképpen defini
álták már. Az érdekesség kedvéért a 
két, talán legjelentősebb szervezel defi
níciója:
• World Business Council for Sustainable 
Development: a GSR az „üzlet elhivatott
sága a fenntertható gazdasági fejlődéshez 
való hozzájárulásra, az alkalmazottal és 
családtagjaikkal, a helyi közösségekkel és 
a társadalommal való közös munkára az 
érintettek életminőségének javítása érde
kében". (Cramer, 2005:83)
• EU Bizottság: a CSR „a szociális és 
környezeti szempontok integrálása az 
üzleti gyakorlatba és a stakc- 
holdcrekkel való interakciókba önkén
tes alapon 1... | nem csupán a törvényi 
elvárások teljesítése, hanem but also 
going beyond compliance.” (European 
Commission, 2001:8.)

10 A témában a legátfogóbb magyar nyel
vű irodalmak: Winter (1997), Csutora- 
Kerekes (2004), Pataki György (2001).

11 Mint ahogyan azt a későbbiekben be
mutatom, ezen kutatás elsősorban a 
környezettudatos vállalatirányításra 
vonatkozott, a kutatás által érintett té
mák következtében azonban úgy gon

doljuk, hogy eredményei a vállalatok 
társadalmi felelősségét illetően is érvé
nyesnek tekinthetők -  különösen, mi
vel a CSR egyik eleme a környezeti fe
lelősség.

12 Egy vállalati környezetorientált gondol
kodásmód, ha konkrét intézkedésekké, 
változtatásokká fejlődik, akkor környe
zettudatos vállalatirányítási eszközökről 
beszélünk, mint például a környezetköz
pontú irányítási rendszerek (továbbiak
ban: KIR, például: ISO, EMAS), hulla
dékminimalizálás, tisztább technológiák 
alkalmazása stb. Sokan a két fogalmat, a 
környezettudatos vállalatirányítást és a 
környezetközpontú irányítási rendszert 
azonosítják egymással, holott a valóság
ban a második egy lehetséges megvaló
sulási formája az elsőnek, sok más egyéb 
mellett, azaz „a környezettudatos válla

K É K

latirányítás az az alapvető megközelítés, 
amely megvalósításának eszközei közé 
tartozik a környezetközpontú irányítási 
rendszer, a tisztább technológiák és sok 
más egyéb módszer” (Winter, 1997:20). 
A környezettudatos megközelítés egy kon
cepció, megközelítés, meggyőződés és egy
ben magatartási form a, melynek alapvető 
célja, hogy a vállalati tevékenység ne veszé
lyeztesse az emberek egészségét és a kör
nyezetet. A gyakorlatban a környezettu
datos irányítás csak bizonyos eszközök
ben és intézkedésekben létezik. Ezen 
eszközök közül néhányat nemzetközi 
szinten általánosan elfogadnak és hasz
nálnak (ISO 14000-es sorozat egyes 
szabványait), más eszközök alatt pedig 
mást értenek az egyes országok. Vannak 
olyan eszközök is, melyeket csak egyes 
országokban, vagy esetleg vállalatoknál 
fejlesztettek ki és csak ott használják, 
széleskörű elterjedése nem valósult meg. 
Egy KIR-tanúsítvánnyal rendelkező cég 
még nem biztos, hogy környezettudato
sán termel vagy akár szolgáltat, azonban 
ez egy olyan keretet biztosít, mely előse
gíti a konkrét változtatásokat, egy ko
moly előrelépést jelent a környezettuda
tos vállalatirányítás megvalósítása felé.
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13 Az ökológiai lábnyom mutatója az em
beri fogyasztás természeti erőforrás-igé
nyét méri, amelyet a természet erőfor- 
rás-megújító képességéhez lehet hason
lítani. Az emberiség átlagos lábnyoma 
2001-ben 2,2 hektár/fő volt, amely lé
nyegesen meghaladja a rendelkezésre 
álló mintegy 1,8 hektár/főt. Egy fő láb
nyomának mértékét nagyon nagy mér
tékben határozza meg az anyagi fo
gyasztás, melynek következtében az 
északi államok fogyasztóinak lábnyoma 
lényegesen meghaladja a déli polgáro
két (WWF, 2004).

14 Erre példa a Patagonia nevű, hegymá
szó-felszereléseket gyártó vállalkozás, 
amely kifejezetten arra kéri fogyasztóit, 
hogy csak azon és annyi terméküket 
vásárolják meg, amire és amennyire 
tényleg szükségük van. Még az egyéb
ként példásan felelősnek mutatkozó

Kultúrák, politikák
Body Shop sem tesz ilyet, az alapító 
Anita Roddick látja is a problémát: ha 
egyszer termelő vállalkozásról van szó, 
akkor az nem lehet igazán környezetvé
dő, mert egyre többet és többet szeret
ne termelni. A legtöbb, amit megtehet 
az saját szemetének összetakarílása 
(Pataki-Radácsi, 2000).

15 Stakeholdereknek nevezzük azon cso
portokat, illetve egyéneket, akik befolyá
solják vagy befolyásolhatják az adott vál
lalat sikermegvalósító képességét -  pl. 
fogyasztók, alkalmazottak, civil szerve
zetek, kormányzat, környezet stb.

16 A Body Shopról és a hasonló, a függet
len szakértők által igazán felelősnek te
kintett cégekről Pataki György-Radácsi 
László: Alternatív kapitalisták c. köteté
ből tudhatunk meg többet.

17 A kérdőív e részének alapjául egy NSZK- 
ban elkészüli kutatás szolgált [8].

18 Externália alatt ún. külső gazdasági ha
tást értünk, amikor is valamely piaci sze
replő anélkül befolyásolja valamely más 
szereplő jólétét, hogy a piacon egymás
sal kapcsolatba kerülnének. A negatív 
externália legtipikusabb példája a kör
nyezetszennyezés. Esetünkben például, 
ha valamely vállalat áthelyezi termelését 
egy kevésbé szigorú környezeti szabá
lyozással rendelkező országba, ahol is 
környezeti kárt okoz, amelyet a helyi 
társadalom szenved el anélkül, hogy az 
bárhogyan is kompenzálásra kerülne.

19 Néhány kivétellel, mint a Cafe' Direct, 
amelynek már 8%-os piaci részesedése 
van Nagy-Britannia kávépiacán, a tény
legesen etikus módon működő cégek 
általában a piac kevesebb mint 1%-át 
birtokolják (Doane. 2005).
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A téma aktualitását egyrészt a valóság
gá vált piaci környezet, másrészt az a 
lény adja, hogy a művelődésszervező 
szakos oktatásban az ismeretkörök 
egy részében jogi -  alkotmányjogi, 
polgári jogi, vállalkozási jogi, m un
kajogi, sajtójogi, szerzői jogi, rek
lámjogi -  ismereteket tanulnak hall
gatóink.

Menedzser, média, rendezvényszer
vező szakirányokon az előbbieken túl
menően a versenyjogi törvény rendel
kezéseitől kezdve az újságírói etikai 
kódex, a reklámetikai kódex szabálya
in át etikett-protokoll ismeretek birto
kában remélhetőleg magabiztosabban 
mozognak hallgatóink az üzleti élet 
számos területén.

lalkozók, hanem a fogyasztók részéről 
is. A „hirtelen jött lehetőséggel” sokan 
visszaéltek, tisztességtelen módon gaz
dálkodtak és gazdagodtak meg, „sző- 
kültek” meg egyes vállalkozások. 
Státusszimbólumként megjelent a fe
hér gallér, az öltönyös vállalkozó, kezé
ben az elmaradhatatlan és folyton csen
gő mobiltelefonnal. Nagyon sok vállal
kozó a megfelelő szintű szakképzett
ség, iskolai végzettség, műveltség híján, 
nem kellő erkölcsi tartással és viselke
dési szabályok adta lehetőséggel mun
kálkodott a fogyasztók bosszúságára és 
nem éppen a piacgazdaság erősítésére.

