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KÖZOKTATÁS

DR. CSANÁLOSI SÁNDORNÉ:

NEVELJÜNK TERVSZERŰBBEN!

Szocialista társadalmunk ember-eszménye olyan értékek megtestesítője, amely 
a pedagógiában „nevelési eszménnyé" lesz és irányt ad a nevelési célok rend
szerének. A nevelési cél tehát a pedagógiai munka legfontosabb szabályozó 
tényezője. A szocialista nevelés célja: a mindenoldalúan fejlett közösségi 
ember kialakítása, aki képes és kész a szocialista, majd a kommunista tár
sadalom építésében tevékenyen résztvenni.

A nevelőtestületeknek ebben a perspektívában kell látniok a célt, ismer- 
niök a megtett utat, a cél elérését szolgáló eszközöket, módszereket és vég
rehajtanak a konkrét feladatokat. Erre csak eszmeileg, politikailag és pe
dagógiailag egységes tantestület képes.

Az egység megvalósításának jól ismert alapelve a kommunista célratörés 
és eszmeiség. Ez nevelésünk tartalmának legfontosabb része. Minden peda
gógustól elvárja társadalmunk, hogy a nevelés célja érdekében, marxista- 
leninista világnézet alapján végezze a munkáját. A pedagógus világnézete 
nem magánügy! A marxista világnézet, a politikai tisztánlátás és a társadal
mi cél vállalása a szocialista pedagógiában szakmai követelmény is.

A cél és eszmeiség érdekében a tantestületek világnézeti-politikai szem
léletének formálása a pártszervezetek és az iskolavezetés közös feladata. 
Megvalósítása csak úgy lehet eredményes, ha rendszeresen foglalkoznak a 
legfontosabb ideológiai kérdésekkel és a pedagógiai feladatok ideológiai 
vetületeivel.

Mindezzel párhuzamosan a politikai eszmecserék igénye is jelentkezik. 
A közoktatásban senki sem lehet politikailag közömbös, hiszen a pedagógia 
a politikával szorosan összefüggő tudomány, a nevelés gyakorlata pedig poli
tizáló munka. Aktív, cselekvő politizáló fiatalokat csak aktív, politizáló peda
gógusok tudnak nevelni. Alapos politikai tájékozottság nélkül nem lehet 
a dialektikus egységet megvalósítani a nevelés célja és eszközei között.

A tantestületi egység kialakításának döntő láncszeme a közösségi neve
lés, mert a szocialista nevelés céljában, eszközeiben, eljárásaiban közösségi 
jellegű. A kollektivitás, a közösség céljaiért, feladataiért végzett munka csak 
egységes nevelőközösségi keretek között alakítható ki. Jobban tudatosítani 
kell a nevelők szemléletében, hogy a közösségformálás az egységes pedagó
giai ráhatás függvénye. Ennek kell érvényesülni a közösség szervezésénél, 
belső normáinak kialakításánál és az értékelésben alkalmazott módszereknél 
egyaránt.
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Nagy szükség lenne arra, hogy az osztályfőnöki munkaközösségek fej
lesztésénél következetesen alkalmazzák a nevelési elvek gyakorlati realizá
lását:

-  A közösség belső összetartó ereje annál erősebb, minél nagyobb az 
egyes gyermekek tényleges részvétele a közösségi célok, feladatok ki
dolgozásában és megvalósításában. így vezeti az egyént a közösség a tár
sadalmi élet gyakorlatában.
-  Minden tanulót kapcsoljanak be az egyéni megbízatások rendszerébe 
tanórán kívül. A megbízatások erősítsék az egyén kapcsolatát a feladat
tal és társaival.
Jól ismert tétele a pedagógiának, hogy a gyermek nevelése csak tevé- 

kenység útján történhet, amelyet a legszélesebben kell értelmezni: szellemi, 
fizikai tevékenységet egyaránt. Fontos a tanuló tevékenykedtetését sokrétűvé 
tenni, helyesen koordinálni, célját és értékét tudatosítani. A tevékenység így 
alakul szükségletté a személyiségben.

A tanulói tevékenység széles skálájának alkalmazása minden nevelő 
munkájában gazdagon érvényesülhet:

-  tanítási órán, csoportfeladatok tervezésénél, végrehajtásánál, ellenőr
zésénél;
-  az iskolán belül a különböző korosztályok közötti kapcsolat kialakítá
sában, egymás segítésében és patronálásában;
-  a Házirend betartásában, az egészséges napirend és életrend tanulói 
önellenőrzésének kialakításában;
-  az ifjúsági szervezeten belül akciók során,-
-  a családi környezetben kialakított tevékenységben;
-  a társadalmilag hasznos munkavégzések alkalmával (parkosítás, hul
ladékgyűjtés, mezőgazdasági munka, az iskola -  lakóhely, városunk 
óvása, szépítése);
-  minden közéleti tevékenységben (kulturális szemlék, versenyek, ün
nepélyek, kiállítások, gyűjtőmunka, kirándulások, önkiszolgálás, ifjú
sági parlamentek, stb.).
A közoktatás gyakorlatában még mindig nem fordítunk elegendő figyel

met a humanizmusra és a pedagógia optimizmusra. Minden gyermekben van 
olyan pozitív vonás, amely az eredményes ráhatás kiindulópontja lehet! A 
személyiség megismerése alapvető feltétele a fejlesztésnek. A nevelő kollek
tíváknak a marxista személyiség-elmélet legújabb eredményeinek megismeré
sével -  alkalmazásával -  többet kellene tenniök e területen. Minden gyer
meket egyéni fejlődési lehetőségének optimális szintjére kellene eljuttatni. 
Ezért valamennyi pedagógusnak magáévá kell tennie azt a tételt, hogy min
den gyermek személyisége formálható, fejleszthető, és e folyamatban megha
tározó a társadalmi hatás: a környezet és a nevelés. Erősíteni kell a gyerme
kek egymáshoz és a felnőttekhez fűződő kapcsolatát. Az őszinte, tisztelet
tudó, másokat becsülő és segítő szocialista együttélés normáit jobban kell 
tudatosítani és alkalmazni. Ez érvényesüljön a munkában, szórakozásban 
egyaránt. A nevelőközösségnek példát kell ebben mutatni mindenekelőtt a 
tanulókkal való bánásmóddal, törődéssel.

A magatartási rendellenességek forrása legtöbbször a személyiség tár
sadalmi-közösségi kapcsolatainak torzulásában rejlik. A gyermekszeretet és 
a pedagógusfelelősség azt diktálja, hogy az okot kell megkeresni. Büntetés
sel ez nem gyógyítható. Olyan érzelmi kötődés kialakítására van szükség.
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amely kiiktatja az elmagányosodás lehetőségét, önbizalmat és akaratot ad 
a jóra való törekvés megerősítésében. A nehezen nevelhető gyermekekről 
a pedagógus nem mondhat le, mert ez nevelői kudarc lenne.

A nevelés mint céltudatos és tervszerűen szervezett hatásrendszer akkor 
tud eredményesebben funkcionálni, ha a különböző nevelési tényezők együtt
működésére törekszik iskolán belül és iskolán kívül egyaránt. A nevelés tár
sadalmi feladat, de a hatásrendszer központja az iskola, amely a koordinálást 
csak tervszerű munkával tudja megoldani. Minden nevelési tényezővel sajá
tos kapcsolat kiépítésére van szükség.

Ennek érdekében sokkal jobban kell törekednie az iskolának a fejlesz
tő hatású társadalmi, közösségi kapcsolatok kialakítására. Keresni kell a le
hetőségét, hogy az alkotó munkáséletet, annak értékes produktumait jobban 
megismerjék fiataljaink. A fizikai munka egyenrangúságának elismerése, a 
tehetség marxista értelmezésével és gyakorlati megvalósításával is összefügg. 
Nagyobb becsületet kell szerezni a termelő munka minden ágának. Mindez 
a tanuló pályaérettségét, pályaválasztását is fokozatosan alakítja. A társada
lom felé nyitott iskola bevonja a tömegszervezetek és mozgalmak képvise
lőit, és aktív együttműködésüket kéri a nevelőmunkában. Így sokoldalú, 
közvetett és közvetlen hatás erősítheti az iskola nevelőmunkáját.

Jól szolgálja a célt, ha alkalmanként meghívják a lakóterület párt, állami, 
társadalmi szervezeteinek képviselőit nevelőtestületi megbeszélésekre, ün
nepélyekre, tanulókkal való beszélgetésekre. Jelentősen segítené ez a nevelő- 
testület látókörének szélesedését, a társadalmi környezet pedagógiai látás
módját, együttesen pedig az ifjúságért érzett felelősségtudatot.

Ugyanilyen céllal többször vegyen részt mind több nevelő és tanuló a 
lakóterület és az üzemek -  intézmények társadalmi akcióiban: ünnepélyeken, 
társadalmi munkákban stb.

Jobban lehetne élni azzal a lehetőséggel is, hogy a szocialista brigádok 
vagy az üzemi KISZ-szervezetek 1-1 kiváló dolgozóját szakkörök, hobbikö
rök, kirándulások vezetésére kérnék fel.

A nevelési hatásrendszer egyik legfontosabb bázisa a család. Nagyon 
fontos, hogy az együttműködésben a nevelési célok elsődleges szerepet kap
janak. A szülőket a nevelésben egyenrangú partnerül kell megnyerni az is
kolának.

-  A szülők ismerjék meg az iskola Házirendjét, nevelő-oktató munká
jának célját, módszereit. Jól segíti ezt több bevált forma, pl. a „nyílt 
napok" szervezése.
-  Az iskolavezetés a tervező-szervező munkába is jobban bekapcsol
hatná a szülők szélesebb körét.
-  A nevelők családlátogatása sokrétű, bizalomra épülő, segítőkész le
gyen. A szülőket rendszeresen informálják gyermekük munkájáról, sze
mélyiségének alakulásáról. A tájékoztatásban kerülni kell az egyoldalú
ságot, törekedni a tanuló pozitív tulajdonságainak és tevékenységének 
megerősítésére.
A személyiségfejlesztést csak tudatosan, tervszerűen és a pedagógiai 

hatások törvényszerűségeinek ismeretében lehet eredményesen megoldani. 
A nevelés tervezését a személyiség komplex ismeretére kell alapozni, egyéni 
sajátosságainak figyelembevételével. El kell érni, hogy a tanulóknak világos 
és pontos ismereteik, fogalmaik legyenek a valóságról, és hogy magatartásuk 
ezzel összhangban legyen. Éppen ezért sokkal nagyobb figyelmet kell for
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dítani a tapasztalatszerzésre, az életszerűségre, a cselekedtetésre és a helyes 
szokások kialakítására.

A személyiségfejlesztés módszerénél céltudatosan kellene alkalmaznia 
minden nevelőnek a felvilágosítást, meggyőzést, az érzelmekre hatást, mind
ezzel formálni az akaraterőt és a magatartást. A tevékenységben fontos a 
különböző normák alkalmazása, gyakoroltatása, amelyet a követelés, a meg
bízás és az ellenőrzés módszere segít.

A személyiségfejlesztés e sokrétű folyamatában nagyobb szerepet kell 
kapnia az ösztönző, serkentő módszereknek: biztatás, elismerés, dicséret, 
jutalmazás. A tantestület követelménye nyílt, egyértelmű, reális, teljesíthető 
és kövekezetes legyen.

Nagy nevelési károkat okoz a fiatalok megítélésének gyakran tapasztalt 
egyoldalúsága. A személyiség értékelését sokoldalúvá kell tenni. A tanulmá
nyi eredményszint mellett beállítottságának egész rendszerét, aktivitását, kö
zösségi felelősségét, erkölcsi, jellembeli érettségét, fegyelmezettségét is mér
legelni kell.

Rendkívül fontos és sürgős, hogy a komplex értékelés gyakorlata ala
kuljon ki mind az egyes nevelők, mind a nevelőkollektíva munkájában. Ez az 
értékelés terjedjen ki a tanórai és tanórán kívüli tevékenységre. Elsősorban 
a pozitívumok megerősítése érdemelne nagyobb figyelmet, mert leginkább 
ez ad ösztönzést a többre és a jobbra. Nem lehet egyetlen tanulót sem egyér
telműen negatív kategóriába sorolni.

A tanulók értékelését a jelenlegi szokásoknál megbízhatóbb és sokolda
lúbb ismeretekre kellene alapozni. Tükrözze az értékelés a tanulók fejlődését 
befolyásoló tényezőket, kapcsolatrendszerét, pillanatnyi szintjét és fejlődése 
irányát. Rubinstein 3 tényező figyelembevételét tartja meghatározónak az 
értékelésnél: mire törekszik, mire képes, mit valósít meg. Tükrözzék ezt sok
oldalúan az iskolai személyiséglapok!

Különös gondot kell fordítani arra, hogy a tanulót állandóan fejlődő, 
változó személyiségként értékeljék. Nem lehet megengedni, hogy 1-1 helyte
len viselkedés évekig befolyásolja a tanuló értékelését, megítélését.

Valamennyi gyermek képességeinek teljes kibontakoztatása az egyenlő 
feltételek megteremtésével oldható meg. A családi körülmények ismeretére 
alapozva többet kell tenni azokért a gyermekekért, akiknél az azonos mű
veltségi szintre hozást az iskolának kell megoldani.

A korszerűen gondolkodó pedagógus ma már alapkövetelményként tá
masztja saját munkája iránt, hogy a tanítási órán meg kell tanítania és gya
koroltatni kell az ismereteket. A tanuló otthoni munkájához is több módszer
tani útmutatást kellene adni. Jobban megtanitani őket az egyes tantárgyak 
gazdaságos és eredményes tanulásának módszereire. Bátrabban lehetne ösz
tönözni a tanulókat a tananyagon kívüli ismeretszerzésre (olvasás, gyűjtő
munka, tv- és rádióadások hallgatása, múzeum- és könyvtárlátogatások).

Az iskolai nevelésnek számtalan feladatot kell megoldani. Sok tapaszta
lat azonban azt jelzi, hogy közülük megkülönböztetett figyelmet érdemel a 
világnézeti, a testi és a munkára nevelés.

A világnézeti nevelés valamennyi tantárgy és nevelési terület állandó 
eleme, önálló, alkotó gondolkodásra és vitakészségre kell felkészíteni a fia
talokat a különféle ideológiai hatások közötti eligazodásban. Ez -  iskola
típustól függően -  különböző szinten történhet. Gyakoribbá lehet és kell tenni 
a világnézeti, politikai és erkölcsi kérdések megtárgyalását.
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A testi nevelés célja: életerős, kiegyensúlyozott, tevékeny ember kiala
kítása. Nagyon fontos ezért az iskolai testnevelés feltételeinek és módszerei
nek javítása. A testi nevelés lehetőségeit a szabad idő hasznos eltöltésével 
is szélesíteni kell.

Fontos feladat az iskola feltételeinek fokozottabb kihasználása és a 
tanórán kívüli szabad sportolás, játék lehetőségének bővítése. Fokozni kelle
ne a turisztika népszerűségét, összekapcsolva akadályok leküzdésével és más 
erőkifejtést igénylő játékos tevékenykedtetéssel. A fizikai erőnlét fejlesztése 
mellett a testi nevelés fokozottabban jelentse a testápolás, az egészséges 
élet- és munkafeltételek iránti igény, az egészséges életrend, életritmus kiala
kítását. Mindezek együtt teszik képessé fiataljainkat arra, hogy a szocialista 
építőmunkában és az életben helytálljanak, hazánkat megvédjék, életerős, ki
egyensúlyozott, optimizmussal áthatott, tevékeny emberré váljanak.

A munkára nevelés a rendszeres, lelkiismeretes munkavégzés szükség
letének kialakítását, a munka eredményének megbecsülését jelentse. Minde
nekelőtt a tanulás rendszeressége, az egyéni aktivitás az elsődleges, amely a 
felelősséget és a helyes munkaszokásokat kialakítja.

Összegezésül elmondhatjuk, hogy a tantestületi munka eredményességé
nek legmegbízhatóbb mércéje a gyermekek neveltségi szintje. Ezért nagysze
rű lenne, ha minden nevelő szemléletében egyértelművé válna az a felismerés, 
hogy valamennyi gyermek saját képességrendszerének megfelelően fejlődik, 
ennek értékét pedig nagymértékben az határozza meg, hogy az iskola el 
tudja-e juttatni őt fejlődésének optimális szintjére.
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DR. BÁRDI LÁSZLÓ:

A TANKÖTELEZETTSÉGI TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSA BARANYA MEGYÉBEN

A kötelező iskoláztatás mutatóinak jelentős javulását a szocialista közokta
tás átfogó nagy eredményei között tartjuk számon. A fejlődés igazolására hi
vatkozhatunk mindenekelőtt arra a tényre, hogy míg Magyarországon a 15 
éves és idősebb népességből 1930-ban általános (elemi) iskolai végzettséggel 
rendelkezett a lakosság 12,9%-a, addig 1973-ban már 55,6%-a! E történelmi 
siker Baranyára is jellemző, mert napjainkban az általános iskolát végzettek 
aránya t ö b b s z ö r ö s e  lett a háború előttinek. A dinamikus fejlődést jel
zik a legutóbbi népszámlálási adatok is:

a) Baranya megyében analfabéta (a 10 éves és idősebb lakosságból):
az 1960-as népszámlálás idején: 4,8%,
az 1970-es népszámlálás idején: 3,2%.

b) Baranya megyében 8 osztályt végzett (a 15 éves és idősebb lakosság
ból) :

az 1960-as népszámlálás idején: 25,3%,
az 1970-es népszámlálás idején: 44,0%.

A hatalmas fejlődés mellett a számok ugyanakkor nem csekély megol
dandó feladatra is felhívják figyelmünket; megyénk hátrányos lakosságössze
tétele, településszerkezete is nyomasztó súllyal nehezedik ránk. (Ugyanakkor 
azért azt is jegyezhetjük, hogy a fenti adatoknál kedvezőbb a valóságos 
helyzet, hiszen a tankötelezettségi rendelkezés a 16 éves korhatárt veszi ala
pul, míg a népszámlálási statisztika a 15. életévet!).

Néhány bevezető gondolat a tankötelezettségről

Jóllehet a továbbiakban Baranya megye helyzetét -  eredményeit és problé
máit -  foglaljuk össze, bevezetőben szükségesnek látszik megtenni néhány át
fogóbb észrevételt, mert ezek az országos rendezést igénylő kérdések meg
határozzák, befolyásolják a helyi teljesítés mértékét is.

A tankötelezettséget alapvető állampolgári jognak és kötelességnek te
kinthetjük. Ennélfogva teljesítési feltételeinek biztositása, a teljesítés mérté
kének megkövetelése, ellenőrzése nem tekinthető csupán szűk pedagógiai.
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művelődéspolitikai feladatnak. Annál messze többről van szó: egyetemes 
társadalompolitikai ügyről, össztársadalmi érdekről és feladatról.

Ebből következik, hogy az említett teendőkbe az eddigieknél jobban be 
kell kapcsolni az iskolán kívüli szerveket és intézményeket is. Például a tanu
lónyilvántartás és átjelentés jelenlegi -  nem eléggé hatékony -  rendszerét 
célszerű lenne összekapcsolni a népességnyilvántartás sokkal korszerűbb és 
hatékonyabb rendszerével; vagy: kívánatos lenne rendeletileg szabályozni a 
munkahelyek kötelezettségeit az általános iskolai végzettséggel nem rendel
kező dolgozóik esetében.

Azon túl, hogy a tankötelezettség sikere az egész társadalom támogatá
sától is függ, természetesen elsődlegesen művelődésügyi feladat marad tovább
ra is. Nem lehet azonban egyoldalúan iskolai teendőként értelmezni. Megol
dása napjainkban komplex művelődésügyi stratégiát igényel.

Néhány mérlegelést érdemlő kérdés

A szülők megnyerése, esetleges ellenállásuk legyőzése miatt célszerű az anya
gi kérdéseket is számításba venni.

Az 1961. III. törvény 5. §-a szerint , , . . .  a tanköteles gyermek oktatása 
ingyenes . . .". Ez így igaz és nagyszerű. Hazánkban a tanköteles gyermek 
oktatása valóban ingyenes, de iskoláztatásuk eléggé költséges, sőt ennek 
tendenciája növekvő. A tankönyveken, füzeteken túl egyre több -  s a kor
szerű oktatás térhódításával növekvő számú -  kiegészítő eszköz szükséges 
(kötelezően) a tanuláshoz: munkafüzetek, feladatlap-sorozatok, logikai kész
let, földrajzi és történelmi atlasz, testnevelési és gyakorlati foglalkozási fel
szerelés, tisztasági csomag stb.

A tankötelezettség nemcsak kötelesség, de ugyanakkor mindenkinek 
alapvető emberi joga is. E jog kielégítésére azonban jelenleg -  közismerten -  
csak erősen szórt körülmények között van lehetőség. Napjainkban a tanköte
lezettség már nem lehet egyenlő csupán a „minimális oktatási ellátottság" 
biztosításával. Ezen túl joga van mindenkinek az „optimális oktatási ellátott
sághoz", vagyis szakképzett pedagógushoz, megfelelő felszereltségű iskolához, 
diákszociális ellátáshoz, a képességeket kibontakoztató szakkörökhöz, szako
sított tantervű osztályokhoz, iskolai könyvtárakhoz, sportlétesítményekhez. 
Éppen ezért az iskolák között meglévő szintkülönbség megszüntetése nem 
csupán az oktató-nevelő munka színvonalának kiegyenlítése miatt fontos, 
hanem a tankötelezettség egyenlő teljesíthetőségének korszerű és homogén 
teltételei miatt is!

Minden erőfeszítés ellenére nem megoldott a növekvő létszámú cigány- 
tanulók beiskolázása és további iskoláztatása.

Ismeretes, hogy a cigányság nem tekinthető önálló nemzetiségnek -  de 
ettől még önálló nyelvük van. Ugyanakkor számos, valóban objektív ok 
miatt (pl. a megfelelő nyelvi felkészültségű pedagógusok és tankönyvek hiá
nya miatt) nem részesülhetnek -  az Alkotmány ellenére sem -  saját anya
nyelvükön oktatásban. Emiatt igen nagy már az induló hátrányuk is, s osz
tályismétlésük egyik gyakori oka a magyar nyelv nem kellő szintű ismerete.

Ha igazuk van demokráfusainknak, s 25 éven belül -  ezredforduló
ra -  a cigánylakosság hazai létszáma eléri az 1 millió főt, végképp nem tud
juk megkerülni, a problémát. Szükséges lenne központilag megoldást keres
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ni, azt megfelelően előkészíteni és bevezetni (például az egyéves kötelező 
magyar nyelvi előkészítőt).

Részben hasonló gondokra figyelhetünk fel a nemzetiségi tanulóknál. 
Részükre főleg aprófalvainkban nehéz megszervezni a nemzetiségi anya
nyelvi oktatást. Talán az Iskolatelevízió is töprenghetne a nemzetiségi tan
órák, adások bevezetésén.

Az iskoláskor kezdetén jelentkező nyelvi hiányosságok felszámolása 
miatt Ítéljük fontosnak az iskolaelőkészítő tanfolyamok Baranyában alkalma
zott újszerű nemzetiségi tormáját.

Tulajdonképpen igazgatási szempontból is egyértelműbben, hatékonyab
ban kellene szabályozni néhány kérdést, s ebből a szempontból is jelentős az 
Oktatási Minisztérium néhány új kezdeményezése.

Mindenekelőtt a felmentések, a mulasztások, az osztályzóvizsga-kötele- 
zettség és a felnőttoktatási kötelezettség tárgykörei érdemelnének módositott 
előírásokat.

Szembe kellene nézni azzal is, hogy a tankötelezettség egyáltalában tel
jesíthető-e „maradéktalanul", vagy törvényszerűen kell számolni a lemara
dók bizonyos hányadával (pl. a fiziológiai okokból képezhetetlenekkeí.) 
Talán megállapítható lenne pszichológiai, orvosi, szociológiai vizsgálatok
kal egy „optimális tankötelezettségi hányados", amely szükségszerűen nem 
lehet azonos az érintett korosztályok „maradéktalan" 100%-ával.

A tankötelezettség teljesítésének helyzete Baranyában

A feladat teljesítése hosszú évek óta irányító munkánk egyik központi kér
dése, mert azt a szocialista közoktatás legfontosabb mutatójának tekintjük.

Megvalósulását kettős irányban igyekszünk elősegíteni: törekvésünk az, 
hogy egyrészt minél többen végezzék el az általános iskolát lehetőleg év
vesztés nélkül, másrészt, hogy e „minimális" programon túl mindenkit segít
sünk képességeinek minél sokoldalúbb kibontakoztatásában.

Megyénkben a tankötelesek beiskolázása 98,2°/q-os. Ez az arány évek 
óta hasonló szinten mozog, s közelítően megegyezik az országossal. Ezt azért 
is értékeljük jó eredménynek, mert az országos helyzetnél jóval kedvezőtle
nebb településszerkezetünk, s ennek következtében iskolahálózatunk is (a 
szétaprózottságra jellemző, hogy négy és félszázezres lakosságú megyénk
nek több általános iskolája van, mint a kétmilliós Budapestnek). Bár ilyen 
körülmények között a beiskolázás nagyobb nevelői erőfeszítéseket igényel, 
de ellenőrzéseink során a megnövekedett beiskolázási fegyelmet figyelhet
tük meg.

A felmentések mértéke sokéves távlatokban ingadozóan csökkenő (lásd 
a Mellékletben), de legnagyobb az 1. osztályban: 1971-től 1975-ig 2,4%-ról 
2,6%-ra (155 ill. 174 tanuló) változott az iskolaéretlenség, képezhetetlenség 
miatt felmentettek száma. A vizsgált perióduson belül 4,2% volt a legmaga
sabb arány (261 tanuló). Ezek az arányok rosszabbak az országos mértéknél.

Két tanév felmentési adatait részletesebben is megvizsgáltuk, s ezek 
elemzésekor kitűnt, hogy az 1. osztály után a 7., majd a 6. és az 5. osztály
ban fordul elő a legtöbb felmentés. Az utóbbiak elsőrendű oka a túlkoros
sággal függ össze. (Részletesebben a Mellékletben.)

A felmentések törvényességét évek óta következetesen ellenőrizzük, s 
részben ezért is javul, válik körültekintőbbé azok elbirálása. A jólismert igaz
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gatási hiányosságok mellett egy kevésbé felismert, de annál gyakoribb jelen
ségre kell utalnunk: a 14 éves korban engedélyezett felmentések nem egy 
tanévre, hanem gyakorlatilag a tankötelezettség teljes hátralévő idejére vo
natkoznak -  szabálytalanul. Való igaz azonban, hogy az iskola nem képes 
figyelemmel kísérni az onnan kilépő tanuló életútját (már csak ezért is ér
demes lenne átadni a felmentettek névsorát a családgondozói feladatokat is 
ellátó hivatásos pártfogói hálózatnak!).

Az osztályozóvizsgák kötelezettségének megtartásában évek óta nem 
tudunk előrelépni; esetleg, ha részükre is bevezetnénk olyasféle k ö t e l e z ő  
korrepetálást, mint a be nem iskolázható értelmi és mozgási fogyatékosok 
számára (Eredményesebbnek bizonyul a felnőttoktatásra történő átirányítás, 
főleg a különleges „fiatalkorú" osztályok szervezésével Pécsett). A szociális, 
morális indokkal történő felmentések tűnnek pedagógiailag a legmegalapo
zatlanabbaknak (a gyermek egy még lazább, ellenőrizhetetlenebb helyzet
be kerül -  de erről már nem „köteles" tudni az iskola.. .).

A tankötelezettség teljesítése, a 8 osztály elvégzése javuló irányú. A 
megye általános tendenciáit jelzik, hogy a lemorzsolódás

1965/66-ban: 28,2%,
1970/71-ben: 26,7%,
1973/74-ben: 24,1%.

Az egyértelmű javulás ellenére is elmarad még Baranya az országos át
lag (18,7%) mögött.
Az országosnál kedvezőtlenebb teljesítmény néhány oka:

-  a sajátos aprófalvas településszerkezet, amely előnytelen iskolaháló
zatot eredményez;
-  az iskolák nagy többsége (327-ből 237) részben osztott és osztatlan 
kisiskola;
-  bejáróink részesedése csaknem kétszerese az országos aránynak; 10% 
felett;
-  kedvezőtlenek népességviszonyaink: a cigánytanulók aránya 9,3% 
(országosan csak 5,8%) ;
-  viszonylag magas a képesítés nélküli nevelők száma (státuszon 139 
fő, gyakorlatilag 300 fő felett a helyettesekkel együtt);
-  különösen kedvezőtlen, hogy gyakori a kulturális hátrányok halmozó
dásának jelensége (óvoda hiánya vagy képesítés nélküli óvónő, majd 
képesítés nélküli pedagógus, összevont osztály, alacsony felszereltségi 
szint, bejárás, cigánytanulók stb.).
Fontos törekvésünk, hogy az iskolába minél kisebb hátránnyal kerül

jenek be a tankötelesek. Az iskolaelőkészítés feladatát legjobban az óvoda 
tudja megoldani. Részben ezért, részben a szociális funkció teljesítését igény
lő társadalmi nyomás miatt rendkívül gyors fejlesztési ütemet sikerült elér
nünk (megközelítően két százalékkal az országos arány felett, s ebben ki
magasló szerepe volt a Pécsi Városi Pártbizottság óvodaépítő akciójának). Az 
érintett korosztályok óvodai elhelyezése 66,4%-os (városokban még 10-15%- 
kal magasabb). Az itt folyó előkészítés jelentőségét mutatja, hogy egy 1972- 
es célvizsgálatunk szerint az óvodába nem járt 1. osztályosok körében csak
nem kétszeresen több volt az osztályismétlők száma, mint a volt óvodások 
között.

Igen nagy a mennyiségi és minőségi fejlődés az iskolaelőkészítö tanto-
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lyamok szervezésében. E foglalkozásokon 1967-ben 6 iskolában 60 gyermek, 
legutóbb pedig már 1929 gyermek vett részt. Alaposan megnőtt a tanfolya
mok időkerete és szervezettsége is. Az iskolára történő előkészítettség 1971- 
től összességében 56,5%-ról 88,7%-ra emelkedett (ezen belül az óvodából 
jöttek aránya 45,6%-ról 59,6%-ra, az előkészítősöké pedig 10,5%-ról 29,1%- 
ra) 1971-ig.

Jelentősen megnőtt az egészéves előkészítők száma. Ez 4 iskolában már 
évek óta működik; 1973/74-ben 8 újabb helyen indultak ilyen csoportok. 
1974. októberétől 21 iskola 23 csoportjában már 487 fővel indultak meg 192 
órás előkészítő foglalkozások. Sajnos, a lemorzsolódások száma elég magas, 
főleg a cigánygyermekek körében.

Az előkészítő tanfolyamok színvonalasabb vezetését jól segítették az érin
tett nevelők számára szervezett megyei továbbképző tanfolyamok. A legutób
bi tanév 6629 első osztályosából 436 volt az osztályismétlő, tehát első ízben 
járt első osztályba 6193 gyermek. Óvodában és tanfolyamokon előkészítést 
kapott 5885 gyermek; ez az arány már 95%-os, s a felkészítetlenek 5%-os 
aránya „már csak" 308 tankötelest jelent. Sajnos, létszámuk rendkívül szét
szóródik az apró települések között.

A korrekciós osztályok kísérleti megszervezése is kedvező tapasztalato
kat hozott. Folyamatosan vesz részt e munkában

2 év óta 1-1 iskola Pécsett és Komlón,
3 év óta 1 iskola Komlón, s ehhez a tanév kezdetétől Pécsett 3, Komlón 

2 újabb iskola csatlakozott. Munkájuk értékes, pedagógiai előnyeik vitat
hatatlanok. Amíg azonban szervezeti okok miatt nem oldható meg, hogy 
minden arra rászoruló részesülhessen a korrekciós osztályok intenzív neve
lőmunkájában, addig tömegméretű javulásról nem beszélhetünk.

A kompenzáló beiskolázási kísérletben Mohács város óvodái vesznek 
részt. A kísérleti foglalkozásokon résztvett gyermekek az általános iskola el
ső osztályaiban jó eredménnyel állnak helyt.

Az alsó tagozatosok eredményes iskoláztatását jól segíti az 1. osztályo
sok évismétlésének megszüntetését célzó kísérlet. Ennek indításakor -  az 
1972/73. tanévben — 14 iskola 26 első osztályában szerveztük meg. Egy 
évvel később már 28 iskola 49 első és 26 második, majd a következőben 
már 71 iskola 124 első és 42 második osztályában folyt a kísérlet.

Az 1. osztályra koncentrálódó erőfeszitéseink szép eredményeket hoztak
1971-től a legutóbbi tanévig:
az osztályismétlésre bukottak aránya 6.0%-ról 3,1%-ra,

(527 tanulóról 258-ra),
a kimaradtak aránya 1,5%-ról 0,9%-ra 

(154 tanulóról 89-re),
a tanévet vesztettek összlétszáma 10,0%-ról 7,8%-ra javult 

(859-ről 693 tanulóra);
egyedül az osztályozatlanul maradt tanulók számában van enyhe emel

kedés: 2,7%-ról 3,9%-ra.

A színvonalasabb oktatás érdekében nagyfokú körzetesítést hajtottunk 
végre, s ennek eredményeként a tanulóknak 97,4%-a részesül szakrendszerű 
oktatásban.

A távlati megoldás feladatait komplex körzetesitési tervben dolgoztuk
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ki, amely többek között magába foglalja az iskolák koncentrációjának meg
gyorsítását; a körzeti iskolák sokoldalú megerősítését; a bejárás felgyorsí
tását; a diákotthoni férőhelyek növelését.

Nagy fontosságot tulajdonítunk a diákszociális intézményeknek is. 
A napközis ellátottság aránya már 1970/71-ben meghaladta az országos szin
tet (23,2%, ill. 18,8%). Ez a jelenlegi tanévben 32,04%-ra emelkedett (or
szágosan: 27,7%). A tárgyi ellátottság már nem ilyen kedvező, jóllehet az 
iskolafenntartó helyi tanácsok sok ezirányú erőfeszítést tettek.

A bejáró, valamint a napközi otthonos és diákotthonos tanulók többlet- 
kiadásainak enyhítésére a helyi tanácsok alkalomszerű és rendszeres segé
lyeket adnak. Ennek mértéke a tényleges szükségletek alatt van: 100 bejá
róból megközelítően csak 5 kap állandó támogatást utazási költségeihez.

A tankötelezettség teljesítését erősen nehezíti a cigány lakosság magas 
száma. Nemcsak létszámuk haladja meg az országos átlagot, de a növeke
dés üteme is erős. A jövőben nem kis gondot jelent a jelenlegi beiskolázási 
mutatók megtartása, sőt javítása a növekvő létszámok mellett.

Létszámuk:
1970/71-ben: 4339 tanuló -  8,6% (országosan: 5,3%),
1974/75-ben: 4174 tanuló -  9,3% (országosan: 5,8%).

Lassan javuló eredményei vannak iskoláztatásuknak, s bár megoszlásuk 
a nyolc osztályban megfelelőbb a korábbi éveknél, többségük még mindig 
az első osztályban, ill. az alsó tagozaton reked meg. Ezt bizonyítja a túl
korosok magas száma:

1974/75-ben a 881 cigány első osztályosból
1 évvel túlkoros 225- 25,5% (országosan: 22,5%),
2 évvel túlkoros 102-11,6%  (országosan: 11,6%),
3 és több évvel 107-12,1%  (országosan: 13,9%).

Az elmúlt évben az 1. osztályos cigánytanulók 40,1%-a lett tanévvesz
tes (országosan 41,1%) — nem csekély mértékben nyelvi hiányaik miatt!

A 4174 cigánytanulóból saját osztályában túlkoros 2502 fő -  59,9%. 
Iskolába járásuk enyhe javulását mutatja az, hogy az előző tanévi létszámból 
258 volt a felmentett (6,5%, míg országosan 8,1%). Ezen belül sajnos igen 
magas az elsős felmentések száma: 120 fő, vagyis az elsős cigánytanulók
15%-a.

Tankötelezettségük jobb teljesítése érdekében a következőket tettük:
— az előkészítő foglalkozásokon 366 cigánytanuló vett részt, az összes 

előkészítő 18,9%-a (országosan 12,8%);
— az egészéves előkészítőkön 160 cigánytanuló vesz részt (32,9%);
— növekszik a cigánytanulók aránya a napközi otthonokban:

1970/71-ben 924 napközis cigánytanuló -  22,3%,
1974/75-ben 1528 napközis cigánytanuló -  36,6%,
(országosan: 19,8%).
Közülük 1171 fő ingyen étkezik, a napköziben étkező cigányok 
76,6%-a (országosan: 33,3%).
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-  9 iskolánkban 26 „egésznapos" csoport működik, s a 657 tanulóból 
148 cigány;

-  a diákotthonban elhelyezettek száma 1970-től 24-ről 73-ra nőtt, s ez 
a diákotthoni összlétszámnak 17,7%-a (országosan 4,8%)

-  a részükre átmenetileg külön szervezett cigány tanulócsoportok szá
ma: iskolában 6, napköziben 5. Baranya területén ezeken kívül 3 
óvodai, 24 iskolaelőkészítő, 73 általános iskolai és 27 napközi ott
honi csoportunk van, ahol a tanulóknak legalább fele cigány.

Ismeretes, hogy az értelmileg, érzékszervileg fogyatékos, de képezhető 
gyermekek gyógypedagógiai iskolákban tesznek eleget tankötelezettségük
nek. Létszámuk erősen emelkedik: 1965/66-ban 860 fő, jelenleg 1375 tanuló 
(a növekedés 60%-os!).

A létszám növekedése ugyanakkor nem a tényleges értelmi fogyatéko
sokat jelenti, hanem csak a beiskolázottakat. Adataink szerint a beiskolázat- 
lanok létszáma is nő:

1971-ben 43 fő (közte 1 fő imbecillis),
1974-ben 54 fő (közte 27 fő imbecillis) tanköteles beiskolázását nem 

tudtuk biztosítani férőhely hiányában.
A kisegítő iskolai hálózatban is komoly gondot okoz a megye aprófal

vas szerkezete; csak minden ötödik körzeti iskolánkban működik kisegítő 
osztály vagy tagozat.

A jelenlegi tanévben a beiskolázott értelmi fogyatékosok 30%-a cigány- 
tanuló, 22 tanulócsoportban 50% felett van a cigánytanulók aránya.

A beiskolázottak felének napközi otthoni vagy nevelőotthonos ellátást 
biztosítunk. Mintegy 20%-uk állami gondozott, s ez az arány messze ma
gasabb, mint a „normál" gyerekek körében.

Megyénkben lezárult a fogyatékosság súlyossága szerinti, debilis-imbe- 
cillis szelekció első szakasza. A foglalkoztató iskolákban a tanulócsoportok 
többsége kettős összevonású.

Igen kritikus az abszolút túlkorosak helyzete, akik többségükben 18 éves 
korukig sem végzik el a kisegítő iskola 8 osztályát.

Az 1974/75-ös tanévben az abszolút (3 vagy több évvel) túlkoros tanulók 
száma és aránya osztályonként:

1. osztályban:
2. osztályban:
3. osztályban:
4. osztályban:
5. osztályban:
6. osztályban:
7. osztályban:
8. osztályban:

49 tanuló; 
56 tanuló;
70 tanuló; 
65 tanuló;
71 tanuló; 
41 tanuló; 
11 tanuló;
9 tanuló;

24,7%,
35,2%'
38,4%,
36,5%.
42,7%,
31,7%,
12,3(l/(),
13,0%.

Az Állandó Áthelyező Bizottság létrehozásával, tervszerű működteté
sével megelőzhetők lesznek a jelenlegi beiskolázási anomáliák. Igen jelentős, 
hogy az új áthelyezési rendszer lehetővé teszi a tanköteles korba lépéssel 
e g y i d e j ű l e g  a gyógypedagógiai beiskolázást. 1974-ben az áthelyezett 
tanulók 10%-a 6 éves volt. E tendenciából következően az értelmi fogyaté
kosok iskoláiban is ki kell alakítanunk az iskolára való előkészítés megfe
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lelő formáit, s lehetőség nyílik kisegítő iskolai továbbképző tagozat szerve
zésére is. A jövő tanévben a szükségletektől függően valamennyi önálló 
kisegítő iskolánkban előkészítő osztályt indítunk (jelenleg csupán 2 gyógy
pedagógiai óvodai csoportunk van). Ez azért is fontos, mert jelenleg az első 
osztályokban a legnagyobb a bukási arány: 16%-os. Érdemes lenne meg
fontolni az ún. „automatikus továbbhaladási kísérlet" kisegítő iskolai beve
zetését.

Az új tanévtől kísérletképpen kisegítő iskolai továbbképző tagozat meg
szervezésével is próbálkozunk.

A férőhelyek fejlesztési programja szerint 1980-ra Baranyában olyan 
kisegítő iskolai hálózatot alakítunk ki, amely optimálisan képes biztosítani 
az értelmi fogyatékosok iskoláztatását, tankötelezettségük teljesítését.

Az általános iskola elvégzése után, 16 éves korukig tulajdonképpen 
kötelesek valamilyen formában továbbtanulni a fiatalok. Baranyában a 8. 
osztályt végzetteknek mintegy 90-92%-a tanul tovább: többségük szakmun
kástanuló iskolában (megközelítően 10%-kal többen, mint a középiskolák
ban). Elenyésző a továbbképző iskolások száma (évente 50 -60 fő körül). 
Ilyen iskola csak a megyeszékhelyen működik, de ez is gyakran benépesítési 
gondokkal küzd. A megye többi településén ezek az iskolák megszűntek, 
mert sehol sem lehetett a minimálisan előírt 15 főt biztosítani (érdekes, hogy 
vidéken ez az iskolatípus a legtovább Olaszon „tartotta magát", s ebben 
szerepe lehetett a pedagógiai törődésnek is).

A középiskolai lemorzsolódások aránya 12-15% körül változik, egyes 
szakmunkástanuló iskolákban ennél is több. A tanköteles koron belül kima
radó fiatalokkal rendszerint megszűnik mindenféle szervezett törődés és kap
csolattartás. Ebben a kivételt általában csak a szakmunkástanuló iskolák je
lentik, ahol következetesen szokták közölni a kimaradók névjegyzékét a 
megye egyetlen továbbképző iskolájával.

Az érvényes párt- és állami rendelkezéseken túl pedagógiai lelkiisme
retűnk is arra kötelez, hogy továbbra is egyik legfőbb feladatunknak tekint
sük a tankötelezettség jobb megvalósítását.

Kívánatos minden érintett személynek, intézménynek megkeresnie és 
ellátnia szerepét, feladatát. A megyei oktatáspolitikai irányítás is tovább 
kívánja folytatni a komplex törődés eddigi módszerét: az összehangolt politi
kai, gazdasági, szervezési, pedagógiai és igazgatási feladatok rendszerét. 
Növelni szeretnénk azokat a szervezeti formákat és módszereket, amelyek 
a munka minőségét javítják meg. A társadalmi együttműködés erősítése 
mellett a „szakmabeliek" tudatosságát, felkészültségét szeretnénk megjaví
tani a pedagógiai továbbképzési lehetőségeinkkel is.

Közhely, de való: mindez nem valósítható meg az egész társadalom 
egyetértő és egyet akaró támogatása nélkül, s ez folyamatos és tervszerű 
együttműködésre kötelez mindannyiunkat.
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Melléklet

A tanköteles korú tanulók és telmentettek létszámának alakulása Baranyában

>>
3N(/)

Teljes tanulói 
létszám

Ebből felmentett 
tanuló

A felmentettek 
%-os aránya

Közülük
cigánytanuló

o 1970—71. 1971—72. 1970—71. 1971—72. 1970—71 1 1971—72. 1970—71. 1971—72.

1. 6 521 6 366 333 251 5,1 3,9 132 111
2. 5 631 5 775 34 19 0,6 0,3 17 13
3. 5 634 5 514 44 36 0,7 0,6 24 21
4. 6 212 5 476 50 56 0,8 1,0 30 30
5. 6 519 6 324 119 126 1,8 1,9 59 69
6. 6 578 6 194 142 123 2,1 1,9 50 51
7. 6 556 6 272 136 146 2,0 2,3 35 43
8. 6 660 6 149 103 74 1,5 1,2 12 17
ÖSSZ.: 50 312 48 070 961 831 1,8 1,7 359 355
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DR. ERHARDT IMRE

A TÁRSADALMI PRESZTÍZS ÉS MEGSZOKÁS BEFOLYÁSA A FIATALOK 
ISKOLA- ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSÁRA

A Baranya megyei Tanács Művelődés- és Ifjúságpolitikai Bizottsága Pálya- 
választási Albizottsága vizsgálatot végzett a megye négy munkáslakta iskola
körzetében. A vizsgálat célja:

Diagnosztizálni, hogy társadalmunk jelenlegi szakaszában, az objektív 
viszonyok talaján egyes tudati tényezők (társadalmi elvárás, presztízs és 
megszokás) hogy befolyásolják a fiatalok iskola- és pályaválasztását. A vizs
gálat lehetővé teszi, hogy tanácsi hatáskörben és az iskolában a diagnoszti
zálást megfelelő gyógymód is követhesse.

A vizsgálat előtti feltételezés

A szubjektív tényezők jelentősen befolyásolják a fiatalok iskola- és pá
lyaválasztását és előrehaladását. A pályák értékrendje tudati tényezők hatá
sára különbözik társadalmi rétegenként. Az értékrend összesített képe is el
térő a jelenlegi, valamint a távlati munkaerőstruktúrától. A társadalmi elvá
rások sajátosan különböznek területenként és nemenként.

Vizsgálatunk a 445 végzős (8. osztályos) tanuló pályaválasztási szándé
kát, 23 féle szempont szerint (iskolaigazgató, osztályfőnök, szülők, tanuló 
viszonylatában), 52 féle motívum felsorolásával és választhatóságával ké
szült. Kiegészítésnek és kontrollnak tekintettük az életcél, a munka termé
szetének ismeretére, az önismeretre nevelés, s a munkakörülményekre vonat
kozó elvárásokkal kapcsolatos kutatásainkat, mely kb. 50-60 féle szempont
ból elemezte a fiatalok ismereteit, elvárásait és igényeit.

Elemeztük a 4 iskola 1971/72-es tanévben végzett 395, és 1972/73-as 
tanévben végzett 359 tanulójának társadalmi réteg és tanulmányi eredmény 
szerinti pályaválasztását.

A vizsgálatban alkalmazott módszerek:

a) Feltáró módszerek:
-  Beszélgetés 
Felmérés (kérdőív)
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b) Feldolgozó (értékelő) módszerek:
-  Mennyiségi értékelés (százalékszámítás, középérték-számítás),
-  Minőségi értékelés (eredmények csoportosítása, kategorizálás, táb

lázatok készítése, elemzés, összehasonlítás, általánosítás.)

A vizsgálat összesítése alapján tett megállapításaink

A gyermekek pályaválasztására erősen hatnak az objektív gazdasági vi
szonyok talaján kialakult és a családokban megőrzött értékrendszerek. Ezek 
közül domináns jelleggel bírnak:

-  A különböző társadalmi rétegekhez tartozás.
-  Az egyes társadalmi csoportok jövedelem- és lakásviszonyai.
-  A családban meglevő művelődési viszonyok.
-  A szülők iskolázottsági szintje.

A fentieket igazolják az alábbi adatok:

A) A megvizsgált tanulók szüleinek foglalkozás szerinti megoszlása:

A foglalkozás megnevezése Apa Anya

Szellemi munkás 29,5 % 26,2%
Szakmunkás 40,1% 19,5%
Segédmunkás 16, % 30,3%
Nyugdíjas 4.8 % 1.0%
HTB - 20,0 %
Egyéb 9,6% 3,0 %

100 % 100 %

B) A megvizsgált tanulók szüleinek lakásviszonya:

Egy szoba -  konyha: 12,4%
Két szoba -  konyha: 29,4%
Egy szoba -  összkomfort: 3,1%
Két szoba -  összkomfort: 34,5%
Három szoba -  összkomfort: 20,6%

Összesen: 100,0%

C) Az igazgatók véleménye a szülők jövedelméről

-  „A szülők jelentős része jó anyagi körülmények között él. Ezt bizo
nyítja, hogy napközis tanulóink térítés-fizetésének átlaga 9,- Ft. 
Nem ritka az olyan család, ahol a havi átlagkereset 7000 Ft. Ezzel



ellentétben találkozunk kis számban alacsony keresetű, nagyon ala
csony életszínvonalon élő családokkal is." (pécsi iskola)

-  „A lakosság 60% bányász, 30% munkás, a város gyáraiban 6-7% 
alkalmazott, illetve katonatiszt. Jövedelmük az általános munkás, 
illetve más rétegek jövedelmével azonos." (Pécsi peremkerületi iskola)

-  „A családok zömében egy főre jutó jövedelem 1000-1500 Ft. Több 
gyermek csak kevés családban van. A városban az átlagkereset 1800 
Ft." (kisvárosi iskola).

D) A meglevő művelődési viszonyok:

-  könyvek száma a családban:

50- 100 db 46,4%
100- 150 db 39,9%
500-1000 db 11,7%

1000-en felül________2,0%
Összesen: 100,0%

-  A család újság- és folyóirat-ellátása:

Helyi napilapot rendelt:
Országos napilapot rendelt:
Heti lapot rendelt:
Heti lapokat rendelt:
Szaklapokat rendelt:_________

Összesen: 100,0%

-  A szülők iskolázottsági szintje:

Az általános iskola 8. osztályát nem végezte el: 19,1%*
8 általános iskolai végzettsége van: 43,7%
Szakmunkás iskolát végzett: 6,4%
Középiskolát végzett: 17,3%
Felsőfokú iskolát végzett: 13,5%

100 %
* Az iskolázottság szintje nem valószínűsiti, hogy pontos, megbízható válaszokat 

kaptunk a két előbbi kérdéscsoportban (pl. mindenkihez jár valamilyen sajtótermék; 
minden családban van egy, legalább ötvenkötetes könyvtár.)

E) A fenti viszonyok talaján kialakult pályaválasztási igény

-  November végéig pályát választott a 8. oszt. tanulók 88,7%-a
-  November végéig pályát nem választott a 8. oszt. tanulók 11,3%-a

100,%
-  A választott tanulók közül:

a) értelmiségi munkakörben kíván dolgozni: 37,1%
b) szakmunkás munkakörben kíván dolgozni: 51,8%
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26,7 % 
15,4% 
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29,4% 
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c) egyéb munkakörben kíván dolgozni: 11,1%
100 ,0%

Ez az igény az előző években sem mutatott jobb képet, ezt bizonyítják 
az 1971/72-es és 1972/73-as adatok:

A tanulók által választott foglalkozás (fő)
Társadalmi réteg Értelmiségi Szakmunkás Mezőgazd m. Nem választott

1971/72 1972/73 1971/72 1972/73 1971/72 1972'73 1971/72 1972 73

értelmiségi 54 55 25 18 __ __ __ __
szakmunkás 88 90 158 129 1 3 2 3
segédmunkás 3 7 40 23 — 2 7 15
mezőgazd. munkás 2 1 12 9 1 1 2 3
Összesen: 147 153 235 179 2 6 11 21
%-ban 37% 42% 59% 50% 1 0 1 0 oO / ^ /() 3% 6%

Pályaválasztásuk az országos átlaghoz viszonyítva, a mobilitás szem
szögéből rosszabb, a realitás szempontjából jobb. Ezt igazolja:

Társadalmi réteg
értelmiségi szakmunkás mezőgazd. műnk.

Orsz.
átl.

Baranya Orsz.
átl.

Baranya Orsz.
átl.

Baranya
1971/72 1972/73 1971/72 1972'73 1971/72 1972/73

értelmiségi 87% 69% 74% 7% 31% 26% — — —

szakmunkás 56% 35% 40% 30% 63% 57% 1% 1% 1%
segédmunkás 36% 6% 20% 47% 80" /o 70% 2% 2% 3%
mezőgazd. m. 37% 12% 7% 40% 62% 70% 10% 10% 7%

A szubjektív tényezők jelentősen befolyásolják a fiatalok iskola- és pá
lyaválasztását. Hatásuk a következő területeken a legjellemzőbb:

-  a szülők szándéka jelentősen befolyásolja a gyermek pályaválasztá
sát;

-  a társadalmi értékrend összesített képe eltérő a jelenlegi, valamint a 
távlati munkaerőstruktúrától;

-  az iskolatípusok népszerűsítése és területi elosztása hatással van a 
fiatalok pályaválasztására;

-  a társadalmi elvárások iskolánként is jelentősen különböznek;
-  a nemek szerinti elvárások jelentősen eltérnek egymástól;
-  a családi és iskolai nevelés hatással van a pályamotivációra;
-  a felnőttek társadalmi elvárásai tükröződnek a pályamotivációban.

Megállapításunkat az alábbiakkal igazolom:

T A szülők szándéka a pályaválasztás befolyásolására már az első pont 
utolsó táblázata alapján is látható. Ezt pregnánsabban igazolja fel
mérésünk, mely szerint a pályaválasztást a családban:
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a) a gyermek dönti el
b) szülő és gyermek együtt dönt
c) szülő-pedagógus-gyermek együtt dönt

13,8%
50,5%
35,7%

100 %

A két tényből egyértelműen tükröződik, hogy a szülők befolyásolása 
a pályaválasztásban nagymérvű. Az értelmiségiek hasonló pályára szánják 
gyermekeiket. A szakmunkás szülők már sokkal inkább elégedettek, ha gyer
mekükből szakmunkás lesz. A mezőgazdasági fizikai dolgozók, a segédmun
kás szülők inkább szakmunkássá kívánják nevelni gyermekeiket. Ezek a 
tendenciák az egészséges társadalmi mobilitást fékezik. Ezt igazolják az 
osztályfőnökök alábbi megállapításai is:

„A fizikai dolgozók gyermekeiket a fizikai munka felé, vagy saját szak
májukba irányítják. Magasabb képzettség megszerzésére a tanulmányi ered
mény miatt nem törekednek."

„Értelmiségi szülő értelmiségi pályára irányít."
„A munkásgyermek inkább marad a szintjén, célszerűbbnek vélik a 

szakmunkát."
„A szellemi dolgozók gyermekeinek tanulmányi eredménye jobb, álta

lában tájékozottabbak. Magatartásuk rosszabb mint a többié, fölényben érzik 
magukat, a gyengébb képességűek ,vagánykodóvá' válnak."

A jelenlegi és a távlati munkaerőstruktúra eltér a társadalmi értékrend
től. Ezt bizonyítják az országos és a Baranya megyei számadatok.

Pályaválasztási igény jelenlegi struktúránkban
Foglalkozási típus Országos 11973 74. év 

j Baranya Az országos

Értelmiségi 55% 37 % 18%
Szakmunkás 42% 51,8% 48%
Mezőgazd. m. 4% 5 % 34%

Baranya megyében a szakközépiskolai és gimnáziumi osztályok aránya 
sok szempontból vitatható és sok problémát jelent a pályaválasztáskor. A 
szakközépiskola presztízse csökkent. Az utóbbi évek gyors változásai nem 
népszerűsítették eléggé ezt az új iskolatípust. A gimnázium tekintélye az 
értelmiségi rétegekben erősödött, a fizikai dolgozó szülők körében csök
kent. Ezt bizonyítják a következő (országos jellegű) adatok is:

Év
Fizikai dolgozók gyermekei Nem fizikai dolgozók 

gyermekei

gimn. szakk. i. szakm.
képz. gimn. szakk. i. szakm.

képz.

9,8% 21,8% 48,5% 36,3% 37,7% 20,7%
8,9% 20,6% 49,6% 38,6% 53,5% 20,8%
8,9% 20,4% 52,1% 40,1% 34,4% 21,0%

1968.
1969.
1970.
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A tanulók tekintélyes része idegenkedik a fizikai munkától, mint élet
formától. Ezt a pályaválasztási motívumok is igazolják.

A tanulók által megjelölt legfonosabb pályaválasztási motívumok:
Jó kereseti lehetőség 127 fő
Fizikailag könnyű 88 fő
Tiszta munka 88 fő
Meleg, védett helyen van 54 fő
Kevésbé fontos motívumok (másodsorban fontos)
Tiszta munka 59 fő
Sok emberrel lehet érintkezni 50 fő
Meleg, védett helyen van 37 fő
Változatos munka 33 fő
A legértékesebb motívumokat választók: (elsősorban) (másodsorban)
Alkalmat ad elméleti gondolkodásra 18 fő 22 fő
Családi tradíciókat folytat 2 fő 3 fő
Gyönyörködtet a munkám 29 fő 25 fő
Újítani lehet 14 fő 13 fő
Az élet nagy kérdéseivel foglalkozik 8 fő 7 fő
Önálló alkotásra lehetőséget ad 22 fő 12 fő
A népi hatalom biztonságát jelenti 6 fő 7 fő
-  A pályaválasztással szembeni társadalmi elvárások jelentősen külön

böznek iskolánként is, ami azt mutatja, hogy a Pécs városi és vidéki városi 
iskolák tanulóinak elképzelése között jelentős különbségek találhatók.

Iskola Szellemi m. 
végz. Szakmunkát v. Nem választott

Baranya megyei iskola
(városi) 36 % 54 % 10 %

Baranya megyei iskola
(városi) 34 % 39 % 27 %

Pécsi peremker.-i iskola 33 % 63 % 4 %
Pécsi belvárosi iskola 50,8% 43,3% 5,9%

A fenti tényt még pregnánsabban mutatja be egy országos statisztika, 
amely a falu és város közötti különbségeket reprezentálja.

Év
Városi tanulók %-a Falusi tanulók %-a

Gimn. Szakk. Szakm.-
képz. Gimn. Szakk. Szakm.-

képz.

1967 23,0 30,2 37,9 10,8 22,6 42,4
1968 21,9 30,4 39,3 10,5 21,9 43,9
1969 22,0 28,0 40,1 10,7 10,8 45,6
1970 22,3 27,4 41,8 10,9 20,6 48,1

A nemek szerinti elvárások jelentősen eltérnek egymástól. Ezt az iskola- 
igazgatók véleményével kívánom érzékeltetni.

22



„A fiúk általában a műszaki pályák felé irányulnak, a lányok a szolgál
tatóiparban helyezkednek el és az egészségügyi pályák iránt érdeklődnek." 
(Kisvárosi iskola.)

„Sajnos a rendszeres felvilágosító munka ellenére is sok fiú és leány a 
divatos, könnyebb és kevesebb fizikai munkát igénylő, jó fizetésű szakmák 
felé orientálódik. Évekre visszamenően egy fiút sem tudunk meggyőzni, hogy 
apja munkáját, a bányamunkát válassza." (Pécsi belvárosi iskola.)

„A lányok lehetőségei kisebbek, a fiúk válogathatnak." (Pécsi belvárosi 
iskola.)

A családi nevelés pályaorientációra való negatív hatását az életútszemlé- 
letre való beállítódás hiányában lehet leginkább felfedezni.
a) A család a pályákkal való érzelmi azonosulást nem segíti eléggé nevelő

munkájával.
b) A tanulókban az önértékelésre való hajlamot, az önértéktudatot társadal

mi rétegenként másképpen alakítja. A fizikai dolgozók családjaiban az 
aláértékelés, az értelmiségi családokban a túlzott önértéktudatra való tö
rekvés jellemző.

c) A mai családokban egyre inkább a kereseti lehetőség, a „könnyű" munka 
iránti ösztönzés a domináns, s nem az életútnak távlatokra való beállító
dása a döntő. (Bizonyítja a motivációkra adott statisztika.) Pedig az ifjak 
szakmai beválása nem pillanatnyi hatások eredménye, hanem az egész ed
digi életútjuknak szükségszerű eredője.
-  A pályaorientációban a felnőttek társadalmi elvárásai tükröződnek, és 

ezek az elvárások irreálisak.
Választani csak a lehetőségekből lehet, az egyén szabadsága, hogy mit 

választ. Amikor a lehetőségek hosszú távra ismertté válnak, akkor nő a vá
lasztás szabadságfoka és tudatossága. A lehetőségek hosszú távra nem váltak 
ismertté. Ezt bizonyítják a pályaválasztást gyakorlatban irányító osztályfőnö
kök által szolgáltatott adatok is. Pl. a 2. sz. melléklet 2. sz. kérdése: „Véle
ménye szerint a jelenlegi társadalmi struktúrában milyen arányban dolgoznak 
az alábbi rétegek?" A válaszokat az alábbi táblázat mutatja:

2 2  i* 'Y

Értelmiségi Egyéb szellemi Szakmunkás Mg. munkás

Jeleni. 2000-bcn Jeleni. 2000-ben Jeleni. 2000-ben Jeleni. 2000-ben
ö

1. Of. 6 10 9 15 25 30 30 25
2. Of. 6 10 9 15 25 30 30 25
3. Of. 6 10 10 15 25 30 30 25
4. Of. 8 12 6 14 20 25 40 20
5. Of. 10 14 10 12 40 30 40 20
6. Of. 10 12 15 15 35 40 40 20
7. Of. 4 
Valóságos

10 20 20 40 30 26 40

adatok 5 - 13 - 48 - 34 -

A felnőttek társadalmi elvárásait erősíti, s a munkaerő-szükséglet és az 
oktatás közötti feszültséget fokozza az iskola is azzal, hogy az oktatás kiszé-
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lcsedése -  részben spontán módon, részben tudatosan -  a szellemi munkára 
irányulást helyezi előtérbe. Amíg az erőteljesebb gépesítést nem tudjuk meg
oldani, a jelenlegi struktúra alig változik, s ezzel az ellentmondás csak foko
zódik.

A vizsgálat alapján megfogalmazott javaslataink

-  Mivel a társadalmi rétegek szerinti kiválasztódás nem csupán szocioló
giai, pedagógiai, pszichológiai kérdés, hanem elsőrendű politikai feladat, ja
vasoljuk, hogy a Baranya megyei Tanács ifjúságpolitikai bizottsága vizsgálja 
meg, hogy milyen anyagi ösztönzőkkel, a szakigazgatási szerv által tudatosan 
kialakított és kiadott irányelvekkel, határozatokkal és utasításokkal lehetne 
javítani a pályaválasztási munkát a munkáslakta iskolakörzetekben. (Diffe
renciált jutalmazás az iskoláknak, céljutalom az élenjáró osztályfőnököknek, 
célfeladatok a szaktanároknak stb.)

-  A Hazafias Népfront pedagógiai bizottsága a munkáslakta iskolakör
zetekben -  társadalmi munkában, vagy társadalmi célokra fordítandó össze-

-  A Baranya megyei Tanács művelődésügyi osztálya és a Hazafias Nép
front Megyei Bizottsága szorgalmazza, hogy az iskolákban működő sz. m.- 
választmányok támogassák a pályaválasztási munkát. Hívják fel e tényre az 
igazgatók figyelmét, s egy-két éven belül mérjék fel a bekövetkezett változá
sokat.

A pályaválasztási munka legfontosabb akadályának
-  az iskolák színvonalbeli különbségét,
-  az óvodai ellátás általánossá tételének hiányát,
-  az iskolák és az élet kapcsolatának konkrét megnyilvánulási formái 

kialakulatlanságát tartjuk.
Javasoljuk az Ifjúságpolitikai Bizottságnak, hogy egy-két éven belül a 

fenti témákból végeztessen vizsgálatokat, a vizsgálatok eredményét vitassa 
meg, s javasolja végrehajtó bizottsági, illetve tanácsülési anyagnak. (Ha ez 
nem lehetséges, akkor az oktatási párthatározat tárgyalásakor a fenti témák, 
mint résztémák szerepeljenek.)

A megyei Pályaválasztási Intézetnek javasoljuk:
-  A pályairányítási munka segítése érdekében fokozzák a nagy- és közép- 

vállalatok, termelőszövetkezetek, gazdasági szervek közreműködését.
-  Az intézet tájékoztatási munkáját differenciáltan fejlesszék. Kiemelten ke

zeljék és nagyobb figyelmet fordítsanak a munkáslakta iskolakörzetekre.
-  A tanácsadó munka fejlesztésének egyik követelménye a tanácsadás szin- 
gek terhére -  szervezetten, évenként több alkalommal ismeretterjesztő elő- 
tatásának céljából történjenek.
Az ismeretterjesztő előadások elsősorban a pályaválasztás életútszemléletű 
beállítódásának elősegítésére, s a szubjektív tényezők pozitív irányú változ- 
adásokat tartson a szülők részére (külön alsó és felső tagozatos bontásban), 

vonalának emelése, s az ehhez szükséges tudományos megalapozás. A pe
dagógiai, pszichológiai, a szociológiai és közgazdasági tudományok ered
ményeit jobban be kell építeni a pályaválasztási tanácsadás munkájába.

-  Az intézet szenteljen nagyobb figyelmet a választott pályán való beválás 
tanulmányozására. Helyes lenne elemezni a fiatalok társadalmi beilleszke
désének, az újonnan munkába lépők fogadásának, a velük való bánásmód-
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nak tapasztalatait. A tapasztalatokról évenként tájékoztatni lehetne a Mű
velődés- és Ifjúságpolitikai Bizottságot.
A Szakszervezetek Baranya megyei Bizottságának javasoljuk, hogy pedagó
gusokból és művelődésügyi dolgozókból alakított bizottság segítségével 
biztosítson rendszeres ellenőrzést az előkészítő tanfolyamok tartalmi és 
szervezeti munkájának javítása céljából. Minden évben mérje fel a külön
böző tanfolyamok hatékonyságát, helyét és szerepét a pályaválasztásban, 
azon résztvevő tanulók helytállását a magasabb iskolafokozatban. A felmé
rés és ellenőrzés eredményeiből a megfelelő konzekvenciákat rendszeresen 
vonja le, s hasznosítsa a következő évek tanfolyamainak szervezésében.
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DR. GÓBI JANOS:

A FIZIKAI DOLGOZÓK GYERMEKEINEK TOVÁBBTANULÁSA

A napjainkig fokozatosan fejlődő oktatáspolitikai koncepciónk -  a mit, miért 
és hogyan oktassunk -  kérdései mellett igen exponáltan vetődik fel a fizikai 
dolgozók gyermekeinek továbbtanulása. Természetesen a kérdést nem úgy 
vetjük fel, mintha ennek elvi akadályai lennének, hiszen szocialista társadal
munk egyértelműen biztosítja a munkás- és parasztfiatalok továbbtanulásának 
lehetőségeit a legkülönbözőbb iskolatípusokban. A kérdés ott van, hogy a fi
zikai dolgozók gyermekei mennyire élnek a továbbtanulás lehetőségeivel, 
mennyire állják meg a helyüket a felvételik alkalmával, a továbbtanulás so
rán, milyen iskolatípusok azok, ahol a legszívesebben tanulnak -  és miért - , 
illetve hova jelentkeznek a legkisebb arányban.

Mint ismeretes, az MSZMP VIII. kongresszusa óta művelődéspolitikánk 
nem tesz megkülönböztetést a különféle társadalmi rétegek között -  nagyon 
helyesen - , így egyenlő eséllyel jelentkezhet továbbtanulásra minden arra ér
demes fiatal. Ezen tanulmányomban a fizikai dolgozók gyermekeinek felső- 
oktatási intézményekben való továbbtanulásával kívánok foglalkozni.

A felvételi statisztikák viszont arra figyelmeztettek, hogy az egyenlő 
esély igen helyes elvi álláspontja mellett a fizikai dolgozók gyermekeinek to
vábbtanulási aránya a felsőoktatási intézményekben nem kielégítő. Ha egé
szében megnyugtató is a helyzet, de az egyes részterületeken még vannak ko
moly tennivalóink. Még akkor sem lehetünk elégedettek, ha figyelembe vesz- 
szük a felszabadulásunk óta a lakosságban bekövetkezett jelentős szociális 
átrétegződést.

A helyzetet időben felismerve, az MSZMP KB határozatban foglalt állást 
amellett, hogy a fizikai dolgozók gyermekei az oktatás és képzés minden fo
kán -  jó értelembe vett -  külön támogatást kapjanak. Azóta a határozat lé
nyegét helyesen értelmezve örvendetes módon javult a fizikai dolgozók gyer
mekeinek számaránya. Megjegyzem, hogy ők sajátos missziót kell hogy be- 
töltsenek szocialista államunkban, ezért a velük való foglalkozás igen fontos 
politikai kérdés.

Az utóbbi években igen sok cikk, tanulmány foglalkozik a fizikai dolgo
zók gyermekeinek továbbtanulásával kapcsolatos kérdésekkel, s általában úgy 
közelednek ezekhez a fiatalokhoz, mint hátrányos helyzetűekhez. Paradox mó
don mégis, az egyes felsőoktatási intézmények különböző évfolyamainak ta
nulmányi eredményét regisztráló statisztikák adatait vizsgálva -  az esetek
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döntő többségében azt tapasztalhatjuk, hogy a fizikai dolgozók gyermekei
nek tanulmányi átlaga eléri, vagy telette van az évfolyam átlagának.

Másrészt a fizikai származású hallgatók politikai-ideológiai munkája és 
fejlődése eléggé kiegyensúlyozott, jobb mint a nagyobb szóródást mutató, 
nem fizikai származású hallgatóké.

Szeretném még egyszer nyomatékosan hangsúlyozni mindazt, amit a Fel
sőoktatási Szemle 1974. 1. sz.-ban már egyszer leírtam: „a fizikai származású 
hallgatók segítésekor a bennük nagyon egészségesen meglevő tudományos és 
közéleti tevékenységre irányuló és társadalmi heylzetük által predesztinált 
indítékot segítsük kibontakozni!"

Segítő szándékunk legyen nagyon tapintatos és sok vonatkozásban indi
rekt, mert az agyonhangsúlyozott -  bár jó szándékú segítség -  önérzetében 
sértheti a fiatalt.

További fejtegetéseim során szeretném a számok bizonyító erejével 
megvilágítani a kérdéskomplexum tartalmi oldalát. Az alábbi táblázat adatai 
már rávilágítanak egy igen lényeges összefüggésre:

1, sz. táblázat

A felsőoktatási intézményekbe nappali tagozatra jelentkezők 
megoszlása °/o-ban középiskola-típusok szerint

A középiskola 
típusa

Vizsgázók
aránya

%

Az összes vizsgázóból
sikerrel

1973/74.

tanévre

vizsgázott

1974/75.

felvett

elutasított nem felelt 
meg

Gimnázium 69,79 72,02 67,48 74,70 66,67
Ipari technikum 2,33 2,65 2,82 2,29 2,04
Mezőg. technikum 0,31 0,28 0,21 0,24 0,37
Közgazd. technikum 0,19 0,17 0,00 0,16 0,25
Ip. szakközép. 14,40 11,77 20,52 12,83 15,70
Mezőg. szakközép. 4,27 3,82 5,68 3,23 4,73
Közgazd. szakközép. 4,82 5,67 2,22 3,90 5,12
Egyéb 3,89 3,62 1,07 2,65 5,12
Összesen: 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Az adatokat szemügyre véve láthatjuk, hogy a felsőoktatási intézmények
be jelentkezők döntő többsége a gimnáziumokból került ki. Ha az ország va
lamennyi középiskolájába járó tanulók arányát megvizsgáljuk, akkor -  egy
két kivételtől eltekintve -  azt találjuk, hogy átlagosan a többi középiskolai 
intézményekhez viszonyítva a gimnáziumban alacsony a fizikai dolgozók 
gyermekeinek az aránya. Ez összefügg azzal a nagyon is reálisnak mondható 
okoskodással, hogy a fizikai dolgozók gyermekeiket inkább beíratják valami 
szakmát, konkrét végzettséget adó iskolatípusba, mondván, ha a gyerek jól 
tanul — s mivel iskolarendszerünk nyílt - , és ha még kedve van, tovább ta
nulhat valamelyik felsőoktatási intézményben. (2. táblázat.)
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K ar
(egyetem, főisk.)

1972/73. tanévre 
felvettek

1973/74. tanévre 
felvettek

1974 75. tanévre 
felvettek

fiz. dóig. összes fiz. dóig. összes jfiz. dóig.

Tudományegyetemek 17,23 16,84 17.64 17,29 17,58 17,33
Orvostudományi egyetemek 17,43 16,86 18,11 17,59 — —

Műszaki egyetemek 13,89* 13,48' 16.53 15,88 17,38 16,87
Agrártudományi egy. 13,962 14,022 15,98 15,73 15,39 15,58
Gazdasági főiskolák 14,49* 14,363 15,53 15,38 12* —

Mezőgazd. főiskolák 
és főisk. karok 13,56 13,57 15*
Műszaki főiskolák 
és főisk. karok 13,37 13,46 13,47 13,54
Tanárképző főiskolák 15,39 15,25 15,17 16,04 15,57* 15.63
Tanítóképző intézetek 14,61 14,66 15,09 15,13 10,50* —

Óvónőképző intézetek 13,27 13,31 14,34 14,38 — —
Országosan ossz. 14,94 14,58 15,71 15,36 16,50 16,19

2. sz. táblázat
A íelvételi döntések meghozása intézménytípusonként

K ar
(egyetem, főisk.) 

összesen

Összes vizsgázó 1973/74. tanévre 
felvettek

1974/75. tanévre 
felvettek

száma
fő

ebből
fizikai
dóig.

%-ban

száma
fő

ebből
fizikai
dóig.

%-ban

száma
fő

ebből
fizikai
dóig.

%-ban

Tudományegyetemek 7 183 34,2 1 702 41,7 734 37,3
Orvostudományi

egyetemek összesen 3 869 27,3 1 165 34,4 - -
Műszaki egyetemek 4 050 32,7 849 38,4 989 36,2
Állatorvostudományi

Egyetem, Bp. 306 25,2 81 35,8 - -
Agrártudományi

egyetemek összesen 2 403 37,4 425 40,0 513 45,0
Gazdasági főiskolák 1 976 38,2 636 46,7 1* 0,0
Mezőgazdasági főiskolák

és főiskolai karok 1 820 54,7 789 56,4 1* 0,0
Műszaki főiskolák

és főisk. karok ossz. 4 914 46,0 1 835 50,2 272 48,9
Tanárképző főisk. 4 702 45,1 1 247 47,1 287* 36,9
Tanítóképző intézetek 2 371 48,7 1 068 49,2 1* 0,0
Óvónőképző int. ossz. 1 231 48,0 527 48,2
Felsőokt. int. ossz. 34 519 39,4 10 243 45,3

* =  Előfelvettek száma 1974 75-re intézménytípusonként.

1 Műszaki egyetemek, műszaki főiskolák és karok együtt.
2 Agrártudományi egyetemek és főiskolák együtt.
2 1972/73-as tanév egyéb főiskolák néven fogja össze az adatokat.
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A táblázat adatait elemezve láthatjuk, hogy az egyes felsőoktatási intéz
ményekben, ha lassan is, de emelkedő tendenciát mutat a fizikai származású 
hallgatók aránya, de az egyes intézménytípusok között jelentős eltérés mutat
kozik.

Érdemes az 1. és 2. sz. táblázatot összehasonlítani, a kettő között szoros 
összefüggés mutatkozik. Legalacsonyabb az aránya a fizikai dolgozók gyer
mekeinek az orvostudományi egyetemeken, a Budapesti Állatorvostudományi 
Egyetemen, a műszaki egyetemeken, az agrártudományi egyetemeken, és vi
szonylag alacsony a tudományegyetemeken. Legjobb az aránya a mezőgaz
dasági főiskolákon, a műszaki főiskolákon és viszonylag jónak mondható a 
tanár-, a tanító- és óvónőképző intézetekben. Az előbb jelzett alacsony ará
nyok egyrészt abból adódnak, hogy a jelzett egyetemekbe elsősorban gimná
ziumokból irányulnak a hallgatók. Másrészt a jelentkezés -  a továbbtanulási 
szándék -  vonatkozásában jó helyet elfoglaló ipari és mezőgazdasági szak- 
középiskolák fiatalságát elsősorban a műszaki és mezőgazdasági főiskolák 
szívják fel. Itt ismételten felvetődhet a kérdés, hogy a jelzett középiskolákból 
miért nem az agrártudományi egyetemekre, illetve a műszaki egyetemekre 
jelentkeznek az érettségizettek.

Ezt több tényező is meghatározza, de én ezek közül csak két dologra hi
vatkoznék; egyik a családi környezet motiváló hatása, a másik az egyes kö
zépiskolatípusok között jelentkező oktatási színvonal tartalmi különbsége. De 
mindjárt megjegyzem, hogy egyik középiskola-típust sem favorizálom a má
sik rovására.

A továbbiakban nézzük meg, hogy a fizikai dolgozók gyermekei hogyan 
szerepelnek a felvételi vizsgákon! (3. sz. táblázat.)

3. sz. táblázat

A felvételi vizsgán az összes jelölt és a fizikai származásúak pontszámainak
összehasonlítása

Vizsgázók Felvettek

É  V
fizikai dóig. 

gyermekei összes fizikai dóig. 
gyermekei összes

á t l a g p o n t s z á m a

1968 11,94 12,28 14,82 15,16
1969 12,19 12,48 14,69 15,10
1970 11,66 11,99 14,53 14,91
1971 11,66 11,96 14,44 14,88
1972 11,51 11,88 14,76 15,17
1973 12,67 12,97 15,52 15,88
1974 12,97 12,67 15,36 15,71

'• 1974/75-ös tanévre előfelvettck pontszáma, mivel erre az időre nem állt teljes adatsor 
a rendelkezésemre, így az 1974/75-ös összesített adatok nem tekinthetők teljesen reális
nak.
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A telsőoktatási intézményekbe felvett összes hallgató 
és a fizikai származásúak felvételi pontszámainak összehasonlítása

A 3. sz. táblázat örvendetesen mutatja, hogy a fizikai dolgozók gyerme
keinek évről évre növekszik a felvételik során elért átlagos pontszáma. De 
kevésbé örülünk annak, hogy a felvételizők összpontszáma mögött valamivel 
elmarad. Ez a tény hívja fel legvilágosabban a figyelmünket arra, hogy va
lamit és valamilyen formában tenni kell. Azt, hogy mit kell tenni, az MSZMP 
KB 1969-ben egyértelműen megfogalmazta. Itt kétségtelen némi hátrány 
mutatkozik a fizikai származású hallgató jelöltekkel kapcsolatosan. De ezt 
a hátrányt a KB-határozat okos és helyes értelmezésével rövid idő alatt kor
rigálni lehet.

Miből adódik ez a hátrány?

Egyrészt a különböző középiskolatípusok nem egységes követelmény- 
rendszeréből, másrészt, mondjuk ki bátran: a családi környezeti hatásokból. 
A fizikai származású gyerekek többségének középiskolai tanulmányai mellett 
valamivel többet kell dolgozni -  főleg a mezőgazdasági jellegű fizikai dol
gozók esetében - ,  mint a nem fizikai származású társainak. Ezen tanulók 
zöme bejáró még mindig, ez is sok időt rabol el a tanulásból. Ugyancsak ide 
tartozik még, hogy a fizikai dolgozók gyermekeinek jelentős része nem ren
delkezik otthon családi könyvtárral, s ezek együttesen éreztetik hatásukat. 
Sőt még azt is eredményezik, hogy ezáltal a fizikai származású gyerekeknek 
kisebb az önbizalma is, így fellépésük sem mindig olyan határozott, amilyen 
lehetne. (Persze ez alól vannak kivételek.)

Az említettek együttes eredője jelentkezik a táblázatokban jelzett pont
számokban.

A felsőoktatási intézményekben való tanulásuk során azért ezek a fia
talok megbízhatóan megállják a helyüket. Itt utalnék a tanulmányom első 
részében tett azon több oldalról igazolt kijelentésemre, amelyben a fizikai 
származású hallgatók felsőoktatási intézményekben elért eredményeiről szól
tam. A felvételi vizsgák néhány tized pont eltérése tehát a tanulmányok 
során eliminálódik.

A fizikai dolgozók gyermekeinek továbbtanulását nagymértékben segí
tik az előkészítő tanfolyamok. Ezeket a tanfolyamokat kellene még jobban 
kiterjeszteni, főleg azokban a felsőoktatási intézményekben, amelyekben a 
fizikai származású hallgatók aránya nem kielégítő.

Itt szeretnék utalni dr. Gyémánt István és dr. Klukovits Lajos figyelemre 
méltó tanulmányára (Felsőoktatási Szemle 1973. 12. sz.), amelyben a fizikai 
dolgozók gyermekeinek egyetemi előkészítéséről írtak Csongrád megye 
vonatkozásában. De számos egyéb, hasonló értelmű tanulmányra is hivat
kozhatnék.

Summázva az eddigieket: a fizikai származású fiatalok tömegesebb to
vábbtanulásának szocialista hazánkban komoly politikai jelentősége van. 
Tanulmányomban igyekeztem felvillantani a problematikus területeket és 
állításaimat számokkal is alátámasztani. Mindannyiunk közös érdeke a tények 
és a helyzetek egyre alaposabb megismerésével az érintett hallgatók tovább
tanulását -  érdemi alapon -  elősegíteni.

30



ERDÖDIGYULA

A KEDVEZŐTLEN SZOCIOMETRIÁI HELYZETŰ TANULÓK MAGATARTÁSI ÉS
TANULMÁNYI JELLEMZŐI

,,Minden egyes ember, még a legnagyobb 
is parányi része az egésznek, minden rész 
az egészért lévén alkotva, azért kell munkál
kodnia.’’

(Kölcsey)

Benyit az ember egy osztályba, derűs, vidám gyermekzsibongás veszi körül, 
kipirult arcú gyermekek pihegve, a játéktól kihevülten ülnek a padok
ban, vizsla gyermekszemek várakozásteljesen lesik a tanár minden tevékeny
ségét. Jó kis osztály, mondjuk magunkban, és örömmel látunk neki a mun
kának. A tanulókkal való közvetlen érintkezés során aztán kiderül, hogy 
az előbb festett homogén osztálykép egyáltalán nem megnyugtató. Már felü
letes megfigyelések is látni engednek apró feszültségeket, melyek megoszt
ják a közösséget, ha az egyáltalán kialakult már. Képességek, jellem, tem
peramentum stb., azok a tényezők, melyek a közösség egyes tagjait meg
különböztetik egymástól, vonzanak vagy taszítanak, és végül is kialakítják 
az osztályképet.

A lelkiismeretes tanár célja olyan közösség kialakítása, melyben min
den tanuló kibonthatja képességeit, ahol mindenki jól érzi magát, a maxi
mumot képes nyújtani. Az ilyen közösség kialakítása nem kis feladat elé 
állítja a nevelőket. A tanulókat érő iskolán kívüli hatások differenciáltan 
formálják a gyermekeket. E hatások érződnek a tanulók iskolai életében is. 
Mégis el kell fogadnunk azt a tételt, hogy az iskolai mikrokörnyezet a ta
nulók teljesítményére döntő mértékben hat.

„Lényeges a mikrokörnyezet hatása az egyén teljesítményének és tel
jesítménymotívumainak alakulására. A közösség a legtermészetesebb módon 
tanít, megkíméli az egyént attól, hogy mindent önmagának kelljen felfedeznie, 
lerövidíti a tapasztalatszerzés útját. Egyidejűleg biztosítja a legkülönbözőbb 
érdeklődési területek kölcsönös megismerését, egy-egy probléma többirányú 
megközelítését. Piaget elemezve az értelmi fejlődés társadalmi tényezőit, ki
emelte, hogy a gondolkodás rugalmassága, reciprocitása ki sem alakulhatna 
a másokkal való gondolatcsere nélkül." (1)

A gyakorló pedagógusok körében sűrűn észleljük, hogy amikor osztályuk 
tagjait kell bemutatniok, általában a kiváló képességű tanulókról tudnak 
legtöbbet, őket aránylag könnyen jellemzik, érdeklődésükről, szokásaikról 
sokat tudnak. Már sokkal kevésbé terjed ki a nevelő figyelme a „szürkébb" 
gyermekekre, a visszahúzódókra, a kevesebbet szereplőkre. Ennek a vissza
húzódásnak, gátlásosságnak az esetek többségében csak a tényét ismerik, 
az okát azonban már ritkábban. Az okok keresésében legtöbbször odáig jut
nak, hogy megállapítják netán az adott tanuló gyengébb teljesítőképességét.
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gátlásosságát. Pedig tulajdonképpen az itt felsorolt vonások is okozatok. 
Az okok sokszor mélyebben keresendők.

Ma még viszonylag kevés pedagógus foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy 
osztályában milyen mikrostruktúrák alakulnak ki, milyen az osztályba járó 
gyermekek egymáshoz való spontán kapcsolata, ki kivel barátkozik, meg
találja-e az adott osztályban vagy korcsoportban a társat. Ezek a vizsgáló
dások pedig rendszerint elvezetnek oda, hogy a jól szervezett osztályközös
ségben is vannak olyan tanulók, akik társtalanok, kirekesztettek, szociálisan 
hátrányos státusúak. Számos gyermekkonfliktus, a tanulásban és magatar
tásban tapasztalható rendellenességek éppen erre az okra vezethetők vissza. 
„Kísérletileg igazolt, hogy a szociálisan kedvező helyzetben főként pozitív 
személyiségvonások erősödnek, pl. közlékenység, kollektivizmus, jóindulat, 
segítőkészség stb. Az ilyen 'tanuló jó emocionális közérzettel tartózkodik 
csoportjában és ez kedvezően alakítja teljesítményét és magatartását. Az 
elhanyagolt, nem választott tanulók sajátos pszichológiai izoláltság állapotba 
kerülnek, mely gyakran alakít ki zárkózottságot, gyanakvást, sértődékeny- 
séget, cinizmust, inadekvát viselkedési módokat. Az elhanyagoltság erősíti 
a magányosság érzését és osztályon, iskolán kívüli kapcsolatokat eredmé
nyez. Ahhoz, hogy egy-egy tanulót kiemelhessünk zilált helyzetéből, ismer
nünk kell, hogy mi határozza meg szociális státuszát." (2)

A következőkben egy adott osztályközösségben vizsgálódva próbáltam 
megkeresni a szociálisan hátrányos helyzetű tanulókat és magatartásbeli, 
valamint tanulmányi munkájukat vizsgálva, összefüggést keresni az osztály
ban elfoglalt szociometriái helyzet és a teljesitmények alakulása között.

A pedagógiai gyakorlatban hajlamosak vagyunk arra, hogy azokra a 
gyermekekre, akikkel bármilyen pedagógiai probléma adódik, ráruházzuk 
a nehezen nevelhető jelzőt. Pedig a nevelőnek és társainak is sokszor prob
lémákat okozó gyermek nem minden esetben nehezen nevelhető. Dr. Kele
men László a nehezen nevelhető gyermek ismérveiről így ír:

„ . . . a) A nehezen nevelhető gyermek általában nem telel meg a vele 
szemben támasztott nevelési és oktatási követelményeknek. Teljesítményei
ben gyakran jelentkezik a kudarc.

b) A nehezen nevelhető gyermek passzív vagy aktív módon ellenáll 
a nevelői hatásoknak.

c) Nehezen tud 4alkalmazkodni és a közösségbe beilleszkedni." (3)
Dr. Kelemen László szerint a nehezen nevelhető gyermek általában 

nem felel meg a vele támasztott követelményeknek. Az általunk ismert „pe- 
remgysrekek" közül egyik-másik nem is rossz tanuló, tehát az oktatási kö
vetelményeknek megfelel. Ha a nevelő képes felfedezni, hogy a kérdéses 
gyermeket mi érdekli, ha rátapint a „hobby"-jára, ha netán még segíteni 
is tud a gyermeknek a hobby kielégítésében, akkor a gyermek igényesebb 
nevelési követelményeknek is megfelelhet.

Más a nehezen nevelhetőség és más a szociálisan hátrányos helyzetből 
adódó probléma, következésképpen a megszüntetésükre, illetve csökkenté
sükre irányuló módszerek, nevelési eljárások sem lehetnek azonosak.

Ha tehát e konfliktusos gyermek problémáin segíteni szándékozunk, 
előfoi'dulhat, hogy nem annyira a gyermeket, hanem környezetét, az adott 
közösséget kell körülötte megváltoztatnunk, átalakítanunk. A konfliktusok 
létrejöttében, illetve az osztálytársakhoz fűződő kapcsolatok milyenségében
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meghatározó szerepet játszik -  a tanuló sajátosságai mellett -  az adott kö
zösség (osztály) fejlettségi szintje, struktúrája, közvéleménye. (4)

A csoport közvetítő szférája a társadalom és egyén kölcsönhatásának, 
mert a társadalmi normák, értékrendszerek mindig egy adott csoportban 
érvényes normaként, annak közvetítésével épülnek be az egyén személyi
ségébe. Mindig egy adott csoporthoz köti az egyén léte, az számára a sze
mélyes emberi közeg, ezen keresztül plántálódnak át csoportjának, rétegé
nek specifikus színezetű normái, tipikus beállítottságai. A mikrokörnyezet 
nem csupán közvetitő szféra, vagy szűrő prizma, amely így vagy úgy áten
gedi a mikrokörnyezet hatásait, hanem maga is létrehozza sajátos tartal
mait, tartalmas közeg. Tartalmaz olyan elemeket is, amelyek csak abban 
a csoportban érvényesek.

A gyermek és környezete egymásrahatása döntő tényező az egyén fejlő
désében, és e tényező a nevelésben sem elhanyagolható.