Gazdasági háttérként elmondható, 
hogy a rendszerváltozással megszűnt a 
teljes foglalkoztatottság, foglalkozási

Jogi-erkölcsi normák
az üzleti életben k é k

Hiba lenne azonban az oktatás kere
tében elsajátított ismereteket elválasz
tani a körülöttünk zajló élettől, hiszen 
társadalmi elvárás a tudásalapú társa
dalom megteremtése, ahol naprakész, 
sokoldalú, gyakorlatias, azonnal fel
használható és továbbfejleszthető is
meretekre van szükség.

Noha 1989 óta alkotmányosan dekla
rált fogalom és jog lett a piacgazdaság, 
azonban ennek jelei már a korábbi 
években is megmutatkoztak. Az 1980- 
as évek közepétől a belkereskedelem 
már kezdett vállalkozási alapon mű
ködni, pl. élelmiszerüzletek, szórakozó
helyek szerződéses, jövedelemérdekelt
ségű működése valósult meg, vagy az 
állami munkahelyeken gazdasági mun
kaközösségek létesülhettek (gmk-k).

1989, a rendszerváltás éve előttről 
említésre érdemes az 1988. évi VI. 
törvény, a gazdasági társaságokról, 
vagy hogy 1990 elején az egyéni vál
lalkozásról fogadott el törvényi az Or
szággyűlés, az 1990. évi V. törvényt.

A piacgazdaságra való áttérés több 
gondot vetett és vet fel nemcsak a vál-

ágak, szakmák, munkahelyek tűntek el, 
ugyanakkor születtek újak. Mindezzel 
az oktatás egyik napról a másikra nem 
tudott lépést tartani, nagyon sokan 
kényszervállalkozóvá váltak, ez is a ma
gyarázata a fent vázolt problémakörnek.

A jogalkotás, érzékelve ezt a problé
mát, egyrészt az oktatási rendszer 
megreformálásával segített. 1993-ban 
megjelent a szakképzésről szóló 1993. 
évi LXXV. törvény, amely széles kör
ben lehetővé tette naprakész ismere
tek gyors (féléves, éves, kétéves kép
zések) megszerzését nemcsak állami 
iskolai rendszerben, hanem oktatási 
vállalkozások, alapítványok, egyhá
zak, művelődési intézmények stb. ke
retében, tanfolyami struktúrában.

Az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) 
azon szakmákat sorolta és sorolja fel, 
amelyekben államilag elismert szak
képzés indítható és szakképzettség 
szerezhető. Új momentum lett az is, 
hogy az iskolai végzettség helyett és 
mellett a megfelelő szakképzettség 
megszerzését honorálják a vonatkozó 
jogszabályok, besorolási rendeletek.



Az egész életen át tartó tanulást 
követeli a meglévő ismeretek folyama
tos megújítása. Emellett szükséges, 
hogy új ismeretkörök (pl. számítógé
pes ismeretek, informatika, ídegen- 
nyelv-ismeret stb.) megszerzését is 
biztosítsa a képzési rendszer.

Fontos előrelépést jelentett, hogy 
1997-től a belkereskedelmi munkate
rületeken foglalkoztatottaknak szak- 
képzettséggel kell rendelkezniük, egyé
ni, társas vállalkozásoknál pedig törvé
nyi szintű szabályozás alapján a vállal
kozásból legalább egy személynek ren
delkeznie kell a szakma gyakorlásához 
szükséges szakképesítéssel.

Az 1996. évi LV1I. törvény a tisztes
ségtelen piaci magatartás tilalmáról
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szól, amely törvény megszületése és az 
európai normákhoz igazítása egyaránt 
érdeke volt a vállalkozóknak, de a fo
gyasztóknak is.

A törvények, rendeletek kötelező jel
legű szabályokat tartalmaznak, megha
tározott cselekvéseket engednek meg, 
vagy éppen parancsolnak, esetleg tilta
nak. A jogszabályokat sértőkkel szem
ben az állam szankciókat helyez kilá
tásba: vagyonit, büntetőjogit, vagy eny
hébb esetekben szabálysértést alkal
maz, de mindenképpen állami kény
szer útján is gondoskodik a hátrányok 
„behajtásáról”, megvalósításáról.

Az emberek együttélését a munkahe
lyeken, a mindennapokban azonban 
nemcsak a jog szabályai határozzák meg, 
hanem az erkölcséi is, mégpedig sokkal 
szélesebb körűbben, mint a jogszabály
ok. Az erkölcs az egész emberi tevékeny
séget áthatja, még az érzelmeket is.

Erkölcsi jellegű érzelmek pl. a szere- 
tet-gyűlölet, szimpátia-antipátia, rész- 
vét-részvétlenség, amelyek kifejeződé
sei alapján vélemény alkotható az 
egyes emberről.

Kultúrák, politikák
'

Bizonyára nagy felháborodást és 
bosszúságot okozna, ha a jog az egyén 
érzelmi életét, érzelmeit is befolyásol
ná, szabályozná.

Az erkölcs az emberi cselekvésben is 
jelen van, úgymint a tevékenység mó
dozata, mikéntje, ahogyan az egyén 
végzi a munkáját, viszonyul másokhoz. 
Az emberek erkölcsiségének konkrét 
megnyilvánulásai az erkölcsi tulajdon
ságok, mint pl. az igazságosság-igazság
talanság, őszinteség-hazudozás, segítő
készség-nemtörődömség stb. Mind
ezek az erkölcsi tulajdonságok más em
berekhez, a munkavégzéshez, a környe
zethez, az állatokhoz, a tárgyakhoz stb. 
való viszonyban jutnak kifejeződésre.

Az emberi szeretetnek, részvétnek 
szép példáit láthatjuk segítőkészség
ben megnyilvánulni napjainkban is 
számtalanszor, amikor bajba jutott, 
beteg, árvizek sújtotta települések la
kóin segítenek polgárok országhatár
ok figyelembe vétele nélkül is.

Az erkölcsi tulajdonságok nagy fon
tosságúak a munkahelyeken is, a 
munkáltatók olykor írásba foglalással 
adnak nyomatékot ennek.

Az ember életének nagy részét m un
kahelyen tölti, vagy munkával foglal
kozik, illetve az üzleti élet számos te
rületén aktívan közreműködhet vállal
kozóként, munkavállalóként, szabad
foglalkozásúként.

A munkahelynek, az üzleti élet
nek jogi és etikai kívánalmai

Minden vállalkozó számára elenged
hetetlen annak ismerete, hogy a gazda
sági versenyben mely magatartások a 
tisztességtelenek, és melyek azok, ame
lyek a tisztességes versenyre jellemzők. 
Az erkölcsi szabályokat ugyan nem az 
állami szervek hozzák létre, nagy ré
szük íratlan szabály, de betartásuk leg
alább annyira fontos, mint a jogsza
bályoké. Be nem tartásuk esetén a tár
sadalom is a rosszallását fejezi ki, érték
ítéletet alkot, amely nem lehet közöm
bös senki számára sem.

Az 1996. évi LVI1. törvény a tisztesség
telen piaci magatartás és a versenykorlá
tozás tilalmáról szól, a mindenki által 
kötelezően betartandó rendelkezéseket

tartalmazza, amely nem zárja ki, hogy 
egy-egy ágazatra, szakterületre vonatko
zóan is alkossanak speciális szabályokat.

Jogunkban az 1996-os versenyjogi 
szabályozásnak vannak előzményei.

Említésre érdemes az 1923. évi V. 
számú törvény, amely a tisztességtelen 
verseny tilalmáról szólt, és amely rész
ben a francia, de döntően a német ver
senyjogi szabályozás elveit tükrözte. 
Francia hatásként a piaci magatartás 
mércéjeként az üzleti tisztességet, a 
verseny tisztaságát hangsúlyozza. A né
met szabályozásból zsinórmérceként 
érvényesül az az elv, hogy az’ üzleti 
kapcsolatokban tilos a jó erkölcsbe üt
köző cselekményeket elkövetni. Az 
1909-es német versenytörvényből em
lítésre érdemes, hogy az üzleti kapcso
latokban egyes magatartások érvénye
sülését tiltotta a törvény, pl. a szolgai 
utánzást, a hírnévrontást stb.

Az 1930-as években új elemként je
lenik meg a monopolellenes szabályo
zás. Különösen az Egyesült Államok
ban foglalkoznak a témával, ahol tör
vényellenesnek minősítenek minden 
olyan cselekményt, amely trösztöket 
vagy másfajta egyesüléseket hoz létre, 
mert ez korlátozza a szabad kereske
delmet. Történelmi szempontból je
lentős tehát, hogy az ún. kartelljog, a 
monopolellenes joganyag is a verseny
jog részévé vált.

1948 után az ún. szocialista tervgaz
dálkodás keretei között nem alkal
mazták a korábbi versenyjogi szabá
lyokat, pl. az 1931. évi XX. törvényt, 
vagy a korábbi 1923-asl, bár hatályon 
kívül sem helyezték.

Az 1968-as gazdasági reform eredmé
nyeként a szocializmus körülményei 
között ugyan, de a piaci viszonyok erő
södtek, ezért versenyszabályozásra is 
szükség volt. így született meg az 1984. 
évi IV. törvény a tisztességtelen gazdál
kodás tilalmáról. Ez a törvény többek 
között szabályozta a versenykorlátozást, 
a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés 
tilalmát, valamint a fogyasztók megté
vesztését is. A törvény a modern ver
senyjog tendenciáit tükrözi, némi kor
látokkal, pl. nem szabályozza, hogy a 
verseny tisztasága felett ki őrködik.

1990-ben megszületik a korszerű 
1990. évi LXXXVI. törvény, amely 
több éven keresztül és korszerű mó
don szabályozta a versenyjogot. Az



1996. évi LV11. tv. és módosításai már 
nemcsak a hazai gyakorlati tapasztala
tokat veszik figyelembe, hanem az Eu
rópai Unió joganyagához is igazítja a 
versenytörvényt.

Az 1996-os jogszabály és módosítá
sai célként fogalmazzák meg, hogy 
biztosítani kell a gazdasági verseny 
szabadságát és tisztaságát. Mindez a 
piaci verseny fenntartásához fűződő 
közérdek, de a vállalkozóknak és a fo
gyasztóknak is az érdeke.

A törvényben általános elvként fogal
mazódik meg, hogy tilos gazdasági te
vékenységet tisztességtelenül folytatni, 
amely elv előzményei már a fentiekben 
körvonalazódtak a korábbi jogalkotási 
törekvések eredményeképpen.

A tisztességtelen verseny tilalmát 
megvalósító magatartásformák:

1. Tilos valótlan lény állításával vagy hí
resztelésével, illetve valós tény hamis 
színben való feltüntetésével a verseny
társ jó hírnevét, hitelképességét sérteni.

Mindezek a magatartásformák az üzlet
felek bizalmát megingathatják, így nagy 
károkat okozhatnak a vállalkozásnak.

Nagyon fontos a vállalkozás számára a 
jó hírnév, a megbízhatóság, hiszen nem 
mindegy, hogy az üzleli életben milyen 
vélemény alakul ki róla, amely végül is 
hitelképességének, üzleti kapcsolatai
nak megtartását veszélyeztetheti.

A jó hírnévhez való jog a személyisé
gi jogok egyike, fontosságát jelzi, hogy 
védelmével nemcsak a versenyjogi 
törvény, hanem a polgári törvény- 
könyv is foglalkozik, sőt egyes esetek
ben a büntető törvénykönyv is büntet
ni rendeli a jó hírnév megsértését, pl. 
a becsületsértés, rágalmazás törvényi 
tényállások megfogalmazásával.

2. Az üzemi, üzleti titokhoz való jog
nak különös jelentősége van a verseny
jogban.

A törvény tiltja az üzleti titoknak tisz
tességtelen módon való megszerzését, 
felhasználását, jogosulatlan módon 
mással való közlését, illetve nyilvános
ságra hozását.

Az üzleli titokhoz való jog szintén a 
személyiségi jogok csoportjához tarto
zik, így fogalmát és védelmének mód
jait a polgári törvénykönyv is szabá-
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lyozza, de más jogszabályok is. A 
munka törvénykönyve szintén fontos
nak tartotta az üzleti titok szabályozá
sát, mely szerint a munkavállalónak 
kötelezettsége a tudomására jutott üz
leti titok őrzése.

A versenyjogi törvény szerint üzleti 
titok a gazdasági tevékenységhez kap
csolódó minden olyan tény, informá
ció, megoldás vagy adat, amelynek ti
tokban tartásához a jogosultnak mél
tányolható érdeke fűződik.

A vállalkozásnak azért érdeke az üz
leti titok védelme, mert nyilvánosság
ra hozatala, illetéktelenek által való 
megszerzése vagy felhasználása pénz
ügyi, gazdasági, vagy piaci érdekeit 
sértené vagy veszélyeztetné.

A törvény az üzleti titok tisztességte
len módon való megszerzésének mi
nősíti azt, ha a jogosult hozzájárulása 
nélkül vele bizalmi viszonyban vagy 
üzleti kapcsolatban álló fél szerzi meg, 
és jogosulatlanul továbbadja. Ennek 
minősíthetjük a munkaviszonyt, a 
polgári jogi jogviszonyt (pl. vállalko
zási szerződés tartalmának ismerete), 
vagy csupán a szerződés-előkészítő 
tárgyalást, de bizalmi viszonyt jelent
het a barátság, a rokonság is.

Üzleti titkot képezhet pl. a vevőkör 
címjegyzéke, legkedvezőbb beszerzési 
források adatai, a vállalkozás kutatási 
adatai stb. Ha mindezeket az ismerete
ket a munkavállaló szabályszerűen és 
nem csalárd módon szerzi meg, úgy a 
bírói gyakorlat szerint nem valósul 
meg az üzleti titoksértés.

Abban az esetben viszont, ha a mun
kahely-változtatás kifejezetten a mun
kavállaló által ismert üzleti titok meg
szerzésére irányul, a magatartás már 
jogellenes lesz, pl. a munkavállaló a ko
rábbi munkahelyével azonos üzletkörű, 
azzal versenyző vállalkozást hoz létre.

Mint a fentiekből is kiderült, az üzle
ti titok megőrzéséhez alapvető érdeke 
fűződik a vállalkozásoknak.

Állami, önkormányzati szervek a 
költségvetésből, vagy pályázat útján 
különböző helyekről támogatásokat 
kapnak, többek között európai uniós 
pénzek felhasználói. Az állampolgá
roknak joguk van ismerni, hogy ho
gyan használják fel ezeket a lehetősé
geket, azért, hogy a társadalmi kont

roll ilyen módon is megvalósulhasson. 
Ezért nem lehet minden adatot üzleti 
titoknak minősíteni.

A polgári törvénykönyv ismeri a köz
érdekből nyilvános adat fogalmát is.