Az egyén és közösség sokoldalú kölcsönhatására van szükség, hogy az 
egyén pozitív irányú fejlődése zökkenőmentes, minél konfliktusmentesebb 
legyen.

Figyelembe véve az előbb leírtakat, szükségesnek láttuk, hogy egy adott 
osztályban megvizsgáljuk a tanulók szociális státusát, megállapítsuk, hogy 
e vonatkozásban kik vannak kedvezőtlen helyzetben. E tanulókat az osztály
főnök segítségével megfigyeltük, pedagógiai jellemzést készítettünk róluk, 
ezt összehasonlítottuk a már régebb óta vezetett személyiséglapjukkal. Mind
ezek alapján próbáltuk megállapítani egyrészt azokat a közös vonásokat, 
melyek a peremre szorult gyermekeket magatartás és tanulmányi vonatko
zásban jellemzik, ezen túlmenően az egyedi tulajdonságokat, melyek e tanu
lók kedvezőtlen státusába esetleg belejátszhatnak.

A felmért 6. osztály létszáma 34. A fiúk száma 14, a leányok száma 20.
A tanulók szociális státusának meghatározásában a szociometria mód

szerét választottuk. Megállapítható, hogy aránylag kevés az adott osztályban 
a kölcsönös kapcsolat.

A 34 tanuló közül 5 fiúnak és 2 lánynak nincs semmiféle kapcsolata. 
Ezeket a gyermekeket osztályuk egyetlen tanulója sem választotta.

Az osztályfőnöki jellemzésekből megkíséreltük rögzíteni részben a leg
fontosabbnak vélt megállapításokat, részben azokat, melyek több tanulónál 
is előfordulnak magatartás és tanulmányi munka vonatkozásában:

B. D. (fiú) Idősebb szülők gyermeke. Nagyobb fiútestvérei identifiká
ciós modellül szolgálnak számára. Állami gondozásban volt korábban két 
évig. Érdekes egyéniség. Konok, dacos, hirtelen, önkritikája nincs, a bírá
latot nem fogadja el. Fenyeget, verekedős, társai félnek tőle. Figyelme nem 
tartós. Óra alatt passzív. Minimálisan készül, keveset olvas, kifejezőkész
sége nehézkes. A sport érdekli, de a vereséget nem tudja elviselni.

K. A. (fiú) Nem határozott, erősen befolyásolható, könnyen csapódik 
a rendetlenkedők közé. Alattomos. Hibáit nem ismeri el, vétségeit másokra 
fogja. A közösségi munkából ritkán veszi ki részét. A fizikai munkát nem 
szereti. Adott szavát nem tartja meg. Messze lakik, osztálytársaitól távol, 
a város szélén. Szorgalom tekintetében állandó biztatásra szorul. Emlékezete 
jó, kifejezőkészsége még fokozásra szorul, keveset olvas.

R. O. (fiú) Erősen testi fogyatékos, súlyos beteg.
T. L. (fiú) Többet van és szívesebben felnőttek között. A várostól mesz- 
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tetés és jutalmazás nem motiválja. Közös rendezvényeken nem szívesen je
lenik meg és ritkán. Idősebb szülők gyermeke. Osztályismétlő. Emlékezete 
gyenge. Figyelme nem tartós (a korához képest sem). Megfigyelőképessége 
erősen irányításra szorul. Az összefüggéseket nehezen ismeri fel. Kifejező- 
készsége pontatlan, nehézkes. Órák alatt passzív. Otthon keveset tanul.

Sz. B. (fiú) Félárva, az apa neveli. Rendezetlen lakáskörülmények. Öltö
zéke gondozatlan. Csendes, zárkózott, passzív. Órák alatt gyakran nem figyel. 
Játékos. Felfogása lassú. Társaival nem törődik, segítséget nem vár tőlük. 
Hiányzik belőle az önbizalom. Nem megbízható.

A. M. (lány) Anyja egyedül neveli őt és 3 testvérét, ö  a legidősebb 
testvér. Osztályismétlő. Gyenge szellemi képességű. Szorgalma csekély. Fi
gyelme nem tartós. Összefügések felismerésére alig képes. Hiányzik az ön
bizalma, szerény, visszahúzódó. A munkából szívesen kiveszi részét. Első
sorban a vele egy osztályba járó húga a barátnője. Sehova nem jár és hoz
zájuk sem megy senki.

F. 1. (lány) Beteges. Egyes gyerek. Szülei sokat törődnek vele, nagyon 
szigorúan nevelik. Szorgalmas, mindig van terve, célja. A pillanatnyi kudar
cok letörik. Iskolai munkájában gondos, megbízható. Zárkózott. Csak otthon 
érzi jól magát. Egyedül játszik. Társai kissé irigyek rá fegyelmezett maga
tartásáért. Hiányzik belőle a gyerekes vidámság. Lassan, de értelmesen, 
eredményesen tanul. Kifejezőkészsége jó, de még kissé tankönyvízű.

Az itt kapott jellemzések csaknem valamennyiében szerepel, hogy a 
jellemzett tanulók családi körülményeiben problémák vannak. Többségük 
szülője egyedül neveli a gyermeket, kevés ideje jut a tanulóval való foglal
kozásra. Esetenként a testvérek kedvezőtlen hatása is kimutatható. Megfo
galmazható tehát annak valószínűsége, hogy a családi miliő meghatározó 
a gyermek fejlődése szempontjából és az ennek hatására kialakult személyi
ségvonások gyakran eredményezik a gyermek sajátos viselkedésmódját más 
közegben is. Ennek eredménye lehet a „peremre szorulás”. A szocialista tár
sadalom viszonyai között a társadalmi környezet általában pozitív hatást 
gyakorol a gyermekre. Ennek ellenére azonban a „mikrokömyezet" erköl
csileg közömbös vagy éppen negatív befolyással lehet fejlődésére. (5)

Az itt jellemzett tanulók közül a fiúk esetében csaknem minden esetben 
megtalálható a fegyelmezetlenkedésre való hajlam, az agresszivitás is. Nyil
vánvaló, hogy ezzel a viselkedésformával próbálja kompenzálni a tanuló 
az osztályközösségben elfoglalt sajátos negatív helyzetét.

Tanulmányi téren visszatérő megállapítás, hogy logikus gondolkodás
készségük gyenge, figyelmük nem tartós, emlékezetük is gyenge, az össze
függéseket nehezen tudják felismerni. Jellemző rájuk, hogy kifejezőkészsé
gük gyenge, csaknem mindegyikre jellemző, hogy keveset olvasnak.

Általában jellemző a peremre szorult gyermekekre, hogy tanulmányi és 
magatartási téren is negativ személyiségvonásokkal rendelkeznek. F. I. peda
gógiai jellemzéséből azonban arra lehet következtetni, hogy a tanulóban 
meglevő erős precizitás, szívósság, célratörés, fegyelmezettség is kiválthat 
a társak részéről negatív viszonyulást.

Mit tehet a pedagógus annak érdekében, hogy lehetőleg minden tanuló 
megtalálja megfelelő helyét a közösségben? A tünetek és okai vizsgála
tában elmondhatjuk Ormai Vera megállapítását: „Nem valósítható meg ter
mészetesen a tünetek és okok 1:1-hez megfelelésben történő párhuzamba állí
tása sem, mivel több tényező összhatása egyetlen tünetben juthat kifejezésre.
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máskor azonos ok egymástól eltérő jelenségek eredője lehet. Nemegyszer 
a tünetek és okok egymással helyet cserélnek. Például a nehezen nevelhető 
gyermekek tanulmányi eredménye általában gyenge, az évismétlők nagyobb 
számban fordulnak elő közöttük. Ez nem minden esetben vezethető vissza 
a gyengébb értelmi képességekre. A figyelemelterelődés, a sok hiányzás 
(pl. csavargás esetén), a tanulmányi lemaradás viszonylatában mint ok sze
repel. Máskor a tanulási kudarc, mint ok található meg a viselkedési rendel
lenesség hátterében. Mindkét tünet mint ok és mint következmény egyaránt 
előfordulhat.'" (6)

A nevelőnek -  ismerve közössége hierarchiáját -  úgy kell formálnia az 
adott gyermekközösséget, a benne található mikroalakzatokat is, hogy min
den tanuló számára optimális rendszer jöjjön létre. „Mesterségesen is teremt
hetők olyan szituációk, melyeken a közösség, vagy annak egyik tagja észre
veszi az addig magányosan, elkülönítetten, elutasítottan élő társuk olyan 
tulajdonságait, képességét, mely alkalmas pozitív tartalmi kapcsolatok kiala
kítására. Megfelelő „gyakoroltatással" -  a pedagógiai szituáció változatos 
ismétlésével az addig elkülönülten élő tanuló egyéni, majd közösségi siker
élményhez juthat, megfelelő interperszonális kapcsolatok alakulhatnak ki, 
melyek alapvetően megváltoztathatják a személyiség fejlődésének irányát."
(7) Ennek megvalósításához azonban a gyermekek személyiségéről nagyon 
megbízható képe kell, hogy legyen a nevelőnek, és e kép birtokában megfe
lelő tervvel, kidolgozott tevékenységi formákkal kell rendelkeznie.

A nevelőnek a közösségformálás nagyon összetett tevékenységében is 
„művésznek" kell lennie, olyannak, hogy megtalálja minden tanulójának „ké
nyes pontjait", ezeket felhasználva együtt a tanulóval és közösséggel érjenek 
el megfelelő eredményeket. Alapvetően fontos, hogy a nevelő beállítódása e 
vonatkozásban pozitív legyen. „A nevelő részéről kifejezésre jutó esetleges 
negatív beállítottság, „attitűd" megnehezíti a megfelelő eljárás, a gyermek 
átformálásához vezető „kulcs" megtalálását." (8)

Meg kell láttatni a gyermekkel saját helyét a közösségben. Tudatosítani 
kell a közösséggel, hogy tagjai milyen helyet foglalnak el saját hierarchiájá
ban. „Rendszeresen és tudatosan formálni kell a tanuló viszonyát a közösség
hez, fokozni önbizalmát, sikerélményekhez juttatni, kifejleszteni azokat a po
zitív tulajdonságokat, melyek megszerzésével az egyén a közösség aktív tag
jává válhat, ennek eredményeképpen befogadják és olyan sikerélményekhez 
juttatják, mely személyiségének további pozitív alakulását eredményezi." A 
személyiség fejlődése is emberi kapcsolatok rendszerében lezajló tevékenység
ben megy végbe. Az önismeret is csak személyi kapcsolatokban alakul. A tük
rözött „én elmélet'" csak a másokkal való kapcsolatrendszerben alakul ki. De 
mindaz, ami a gyermek személyiségébe beépül, előbb külső közösségi vi
szonyként létezik (Vigotszkij). Makarenko a közösségi kapcsolatok fejleszté
sével fejleszti a személyiséget. „Stabil emberi kapcsolatrendszer kiépítése ad
ja meg az önbizalmat. De sokoldalú tevékenység, sokoldalú kapcsolat kell." 
(9)

E kapcsolatok alakítása, formálása eredményezhet végül is olyan közös
séget, mely olyan teljesítményekre képes és úgy formálható benne az egyén, 
hogy az a nevelőnek munkája végzése során sikerélményt biztosíthat.
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BAK TAY PATR ÍC IA :

EGY KOCKAJÁTÉK ELSŐ TANULSÁGAI

1971-ben készítettem egy kirakókocka-sorozatot, azzal a szándékkal, hogy 
a környezetemben élő gyerekek kezébe olyan játékot adjak, amely szórakoz
tatva fejleszti fantáziájukat, alkotókészségüket. Miközben tevékenységüket fi
gyeltem, úgy tűnt, hogy a játék szervezettebb formában, esetleg oktatási se
gédeszközként is használható lenne. Ezért kértem a játék gyakorlati kipróbá
lásának lehetőségét. Ez a közelmúltban el is kezdődött, és tart ma is, jelenleg 
csak az óvodások körében. Az itt nyert tapasztalat alapján arra a következ
tetésre jutottunk, hogy a vizsgálatokat az általános iskola tanulóira is ki kell 
terjeszteni, hogy a felhasználási kört minél pontosabban behatárolhassuk.

A játék lényege a következő. A készlet 36 darab kockából áll, a kockák 
oldalain azonos elvek alapján létrehozott formákkal. Színe fekete fehér, tehát 
alapvetően a pozitív és negatív viszonyára épült. A kocka hat lapján belül 
kettő-kettő azonos formával rendelkezik, de az egyik forma pozitív, a másik 
negatív. Az egész készleten belül tehát mindössze három forma váltakozik, 
de ezek egymáshoz, illetve negatív társukhoz annyiféleképpen viszonyulhat
nak, hogy a 36 kockából számtalan variáció hozható létre. A forma a kocka 
egyik lapján belül úgy helyezkedik el, hogy az oldaléleket felezze, tehát a 
melléhelyezett másik kocka oldalával bárhogy forgatva szorosan kapcsolódik.

A formák a következők: (1. sz. ábra)
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A variációk sora oly módon adódik, hogy a kockákat forgatjuk. Az 1-es 
és 2-es számú kockaoldalaknál két negyed fordulat után az eredeti helyzet
hez érkezünk. A 3-as számú kockánál négy negyed fordulattal érkezünk kiin
dulási pontunkhoz. Legcélszerűbb a forgatások alapján minden formával kü- 
lön-külön alaphelyzeteket létrehozni, az egyszerűség kedvéért csak 4 kocka- 
egység felhasználásával. Ezek az alaphelyzetek képviselik a variációk szerke
zeti vázát, és ezekhez járulnak a belőlük létrehozható alakzatok. Családokat 
lehet tehát létrehozni, melyeknek kiinduló pontja (családfője) egy legegysze
rűbb eset, melyet különböző műveletekkel lehet alakítani, fejleszteni oly mó
don, hogy az alapesetre mindig vissza lehet vezetni, de karakterében elüt az 
alaptól.

A négyes egységek forgatásai a következők:
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Megjegyzés.-
Helyhiány miatt és az ismétlések elkerülésére csak a negatív oldallal és 

két formával végeztük el az alapműveleteket, de a harmadikkal is hasonló 
módon kell és lehet eljárni. A Il-es sorozat több tagból áll, az előbbiekben 
említett okok miatt. Az alapesetekre a család többi tagjának épülése művele
tek elvégzése után épül. A műveletek a következők lehetnek.

1. Soronként minden második formának azonos állású, 
de pozitív oldalát megkeresni.

2. Egyik sor legyen pozitív, a másik negativ, a sorok 
vizszintesen változzanak.

3. Ugyanaz, mint a 2-es, de a sorok függőlegesen he
lyezkedjenek el.

4. Párhuzamos felezést hajtsunk végre, az egyik fél ne
gatív, a másik pozitív.

5. Párhuzamos negyedelés.
6. Átlós felezés.
7. Átlós negyedelés.

Természetesen csak azokból az esetekből soroltunk fel néhányat, ame
lyek teljesen szabályos rendben épülnek fel, de ez nem zárja ki azt, hogy a 
gyerekek ettől függetlenül szabálytalan alakzatokat hozzanak létre. A műve
letek sok esetben mellérendelési viszonyban vannak, így sorrendet megálla
pítani nagyon nehéz. A műveletek rendjének meghatározása vagy a nevelőre, 
vagy a gyerekekre hárul.

Újabb családok hozhatók létre a formák keverésével, melyek az alakza
tokat színesítik, bonyolítják. Ezek felépítése a már ismertetett szisztéma sze
rint történik. Egy következő állomás lehet a sorok egymás melletti elcsúsz- 
tatása, de erre az egyszerűség kedvéért most nem térünk ki részletesen.

A műveletek megoldása többféleképpen történhet. Ha a gyerek, miután 
alaposan megismerkedett a kockákkal, saját maga rájön a lehetőségekre, ak
kor igen kevés nevelői utasítással is értelmesen végezheti el a feladatokat. 
Természetesen ez nem minden esetben következik be, és előfordulhat, hogy 
sok mellékösvényt érint, így a folyamat nem tudatosul olyan mélységben, 
mint az kívánatos lenne. Az első megfigyelésnél a gyerekek nem kaptak 
instrukciókat, ennek ellenére a középső és nagy csoportos óvodások megta
láltak néhány alapesetet.

A műveletek megoldásának másik módja az lehet, hogy a családfőt a ne
velő segítségével, vezetésével a gyerekek kirakják, és néhány műveletet közö
sen a nevelő irányításával végeznek el. A gyerekek így megismerik a művele
tek célját és módját, s ennek alapján feladatokat adhatnak önmaguknak, és 
azokat el is végezhetik. Itt már alapvetően érvényesülhet önállóságuk, és egy
re bonyolultabb feladatokat oldhatnak meg játékosan.

A megfigyelések legfontosabb célja az, hogy egyértelműen tisztázza, me
lyik korcsoport az, amelyik a legnagyobb önállósággal tud alkotó módon 
részt venni a játékban. Melyik korcsoport tudja felhasználni ezt a vizuális 
eszközt az egyszerű viszonylatok jobb felismeréséhez, a műveleti gondolkodás 
fejlesztéséhez. Ennek tisztázásához nagyon sokirányú, összefogott megfigyelé
sek, kísérletek szükségesek. A szempontok száma minden alkalommal növek
szik, hiszen a gyerekek játékuk során újabb lehetőségekre mutatnak rá, me
lyek eddig fel sem merültek. Bár a játék kipróbálása még kezdeti stádiumban 
van, néhány érdekes adat rendelkezésünkre áll, melyek azt bizonyítják, hogy 
a játékkal érdemes tovább foglalkozni. A legintenzívebben azok a gyerekek 
dolgoztak, akiknek kedvenc játéka valamelyik közhasználatban levő konstruk
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ciós játék. Így remélhetjük, hogy ez a kocka is e játékok sorába lép valami
kor.

A kockát több szakember megnézte, és véleményt mondott annak fel
használási területeiről. E javaslatok közül néhányat felsorolunk, azokat is, 
amelyek az óvodai felhasználáson túlmutatnak.
Óvoda: -  fantázia- és variációkészség fejlesztése,

-  a műveleti gondolkodás megalapozása,
-  kreativitás fejlesztése.

Alsó tagozat: -  a műveleti gondolkodás továbbfejlesztése,
-  a matematika-oktatás egyik eszköze,
-  a rajztanításban mint alapvető kompozíciós és díszítő fel

adatokat segítő vizuális eszköz.
Napközi otthon: -  a szabad idő hasznos kitöltése.
Felső tagozat: -  a matematika-oktatás egyik eszköze,

— a logikai gondolkodás fejlesztését szolgáló eszköz. 
Felsőoktatás: — logikai érzéket fejlesztő játékok szemléltetése.

Természetesen ez a felsorolás nem lehet végleges, a vizsgálatok során eb
ből néhány kiesik, mint használhatatlan, és lehetséges, hogy bővül a lista ed
dig nem érintett területekkel is. A felhasználási lehetőségekkel kapcsolatos 
folyamatokat nem tárgyaltuk részletesen, mert ezek a feltételezések még bi
zonyításra várnak. Ha az eddig felsorolt lehetőségekből csak néhány valósul 
is meg, már érdemes foglalkozni a játékkal, hogy a didaktikus játékok terü
letén mutatkozó hiányt, ha csak kis területen is, de pótolni tudja.

Az eddigi kipróbálások során számos kérdés merült fel, amelyek meg
válaszolása a további vizsgálatoktól várható. Néhány e kérdések közül:

-  Szükség van-e nevelői instrukcióra, és milyen módon, milyen mélysé
gű legyen az?

-  Melyik formát választja először a gyerek?
-  Meddig marad meg első választásánál?
-  Mikor kezd céltudatosan építkezni?
-  Mikor kezdi keverni a formákat?
-  Észreveszi-e és mikor a pozitív-negatív azonosságokat, különbsége

ket?
-  Milyen megjegyzésekkel kíséri a tevékenységet?
-  Asszociál-e közben valamilyen konkrét formára?
-  Meddig játszik teljes intenzitással?
-  Egyedül, vagy csoportosan játszanak?
-  Milyen mértékű a szimmetriára való törekvés?
-  Hogyan kezd építkezni -  térben, — síkban?
-  Milyen formára rakja össze a kockákat -  négyzet, -  téglalap -  sza

bálytalan?
-  Mi a kedvenc játéka?
Az elkövetkező kísérletekkel egy intenzív szakasz veszi kezdetét, mely

nek pedagógiai szempontból is pozitív eredménye remélhetőleg elősegíti a já
ték sokszorosítását, elterjesztését. A kivitelezést, az előzetes számítások alap
ján, igen kis ráfordítással lehetne megoldani, és ha egyéb akadály nem merül 
fel, akkor megítélésünk szerint sajátos oktatási eszközhöz juthatnak a peda
gógusok. és érdekes játékhoz a gyerekek.
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SZILÁGYI JÁNOS:

A VEZETÉS ÚTVESZTŐJÉBEN
(Egy igazgató töprengései)

Egy közösség vezetőjének lenni nemcsak sok kötelezettség, de nagy fele
lősség is. Felelősség, de nem önámító elégés magunk és mások kárára. Meg
bízható szolgálat az önként vállalt közös ügyért.

Szolgálat, amelyben feloldódik a társadalom elvárása az egyén érdeké
nek védelmével. Teret és időt kitöltő cselekvő emberség, amely a hétköznapok 
harcában becsületes szolgálatban válik igazi, a társadalom érdekeit előtérbe 
helyező erénnyé.

Ezt várják el tőlünk feletteseink, akiknek elszámolni kötelességünk, és 
ezt várják a vezetett közösség dolgozói is. Mert alkotó munka csak az önálló
sággal teli, nyugodt, kiegyensúlyozott légkörben lehetséges.

Ilyen és ehhez hasonló gondolatok foglalkoztatnak; meg az, hogy el
mondhatjuk-e magunkról becsülettel és tiszta szívvel, amit Sütő András job
bágyi panaszlevelében így fogalmazott:

„ .. . nem fölfele: lefelé török, Uram; vissza azok közé, akik könnyeikkel 
egész rózsakerteket nevelhetnének . .."

Rohanó, egymást tipró világunkban nagy szükség lenne olyan vezetőkre, 
akik a célt tisztán látva olyan módszerrel vezetnek, melyben a biztosíték: 
igaz emberségük.

Akik megakadályoznák a „cél-szemlélet" egészségre és értelemre egya
ránt káros eluralkodását, védve a közösséget és magunkat a hajszoltság, ön- 
állótlanság és a magunk mutogatása útvesztőjétől, az egyre veszélyesebb té
velygésektől.

Mert a tévelygés veszélye egyre nagyobb.
Dolgaim intézni mentem állami hivatalokba, intézményekbe. Mindenütt 

lázas tevékenységet, fojtott idegességet és izgatott túlhajszoltságot éreztem.
A vezetők előszobáiban a kérelmezők csoportjába álltam. Várva sorom

ra, gondolataimat készítgettem, hogy okosan fogalmazott, szabatos monda
taim a lényegre világítsanak. (De jó is lenne, ha közös védelmünkben az em
berek -  minden szinten -  megtanulnák az egyszerű mondatok használatát!)

Bejutottam. Beszélni kezdtem. Ekkor megszólaltak a telefonok és a veze
tő ettől kezdve állandó elnézést kérve telefonált, tárgyalt, sürgős jelentést ké
szített, utasításokat vett és adott, írt, beszélt, olvasott, közben még pár falatot 
evett is. A szoba egyre inkább megtelt ideges feszültséggel, már nem is érez
tem, hogy én és a problémám fontosak vagyunk, csak azt láttam, hogy ezt 
így nem lehet csinálni. Ez a túlhajszoltság már ön- és közveszélyes.
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Dolgom végezetlenül álltam fel és siettem haza, hogy gondjaimra magam 
keressem a megoldást.

Aztán nálam is megszólalt a telefon, síró, verekedő gyermekek adták 
egymásnak a kilincset, kartársaim jöttek „csak egy pillanatra".

Az ajtó nyitását riadtan figyelő szülő döbbentett rá -  én sem csinálom 
jobban. Nálam sincs nyugalom.

Háborgók és egyre tehetetlenebb vagyok. Néhány órával munkakezdés 
után már kapkodok, egyre türelmetlenebbé válók, és azon veszem észre ma
gam, hogy beszélgetés közben -  neveletlenül -  eszembe vágó gondolataimat 
jegyezgetem.

Mi ez a kétségbeejtő kapkodás? Kinek jó ez? Milyen érdekeket szolgá
lunk eszeveszett rohanásunkkal?

Hol és mikor jut idő a nyugodt, elmélkedő vezetői munkára? Hogyan 
születhet megfontolt döntés, amikor időnk sincs a következmények reális vé
giggondolására?

A belőlünk fakadó és igénnyé fejlesztett magunk mutogatása szüksé
gelteti, hogy apró-cseprő gondjainkkal vezetőinkhez szaladunk. Megfeledkez
ve arról, hogy a problémák velünk születnek és megoldásuk ott a legegysze
rűbb és legkönnyebb, ahol teremtődnek. Feláldozzuk önállóságunkat -  nem 
önzetlenül, mert az jó, ha a főnök látja, mit és mennyit dolgozunk — alkotó 
szabadságunkat, és ezáltal bólogató, a gondolatot is megzabolázó parancs
végrehajtói leszünk annak a területnek, amelynek hivatott és megbízott ön
álló gazdái lehetnénk. Mérhetetlen kárt okozunk azzal társadalmunknak, ha 
a cselekvő, teremtő embert legnagyszerűbb képességétől -  alkotó vágyától 
fosztjuk meg. Jelentéseket kérve és küldve, napi helyezkedést színlelve felap
rózzuk energiánkat, mindent felülről várva és visszaigazolva beszűkítjük az 
okos, értelmes „fejeket". (Ismertek olyan vezetők, akik azért nem kapnak ju
talmat, mert önállóan, „gazda" módjára dolgoznak.)

Kisért a veszély, hogy csak azoknak van becsületük, akik fáradságot, 
egészséget, időt nem kímélve „mutatják magukat".

Ne engedjük, hogy uralkodóvá terebélyesedjék ez a helytelen szemlélet!
A jó vezető nem elégedhet meg jelentésekben szépen megfogalmazott ön

értékeléssel. Közvetlen emberi és munkakapcsolata kell legyen beosztottaival.
Ne felfele menjünk, hanem lefele!
Tartalmas, a célt legjobban megközelítő elemzést csak akkor kapunk és 

várhatnak tőlünk is, ha van időnk az alapos munkára, és nem néhány perc 
vagy óra alatt kényszerülünk jelentéseinket összeállítani.

Egymás munkájának becsülését jelenti, ha véleményünket is elmondhat
juk, és a meghallgatáson túl figyelembe is veszik azt.

Ne engedjük, hogy emberek sorsát eldöntő, jövőnket meghatározó, nagy
szerű terveinket csak statisztikai számokban, kérdőíveken mondhassuk el! 
(Megdöbbentő és elkeserítő negatív példa: fontos párthatározat konkrét fel
adatainak megtervezésére egy kollektíva egyetlen nap határidőt kapott.)

Munkánk tervszerűségét az előre nem látott napi gondok úgyis mindig 
zavarják. Állandó pályakorrekcióra kényszerülünk, mert alapfeladataink vég
zése mindenekelőtt elsődleges. (De vajon így van-e ez? A felülről szólók 
hangja nem erősebb-e alapfeladatunk kötelezettségénél? Nem kényszerülünk-e 
oly korrekciókra, melynek egy egész közösség kárát vallja?) Ki, vagy kik 
azok, akik ebbeli gondunkban megnyugtatóan kimondják a mit és hogyant? 
Sosem mások, mi magunk, vezetői lelkiismeretünk.
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Sokunk örömére szabályozták az autóstopposok dolgát.
Az utóbbi időben már annyian álltak az út szélén, hogy a valóban rászo

rulók sem juthattak tovább.
Jó lenne, ha körünkben is -  lent és fent egyaránt -  „stoppot" rendelné

nek el!
Mindenki álljon a maga lábára! A nehézségek megoldását abban a kö

zösségben keresse, ahol az megterem, és csak azok nyerjenek meghallgatást, 
akiknek igazán kell a megértő, segítő, felsőbb szintű felelősségvállalás!
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KÖZMŰVE LÖDÉS

DR. NOVAK JÓZSEF:

ŐSZINTE MEDITÁCIÓ A PÉCSI ORSZÁGOS HONISMERETI AKADÉMIA
UTÁN

Ez év szeptember 19-én -  a Nyírségi Ősz ünnepi rendezvényei keretében -  
a Hazafias Népfront és a Megyei Művelődési Központ honismereti aktívaülést 
rendezett. Tárgya: „A honismereti mozgalom helye a közművelődésben és fej
lesztésének feladatai." Nem akarom értékelni és elemezni ezt a rendezvényt: 
itt és most nem is szükséges. Két vonatkozásban azonban ide tartozik. Az 
egyik: a vitában, az építő javaslatokban — lényeglátásukkal, alkotó-tovább- 
vivő hozzáállásukkal azok jártak az élen, akik részt vettek a pécsi Honisme
reti Akadémián, vagy az előző, nyíregyházin is. A másik: Gyarmathy Zsig- 
mond -  a megyei beszámolóhoz kapcsolódó hozzászólásában -  azt elemezte, 
hogy Szabolcs-Szatmárban vannak ugyan szép, sőt nagy eredmények is, de jó
val előtte jár két-három megye, így elsősorban Baranya. Könnyen mondhat
nánk erre: „A más rétje mindig zöldebb". A felszólaló azonban itt nem állt 
meg, hanem azt elemezte: miért zöldebb, mit kell megtanulni, átvenni Bara
nyától.

Azt hiszem, hogy ebből a bevezetésből is kiérződik: milyen elgondolás 
vezet, amikor a Pécsett 1975. július 14-19-én megrendezett Országos Honis
mereti Akadémiáról beszámolok. Nem tekintem feladatomnak, hogy az egyes 
előadásokat, vitákat tartalmilag bemutassam. Erre kevés a helyem, s fölösle
ges munkát végeznék, hiszen ezek az anyagok megjelennek a Honismeretben 
és más folyóiratokban. Úgy gondolom, hogy ehelyett azt kell vizsgálnom, 
hogy a pécsi rendezvény hogyan illeszkedett be a honismereti továbbképzés 
akadémiai szintűvé fejlődött rendszerébe; milyen többletet adott a kiteljese
déséhez; milyen indítást, példát adott a következő évek munkájához.

1. A pécsi Honismereti Akadémia a Hazafias Népfront és a Népművelési 
Intézet ilyen nevű rendezvényei közt a második, s ha az 1973-as -  kísérleti 
jelleggel szervezett -  nyíregyházi konferenciát is ide számítjuk, a harmadik 
volt. Ezért esetleg nagyképű törekvésnek látszik annak a vizsgálata, hogy a 
második rendezvény hogyan illeszkedik az akadémiák rendszerébe, soroza
tába. Valójában azonban egy évtizeden át -  előbb az ország különböző he
lyein, majd Balatonalmádiban -  honismereti konferenciák sora előzte meg 
és készítette elő az Akadémiát: ez azokból nőtt ki. A rendszert tehát ilyen 
szervesen fejlődő teljességében kell felfogni. A honismereti konferenciákon 
született meg a Honismereti Akadémia terve, ezeken formálódott-alakult-fej- 
lődött odáig, hogy a fölöttes szervek elfogadták, magukévá tették, s biztosí
tották az anyagi feltételeit. Régi tapasztalat a közművelődésben: ahhoz, hogy
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megteremtsék a megfelelő -  anyagi, tárgyi stb. -  feltételeket, sokszorosan bi
zonyítanunk kell annak a társadalmi hasznosságát, amit csinálni akarunk. A 
kísérleti rendezvényhez még csak a minimális kereteket kaptuk meg, de a bi
zonyítás sikerült. 1974-ben így sokkal kedvezőbb körülmények közt indulha
tott az I. Honismereti Akadémia, és e téren is volt előrelépés Pécsett. Igaz, 
hogy ehhez nagyon sokat adott a Megyei Tanács és a Szakszervezetek Megyei 
Tanácsának áldozatkészsége. Tiszteletre méltó dolog ez, de nem a lényeg. A 
lényeg az, hogy Pécs -  félve írom le a hangzatos és kissé elcsépelt szót -  
frontáttörésszerűen bizonyított és mutatta meg az ilyen rendezvények fontos
ságát és hasznát nemcsak a továbbképzésben, hanem a honismereti mozga
lomban, sőt: a közművelődés, a szocialista emberformálás egészében is. Hogy 
hogyan, az már lényegében a második ponthoz tartozik, ott beszélünk róla. 
Most csak egy dolgot említek meg: eddig három megye jelentkezett az 1917. 
évi Akadémia megrendezésére.

2. A honismereti akadémiák sorozatának főbb témáit öt évre már a to
vábbképzés fejlesztési tervének kidolgozásánál megjelöltük (természetesen 
azzal, hogy ha a mozgalom fejlődése szükségessé teszi, rugalmasan módosít
juk a tervet). E témákat azonban időbeli (évekre) nem osztottuk el. Az volt 
ugyanis az elgondolásunk, hogy abban az évben kerülnek sorra, amikor olyan 
megyében rendezzük meg az akadémiát, ahol az elvileg megalapozott, meg
vitatott kérdéseket a legjobban lehet szembesíteni az eredményes gyakorlattal 
és a résztvevők a maguk szemével győződhetnek meg arról, hogy az elő
adásban és vitákban elhangzottakat meg lehet valósítani, s lássák: hogyan le
het megvalósítani. A terv megvalósításához a lehetőséget a költségvetésben 
megtervezhető tanulmányi kirándulás adta meg. Mig azonban a korábbi évek
ben a tanulmányi kirándulás azzal szolgálta a honismeretet, hogy egy, tagjai
ban az ország egészét képviselő közösség megismerte hona egy szűkebb terü
letének természeti és történelmi értékeit, most először sikerült elérnünk, hogy 
a kirándulás -  a korábbi, fontos feladata mellett -  a hétköznapi gyakorlat 
megismerésének, a tapasztalatszerzésnek és a tapasztaltcserének az alkalma 
is legyen. Ez pedig olyan többlet, amit -  hosszú évekre példát mutatóan -  
Baranya megye és Pécs adott remélhetőleg nemcsak a honismereti akadé
miák sorozatának, hanem a közművelődés, a továbbképzés egészének is. Szá
mítottunk erre az eredményre, beterveztük azokat a lehetőségeket, amiket Ba
ranyában már ismertünk. De az, amit kaptunk, messze fölülmúlta terveinket.

A pécsi Honismereti Akadémiának három fő témája volt: a megyei kró
nikaírás és -  vele párhuzamosan -  az üzem- és ipartörténetírás, illetve az üze
mi krónika és a brigádnapló-írás kérdései; a honismereti munka a nemzeti
ségek körében; a várbarát-mozgalom. A távlati tervből nemcsak azért emel
tük ki ezeket, mert tudtuk, hogy Baranyában remek lehetőségek vannak a be
mutatásra, hanem azért is, mert Pécsett adottak voltak az előadók is: e terü
letek legkiválóbb, leglelkesebb szakemberei, irányítói és szervezői, a gyakor
lat munkásai és éltetői.

A „megyei" krónikaírás kialakulásáról, megszervezéséről, a gyakorlati 
megvalósítás eredményeiről, tapasztalatairól, előnyeiről és hibáiról szakszerű, 
kritikus és önkritikus szemlélettel Bezerédy Győző számolt be. Ugyanígy mu
tatta be dr. Szita László az üzem- és ipartörténetírást. Mindkét előadó a Me
gyei Levéltár dolgozója. De -  és ez nagyon jellemző - , nem a közös munka
helyük, hanem egy nagy ügy közös szolgálata vitte őket odáig, hogy a hall
gatóságban nem tudatosult és így természetesen törést sem okozott az a tény.
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hogy kettőjük közül csak az egyik tudott megjelenni (és szinte az sem fontos, 
hogy melyikük, mert a másik is hasonlóan oldotta volna meg a kérdést), és 
az egyik foglalkozáson előadott, a másikon felolvasott. Egyformán értékes 
konzultáció és vita alakult ki mindkét esetben, s a foglalkozások hasznossá
gát és eredményességét bizonyítja e témák továbbgyűrűződése az egyes me
gyékben, ahol -  a levelek és személyes tapasztalataink szerint nemcsak beszél
nek ezekről a kérdésekről, hanem több helyen hozzá is kezdtek a hallottak 
és látottak átültetéséhez.

Ebben nagy szerepük van a látottaknak is. A krónikákból ugyanis a me
gye kiállítást rendezett, s a résztvevők kézbe vehették, olvashatták a kész mű
veket, a kiránduláson pedig nemcsak megnézhették a krónikákat, hanem 
beszélgethettek is a krónikaírókkal.

Hasonlóan nagy hatású, élményt adó volt a három üzemben tett látogatás 
(az SZMT munkája és áldozatvállalása tette lehetővé), a biágádokkal folyta
tott baráti, kötetlen beszélgetés, amely tanulságaival nemcsak a honismereti 
aktívákra hatott, hanem az üzemek vezetőire is.

A nemzetiségi témát dr. Vargha Károly előadása vezette be. Kemény, sok
szor számonkérő, semmit el nem kendőző mondatai logikus felépítésben sor
jázva sodorták a hallgatókat a végső megállapítás elfogadásához: a nemzeti
ségi kérdés szocialista módon való megoldása élet-halál kérdése. Ebben a 
meggyőződésben döntő szerepe volt az előadó visszafogott, szikár mondatai
ból kisugárzó őszinte meggyőződésnek, kirobbanó szenvedélyességnek.

A bölcs tanítást nemcsak igazolta, nemcsak gyakorlati példákkal bizo
nyította, hanem élményszerűségét is növelte az átai és mohácsi kirándulás: 
a felejthetetlen megismerés a nemzetiségi művészeti együttesekkel, az átai 
helytörténeti gyűjteménnyel.

A várbarát-körök munkájával Szigetvárott ismerkedett meg az Akadémia 
gárdája. Molnár Imre előadásához szervesen kapcsolódott a dr. Kováts Valé
riáé („A Zrínyiekre vonatkozó néphagyományok kutatása), dr. Vargha Károly 
pedig ablakot nyitott a környék, a Zselic múltjára, kutatására. A foglalkozás 
hatására csak egy adalék: közel egy tucat hallgató azonnal belépett a Sziget
vári Várbaráti Körbe.

A vár megtekintése, majd a zselici út a hatást tovább mélyítette. Alma
mellék, Ibafa és főleg Mozsgó (Lengyeltóti Jánossal és szakkörének bemu
tatójával) a gyakorlati munka remek példáit mutatta meg, dr. Vargha Károly 
pedig a szenvedélyes népművelő eszményképét rajzolta ki az agyakban és 
a szívekben fáradhatatlan, kedvesen közvetlen magyarázataival, hatalmas 
tárgyi tudásával.

A többi foglalkozás, noha a Honismereti Konferencia két napjának el
maradása következtében szinte az utolsó pillanatban került be a programba, 
szervesen, a reméltnél is sokkal jobban illeszkedett be az egészbe. Értékelé
sükre nincs itt helyünk, de dr. Imre Samu, Rakonczay Zoltán remek előadá
sai, a szekcióüléseknek a holnapot is építő vitái mellett ki kell emelnünk 
a Pollack Mihály Építőipari Technikum és Szakközépiskola kiállítását, ahol 
a gyakorlati munka -  melynek igen nagy volt a nevelő-tudatformáló hatása 
is -  és az elvi-elméleti-módszertani tájékoztatás (dr. Görcs László és De- 
biczky István) együtt, egymásra épülve mutatta meg: hogyan kell dolgoz
nunk a honismeretben.

Összefoglalóan az a véleményünk (tcrbbes számot használok, mert sokak 
véleményét mondom ki: levelekben megírták, látogatásaikon elmondták).
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hogy a pécsi Honismereti Akadémia példamutatóan sikerült. Tudjuk, hogy 
ebben benne van a Hazafias Népfront és a Népművelési Intézet munkája is. 
A döntő azonban nem ez volt, hanem az, amit a pécsi, a baranyai népmű
velők, honismereti aktívák tettek. És ezeken nemcsak az apparátus dolgozóit, 
nemcsak Lengyeltóti Jánost, Matusek Lászlót értem, hanem azokat is, akik 
más területeken, a megyénél, a városokban, a falvakban irányító, vezető 
szerepet töltenek be valamilyen poszton a párttitkártól és a tanácselnöktől 
kezdve a tanítóig, a brigádok, a szakkörök tagjaiig. Ez volt annak a légkör
nek a megteremtője, ami lehetővé tette az akadémia ilyen sikerét és hatását, 
ezt említette az okok közt elsőnek Gyarmathy Zsigmond, amikor azt vizs
gálta: miért jobb a honismereti munka Baranyában. Igazat mondott, de -  
valószínűleg az idővel kellett gazdálkodnia azt már nem mondta ki, hogy 
ez csak kölcsönhatásban alakulhatott ki, s először a honismereti munkának 
kellett olyan jónak lennie, bizonyítania ahhoz, hogy megnyerje, maga mellé 
állítsa, szinte honismereti aktívákká formálja a megye, a városok, községek 
párt- és állami, valamint szakszervezeti vezetőit és dolgozóinak széles körét. 
Talán maguk a közművelődés és benne a honismereti mozgalom irányítói 
is csak most döbbenhettek rá Baranyában, hogy mit érnek igazán, hogy mi
lyen eredményes volt a munkájuk, milyen ereje van honismereti mozgal
muknak.

Azt hiszem, hogy minden más hatása mellett ez az akadémia legfőbb 
eredménye, s kihat egyfelől a baranyai mozgalom további fejlődésére, és az 
egész országéra is, másfelől az akadémiák további fejlődésének alakulására 
is.
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DR. ZU K O V ITS IM RE

A TUDATFORMÁLÁS LEHETŐSÉGEI ÉS CÉLSZERŰ ELJÁRÁSAI 
A KÖZMŰVELŐDÉSBEN

A szervezett és tervszerű iskolai oktató-nevelő munka célja, hogy elősegítse 
a sokoldalúan fejlett, széles körű alapműveltséggel rendelkező személyisé
gek nevelését. Az oktató-nevelő munkával arra törekszünk, hogy a növen
dékek egyéni adottságai, hajlamai széleskörűen kibontakozhassanak, hogy 
az egyén teljesítményképes szakmai tudást, átfogó műveltséget sajátíthasson 
el, vagyis rendelkezzék mindazokkal az ismeretekkel, jártasságokkal és kész
ségekkel, amelyek a társadalomban való helytálláshoz és a termelőmunka 
eredményes elvégzéséhez szükségesek.

Az iskolai oktatás azonban a tanulók életkori sajátosságai, a tudomány 
és a technika hatalmas ütemű fejlődése és egyéb okok következtében nem 
tudja egy életre szólóan úgy felkészíteni a tanulóit, hogy ne lenne szükség 
felnőtt korban is a művelődési javak felfrissítésére, kibővítésére, továbbfej
lesztésére és az egyén személyiségének, jellemének, tudatának formálására.

Az iskolában csak a tudományok alapjait, az ifjak indulásához nélkü
lözhetetlen szakmai ismereteket, jártasságokat és készségeket tudjuk bizto
sítani növendékeinknek.

Az emberi kultúrának, művelődésnek vannak olyan értékei, amelyek
nek megértésére, elsajátítására csak az értelmi fejlettség magasabb szintjén, 
érettebb korban, kellő élettapasztalatok alapján nyílnak meg a lehetőségek.

A tudomány újabb és újabb eredményei, a technika gyors ütemű fejlő
dése szükségessé teszi a termelőmunkában már gyakorlattal rendelkező dol
gozók számára is új ismeretek elsajátítását és azoknak a mindennapi életben 
való felhasználását.

A sokoldalúan fejlett személyiség kialakítása -  mint szocialista neve
lési eszmény -  számunkra a cselekvőképes ember nevelését jelenti. Az olyan 
ember nevelését;

-  aki ismereteit, tudását alkotó módon tudja a mindennapi életben fel
használni,

-  aki fáradhatatlanul törekszik arra, hogy munkája egyre jobb és ered
ményesebb lehessen,

-  aki munkáját a társadalmi célok pontos ismeretéből kiindulva tuda
tosan, meggyőződésből' végzi.

A sokoldalúan fejlett személyiség kialakítása csak fokozatosan valósítható 
meg. A személyiség fejlődése nem fejeződik be az iskolai oktató-nevelő tevé-4 49



kenység befejezésével. A személyiség, a jellem, az egyén tudata, a felnőtt 
korban is változik, alakul. Ezt az alakulást, változást kell nekünk többek 
között a népművelési tevékenységgel is irányitanunk, segítenünk.

Az iskolai oktatás széles körű népművelési tevékenység nélkül nem 
lehet befejezett. A két kulturális tevékenység szerves egységet alkot, köl
csönhatásuk eredménye: a korszerűen képzett, művelt, sokoldalúan fejlett 
ember.

A népművelést valójában az iskolai oktatás szerves folytatásának tekint
hetjük. Az iskolai oktatás és a népművelés a társadalomnak azonos céljait 
igyekszik megvalósítani, csak mások a szervezeti formák, különböznek az 
alkalmazott módszerek.

A népművelési tevékenységünk is a tudomány, a művészet, az erkölcs 
stb. értékeinek elsajátítását és a tudatformálást segíti elő a társadalom felnőtt 
tagjainak öntevékeny közreműködésén alapuló kulturális tevékenység for
májában.

A népművelési tevékenységünk -  az iskolai oktatáshoz hasonlóan -  szin
tén közös tevékenység, bipoláris folyamat. A  népművelésben is az egyik vo
natkozásban ismeretközlés, tudatformálás; a résztvevőket tekintve pedig is
meretek szerzése, jártasságok és készségek alakítása, fejlesztése és jellem
formálás, meggyőződés kibontakoztatása történik.

Természetesen, amikor hangsúlyozzuk az iskolai oktatás és a népmű
velési tevékenységek közötti hasonlóságokat, ugyanakkor nem szabad szem 
elől téveszteni a különbségeket sem. A népművelés elsősorban az ifjakra 
és a felnőttekre kiterjedő önkéntes, öntevékeny együttműködésen alapuló 
kulturális tevékenység, az iskolai oktatás ezzel szemben kötelező jellegű 
vagy legalábbis kötöttebb forma.

Az ember fejlettségére, személyiségének, jellemének színvonalára mun
katevékenységének tudatosságából, magatartásából tudunk következtetni.

A tudatosság egyik fokmérője az egyén személyiségének.
A tudat fejlesztése, a helyes magatartási készségek kialakítása döntő 

fontosságú követelmény az iskolai munkában és a népművelési tevékeny
ségben egyaránt.

A népművelési tevékenységünk eredményességének fokozása érdekében 
feltétlenül indokolt, hogy a tudatformálás és a magatartás-formálás elvi és 
gyakorlati vonatkozásait részletesen feltárjuk és megismerjük.

A népművelési tevékenység bipoláris jellegéből adódóan ezeket a kér
déseket vizsgálhatjuk mind a népművelési tevékenységet irányító, vezető sze
mélyiségek, mind pedig a résztvevők, a hallgatók szempontjából.

A népművelésben egyik fontos kérdés: mennyire befolyásolja a népmű
velési folyamat eredményességét az előadó, a szakkörvezető, kultúrotthon
igazgató stb. „személyisége"?

Hasonlóan fontos problémakört jelent a népművelésben a tudatformálás, 
a meggyőzés legcélszerűbb eljárásainak, lehetőségeinek feltárása is.

A „személyiségnek" a népművelésben betöltött szerepével kapcsolatban 
viszonylag elég sok közvetlen tapasztalattal és ismerettel rendelkezünk. A 
tudatformálás, a meggyőzés elvi és gyakorlati kérdéseivel azonban keveseb
bet foglalkoztunk. Ennek következtében, ilyen vonatkozásokban, igen sok 
nehézséggel találkozunk népművelési tevékenységünk során.

Ennek a hiányosságnak a felszámolásához, népművelő munkánk ered
ményességének fokozásához szeretnék hozzájárulni azzal, hogy a további
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akban több évtizedes népművelési munkánk tapasztalatai, vizsgálatai alap
ján a tudatformálás lehetőségeit, illetve ennek legfontosabb módszerével, a 
meggyőzéssel kapcsolatos kérdéseket részletesebben elemezzük.

A tudatíormálási, meggyőzési folyamat pszichológiai vonatkozásai

A témakörrel összefüggő megállapítások egységes értelmezése érdeké
ben első feladat, hogy meghatározzuk, mit is érthetünk „a meggyőzés" fogal
mán.

Általánosan elfogadhatjuk a fogalom következő értelmezését:
A meggyőzés:

-  a mások gondolkodásának,
-  a mások tudatának,
-  a mások akaratának,
-  a mások magatartásának és
-  a mások cselekedeteinek

értelmi vagy érzelmi úton történő befolyásolása. (Pedagógia. Tankönyvkiadó, 
1971.)

A népművelők számára a meghatározás azt jelenti, hogy tudatformáló 
népművelési tevékenységünk folyamatában a hallgatóságot értelmi úton, 
logikai eszközökkel vagy érzelmi hatásokkal kell rábírni az új fogalmak, 
ismeretek befogadására, megértésére. Értelmi és érzelmi motivációval kell 
késztetnünk őket egyes cselekedetek végrehajtására vagy arra, hogy helyte
len véleményüket, magatartásukat, cselekedeteiket megváltoztassák.

A tudatformálás, a meggyőzés folyamatának eredménye a „meggyőző
dés" : amelynek lényeges ismertető jegyei közé tartozik, hogy olyan

-  érzelmekkel, élményekkel kapcsolódó,
— tapasztalatokon nyugvó ismeretet jelent, amely az egyént egy adott 

tevékenység elvégzésére ösztönzi vagy attól visszatartja.
Meggyőződésről tehát csak akkor beszélhetünk, ha az egyén erkölcsi 

fogalmai és ítéletei nem csupán ismeretek, hanem cselekvésre indító motí
vumok is.

A meggyőződés kialakítása pszichológiai szempontból nem más, mint 
motívumok nyújtása, vagyis hatékony motivációs rendszer kiépítése.

A kérdés népművelési vonatkozásait tekintve, azonnal szembetűnik, hogy 
a meggyőzés, illetve annak eredményeként a meggyőződés kialakításának is 
előfeltétele: a megismerés, az ismeretszerzés.

Az ismeret azonban önmagában még nem biztosítja a meggyőződés 
kialakulását. Az ismeretek meggyőződéssé válásának különböző lélektani 
feltételei vannak. Ezek az alapfeltételek a következők:

a) Az igazság evidenciája
Az igazi meggyőződés mindig az igazság felismerésén alapszik. A 
meggyőződés kialakításának ezért van egy alapvetően értelmi, logikai 
oldala is. Az igazság mindent elsöprő ereje többet ér minden erköl
csi prédikációnál. Ehhez persze szükség van a népművelő személyes 
erőfeszítésére és meggyőződésére is, hogy az igazságot logikailag is 
hatásos formában fejezhesse ki.
Elvont, száraz fejtegetésekkel, rendszertelen magyarázatokkal a nyil
vánvaló igazság hatását is tönkre lehet tenni.
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A tényekre alapított vita, megbeszélés keretén belül viszont az igazság 
feltétlenül érvényre jut.
-  Az elmúlt év egyik ismeretterjesztő előadása után történt. . .  —
A hallgatóság több tagja a „gazdasági csoda" országában, az NSZK- 
ban járt látogatóban. Ugyanennek a hallgatói csoportnak több tagja 
viszont a szocialista országok egy részével ismerkedett meg utazásai 
során.
Az előadást követően élénk vita támadt a csoportokban a szocialista 
és a kapitalista országok életszínvonaláról.
Az előadó kezdetben hagyta a spontán vitatkozást, majd fokozatosan 
logikai rendben csoportosította az egyes érveket, ellenérveket. A vita 
elfojtása helyett, hagyta a hallgatókat beszélni. Csak arra ügyelt, hogy 
a bizonyítás és cáfolás logikai rendje biztosított legyen.
Az eredmény: a megismert nyilvánvaló igazság, valamint a közvetlen 
tapasztalatok alapján a hallgatók maguk vonták le a végső következ
tetést a szocializmus fölényét illetően

b) Az erkölcsi célok szemléletes, plasztikus megjelenítése:
Az ifjúságnak és a felnőtteknek nemcsak a gondolkodását, hanem a 
képzeletét, fantáziáját is meg kell nyernünk. A népművelési tevékeny
ségünk során azonban nagyon sokszor megfeledkezünk erről a fontos 
követelményről. Csak a gondolkodáshoz szólunk, csak a logika fegy
vereit használjuk.
Pedig a fantázia vonzó képei nagy cselekvésre indító erővel rendel
keznek.
-  Csak egyetlen esetre szeretnék hivatkozni. -  Néhány évvel ezelőtt 
az egyik baranyai községben az ismeretterjesztő előadást követő vitá
ban felvetődött a gondolat, hogy a művelődési otthont bővíteni kel
lene. A távlatok felvillantása nyomán a hallgatóság önként vállalko
zott társadalmi munkára, melynek eredményeként a művelődési há
zat kibővítették és felújították.

c) Az érzelmi ráhangoltság megteremtése
Érzelmek nélkül nincs meggyőződés, csak legfeljebb erkölcsi tudat. 
Az érzelmileg kísért motívumoknak fontos szerepe van a cselekvés
ben. Nem azt állítjuk, hogy mindig az érzelmileg legerősebb motí
vum kerül uralomra az elhatározásnál, de vitathatatlan, hogy az 
érzelmi motiválásnak nagy az ereje, megkönnyíti a helyes cselekvést. 
Különösen a pozitív érzelmek rendelkeznek igen erős motiváló erő
vel. Az emberi élet legnagyobb ösztönzője a „holnap öröme" (Maka
renko).
Ezért alapvető számunkra, ha megtanítjuk hallgatóinkat az igazi örö
mökre, ha megízleltetjük velük a közösségi munkát és a társadalmi 
haladásért vivott küzdelem felemelő érzését.
-  A közelmúltban üzemlátogatás keretében felnőtt dolgozók egy cso
portja megnézte az új pécsi tv-tornyot. Amikor a közel 100 méter 
magasan levő kilátó-erkélyről végigtekintették Pécs új városrészeinek 
panorámáját, valamennyi résztvevőt magával ragadta az emberi alko
tás felemelő érzése. Az érzelmileg erőteljesen színezett helyzetben nem 
volt szükség jóformán egyetlen mondatra sem, és mégis mindenki 

megértette és felismerte a szocialista építés nagyszerű voltát.
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d) Az akarat mozgósítása
A meggyőződéssé válás előzőekben felsorolt lélektani feltételeinek 
biztosításán kívül nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy olyan 
akarati tulajdonságokat kell kialakítanunk, amelyek lehetővé teszik, 
hogy az egyénnek elegendő ereje legyen arra, hogy a helyesnek elfo
gadott célok érdekében kitartóan, a nehézségeket legyőzve tudjon 
dolgozni.

Ezek alapján azt a megállapítást tehetjük, hogy a tudatformálási folya
matok eredményeként kialakuló meggyőződés:

az ismeretek, a személyes élmények és érzelmek, valamint az akarati 
elemek szintézisét jelenti,

A meggyőzés folyamata lényegileg pszichológiai hatás, ezzel a tevékeny
ségünkkel más egyének, személyek, jelen vonatkozásban a felnőttek tuda
tában igyekszünk változást létrehozni.

A népművelésben azonban számolnunk kell azzal a ténnyel, hogy a 
neveléslélektani hatás más, mint például a fizikai hatás. A fizikai hatások 
jellemzője, hogy meghatározott okokra meghatározott okozatok következnek. 
Az embereknél azonban a hatások és a visszahatások, válaszok közé beikta- 
tódik az egyén pszichikuma, amely a visszahatást rendkívüli módon válto
zatossá teszi. Az embernél a külső hatások a belső feltételektől függően ér
vényesülnek (Rubinstein). Ilyen módon a meggyőzési folyamatokra az egyes 
egyének -  az aktív ellenállástól kezdve, a belső aktivitásból eredő tudatos 
együttműködésig -  széles skálán reagálhatnak.

Tudatformáló népművelő tevékenységünk során ezt a belső indítású, 
meggyőződésen alapuló együttműködést kell a hallgatóinkban kibontakoz
tatnunk. Pszichológiai szempontból minden tudatformálási törekvésnek ez a 
célja.

Ez a belső indítású együttműködés a későbbiekben átalakul önneveléssé, 
ami végső fokon a nevelési folyamat betetőzését jelenti.

Az érzelmek szerepe a tudatformálásban

A meggyőzés, a tudatformálás -  mint erre már az előzőekben utaltunk 
- , mások gondolkodásának, tudatának, akaratának, magatartásának és csele
kedetének értelmi vagy érzelmi úton történő befolyásolása.

Tehát a meggyőzés nem korlátozódhat a beláttatásra, a logikai eszközök 
alkalmazására, hanem figyelemmel kell lenni az egyén érzelmeire is.

A mindennapi életben hajlamosak vagyunk arra, hogy az érzelmeket 
másodrendű tényezőknek tekintsük. Pedig ezeket nem szabad lebecsülnünk.

A meggyőzési tevékenységünk szempontjából alapvető követelmény, 
hogy ismerjük a meggyőzendő személyek érzelmeit, tudjuk azt, hogy milyen 
vágyak fűtik őket, milyen az érzelemviláguk, milyen szenvedélyeik, kedvte
léseik vannak, kiket szeretnek vagy gyűlölnek.

Ugyanis gondolnunk kell arra is, hogy az emberek cselekedeteit a józan 
megfontolások mellett szeszélyeik, pillanatnyi érzelmi állapotaik is erőtel
jesen befolyásolják.

A meggyőzés során helytelenül járunk el, ha csak az értelemre vagy 
csak az érzelmekre akarunk hatást gyakorolni. A kettő egyensúlyát kell meg
valósítanunk tudatformáló tevékenységünkben. Ez természetesen nem azt
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jelenti, hogy egyenlő mértékben vegyük igénybe a logikai eszközöket és az 
élményeket, érzelmeket, hanem azt, hogy az egyén adottságainak ismereté
ben határozzuk meg, hogy az adott nevelési szituációban a logikai érvelést 
vagy az érzelmi hatásokat alkalmazzuk-e fokozottabb mértékben.

A meggyőzési tevékenységünk tehát csak akkor lesz eredményes, ha az 
értelmi és az érzelmi tényezőket a körülményeknek megfelelően egyaránt 
figyelembe vesszük.

A tudatformálási folyamat eredményeként érzelmekkel, élményekkel 
kapcsolódó olyan tudatos meggyőződést kell tehát az egyénekben kialakíta
nunk, amely a társadalmilag értékes tevékenységek végzésére erőteljes ösz
tönzéseket ad, illetve a helytelen cselekedetektől eredményesen visszatart.

Befejezésül még a következőket szeretnénk kiemelni:
A meggyőzésnek, mint tudatformálási és jellemformálási eszköznek 

minden korban nagy jelentősége volt. A meggyőzés módszerei azonban ko
ronként nagy eltéréseket mutatnak.

Az elmúlt évszázadokban a meggyőzés, a tudatformálás szinte kizáró
lagos módja, eszköze az élő beszéd, a szónoklat, a dialógus volt.

Korunkban azonban újabb jelentős eszközei is jelentkeztek a tudatfor
málásnak. Gondoljunk csak a rádióra, a filmre vagy a televízióra! Ilyen vo
natkozásokban széles lehetőségeket tár elénk a sajtó, a rajz, a grafika stb. 
is. A meggyőzés tehát nem kíván feltétlenül mindig élő szót. Azonban év
századunkban sem tagadhatjuk, hogy a tudatformálás, a meggyőzés egyik 
legalkalmasabb, legrugalmasabb eszköze az élő beszéd. Ezért korszakunk
ban, amely mozgalmasabb, dinamikusabb, mint az előző korszakok, továbbra 
is tiszteletben kell tartani az élő szót, mint meggyőzési, személyiségformá
lási eszközt, de egyúttal fel kell használnunk a tudatformálás más eszközeit, 
lehetőségeit is.
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,,A szocialista társadalom érdekei ki
emelt feladatként sürgetik a munkás
művelődés következetes fejlesztését." 

(Az MSZMP Baranya megyei Bi
zottsága a közművelődésről szóló 
feladattervéből.)

BALÖ ISTVÁN

AZ IFJÚSÁGI KLUBTÓL A POLITIKAI KLUBIG

1960 őszén alakítottuk meg az ifjúsági klubot. A klubban amellett, hogy 
változatos szórakozást biztosítottunk az igen tekintélyes létszámú tagságnak, 
évről évre gazdag ismeretterjesztő programot valósítottunk meg, melyben 
nagy szerep jutott a kollektív mozilátogatásoknak, tárlat-, hangverseny-, 
színházlátogatásoknak is. A klubban folyó ismeretterjesztés tematikájában 
alkalmazkodott a fiatalok érdeklődéséhez, módszereiben a klubszerűséghez. 
Sok volt a kérdés-felelet jellegű tematikus beszélgetés meghívott szakem
berekkel, a tanulmányi kirándulás, a szellemi vetélkedő, az ismeretterjesztő 
filmvetítés, a tv-vita, filmvita. Kezdetben mégis a tánc és a játék volt a leg
népszerűbb program.

A klubtevékenység a népművelési munka leggyorsabban változó terü
lete, ami természetszerűen adódik a forma kötetlen, rugalmas jellegéből is. 
Az új szükségletek ezen a területen váltották ki a legnagyobb változásokat. 
Ennek egyik érthető oka, hogy az itt uralkodó és kötelező kötetlenség legin
kább megfelelni látszik az iskolán kívüli művelődés ideális modelljének, 
ezenkívül vitathatatlanul alkalmat nyújt sokoldalú művelődésre, aktivitásra. 
A kluboknak nem lebecsülendő szerepe van olyan tekintetben is, hogy a nép
művelés hatókörébe vonnak más, kötöttebb formáktól még riadozó rétegeket, 
érdeklődést, figyelmet keltenek, megkedveltetik a tartalmas szórakozást stb. 
Hiba lenne viszont, hogy ha ennyivel teljes egészében beérnénk, mert ez 
jó kiindulás lehet, de itt nem állhatunk meg.

Mire gondolok? Például arra, hogy milyen csekély hatékonyságú az az 
ifjúsági klub, ahol a tánc és a lcmezhallgatás, magnózás kimeríti a progra
mok tartalmát. De nem szabad becsapnunk magunkat azzal sem, hogy meg
oldottuk az ismeretterjesztést, ha egy ilyen klubban néhány előadást rende
zünk a tánczenéről (amely önmagában cseppet sem értéktelen), s esetleg 
egy-két szellemi vetélkedőt is lebonyolítunk valamely tárgykörben.

Az élet nem áll egy helyben, és az, ami a múlt években még kielégítette 
a dolgozókat, ma már elégtelennek tűnik. Szükség van általános klubokra 
is, de ezernyi lehetőséget kell adni a klubokban a laza társuláson, a szóra
kozási lehetőségeken túlmenően a specifikus érdeklődés kielégítésére, kibon
takoztatására.

A mai élet egyik leghatározottabb tendenciája a munkaidő csökkenése 
és a szabad idő növekedése. A szabad idő pedig több művelődési igényt 
támaszt, és ennek a művelődési igénynek a megvalósítói, eszközei nagyrész
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ben a tömegkommunikációs eszközök. Ez a magyarázata annak, hogy olyan 
hihetetlenül gyorsan elterjedtek. Azt lehetne gondolni, hogy ezzel tulajdon
képpen minden megoldódik. Ezek az eszközök a legjobb előadókkal, a leg
kiválóbb művészekkel dolgozhatnak és így megoldott a művelődés ügye. 
Egyáltalán nem így van.

Amennyire jellemző a korra a tömegkommunikációs eszközök gyors 
térhódítása, ugyanúgy jellemző az emberek társasági igényeinek, összejöve
telekre, beszélgetésekre való igényének a növekedése. Ugyanannak a dolog
nak két oldala, hogy ilyen gyorsan terjed a televízió, és ilyen hatalmas igény 
van a kis művelődési formák, a klubok alakulására.

A Doktor Sándor Művelődési Központ első klubja, a Mecseki Fotóklub 
egy vitakörből, egymás munkáit bíráló szakmai-baráti magból alakult. A 
tagság természetes önkifejezési igénye, közlési vágya utat keresett, s nyilvá
nos programok formájában kapott teret. A klub ma már közismerten széles 
népművelési tevékenysége (kiállítások, állandó kamarakiállítások, diapozitív- 
vetítések, tárlatvezetések, szakkörök patronálása, elméleti előadások stb.) 
mellett a belső klubéletben változatlanul élénk a kritikai, önkritikái szellem, 
az önművelési igény, s ezt tartják megtartó erejüknek.

A művelődési központ mindenkor a növekvő specifikus érdeklődés kielé
gítését, kibontakozását szolgálta. Jelenleg 450-en tanulnak, művelődnek és 
szórakoznak a művelődési központ klubjaiban (Mecseki Fotóklub, Misina tv- 
klub. Szocialista Brigádok Klubja, Színházbarátok Klubja, Ország-világjárók 
Klubja, Ifjú Zenebarátok Klubja, Hanglemezbarátok Klubja, Politikai Klub).

Ezek a példák is azt igazolják, hogy a klubélet többféle intenzitású és 
rendszerességű művelődés lehetőségét rejti magában. Különösen az audiovi
zuális eszközök széleskörű elterjedésével nőtt az igény a társas összejövete
lekre, az eszmecserékre. A televízióban nemcsak esztétikai élményt kapunk, 
hanem olyan jelenségeknek is tanúi vagyunk, amelyek politikai jellegűek, 
nemzetközi kihatásúak, amelyek népünk sorsát érintik. Sokszor érezzük, hogy 
bizonyos kérdéseket meg kellene valakivel vitatni. A fiatalok részéről a kíván
ság sokféle. Ezekre az eszmecserékre azért van nagy szükség, hogy az élmé
nyeket feldolgozzák és a maguk számára is valamilyen megnyugtató megol
dást és véleményt alakítsanak ki. Dr. Kiss Tihamér pszichológus írja: „Még 
a 22-24 éves fiataloknál sem mindig tudjuk megállapítani az érettségnek, a 
felnőttségnek a kritériumait, amelyek között nyilvántartunk ilyesmit, mint a 
kialakult hivatástudat (döntöttek a pályájukat illetően), erkölcsi felelősség 
a másokkal való viszonyban és a közösséghez való viszonyulásban, az álta
lános és a szakmai műveltség. Ez utóbbi van meg leginkább. Politikai, er
kölcsi, világnézeti fejlettségük még befejezetlen, főképpen a hivatástudat és 
a felelősségtudat szempontjából nagyon sokáig kell várni, hogy ez az érettség 
bekövetkezzék."

Az ifjúság politikai és kulturális nevelése társadalmi ügy. Klublehetőség 
biztosításával, a klubélet tervszerű irányításával sokat tehetünk a politikai 
és kulturális munka társadalmi kiszélesítésére. 1972-ben egy középiskolai 
diákküldöttség látogatott meg, és helyiséget kértek egy baráti kör részére. 
Eddig egyik körtag lakásán találkoztak, de azt már kinőtték. 25-en lennének, 
akik szakemberekkel szeretnének találkozni, vitatkozni -  mondták. -  Miért 
nem az iskolájukban találkoznak? -  kérdeztem. Egyik leánygimnázium ta
nulója, aki az iskola ifjúsági klubjának titkára volt, elmondta, hogy náluk 
főleg táncolnak a klubban. Néha előadást is rendeznek, de utána újra csak
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táncolnak. Beszélgetésre, vitára nincs lehetőség. Egy technikumi tanuló is ha
sonló dolgokról beszélt. Náluk is van előadás. Megjelenik egy tanár, s a je
lenlevőknek végig kell hallgatni. Olyan, mint egy tanóra. Az előadás után ná
luk is azonnal kezdődik a tánc.

Ennek a szimpatikus és lelkes társaságnak azonnal adtam helyet. Részt 
vettem első foglalkozásukon. Programjuk még nem volt. Elmondták, hogy 
mindig kerestek egy témát, s arról vitatkoztak. De előfordult, hogy a téma 
„nem jött", s ők csak ültek és tereferéltek. Ezután javasoltam, hogy állítsa
nak össze egy programot, s a művelődési központ biztosítja az általuk kért 
vitavezetőt. Irodalom, képzőművészet, film, politika . . . mind-mind terítékre 
került. Nemsokára az volt a véleményük, hogy a szakemberek közreműködé
sével a vitákon tényleg „szereztek" hasznos ismereteket. így lett egy lelkes 
baráti körből egy ifjúsági vitaklub.

Egy ifjúságszociológus arról ír, hogy napjainkban eltűnt az a „rétegtí
pusú" ifjú, aki félrehúzódva, magányosan elmélkedik a világ dolgairól. A fia
talok magukhoz hasonló társakat keresnek, akikkel vitatkozni lehet, akiket 
hasonló problémák foglalkoztatnak.

1973-ban egyetemisták és fiatal értelmiségi dolgozók foglalkoztak poli
tikai klub megalakításával. A hivatalos megalakulás előtt 40-50 tagja volt 
ennek a baráti körnek. A művelődési központtól kértek helyiséget és anyagi 
támogatást az előadók tiszteletdíjára. A klub céljait a következőkben határoz
ták meg: „A megalakítandó szakirányú klub egy speciális témacsoporttal fog
lalkozna: közéleti, társadalmi, politikai kérdésekkel. A klub olyan fiataloknak 
adna találkozási alkalmat, akik e kérdések iránt komolyabb érdeklődést mu
tatnak. Célja, hogy a tagok ismereteit, felkészültségét, politikai tájékozottsá
gát fejlessze, felkeltse érdeklődésüket a közéleti kérdések iránt. Lehetőséget 
kíván biztosítani ahhoz, hogy tagjai az őket érdeklő kérdésekről tájékoztatást 
kapjanak, ezzel kapcsolatos véleményüket kifejthessék. Ennek érdekében a 
klub előadásokat, vitaesteket, beszélgetéseket, találkozásokat és egyéb ren
dezvényeket kíván szervezni, megfelelő felkészültségű szakemberek vezetésé
vel." A politikai klub működését a városi tanács művelődésügyi osztálya erköl
csileg és anyagilag támogatta. A klub népszerűségét elsősorban a jó előadók, 
az aktuális programok, valamint a módszertani követelményeknek megfelelő 
viták biztosítják. Az ifjúsági vitaklub tagjai is részt vettek a politikai klub 
első foglalkozásán. Utána kérték felvételüket, mert látták, hogy ugyanazt csi
nálják mint ők, csak színvonalasabban. A program maga is ezt igazolja: Dr. 
Pozsgay Imre -  Negatív jelenségek és ezek okai társadalmunkban; Dr. Szá
méi Lajos -  A közélet tisztaságáról; Knopp András -  Az ideológiai helyzet 
hazánkban; Dr. Szathmári István -  Sportéletünk időszerű problémái; Nagy 
Zsigmond kongresszusi küldött -  Élménybeszámoló a XI. pártkongresszusról; 
Dr. Radó Sándor (Dóra) -  Egy hírszerző a II. világháborúban; Sipos Péter -  
Rajk László és a koncepciós perek stb.

A klub népszerűségét az is igazolja, hogy eddig négy ifjúsági klubbal 
kötöttek együttműködési megállapodást. Egyre gyakoribb, hogy a politikai 
előadásokat a társklubokkal közösen rendezik. Ennek eredménye, hogy több 
munkásfiatal már a klub törzsgárdájához tartozik.

A klub olyan névadót keresett, akinek élő emléke nagy érték és erőfor
rás. A klub politikai nevelő munkájának bő forrása névadójának, Münnich 
Ferencnek élete és munkássága. Példája emberségre késztet, hivatásszeretet- 
re tanít, nemes törekvésekre és eredményes munkára buzdít.
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LIPPENSZKY ISTVÁN:

BÁNYÁSZOK TOVÁBBTANULÁSA

A Megyei Pártbizottság közművelődési feladatterve hangsúlyozza a bányász- 
ság körében végzendő közművelődési tevékenység hatókörének bővítését 
s ezen belül a dolgozók továbbtanulásának jelentőségét.

Érdekes, több alapproblémát felvető, s a további teendők meghatározása 
szempontjából hasznosnak bizonyult az a felmérés, melyet a megyei művelő
désügyi osztály és az SZMT a Mecseki Szénbányászati és Ércbányászati Vál
lalatnál, a két vállalat párt-, termelési és mozgalmi vezetőinek bevonásával 
folytatott le.

Mindkét vállalat szakszervezeti bizottsága rendszeresen nyilvántartja dol
gozói műveltségi szintjét, s oktatási albizottságokat hozott létre dolgozói be
iskolázásának elősegítése és a továbbtanulás üzemi feltételeinek javítása cél
jából.

Alapvető célkitűzésükké tették, hogy fizikai munkásaik általános iskolai 
végzettséggel rendelkezzenek, ami képessé teszi őket a társadalomba történő 
kulturált beilleszkedésre s pozitívan hat ki termelőmunkájukra.

A végrehajtás problémái azonban több szinten, némelykor ellentmondá
sosan s különböző érdekkörökben találkoznak, s részben magyarázatot adnak 
az általános iskolai végbizonyítvánnyal nem rendelkezők és beiskolázottak 
közötti kedvezőtlennek tűnő arányra.

A termelés oldaláról közelítve a kérdéshez, az alábbi problémák bonyo
lítják a megoldást:

-  A bányászat vesztett vonzásából, s a termeléshez szükséges létszám 
biztosítása a munkaerő-válogatást is korlátozza. (Maga a vájáriskolai 
beiskolázás is nehézségekkel küzd.) Sokan kerülnek az általános isko
lát nem végzettek közül a szakmába, s a fluktuáció folytán ezek száma 
is -  a beiskolázás arányának megfelelően -  újratermelődik.

A Mecseki Szénbányáknál pl. 1975. január 1-én a fizikai dolgozók lét
számának 42%-a, az Ércbányászati Vállalatnál 23%-a nem rendelkezett álta
lános iskolai végbizonyítvánnyal. Elgondolkoztató, hogy ezek között a 30 
éven aluliak aránya 5, illetve 4%-ot tett ki.

-  Ehhez képest lassúnak és alacsonynak tűnik a beiskolázás üteme és 
aránya. Az alapműveltséggel nem rendelkezők 3, illetve 5%-a él csak 
a tanulási lehetőségekkel. Pedig a vállalatok komoly erőfeszítéseket 
tesznek, kedvezményekkel ösztönzik a továbbtanulást. S ahhoz, hogy 
ezen a téren velük szembeni elvárásainkat növeljük, alaposan át kell
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gondolni néhány olyan alapproblémát, melynek figyelembe nem vétele, 
vagy megoldása nélkül célkitűzéseink irreálisak maradnak.

Mindkét vállalatnál több műszakos termelés mellett az egész személyi 
állományt szakmai, politikai tanfolyamokon és egy részét iskolai oktatáson 
kell keresztülvinni. A tanulásban résztvevőket ahhoz, hogy a követelmények
nek eleget tehessenek, reggeli műszakba kell osztani, aminek megoldása ön
magában is nehézségekkel jár. Termelés közben szinte az egész személyi ál
lományt oktatási és közművelődési szempontból mozgatni és szervezni kell 
-  nem ritkán a termelőmunka hátrányára. A Mecseki Szénbányászati Válla
latnál pl. 1974-ben közel 10 000 műszak esett ki tanulmányi szabadság cí
mén. A művelt és képzett munkaerő biztosítása nemcsak társadalmi, de üze
mi követelmény és érdek. De, mert az üzemek elsődleges feladata a termelő- 
munka, s ahhoz, hogy erre összpontosíthassanak, a kötelező állami oktatás 
vonalán, az arra illetékes hatóságok és szervek révén kellene kizárni az alap- 
műveltséggel nem rendelkezők újratermelődését.

Természetesen ez nem mentheti fel az üzemeket -  sőt fokozott erőfeszí
tésre kötelezi -  dolgozóik továbbtanulásra történő ösztönzése és a feltételek 
megteremtése terén.

Örvendetes az a szemléletbeli változás, mely a két vállalatnál a munka
helyi vezetés részéről e téren tapasztalható. Annak ellenére, hogy a képzett
séggel nem rendelkezők részéről mutatkozó szégyenérzet, passzivitás, az in
gázók lerövidült szabad ideje és egyes rétegeknél a művelődési igények fölé 
helyezett kereseti tendenciák nehezítették a szervezést, a szb-ok agitatív köz
reműködésükkel és kedvezmények biztosításával a feltételekkel arányos ered
ményeket értek el a beiskolázásban.

Mindkét vállalatnál permanensen 110-130 fő végzi el 16 hét alatt üzemi 
tanfolyamon az általános iskola kihelyezett tagozatát. Az Ércbánya Vállalat
nál tantermek, segédletek hiánya korlátozza a továbblépést. Komlón viszont 
a munkásszálló termei ideális feltételeket biztosítanak. Az általános iskola 
elvégzésére a tantervi követelményeket, az üzemi érdekeket és a dolgozók 
igénybevételét is figyelembe véve legalkalmasabbnak a 142/1972. M. M. sz. 
utasítással engedélyezett 160 órás tanfolyam bizonyult. Két osztálynak 8 hó
nap alatt -  heti 2 oktatási napon -  történő elvégzése igazán kedvező lehető
séget biztosít a tanulónak, s jó pedagógusi munka mellett a megkívánt tanul
mányi eredmény is elérhető, különösen akkor, ha a vállalatok kedvezmények
kel és ösztönzőkkel is segítik ezt.

Más szakmák üzemei és vállalatai számára is tanulságul szolgálhat a 
Szén- és Ércbányászati Vállalat felnőttoktatást segítő tevékenysége. Előbbi 
megvásárolja a hallgatók tankönyveit és tanszereit, munkaidő-kedvezményt 
biztosít, a végzetteket pénzzel jutalmazza, a bejáróknak oktatási napokon a 
munkásszálláson ingyenes szállást biztosít, műszaki dolgozók patronálják és 
segítik a tanulókat. Az Ércbányászati Vállalat is ingyen biztosítja a tanköny
veket, 6 nap átlagkeresettel díjazott tanulmányi szabadságot, nődolgozóinak 
heti 1 szabadnapot engedélyez s az iskolát végzetteket pénzjutalomban része
síti.

A felnőttoktatás fogalma sajnálatos módon mindkét vállalat esetében le
szűkül az iskolai keretben folyó oktatásra, holott számtalan közművelődési 
módszer és forma segítheti a dolgozók általános és szakműveltségének széle
sítését. (TIT ajánlójcgyzékében szereplő munkásakadémiák, tanfolyamok, mú
zeum-, színházlátogatás, filmvetítés, munkásfilmklub stb.) Hiányzik a területi
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és üzemi művelődési házak munkakapcsolata az oktatást végző dolgozók is
koláival, pedig azok a tantervre hangolt foglalkozásokkal elősegíthetnék a ta
nulmányi anyag feldolgozását. A közművelődés és a TIT hatékonyabban tud
ná az üzemi művelődést szolgálni, ha az üzemi művelődési házakon és klubo
kon keresztül folytatott áttételek helyett kölcsönösségi alapon közvetlenebb 
kapcsolat épülne ki az üzemekkel, üzemrészekkel, magukkal a dolgozókkal.
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,,S a hozzáértő, dolgozó 
nép okoe gyülekezetében 
hányni-vetni meg száz bajunk.”

(József Attila)

PÁL RITA:

KÖZÉLETISÉGRE NEVELÉS A FELNŐTTOKTATÁSBAN

Nem tudom, gondol-e a leendő tanár diákéveiben arra, hogy nem gyerekeket, 
friss-értelmű fiatalokat fog tanítani délutá/n, esténként, már fáradtan, s még 
fáradtabb felnőtteket?

Aligha. S ha mégis vállalta, a „pillanatnyilag ez van" lehetett az alap
motívum.

Magam is elkerekült szemmel, nem kevés szorongással fogadtam a hírt; 
nem kell többé ingáznom, taníthatok lakhelyemen is, igaz, „csak" a dolgozók 
iskolájában, de „ha már itt van, könnyebb máshová is kerülni, hiszen maga 
olyan gyerekközpontú".

Maradtam.
S lettem felnőttközpontú, hónapok se kellettek hozzá, talán csak hetek, 

amíg a kezdő tanár aggodalma, szorongása múlásával már úgy léptem be egy- 
egy osztályba, hogy együtt vagyunk hát megint, együtt és itthon.

Az ismerős arcokon az ismerős fények visszajelezték, amit később szóban 
is megfogalmaztak, többen, többféleképpen:

„ .. . hat általánossal éltem ötvenéves koromig, úgy gondoltam, megle
szek vele. Akkor jött a kormányrendelet, hogy egy tanévben két osztályt le
het elvégezni. Gondoltam, megpróbálom én is. Milyen jó, hogy mertem vál
lalni! De azt is látom, mit veszitettem, hogy csak most jutott eszembe. Vég
telenül szeretek minden tantárgyat. A káosz, ami bennem volt, rendeződött, 
egymás mellett vannak korok, emberek, eszmék, számok, tárgyak. Ajánlani 
tudom, aki teheti, tanuljon."

(Munkásasszony, jelenleg a gimnázium elsőéves hallgatója.)
Túl szép a kép?
Igen.
Nem.
Is-is.
Híven tükröz egyfajta érzelmi indítékot, amit az elmúlt években sok hall

gatóban megtaláltam, felismertem.
A felnőttoktatás-nevelés oly sokrétű, bonyolult, s annyi meglepetést, örö

met rejt, hogy akinek nem csak munkahelye az iskola — s ez a többség -  
szinte maga is hasonul, s a legtermészetesebb közegnek, társaságnak, beszél
getőpartnernek hajdani s jelenlegi tanítványait, osztályát érzi.

Hogy közben oktat?
Nevel?
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Igen, oktat, fokozott intenzitással, alapvető fogalmakat kell rövid idő 
alatt megtanítani.

Rendezni a káoszt. . .
Nemcsak évezredek, századok, évtizedek káoszát, de a jelent is, a min

dennapokat.
Négy évig tanítottam a Dolgozók Önálló Általános Iskolájában, az évi 

hat (6) osztályfőnöki óra bizony kevés lehetőség volt az új közművelődési 
programra, az „időszerű kérdésekére.

Ám megvalósulhatott ez minden órán, csak észre kellett vennünk egy
mást. Huszonötén, harmincán, negyvenvalahányan, akik már nem c s a k  a 
bizonyítványért tanultunk.

Ha újságot, könyvet vettem a kezembe, önkéntelenül kerestem: mit, ho
gyan adhatok tovább, s mikor, melyik osztályban figyelhetnek fel ugyanerre?

Szerencsésnek is mondhatnám magam, hisz magyart és történelmet taní
tok; szép, hatásos dolgokról beszélhetek . . . Ámde. . .  az előbb idézett mun
kásnő arról is ir, hogy: a. számokkal csak tudni kell bánni, milyen en
gedelmesek, ez is nagyon tetszik. Milyen jó! És a kémia. . .  Az anyagok bom
lása vagy bontása. Villanyárammal a vizet gázneművé lehet bontani. .."

Az általános iskola valamely osztályába beiratkozok megközelitően azo
nos céllal kezdik: a bizonyítványból hiányzik az „általános iskolai tanulmá
nyait befejezte..

A tanulás jó íze, öröme, az érdeklődés fellobbanása -  nem ritkán izzása 
-  már az első napokban kezdődik. S vele együtt az ijedelem is, hisz legtöb
ben régen jártak iskolába, s így minden új, nehéz, érdekes.

Az első napok érezhető elfogódottsága mögött ott bújkál a restellkedés 
is, amiért csak most, „öreg fejjel", ha nem is elkésve, de többé-kevésbé meg
késve tanulnak. Amit eddig titkoltak ismerőseik, munkatársaik előtt, itt már 
tagadhatatlan tény: „nekem csak öt osztályom van, nekem hat, nekem hét. .."

Egyik keserves sorsú, korán öregedő tanítványom írta önéletrajzában; 
„Foglalkozásom vagonkirakó, munkahelyem a szabad ég alatt van, lehet nyár, 
vagy tél, egyformán kell fogadnom, ezt azért kell eltűrni, mert iskolahiányom 
van".

Két elemivel kezdte, harmincévesen, talán még álmában is tanult, és 
olyan könyveket olvasott legszívesebben, „ami tudós emberekről szól, akik 
valamit feltaláltak".

Egy másik -  feltűnően értelmes -  hallgatónk a nyolcadik osztályba irat
kozott úgy, hogy megvált kényelmes munkahelyétől, állandó éjszakai műszak
ban dolgozott egy másik üzemben, csak azért, hogy délutánonként nyugodtan 
jöhessen az iskolába, meg ne tudják . . .

A kitűnően tanulók közül nem egy kérte, ne küldjük el a munkahelynek 
szánt elismerő sorainkat, „nem tudják, hogy még általános iskolai végzettsé
gem sincs . . ."

Újabban mintha szűnne ez a közérzet rontó húzódozás, valószínűleg 
azért, mert az új oktatási formák, a tanulást gyorsító tanfolyamok szervezése, 
egyáltalán az, hogy a legtöbb munkahelyen szinte állandó téma a tanulás, 
lassan-lassan csökkenti az ellenállást.

Ha valaki úgy fejezte be az általánost, hogy az nem csak bizonyítványt, 
egy bizonyos tudásminimumot, alapot adott, szinte természetes, hogy a hall
gató igyekszik akár iskolai, akár más formában tovább művelődni, s kéret
lenül is lelkes meggyőzője munkatársainak.
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M. Ferenc az 1973/74-es tanévben végezte el a hetedik és nyolcadik osz
tályt. „őszintén megmondom -  írja nagyon rossz érzés volt az, hogy ne
kem csak hat elemim van. Ez már akkor kezdődött, amikor 18-20 éves lehet
tem. Igaz, rendesen dolgoztam, jól kerestem, öltözködtem is úgy, mint a töb
biek, de rájöttem, a pénz és ruha nem minden, hiába van meg mindez, ha 
egyszerű dolgokat nem tudok. Mindig és mindenkivel szemben kisebbségi 
érzésem volt, soha senki előtt iskoláról nem beszéltem. Ha társaságban ilyes
miről szó volt, egyszerűen odébbálltam. Érlelődött bennem a gondolat, hogy 
beiratkozom esti iskolába, míg harmincéves koromban rászántam magam. 
Csodálattal olvastam íróinkat, a verseket, szeretném minél jobban megismer
ni e nagyszerű emberek műveit, azért is jelentkeztem a gimnáziumba. A leg
modernebb buszok egyikével dolgozom, a fizikai ismeretek szinte nélkülöz
hetetlenek. Sajnos, munkatársaim közül még sok nem végezte el az általánost, 
pl. a napokban beszélgettünk Ausztráliáról, és volt olyan kollégám, aki nem 
tudta, hogy ilyen földrész létezik, pedig nálam is fiatalabb.

Igyekszem rábeszélni őket a tanulásra, több-kevesebb eredménnyel. Ket
tőt már sikerült meggyőznöm, jelentkeztek is a vállalat oktatási osztályán. 
Erre büszke vagyok. Igaz, tanulni és dolgozni nagyon nehéz, de megéri. Bát
rabbnak érzem magam és valahogy nagyobb az önbizalmam."

A közéletiségre, demokratizmusra nevelés, mint említettem, nem korláto
zódhatott az osztályfőnöki órákra. Am mód volt rá nyelvtanórán éppúgy, mint 
a történelem vagy irodalom tanításakor. Néhány hét alatt kialakult a hallga
tók egymással s a tanárral való olyan kapcsolata, hogy állandó igény volt 
a „beszéljük meg", „szeretném tudni, mi a véleményük", „láttam a televízió
ban", „olvastam a Népszabadságban", vagy a „munkahelyemen ez történt...", 
s mindig mindent megbeszéltünk, mintegy tartogatva számtalan mondani
valónkat a hét izgalommal várt két napjára.

Mindez a tanulás rovására is mehetne -  mondhatná bárki - , ám éppen 
ott, ahol érdeklődő volt a hallgatók nagy része, a tanulmányi eredmény is 
jobb volt, mint a „békésebb" osztályokban.

A demokratizmust úgy értelmeztük, hogy a hallgatók nemcsak a tanár 
véleményét kérhették -  politikáról, tananyagról, személyes problémákról - , 
hanem maguk is nyíltan, kertelés nélkül szólhattak bármiről. Akkor is, ha 
úgy érezték, nézeteiket sem a tanár, sem társaik nem fogadják egyetértéssel.

A napi események megbeszélésekor néha egészen szélsőséges nézeteket 
kellett összebékíteni, íme egy példa: a város, a megye dolgozói megértéssel 
fogadták a felhívást, kérést: „Építsünk óvodát!" Am egyes munkahelyeken 
nem megbeszélték s kérték a dolgozók segítségét, hanem egyszerűen közöl
ték a vezetők, hogy mindenki béréből ennyi és ennyi százalékot, forintot le
vonnak . . .

Ezt a gyakorlatot mindenképpen elítéltük. Hogy nem lehet kötelező ez 
a kérés, csak értelemre, közösségi érzésre, szellemre ható, abban egyetértet
tünk. De idegenkedve hallgattuk egyik tanulónk érvelését, aki három gyere
ket nevelt fel és „egyiket se vették be akkoriban az óvodába, most mégis fi
zessek? A más gyerekének? Azt már nem!"