A Ptk. 81. § /3/ bekezdése szerint: 
„Nem minősül üzleti titoknak az álla
mi és a helyi önkormányzati költség- 
vetés, illetve az európai közösségi tá
mogatás felhasználásával, költségve
tést érintő juttatással, kedvezménnyel, 
az állami és az önkormányzati vagyon 
kezelésével, birtoklásával, használatá
val, hasznosításával, az azzal való ren
delkezéssel, annak megterhelésével, 
az ilyen vagyont érintő bármilyen jog 
megszerzésével kapcsolatos adat, vala
mint az az adat, amelynek megismeré-
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sét vagy nyilvánosságra hozatalát kü
lön törvény közérdekből elrendeli.”

Ez a nyilvánosságra hozatal megva
lósulhat tájékoztatók formájában, 
interneten való közléssel, vagy hirdet
mény útján és még sokféle módon.

Az 1992. évi LX1I1. törvény a szemé
lyes adatok védelméről és a közérdekű 
adatok nyilvánosságáról szól. Az adatvé
delmi törvény közérdekű adatnak mi
nősíti az állami vagy helyi önkormány
zati feladatot, valamint jogszabályban 
meghatározott egyéb közfeladatot ellátó 
szerv vagy személy kezelésében lévő 
adatot, ha az nem személyes adat.

A jogszabály szerint ezen szerveknek 
feladata, hogy a költségvetésükre, a va
gyon kezelésére, a közpénzek felhasz
nálására, az erre kötött szerződésekre 
vonatkozóan a közvéleményt ponto
san és gyorsan tájékoztassák. Köteles
ségük ezen túlmenően rendszeresen 
közzétenni vagy hozzáférhetővé tenni 
a hatáskörükre, illetékességükre, szer
vezeti felépítésükre, szakmai tevékeny
ségükre, annak értékelésére, a birto
kukban lévő adatfajtákra, gazdálkodá-



sukra vonatkozó adatokat. Nyilvános 
adatnak kell tekinteni e szervek hatás
körében eljáró személyek nevét, be
osztását, besorolását, munkakörét is.

A fentiekből is megállapítható, hogy 
az üzleti titkok, adatok, tények, infor
mációk sokasága tekintetében alapve
tő annak tisztázása, hogy melyek mi
nősülnek közérdekűnek, és mely cso
port az, amelynek titokban tartása lét
érdeke a vállalkozásoknak. Napjaink
ban ezek a médiában, a tájékoztatás 
során vita tárgyát alkotják olykor, de 
sokszor ok nélkül állami szervek, vál
lalkozások sem adnak információt, 
pedig a jogszabályok megfogalmazása 
egyértelmű. Lehet, hogy az ismereté
vel van a probléma?

3. A versenyjogi törvény tiltja más áru
jának, szolgáltatásának utánzását, va
gyis olyan külsővel, csomagolással, 
megjelöléssel, elnevezéssel való előállí
tását és forgalomba hozását, amelyről a 
versenytárs áruját szokták felismerni.

Egy áru „személyiségének” a megte
remtése idő- és pénzigényes folyamat, 
gondoljunk csak pl. annak reklámozá
sára. A reklámozás folyamatos jelenlé
tet követel, mert a fogyasztók többsége 
nem „hűséges”, elpártolhat az adott ter
méktől. Tisztességtelen dolog a piacra 
már bevezetett és kelendő terméket, 
szolgáltatást utánozni akár a csomago
lása, akár megnevezése stb. vonatkozá
sában. Ezzel az utánzó károkat okoz, 
amelyekkel szemben igényérvényesítés 
persze lehetséges, bírói úton azonban 
ezek az eljárások hosszadalmasak, el- 
húzódóak lehetnek.

4. Tilalmazott magatartás a versenyez
tetés, a pályáztatás, a versenytárgyalás, 
az árverés, a tőzsdei alku tisztaságát 
bármilyen módon megsérteni.

Kultúrák, politikák
Az üzletfelek, a versenytársak különös 
figyelemmel és érzékenységgel kísérik 
a versenyeztetés folyamatát, nem egy 
esetben kifogást emelnek a Versenyhi
vatalnál.

Az autópálya-építések és más na
gyobb beruházások, amelyek közpén
zek felhasználásával is történnek, in
dokolttá teszik az odafigyelést nem
csak a pályázó felek, hanem a társada
lom részéről is.

5. A tisztességtelen cselekmények egyi
ke a bojkott. Ennek lényege, hogy tilos 
máshoz olyan felhívást intézni, amely 
már meglévő üzleti kapcsolatok felbon
tását célozza, vagy ilyen létrejöttét aka
dályozza.

A vállalkozás, a szerződő fél az üzleti 
kapcsolat, szerződéskötés létrejöttét 
nem kötheti olyan feltételhez -  előny
höz vagy hátrányhoz - ,  hogy a szerző
dés csak akkor jöhet létre, ha a már 
meglévőt a másik fél felbontja, illetve 
egy másik piaci szereplővel nem is lé
tesít kapcsolatot. Mindezek a cselek
mények persze nehezen tetten érhe
tők, legtöbbször csak a szerződni kí
vánó feleknek van erről tudomásuk, a 
harmadik fél legfeljebb a körülmé
nyekből következtethet erre a tisztes
ségtelen magatartástípusra.

Fogyasztóvédelem

A fogyasztóvédelem a XX. századtól 
kezdve különös jelentőséggel bír. A 
társadalmi, gazdasági fejlődés eredmé
nyeként a termelés és a forgalmazás 
oldalán gazdasági erőfölény jön létre, 
a gyártók, forgalmazók érdekképvise
leteket hoznak létre, amelyekkel még 
erősebbé válnak. A fogyasztók viszont 
kiszolgáltatottabbak gazdasági erő hí
ján, ezért a jogalkotásnak kell segíte
nie jogaik érvényesülésében. Az ipari
lag fejlett országokban már évtizedek
kel korábban felismerték, hogy az ál
lamnak kötelezettségei vannak az ál
lampolgáraival szemben. J. F. Ken
nedy 1961-ben fejtette ki elsőként, 
hogy a polgárokat fogyasztói minősé
gükben védeni kell a náluknál erősebb 
piaci szereplőkkel szemben.

A fogyasztóvédelem alapvető felada
ta hogy a két érdekcsoport közötti po
tenciálkülönbséget kiegyenlítse.

Az Egyesült Nemzetek Szervezete 
1985-ben kimondta: „A kormányok 
kötelesek létrehozni és fenntartani a 
rendelkezések kibocsátáshoz, végre
hajtásához és ellenőrzéséhez megfele
lő fogyasztóvédelmi infrastruktúrát.”

A fogyasztóvédelem alapvető funkci
ói: ráhatás a jogalkotásra, ezzel erősíte
ni a fogyasztók pozícióját, a fogyasztók 
felvilágosítása jogaikról, valamint 
reparációs tevékenység, amely a jogsé
relmet elszenvedettnek elégtételt adhat.

A fogyasztói érdekek védelmével 
nemcsak a versenyjogi törvény foglal
kozik, hanem törvényi szintű rendel
kezés is született a fogyasztóvédelem
ről szóló 1997. évi CLV. törvény, 
amely törvény a célok megfogalmazá
sakor a fogyasztói érdekek biztosítá
sát, a biztonságos áruhoz és szolgálta
tásokhoz való jutást, a megfelelő tájé
koztatáshoz és a hatékony jogorvoslat
hoz való lehetőségeket emeli ki.

6. A versenyjogi törvény külön fejeze
tet szentel a fogyasztói döntések tisz
tességtelen befolyásolásának.

Általános érvényű rendelkezés, hogy ti
los a fogyasztók megtévesztése. Ez a 
megtévesztés az áru lényeges tulajdonsá
gaira nézve tilalom, így: az áru ára, össze
tétele, használata, kezelése, eredete, szár
mazási helye, beszerzési forrása és mód
ja, valamint az egészségre, környezetre 
gyakorolt hatása vonatkozásában.

Ugyancsak tilos az árut megtévesz
tésre alkalmas árujelzővel ellátni.