Nem én világosítottam fel, hogy a dolgozók forintjaiból, ha a gyerekei
nek már nem is, de az unokáinak épülnek, sokasodnak az óvodák.

Ugyanebben az osztályban egy másik vélemény: „Nálunk is kiszabták a 
vezetők a másfél százalékos hozzájárulást. Kiküldtek a műhelybe egy papírt 
és aláíratták. Honnan tudják, én mennyivel kívánok hozzájárulni? Miért
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kényszerítik rám a másfél százalékot? Ennek a többszörösét adtam volna 
örömmel. S nem csak én. De nem fogadták el.”

A hozzászóló igazát senki se vitatta, volt, aki furcsállva, mások becsülő 
csenddel hallgatták.

Nagyon sokféle nézetet kellett egyeztetni pl. a tanulással kapcsolatban is.
A munkáltatók nem mindig és mindenütt lelkesednek azért, mert mun

kásaik tanulnak. S a dolgozók gyakran legalapvetőbb jogaikról sem tudnak, 
ezt is az iskolában kell megbeszélni. Továbbá azt is, kinek milyen mértékben 
„érdeke" a tanulás.

„Ha kell nekik a bizonyítványom, tegyenek érte."
„Teremtsenek olyan körülményeket, hogy este ne legyek hullafáradt."
„Kell a bizonyítvány és kész."
A fenti szemlélet épp úgy nem ritkaság, mint az ellenkezője, amikor a 

hallgató szinte alázatos hálát érez azért, mert fél órával előbb elengedik a 
munkahelyéről, műszakot cserélhet, lehet állandó éjszakás a gyárban, vagy 
örökké hajnalban kezdő sofőr a buszon.

Megértetni, hogy a tanulás jog is, meg kötelesség, nem könnyű feladat, 
de segítik a tanárt azok, akik őszintén bevallják, „rám most azért költ az ál
lam, mert könnyelmű srác voltam, tanulás helyett inkább csavarogtam, szóval 
magamat hibáztathatom. Ha nem kapnék kedvezményt, akkor is tanulnék. 
Örömmel."

N. I.-né viszont semmiféle könnyelműséggel nem vádolja magát, csak 
éppen negyvenéves koráig minden energiája arra kellett, hogy a gyerekét 
egyedül felnevelje, taníttassa, s mivel adminisztrátori keresete erre nem volt 
elég, éjszakánként varrással rápótolta a legsürgősebbet. Ha egyedül lenne a 
tanteremben, akkor is úgy érezném, százak figyelnek rám. „Végre magammal 
is törődhetek -  írta szinte sóhajtásszerűen egyik dolgozatában - , lányom fel
nőtt, szakmája van, eddig ő tanult, most rajtam a sor. A tudatlanság igen 
nagy hátrány, a kisebbségi érzéstől nehéz megszabadulni. Mióta tanulok, kez
dek odafigyelni, ha történelmi, földrajzi, politikai témáról van szó. Megpró
bálom a tanultak alapján térben, időben elhelyezni a hallottakat. Még sok 
mindent nem értek, de remélem, négy év múltán már ez se lesz probléma. Na
gyon nehéz felnőttként tanulni, de megéri, mert többet kapunk, mint ameny- 
nyit adunk érte."

A gimnáziumban ismerősen összemosolyogtunk az ősszel. Két munkatárs
nője is ott ül a padokban. „Kedvet kaptunk a Marikától. . . "  -  közlik derű
sen.

Egy másik, állandó témánk volt a munka, fizetés, megélhetés probléma
kör.

Jó, ha nem feledkezünk meg arról, hogy a fizikai és szellemi, de inkább 
„irodistáknak" nevezett dolgozók közötti különbség -  munkahely és munka
kör a tanúja, mennyire okkal-joggal -  ma is komoly feszültségek alapja.

Miért is értené meg a hétszeresen kiváló szocialista brigád tagja, aki az 
aranykoszorús jelvény mellé 600 (azaz hatszáz) forint jutalmat kapott, hogy 
a könyvelőnek, előadónak, adminisztrátornak ennek a többszöröse jutott. (£n 
se értem!) S ez még csak nem is kirívó véletlen.

Nemrég figyelmeztető riport jelent meg az Élet és Irodalomban, „Egy 
vállalat szellemi kapacitása" címen a Mecseki Szénbányák 1900 műszaki és 
adminisztratív dolgozójáról.

Tanítottam szénbányászokat, utaztam hozzájuk hetente kétszer a munka
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helyükre, volt aki elégedetten vette kezébe a tollat, könyvet, más éppen a mér
gét űzte el, mert a tanulás miatt megint vékonyabb a boríték.

S most olvashatjuk Lombosi Jenő riportjában, hogy „H. J. bányatechni
kus átlagos havi jövedelme 7883 forint. Elégedett? Nem. Kevés a jövedel
mem . . ." K. G. bányamérnök se elégedett, jövedelme 8200 forint, tévéripor
ter vagy nyomozó szeretne lenni.

M. L. vájár szerint: „Én még nem tudtam a mérnökök irodájába úgy be
menni, hogy azok ne kávéznának, ne a lottó-klub ügyeit intéznék. Bélyegeiket 
cserélik, garázsokat terveznek — munkaidőben."

Nyilvánvaló, torzít ez a kép is. Indulat fűti.
A tanártól pedig erről is véleményt várnak. Felelős véleményt. ,
Mások nézetét nem csak megérteni, korrigálni, de az ellentmondásokat 

közösen tisztázni, „ez a mi dolgunk, és nem is kevés."
Közismert tény sok munkahely túladminisztráltsága.
Éi’thető a gépkocsivezető ingerültsége, ha 10-12 órás hajsza után félórás 

ácsorgás múltán kap egy pecsétet a menetlevelére.
Őszinte önvizsgálódásra kértem mindenkit az osztályban, vajon meny

nyire használják ki a teljes munkaidőt ők maguk, pontosabban: kinek van al
kalma tengés-lengésre, hányán élnek ezzel a „lehetőséggel"?

Kiderült persze, hogy a lazítás a fizikai munkásnál sem ismeretlen foga
lom, nem is esetleges, ha teheti, rendszeresen „lóg" a kőműves, a segédmun
kás, a szobafestő, a tetőfedő és a lakatos . ..

A sort folytathatnám.
Nincs megállása a buszvezetőnek, kalauznak, pénztárosnak, varrónőnek 

és általában azoknak, akik szalagon vagy normára dolgoznak. Pontosabban, 
utóbbi esetben lehetne, de „minden perc értéke kiszámítható, tehát hajtunk".

Mindezek alapján nem kellett különösebb jártasság a közgazdaság tudo
mányában, hogy rájöjjünk, mi az összefüggés eme jelenségek s a munkabé
rek között.

S ez arra is magyarázat volt, hogy sok nyugati országban -  a földrajzi 
s több évszázados történelmi adottságokon kívül -  miért magasabb az élet- 
színvonal. A munkabérek ott a totális erőkifejtést „honorálják".

Hasznosak lehetnek a tanár konkrét, személyes tapasztalatai is. Beszél
tem egy évente Magyarországra látogató munkással, aki elégedett a fizetésé
vel, házával, kocsijával, de elmondta azt is, hogy a gyártulajdonosnak hat 
különböző országban van villája, háza, saját hajóval, helikopterrel utazgat. . .

Felsóhajtottunk. Hát nem . . .  Inkább itthon . . .  Kivárjuk, amíg kocsit ve
hetünk, meggondoljuk, cipőt vagy pulóvert kapjon-e előbb a gyerek, bosz- 
szankodunk az ügyeskedőkön, a nem nekünk kifizetett magas prémiumokon, 
de a helikoptert, a hajót, a magánszigeteket.. . hát nem, ezt végképp „nem 
venné be a gyomrunk".

Gyakran tapasztaltam; a hallgatók kicsit csodatévőt, orvost, jogászt, de 
mindenképpen a segítő szándékú és akaratú embert keresik s vélik megta
lálni tanárukban.

A legtöbb, amit adhatunk nekik, a nem szűnő érdeklődés, politizáló h Ál
lam erősítése, s annak tudatosítása, hogy életünk alakulásába beleszólási je
gük van.

Mégha ez a tudat nem is mindig felhőtlen-örömű.
A képzettebb, műveltebb ember többet vár munkahelyétől, a társadalcm-
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tói, az őt körülvevő közösségtől. Többnyire azzal is tisztában van, mit nyújt 
ő maga tudásban, közéletiségben, ehhez méretezi elvárásait.

Egy volt hallgatóm, Cs. Gy. panaszolta nemrégiben: „Minek a tudás? 
Ha nem tanulok, most kevésbé lennék szerencsétlen."

Tudtam róla, kiváló munkás, csendes, kevés szavú, de ha beszél, figyelni 
kell rá, nem magáért szól. Számtalan okos javaslatáért, újításáért munkatár
sai becsülik.

Cs. Gy. tehát elégedett is lehetne. De nem az. Mert a mindig tenni, job
bítani vágyó nyugtalanság és -  sokszor meddő — igyekvés jegyében telnek 
napjai.

Jó lenne, ha sohase érezné magát szerencsétlennek ő és hasonló társai. 
Ha már megtanítottuk őket gondolkodni, értelmes életet kívánni. . .

Rájuk számíthatunk, ha országos gondokról beszélünk.
És nekik kell törlesztenünk.
Sokat!
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LUKÁCS TIBORNÉ:

AZ „OLVASÓ MUNKÁSÉRT" PÁLYÁZAT MOHÁCSI EREDMÉNYEI

1974. áprilisában a Hazafias Népfront Országos Tanácsa, a Művelődésügyi 
Minisztérium és a SZOT összehangolt tevékenységének eredményeként meg
hirdette az „Olvasó munkásért” pályázatot. Ezzel nagyon is élő gondok és 
lehetőségek kibontakozásának nyitott tág teret. A pályázatba könyvtárunk is 
benevezett. A fölhívás szellemét mi úgy értelmeztük, hogy az emberi kultúra 
közkinccsé tétele a szocialista társadalom vezető osztálya számára nemcsak 
kívánatos, hanem föltétlenül szükséges.

Föl kellett mérnünk, hogy milyen tényezőkkel számolhatunk. Egyrészt 
milyen nehézséget jelentő körülménnyel kell szembenézni, másrészt pedig ki 
kellett dolgoznunk az önművelés, az olvasáskultúra, az olvasói ízlés formálá
sának -  korunk igényeit tükröző -  módszereit. A nagy kérdés: mit, milyen 
sorrendben, milyen elrendezésben? -  közvetítsünk annak érdekében, hogy a 
magunk területén is hozzájárulhassunk a művelődéspolitikai határozatok vég
rehajtásához.

E gondolatok körvonalazódtak a pályázat tervezetének elkészítésekor.
Könyvtárunk a Baranya megyei tanácsi közművelődési könyvtárhálózat 

egyik ,,B”-típusú alközpontja. Jellegéből adódóan vállalhattuk a pályázat föl
tételeit.

Ahhoz, hogy az elkövetkező elemző részt helyesen értelmezhessük, szük
séges néhány adat tényszerű fölsorolása.

Városunk összlakossága az 1970. évi népszámlálás adatait tekintve 
19 717; 1974. év végére pedig 20 850 főre emelkedett.

Mohács aktív keresőinek mintegy 70%-át adják a fizikai dolgozók. A 
Városi Tanács munkaügyi osztálya 1974. évi statisztikai összesítése alapján 
8962 fő tartozik ebbe a kategóriába; ebből 3716 szakmunkás, 1884 betanított 
munkás, 2362 segédmunkás.

Könyvtárunkat 1971. augusztus 28-án adták át a város lakosságának. A 
korábbi 220 m2 alapterületű, 6 helyiségből álló könyvtárral szemben egy új, 
korszerű, háromszintes épületben -  907 m2 alapterülettel, 12 helyiséggel -  
működik jelenleg. Így lényegesen kedvezőbb föltételeket biztosít mind az ol
vasóközönség, mind a könyvtár dolgozói számára.

Az 1974. év végi könyvállomány: 67 031 kötet könyv
Az olvasók száma: 4 978 fő
Ebből fizikai dolgozó: 1 252 fő
A kölcsönzött kötetek száma: 150 757 kötet könyv
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Könyvtárunknak jelentős járási kisugárzó szerepe van; 1973. januárjától 
szerb-horvát báziskönyvtári feladatot is ellát.

Már a pályázat meghirdetése előtt, 1972-től kezdődően, intézményünk 
a város üzemeiben működő szocialista brigádokkal „Szocialista művelődési 
szerződésiek létrehozására törekedett. Ennek eredménye, hogy 1974-ben 27 
brigáddal kötöttünk szerződést.

A pályázati föltételek kidolgozása során egy viszonylag nagyobb nagy
ságrendű, fejlődésében perspektivikus üzemre, a TEMAFORG-ra esett a vá
lasztásunk. Ennek a számunkra bázisüzemként szereplő vállalatnak 1974. év 
végi

összlétszáma 537 fő;
munkáslétszáma 466 fő;
ebből szakmunkás 49 fő;

betanított munkás 267 fő;
segédmunkás 150 fő.

A szakképzettség szerinti megoszlás eleve meghatározta tevékenységi kö
rünket. Elkerülhetetlenné vált a pályázat tervezetében is szereplő műveltségi 
szintfelmérés. A sokszorosított fölmérési lapokat -  200 példányban — kiküld- 
tük az üzemekbe. A visszaküldött anyag föltétlenül nagy segítséget nyújtott. 
Célunk: egyrészt föltárni az üzem dolgozóinak művelődési igénye és tevé
kenysége közti összefüggéseket; illetve megvizsgálni annak befolyásoló ténye
zőit; ennek szellemében megfogalmazni tennivalóinkat.

A szintfelmérés értékelése során az alábbi leglényegesebb gondolatokat 
ragadtuk ki:
1. 43,6% "  30 évesig -  az a réteg, akiknek ízlésformálására kell a legna

gyobb gondot fordítani. Ez az a korosztály, amely az üzemi termelés aktív
bázisa lehet, és kell hogy legyen -  a közösségi igény megteremtésének is 
bázisa.

2. Különösen szem előtt kellett tartanunk az iskolázottságot:

31,8% 6 elemit végzett 
65,4% 8 általánost végzett
6,3% -ának van gimnáziumi, ill. technikumi érettségije.

3. Nagyon érdekes összkép bontakozott ki az olvasásról: 80% szeret olvasni. 
Heterogén képet tükröz az olvasni szeretők körében a műfajok szerinti 
szóródás, valamint a szépirodalom, az ismeretterjesztő és a szakirodalom 
egymáshoz viszonyított aránya. Ebben föltétlenül meghatározó tényező az 
életkor: az idősebbek a hagyományoshoz ragaszkodnak, a fiatalabbak pe
dig a formabontó műfajok hívei.
Meghatározó tényező a műveltségi szint is. Ebből adódó fontos feladat: 
az irodalmi műalkotás megértéséhez, teljes szépségének, finomabb árnya
latainak áttekintéséhez eljuttatni az olvasót.

4. A napilapok, a hetilapok és a folyóiratok olvasásáról ellentmondásos kép 
alakult ki. Örvendetes módon magas a politikai napilapot olvasók száma. 
Ha összevetjük azonban a hiráramlás mennyiségét és sebességét a helyes 
megértéssel -  ezen a téren még nagyon sok tennivalónk akad. A folyó
iratok bemutatása, elemző ismertetése során is van mit tennünk!
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5. A művelődési igénynél a szabad idő meghatározó. Ezen a téren is bőven 
akad tennivalónk. Hatékonyabb, több irányú propagandát kell kifejtenünk. 
Növelni kell a munkásolvasók számát. A műveltségi szintfölmérés alapján 
a megkérdezettek 48,1%-a könyvtári tag. A beiratkozottak ismerik szol
gáltatásainkat, azokat kielégítőnek tartják. Az egyre differenciálódó ér
deklődést a forrás és a módszerek állandó, rugalmas változtatásával kell 
kielégítenünk.

6. A könyv szerepét tükrözi a kérdezettek családi könyvállománya, amely 
5-6 kötettől 200 kötetig változatos képet mutat. A könyv feladatát is kü
lönbözően értelmezik, akad olyan példa is, ahol az csupán lakásdíszül 
szolgál. Többé-kevésbé ez is eredményként értékelhető, mert a könyv je
lenléte előbb-utóbb elvezet annak rendeltetésszerű használatához.

7. Néhány gondolat a munkásság művelődésének legfontosabb tényezőjéről: 
a munkahelyről. A TEMAFORG-ban a dolgozókat érdekeltté teszik a to
vábbtanulásban: az általános iskola esti tagozatának oktatását helyben 
szervezik meg. Szorgalmazzák továbbá a szakmunkás-képesítés megszer
zését. A sikeresen vizsgázókat jutalomban, fizetésemelésben részesítik.
A pályázat meghirdetését követően a fönt elemzett üzemben a következő 

tevékenységi formákkal kísérleteztünk:
1. A Rádió és Televízió Újság alapján heti tematikus műsorajánlatot készí

tettünk -  ajánló bibliográfiával. Ebből az ajánlásból más üzemeknek, szol
gáltató vállalatoknak is küldtünk az igényeknek megfelelő példányszám
ban. Tekintettel arra, hogy a befektetett munka és a megnyilvánuló igény 
nem volt arányban, áttértünk a havi tv-műsorajánlatra.

2. Könyvtárunk munkatársaiból alkotócsoportot szervezve megvalósítottuk a 
magnós híradót, amelyben 5-8 percben foglaltuk össze mondanivalónkat. 
Ezt az üzemben étkezési szünetben sugározták. Mindezt elsősorban az ol
vasási igény fölkeltése érdekében tettük. Ezekben a magnós híradókban 
hangot kapott a mai líra, fölhívtuk a figyelmet az irodalom, az olvasás 
nyújtotta lehetőségekre.
Ugyancsak ily módon hallhatták intézményünk névadójának nekrológját, 
továbbá Petőfi halálának 125 éves évfordulójáról a megemlékezést.

3. A Hámán Kató-brigád kérésére elkészítettük a mai magyar írónők anno- 
tált bibliográfiáját.

4. Az üzemben egy ifjúsági irodalmi színpad létrehozását kezdeményeztük, 
műsorral is elláttuk. Berze Nagy János gyűjteményéből eredeti mohácsi 
népköltészeti összeállítást, majd november 7-re költeményekből, dokumen- 
tumrészlctekből hangra és mozgásra komponált műsorösszcállítást adtunk. 
A bemutatáskor elért eredményünket mi sem bizonyítja jobban, mint az: 
az ünnepségen résztvevő vezérigazgató-helyettes őket kérte föl, hogy a 
budapesti központi ünnepség irodalmi műsorát is ők biztosítsák hazánk 
felszabadulása 30. évfordulóján. Javaslatunkra Rákos Sándor: „Az emlé
kek jelene” c. dokumentumkölteményével készültek.

5. A munkásművelődés kapcsán novembertől folyamatosan havonta egy alka
lommal rendeztük meg a Dél-Dunántúl irodalmi és művészeti folyóiratá
nak, a Jelenkornak a bemutatását 5 előadásból álló sorozatban. Célunk 
elsősorban a folyóirat, a mai magyar irodalom sokszínűsége iránti figye
lem fölkeltése, de azon túl annak reménye, hogy a folyóirat-olvasó ember 
előbb-utóbb igényes könyvolvasóvá is válik.
A pályázat meghirdetése óta eltelt időszak az üzem vezetőivel, a szocia-
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lista brigádtagokkal való találkozások, beszélgetések egyre inkább azt erősí
tették meg, hogy a kezdeményezést nagyobb intenzitással a könyvtárnak kell 
biztosítani. A brigádtagokkal történő beszélgetésekből az derült ki, hogy te
vékenységüket elsősorban a termelés, a tervteljesítés határozza meg. Többsé
gük három műszakban dolgozik, családi problémákat oldanak meg. Ennek 
ellenére szívesen vesznek részt különböző rendezvényeken, szívesen járnak 
könyvtárba, kiállításra. Értelmes, jó dolgokra könnyen szervezhetők. Az 
igény tehát már megvan, csak biztosítani kellene ehhez olyan gazdag ötlet
tárat, amelyből brigádonként kiválaszthatnánk, vagy ők maguk választanák 
ki számukra a megfelelőt.

Könyvtárunk a munkásolvasást -  mint világnézeti, szakmai fejlődést 
megalapozó tényezőt -  tartalmi és fontossági sorrendben egyaránt kiemelt 
helyen szerepelteti:

-  a három műszakos, illetve a bejáró dolgozók olvasási lehetőségének 
biztosítása érdekében, alkalmazkodva a közlekedési viszonyokhoz, 
a könyvtár naponta 8-18 óra között tart nyitva;

-  az állománygyarapításnál szem előtt tartjuk világnézeti és szakmai 
fejlődésük elősegítését;

-  elmélyítjük és továbbfejlesztjük könyvtári propagandamunkánkat.
A közművelődési párthatározat valamennyiünket kötelez arra, hogy a fel

adatokat ne formálisan, hanem politikai felelősséggel oldjuk meg.
Kötelességünk szocialista társadalmunk vezető osztályának, a munkás- 

osztálynak művelődését szívügyünknek tekinteni, hogy ennek eredménye
ként szellemiekben és anyagiakban gazdagodó világot hagyhassanak az utó
korra.
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RAVASZ JANOSNE:

„OLVASÓ MUNKÁSÉRT” PÁLYÁZAT SZEDERKÉNYBEN

Az „Olvasó Munkásért” mozgalom pályázati felhívását a szederkényi köz
ségi könyvtár is magáévá tette. Ennek érdekében felvette a kapcsolatot a 
szocialista brigádokkal, a művelődési ház szakköreivel és művészeti csoport
jaival. A régi aktív olvasók bevonásával sikerült megnyerni könyvtári olvasó
nak a bejáró munkásokat és a szakmunkástanulókat.

Könyvtárunk nyitvatartása alkalmazkodik a munkások szabad idejéhez. 
Kedd kivételével mindennap 14-19 óráig folyik kölcsönzés, beleértve a szom
batot is. Így a munkából hazajövő munkások még bejöhetnek a könyvtárba.

A községi könyvtárba beiratkozott olvasók száma foglalkozás szerint:

1970 1971 1972 1973 1974
Ipari és egyéb fizikai dolgozók. 67 85 109 106 153
Mezőg. fizikai dolgozók 24
Vezetők, szakalkalmazottak 37
Adminisztratív és irodai dóig. 55
Ált. isk. tanuló 102
Középiskolai tanulók 28
Felsőoktatási intézm. halig. 11
Szakmunkástanuló 21 25 28 29 32
Nyugdíjas és háztartásbeli 76

Összesen: 518

Az iparban, az építőiparban, a kereskedelemben, a közlekedésben és a 
kommunális üzemekben dolgozó fizikai alkalmazottak száma községünkben 
eléri a 400 főt. Közülük 319 az eljáró. Az ipari szakmunkástanulók száma 
40 körül mozog. Ebből a könyvtári olvasó 153 —J— 32, az összes olvasók 42 
százaléka.

Legszebb eredményt a szakkörökben és a művészeti csoportokban te
vékenykedő munkásokkal értünk el. Valamennyien aktív olvasókká és a 
könyvtári rendezvények látogatóivá váltak. A velük való foglalkozás volt 
a legkönnyebb, mivel ők régóta rendszeresen látogatták a művelődési házat.

A szakmunkástanulók 80 százaléka könyvtári olvasó, akiknek segítséget 
nyújtunk a matematikai házi feladatok megoldásánál, az irodalmi dolgozatok
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és a pályázatok elkészítésénél. Külön foglalkozunk a bukásra állókkal, kap
csolatot tartunk ezek osztályfőnökével.

A bejáró fizikai dolgozók olvasóvá nevelésével könyvtárunk már néhány 
éve kísérletez. Beszélgetés útján próbáltunk hatni rájuk, hogy az utazási és a 
várakozási időt önművelésre fordítsák. Kezdetben könnyű fajsúlyú könyve
ket olvastak, majd rátértek a mai témájú regények olvasására, csak néhá- 
nyan kérnek saját foglalkozásukkal összefüggő szakkönyvet. Ebből kitűnik, 
hogy az olvasás útján inkább csak szórakozni kívánnak. Az önművelődésre 
való törekvés egyesekben csak most van kialakulóban. Ehhez nagyban hoz
zájárulnak az üzemekben lezajló vetélkedők, amelyekre könyvtárunkban 
készülnek föl a könyvtáros segítségével.

Hat szocialista brigáddal kötöttünk szerződést. Mindössze két brigád 
tartotta be a szerződésben rögzített kulturális vállalását. Tagjai beiratkoztak a 
könyvtárba, aktívan olvasnak, a könyvtár rendezvényeit látogatták, sőt egy- 
egy szakkönyv beszerzésére is kérték a könyvtárost. A többi brigádnak csak 
egyes tagjai váltak olvasóvá, sőt volt olyan brigád is, amely egyáltalán nem 
tartotta be a könyvtárral kötött szerződést, de ez nem akadályozta a szocia
lista brigád cím elnyerésében.

Az ipari fizikai dolgozók és a szakmunkástanulók 1974 évben 4103 köny
vet kölcsönöztek a könyvtárból. A kölcsönzött művekből az ismeretterjesz
tő-szépirodalom aránya 15-85 százalék volt. A szakmai irodalom kölcsön
zése a férfiaknál magasabb, a nőknél pedig az irodalmi, a művészeti és a 
más általános műveltséget nyújtó könyveké. Az olvasott szépirodalmi művek 
megoszlása azt mutatja, hogy vezet a mai magyar irodalom, majd a klasszi
kusok, a haladó polgári irodalom és végül az egyéb szocialista irodalom 
következik. A szórakoztató jellegűek 62 százalékban, az igényesebb tartalmú 
művek 38 százalékban vannak képviselve. A verses kötetek kölcsönzése a 
15-19 évesek korosztályában a legmagasabb. A harminc éven fölüliek már 
szívesebben hallgatják a verset, mint olvassák.

Hogy a könyvtárosnak a dolgozók nagy rétegével legyen kapcsolata, 
ahhoz év közben, főleg a különböző rendezvényeken kell minél többször 
találkoznia a munkásokkal. Így ismerkedhet meg azok problémáival és ér
deklődési körével. Ismereteit azután gyakorlati munkájában jól föl tudja 
használni.

A munkások szívesen járnak el a nekik és a róluk szóló könyvtári és 
művelődésotthoni rendezvényekre. Mindkét fajta rendezvényt figyelembe 
vettük, és kölcsönösen saját feladatunknak tekintettük annak szervezését, 
propagálását és lebonyolítását. Így sok emberrel tudtunk kapcsolatot terem
teni, és különböző témájú rendezvényekhez könyvet ajánlani. A külön
böző szakkörök részére megrendeljük azokat a könyveket, amelyekkel mun
kájukat elősegíthetjük. Jól használtuk föl minden évben a tüdőszűrés három
napos időszakát, amelyet a művelődési házban bonyolítanak le. A kartonok 
kiadása a közös épületben levő könyvtárban történik. A várakozási idő alatt 
bemutatjuk könyvtárunk állományát, kipuhatoljuk a munkások érdeklődési 
körét. Ennek megfelelően ajánlunk könyveket.

Ott vagyunk a tanács és a népfront által rendezett gyűléseken gazdag 
kiállítási anyaggal. Gyűlés előtt és után könyvkölcsönzést tartunk. Ilyenkor 
is bőven nyílik alkalom a munkásokkal való foglalkozásra. A különböző 
kisebb gyűléseket, megbeszéléseket behozzuk a könyvtárba. Pl. jelölőgyűlést 
választás idején. Különböző ismeretterjesztő előadásokat, pl. nyúltenyésztés.
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borkezelés stb. Ilyenkor a témával kapcsolatos könyveket kiemelten helyez
zük el. Nemzetiségi találkozókat is évek óta közösen rendezünk. Ilyenkor 
a nemzetiségi irodalomra (német) hívjuk fel a jelenlevők figyelmét. Az if
júsági klubban többször könyvismertetést tartunk, kiemelve az újonnan ér
kezett szakkönyveket. Kedvelt rendezvénye a könyvtárnak a KISZ-fiatalok 
könyvtári vetélkedője. Ezzel a fiatalokat az egész állomány és a kézikönyvek 
helyes használatára szoktatjuk. Ünnepnek számít az évenként megrendezett 
író-olvasó találkozó, amelyen szívesen vesznek részt a munkások. Főleg 
baranyai költőket, írókat hívunk meg. Vendégünk volt Csorba Győző, Ga- 
lambosi László, Pákolitz István, Pál József, Tüskés Tibor, Kende Sándor, 
író-olavsó találkozón ismertük meg Franz Fühmannt, az NDK állami díjas 
íróját is. Az ilyen találkozások mindig hasznosak, mert szorosabb kapcso
lat alakul ki író és olvasó között.

Nagy sikerre számíthatunk, amikor egy-egy nagynevű előadóművészt 
hív meg könyvtárunk. Jancsó Adrien, Bálint András, Bánffy György és Só
lyom Kati önálló irodalmi műsora felejthetetlen élményt nyújtott. A művé
szi tolmácsolás hatására még a fizikai munkások is kedvet kaptak egy-egy 
verseskötet olvasására.

Mindig színvonalas rendezvényre törekszünk. Ez is biztosítéka annak, 
hogy a dolgozók föltétien bizalommal jönnek el, ha bármilyen rendezvényre 
kerül sor a könyvtárban.
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A N D R Á SFA L V Y  BER TA LA N :

A NÉPMŰVÉSZET IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI
A népművészet és közműveltség kapcsolata

Mi a népművészet?

A népművészet, szűkebb értelemben a hagyományos paraszti társadalom mű
vészi megnyilatkozása, így a paraszti társadalom felbomlásával egy lezárult 
történeti korszak művészete, mint volt a gótika vagy a barokk művészet is 
egy sajátos, lezárult korszak művészi tükre. Ez azonban semmi esetre sem 
jelenti azt, hogy a népnek ne lenne többé művészete: az ember mindig szom
jasan fordul a művészet tiszta forrásai felé. A hagyományos paraszti mű
veltség felbomlásával a tömegek most már mind az írásbeliségen keresztül, 
a tanult művészek egyéni erőfeszítésén, teljesítményén keresztül kapják nem
zeti és az egész világ közös művészi formáit és alkalmait e szomjúság oltásá
ra. A legtöbb ember már csak mint befogadó, mint fogyasztó kapja a művelt
séget és a művészet emberformáló, vigasztaló vagy gyönyörködtető eredmé
nyeit. A művészet művelése, teremtése, közvetítése tehetséges, tanult és kivá
lasztott „specialisták" feladata, hivatása lett. Írók, költők, színészek, zenészek, 
festők, szobrászok, építészek, textiltervezők, ipari formatervezők stb. azonban 
nem képeznek szűk és öröklődő kasztot; körükbe bárki bejuthat, mint pálya 
mindenki számára nyitva áll. A műveltség, a művészet teremtői, átadói és be
fogadói együtt jelentik egy nemzet közművelődését; a nemzetek közműveltsé
gének összessége egy adott korszak emberi kultúráját. Az egész világ köz- 
műveltsége jelenleg az Európában kialakult írásbeliség és formák, az itt kiala
kított modellek szerint rendeződik. Ezt az európai írásbeliséggel összekapcsolt 
műveltséget itt Európában és ettől távol is, korszakonként változó erővel 
színezi át a népművészet.

A népművészet két úton hat a közműveltségre. Egyrészt a műveltség, 
a művészet kiválasztott és kiváltságos képviselői, az írók, költők, festők 
vagy építészek felismerve a népművészet különböző területeken megnyilatko
zó értékeit, tudatosan tanulnak belőle, tárgyát, formáját beépítik saját művé
szetükbe, mely azt szétsugározza a közművelődés közegében. így merített 
Arany János, Petőfi Sándor a magyar népköltészetből, Kodály Zoltán és 
Bartók Béla a magyar népzenéből, így merít a népköltészetből ma is több 
iró és költő: Nagy László, Juhász Ferenc -  hogy csak néhány nevet említsek. 
Nehéz is lenne kiválogatni az elmúlt 300 év magyar költői, írói közül azokat, 
akikre nem, vagy csak igen kis mértékben hatott a népművészet. Még az 
annyira egyéni hangú Ady Endre költészete sem “érthető meg a magyar nép 
művészetében, hitvilágában tükröződő története, sorsa ismerete nélkül.

Nagy művészegyéniségek munkáján keresztül kapott utat a magyar nép
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építő és díszítő művészete a mai közműveltség felé, vitathatatlanul kevésbé 
sikerült formában, mint a szellemi műveltség területén. A magyar szecesz- 
szió művészeire, pl. Lechner Ödönre, Kőrösfői Kriesch Aladárra, Kós Ká
rolyra és tanítványaira gondolunk.

A másik út közvetlenebb és az írásbeliség formáit szinte megkerülve 
hat a tömegekre. Az érdeklődés a népművészet iránt éppen abból az elemi 
hiányérzetből fakad, hogy az ember csak fogyasztója lett a művészetnek, 
mindent készen kap és nincs módja tevőlegesen, teremtően bekapcsolódni a 
szép-teremtés élményt adó munkájába. Ezt a hiányérzetet vélem felfedezni 
pl. abban a tömeges jelentkezésben, mellyel annak idején a Magyar Rádió 
táncdalének-versenyét elárasztotta a fiatalság. Én nemcsak szereplés-vágyat 
látok e mögött. Ebből a hiányérzetből kiindulva alakulnak meg a pávakörök, 
a tánccsoportok, népi együttesek is. A környezet saját ízlésű, saját alkotások
kal való díszítésének igénye vezeti az asszonyokat a hímző, a férfiakat a 
fafaragó szakkörökbe.

Elemi igény keresett formát és találta azt meg a népművészetben.
A szépre, művészi munkában való részvételre törő ember nemcsak a 

népművészetben találhat megfelelő formákat alkotó munkájához. Sokan szín
játszó csoportokba lépnek, vagy zenét tanulnak, hogy zenekarban muzsikál
hassanak, mások festeni, mintázni tanulnak és amatőr festők, szobrászok lesz
nek stb. A művészetek felé ez az út nehezebb, több kedvező körülményt igé
nyel, nem mindenki számára járható -  nehezebben érhető el az a fok, melyen 
saját munkájában már művészi értéket is felfedezhet, s így kielégítheti, mű
vészi élményt adhat. Meggyőződésem, hogy az emberek többségét valóban 
csak művészi érték, minőség elégítheti ki. Egy zenét tanuló diák esetében ez 
azt jelenti, hogy csak akkor fog találkozni a saját hangszerén megteremtett 
művészi élménnyel, ha már megfelelő technikai tudásra tett szert, és művészi 
élmény adására alkalmas alkotást tud azon színvonalasán eljátszani. Erre a 
fokra nem könnyű eljutni a zenében. Még nehezebb a festészet vagy szob
rászat területén. Sokan megpróbálkoznak ugyan vele, de végül is belefáradnak 
a sikertelenségbe, az önmaguknak megfelelő művészi forma keresésébe.

A népművészet egyszerű formák művészete, mégis egyszerűségében tö
kéletes alkotásokat hozott létre -  formái ezért alkalmasak széles tömegek 
művészi alkotásvágyának kielégítésére, ezen túl mindennapi életünk megszé
pítésére. Egyszerű eszközökkel valósítható meg: a népdal, a népi tánc, a népi 
hímzés, faragás stb. -  mindenki számára megtanulható -  ezenkívül egy má
sik hiányérzetet is kielégíthet: együtt alkotó, szórakozó közösséget is hozhat 
létre. (Pávakör, tánccsoport, népi együttes.)

Itt merül fel a legsúlyosabb, a legnehezebb kérdés ismét: mit nevezhetünk 
népművészetnek1? Nyilván a kifejezésben szereplő művészet szó minőséget 
jelez. Ahogy más korban és szinten létrejövő alkotásoknak is csak a legkivá- 
lóbbjai érdemlik meg a művészi jelzőt. Nem minden népi alkotás népművé
szeti alkotás, nem minden a nép által énekelt dal megtanulásra, reproduká
lásra alkalmas művészi népdal. Nincs külön mértéke a népművészetnek és a 
művészetnek. Erre utalnak legnagyobb művészeink: Arany János, Petőfi Sán
dor, Bartók Béla is. A művészet rangot jelent, akárhol és akármikor létrejött 
alkotásról van szó. Az emberi szellem legmagasabb rendű teljesítményét je
lenti, mely emberi létünk lényegi élményeit tudja megteremteni; a művészet 
tisztító, vigasztaló élményét.

A népművészetnek tehát kétszeresen is leszűkítettük az értelmét. Jelenti
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tehát egy sajátos korszak, életforma művészi színvonalú megnyilatkozásait, 
így -  szűkebbre véve a népművészet jelentéstartalmát, az eddigi pongyola 
szóhasználattal, jelenthetjük ki -  ma is élményt adó formákat teremtett, 
formáit a ma társadalma is felhasználhatja széles tömegek közműveltségének 
formálásában, alapvető emberi hiányérzeteinek kielégítésére.

Melyek azok a tárgyak, amelyek megérdemlik a művészi jelzőt és így al
kalmasak arra, hogy felhasználjuk, utánozzuk? Ki illetékes ennek megítélé
sében?

Ki illetékes annak megítélésében, hogy egy épület terve megfelel-e a 
követelményeknek, biztonságosan megépíthető? A szakember, a mérnök. Ki 
ítéli meg a kiállításra beküldött festmények minőségét? A szakértő zsűri, 
maguk is alkotó művészek vagy kutató művészettörténészek. Kikből áll egy 
zenei verseny zsűrije? Képzett művészekből, zenekritikusokból. Miért lenne 
ez a népművészeti alkotások bírálásánál másképpen: a leghivatottabb bíráló 
az e tárggyal foglalkozó kutató, a néprajzi ismeretekkel rendelkező szakem
ber. Mivel azonban a művészet egyformán minőséget jelent minden téren, 
feltételezhető, hogy a népköltészeti alkotások megítélésében a költő és író is 
hivatott lehet, egy népművészeti tárgy megitélésében a festő vagy szobrász 
is. Bartók és Kodály azért fedezték fel a népdal művészi értékét, mert ismer
ték az európai zeneművészet egészét. A kifinomult, tanult ízlés felismeri és 
kiválogathatja a népművészet értékeit is, de nem pótolhatja a nép művelt
ségét, a nép művészetét speciálisan tanulmányozó néprajzkutatókat, e terület 
szakembereit. Különféle alap- és felsőfokú tanfolyamok során képezi ki a 
megye vagy a Népművelési Intézet egy-egy tánccsoport, népi együttes, díszí
tőművészeti szakkör vezetőjét a legszükségesebb alapismeretekre, de a helyi 
művészeti hagyományokat magának kell megismernie, tanulmányoznia, s ez 
kiadványok és megfelelő néprajzkutatók segítsége nélkül igen nehéz.

2. A népművészet ismeretlensége

A népművészeti értékek megbecsülését, helyes értékelését szolgálja tehát a vi
zuális kultúrára való nevelés, a művészetek minden ágának tanulmányozása. 
Sajnos, maguknak a népművészet értékeinek tanítása sok nehézségbe ütkö
zik. Elsősorban kevés a népművészettel foglalkozó szakember, kevés a meg
felelő szakkönyv, és nagy hiányosságok fedezhetők fel magának a népmű
vészeti anyagnak a begyűjtésében is. Vonatkozik ez az anyagi, a tárgyakat 
formáló népművészetre és a szellemire, a népköltési alkotásokra egyaránt. 
Lehetséges, hogy a magyar népzenetudomány vagy a népköltési gyűjtés nem
igen remélheti sok új, eddig ismeretlen dallam, ballada, népdal, népzene 
felgyűjtését, inkább csak eddigiek változatait, de végülis a legszebb dara
bok közt is sok mondható csak variánsnak és a legutóbbi években is számos 
örvendetes meglepetés érhette a szorgalmas gyűjtőt. Nemcsak a határainkon 
túl élő magyar népcsoportok körében bukkantak fel eddig ismeretlen vagy 
alig ismert balladák Kallós Zoltán gyűjtésében, hanem idehaza is szinte egy 
egész eddig alig ismert műfaj: Erdélyi Zsuzsa: „Hegyet hágék, lőtőt lépék" 
című archaikus, apokrif népi imádság-gyűjteménye, amelynek anyagát azóta 
költők, nyelvészek, művelődéstörténészek ünneplik és használják fel. Különö
sen akkor érezzük hozzáférhető gyűjtemények hiányát, amikor egy-egy tánc
csoport, népi együttes vagy pávakör a helyi művészeti hagyományok örököse.

76



megőrzője kíván lenni. Örülhetnénk, ha elmondhatnánk azt, hogy pl. Dunán
túlon minden 10. falu népdalait vagy minden 50. falu néptáncait ismerhet
nénk. Nem jobb a helyzet a népművészeti tárgyak ismerete területén sem. Pl. 
igen jelentős művészi színvonalat elért falusi fazekas-központok úgy tűntek 
el, hogy szinte egyetlen darabjuk sem került be a megyei múzeum gyűjtemé
nyébe, az országos múzeumban is csak egy-két darab képviseli őket. (Hosz- 
szúhetény, Bogád, Hetvehely stb.)

Talán legismertebbek és egyben már utat is találtak a hímzőszakkörök 
felé a népi hímzések. Nemcsak számos, bár nehezen hozzáférhető minta, -  
gyűjtemény készült el, hanem a mintát kész alkotásokról is könnyű lemá
solni és felhasználni.

Nem tagadhatjuk a művészeti, művészettörténeti oktatás jelentőségét 
éppen a nép művészi alkotásainak felismerésében; -  helyes és kívánatos, hogy 
a diákok megismerkednek az európai képzőművészet nagy alkotásaival; -  
de közvetlen környezetük, házunk tája, berendezése, ízlése kialakításában 
az egyszerű formákkal elérhető harmónia, ízléses díszítés stb. sokat tanulhat
nak az egyszerű formák művészetének ismeretéből, a népművészet tanulmá
nyozásából. Az egyszerű forma szépségét bemutató néprajzi -  népművészeti 
kiadványok nagyon hiányoznak. A közfelfogásban ugyanis a népművészet 
a díszítéssel, cicomázással lett egyértelmű, a népművészet, vagy az azt utá
nozó kézműipar termékei vitrinbe kerülnek, holott a vitrin, a dísztárgy fo
galma éppen ellenkezik a hagyományos népművészettel; ilyent a hagyomá
nyos népművészet nem is ismert.

(Folyt, következik.)
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TIMAR IRMA

MIT NYÚJTHAT A NÉPMŰVÉSZETI VÁLLALAT 
EGY MEGYE MŰVÉSZETI ÉLETÉBEN?

A múltba visszatekintve, a múlt közművelődési vagy -  ahogyan akkor ne
vezték -  népművelési tevékenységét vizsgálva az a kérdés merül föl bennünk, 
hogy ugyan ki törődött a múltban az ízlésneveléssel, az ízlésfejlesztéssel. 
Hogy folyt-e ilyen irányú rendszeres munka, arra azt válaszolhatjuk: ez a 
feladat nem kapott helyet, vagy csak igen elszórtan, szegényesen kapott he
lyet a népművelés gondjai között.

Ennek a szomorú múltnak is véget vetett fölszabadulásunk, hogy ponto
sabban fejezzem ki magam: véget vetett a Népművészeti Intézet megalaku
lása, a Népi Iparművészeti Tanács, a HISZÖV létrehozása és még egy sor 
intézkedés.

Ha a tanács szót halljuk, általában az adófizetés, a bírságolás, a lakás- 
kiutalással kapcsolatos problémák stb. jutnak eszünkbe, mivel általában 
csak ilyen oldalról ismerjük a tanácsokat.

Van azonban a tanácsoknak olyan részlege is, amely a művelődéssel, 
a közoktatással és közművelődéssel foglalkozik. Úgy is mondhatjuk, feladata 
a műveltség terjesztése. És itt -  úgy érzem -  feladataink találkoznak. Hogy 
miért mondom ezt? Mert nem hiszem, hogy annak a vállalatnak, amely a 
népművészeti jelzőt viseli, csupán kereskedelmi feladatai lennének. Az izlés- 
fejlesztés megoldásában a megyei tanácsok segítőnek tekinthetik a Népművé
szeti Vállalatok boltjait.

A jelennek a népművészet gondozása, gazdagítása, megismertetése első
rendű feladata.

Alig egy éve, hogy megjelent az MSZMP KB-nak a közművelődés hely
zetéről és fejlesztésének feladatairól szóló határozata. Ebben arról olvasha
tunk, hogy a köz művelődése nemcsak a hivatásos népművelők, hanem az 
egész társadalom ügye, feladata. A határozat végrehajtása is mindannyiunk 
dolga. így is mondhatnám: a művelődés közüggyé vált.

Mindenkinek abban kell munkálkodnia és a közösség művelődését úgy 
kell segítenie, amiben és ahogyan azzal legeredményesebben szolgálhatja a 
társadalom egészét.

Közművelődési tennivalóink meghatározásánál munkánk lényegéből kell 
kiindulnunk. A Népművészeti Vállalat mindennapi munkájával a népművé
szetre, a népi értékekre és azoknak mai fölhasználására hívja föl a figyelmet. 
Fölkelti irántunk az érdeklődést, szép áruival növeli a lakosság vásárlási 
kedvét.
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Mindennapi életünk tudományos, technikai forradalma, a száguldó élet- 
és munkaritmus különösen hangsúlyozzák a művészetek fontosságát. A sze
mélyiség harmonikus, minden oldalú fejlődése nem képzelhető el művészet, 
művészeti nevelés nélkül. Művészeti életünk teljességéhez a népművészet 
ugyanúgy hozzátartozik, mint a mai modern művészet. A népművészet nyúj
totta lehetőséggel élni kötelességünk. Ezeket a gondolatokat erősíti meg a 
KB határozata, amikor így fogalmaz: „A szocialista nevelőmunka részévé 
kell tenni a népművészeti hagyományok ápolását."

Ez a megfogalmazás sok új feladatot jelöl ki valamennyiünk számára.
A közművelődés szempontjából is meg kell már néznünk, mit adunk el. 

Arunk -  a mellett, hogy kereskedelmi cikk -  tanít-e, nevel-e? Milyen egyéni
ség az, aki elad? Tud-e nevelni, tanítani? A vásárlók igényét és ízlését tud
ja-e befolyásolni, alakítani? Ez ugyanis nemcsak lehetőség, hanem föladat! 
Szakismerete birtokában igényt közvetíthetne az alkotókhoz is. Mi az, ami 
kell, miben szükséges a választékot növelni, gazdagítani?

Úgy is mondhatnánk: a jó üzletember beszerzői, eladói és propagáló 
tevékenysége mellett a népművészet és az alapanyagok ismerőivé is kell vál
nunk. Kereskedelmi ismeretgazdagságunk mellett feladatunknak kell érez- 
nünk a közművelődés tennivalóit is. Rendelkezünk-e azonban ezzel a több
lettel, amely nemcsak egyéni értékünkben, hanem a társadalom számára is 
a többet jelenti?

Fölmerülhet ugyan a gondolat, ha a művészeti nevelés ennyire fontos 
része életünknek, végezze el azt az iskola, munkálkodjanak rajta a pedagógu
sok. Mi közöm hozzá?! -  kérdezheti bárki. Esetleg annyiban érint, amennyi
ben érdekel iskoláskorú gyermekem esztétikai nevelésének ügye.

A pedagógia viszont mást mond. Elismeri az iskola, a pedagógus, a szü
lői ház tudatos nevelési tevékenységét, de azt is hangoztatja, hogy a környe
zet is nevel. A baráti kör, a színház, a mozi, a múzeum, a művelődési ház, 
a klub, az üzlet stb., de nevel az utca is jó és rossz értelemben. Nevel az 
utcán látható kirakat is.

Gondoljunk arra is, hogy sokan talán a kirakatban látottak alapján 
fognak tűt, bicskát, fonalat, bőrt, filcet a kezükbe, és fúrni, faragni, hímezni 
kezdenek, hogy szabad idejüket hasznosan töltsék.

Ezért is fontos, hogy értékes legyen mindaz, amit bemutatunk. A szép 
elrendezés az értékes árut mutassa! Az érzelem mellett az értelemhez is 
szóljon, vagyis a látottak ne csak oktassanak, hanem neveljenek is!

Oktassanak abban is, hogy mit, miből illik készíteni, milyen megformá
lásban, milyen színezéssel. Nem elégséges az árun csak a vételár feltüntetése. 
A szocialista ember formálásában a vállalat is részt vesz, ha a szemlélődők- 
nek ismereteit is gyarapítjuk azzal, hogy pontosan megjelöljük, hogy a látott 
áru hazánk melyik tájegységéről való, milyen faragást, szövést, hímzést stb. 
kínálunk. Ilyen módon a kirakat már önmagában is részt vállalhat a megye 
művészeti értőinek formálásában.

A népművészet iránti érdeklődés újabban hazánkban is megnőtt. Az 
érdeklődő nem elégszik meg a kirakat nézésével, bemegy az üzletbe, és talán 
éppen azután érdeklődik, amit nem lát a kirakatban. Válogat, kezébe veszi 
az árut, nézi és kérdez. Maga az udvarias, a szakmailag biztos válasz már 
olyan légkört teremt, hogy szívesen térnek vissza a vásárlók, az érdeklődők 
máskor is. Egy vállalat akkor illeszkedik jól be megyéje művészeti munkájá
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ba, ha az ott tevékenykedők jól ismerik az értékes népi díszítéssel font, szőtt, 
faragott, hímzett anyagokat és ezért kínálni is jól tudják azokat.

A népi motívumokkal díszített anyagokat az öltözködésben és a lakás- 
kultúrában szívesen használja ma öreg és fiatal. De nem biztos, hogy ez az 
odafordulásunk egyúttal a nép művészetének ismeretét is jelenti.

A divat követéséből fölvett blúz, mellény, oldaltarisznya, táska -  ha nem 
párosul a fölvilágosító munkával -  csak látszatra hagyományápolás. Csupán 
divathóbort, amelynek elvész jelentősége. Ez a forma akkor válik igazán a 
szocialista nevelés részévé, ha tudjuk is, hogy milyen népi motívumokkal dí
szített ruhát vagy használati eszközt hordunk, szemlélünk.

Ebben is látom a népművészeti boltok jelentős szerepét, emberformáló 
erejét. Úgy is mondhatnánk, ennek a hagyományápolásnak a boltok lehetné
nek a fölvilágosító központjai. Jó lenne, ha minden üzletben az emberek úgy 
kaphatnának állandó tanácsot, segítséget, mint egészségi kérdésben a telefon- 
doktortól.

Ehhez elengedhetetlen, hogy mindazok, akik ezekben az üzletekben tevé
kenykednek, jobb ismerői és értői legyenek a művészetnek, mint a vásárlók. 
Emberformáló, művészeti ismeretet terjesztő feladatuknak csak akkor tudnak 
megfelelni, ha a kereskedelmi ismeretek mellett szakmai tudás is van a tar
solyukban, amelyből kinek-kinek az igénye szerint tudnak nyújtani. Követel
mény, hogy ismerjük az árut, amellyel dolgozunk. A szakmai ismeret még ak
kor is igény, ha az árun föltüntetik, hogy az melyik gyűjtőhelyről, szövetke
zetből való.

Pécsett minden hó első vasárnapján vásár van. Messze földön híres ez. 
Miért? Baranyát általában a soknemzetiségű megyének emlegetik. Jól meg
fér itt egymás mellett a magyar, a délszláv és a német lakosság. Ma azonban 
már azt is elmondhatjuk, hogy életünkbe jól beilleszkedett a bukovinai szé
kelyek és a moldovai csángók csoportja is. A vásár itt mindig soknemzetisé
gű. Az ország minden részéből, de elsősorban Budapestről szinte ellepik a vá
sáron a népművészeti tárgyakat kínálókat. Magánosok veszik és viszik az ér
tékesebb tárgyakat, ahelyett, hogy ezek az anyagok múzeumi értékké válná
nak, vagy mintául szolgálnának szövetkezeteknek, szakköröknek. És vajon, 
ha a vásárban található egyedi darabok, egy-egy megye népének jellegzetes
ségét mutató anyagok, tárgyak találhatók lennének a szövetkezeti boltokban?

Az egyedi szép darabok készíttetése, az áruválaszték sokfélesége nem
csak a vásárlók gondjain könnyítene, hanem a tárgyakat, az árut készítő al
kotók, tervezők fantáziájának kibontakoztatását is segítené.

Hasonlóan fontos, hogy a munkaigényes, szép, a táj művészetét tükröző 
egyedi darabok mellett -  amelyeknek megvásárlására nem mindenkinek van 
módja -  az egyszerűbb, olcsóbb, a mindennapi használati tárgyak is viseljék 
magukon a népművészet nyomait. Ezeket mindenki megvásárolhatná, mert 
nem lennének olyan drágák, ezek tömegek ízlését nevelhetnék, és mert min
dennap használjuk őket, megszépíthetnék otthonunkat, hétköznapjainkat. Eze
ken a darabokon, ezekben az alkotásokban népművészetünk ésszerű formá
ban élhetne tovább. Itt a népművészet már nem dísztárgyat jelentene, hanem 
használati tárgyat. Gondolok itt elsősorban az abroszokra, szalvétákra, kony
haruhákra, asztalterítőkre, függönyökre, tejes-, kávés-, teáskészletekre, gyer
mekjátékokra. így is lehetne segíteni a népművészet továbbélését, fölhaszná
lását korszerű lakás- és öltözködési kultúránkban.

Iskoláinkban -  különösen a zenei tagozatú osztályokban -  divat a fehér

80



inghez a fekete nyakkendő. A fekete nyakkendőt hímeztetni is szokták. De 
valamennyien csak milyen hímzéssel? A mindenki által már ismert, legnép
szerűbbekkel. Nem lehetne mintadarabot készíteni, fölhívni az iskolák figyel
mét és ezzel is, így is a helyi népi kultúrát népszerűsíteni? Miért ne lehetne 
baranyai hímzésű nyakkendőt hordani a Pécsett iskolába járó diákoknak? 
Vagy más megyében más jellegzetes hímzéssel készült nyakkendőt?

Ugyanilyen kérdés a ballagok jelképes kis válltáska-tarisznyája, amelyen 
szintén csak a legnépszerűbb hímzések találhatók. Az érettségiző diákot meg
különböztető szalag -  amelynek föltűzése mindig ünnepélyesen (szalagavató 
ünnepségen) történik -  ugyancsak díszíthető lenne megyénk népművészeti 
motívumaival.

Az ízlésfejlesztő és az ismeretnyűjtó vállalati munkára sok jó ötlet, kez
deményezés és vidéken is követendő példa született már eddig is a íöváros- 
ban. Jó volt hallani, olvasni, látni, -  legutóbb a tv-ben, -  hogy sárközi, ma
tyó, baranyai és hasonló napokat, heteket rendeztek a fővárosban egy meg
határozott üzletben, vagy egy-egy népművész munkáit tárták a nagyközönség 
elé egy bemutató-teremben.

Ezek olyan kezdeményezések, amelyek követésre méltóak. Jó lenne, ha 
legalább a megyei székhelyen levő üzletek átvehetnék ezt a jó kezdeménye
zést, természetesen úgy, hogy először saját megyéjük, tájegységük munkáit 
mutatnák be. Talán nemcsak a díszítőművészet egy-egy ágát, hanem vala
mennyit -  a faragást, a hímzést, a szövést, a népi kerámiát, a tojásfestést, és 
ami van -  együtt. így segíthetne a Népművészeti Vállalat egy-egy megye, táj
egység igazi népi értékeinek népszerűsítésében, megismertetésében. Akinek 
azután valami megtetszett, meg is vásárolhatná.

Egy-egy megye életében számtalan olyan lehetőség kínálkozik, amelyben 
minden olyan szövetkezet bemutatkozhatna, amelynek anyaga ízléses, szép 
és a szakmai követelményeknek is megfelel.

Lehet, hogy fölmerül a kérdés, mit csináljanak a szövetkezetek olyan me
gyében, ahol a mai modern művészet kap elsősorban erkölcsi és anyagi támo
gatást. Kell-e ott valamit is csinálni? A válasz csak igen lehet, mert a nagy, 
egyetemes művészetnek a népművészet is része.

Nyilván van megye, amelyben még nem a művészetpártolás áll a közmű
velődési feladatok homlokterében. Itt sem szabad csüggednünk. Itt is nagy 
szerep vár az üzletekre: legyenek legfőbb szorgalmazói az élet megszépítésé
nek.

Minden megyében vannak olyan alkalmak, amelyeket föl lehetne hasz
nálni a népművészeti termékek bemutatására, árusítására. Igaz, ki kellene 
lépni az üzletből, de megérné. Nálunk ilyen alkalmak -  hogy csak néhányat 
említsek, -  a baranyai vasárnapok; a siklósi várfesztivál, a mohácsi busójá
rás, a pécsváradi leányvásár. Tolnában ilyenek a szekszárdi szüreti napok, 
Bács-Kiskun megyében a Duna-menti folklórfesztivál, amelyek időszakról-idő- 
szakra visszatérnek. Hasonló alkalom a Pécsi Ipari Vásár is, a dél-dunántúli 
népművészeti hét, amely négy megye összefogásával -  mint a neve is mutatja 
-a  tájegység népművészetét van hivatva bemutatni. A legutóbbin Kaposvá
rott módot találtunk arra is, hogy a Baranya megyei Háziipari Szövetkezet is 
bemutatkozhasson. De ilyen alkalmak a pályázatok is. Nálunk a Gerencsér 
Sebestyén fazekas-pályázat, az Alföldön a debreceni virágkarnevál stb.

A bemutatkozás színhelyei lehetnének azok a fürdőhelyek is, ahol még 
nincs állandó vagy alkalmi árusítóhely, ahol szép számmal fordulnak meg ha6 81



zai és külföldi vendégek, ahol az ízléses, olcsó ajándéktárgyak és egyedi da
rabok is gazdára lelhetnének.

Az alkalmi ünnepségek mellett kapcsolatot lehetne teremteni a művelő
dési házakkal, klubokkal, könyvtárakkal stb. Alkalmanként itt is lehetne be
mutatót tartani, vásárlással egybekötött kiállítást rendezni.

Sok szép példa bizonyítja, hogy több szövetkezeti bolt eddig is sokat tett, 
eredményes munkát végzett megyéje népi értékeinek megismertetésében. Van
nak azonban még rejtett tartalékok! Még akad olyan érték a múzeumok rak
táraiban, amelyek motívumait felhasználva gazdagítani lehetne az eddigi kin
cseket.

Az árubemutató és -kínáló alkalmak mellett fontos lenne a szorosabb 
kapcsolat kialakítása a múzeumokkal. Ezáltal a megye népi művészetének 
még jobb terjesztőivé, ismertetőivé válhatnának, mint voltak eddig.

Ugyanezt a célt szolgálhatná a díszítőművészeti szakkörökkel kialakítan
dó szorosabb kapcsolat. A képzett vezetőkkel rendelkező szakkörök ma már 
a megye sok részében megtalálhatók. Az ilyen alkotó közösségekben minta
gyűjtéssel és a begyűjtött minták földolgozásával is foglalkoznak. A helyben 
fölgyűjtött és alkalmazott motívumok a szín- és formavilág gazdagságát nö
velhetnék.

A jelenlegi helyzet vázolása után arra is gondolhatnánk, hogy eredmé
nyesebb lehetne ízlésfejlesztő munkánk, ha a jövőben szorosabbra fűzhetnénk 
kapcsolatainkat, ha jobban körvonalaznánk közös tennivalóinkat.

Négy pontba foglalnám röviden, hogy miben látnám a fejlesztés szüksé
gességét.

1. Munkánk szempontjából lényeges és fő meghatározó az eladó szemé
lye. A képzést, továbbképzést vallom az első és legfontosabb teendőnek.

2. Az eladók tevékenysége az üzletben zajlik. Az árusítóhelyek állandó 
modernizálása, új és újabb -  a korszerűség diktálta — anyagokkal történő 
gazdagítása a versenyképesség alapkövetelménye.

3. Az előző követelményhez szorosan hozzátartozik az alkotók tájékoz
tatása az újabb igényekről, mert ezzel hozzájárulunk a teremtő fantázia ki
bontakoztatásához.

4. A versenyképességhez, ugyanúgy mint az ízlésfejlesztéshez hozzátar
tozik a vevőkkel történő foglalkozás. Ahol jól foglalkoznak a vásárlókkal, -  
ahol a vevő ismeretei is gyarapodnak, ízlése is formálódik, -  oda szívesen 
visszatér.

Hadd álljon itt még néhány gondolat arról, hogy mit nyújthat egy me
gye művelődési osztálya a Népművészeti Vállalat igényesebb, jobb munkájá
hoz!

Általában feladatunknak tartjuk, hogy minden szakágban, így a díszítő- 
művészetben is szakmailag foglalkozzunk azokkal, akikre kisebb vagy na
gyobb közösséget, szakkört biztunk. Jó néhányra tehető azoknak a száma, 
akik így -  az országos követelményeknek megfelelően -  működési engedélyt 
is szereztek a Népművelési Intézettől. Szívesen látjuk -  és ezt nemcsak Bara
nya megye nevében mondom, -  ha a vállalatnál tevékenykedők közül bárki 
részt kíván venni tanfolyamainkon, foglalkozásainkon. Időnként szakági kon
ferenciákat is rendezünk, azokon is szívesen látjuk a vállalat képviselőit.

Az együttműködés szép példája lehetne, ha képzett szakkörvezetőink 
vagy mások megbízást kapnának sajátos, helyi motívumok fölgyűjtésére. Ez
zel is növelhető lenne a választék gazdagsága.
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Meg lehetne bízni szakköreinket az új, még kevésbé ismert motívumok 
fölhasználásával, olyan egyedi darabok készítésével, amelyekből idővel soro
zatgyártás kezdődhetne. (Anyag, fonál.)

Akár belföldi, akár külföldi vendégek látogatnak hazánkba, a népművé
szetet általában nemcsak megmutatni szoktuk nekik, hanem elkísérjük ven
dégeinket arra a vidékre, ahol az a cserépedény, fafaragás, hímzés, szövés 
stb. él.

Hogy a sajátosan tájegységit, megyeit tudjuk nyújtani, ahhoz jól kell is
merni megyénket. Megyénk népi művészetének megismertetését, megszerette
tését nem fogja elvégezni helyettünk senki! Az elmondottak megvalósításával 
sokat tehetünk népművészetünkért.
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BOTZ LAJOS:

70 ÉVES A DUNASZEKCSÖI KÓRUS

Ünnepre gyűltünk ma össze. Ünnepünk elsősorban az emlékezésé. Egy szá
zad eleji fakó fénykép tanúsága szerint lombos fák árnyékában, talán ép
pen így nyár elején megörökítették magukat Dunaszekcső határában, a Diás- 
ban azok, akiknek emléke szinte az enyészeté. A fényképen elfakult dátum: 
1905. A kép az akkor alakult dalárda tagjait mutatja.

Vajon mi hozta össze őket? Az, ami minden öntevékeny kórust: a dal, 
a muzsika szeretete, az együttdalolás öröme és élménye. A följegyzések sze
rint a Duna-menti Baranya megyei községek közül először Dunaszekcsőn ala
kult dalárda. A kórus története három fejezetből áll. Az alapító énekkar mű
ködése 1914-ig tartott. A nagy hírű férfikórus a két világháború közt műkö
dött. A mai idők lapjait a LÜGIO Kamarakórus írja. Ungár Géza vezetésé
vel hangzottak föl az első akkordok. Működésükről szinte semmit sem tu
dunk. Hogy mit énekeltek, milyen szinvonalon, hány szólamban, az a bizony
talan találgatások ködébe vész. Ungár vállalta a kezdést, az első lépést. Ha
gyományt teremtett a század elején országszerte föllendülő kóruséneklésben. 
Szerte Baranyában ez idő tájt sorra alakulnak a dalárdák. Két éve karunk 
Szigetváron vett részt az ottani dalosok éves ünnepi hangversenyén. Az itt 
jelenlevő magyarszékiek pontosan egy éve ünnepelték fönnállásuk félévszá
zados jubileumát. Tudjuk, hogy a közeli jövőben a bólyiak a 100 éves jubi
leumra készülnek. Ebben a sorban Dunaszekcső a 70 évvel tanúsítja, hogy az 
elsők közt szólalt meg.

A két világháború közti időszak karnagya dr. Tibor Béla igazgatótanitó 
volt. Keze alatt formálódott a kórus, és igen szép eredményeket mutatott föl. 
Az idősebbek közül még most is nosztalgiával emlegetik az akkori próbák 
hangulatát, a szereplések és a versenyek izgalmát. Föllépéseik folyamán elju
tottak Mohácsra, a környező falvakba, sőt Pécsre, továbbá fölléptek Szombat
helyen is.

Legjelentősebb szereplésük az 1935. évi harkányi dalosverseny volt, ahol 
a vetélkedő során a nehéz férfikari kategóriában első helyet ért el a dr. Tibor 
Béla által vezetett kórus.

Huszonhét kar mérte össze erejét a különböző kategóriákban. A délutáni 
gálaműsoron a dunaszekcsői dalosok műsorát a Magyar Rádió egyenes adás
ban közvetítette, ami abban az időben is nagy dolognak számitott. Mélyen 
sajnáljuk, hogy dr. Tibor Béla nem érhette meg ezt a szép jubileumot, hisz 
ez év januárjában temettük el őt. Neve eggyéfonódott a dunaszekcsői dalos
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mozgalommal, mert hozzáállásával, szervezőkészségével, zenei szakéi'telmével 
éppen a dalosokon keresztül szerzett hírnevet a községnek.

Az 1905-ben készült fölvétel jobb szélén látunk egy fiatalembert, aki ak
kor 28 évesen a kar alapító tagjai közé tartozott. Szerencsére ma is él, csupán 
idős kora nem engedi, hogy a mai ünnepélyünkön részt vegyen. Ez az em
ber Nemes István, akinek lánya a jelenlegi kar tagja.

Egy szerényebb jubileumot is ünnepiünk ma, hisz öt évvel ezelőtt jött 
létre a LUGIO Kamarakórus. Haladó hagyományt élesztettek föl, amikor a 
község dalos hagyományait megőrizve tovább folytatják az 1905-ben megkez
dett munkát.

Sok szabadidejükről mondanak le, hogy műsoraikat kialakítsák. Rövid 
működésük alatt elsősorban a helyi társadalmi és politikai ünnepélyeken lép
tek föl, de eljutottak más helységekbe is. Fölléptek Homorúdon, Bátán, részt 
vettek a Decsen tartott sárközi lakodalmas rendezvényein. Tavaly Mohácson 
a Baranya megyei német filmhét megnyitóján szerepeltek, ez idén Bolyban, 
a szoboravatón, majd legutóbb Pécsett a Vándor Sándor kórusszenUén.

Megalakulásuk óta kétszer minősíttették magukat. 1972-ben Szigetvárott 
bronzkoszorú-diplomával, 1975-ben Cegléden ezüstkoszorús minősítést nyer
tek. Eddig három dalostalálkozót rendezett a kórus több vendégegyüttes rész
vételével. További működésükhöz sok sikert kívánunk.

Végezetül köszönetét szeretnék mondani mindazoknak, akik lehetővé tet
ték, hogy a LUGIO-kórus működhessen. így elsősorban a helyi Dunagyöngye 
tsz-nek, a helyi tanácsnak, a Baranya megyei KISZÖV-nek és MESZÖV-nek, 
továbbá mindazoknak, akik a mai rendezvény érdekében közreműködnek: a 
Baranya megyei Tanács munkatársainak, a Rádió pécsi stúdiója dolgozóinak.

Külön örömünkre szolgál, hogy körünkben köszönthetjük a mai magyar 
kórusirodalom egyik jeles képviselőjét, Karai József zeneszerzőt. Kívánom, 
érezzék mindannyian jól magukat, a kórusoknak jó szereplést és szép muzsi
kálást kívánok, hogy ezzel emeljék rendezvényünk ünnepi fényét!
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A jubileumi ünnepség nyitószáma. Vezényel: Krausz György. Énekel a jubiláló LUGIÓ 
kamarakórus a Mecsek Fúvósötös kíséretével.

Botz Lajos ünnepi köszöntőt mond
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Összkari szám

A jubileumi ünnepség
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VÉGH JÓZSEF:

A KOMLÓI GYERMEKKÓRUS FINNORSZÁGI SZEREPLÉSÉNEK 
SAJTÓVISSZHANGJA

A Baranyai Művelődés tavalyi első számában megírtuk a finnországi Lahti 
és Pécs városa kulturális cserekapcsolatainak rövid krónikáját. Énekkarok, 
táncegyüttesek, könyvtárosok, képzőművészek és fotósok együttműködésének 
kialakulásáról, kapcsolatuk eredményeiről. Testvérvárosunk Magyarországra 
látogató küldöttei nemcsak Péccsel ismerkedtek meg, hanem eljutottak a me
gye több városába, községébe is. Megcsodálni szép tájainkat, megízlelni bo
rainkat, megismerni népművészetünket és meghallgatni kisiskolásaink zengő 
énekét. Benyomásaikról, élményeikről beszámolnak otthon, munkahelyükön, 
családjukban -  szűkebb körben, a lahti rádióban, a város napilapjában és a 
szaklapokban -  a közönség tízezreinek.

A komlói Kodály Zoltán Ének-Zenetagozatos Általános Iskola énekkará
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nak jó hírét és hangfelvételeit a Kodály-módszert tanulmányozó lahti ének
tanárok terjesztették el a kórusművészetet igen kedvelő és támogató fiatal 
finn városban. Így került aztán sor hetven komlói kis énekes meghívására 
finnországi vendégszereplésre, amelyről a továbbiakban a finn újságcikkek 
híradásai és kritikája alapján számolunk be.

A közel kétszázezer példányban Lahtiban megjelenő Etelá-Suomen Sano- 
mat -  vagyis a Dél-finnországi Hírek -  a kisebb előzetes híradásokon kívül 
a kórus kinttartózkodásának napjaiban öt terjedelmes, fotókkal illusztrált 
cikkben tájékoztatta olvasóit -  az immár százezresre nőtt Lahti város és kör
nyékének lakóit -  az európai hírű magyar gyermekkórus hazai tevékenységé
ről és finnországi utazásának eseményeiről. Nyugodtan állíthatjuk, hogy ma
gyar kórus vendégszereplésével ennél többet még egyetlen finn lap sem fog
lalkozott.

Az első nagyobb képes híradás a megérkezés, a fogadás kedves perceit 
mutatja be, és a kórust meghivó Lotila Iskola udvarán rögtönzött hangver
seny alapján „előre jelzi" a magyar énekkar várható sikerét: „A kórus három 
dalt énekelt finnül ragyogó tisztasággal, amely egyben árulkodhat a vendég- 
szereplésre való felkészülés alaposságáról."

A lahti díszhangverseny előtti napokban a kulturális küldöttség vezetője. 
Lantos József, a Megyei Tanács művelődésügyi osztályának helyettes vezető
je, Petneki Jenő, az Oktatási Minisztérium zeneoktatási főelőadója, Gálfi Ist
vánná, az iskola művészeti igazgatóhelyettese és Tóth Ferenc karnagy tájé
koztatták a sajtó képviselőit -  a lap székházában -  a magyar zeneoktatás 
rendszeréről, a Kodály-módszerről és a kórus eddigi működéséről, eredmé
nyeiről. A tájékoztató alapján írt részletes beszámoló a díszhangverseny nap
ján jelent meg.

Másnap a gyerekeket szólaltatták meg az újságirók. Ha nem is finnül, 
angolul vagy németül, de magyarul dr. Márk Tamás főiskolai tanársegéd köz
reműködésével, aki -  mint a lap munkatársa is emlékeztetett rá -  legutóbb 
a pécsi ÁFÉSZ Janus Pannonius leánykamarakórusának finnországi vendég- 
szereplésén tolmácsolt, konferált a finn nyelv jó ismerőjeként. Az Etelá-Suo
men Sanomat cikkéből tudtuk meg, hogy a komlói Oláh Gyula kamionsofőr 
akar lenni, Fehér Eszter és Kovács Tünde pedig vegyészmérnöknek készül
nek. Tündének első külföldi útja volt a mostani, Eszter és Gyuszi -  vagy 
ahogy Lahti vendéglátói szólították: Jussi -  azonban már jártak a kórussal 
Csehszlovákiában, illetve Bulgáriában és Lengyelországban.

,,A gyermekkórus ragyogó koncertje" címmel jelent meg a lahti koncert
teremben megrendezett díszhangverseny kritikája Ártó Sakari Korpinen tollá
ból. -  A terem zsúfolásig megtelt, pedig ilyesmi Finnországban június dere
kán -  amikor az emberek a városokat elhagyva a Szent Iván-éjt, „juhannust" 
készülnek ünnepelni a tópartokon, szigeteken gyújtott kisebb-nagyobb mág
lyákkal -  igen ritkán fordul elő.

Néhány rész Korpinen kritikájából:
„A kórus kiváló karnagya, a kevés mozdulattal, de annál pontosabban 

és hatásosabban vezénylő Tóth Ferenc nagyszerű készültségi fokra emelte az 
ifjú énekeseket, hiszen a terjedelmes és igényes műsorban a bizonytalanság
nak legcsekélyebb jele sem mutatkozott, jóllehet mindent fejből énekeltek.

Technikailag ragyogó, magas szintre jutott a kórus, amelynek 66 tíz-ti- 
zcnnégy éves fiú- és leánytagja van. Mindent egybevetve az előadás kitűnően 
igazolta a Kodály teremtette oktatási módszer eredményességét, amely ma
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már szerte a világon ismert. A csillogó és tiszta éneklés bámulatosan egységes 
volt, a harmóniatisztaság rendületlenül megmaradt a dalok legnehezebb for
dulataiban is, a dinamika a legsuttogóbb pianisszimótól a legharsogóbb for
téig. A ritmus élénk, eleven felszabadultsággal, de azért mindig teljesen egy
ségesen dobogott. Az előadás egyre magával ragadóbb lett, vitathatatlanul az 
ifjú énekesek mély zeneisége nyilvánult meg mindenben."

„A Magyarország és Finnország közti zenei hidat, amely már korábban 
is nagyon szilárd volt, tovább erősítette a komlói Kodály Zoltán Általános 
Iskola ragyogó kórusa. A lahti közönség előtt bemutatott remek koncerttel 
meggyőzően bizonyította, hogy joggal tartják Európa egyik legkiválóbb gyer
mekkórusának. Méltán szolgálja ez a kórus a nagy magyar zeneszerző és ze
nepedagógus nevét."

A lahti díszhangversenyen kívül önálló műsort adtak még Orivesiben, 
a nyári zenei táborban, és kisebb fellépéseik voltak a tamperei televízióban, 
Sibelius házánál, a Petőfi Társaság lahtii kongresszusán, az Etelá-Suomen Sa- 
nomat szerkesztőségében és számos üzemben. Útjukat és szereplésüket állan
dó érdeklődés, nagy szeretet és sok taps kísérte.
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VÁRNAI FERENC:

TÓTH JÁNOSNÉ -  A SZEBÉNY! NÓTAFA

Kétszáznál is több dalt tud. Dalainak kezdősorait egy lila fedelű iskolai fü
zetbe jegyezte fel. A harmadiknak feltüntetett dalt ugyanolyan tökéletesen 
énekli, mint az ötvenharmadikat vagy a kétszázötödiket. Gyönyörűen csengő 
és könnyedén szárnyaló hangja van. Tisztán énekel. Eszményi nótafa.

Szép hangját és jó hallását örökölte. Nótafává lankadatlan éneklő kedve
tette.

Ötéves kislány volt -  mesélte amikor szülei és a hozzájuk látogató 
vendégek kérésére már sokat énekelt. Aztán az iskolában Wanke Edit tanítónő 
-  a helybeli népdalok első gyűjtője -  is gyakran énekeltette. Amikor nagy
lány lett, télen a fonóházban, tavasszal és nyáron vasárnap délutánonként az 
utcán sétálgatva fújta a nótákat vele egykorú pajtásaival.

-  Párba álltunk, vagy közrefogtunk egy-egy legényt, és végigmentünk 
az utcán. Az idősebb asszonyok és férfiak kint ültek a kispadokon. Mondták: 
lányok, énekeljetek! Nagyon szerették hallgatni, ahogy danolunk. Én nagyon 
szerettem este, a szép falusi csendességben énekelni, mert elhallatszott a falu
ba. A férjem, már legény korában is szépen tudott fütyülni. Talán ez hozott 
össze bennünket. Amikor elment tőlünk, a templom előtt sokszor megállt, és 
egy darabig fütyürészgetett. Énekelni is jól tudott. Fiatalasszony koromban 
bálban, míg nem szólt a zene, énekeltünk és lépegettünk a nótára.

Tóthné Kovács Anna három fiúgyereknek adott életet. Kettő él közülük. 
Mindketten amatőr zenészek. Sok szép népdalt hallottak édesanyjuktól. Ma 
már két unokája követeli tőle az éneklést. De nagyobb család is számot tart 
dalolására: a közel huszonöt éve működő Szebényi Népi Együttes, ahol kari 
tagként és szólistaként lép fel műsoraiban.

-  Nagyon boldog vagyok, ha énekelhetek -  vallotta egyszer nekem, és 
egyik kedvenc dalát kezdte önfeledten énekelni:

„Két csillagom van énnékem, 
de nem fönn az égen.

Ott ragyog a kisangyalom fekete szemében.
Odaadnám, neki adnám 

szívem reménységét.
Az a csillag nem az enyém, 

másra veti fényességét."
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Tóth Jánosné
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K É P Z Ő M Ű V É S Z E T I  K I Á L L Í T Á S O K  
B A R A N Y Á B A N

„Az értékes, szocialista eszmeiségű 
művészeti alkotások mind nagyobb 
tömegekhez jussanak el! Művészeti és 
közművelődési intézményeink, művé
szeti szövetségeink javitsák az alko
tók és művek közönségkapcsolatát, 
fejlesszék ennek rendszerét!’’

(Az MSZMP Baranya megyei Bi
zottsága a közművelődésről szóló 
feladattervéből.)

DR. MOLNÁR LÁSZLÓ:

A IV. ORSZÁGOS KERÁMIA BIENNÁLÉ

Negyedik alkalommal küldték el munkáikat az ősi művesség képviselői az 
egyik legrangosabb művészeti találkozóra, a pécsi Országos Kerámia Bienná- 
léra. Az immár hagyományosnak nevezhető és hazai művészetünk utolsó 
évtizedeiben történelmet jegyző tárlat ebben az évben -  az előzőkhöz mérten 
talán szerényebben de az ősi anyag sokféleségének megmutatásában mél
tón sorakozik a biennálék rendjébe.

A monumentális reliefkompozíciók, a térplasztikák, a kerámia- és porce
lánedények, vörösre égő anyagok, samottok és majolikák sokféle változata 
már magában véve is jelzője keramikusaink művészi törekvéseinek. Láthatóvá 
válik ez alkalommal, hogy a szüntelen megújuló anyag hogyan és miként tá
rulkozik fel és nyilatkozik meg az alkotók kezei között. S ha feltárta legmé
lyebb valóját, miként ad számot, miként ölt alakot, formát és közöl számunk
ra, az egyén és a társadalom számára újat, mert a művészi formát és tartal
mat magában foglaló anyag már képes számot adni korunk művészi valósá
gáról. Kérdések és válaszok sora kívánkozik most ide a megnyitóra annak 
számára, aki első lehet a kiállítás élőszóval történő bemutatásában és annak 
útjára bocsátásában.

Idézzünk előbb évezredek távolságából, mert idézhetők a kerámia törté
netének lapjairól, amelyeken olyan jeles emlékek szolgálhatnak példaként, 
mint az ősi Babilon felvonulási útjának három és félezer esztendős mázas ke
rámia burkolata, állataival, ornamentális díszével, a hatalmas és méreteiben 
egyaránt lenyűgöző Istár-kapuval. Alkotóinak nevét nem ismerjük, de művük 
rendületlenül hirdeti nemcsak korukat, hanem az agyag művészetét, a már 
akkor is fejlett mesterségi kultúrát. -  Újabb évezredeket lapozva a történe
lemben már ismertek a kerámia vázafestők. Athen Keramiekos negyedének
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fazekasai, Mélos, Samos, Kréta szigeteinek alkotói: Amasis, Exekias, Kimon, 
Epikletos, geometrikus díszítésű, majd fekete és vörös alakos edényei, a klasz- 
szikus görög világ harcoló és vigadó, sportoló és munkálkodó emberét őrizték 
meg számunkra. -  Fél évezrednyi múltba sem kell már visszalapoznunk a 
hatalmas, vaskos kötetekben és a firenzei Robbiák műhelyében, gazdagon 
bontakozik a reneszánsz kerámia, a márvány fehérségét idéző mázas reliefek, 
plasztikák formájában, melyek között a legismertebb a firenzei Ospedale deg- 
li Innocenti homlokzatának pólyázott csecsemő medallionja. -  Az újat kereső 
és teremtő Bemard Palissy francia természettudós, keramikus, fajansz- és 
mázkísérletei nyomán korának természeti hűségével ábrázolta tálakon és edé
nyeken az apró állatokat, növényeket, rovarokat, amelyek a francia rene
szánsz mindmáig utolérhetetlen emlékei.

— Alig több mint kétszáz esztendeje az európai porcelán megteremtésé
nek és annak a szobrász munkásságának, aki a meisseni porcelánból létrehoz
ta Európa számára a csodálatos barokk és rokokó porcelánplasztikákat. Johan 
Joachim Kandier értője és ismerője volt az anyag kiaknázható lehetőségének, 
s alig arasznyi szobraival újat teremtett, és napjainkig hatóan utat nyitott a 
porcelán fejlődésének. -  Alig múlik el egy évszázad és itt Pécsett, ebből a vá
rosból léptek a művészet európai küzdőterére a Zsolnay család tagjai, Vilmos 
és Miklós, a porcelánfajansz és pirogránit művészet megalkotói. — A kerámia 
gazdag történetének tárából idéztünk, és ma, most itt újra előttünk, az alkotó 
keramikusok előtt a történelem nyitott könyve. Ebbe kerül mondva és írva, 
tárgya sokaságával mindaz, ami hirdetője és emléke lesz korunknak, s ennek 
a nemzedéknek. -  írják műveik által a könyvet, a krónikát, amely hiteles kor
társi dokumentum, forrás, amely megőrzi a jót, a rosszat, a sikert, a kudar
cot, s a gazdag, fényes, nagyszerű dolgokat megírt oldalak mellett, ha kevés
bé díszesek, szerényebben is előfordulnak, mégis együttesen őrzői a hazai ke
rámiaművészetnek.

Mint megnyitó, mint az első méltató, engedelmükkel hadd legyek ennek 
írója, most itt szavakban: Valóban szerényebb a tárlat, kevesebb a kiállító 
művész, mint a korábbi években. E rangosnak ígérkező és ez ideig azt bizo
nyító rendezvény valóságtükröző voltában mutathatná a hazai kerámiaművé
szet jelenlegi állapotát, amiben némi megtorpanás lenne tapasztalható. Igen! 
Az elmúlt évtizedek kitárulkozása, a felismerés az anyag lehetőségeinek mé
lyebb kiaknázására az újdonság erejével hatott az alkotókra. S most a to
vább, a hogyan, az elmélyülés pillanata fékezheti azokat, akik ez ideig tudtak 
újat, tudtak előremutatót, tudtak érdeklődést felkeltőt, gondolatébresztőt lét
rehozni. Ami itt elénk tárul, abban fellelhetők a már járt, kipróbált utak, for
mák, olyan művek, amelyek számottevőek, s mértéktartását árulják el létre
hozójuknak. Az ilyen művek talán öt éve, talán évtizede, s még évtizedekig 
töretlenül, s egyre halkuló dinamizmussal szolgálják a művészetet. -  Nem 
számonkérés, hiszen az alkotó maga jelöli ki útját, formálja világát. Mégis 
felvetődik, hogy az egy helyben topogás csak felületi látvány, pillanatnyi ál
lapot kifejezője, vagy mélyebb indítékai is lehetnek? -  Mások a szüntelen 
újat keresők, az ismeretlent kutatni vágyók, műveikkel ugyancsak világukat 
s egyben világunkat a gyorsuló,, lüktető élet apró rezdüléseit is érzékelők, 
ugyancsak elküldték műveiket. Ez jó dolog! Közönség elé tárni az újat, az 
előremutatót akkor is, ha az még magán viseli a születés jegyeit. A számve
tésben olyan művek is megtalálhatók, amelyeket már elfogadtak, már bemu
tattak. Az ilyenek is az alkotói helyzet kifejezői, jelzői lehetnek annak, hogy
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új, születőben levő eredmények kísérleti, érdeklődő állapotuk miatt még kö
zönség elé nem bocsáthatók.

Nem valami csoportosulásról, nem a különböző stiláris törekvésekről ad
nak képet a művészek, hanem munkásságuk jelen állapotáról, s ilyen formá
jában hűnek is nevezhetjük a tárlat összképét. -  Gyakran hallani más művé
szeti területek felől a generációk problémáját, idősek és fiatalok szemben
állását, műveik vitáját. Jó ezt idézni! Jó azért, mert jelenkori kerámiamű
vészetünkben méltán megállapíthatjuk, ennek nyoma sincs! Nincs szemléleti 
különbség a harminc- vagy ötvenévesek között, nincs, mert keramikusaink al
kotó derékhada magát közvetlen vagy közvetve Gádor tanítványnak tekinti. 
Nincs azért sem, mert a hét évtizede alkotó Gádor mester szüntelen újat ke
reső és formáló kezei nyomán létrejövő; most porcelánok, máskor samottok 
vagy majolikák nemcsak frissek és újak, hanem már a holnapot idézőek, elő
remutatóak a fiatalok számára, akik között mégis vannak, akik lassabban jár
nak, talán megfontoltabbnak tűnnek, talán nem érzékelik az időt. Nemcsak itt 
a tárlaton, de a mindennapi gyakorlati művészeti életben sincs ilyen konflik
tus, nincs különbség idős vagy fiatal alkotó és alkotása között. -  De van kü
lönbség abban a művészi minőségben, abban a feltétlen szerénységben és alá
zatban, ahogy egyesek megközelítik az anyagot, ahogy feltárják és birtokba 
veszik azt a művészet számára. -  Talán ez lehet az a pont, ahol van vita, és 
kell hogy legyen, ahol van lehetőség, s mi több, szükség a távolságok, a szint- 
különbségek csökkentésére, majdan felszámolására. Ez az a sarkalatos pont, 
és erre értelmezzük, hogy „szerényebb" most a biennálé, mint korábban.

A művész igényessége, önmaga által alakított mérce. Olyan ítélet, amit 
az alkotó hoz, mielőtt művét bemutatná. Itt is van ilyen művész, és itt van a 
műve. Van másféle is, olyan, aki talán túlzottan alacsonyra állítja indokolat
lanul is a mércét. Ez az a különbség, ami felismerhető és jelenlevő, ezért 
csökkenthető is, hiszen valamennyien, alkotók és tárlatlátogatók, akik tanúi 
lehettünk az előző biennáléknak, bizakodással tekinthetünk ilyen irányban is 
előre, a jövő magasabb szintű alkotásaira. -  így jegyezhetjük fel a kerámia
történelem soronlevő kötetében a negyedik Országos Kerámia Biennálé lap
jaira tapasztalatainkat.

A megnyitó elsősorban az alkotókhoz szól, hozzájuk fordulok: Ok a mű
vek létrehozói, ők azok, akik a kortárs művész, a kolléga szemével látják a 
tárgyakat és kimondatlanul is véleményt formálnak. Itt állnak a művek, szem
betűnők az erények és a problémák. Tanulságok, következtetések vonhatók 
le a jövő érdekében.

Ezért üdvözöljük az előrelépőket és kívánjuk, ne álljanak meg felfelé 
ívelő útjukon. Továbbra is elmélyülten figyeljék az anyagot, s jelen korunk 
hassa át alkotó készségüket. Akik talán tétováznak, kövessék a jó példákat, 
de járják saját útjukat. Formálják, érleljék művészi egyéniségüket, s halad
janak a megkezdett úton. Zárkózzanak fel az elsőkhöz, hogy a következő, 
ötödik pécsi Országos Kerámia Biennálén résztvevő valamennyi művész ma
gas szintű munkájáról fényes betűkkel adhasson számot a hazai kerámiamű
vészet krónikás könyve!
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TINUSZ JANOS:

ZÁGON GYULA KIÁLLÍTÁSÁN

Városunkban hagyomány már, hogy a Zrínyi-ünnep keretében kiállításokat 
rendezünk, nyitunk meg azzal a céllal, hogy városunk lakossága és érkező 
vendégeink városunk és nemzetünk történelmének egy-egy szakaszával ismer
kedjenek a képzőművészet, az alkotó művészet tolmácsolásában.

Zágon Gyula városunkban él 1946 óta, itt működött mint közigazgatási 
vezető tisztviselő és mint általános iskolai tanár nyugalomba vonulásáig. 
Pedagógusi nevelő-oktató munkájában mindenkor érezhető volt lokálpatrio
tizmusa, és tudatosan törekedett tanítványait is a város szeretetére nevelni.

Zágon Gyula nyugalmazott tanár fiatal korában, még 1919-ben ismer
kedett meg a képzőművészettel a Kaposváron élt nagy festőművész, Rippl- 
Rónai által vezetett szabadiskolában. Ekkor jegyezte el magát a képzőmű
vészettel, és ez végig is kísérte egész életén. Tagja volt a Somogy megyei 
Berzsenyi Irodalmi és Művészeti Társaságnak, és ennek tagjaként több kol
lektív kiállításon szerepelt.