Tilos elhallgatni, hogy az áru vagy 
szolgáltatás nem felel meg a jogszabá
lyi követelményeknek, vagy az adott 
áruval, szolgáltatással szembeni szo
kásos követelményeknek.

Tilos elhallgatni, hogy az áru vagy 
szolgáltatás a szokásostól lényegesen 
eltérő feltételek megvalósítását igényli.

Tilos a fogyasztó döntését befolyáso
ló körülményekről téves tájékoztatást 
adni, így pl. fizetést feltételekről, kap
csolódó ajándékokról, engedmények
ről, nyerési esélyről.

Tilos különösen előnyös vásárlás ha
mis látszatát kelteni, pl. a legjobb, a 
legolcsóbb, a legnézettebb stb. jelzők 
gyakori használata.



Tilos a vásárló döntési szabadságát 
korlátozó módszerek alkalmazása, pl. 
ha az áru-összehasonlítás lehetőségét 
nem engedi meg az üzlet, vagy azon
nali döntésre kényszerítés stb. esetei.

Mindezek a szabályok a fogyasztók 
érdekeit szolgálják, akik szerencsére 
egyre jobban tisztában vannak jogaik
kal, de az ellenőrző hatóságok részéről 
is egyre aktívabb a fellépés.

A magyar gazdaság piacgazdaság, 
amelynek önszabályozó, korrekt mű
ködése kell, hogy megvalósuljon. Ezért 
tilos olyan megállapodásokat kötni, 
olyan összehangolt magatartást tanúsí
tani. amelynek a célja a verseny korlá
tozása, torzítása vagy kizárása. Tilos te
hát a kartellekbe való tömörülés, mert 
ez lényegében a versenyt korlátozza, il
letve kizárja, éppen a megállapodáson 
alapuló, és a résztvevők által megalko
tott szabályok meglétével. A magyar 
versenyjog azért kevés kivétellel ugyan, 
de lehetővé teszi mégis a megállapodá
sokat olyan esetekben, ha azok csekély 
jelentőségűek, vagyis az érinteti piacon 
a megállapodást kötők együttes része
sedése a 10%-ot nem éri el, vagy egy
mástól nem független vállalkozások 
között jön létre a megállapodás.

A kartellnek több fajtája ismeretes, 
amelyek közül a legismertebbek az 
alábbiak, és amelyeket a versenyjogi 
törvény is szabályoz:

Az árkartell, amelynek a lényege az 
árak, az árképzés közvetlen meghatáro
zása, árváltoztatási egyezség létrehozása.

Mennyiségi kartell, amely az eladás, 
a beszerzés, a kitermelés kvótáinak, il
letve azok mozgásának meghatározá
sát jelenti.

A területi kartell, amelyben a résztve
vők meghatározzák azokat a piacokat, 
amelyeken belül kifejtik a tevékenysé
güket, és amelyből másokat kizárnak.

A kondíciós kartellben a partnerek 
részéről az üzleti feltételek közös meg
határozására kerül sor.

Könnyen belátható tehát, hogy ezen 
megállapodások kizárják a versenyt, 
korlátozzák, illetve torzíthatják.

.7. A gazdasági versenyt korlátozó meg
állapodás tilalmát jelenti:

A vételi vagy az eladási árak, valamint 
egyéb üzleti feltételek közvetlen vagy 
közvetett meghatározása.

Kultúrák, politikák
Az előállítás, a forgalmazás, a műsza

ki fejlesztés vagy a befektetés korláto
zása vagy ellenőrzés alatt tartása.

A beszerzési források felosztása, kö
zülük a választás lehetőségének korlá
tozása, valamint a fogyasztók megha
tározott körének valamely áru beszer
zéséből történő kizárása.

A piac felosztása.
A versenyeztetéssel kapcsolatos ösz- 

szejátszás.
A piacra lépés akadályozása.
Azonos értékű vagy jellegű ügyletek 

tekintetében az üzletfelek megkülön
böztetése.

Az árukapcsolás, vagyis szerződés- 
kötést olyan kötelezettségek vállalásá
tól függővé tenni, amely nem tartozik 
az ügylet tárgyához.

A fenti tilalmak alól egyedi kérelemre a 
Gazdasági Versenyhivatal felmentést 
adhat, ha pl. a vállalkozó valószínűsíti, 
hogy a megállapodásból származó elő
nyök méltányos része a fogyasztóhoz 
jut, vagy pl. ha a megállapodás nem te
szi lehetővé az érintett áruk jelentős ré
szével kapcsolatban a verseny kizárását.

Piacgazdasági körülmények között 
előfordulhat, hogy az egyik vállalkozás 
gazdasági erőfölényben van a másikkal 
szemben. Ilyen gazdasági erőfölény le
het az, ha valakinek az áruját máshon
nan nem, vagy a másikéhoz viszonyítva 
lényegesen kedvezőtlenebb feltételek
kel lehet beszerezni, vagy pl. akik kö
zött az érintett piacon nincs verseny; ez 
erős túlkereslet esetén fordulhat elő.

8. A gazdasági erőfölénnyel való visz- 
szaélés tilalmát megvalósító magatar
tásformák köre is igen széles, így:

Tilos üzleti kapcsolatokban tisztesség
telenül vételi vagy eladási árakat meg
állapítani, vagy indokolatlan előnyt 
kikötni, illetve hátrányos feltételek el
fogadását kikényszeríteni.

Tilos a termelést, a forgalmazást vagy 
a műszaki fejlődést a fogyasztók kárá
ra korlátozni.

Tilos indokolatlanul elzárkózni üzle
ti kapcsolat létrehozásától, illetve 
fenntartásától.

Tilos a másik fél gazdasági döntéseit 
indokolatlan előny céljából befolyásolni.

Tilos az árut az áremelés előtt, vagy 
az ár emelkedésének előidézése céljá
ból a forgalomból indokolatlanul ki
vonni, illetve visszatartani.

Tilos az árukapcsolás.
Tilos azonos értékű vagy jellegű ügy

letek tekintetében az üzletfelek meg
különböztetése.

Az utóbbi két pontban leírtakat a 
jogszabály több helyen is említi, fon
tosságuk miatt.

Tilos a versenytársaknak az érintett 
piacról való kiszorítása vagy a piacra 
lépésük akadályoztatására túlzottan 
alacsony árak alkalmazása.

Ez utóbbi tilalomra gyakran hivat
koznak a kisvállalkozók a hipermar
ketek árképzését bírálva.

K É K

Az üzleti élet szereplői számara a fen
ti jogszabályi rendelkezések irányadó
ként szolgálnak a tisztességes üzleti te
vékenység folytatásához, de betartásuk 
egyben kötelező jelleggel is bír. Persze 
a szabályok betartásához fontos annak 
ismerete, csak ezután következhet a 
jogkövető magatartás.

A vállalkozóknak, fogyasztóknak 
széles körű jogorvoslati lehetőség 
adott jogaik érvényesítéséhez.

Ezek a szervezetek:
-  A Gazdasági Versenyhivatal, amely 

kérelemre, de hivatalból is eljár, 
szankcióként bírságol szab ki, amely 
nincs összeghatárhoz kötve, az eset 
összes körülményéhez igazodóan több 
milliós is lehet. A bírság maximuma 
azért a vállalkozás előző üzleti évében 
elért nettó árbevétel 10%-át nem ha
ladhatja meg.

-  A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelő
ség és megyei szervezetei szintén jog
orvoslati lehetőségül szolgálnak, ahol 
az előbbiekhez hasonlóan elsősorban 
bírság kiszabásával szankcionál a fel
ügyelőség.



-  Bírósághoz fordulhat bárki a tisztes
ségtelen piaci magatartás tilalmába üt
köző rendelkezések megsértése miatt.

Ha a fogyasztók széles körét érintő 
vagy jelentős hátrányt okozó tevékenysé
get folytat a vállalkozó, akkor érdekük
ben a gazdasági kamarának, valamint a 
fogyasztók érdekvédelmét ellátó szeme
zeteknek is joguk van keresetindításra.

A vállalkozásoknak létérdeke, hogy 
áruikat, szolgáltatásaikat eladják, eh
hez ennek ajánlása kell. Ennek egyik 
jó formája a reklámozás. A reklámozás 
befolyásolás, amellyel a reklámozó a 
fogyasztót vagy másik üzleti partnerét 
győzi meg a reklámozandó termék ki
válóságáról. A reklám manipulálja az 
embereket, azt a látszatot kelti, hogy

aki a reklámozandó terméket megvá
sárolja, az szép, karcsü, egészséges, 
boldog és kiegyensúlyozott lesz.

Sas István Eprek epre -  A tökéletesség 
nem gyönyörködtet című írásában (a 
K reatív online vélemények rovatában) 
felteszi a kérdést, hogy „Száz százalékig 
biztosak vagyunk abban, hogy a tökéle
tesség illúziója mindenkor győzelemre 
viszi befolyásunkat? Nem fordulhat elő, 
hogy a pszichológiában jól ismert bu
meránghatás kerekedik felül? Nevezete
sen az, hogy a tökéletesség »letaglózza« 
a partnert, és frusztrációt vagy kisebb
rendűségi érzést vált ki benne? Érezteti 
vele, hogy ő milyen tökéletlen hozzánk 
képest?” A szerző továbbgondolja kér
désfeltevését és választ ad: „.. .a fogyasz
tó csalódik, amikor a joghurtjában nem 
ugyanolyan gyönyörű az eper, nem 
ugyanúgy ömlik a tej a poharába, nem 
ugyanúgy tekeredik a makarónija a tá
nyérján, és ugyanúgy kenődik a vaj kif
lijén, mint ahogy a reklámfilmben.” 
Konklúzióként megfogalmazza: „Fon
tos a szépség, fontos a látvány, de nem 
a legfontosabb.”

Kultúrák, politikák
Sajnos a reklám olykor kevés informá

ciót nyújt, kevés használható ismeretet 
közöl a reklámozandó termékről, Sas 
István szavaival: „Hiába csobban a nedű 
cseppje százszoros lassításban, hiába 
csillog ezerszeresen a sztárfilter az ék
szeren, hiába ugrik ki baletlfmálé stílus
ban az oroszlán a víz alól, ha a szépség 
mögött elhalványul a tartalom.”

A reklámozó számára sokféle az az 
eszköz, amelyen keresztül befolyásol, 
hiszen a reklámeszközök, reklámhor
dozók széles arzenálja áll rendelkezésé
re. A közterületi, zártterületi reklám- 
eszközöktől a reklámnyomtatványok 
sokféleségén át a sajtóhirdetés, a rádió
reklám, a televízió-reklám, a vásár- és 
kiállítás, a reklámajándék, a szájrek
lám, az internet mind-mind ezerféle le
hetőség. Nem véletlen tehát, hogy ezt a 
tevékenységet is a jogalkotó korlátok, 
szabályok közé szorította. Ma már a 
jogszabályok sora foglalkozik a reklá
mozással, de a szakma önmagára nézve 
kötelező jelleggel megalkotta etikai sza
bálygyűjteményét is, a Magyar Reklám- 
etikai Kódexet.

Jelen tanulmányban nem foglalko
zunk a reklámmal „részletesebben”, 
de arra utalunk, hogy a tényszerűsé
get, a tisztességes reklámtevékenysé
get támogatja a jogalkotó.

Az üzleti élet szereplői nemcsak a 
vállalkozók lehetnek, hanem a m un
kavállalók is. Ahhoz, hogy a vállalko
zás üzleti sikereket érjen el és jelentős 
piaci potenciált képviseljen, legalább 
olyan fontos munkavállalóinak és az 
egyéb jogviszony keretében foglalkoz
tatottaknak a magatartása, hozzáállása 
is a feladatok megvalósításához.

A gazdasági szférában a munka tör
vénykönyve szabályai az irányadók a 
munkavégzéssel kapcsolatosan, amely 
többek között tartalmazza a munkálta
tók és a munkavállalók jogait és köte
lességeit. Mindezek a szabályok az üz
leti élet szabályai is, betartásuk nagy
mértékben hozzájárni a vállalkozás si
kereihez, jó megítéléséhez, imidzsének 
megteremtéséhez.

A munkáltatók, vállalkozások részé
ről előírt kötelezettségek egyike, hogy 
a munkáltató köteles a munkavállaló
ját a munkaszerződés, a munkavi
szonyra vonatkozó szabályok, illetve

egyéb jogszabályok szerint foglalkoz
tatni. Ebben a szabályban az is benne 
van, hogy munkaviszony csak írásban 
létesíthető, vagyis tilos a fekete munka 
végeztetése és végzése. A kormány a 
jogalkotással, a munkaügyi felügyelő
ségek pedig rendszeres ellenőrzések
kel szorítják háttérbe a nem szabály- 
szerű munkavégzéseket.

Legalább ennyire fontos az a szabály 
is, amely szerint a munkáltató köteles 
az egészséges és biztonságos munka
végzés feltételeit biztosítani. A m un
kavédelemről szóló 1993. évi XCI11. 
törvény is kiemeli ennek fontosságát 
és a szerencsére mind ritkábban elő
forduló súlyos munkahelyi balesetek, 
illetve a folyamatos ellenőrzés is hoz
zájárul a jogkövető magatartáshoz.

Aki munkaviszonnyal rendelkezik, 
nagyon fontos, hogy legyen munkája, 
dolgozhasson. A munkáltató kötelessé
ge a munka megszervezése, és ehhez a 
szükséges irányítás, tájékoztatás meg
adása. Ezen szabályban benne van az is, 
hogy a munkáltató tegyen meg mindent 
azért, hogy ne váljon fizetésképtelenné, 
ne kerüljön csőd közeli helyzetbe.

Piacgazdasági körülmények között, 
ahol túlkínálat van, sőt az Európai 
Unió hozta egységes piaci lehetőséggel 
nem is olyan könnyű a piacon marad
ni, a fogyasztók igényeinek, a minősé
gi, de olcsó árukínálatnak eleget tenni. 
A kormány feladata a foglalkoztatott
ság növelése, de a vállalkozásoknak is 
legalább annyira érdeke a piacon ma
radás, a foglalkoztatottság.

A képzett, kvalifikált munkaerő 
megszerzése célja lehet a vállalkozá
soknak. Nagyon sok vállalkozás maga 
is képez munkatársakat, ennek egyik 
indoka lehet az is, hogy olyan speciá
lis ismereteket, szakmai „fogásokat” 
tanít meg, amelyeket az iskolarend
szer nem vállal, de ezek az ismeretek 
egyben üzleti titkot is képezhetnek.

A vállalkozások szakember-szükségle
tük biztosítása érdekében tanulmányi 
szerződéseket is köthetnek saját munka
társaikkal, de lehetőség van arra is, hogy 
a munkavállaló más munkáltatóval kös
se ezt meg. Ilyenkor azonban a munka- 
vállalónak tájékoztatnia kell a munkálta
tóját. A tanulmányi szerződés mindkét 
fél, a munkáltató és a munkavállaló szá
mára is nagy fontossággal bír. A munkál
tató támogatást nyújt a tanulmányok



folytatásához és meghatározott ideig ma
gához köti a munkavállalót, a munkavál
laló korszerű, naprakész ismeretek birto
kába jut, megnő a piaci értéke, ugyanak
kor a tanulmányokkal összefüggő kiadá
sok a munkáltatójára hárulnak.