A Szigetvár elestének 400 éves évfordulójára hirdetett országos grafikai 
kiállításon első díjat nyert, és több alkalommal volt már önálló kiállítása 
itt, városunkban is.

Szerény, zárkózott egyéniség, akire jellemző a csendes, szorgos mun
kálkodás: mi szigetváriak mind ilyennek ismerjük őt.

A kiállításon látható félezer éves faanyagon magyar történelmünk, nem
zeti hőseink jelentek meg a művész keze nyomán. A farönk, amelyet a mű
vész fölhasznált, valamikor Szigetvár óvárosa déli kapujának, az ún. Siklósi 
kapunak volt egy része, oszlopa. A tölgy városunk múltjának szemtanúja. 
A hajdani kapupillér -  fáján nemzetünk nagyjainak vonásaival -  újra életre 
kelt. Az öreg tölgy finom erezete, különleges színe, érzékelhető keménysége 
megragadó szépséget ad a művészien faragott arcképeknek.

Anyag és hely, szellemiség és művészet olyan találkozásáról vallanak 
ezek a faragások, ami ritkaság. Csak akkor jöhet létre, ha megvan hozzá 
az a művész, aki évtizedek óta ebben a közegben él patriótaként és csendes 
szívósággal alkot. Akit ezer és ezer szál köt e helyhez, amely a történelem 
eleven hordozója. A gondolat itt nem hamis és nem kierőszakolt, nem álta
lános, hanem konkrét, a magatartás pedig szerény, de öntudatos.

A kiállításon bemutatott képek a hős Zrínyi Miklós és társai, a névtelen 
hősök példamutató szeretetét, bátor küzdelmét, hősi helytállását fejezik ki 
a hódító túlerővel szemben. Monotipiák, illusztárciók ezek a Szigeti vesze
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delemből. A csatát, a gigászi küzdelem résztvevőit, a vezéreket és híres baj
vívókat, a közkatonákat és a jobbágyokat ábrázolják.

A művész megeleveníti a névtelen hősöket és észrevéteti a tárgyi kör
nyezetet. Fölvonultatja az egykor élt szereplőket, bemutatja a hősi színteret. 
Az a szerető gond -  a lokálpatrióta gondoskodása amely Szigetvár egész 
létét magáénak vallja, a dicső múltat állítja példaként a jelen elé, miközben 
nem kevésbé büszke a mára sem. Ez az érzés villan föl bennünk Zágon 
Gyula képei, művei láttán.

Hogy csak egyet ragadjak ki a sok remekmű közül: Zrínyi Miklós 
rendíthetetlen nyugalmat áraszt. Egész lénye erőt, elszántságot, biztonságot 
sugall. Ember-óriás, aki a hétköznapok és a véres csatározások fölé emel
kedik. Bukásában is példamutató, mert egy nép ellenállásának, elszánt élni- 
akarásának szimbólumává emelkedik. Zágon Gyula Zrínyije az egyedül le
hetséges mai Zrínyi. Meggyőző, pózok nélküli, egyszerű és igaz ábrázolás. 
És amit más alkotásairól is elmondhatunk: műveit a művészi igényesség és 
következetesség, a vizsgálódások és a mély tartalom jellemzik.

Zágon Gyula élete és munkássága szépen példázza az otthon szeretetét, 
a szülőföldhöz való ragaszkodást és a szűkebb hazában az emberre háruló 
felelősség vállalását. Szigetváron -  ebben az egyéni atmoszférájú kis vá
rosban - , itt magasodik, sötétül a vár, s mintha ez a hely a XVI. századi is
meretlen katona sírhelye is lenne, ahova Vörösmartyt követve zarándokol 
nemzetünk ifjúsága és a felnőtt nemzedék egyaránt, és emlékezik a gigászi 
küzdelemben elhunytakra, ahol a költő szavaival szólva „a hős Zrínyi körül 
bátor daljái nyugosznak". E falak között adtunk helyet, a hősökre emlékezve, 
Zágon Gyula képzőművész, nyugalmazott tanár remekbe szabott műveinek.

Köszönjük Zágon Gyula bácsinak ezeket a műveket!
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TIMAR IRMA

ZS. KOVÁCS DIÁNA KIÁLLÍTÁSA

Hazánkban az idén először csatlakoztunk a Képzőművészeti Világhét 
megrendezéséhez, szolgálva a képzőművészeti nevelés fontosságát és jogos
ságát.

Ennek a hétnek első Baranya megyei rendezvénye ez a ma nyíló kiál
lítás.

Felmerülhet a kérdés, mennyiben felel meg ez a kiállítás a Képzőmű
vészeti Világhét célkitűzéseinek, a művészeti nevelés követelményeinek, mi
ben jelent továbblépést az itt látható anyag?

Úgy érzem, a kiállítás minden darabja messzemenően bizonyítja, hogy 
megfelel a célkitűzéseknek -  szélesíti a képző-, illetve iparművészeti isme
retkört, művészi megfogalmazása a szép szeretetére és értésére nevel. Azzal, 
hogy anyagát a festészet helyett a textilművészet tárgyköréből veszi, jó érte
lemben talán ismereteinket is bővíti.

A szőnyeg- és textilkészítés az emberiség ősi művészete, amelynek mai 
színvonala évezredek folyamán alakult ki. A legkülönbözőbb kultúrkörök
ben, a legkülönbözőbb népeknél, a legkülönbözőbb időszakokban megtalál
ható a szőnyeg- és textilszövés valamilyen formája.

Környezet- és lakáskultúráról, mai magyar iparművészetről egyre többet 
beszélünk, mindkettő egyre népszerűbbé válik országszerte.

Ebben a csoportosításban talán a legnagyobb érdeklődésre a textilmű
vészet tarthat számot. Az 1968-ban Budapesten megrendezett Textil, Falikép 
kiállítás, majd 1970-ben, 1972-ben, 1974-ben Szombathelyen megrendezett 
Fal- és Tértextil Biennálé az ilyen jellegű kísérletező és kezdeményező kedvet 
élesztgeti.

Maga ez a tény, a meglevő hagyományos technikák, anyagok mellett 
az új lehetőségek kipróbálása egyéniségeket bontakoztatott ki, alkotóerőket 
hozott felszínre. Ahány alkotó, annyi egyéniség, és az egyes emberekben is 
jelentős változások mennek végbe és jutnak kifejezésre. Változások az anyag
ban, a technikai megoldásokban, a tartalmi megfogalmazásban -  a képi meg
oldástól az elvontabbig - , mind-mind azt bizonyítják, hogy művészeink kí
sérletező kedve élő, fölfelé ívelő.

A baranyai textiltervezők és -művészek között jelentős helyet foglal el 
Zs. Kovács Diána. Munkája elismerését bizonyítja, hogy több alkalommal 
művészeti díjjal tüntették ki. Faliszőnyegeivel nem egy pécsi, országos, kül
földi egyéni és csoportos kiállításon vett részt. Munkáit megcsodálták már
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a fővárosban és több vidéki városban is. De a szomszédos Jugoszlávia nem 
egy városában is ismerik munkáit, gazdag szín- és formavilágát.

Munkáinak ihletője a népművészet, még pontosabban, megyénk, Ba
ranya népi értékei, hagyományai. A múltat a mával kapcsolja össze, régi 
hímzések, szőttesek öltéseit, formavilágát eleveníti meg korszerű techniká
val a mai ember számára. Zs. Kovács Diána maga tervez és maga kivitelez.

Művészi munkájának egyik elemzője, értékelője így jellemzi tevékeny
ségét: „Él a sokácok bütykös technikájával, az ormánsági szőttesek forma
világával, a baranyai hímzések ornamentikájával, és messzebbről, a szumakh 
szövés burkolásaival. Van, hogy közvetlenül vesz át öltésformákat faliszőnye
geibe, máskor alakos kompozícióvá csoportosítja őket vagy textúrájukat 
fokozza fel plasztikussá.

Egyéni világot teremtett Zs. Kovács Diána. A baranyai fehér-fekete szín
pár határozott felépítést, s gyapjú alapanyagával nemes harmóniát kölcsönöz 
új munkáinak. Technikai, textúrabeli, ornamentális gyökerei népiek, de ará
nyai porciózása kompozíciós rendje mai értelmezést ad a hagyomány és 
jelen nagy találkozójának." Korábbi képi megfogalmazásai helyett mondani
valóját ma az anyagból építi fel. A sík felület apró részekre történő felosz
tása helyett legtöbbször egy nagy, egységes kompozícióvá fejleszti mun
káit. Tekintsük meg akár a napraforgó, Dél-Baranya, vagy madaras elneve
zésű faliszőnyegeit!

Tevékeny alkotó művész. Ezt faliszőnyegeinek szép száma és a meg
fogalmazás technikai sokszínűsége is bizonyítja.

Zs. Kovács Diána nemcsak a maga gyönyörűségére alkot. Azt akarja, 
hogy mások is ízleljék a népi értékek szépségeit, és műveljék is a mester
séget. Ezért vállalt és vállal művészi munkája mellett pedagógiai nevelő és 
közművelődési ismeretterjesztő tevékenységet. Megszerzett tudását átplán
tálja a fiatalokba. A Pécsi Művészeti Szakközépiskola iparművészeti tagoza
tának létrehozásában nemcsak közreműködött, hanem kezdettől fogva az 
iskola szövő-szakosztályának vezető művész-tanára. Sok fiatalt segített el
jutni a művészi alkotások élvezéséig, műveléséig.

Művészi tevékenysége nemcsak a fiatalok körében kamatozik. Szívesen 
foglalkozik a felnőttekkel is. Nem egy díszítőművészeti szakkörvezetői to
vábbképzésen hallgattuk élvezetes művészettörténeti előadásait, vagy igye
keztünk tőle eltanulni a szőnyegszövés művészetét. Hála és köszönet ezért 
itt e helyről is.

Falus Róbert a „Múzsák dicsérete" című művében így ír:
„S ha nem gyönyörködnénk a dalban, szobrokban, harmonikus arányú 
épületekben, táncban, parányi rajzok 
vagy széles freskók vonal- és színpompájában, 
a zene
lélektisztító hangtengerében, s csak azt keresnénk és
habzsolnánk, ami a biológiai funkciókat táplálja, kényelmünket szolgálja,
nem sorvadna-e el agyunk, szívünk, kezünk is?" ■
Talán az elhangzott sorokra válasz a látható kiállítás.
Itt értelmes agyú, meleg szívű, szorgos kezű művész munkájában gyö

nyörködhetünk. Zs. Kovács Diána az itt látható színes, pompás világot meg
teremtette a maga örömére és valamennyiünk gyönyörűségére.

Kérem, fogadják szeretettel a kiállítást, és tekintsék meg az alkotásokat!
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KÖRKÉP

KODOLÁNYI JÁNOS EMLÉKEZETE

A Pécsi Akadémiai Bizottság VIII. Társadalomtudományi Szakbizottsága, 
a Magyar Írók Szövetsége Dél-dunántúli Csoportja, valamint a Jelenkor Szer
kesztősége 1975. február 17-én Tüskés Tibor: Kodolányi János című monog
ráfiája (Magvető Kiadó, 1974.) megjelenése alkalmából a Pécsi Akadémiai 
Bizottság székházában nyilvános vitaülést rendezett.

Az alábbiakban a vitaülés teljes anyagát közöljük.

PÉCZELY LÁSZLÓ

Nem lesz könnyű dolgunk. Mai vitánk középpontjában irodalmunk egyik 
legproblematikusabb, életében, világnézetében, írói munkásságában legbo
nyolultabb, legellentmondásosabb egyénisége fog állani. Sok vitás kérdést 
idézett fel attól a pillanattól kezdve, hogy mint író szóra nyitotta száját. 
Szenvedélyes harcok kísérik végig egész írói pályáját, örvénylenek itt-ott ma 
is körülötte, s fognak gyűrűzni a jövőben, még jó sokáig, a most megvitatásra 
kerülő Kodolányi-monográfia ellenére, sőt talán annak következtében foko
zott mértékben. Olyan író bontakozik ki az olvasó előtt az író műveiben, 
s Tüskés Tibornak munkásságát összefoglaló monográfiájában, akit nehezen 
lehet hideg fejjel olvasni, aki -  talán túlzók, ha azt állítom -  minden írónk
nál jobban vált ki igenlést és tagadást, korbácsol fel indulatokat az olva
sóban.

De ez nem is lehet másképp: azok közé az írók közé tartozik, akinél 
ember és iró, életpálya és írói életmű ritka mértékben jelent egységet, azo
nosságot. Próza- és drámaíró volt. Általában megszoktuk, hogy ezekben a 
műnemekben az író az objektív valóság mögé húzódik. Kodolányinál ez az 
objektivitás csupán látszat, „ ( . . . )  számára az írás az önkifejezés, az önis
meret eszköze ( . . . )  Íróvá válásának állomásai: az önismerés fokozatai". 
Tüskés Tibornak ez a megállapítása mottója lehetne könyvének, de tömör 
idézete az egész Kodolányi-életműnek is. Az írói pálya irányát pedig maga 
az író summázta ebben a rövid mondatban: „Egyre mélyebben ástam maga
mat a tudatom mélyébe."

De milyen is volt az az ember, aki az esztétikai közhelynek, az író és
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ember egységének oly felkiáltójeles idézete? Mindazok, akik ismerték, de 
mindnyájan, akik személyes kapcsolatba nem kerülhettünk vele, de művei 
sorát és életpályáját figyelemmel kísértük, tudtuk, s Tüskés Tibor könyve is 
erről győz meg: Könyörtelenül -  tévedései ellenére is -  következetes volt 
az igazság keresésében. A „könyörtelen" kitételt azért használtam, mert mi
közben az igazi és annak vélt igazságokat védte, a szenvedély tüzében nem 
tett különbséget barát és ellenség között. Közben jogosan és jogtalanul ütött 
sebeket, megsebezve egyszerre azokat, akiknek szánta, de magát is, aki osz
totta őket. Kleist Michael Kolchaasa jut eszünkbe, akit egyetlen sérelme la
vinává nőve sodort az élet tragikus, önmagát emésztő, végül is elpusztító 
szakadékéba. A tragikus, komor élet és a sorstól családi örökségként is de
terminált egyéniség láttára nemegyszer a görög sorstragédiák levegője érint 
meg bennünket. Szenvedélyesen vitatkozó, az igazságért mindent latba vető, 
senkit sem kímélő természete pedig a XVI. század prédikátorainak alakját 
idézi fel tudatunkban. De azért is, mert ő is megjárta az eszmék kanyargó 
útjait, de miként ők, nem opportunista helyezkedéssel változtatva álláspont
ját, hanem szenvedélyesen keresve az igazságot. Itt sem mulaszthatom el, 
hogy ne idézzek Tüskés Tibor könyvéből: „Keserűnek, összeférhetetlennek 
tartják. Megingathatatlan igazát kérlelhetetlen logikával igyekszik bizonyí
tani. Nem számol azzal, hogy sért, nem törődik mások érzékenységével. 
Legjobban maga csodálkozik, amikor hívei elfordulnak tőle, hajdani barátai 
ellenfeleivé válnak." így válik fokozatosan magányos szigetté, mely egyéb
ként szokatlanul nagy számban sorakozik a magyar irodalom tengerében.

Ugyanakkor, ahogy másokkal, magával szemben is kérlelhetetlen, ha 
az igazságról van szó. Tévedései ellen később maga tiltakozik a legheveseb
ben. A Süllyedő világba került tévedéseiről ezt írja: „A halálom után netán 
elkövetkező kiadásba felvételüket megtiltom, és csak azt a helyes, igaz és 
hiteles szöveget jelentem ki autentikusnak, amit ebben a kiadásban vesz 
kezébe az olvasó." íme: a kérlelhetetlen kritika önmagával szemben is. Bár 
tévedett, de sohasem hazudott, nem helyezkedett. „Hazudni, szépítgetni nem 
akarok" -  írja önmagáról.

S ezzel nemcsak emberi arculatára derül fény, az a meghatározója írói 
magatartásának is. Ha a magyar irodalomra érvényes az, hogy elkötelezett 
irodalom, akkor Kodolányi írói munkásságának egészéről állíthatjuk ezt. Egy 
időben semmit sem közöltek tőle, szinte rejtély, hogy éhen nem pusztult. 
Emellett betegségek emésztik szervezetét, már kézzel, majd villanygépen sem 
tud írni, volt idő, amikor teljesen kiesett az irodalmi életből, magára maradt, 
a Dante-i pokol legmélyebb rétegeit járta, mégis ezt írja erre az időre gon
dolva: „Dolgoztam, dolgoztam, dolgoztam magamra hagyatottan." Azt mond
ják, a halálos betegnél apránként az összes szálak elszakadnak, amelyek az 
élethez kötik, teste még igen, de lelke, tudata már nincs velünk. Kodolányit 
szinte az utolsó pillanatig foglalkoztatták az élet kérdései. Honnan ez az 
emberfeletti erő? „Én értetek vagyok és dolgozom, s nem magamért" -  írja 
egy pozsonyi barátjának. S a többes második személyt hallva, a magyar népre 
kell gondolnunk: érte élt, neki áldozta tehetségét, eszét, akaratát, -  tévedé
sei is népe szeretetéből fakadnak -  szinte a szó szoros értelmében, csaknem 
a költői kép eredeti értelmében érvényes rá Tóth Árpád gyönyörűen meg
fogalmazott ars poeticája:
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Mert ez -  végső szent virtus: szegény 
Magyar költő, bár íélholtan is, költsön;
Hátha a magyar jövő szebben épül.
Ha szívünk vérét vakolatul venné:
Élénk, bús szimbólummá ekként szépül 
A balladás Kőmíves Kelemenné.

Elsősorban ezért szeretem Kodolányit. Művei megjelenésükkel szinte 
egyidőben kerültek könyvespolcaimra. Bár magamban én is sokat vitatkoztam 
vele, mégis, ma is, legkedvesebb íróim közé tartozik. A 40-es években rajta 
és más népi írókon nevelődtek tanítványaim, tőle tanultak emberséget, igaz- 
ságszeretetet, szigorúságot önmaguk iránt, s nem utolsó sorban tőle tanulták 
meg szeretni a hazát s a népet.

És még valami, ami miatt közel érzem őt magamhoz, s gondolom, min
den pécsi és baranyai, s ami főoka annak, hogy a róla szóló monográfia vitá
ját itt, a Pécsi Akadémiai Bizottság székházában tartjuk, melynek egyik fel
adata a tudomány és a művészetek regionális problémáinak és jelenségeinek 
feltárása, s hogy a Pécsett megjelenő folyóirat, a Jelenkor szerkesztőségével 
és a Magyar írók Szövetsége Dél-dunántúli Csoportjával karöltve rendeztük 
meg. Ez Kodolányi szoros kapcsolata Péccsel és Baranyával. Gyermek- és 
ifjúkorának emlékei kötik Pécsváradhoz és Vajszlóhoz. Pécsett járt közép
iskolába, s gyakran tért ide vissza. A Várkonyi Nándor szerkesztette Sorsunk 
munkatársa, a Janus Pannonius Társaság társelnöke, részt vesz felolvasó 
ülésein. Szoros baráti és munkásságát megtermékenyítő szálak fűzik Várkonyi 
Nándorhoz, 1946 nyarát itt tölti barátjánál, s eközben tevékenyen részt vesz 
a város kulturális életében; 1955 őszén jelen van Pécsett a Végrendelet pró
báin, s 1961-ben betegen, bénán még egyszer és utoljára bejárja szeretett 
szülőföldjét. Ez alkalommal írja: „Végzetszerű, hogy baranyai, pécsi ember 
s író vagyok, s az is maradok, ha nem élhetek is igazi hazámban ( . . . )  Gyer
mek- és ifjúkoromban itt nyílt ki a szemem a magyar élet meglátására, s 
most, öreg fejjel, homályosuló szemmel ide térek vissza megint. ( . . . )  Testi 
életem Finnország és Akarattya között zajlott le, sokféle kanyargásokkal, 
de lelki életem Pécsvárad, Pécs és Vajszló között."

De nemcsak az élet hajszálgyökerei kötik ide, hanem a részben tudat
ban élő, részben a tudat alá süllyedő világ egész írói magatartását, írói élet
művét meghatározó erő is. Intő példája egyúttal annak, amit manapság 
sznobizmusból sokan illőnek tartanak elfeledni, hogy a nagy írók mindig 
egy szűkebb táj talajából nőnek ki, onnan indulnak el, s a táj és népének 
élményeit lelkűkből kitörölhetetlenül viszik magukkal egész életükön át 
úgy, ahogy Dante Firenzét, Petőfi az Alföldet s Kodolányi Pécset, Baranyát 
s az Ormánságot. Kodály szavai e téren is érvényesek: „A fa koronája annál 
magasabbra nő, mennél mélyebben fúródik gyökere a talajba." S csak igy, 
magasra emelkedve lehet igazán látó szemmel széttekinteni a nagyvilágban.

Nem az én feladatom, mégis szólnom kell arról is néhány szót, milyen 
hatást tett rám Tüskés könyve. Elsőül tárgyilagossága tűnik fel. Kritikusan 
megírt, az ember és az író gyengeségeit sem takargató, sőt azokat leplezet
lenül feltáró vallomás. Nem egyszer válik nyilvánvalóvá, hogy az író időnként 
nem jó szeleket fogott vitorlájába, s ezek nem egészen tiszta vizek felé sodor
ták. Ugyanakkor az is kiderül a könyvből, hogy Kodolányinak mindig volt 
ereje, bátorsága tévedéseit becsületesen bevallani és korrigálni. De nemcsak
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tárgyilagosan, hanem szépen megírt mű is Tüskés monográfiája: nem filo
lógus (bár adatszerűség szempontjából is hiánytalan), hanem írói alkotás. 
Mily szépek, s mennyit mondanak például ezek a szentenciózus mondatok: 
„Mérget és könnyet csordított a sors Kodolányi poharába." „A kút nemcsak 
a beléhullott tárgyakat őrzi, nemcsak a körülötte zajló életről vall, hanem 
a föléje hajló, a beléje tekintő arcokat is visszatükrözi." Mikor olvastam, 
úgy éreztem, ez a könyv is „visszapillantó tükör", csak most nem az író néz 
bele, hanem egy másik ember, aki azonban teljes azonosulásra képes az Író
val. És még valamit sugall: Kodolányit vissza kell hozni a magyar iroda
lomba, s az őt megillető helyre állítani.

Végül engedjenek meg egy személyes vallomást. 1952-ben egy fiatal 
magyarszakos tanár kezdte meg pályáját a dombóvári gimnáziumban, ahol 
én akkor tanítottam, s túl voltam már pályám delén. Hamar megszerettem 
a tanítványait szerető, velük az előírt mértéken túl is foglalkozó s jó meg
érzésem szerint, az átlagon felülinek ígérkező tanárt. Egy év elteltével együtt 
jöttünk el ide Pécsre. Ezt azért mondtam el, hogy bevallhassam: mennyire 
kedves számomra a Tüskés Tibor könyvéről szóló vita megnyitása.

Mielőtt átadnám a szót az előadónak, engedjék meg, hogy külön is sze
retettel és tisztelettel köszöntsem Várkonyi Nándort, az elmúlt félévszázadi 
Pécs irodalmi életének egyik vezető, kimagasló egyéniségét, Kodolányi János 
műveinek nem egyszer sugalmazóját, ösztönzőjét, az író nehéz megpróbál
tatásai közepeit is mellette hűségesen kitartó barátot.

CSŰRÖS MIKLÓS

Idestova hatodik éve nyugszik Kodolányi János a farkasréti kopjafa alatt, 
de a hullámzás, amelyet emberi és írói megnyilatkozásai, élete és művei kel
tettek, a legutóbbi időkig nem ült el, sőt újabb irányokban gyűrűzött tovább. 
Azok a szenvedélyes viták, szakítások, amelyeket Tüskés Tibor könyve elénk 
tár, az egyéniségének polarizáló hatásából eredő kényszer, mely mindenkiből 
pro vagy kontra állásfoglalást csikart ki vele kapcsolatban -  küzdelmes élete 
után sem váltak el művétől; nemcsak az egykori hívek és ellenfelek, de az 
újabbak, a hivek hívei és az ellenfelek érveinek továbbmondói is a régi állás
pontokból folytatják a csatát. Milyen óvatos körültekintéssel, körmönfont 
diplomáciával tudunk véleményt alkotni kevésbé bonyolult jelenségekről, 
röviden elintézhető képletekről is! De Kodolányi alkati szélsőségessége ép
pen a szélsőségeket, érzelmi telítettsége a heves szubjektivitást, szilaj szó
kimondása a végletes ítélkezést provokálja. Nem mintha a klasszikusok utó
korát, az ernyedt tudomásul vételt, a kötelező olvasmányok közé besorolást 
kívánnánk életművének; de félő, hogy a vitákból éppen a lényeg marad ki, 
a személyeskedő vagy pártoskodó hozzászólások elszakadnak attól, ami ezek
nek az emócióknak egyedül értelmet ad : a könyvek sorától, az életmű tagad
hatatlan sugárzásától. Aki csak egy „gyógyíthatatlanul sérült ember" arcát 
(Faragó Vilmos), vagy „az ellenséges, nacionalista, fajvédő" oldalra állt poli
tikust (Nádass József) látja Kodolányiban, épp úgy eldobja magától megér
tésének kulcsát, mint a démonikus vonásait, az irracionalizmusnak tett en
gedményeit feledő eszményítők, az elvakult apologéták.
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Tüskés Tiboré az érdem, hogy néhány előzetes részlet-elemzés után 
portré-tanulmányával elmozdítja az ügyet erről a holtpontról, új lehetősé
geket nyit meg a Kodolányi-ismeret íz -feldolgozás számára, s mint jelképes 
alapkövet, mindjárt egy eredeti szempontonban gazdag, a további kutatások 
során forrásként használandó kézikönyvet is a kezünkbe ad. A gordiuszi 
csomó megoldásának egyszerűségével teszi túl magát a Kodolányi-értékelők 
zömét megzavaró ál-alternatívákon. Egyszerre látja hőse alakját nagynak 
és visszásnak, egyszerre mutatja meg munkássága rangját és árnyoldalát. 
Az elfogulatlanság eme gesztusának önmagán túlmutató jelentősége is lehet. 
Lukács György írta 1946-ban a népi írók pesszimista történelemszemléletével 
vitatkozó tanulmányában, hogy a magyar kultúra tragikusan megtévedt alak
jai „a forradalmi fordulatban is meg fogják tartani történelmi helyüket, bár 
esetleg más indokolásokkal, mint eddig". Az első jelentős könyv Kodolá- 
nyiról remélhetőleg ahhoz is hozzájárul, hogy Lukácsnak ez i gondolata a 
20. századi magyar irodalomtörténet más kimagasló és ellentmondásos alak
jainak megítélésében is érvényre jusson.

Vállalt föladatához képest Tüskés az életrajzra és a személyiségábrázo
lásra teszi a hangsúlyt, vagyis azt az objektív és szubjektív hätte; et, alapot 
tárja föl beható részletességgel, amelyből a művek fölmerülnek, s amelyet 
-  erősen introvertált hajlamú, önéletrajz-írói alkatról lévén szó -  közvetle
nül vagy áttételesebben tükröznek is. A biografikus és pszichológiai . zem- 
pont alkalmazásának szükségességét Kodolányi esetében specifikus mo.ívu- 
mok támasztják alá. Betegsége, tragikus családi komplexumai, megannyi 
találkozása a freudikus elfojtásoktól eltorzult, neurotikus lényekkel, pszicuo- 
analitikai tanulmányai, alkotáslélektani koncepciója, vagyis tapasztalatai és 
elméleti kutatásai egyaránt a lelki realitások, a lélektani determináció kuta
tásának irányába indítják. Nem merő tudományos kutatásról, elvont teore 
tikus érdeklődésről van itt szó. Ahogyan némely írók ember- és világképé
ben a biológiai elem túlsúlyáról, másoknál mondjuk a társadalmi-szocioló
giai indítékok vagy éppen az erkölcsi ítélkezés elsőségéről beszélhetünk, úgy 
Kodolányi szemléletének tengelyében a pszichológia helyezkedik el. Az em
beri lélek titkainak megismerésére tör, s itt szándékosan nem az egzaktabb
nak látszó tudat szót használjuk, mert felfogásában a lélek egyrészt tágabb, 
többrétegű, másrészt pedig homályosabb, átvilágítatlanabb szféra a tuda
tosnál. Szerinte is — hogy kedvenc Petőfi-verséből idézzünk -  „Virág az 
ember, melynek gyökere / Ott lenn van a pokolban." Amikor Németh László 
a népi írói mozgalom mérlegét megvonó tanulmányában a nemességből vagy 
a középosztályból származó írók-költők „néprehangolódásának" indítékait 
nyomozza, Kodolányi vonzódását lényege szerint pszichológiainak ábrázolja, 
életét nagy harcnak látja „az egészségesek világáért", „a lélek hősi bukdá
csolásának a test és az osztály kölöncein keresztül". (Két nemzedék. 696.) 
Tüskés tehát már tárgya körülhatárolásával és választott módszerével az élet
mű egyik kulcskérdését, legsajátosabb vonását veszi célba, és e tekintetben 
is olyan, a korábbiaknál szélesebb alapok lerakását vállalja magára, ame
lyekre az esztétikai, poétikai, stilisztikai elemzések is bátran építhetnek.

A fények és árnyak tárgyilagos megkülönböztetése az emberi-írói jelen
tőség elismerésén belül, valamint az életmű genezisére, életrajzi és lélektani 
hátterére irányított figyelem, mint két alap-pillér hordozza Tüskés Kodolányi- 
felfogását, s rendezi egységessé tárgyias megállapításait, megfigyeléseit, elem
zéseit. Kodolányi személyiségének titkát, a további ellentmondásokat mint
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egy csírájában tartalmazó ős-ellentmondását „a keserű gyerekkor és ifjúkor" 
érzelmi kielégületlenségéből vezeti le. Alaptétele: „Ennek az életnek minden 
kegyetlensége és dühös acsarkodása tulajdonképpen mohó szeretetvágyat 
takar." (174) „Kodolányi életének drámai magját a .rettentő bosszúérzés' és 
a .sóvárgó vágyakozás', a szókimondó keménység és a szeretetre szomjazó 
érzékenység együtt alkotja." (175) A pszichológiai kettősségnek a művek esz
tétikumára is kiható következményeit Tüskés pontosan érzékeli s bár a be
ható analízist ezúttal nem vállalhatja, értékelései éppen ebből a szempontból 
igen tudatosak és átgondoltak. A két érzület, a támadó keménység és a meg 
értő nosztalgia szintézisének élményszerű egységében fogant műveket, a 
Boldog békeidőket, a Süllyedő világot kitűnő érzékkel különbözteti meg és 
méltatja melegebben azoknál, amelyekben akár a kíméletlen látás, a meg
bocsátani nem tudó részvétlenség, akár a gyermekkori ártatlanság nosztal
giája, az egyszerűsítő idill szemlélete kerekedik felül. (Az előbbire a Futótűz 
vagy a kései Vízválasztó, az utóbbira a Feketevíz ismertetése lehet példa, 
még ha Antal Jánosnak a kötetben idézett túl-ideológizált, dogmatikus bírá
latával a Feketevízről nem is értünk egyet.)

A hipertrofikus érzékenység, bizonyítja Tüskés monográfiája, az élet
ben, kapcsolataiban sérülékennyé, kiszolgáltatottá, kompenzációként kegyet
lenné is teheti az embert, a művészetben azonban érték, művek ihletője-sti- 
mulálója lehet. „A sok visszafogott, ki nem élt érzés fölhalmozódik benne" 
-  írja Kodolányiról (174) s a Süllyedő világ egyik valóban mélyen jellemző 
passzusát idézi: „érzéseim legmélyébe vájtam magam, szinte fulladásig" 
(175). Ezzel az önnön leikébe vájó kíváncsi-kéjes érzéssel egybevág Kodo
lányi másokba pillantó tekintetének élessége, pszichikai képzelőereje: „jele
neteket játszik el képzeletének színpadán . . .  Átéli, amit mások tesznek, tudja, 
amit mások gondolnak, átérzi, amit mások éreznek . . .  A történeteket tovább 
színezi, az eseményeket mozzanatról mozzanatra maga elé képzeli." (26-27.) 
Tüskés -  az író által megörökített gyermekkori epizódok kapcsán -  az alko
tói fantázia működését, Kodolányinak a valóságot továbbgondoló, értelmező, 
transzformáló eljárását írja le, képességét, hogy egyre mélyebbre ássa be 
magát, s egyre inkább azonosulva velük, hősei leikébe helyezkedjék bele, 
szubjektív valóságukba.

Következik az előbbiekből, de érdemes külön kiemelni Tüskésnek még 
egy tételét, ti. hogy Kodolányi művében az is megváltódhat, ami életében 
tévesnek vagy balsikerűnek bizonyult. Ilyen alkatra „tisztító lehet az a kap
csolat is, ami negatív eszmékhez, szerencsétlen ügyekhez fűzte, gyümölcsöző 
lehet számára az a hatás is, amelyet olyan mozgalomtól kapott, amellyel 
később szembefordult. Gyakran negatív erők is pozitívan hatottak rá." (255) 
Sokértelmű, sommásságában talán félreérthetőnek látszó megállapítás ez; de 
Tüskés számára semmiképpen sem arra szolgál, hogy a másutt bírált téve
déseket elkendőzze, az ellentmondásokat elfeledtesse. Kodolányinak a szen
vedésről meg a bűnről és bűnhődésről alkotott felfogása értetheti meg ezt 
a gondolatot; az a kereszténység eszmekincséből átvett meggyőződése, hogy 
„Minden jó és szép forrása a szenvedés és csak a szenvedés" (261) -  persze 
a földolgozott, legyűrt szenvedésről van itt szó -  s az a másik, hogy a hibák, 
bűnök magukban rejtik a büntetést s a lelkiismeretfurdalás kínja révén. Tüs
kés frappáns megfogalmazását idézve, „Júdás is beletartozik az üdvösség
történetbe; a bűnnek is helye van a megváltásban" (217. 1. még 189.). Itt a 
pályakép szerzője Kodolányi életművének egyik legmélyebb rétegében jár,
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vádló és fölmentő, kritikus és megértő attitűdjének közös gyökérzetét, ember
szemlélete ambivalenciájának forrását teszi szemléletessé.

Hogyan válik Tüskés kezében az életrajz kulccsá „az alkotások megis
meréséhez és megértéséhez"? (173) Részint a személyiség jellemző jegyeinek 
magukban az író tetteiben, döntéseiben való megragadása, részint az élet
fordulatok és a művek közötti szorosabb vagy lazább kapcsolatok föltárása 
révén. A közvetlenül önéletrajzi fogantatású művekről szólván, a könyv tömö
ren és pontosan igazít el életrajz és regény-cselekmény, Wahrheit és Dich
tung összefüggése dolgában. Katalógus-szerűen elkülöníti a pécsváradi évek 
élményéből kinövő regényeket (27) azoktól, amelyek a Vajszlóban tapasztal
takra, a „néprehangolódás" meg az egyke világától való elborzadás ellenté
tes élményköreire épültek (33-34). Fölhívja a figyelmet a Püspökladányban 
átélt dolgokat, meg a Baranya szerb megszállása idejéből őrzött emlékeket 
regényesítő Kodolányi-művek önéletrajzi eredetére stb. Figyelemre méltó 
az a disztinkció, amelyet az autobiografikus művek két csoportja között meg
fogalmaz, s amely Kodolányi dokumentumszerű írásaival kapcsolatban afféle 
praktikus tanácsként, „használati utasításként" is megszívlelendő. „ . .. Stili
zált, életének tényeit jelképpé emeli, önnön életének mítoszát teremti meg" 
-  írja az önéletíró Kodolányiról. „Mindaddig, amíg az író a szépirodalom, 
a művészet szférájában mozog, előnyére szolgál a képzelet és a beleélés ado
mánya, amikor azonban objektív történelmi tényeket ábrázol e módszerrel, 
könnyen jégre megy". (172) Ezt a felismerést nemcsak a Süllyedő világ első 
megfogalmazásába belekerült s utóbb megtagadott részletek igazolják, hanem 
a Visszapillantó tükör némely szubjektív -  bár „az író emberi-erkölcsi karak
terére, szellemi-politikai nézeteire, írói hitvallására" igen jellemző s ezért 
értékes -  visszaemlékezései, kortársi portréi is. Szellemes észrevétel, hogy 
Kodolányinál az önéletrajziság gyakran megtévesztő játékot űz az olvasóval, 
bujkál vagy álcázza magát; hogy „az önéletírás kifejezett szándékával életre 
hívott munkái. . . teli vannak regényesített elemekkel" s viszont „kevés 
epikust ismerni, aki a legkülönbözőbb időben és tájon született hőseiben 
ennyire önmagát ábrázolná" (5-6). Hogy ez a szempont regény-analízisnek 
is kamatoztatható, azt a kötetben pl. a Julianus barátról szóló megjegyzések 
tanúsítják (160), de a kortársak még a mitikus időben játszódó Vízözönben 
is könnyűszerrel fedezhetnek föl önéletrajzi vonatkozásokat, vagy ismerhetnek 
rá neves modellekre.

De a történelmi regények összefüggése az író életével és korával bonyo
lult, fogas kérdés, amelynek csak mellékes elágazása a helyenkénti kulcsre- 
gény-szcrűség, a játékos kikacsintás a kortárs olvasókra. A Képek a magyar 
előidőkből, valamint a Regény és mítosz c. fejezetekben Tüskés leleményesen 
jár el, amikor az életrajz és a művek ismertetése közé az írói világkép mó
dosulásának elemzését iktatja be; a magyar történelmi tárgyú regények gene
zise nyilván csak a pángermán veszély és az „örök magyarság", másképpen 
„a nemzethalál és az életösztön" (145) gondolat-kettőséből fejthető meg, az 
archaikus és bibliai mítoszokat újjáteremtő opuszokhoz pedig „a kozmikus 
világkép és az örök ember fogalma", Kodolányi „fokozódó spiritualizmusa" 
ad kulcsot. Kodolányi reakcióját a háborúra, kiábrándulását a technikai civi
lizációból, nacionalizmussal érintkező magyarságféltését, mely utóbb a kul
túra és az emberiség általános féltésébe csapott át, begubózását, világ előli 
elzárkózását a háború végén -  mindezt Tüskés kiválóan érzékelteti, nem 
utolsó sorban forrás-értékű dokumentumok bőséges közlésével. Az író leve
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lezésének Várkonyi Nándorral kivételes jelentősége van az említett folyamat 
értelmezése szempontjából. A Szíriát oszlopai Kodolányira tett hatásáról 
szóló levélrészletek persze nem helyettesíthetik a feltétlenül szükséges filo
lógiai összevetést, de a levelezés Tüskés válogatta szemelvényei is kétségte
lenné teszik, hogy Várkonyi -  eredetileg kéziratban olvasott -  műve döntő 
lökést adott Kodolányi fejlődésének, mintegy igazolta és véglegessé tette a 
nacionalizmustól való eltávolodását, meg a transzcendens értékek elismerésén 
alapuló, spiritualista eszmekor elhatalmasodását, s már a háború idején olyan 
világkép kialakítására inspirálta, amely a későbbi mitológiai és bibliai re
gényekben öltött művészi formát.

Az a mód, ahogyan föladatát felfogta és megoldotta, egyaránt dicséri 
Tüskés helyzetérzékelését és írói tapintatát. Kodolányi életművének egzakt, 
„végleges”, monografikus feldolgozására a tudománytörténeti feltételek még 
nem értek meg. A könyve számára választott műfaj, a dokumentum-anyag 
bősége, a lokális -  baranyai és pécsi -  meg a személyes, baráti-tanítványi- 
szerkesztői kapcsolatok rokonszenvesen szerény fölidézése, a közvetlen, in
kább az esszé, mint a tudományos szaknyelv árnyalatait választó stílus és 
még sok minden tanúsítja, hogy Tüskés koncepciózus, de népszerűsítő eliga
zítást, s nem megföllebbezhetetlen szintézist akart nyújtani. Töredékes kom
mentárjainkból is kitűnt talán, hogy könyvét ez a józanul körülhatárolt, tel
jesített és megoldott feladat-vállalás teszi jelentős hozzájárulássá Kodolányi 
elhelyezése-megismerése ügyéhez. Az ilyen első összefoglalások ugyanakkor 
közvetett haszonnal is járnak, a kutatás további perspektíváira is kilátást 
nyitnak. Horváth János írja, hogy a szintézist megkísérelni „s legalább váz
latosan megvonni körvonalait már csak azért is szükséges, hogy hiányai ki
tűnvén, kitűzessék a cél bizonyos még elvégzendő részlettanulmányok szá
mára" (Tanulmányok, 25). így a kutatás Tüskés úttörő munkájának már a 
kérdésföltevéseiből is új lendületet meríthet az elvégzendő feladatok, a to
vábbi elmélyedést kívánó Kodolányi-problémák megfogalmazásához, s ké
sőbbi megválaszolásához.

Kodolányinak nemcsak az élete gazdag váratlan fordulatokban, -  művé
szi fejlődésében is vannak merésznek tűnő kanyarok, hirtelen váltások. Ezek 
részben műfaji természetűek. Egészen fiatalon több verseskötetet publikál, s 
a lírai költőt csak a húszas évek elején hallgattatja el benne az ellenállha
tatlan erővel feltörő epikus tehetség. Tüskés a kutatók közül elsőként kap
csolja be az életmű vizsgálatába a Kodolányi által nemigen emlegetett korai 
vers-irói pályaszakaszt, s a műfaji váltás megértetésére is figyelemre méltó 
szempontot javasol. Talán kiegészíti véleményét annak az egyforma inten
zitású, mégis eltérő minőségű befogadói élménynek az elemzése, ahogyan 
Kodolányi egyfelől Ady, másfelől Móricz Zsigmond monumentális életmű
vével találkozott. Ady hatása alól nem tud szabadulni, első hallásra megba
bonázza „jó, kemény, leütős ritmusa”, a versein borongó „vad, keserű bánat", 
s később is -  más népi írókkal együtt -  Ady tanítványának vallja magát. 
Maga azonban. Tüskés elemzésének tanúsága szerint is, merőben másképpen 
versel; mintha Ady követésétől ösztönösen vagy tudatosan szellemi autonó
miáját féltené. Móriczban viszont fölfedezi a folytatható mestert, róla szóló 
tanulmányai tele vannak olyan megfigyelésekkel, észrevételekkel, amelyeket 
alkalmazhat, külön világára is átvihet anélkül, hogy eredetiségét, hangja ön
állóságát veszélyeztetné.

A harmincas években a novellista elhallgatásának tanúi lehetünk, a ha-
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talmas történelmi regények elszívják Kodolányi ábrázoló erejét a rövid, tö
mör, drámai felfogást kívánó témáktól. E váltást Tüskés a tematika meg az 
író „eszmei-szemléleti tájékozódása" oldaláról közelíti (143. old.). Az író 
szorongása és múltba „menekülése" azonban az éremnek csak az egyik ol
dala; a veszély fölmutatása, a nemzeti katasztrófa lehetőségének történelmi 
anyag általi példázása még mindig nem elég magyarázat ahhoz, miért fog
lalkoztatja Kodolányit ezidőtt előbb a trilógia, majd meg egy hatkötetes re
génysorozat terve, tehát csupa monstruózus, ciklikus vállalkozás. Nem vala
milyen absztrakt formai elhatározás, hanem az írói világnézet, történelem- 
szemlélet vájja ki magának ezt a széles és általában tartalmasán kitöltött 
medret. A tatárkori trilógiát a művek megírásának sorrendjében szokták 
tárgyalni (A vas fiaival kezdve és a Julianus baráttal végezve), holott rend
kívül tanulságos az egyes kötetek összefüggéseit -  a cselekmény, a hősök, 
a korszak-ábrázolás közös szálait -  a valóságos történeti sorrendben, Julia
nus évtizedeitől a tatárjárás kataklizmáján keresztül a sebek begyógyulásá- 
nak Margit által szimbolizált koráig nyomon követni. Kiderülhet, hogy Ko
dolányi víziójának végső célja, jelentése, tartalma a korszakváltás megraga
dása a maga konkrétságában és bonyolultságában. Ha a ciklus elején (II. 
András uralkodása) megrajzolt állapotokat Margit és az idős IV. Béla korá
val hasonlítjuk össze, az átalakulás mind az ország megerősödése, mind a 
különféle etnikai elemek összeolvadása, mind a pogány reminiszcenciákkal 
még erősen átjárt lelkiség átszíneződése, a keresztényebbé és európaibbá vá
lás tekintetében szembetűnő. Van tehát „haladás" Kodolányi koncepciójában, 
a trilógiára nem jellemző az idő ahistorikus megmerevítése. De a viszonyok 
átalakulása, a magasabb rendű életforma kialakulása a mű ábrázolásában 
lassú, elaprózódó folyamat; az emberi természet, a szokások, beidegződések, 
a nemzeti jelleg, vallásos hagyományok stb. lassanként, ezer fékező és ki
térítő tényezőtől akadályozva engednek csak a váltakozó időnek. A durva 
beavatkozásnak, a fejlődés erőszakos meggyorsításának, a szervetlen átala- 
kulásnak-áthasonításnak nem lehet tartós eredménye, sikere. A trilógia lé
nyege szerint novella-ellenes formája: az önállónak látszó, külsőleg lazán, 
történetfilozófiailag annál szorosabban összetartozó regények kapcsolat-rend
szere, a nemzeti és az egyéni élet drámai csúcspontjait a lassú, szerves átala
kulásnak, az idő szabad szemmel nem is látható munkájának alárendelő 
szerkezet -  szoros és szükségszerű kapcsolatban van az író evolucionista 
koncepciójával, önfegyelemre, önismeretre, a helyzet minden oldalának aggá
lyos megvizsgálására figyelmeztető gesztusával.