Egy magára valamit is adó vállalkozás 
feltétlenül törekszik arra, hogy szak
képzett, megfelelő munkakultúrájú 
munkatársakat foglalkoztasson. Ezt a 
piac észreveszi és visszajelzi különböző 
módokon, csatornákon, pl. vásárlók 
könyvébe történő bejegyzéssel.

A vállalkozás a képzettség megszer
zésére való ösztökéléssel tud elegei 
tenni azon követelménynek, amely 
szerint a munkáltató köteles a munka
végzéshez szükséges ismeretek meg
szerzését biztosítani.

A munkavállalónak joga van a mun
kaszerződésben foglaltaknak megfele
lő munkabérhez. A munkabér és en
nek összetevői a munkaszerződés kö
telező tartalmi eleme.

A munkaviszony nem szívességi 
munkavégzést jelent, hanem arra való, 
hogy az ember hasznossá tegye magát, 
megvalósíthassa a munkáltató általi 
követelményeket, vagy önmagát, de 
természetesen ennek ellenértéke is 
van, ez pedig a munkabér. Pénz nél
kül az élet nehezen elképzelhető, va
gyis fontos annak kiszámíthatósága, 
hogy az egyén mikor és mennyi mun
kabérhez jut. Ezért kötelező eleme a 
munkaszerződésnek a munkabér.

Miután az üzleti élet másik szereplője a 
munkavállaló, munkájától, a munkához 
való hozzáállásától nagymértékben függ 
a vállalkozás sikere. A munka törvény- 
könyve meghatároz erre vonatkozóan is 
szabályokat, de ezeket a vállalkozás a 
munkaszerződésben még bővítheti.

Alapvető dolog, hogy a munkavállaló 
az előírt helyen és időben, munkára ké
pes állapotban jelenjen meg a munka
helyén, munkaidejét munkával töltse, 
illetve ha az adott pillanatban nincs 
munka, munkavégzés céljából rendel
kezésre álljon. A munkára képes állapo
tot a munkáltató ellenőrizheti, ennek 
megsértése esetén szankciókat alkal
mazhat. Nem munkára képes állapot, 
ha valaki alkoholos, kábítószeres, vagy 
pszichotróp anyag, gyógyszer fogyasz
tása után áll munkába.

A munkál az elvárható szakértelem
mel, gondossággal kell végezni, a
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munkára vonatkozó szabályok, előírá
sok és utasítások betartásával.

Az utasítási jognál azonban fontos 
tudni, hogy nem köteles a munkavál
laló azt végrehajtani, ha az jogszabály
ba vagy munkaviszonyra vonatkozó 
szabályba ütközik. Előfordulhat az az 
eset is, hogy a munkavállaló olyan 
utasítást kap, amellyel kárt okozhat. 
Ilyenkor erre köteles a munkáltató fi
gyelmét felhívni, ám ha ragaszkodik 
az utasítás végrehajtásához, a munka- 
vállaló az utasítás teljesítését nem ta
gadhatja meg. Abban az esetben vi
szont, ha az utasítás végrehajtása más 
személy életét, vagy testi épségét, 
egészségét közvetlenül és súlyosan ve
szélyeztetné, a munkavállaló köteles 
megtagadni az utasítás teljesítését, de 
munkavégzés céljából továbbra is ren
delkezésre kell, hogy álljon,

A munkatársakkal való együttműkö
dés legalább annyira elengedhetetlen, 
mint a szakszerű munkavégzés. A jog
szabály nem engedi meg az olyan mun
kavégzést, amely mások életét, testi ép
ségét veszélyezteti, vagy a munkáját za
varja, illetve helytelen megítélését idézi 
elő. A magántitok védelme, amelyet az 
alkotmány és a polgári törvénykönyv is 
szabályoz, itt is előkerül, a mások hely
telen megítélése vonatkozásában, vagyis 
pl. tilos pletykálni, valótlan tényekei ál
lítani és továbbadni a munkahelyen.

A munkavállaló a munkáját köteles 
személyesen ellátni, a munkaköréhez 
kapcsolódó előkészítő és befejező mun
kákat elvégezni. Ez az előkészítő és be
fejező munkavégzés, pl. a kereskede
lemben a pultokra áru pakolása, takarí
tás stb. a munkaidő részét képezi.

A versenyjogi törvénynél már említet
tük az üzleti titok védelmét. A munka
jogi szabály alapján a munkavállaló kö
teles a munkáltatóra, illetve a tevékeny
ségére vonatkozó alapvető fontosságú 
információkat megőrizni. Ezen a körön 
túlmenően sem közölhet olyan adatot, 
amely a munkaköre betöltésével össze
függésben jutott a tudomására, és 
amelynek közlése a munkáltatóra vagy 
más személyre hátrányt jelentene.

A munkáltató kötelezheti munkavál
lalóját az általa kijelölt tanfolyamon 
vagy továbbképzésben való részvétel
re, természetesen munkabérének és

költségeinek megtérítése mellett. Ez a 
kötelezettség azonban különbözik a 
tanulmányi szerződésnél leírtaknál. 
Ott ugyanis szerződésszegés esetén a 
munkáltató visszakövetelheti a nyúj
tott támogatást, vagy annak egy részét. 
Ebben az esetben ez a lehetőség nem 
áll a munkáltató rendelkezésére.

A munkáltatóknak és a munkaválla
lóknak is alapvető érdeke az üzleti 
(versenyjogi, munkajogi) szabályok 
betartása. A munkáltatók folyamatos 
és rendszeres ellenőrzésével kiszűrhe
tők azok a szabálytalanságok, hiányos
ságok, amelyek a fogyasztók, a mun
kavállalók egészségéi, zsebeit célozzák 
meg, esetleg munkahelyek válnak 
semmivé. Ebben a folyamaiban a
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munkaügyi felügyelőségek, az ÁNTSZ, 
a fogyasztóvédelmi felügyelőségek, az 
APEH, az önkormányzatok jelentős 
szerepet töltenek be.

A munkavállalónak is létérdeke a sza
bálykövetés, mert meghatározott esetek
ben munkaviszonya megszüntethető.

Ilyen esetek lehetnek, ha a munka- 
vállaló képességeivel, munkaviszony
nyal kapcsolatos magatartásával van 
probléma, vagy mert a munkáltatónál 
éppen átszervezés van folyamatban. 
Azonnali hatályú munkaviszony-meg
szüntetés lehel az is, ha akár a m un
káltató, akár a munkavállaló olyan 
magatartást tanúsít, amely a munkavi
szony fenntartását lehetetlenné teszi.

Mindezek a felmondási lehetőségek 
bizony túl általánosnak tűnnek, ezért 
van szükség a fentiekben ismertetett 
munkavégzés szabályainak ismereté
re, amelyek már konkrétabbak.

A munka törvénykönyve maga is ke
retjogszabály, vagyis részletes tartalom
mal való kitöltése, konkretizálása az 
adott munkahelyre a vállalkozások fel
adata. A vállalkozások mindezt meg is



teszik, vagy a Szervezeti és Működési 
Szabályzatukban, vagy a Kollektív 
Szerződésben, különböző egyéb sza
bályzataikban (pl. Munkavédelmi Sza
bályzat), vagy az egyéni munkaszerző
désekben.

A munkavégzéssel kapcsolatosan 
azonban vannak olyan etikai, illetve il
lemszabályok is, amelyek megsértése 
esetén munkaviszony-megszüntetés 
lehet a jogkövetkezmény. Ezen szabá
lyok többsége íratlan szabály, bár 
egyes cégek ezt ma már Etikai Kódex 
megalkotásával írásba is foglalják. A 
vállalkozások üzleti tevékenységük 
fejlesztése, valamint működési haté
konyságuk növelése érdekében adnak 
ki Etikai Kódexeket. Ebben olyan el-
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várásokat fogalmaznak meg, amelyek 
a különböző beosztású és munkakörü 
munkavállalók magatartását szabá
lyozzák, mindezzel a szervezet céljait, 
belső értékeit kívánják befolyásolni.

Az egyén mindennapi életében, de a 
munkavégzése során is találkozhatunk 
olyan erkölcsi, illetve illemszabályok
kal, amelyek betartását megköveteli a 
munkáltató, vagyis előfordulhat az az 
eset, amikor egy erkölcsi vagy illem- 
szabály be nem tartása a jogszabály be 
nem tartásához hasonló szankciót von 
maga után.

Emiatt fontos a témával foglalkozni, 
meg azért is, mert egy kulturáltabb, 
hitelesebb üzletpolitika részévé vál
hatnak ezek a szabályok, amely a vál
lalkozásoknak, de a fogyasztóknak is 
megnyugtatóan jó.

Az előbbiekben említett erkölcsi, eti
kai norma, valamint az illemszabályok 
közötti különbség az, hogy amíg az il
lemszabályok, az etikett a különböző 
érintkezési formákat szabályozza azt, 
hogy milyen módon, formában, külső
ségekben kell az embereknek énntkez-
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niük, addig az erkölcsi, etikai norma a 
tartalmat állítja előtérbe, pl. a helyes 
magatartást, végső soron azt, hogy mi a 
jó és mi a rossz.

A továbbiakban egy sor etikai és il
lemszabály számbavételével foglalko
zik a tanulmány, ezen szabályoktól 
önmagában nem leszünk sem polgá
ribbak, sem európaibbak, de ismere
tük és alkalmazásuk mégis hozzájárul
hat a kulturáltabb üzletpolitikához.

Minden üzleti vállalkozás, munkahely 
számára fontos a jó hírnév, ennek meg
őrzése, erősítése, a cég iránti jóindulat, 
mai szóhasználattal a „goodwill” meg
szerzése, megteremtése. A jó hírnévhez 
való jog tartalmát a jogszabály is megfo
galmazza. A jó hírnév erősítéséhez fel
sorakoztathatunk erkölcsi szabályokat, 
illemszabályokat, amelyek betartása el
várható a munkavállalóktól, de értelem
szerűen a vezető állásúaktól is.

Fontos, hogy a munkavállaló tisztel
je a céget, amely a munkahelye, és ezt 
képviselje is más személyekkel való 
kapcsolatában. Azért ahhoz, hogy ez 
megvalósulhasson, a vállalkozás veze
tőinek van feladata, pl. a tisztességes 
piaci magatartásnál említettek.

A munkavállaló külső kapcsolatában 
is a munkahelye hírnevéhez méltó 
magatartást tanúsítson, ügyeljen sze
mélyes méltóságára, lehetőleg tartóz
kodjon a szélsőséges megnyilatkozá
soktól, viselkedésmódtól.

Ruházatával is fejezze ki, hogy meg
becsüli hivatását, beosztását, munka
helyét.

Erre vonatkozóan a különböző sza
bályzatokban előírások lehetségesek, az 
üzleti élet egyes munkahelyein, pl. ban
koknál, brókercégeknél, vezető állású
aknál az öltöny, nyakkendő, vagy női 
munkatársaknál a kosztüm, illetve más 
munkatársaknál és munkahelyeken 
esetleg a formaruha viselése a kötelező.

Külső partnerekkel való kapcsolat
tartása során fellépése legyen korrekt, 
szakmailag megalapozott.

Elengedhetetlen a pontosság, a ha
táridők betartására figyelés, a gyorsa
ság, mindezek a tulajdonságok alap- 
követelmények az üzleti életben.

Bármely beosztásban kerülendő a 
megvesztegethetőségnek még a látsza
ta is.

A munkavégzéshez való viszonyban 
is léteznek szabályszerűségek, ame
lyek erkölcsiek, illetve illemszabályok.

A munkavégzés esetében az önálló 
felelősségvállalás, az ésszerűség, az 
önálló cselekvés legyen a jellemző a 
munkáltatói utasítás keretein belül.

A felmerülő problémák kezdeménye
ző, előrevivő módon való megoldása a 
vállalkozásoknak is érdeke, azonban itt 
nem árt az óvatosság, mert nem biztos, 
hogy ezen munkavállalói tulajdonság 
megértésre talál a vezetők részéről.

A jogszabályok is tiltják, de itt is em
lítésre érdemes, hogy a munkavállaló 
ne okozzon kárt a munkahelyen, a 
rendelkezésre álló anyagokat, eszkö
zöket rendeltetésszerűen, takarékosan 
használja és főleg ne magáncélokra.

A kártérítéssel, a leltárfelelősség szabá
lyaival a munka törvénykönyve részle
tesen is foglalkozik, külön nevesítve a 
szándékos károkozás, a gondatlan kár
okozás és a megőrzési felelősség eseteit.

A munkatárs tartson rendet, tisztasá
got a környezetében, legyen személyes 
ügye önmaga és kollegái egészségé
nek, biztonságának védelme, a kör
nyezet megóvása.

Nem illő dolog kihasználni a munka
helyet rendszeres késéssel, korai távo
zással, hosszú ebédidővel, külön sza
badságokkal, a munka el nem végzésé
vel. Ezek a magatartások az illemszabá
lyon túlmenően munkajogi következ
ményeket is vonhatnak maguk után.

A magánélet és az üzleti élet szétvá
lasztása kívánatos. Az üzleti életben a 
becenevek használata nem megenge
dett, ettől függetlenül még a munka
társ lehet barátságos, udvarias.

Visszatetsző dolog a munkahelyen 
káromkodni, ordítozni, nem ajánlatos 
sírni, barátokkal, ismerősökkel m un
kahelyen találkozni.

Illik betartani a vállalkozásnál érvényes 
dohányzási szokásokat, ha az üzletfél 
nem dohányzik, tárgyaló partnere se te
gye. Erre vonatkozóan ma már jogi sza
bályozás is van, a nemdohányzók védel
méről szóló 1999. évi XL11. törvény.

A munkatársak egymáshoz való vi
szonyában fontos a jó kapcsolat, az 
udvariasság, a figyelem, a tisztelet, a 
jóhiszeműség, a megbecsülés, egymás 
segítése, mert mindezek hozzájárul
nak a jó munkahelyi légkörhöz, segí
tik a színvonalasabb munkavégzést,



amely kifelé, a fogyasztók felé is meg
jelenik.

Ha a belső kapcsolatokból hiányzik 
a tisztelet, a tisztesség, a becsületesség, 
a bizalom, a szervezet etikus magatar
tása a külső gazdasági környezettel va
ló kapcsolatokban sem tartható fenn.

Az előbbiekben felsorolt szabálysze
rűségek nem tartalmazzák az etikus 
magatartás valamennyi megnyilvánu
lási formáját, de jelzésszernek, irány
mutatóak lehetnek a tisztességes üzle
ti magatartás megvalósításában, és se
gítséget adhatnak az adott helyzetben 
az elvárható magatartás megtalálásá
hoz Ez egyben biztonságérzetet is ad
hat a vállalkozás szereplőinek.

A dolgozatban taglalt jogi és erkölcsi 
magatartásformák egy kulturált visel-
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kedés vélejárói is. A kulturált viselke
dés elvárható követelmény a minden
napokban, de az üzleti élet számos te
rületén is, függetlenül a beosztástól.

A szabályok ismeretére szükség van, 
az elsajátítás, majd a kommunikáció 
folyamatában válik „élővé” az ismeret 
és képezi egy továbbfejleszthető, mi
nőségileg magasabb kultúrájú társada
lom kialakulását, a tudásalapú társa
dalom megteremtését.
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