Nevezhetjük-e fordulatnak a nagyepikai formákra, történeti tematikára 
áttérést Kodolányi pályáján? Ha igen, csak lényeges megszorításokkal. Tüs
kés már a korai elbeszélésekben „regény-szinopszisokat, zsugorított eposzo
kat" fedez föl (141); ismerteti a húszas években fogant, balzaci vagy zolai 
igényekre valló tervet, az I. világháború kitörése utáni tizenöt év tízkötetes 
sorozatban való feldolgozásának naiv -  de az író belső „növésterve" felől 
nézve nem is olyan képtelen -  célul tűzését. Figyelmeztet arra is, hogy a 
történelmi regényeit író Kodolányi drámáiban a húszas évek paraszti tárgyú 
elbeszéléseinek kegyetlen realizmusát folytatja. Ezt a szakadozottnak vagy 
kanyargósnak feltűnő pályát tehát nagyon is következetes belső logika sza
bályozza, a disszonánsnak látszó megnyilatkozásokról gyakran kiderül, hogy 
közös gyökérből erednek. S ez nemcsak esztétikai, műfaji kérdésekre vonat
kozik, hanem a világnézetiekre is. Kodolányi eszmevilága nem ábrázolható
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valaminő statikus, megállapodott rendszerként, hanem változó, alakuló folya
matként, amelynek legáltalánosabb s egyben konstans jellemvonását a racio
nális és irracionális tendenciák együttes jelenlétében, küzdelmeiben és dia
lektikájában ragadhatjuk meg. E döntő ellentmondásból vezethető le a húszas 
évek Kodolányi-műveiben kifejeződő kettősség: ingamozgás az anarchista 
antikapitalizmus és a tudatos forradalmiság eszméi között, ez ölt testet a 
freudizmust és marxizmust, valamint a vallást és értelmet szintetizálni pró
báló törekvéseiben, innen érthető meg, hogy alapos szociológiai fölkészült
sége ellenére hathattak rá a szellemtörténeti kultúrkör- és fajfelfogás bizo
nyos változatai. Tüskés jól érzékelteti az életmű egyes szakaszain belül a 
gondolatoknak ezt a dinamikus, belső világnézeti harcból született jellegét; 
„Messianisztikus, .vallásos' hittel veti magát a marxizmusba" -  ezzel a 
mélyértelmű fordulattal jellemzi pl. a proletariátus ügyéhez, a szocializmus
hoz közeledő író magatartásának lelki rugóit. De ha ez így van, akkor nem 
húz-e a kelleténél élesebb cezúrát két pályaszakasz közé a Boldog Margit 
olyan interpretációja, amely szerint e mű írásakor Kodolányi már „feladja 
hitét a társadalmi-gazdasági átalakulás lehetőségében, a regényben az er
kölcsi megtisztulás példáját mutatja föl"? Kodolányi soha, „legmarxibb" 
korszakában sem választotta el az erkölcsi és a gazdasági szférát, s főként 
nem ismerte el az utóbbi primátusát az előbbivel szemben. Idealistának val
lotta magát, nem fogadta el, hogy „a kultúra a gazdasági rend .felépítmé
nye' " volna, azt tartotta, hogy „csak lelkűkben, erkölcsiségükben megtisz
tult, tökéletesebb, felsőbbrendű emberek vezethetik a forradalmat" stb. (Süly- 
lyedő világ. 542). A szocializmussal kapcsolatos várakozásai és kritikai szem
pontjai egyaránt összefüggenek világnézeti idealizmusával. A húszas-har
mincas évek fordulóján, a mozgalmi élet korántsem veszélytelen romantiká
ját megízlelve, a népi tömegek felszabadulásába vetett hit erejében bizakod
va, s egy külső és belső okokból elzárkózó, szűkítésre, dogmatizmusra hajló 
mozgalommal találkozva, ennek a tág horizontú idealizmusnak a talajáról 
találó és irányában progresszív jellemzését adhatta a „szocializmus állásá
nak". A baloldaliság gyermekbetegségére figyelmeztető, a munkássajtóban 
Nagy Lajosért, Móriczért kiálló, a Bartók és Kodály képviselte zenei irány
zatot megvédő-propagáló Kodolányinak nemcsak a szocializmushoz való 
csatlakozása számon tartandó, hanem a tágulás, a gazdagodás szükségessé
gét kiemelő kritikai megnyilatkozásai is. A szakítás után, még a II. világ
háború éveiben sem ennek a kritikának a világnézeti tartalma változik meg 
gyökeresen, csak éppen a mozgalomtól eltávolodva hideggé, kíméletlenné, 
egyoldalúvá válnak Kodolányi vádjai, s a kapitalizmus meg a szocializmus 
technikai, civilizatorikus alapjainak azonosságából kiindulva, tévesen követ
keztet a két társadalmi rendszer világképének, erkölcsi koncepciójának, a 
válságért s a háborúért viselendő felelősségének azonosságára. -  Hasonló 
a helyzet magyarság-féltésének nacionalisztikus árnyalataival kapcsolatban 
is. József Attila bírálatát mindenki ismeri Kodolányinak az Új Szellemi Front 
vitájában elfoglalt álláspontjáról, Tüskés is úgy tartja, hogy „politikai né
zeteinek ellentmondásai, tragikus tévedései először itt ütköznek ki a legvég- 
letescbben" (115). De az ördöggel való szövetkezés „erkölcsileg aligha iga
zolható elve" nincs messze attól a véleménytől, amelyet a húszas évek bátor, 
forradalmi hangú publicistája A hazugság öl! c. memorandumban vallott 
magáénak: „mindent meg kell valósítani az életben, ami a nemzet megerő
södéséhez vezet, akár keresztényszocialisták, akár kommunisták, akár zsidók110



s akár katolikus püspökök próbálták ki eredményességét" stb. (Baranyai 
utazás, 41). A nézetek kontinuitása itt is nyilvánvaló; ezzel nem akarjuk azt 
mondani, hogy más politikai konstellációk között, más vitapartnerekkel 
szemben hasonló gondolat ugyanazt jelenti és ugyanolyan értékelést érdemel. 
Csupán az életmű szakaszosságán túl, belső egységét, az állhatatlannak tar
tott Kodolányi gondolkodói (és művészi) következetességét szeretnénk hang
súlyozni és újrakezdései mögött az állandó tartalmak jelenlétére figyelmez
tetni.

„Kevés műveltebb kortársunk volt, mint Kodolányi János" -  idézi Tüs
kés, egyetértőén. Cseres Tibor nekrológját (254). Fontos, alapos mérlegelést 
érdemlő szempont ez az életmű értelmezéséhez. Micsoda könyvtár és micsoda 
olvasottság bátorította föl Kodolányit, hogy pedagógiai, szociológiai, lélek
tani, esztétikai, hungarológiai, etnológiai, légészeti, történettudományi, nép
rajzi, nyelvészeti, zenei, képzőművészeti, vallási és filozófiai kérdések gar
madához szóljon hozzá előadásokban, levelekben, cikkekben, beszélgetések
ben. Hogy szakemberekkel vitatkozzék szakterületükbe vágó kérdésekről, 
vállalva a kiutasíttatás kockázatát féltékenyen őrzött berkekből (1. nyelvé
szeti problémáit). Ahogy regényeiben apró tények, finom megfigyelések, rész
letek halmazából épít föl monumentális szerkezeteket, gondolkodásmódját, 
észjárását is jellemzi az adatokkal való már-már tudóskodó bibelődés, meg 
a merész logikai kapcsolatteremtés, a szárnyaló fantázia kettőssége. Ez a tu
dásvágy, ismeretéhség nem valami magánérdekű, írói hivatásától különvá
lasztható passzió nála. A művész feladatának tartotta, hogy választ tudjon 
adni a közösség és az egyes ember kérdéseire, ne térjen ki a közérdekű prob
lémák elől illetéktelenségének álszerény hangoztatásával, ahogyan ez ma
napság, a „tudós tudatlanság" attitűdjének térnyerése idején meglehetősen ál
talánossá vált. S publicisztikáját még közvetlenebb kapcsolat is fűzi írói te
vékenységéhez; ugyanazon gondjait, vélekedéseit, érzéseit írja meg a két
féle műfajban. Tüskés megfogalmazása szerint: „amit regényírás közben mű
vészi intuícióval érzékel, cikkekben, tanulmányokban siet közhírré tenni" 
(145). Ha valaki feldolgozza egyszer Kodolányi újságírói tevékenységének s az 
írásait közlő lapokhoz, folyóiratokhoz fűződő kapcsolatainak történetét, az 
regényszerűen izgalmas, kor- és művelődéstörténeti érdekű adalékokban bő
velkedő anyaggal fogja magát szembetalálni, s korántsem tévedhetetlen, de 
enciklopédikus felkészültségű és ritka szuggesztivitású közíróval ismerked
het meg, aki -  mint az egykéről szóló cikkek kapcsán s másutt Tüskés is 
sugallja -  nem egy létfontosságú kérdésben az elsők között s a zsumalizmus 
szintjét jóval meghaladó felelősséggel, hitellel mondott ki a közvélemény 
felrázására hivatott igazságokat.

Műveltségének, olvasmányainak áttekintése mégis elsősorban szépiro
dalmi életműve értelmezése és elhelyezése szempontjából nélkülözhetetlen. 
S itt még csak nem is azokra a hálás, ám a szakirodalomban szinte követ
kezetesen mellőzött filológiai feladatokra célzunk, amelyeket a történelmi, 
biblikus és mitikus regények forrásainak tisztázása meg a felhasználásukkal 
kapcsolatos kutatások kínálnának; hanem Kodolányi ízlésének, a példaként 
vállalt művek körének, az elbeszélő módszereit inspiráló irodalmi és művé
szeti mintáknak a kérdéskomplexumára. A világirodalmi analógiák közül 
Tüskés kettőt hangsúlyoz nyomatékosan: a társadalmi regényekben Mauriac, 
a biblikus tematikában Thomas Mann világát érzi rokonnak a Kodolányié- 
val. A magyar próza történetében ahhoz az úthoz köti hőse pályáját, amely
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„Eötvöstől, Kemény Zsigmondtól Móricz Zsigmondon át vezet" s amelyen 
végül „a regény és a mítosz összekapcsolásával" lép túl (262). Ezeket a bár 
nem kifejtett, de jogos, igazolható összehasonlításokat bizonyos tipológiai 
egyezések jelzésének tekinthetjük, amely azonban nem teszi fölöslegessé a 
Kodolányi vonzásai és választásai körébe tartozó más életművek számbavé
telét, a francia Rousseautól Flaubert-ig, a német Stormtól Heinéig, az angol 
Dickenstől Mark Twain-ig, a skandináv Strindbergtől Hamsun-ig, a finn 
Sillanpää-töl Mika Valtariig és így tovább; honfitársai közül Móriczon kívül 
csodálója volt Kosztolányinak és Krúdynak, Tersánszkynak és Nagy Lajos
nak, Tamásinak, Illyésnek, Németh Lászlónak, fölfedező kritikát írt Gelléri 
Andor Endréről, Veres Péterről, Szabó Pálról. E nevek bármelyikénél -  s 
még sok más ide vonható íróénál -  elidőzhetnénk, firtathatnánk az adaptá
ció jellegét és mértékét. Közös jellemzője a Kodolányit vonzó és ihlető mű
veknek a szórakoztató anekdotázástól távol eső, a művészet emberi hivatá
sát mélységes komolysággal vállaló magatartás; s jellemző e hatások sok
félesége, változatossága is: aki ennyire különböző mintaképeket érez közel 
magához, az a módszer, a technika dolgában a változatosság és rugalmasság 
híve, átvesz szerkezeti, cselekmény-bonyolítási megoldásokat, de lehetőleg 
ritkán ismétli s mindig közlendőjéhez, tárgyi-alanyi élményéhez idomítja 
őket. Igazából mást, mélyebb sugallatokat figyel a klasszikusok és a kortár
sak nagy alkotásaiban.

Hogy mit? Végére hagytuk Kodolányi két döntő esztétikai, sőt az esz
tétikumon túl is mértékadó élményét, ideáljait, amelyekhez újra meg újra visz- 
szatért s Anteuszként erőt merített belőlük: a 19. századi orosz irodalmat, 
valamint a Bartók-Kodály féle zenei népiességet. Tolsztoj és Dosztojevszkij 
ellentétének és egységének szemlélete-élménye egész látásmódját, lelki habi
tusát meghatározza: az objektivitás, a pogány egészség és ártatlanság, az 
időtlenség vágya ill. a „szubjektív életérzés", a bűn és szentség között hány- 
kodó kereszténység, a végesség valósága -  mint két pólus, dominálja vi
lágképét és esztétikai törekvéseit. A „szent" orosz irodalmat példának te
kinti a nagy metafizikai kérdések szüntelen ostromlásában, a társadalomkriti
kai és a misztikus-vallásos szemlélet sajátos összeszövődésében, valóság és 
szimbolika, külső és belső realitás határainak elmosásában, s nem utolsó 
sorban a nemzeti-etnikai sajátosság és az egyetemesség páratlan szintézisé
ben, abban, amit a bartóki zene legnagyobb csodájának is érez. Az orosz 
regény és a bartóki szintézis mint eszmény vagy modell, rendre ott bukkan 
föl a 20. századi magyar kultúrkritikában, ahol a legnagyobb az igény a pro
vincializmus leküzdésére, a nemzeti alapú nagy egyetemes művészetre. így 
Fülep Lajosnál, akinek fájdalmas diagnózisa szerint irodalmunk azért nem 
tudott oly soká kivergődni lokális jelentőségéből, mert hiányzik belőle „a nép 
lelke legmélyebb rétegeinek megragadása egyfelől, s az emberi szellem leg
végső kérdéseinek vizsgálata, a filozófia és metafizika, másfelől" (A művészet 
forradalmától a nagy forradalomig, 11/170). Majd Németh Lászlónál, aki 
Tolsztoj inasaként vagy a „magyar műhelyről" értekezve hasonló tanulsá
gok felé tör s Kodolányi vállalkozását is szuggesztív érveléssel sorolja be 
irodalmunk bartóki vonulatába s „a kitűnő realista író . . .  biztos birodalmát 
elhagyva egyre mélyebbre száll a magyarságba, aztán az Európa-alatti em
beriségbe, mint akinek valami elfeledtet kell a maga, majd a nemzet emlé
kezetébe visszahozni." (Kiadatlan tanulmányok, 11/200). Ebben a megvilágí
tásban Kodolányi magányosnak látszó életműve a magyar kultúra egyik nagy
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kollektív föladatához és műhelyéhez csatlakozik, olyan hiányérzet meg
szüntetésére, sóvárgás betöltésére tesz kísérletet, amely közös ügye irodalmi 
és nemzeti önismeretünknek. S ugyanez a távlat fedi föl teljes mivoltában 
Tüskés Tibor munkájának jelentőségét, hogy először mutatta meg méltó tü
körben „a század magyar prózairodalmának egyik legjelentékenyebb, leg
egyénibb, legellentmondásosabb alakját" (5).

VÁRKONYI NÁNDOR

Bizonyára sokan tették le Tüskés Tibor Kodolányiról írott könyvét avval az 
érzéssel, hogy becsületes munkát olvastak el. Becsületességen persze nem a 
téma elfogulatlan, tárgyilagos, szenvtelen kezelését értem, -  ezek elemi kö
vetelmények, bár korántsem érvényesülnek mindig. A becsületes írói munka 
alapvető követelménye, föltétele a tiszta szándék, mely melléktekintetek nél
kül a csupasz igazságot keresi, és a föllelt igazat hiánytalanul kimondja, ha 
hátrányos a művében szereplőkre, sőt reá, a kimondóra nézve is. Viszont 
nem enged a maga igazából akkor sem, ha ellentétbe kerül úgynevezett te
kintélyek nézeteivel, ha szembefordul a közvélemény ítéletével. Röviden: ha 
vállalja az igazmondással járó ódiumot.

Ez a kritikai magatartás egyben annyit jelent, hogy a szerzőnek éppoly 
szigorú és szakadatlan kritikát kell gyakorolnia saját magával szemben, mint 

aminővel könyve „hősét" bírálja. Más szavakkal: patikamérlegre kell tennie, 
vajon igazságot kereső és ítélkező munkája megfelel-e azoknak a követelmé
nyeknek, melyeket a bírált személy elé állít.

Nehéz feladat ez egy olyan szélsőségek közt száguldozó, ellentmondásos, 
etikailag ingatag alkotó egyéniség esetében, mint Kodolányi János, kinek 
rendkívüli termékenysége, viharos közéleti működése és nagyszabású tehet
sége sokféle, egymásnak ellentmondó ítélkezésre ad alkalmat, sőt jogot is 
aszerint, hogy a kérdéshalmaz melyik mozzanatára helyezzük a nyomatékot.

Tüskés Tibor könyve az első kísérlet a szerfölött bonyolult „Kodolányi- 
kérdés" koncepciózus megoldására. Vagyis kísérlet, hogy anyagát rendszerez
ve és kellő szemszögből tekintve, jusson el az összegező végeredményhez.

Hogy Tüskés munkája a kritikai magatartás első számú követelményé
nek, a becsületességnek megfelel, az egész könyv bizonyitja.

Ahhoz, hogy a bíráló munka második számú igényét, a rendszerezést 
kielégítse, kellő áttekintéssel kell bírnia az anyag fölött. A könyv bevezetése 
hiánytalan áttekintésről tanúskodik: ez a két nyomtatott lapnyi szöveg tömör 
jellemzése Kodolányi egyéniségének és életművének, csupa telitalálat, amit 
az ellentétek párosításával, egymás mellé állításával ér el. S ezáltal elárulja 
módszerét is: a dialektikát. Ez ösztönös lelemény, de korántsem véletlen: Ko
dolányi végletek közt hánykolódó, negatív és pozitív indulatoktól fűtött lé
nye maga a megtestesült dialektika. A pozitív értékekkel szembeforduló nega
tív indulat összecsapása az általuk ihletett műben minőségileg új művészi 
értéket teremt. De ugyanígy fordítva is: a szép, jó és igaz indulata támad 
a rossz csábításai, sugallmai ellen, s győzedelmeskedik. A képlet ugyanaz 
marad: tézis -  antitézis -  szintézis. Ez Tüskés módszerének képlete is, íté
let-alkotásának alapvető formulája. Egy példa: Kodolányi „összeférhetetlen
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ségének, izgágaságának nem a nagy jellem, nem a következetesség, nem a so
ha meg nem alkuvás, a törhetetlen elvhűség a rugója, hanem egyéniségének 
ellentmondásossága, nehéz természete. Ami életművének maradandó része, az 
ennek transzponálása, az indulatokon vett győzelem."

A mondottakból következik elemzésünk harmadik tétele: a szerzőnek, 
hogy rendszerezhessen és módszert alakíthasson ki, birtokolnia kell anyagát: 
elvben a teljes életanyagot, gyakorlatilag a feltártat és a személyesen, alkal
milag feltárhatót. Tán mondani sem kell: Kodolányi életének és munkássá
gának teljes anyaga koránt sincs felkutatva még, s ehhez a feladathoz egyet
len ember ereje és ideje aligha lenne elég. Példátlanul tevékeny és mozgó'- 
kony egyéniség volt, szüntelenül izgatta a becsvágy, hogy mindenütt jelen 
legyen, minden kérdésről véleményt nyilvánítson, és lehetőleg irányítsa a 
megoldást. Évekig működött mint újságíró, ontotta a névvel jegyzett és név
telen cikkek százait, igényesebb tanulmányait folyóiratokban tette közzé, ám 
mindebből csak két-három kötetre valót gyűjtött össze és adott ki maradandó 
formában. Ezenkívül széleskörű levelezést folytatott olvasóival és híveivel, és
pedig programszerűen, céltudatosan, hogy ezen a módon is elmélyítse kap
csolatát velük, és terjessze eszméit. De valószínű, hogy ennek a dzsungelnek 
földerítése aligha fogja lényeges, új vonásokkal bővíteni a képet, amelyet 
Kodolányiról ma megrajzolhatunk; némely árnyalatot sötétebbre fest, mást 
halványít majd, de hozhat meglepetést is.

Mindaddig, míg ez eldől, egyetérthetünk Tüskés egyik kritikusával, aki 
szerint könyve „megbízható kalauz egy bonyolult életműhöz". A törzsanyagot 
birtokolja, ez természetes, s a feltárható dzsungelból is beledolgoz annyit, 
amennyi szervesen hozzátartozik. Ez nem volt könnyű penzum: Kodolányi -  
írja Tüskés -  „1927-től 1933-ig -  a Nyugatot és a napilapokat, a Pesti Naplót, 
a Magyarországot és a Szabadságot nem számítva, hová több-kevesebb rend
szerességgel dolgozik -  több mint tucat különféle irodalmi folyóirat munka
társa. Felsorolni is hosszú azokat a lapokat és antológiákat, ahol írása meg
jelenik: Pandora, Horizont, Élőszó, Együtt, Új Magyar Föld, Századunk, A 
Toll, Űj Szó (Pozsony), Napkelet, Korunk (Kolozsvár), 100%, Forrás, Kritika, 
Front, Ifjú Szívekben Elek. Az említett lapok egy részében nemcsak publikál, 
hanem szerkesztésükben is részt vesz." Ez a röpke felsorolás jól szemlélteti 
Kodolányi hajdani nyüzsgését, de egyúttal Tüskés lelkiismeretes, búvárló 
szorgalmát is. A szorgalom azonban nemcsak új anyaggal bővíti a kutatás 
területét, feldolgozásával automatikusan felrajzolja Kodolányi izgékony mű
ködésének hátterét, az egykorú irodalmi élet főbb vonásait is.

De lássuk, hová vezet a kalauz! Már az első lépéssel megdöbbentő hely
re: „a pokol tornácára", írja a szerző, valóban túlzás nélkül. Ott élnek a Ko- 
dolányiak, egy elátkozott család, mint Jókai mondaná. Az író nagyapjával 
kezdődik a bomlás: tcstvérbátyja és egyik leánya öngyilkos lesz, a másik 
leány megszökik egy katonatiszttel, és nyoma vész. A többiek története is 
kisiklott életek, szerencsétlen házasságok sorozata. A család széthull, tagjai 
nem ismerik egymást, s ha igen, közönyösek, sőt gyűlölködők.

Ha egy család dekadenciába esik, széthull, és tagjaiban az életellenes 
tulajdonságok kerekednek felül, annak okait kibogozni nehéz, talán lehetet
len, s ezúttal fölösleges is. A szerző megelégedhet a tények felsorolásával; 
feladata avval a megállapítással kezdődik, hogy az író egy ilyen, már nem is 
bomló, hanem bomlott családban lát napvilágot. Noha korán kiszakítja ma
gát e boldogtalan környezetből, szabadulni mégsem tud tőle, emléke átok
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ként kíséri élete végéig. Alig van elbeszélő munkája, melyben közvetlenül 
vagy áttételesen nem vonultatná föl ezeket az erkölcsi nyomorban tengődő 
embereket -  apát, anyát, mostohát, testvért - , kiknek legfőbb bűne, hogy 
„nem tudnak szeretni", mint egyik regényének címe mondja. Utolsó nagyobb 
szabású műveiben, a Vízválasztó ban és a Békák tavá-ban festi róluk a leg
sötétebb, a valóságtól már végképpen elrugaszkodó képet (1959 kerül).

Itt fölvetődik a kérdés, vajon örökölte-e és mennyiben Kodolányi ezeket 
az életellenes, dekadens családi vonásokat, és ha igen, mennyiben hatottak 
magatartására, írói munkájára, volt-e, ami ellensúlyozta őket, azaz röviden 
és kíméletlenül kimondva: bomlástermék-e ő maga is? E kérdés kissé bővebb 
elemzését várnánk, mint amit Tüskés nyújt. Pontosan megállapítja ugyan, 
hogy ezek a negatív tulajdonságok megvannak Kodolányi jellemében, érvé
nyesülnek emberi és írói magatartásában, sőt a szenvedély fokán mutatkoz
nak, és éles kritikával mond ítéletet róluk: „ . . .  az író föl-föltörő indulata, a 
megértésnek résnyi helyet sem hagyó elutasítása minduntalan kérdéseket is 
fakaszt az olvasóban: Ebben a kíméletlen igazságkeresésben nem szenved-e 
csorbát maga az emberi és írói igazság? A gyűlölet, mellyel alakjait ábrá
zolja, nem tette-e az írót is rideggé az emberek iránt? Nem vált-e maga is 
olyanná, aki a hibát nem tudja megbocsájtani?" S nagyon a helyén idézi Ko
dolányi vallomását: „.Mióta az eszemet tudom, mindig megvolt az a keserves 
tulajdonságom, hogy érzéseim legmélyébe vájtam magam, szinte a fulladá
sig." Ez magyarán annyit jelent, hogy érzéseit akarattal szította szenvedé
lyessé. Tüskés pedig a Vízválasztó-val kapcsolatban rámutat az elfajult szen
vedélyesség következményeire: „Ezt a fulladást a Vízválasztó-ban már az ol
vasó is érzékeli, s a gyűlöletet már-már elviselhetetlennek tartja. Tudja, hogy 
a tehetség, a géniusz néha konokság, keménység, kegyetlenség. De a regény 
után aggodalom támad benne: Nem ásott-e az író az emberben oly mélyre 
már, hogy alakjainak megbocsátani sem tud? Vajon a rossz gyűlölete, az 
etikai tisztaság és az igazság tisztelete nem nőtt-e benne akkorára, hogy a 
részvétnek helye sincs már?" Tüskés ítélete cseppet sem szigorú, inkább kí
méletes : az írót, sőt már a tíz évvel korábban írt Boldog békeidők-ben, nem 
az etikai tisztaság igénye vagy az igazság keresése inspirálta, hanem a gyűlö
let-sugallta bosszúvágy, képzelt sérelmekért. (Magam, noha Kodolányinak 
barátja voltam és edzett könyvfaló vagyok, megvallom, a Vízválasztó-1 nem 
bírtam végigolvasni.)

Mondom, ezen a ponton tüzetesebb elemzést várnánk, mert itt lelhető 
meg a Kodolányi-kérdés kulcsa. A megoldó szó: a szenvedélyesség. Kodolányi 
emberi magatartását és írói alkotó munkáját az érzelem lélektanának törvé
nyei irányítják. Az érzelem mindig meg van győződve a maga igazáról, min
dig pontosan tudjuk, miért szeretünk vagy gyűlölünk, örülünk vagy bánkó
dunk, jókedvűek vagyunk vagy bosszankodunk, és így tovább, végig az egész 
skálán. Ezért tévedhetetlen az érzelmek logikája. Az érzelmek uralma alatt 
álló ember abból indul ki, hogy igaza van, tehát mindig igaza van. Ha aztán 
valaki olyan beretvaéles elméjű, mint egy Kodolányi János, szükség esetén 
pót-okokat konstruál, hogy igazát legyőzhetetlenné tegye. Ennélfogva mindig 
teljes joggal és szenvedélyesen szeret vagy gyűlöl, és ha okát érzi, szenve
délyesen sértő modorban szakít legjobb barátjával. Sőt szakít sajátmagával 
is; ha valamely érzelmi állapota megváltozik vagy ellenkezőjére fordul, meg
tagadja; ha nagyon megszorul, egyszerűen meg nem történtnek nyilvánítja, 
s ezt el is hiszi. Lényeges, hogy mindenkor mindenben meg van győződve
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a maga igazáról, melyet „az" igazsággal azonosít. Ezért képes az önkritikára, 
melyet persze szenvedélyesen eltúloz, jól tudva azt is, hogy ezáltal tompítja 
a jogosult kritika élét. Végül itt van a magyarázata ideológiai, politikai és 
egyéb pálfordulásainak, amelyek miatt egy időben kaméleonnak nevezték. 
Voltaképpen jogtalanul, mert csupán érzelmei változtak, mindig őszintén, 
ha balutakra terelték is; de sohasem igyekezett önös érdekeit szolgálni velük, 
vagy megnyerni a hatalom pártfogását. A külső okokat tágas körben keres
hetjük, a moszkvai platformtól kezdve -  amely József Attilát, Háy Gyulát, 
Illyés Gyulát, Kodolányit megbélyegezte és kitaszította a munkásmozgalom
ból a hazai statáriumig, amely kötéllel fenyegette ugyané mozgalom rész
vevőit. Tüskés ezekre az indítékokra utal, s kétségtelen, hogy mindkét részen 
estek hibák, de az vesse az első követ, aki sohasem tévedett. Hitem szerint 
azonban a döntő ok belső, érzelmi természetű volt: Kodolányi csalódott az 
emberekben, irányzatokban, mozgalmakban; a nagy nyüzsgés visszahatása
képpen kiábrándult a közéleti szereplésből, és jutalmazóbb tevékenységet 
keresett.

Tüskés pontosan rögzíti a fordulat idejét: „1933 táján egy korszak zárul 
le Kodolányiban -  írja. -  Az elmúlt évtized írói pályájának igen tevékeny 
és mozgalmas szakasza, a tájékozódás, a kapcsolatteremtés, az írói-szellemi 
érés ideje. Helyét keresi a világban, a társadalomban, az irodalomban. Nagy 
tervek foglalkoztatják. Tíz év alatt irodalmi elismerést vív ki magának. 
Különböző, egymásnak ellentmondó eszméket fogad magába. . . "  És felso
rolja: volt anarchista, antikapitalista, szocialista, végzett illegális pártmunkát, 
majd szakított a mozgalommal vagy az vele, végül a meginduló népi irányzat 
felé fordult. Ekkor elsősorban magyar akar lenni, mert már a pólyában az 
volt, a többivé csak később lehetett. A magyar múlt felé fordul tehát, s írni 
kezdi történeti regényeit.

Könnyen gondolhatnék, hogy csalódásai elől keres menedéket egy idil
likusnak látott múltban, s ez részben igaz is. De valójában és elsősorban 
saját rosszabbik énje elől menekül, vagy mondjuk így: keresi a jobbikat. 
Itt lép föl döntő módon az alkotó tehetség az öröklött bomlasztó tulajdon
ságokkal szemben, s itt érjük tetten a dialektikát, mint változtatja pozitívvá 
a negatív hatóerőket. Figyeljük meg: egyszerre megszakad a riasztó ormán
sági regények sora, abbamarad az erkölcsi nyomorban sínylődő családi életek 
rajza, eltűnnek látókörünkből mind, „akik nem tudnak szeretni". Kodolányi 
hátat fordít ennek a sötét, reménytelen környezetnek, olyan tájakat keres, 
amelyeket szeretni lehet s ahol tudnak szeretni az emberek, mert szüksége 
van rá, hogy szeretni tudjon. Elutazik Suomiba, ahol -  előre tudja -  egy 
ideális társadalmat fog találni, pontosan olyat, aminőre szüksége van. Visz- 
szatér népe letűnt gyermekkorába, az eldugott ormánsági kis faluba, mely
nek lakói olyan mesebeli boldogságban élnek, amilyennek vágyálmaiban 
képzeli, s amelybe beleálmodhatja a maga elveszett gyermekkorát.

A Vas fiai „hőse" még maga a nép, belőle szakad ki s fut szerteszét a 
hét parasztfiú, és bejárja a nagy magyar világot. De a nagy magyar világ 
már elvesztegette az őshaza erőt és biztonságot adó rendjét, idegen, ellen
séges világba keveredett, amelybe a népet jelképező hét fiú közül hat bele- 
vész, s az életet csak a hetedik nyeri meg, akit a sors visszasodor eldugott 
szülőfalujába, mely még őrzi a gyermekkor békét és harmóniát adó rendjét. 
Ebből a világból nőnek ki a nép igazi hősei, a példamutató eszményképek: 
a királylány, aki levetkezi világi javait, mint a Végrendelet ormánsági öreg
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asszonya, akinek „a mennyei Atya megvilágositotta elméjét, s akit sem az 
ég, sem a föld be nem fogad, míg el nem osztogatja mindenét". A népből nő 
ki Julianus barát, ki egyenesen a boldog bölcsőhazát keresi és találja meg 
a teljes lemondás, pőre eszmévé tisztulás és mondhatatlan szenvedések árán. 
Ezután még mélyebbre ás a múltban és a saját lelkében: a keresztény és 
pogány magyarság ütközéséig, melyet István király és Koppány vív meg a 
történeti tények szerint, de Kodolányi szemében jelképesen is: az Európába 
illeszkedés mentette meg a nép életét, de az Ázsiából hozott örökség tartotta 
fenn. Ez az ő kedves eszméje, az „eurázsiai gondolat", melynek eposzát az 
Emese álma című trilógiájában kezdte megírni, de az utolsó rész befejezését 
megakadályozta a világháború katasztrófája.

És talán egy más mozzanat is: a véletlen még ősibb és egyetemesebb 
hagyományok távlatait nyitotta meg előtte, a mítoszokba vesző korokét, me
lyekben az ember nemcsak önmaga és környezete, földi világa közt tudott 
harmóniát teremteni, hanem beilleszkedett a Mindenség, a Kozmosz rend
jébe is, engedelmeskedett törvényeinek, s rítusaival ma már nem ismert biz
tonságot teremtett életében. A Gilgames-regényekben a természet erőivel 
küzd az ember, de mind a király, mind a nép elbukik, mert megszegi a Koz
mosz törvényeit. A Mózes-regényben a vezér elbukik, de oly törvényrendet 
teremt, mely megmenti a népet; végül Jézus Krisztus önfeláldozásával betel
jesíti a törvényt, és megmenti az emberiséget.

De ne felejtsük, hogy ezek a hatalmas áradású, népeket, eget-földet moz
gató eposzok mindig kettős jelentésűek: egyfelől szabályos regények, me
lyekben az író úgy ábrázolja ama régi korokat és embereit, ahogyan dús 
alkotó fantáziája, a mitikus hagyományok vagy a történeti tények nyomán 
elképzeli; de másfelől jelképes értelműek is: mindig ugyanaz az ember keresi 
lénye jobbik részét, küzd keservesen a külső és belső harmóniáért, amelyet 
-  úgy érzi -  jobbik része meg tud teremteni, tehát meg kell teremtenie. Ezért 
ismétlődik mindig a történelem, s ezért lehetséges, hogy ő, az író is képvi
selheti ezt az embert, átélheti sorsát, s megkísértheti újra megvívni a harcot 
helyette. Ezeknek a regényeknek valódi hőse mindvégig maga az író, a szél
sőségek közt tántorgó, jobbik énjét kereső Kodolányi János.

Csakhogy Kodolányi külső és belső életét az érzelmek, a szenvedélyek 
lélektani törvényei irányítják. Lénye mélyen hordja az örökletes bomlasztó 
erőket, s ezek a szüntelen harcoktól elfáradó, betegségektől roncsolt szerve
zetben ismét felülkerekednek, kioltják a magas etikai eszmékért lelkesedő 
hevét, s helyében a szervezetlenség, a gyűlölet maró tüzeit gyújtják fel. Ezt 
a szomorú végkifejletet már érintettük.

Azok a megjegyzések, melyeket Kodolányi írói pályájának második fe
léhez fűztem, csak szűkre szabott, vázlatos nyomvonalát jelzik az útnak, 
melyen e korszakában végighaladt. Tüskés Tibor az anyaggyűjtő, rendsze
rező, biráló, vagyis az életrajzíró teljes munkaapparátusával deríti föl ezt 
az utat is. Megragadja az író belső fejlődésének minden lényeges mozzana
tát, beilleszti az életmű kellő helyére, kifejti jelentőségét, rámutat művészi 
értékére vagy fogyatkozására, leírja hatását, kritikai fogadtatását, visszhang
ját, kijelöli helyét irodalmunk történetében. Megrajzolja a szellemi és társa
dalmi környezetet, melyben e rendkívüli energiáktól fűtött, hevesen hullámzó 
életpálya lepergett; bátran fogalmazza meg ítéleteit, és becsülettel kiáll meg
győződése mellett. Teljesnek mondható anyagot ölel fel, szorgalma vetekedik 
lelkiismeretességével. Értékeléseinek java valószínűleg maradandónak fog
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bizonyulni, de ha a kutatás ezektől eltérő, új eredményeket produkál is majd, 
az ő munkáját nem mellőzheti, már csak azért sem, mert úttörő. S ez egyben 
legfőbb értéke és érdeme is.

KOVÁCS SÁNDOR

Ha egy író műveinek nagy az olvasótábora, ez még önmagában nem elegendő 
az illető író értékének, jelentőségének a megítéléséhez. Hiszen tudjuk, hogy 
a könnyebb fajsúlyú irodalomnak mekkora a vonzása még napjainkban is. 
Viszont az olvasottságot, mint értékmérőt ennek ellenére sem hagyhatjuk 
figyelmen kívül. Az író életművének jelenléte, szellemének bekapcsolódása a 
mindenkori élő kultúrába többnyire könyveinek „forgalmán" keresztül való
sul meg. S hogy mekkora ez a forgalom, az bizonyos mértékig a rangsoro
lásba is beleszól, bár ismételten hangsúlyoznom kell, nem minden esetben 
döntően.

Az alábbiakban azokat a következtetéseket szeretném ismertetni, me
lyeket két nagy pécsi könyvtár -  nevezetesen a Tanárképző Főiskola Könyv
tára és a Megyei Könyvtár -  közölt adatai alapján vontam le Kodolányi 
János műveinek olvasottságát illetően. Előre kell bocsátanom, hogy az olva
sók számát feltüntető adatok statisztikailag nem pontosak, mivel szabályos 
-  ilyen jellegű vizsgálódásnál hibátlanul felhasználható -  olvasói nyilván
tartást a könyvtárak állandó jelleggel nem vezetnek. Az adatok csak meg
közelítőleg pontosak, azonban így is alkalmasak arra, hogy némi képet ad
janak Kodolányi műveinek olvasói forgalmáról.

A Tanárképző Főiskola Könyvtára elsősorban a hallgatók és a tanárok 
rendelkezésére áll, úgyhogy az innen származó adatok egy korosztály, illetve 
egy jól körülhatárolható értelmiségi réteg érdeklődéséről is árulkodnak. A 
Megyei Könyvtár adatai ilyen szempontból meglehetősen vegyesek, hiszen 
a könyvtár közművelődési jellegű, olvasóinak kor és foglalkozás szerinti meg
oszlása rendkívül változatos. Egy-egy író műveinek olvasottságára vonatko
zólag külön statisztikát nem vezet a könyvtár, pedig jelen esetben -  ezt a 
kölcsönzők szóbeli közlései alapján tudom -  a kor és foglalkozás szerinti 
megoszlás kimutatása érdekes megfigyelésekhez vezetne. A kölcsönzők ta
pasztalata szerint a Megyei Könyvtárban Kodolányi olvasói elsősorban az 
idősebbek között találhatók, s főként az értelmiségi foglalkozásúak körében.

Mindkét könyvtárban megtalálható -  csaknem hiánytalanul -  az író 
életművének java. A Megyei Könyvtár jelen pillanatban 31 Kodolányi-művet 
őriz, összesen 118 példányban. A könyvek többsége újabb kiadású, de né
hány regényének negyvenöt előtti, vagy éppen legelső kiadása is fellelhető, 
így a harmincas évekből a Boldog Margit, a Kántor József megdicsőülése, 
a Szakadékok, a Szép Zsuzska; a negyvenes évekből a Holdvilág völgye, 
a Rókatánc, a Süllyedő világ, A Vas fiai stb. Még olyan, ma már kevésbé 
ismert művei is megtalálhatók a könyvtárban, mint a Börtön, a Fekete sátor. 
Az átlagos példányszám 2-3 között mozog, de ismertebb, keresettebb köny
veiből 8-10 példányt is beszereztek.

A Tanárképző Főiskola Könyvtárában újabb kiadású könyveit találjuk 
Kodolányinak. 23 műve van a könyvtár birtokában, összesen 36 példányban.
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A példányszám nem túl magas, viszont figyelembe kell vennünk, hogy Ko- 
dolányi műveiből a főiskolán nincs kötelező olvasmány, s ez a tény döntően 
befolyásolja a hallgatók érdeklődését könyvei iránt. (Egyedül a Suomit dol
gozzák fel szemináriumi anyagként.) Kodolányi életművének a tárgyalását 
általában mostohán kezelik a főiskolákon, egyetemeken, nyilván ez is közre
játszik abban, hogy a hallgatók szinte alig olvassák az író munkáit. Vala
hogy még a spontán érdeklődési körükből is kiesik. Ezt jól illusztrálja a 
Főiskola könyvtárától kapott kimutatás; 1968-tól 1974-ig -  tehát hét év alatt 
-  mindössze 61-en kölcsönözték a könyveit, ennek is egyharmadát 1969-ben, 
Kodolányi halála évében. Volt év, mikor csak három Kodolányi-művet vettek 
ki a könyvtárból.

A két könyvtár adatai arra engednek következtetni, hogy az író legolva
sottabb munkái történelmi regényei s azok a művei, melyekben életrajzi 
elemeket találunk. Viszonylag kevesebben olvassák a korabeli társadalmi 
problémákat közvetlenebbül tárgyaló könyveit, elbeszéléseit. Érdekes, hogy 
az 1963-ban megjelent Baranyai utazásnak is milyen kevés olvasója volt az 
elmúlt tizenkét esztendő alatt, pedig ez a műve témájában nagyon közel áll 
a pécsi-baranyai olvasókhoz.

Történelmi regényei közül is azok a legkedveltebbek, melyek a tatárjá
rás korában játszódnak. A Megyei Könyvtár közlése szerint a Juliánus ba
rát, a Boldog Margit és A vas fiai iránt a legnagyobb az érdeklődés. A Bol
dog Margit 10 példányát eddig -  körülbelül tizenöt évet számíthatunk -  több 
mint ötszázan kölcsönözték. Évi átlagban tehát 35-36-an olvasták el. Ha te
kintetbe vesszük, hogy a könyvtárnak évente megközelítőleg ötezer olvasója 
van, ez nem tűnik nagy számnak. Viszont semmivel sem rosszabb átlag, mint 
más írók -  elsősorban Kodolányi kortársaira gondolok -  esetében. A Juliánus 
barát és A vas fiai olvasóinak száma is jóval felül van a háromszázon. Ez 
évi 20-22 olvasót jelent.

A misztikus időket és az ókort idéző művei már nem ennyire keresettek. 
Talán a művészi gondolat bonyolultabb megfogalmazása riasztja itt vissza 
a történelmi regények iránt egyébként érdeklődő olvasókat. Az égő csipke
bokor, a Jehuda bar Simon, az Új ég, új föld kölcsönzéseinek száma -  ugyan
csak a tizenöt éves átlagot véve figyelembe -  sehol sem haladja meg a két
százat, sőt nem ritka az évi nyolc-tíz kölcsönzés, ami ötezres olvasólétszám 
mellett bizony nagyon kevés.

Az író egyik legtöbbet olvasott könyve a Boldog békeidők. A Megyei 
Könyvtár hét példányát négyszáznál többen kölcsönözték. De hasonlókép
pen népszerű önéletrajzi munkái közül a Tavaszi fagy, a Süllyedő világ és két 
kései műve: a Vízválasztó és a Visszapillantó tükör. Ez utóbbit a főiskolások 
is gyakrabban kölcsönzik, nyilván az irodalomtörténeti szempontból felhasz
nálható emlékezések miatt.

A közölt adatok alapján kialakuló kép semmiképpen sem megnyugtató, 
bár az a tény, hogy Pécs legnagyobb közművelődési könyvtárában, a Megyei 
Könyvtárban az író életművének javát tekintélyes számú olvasó kölcsönzi, 
ennek ellene szól. Aggódásra elsősorban az adhat okot, hogy ezeknek az 
olvasóknak a többsége -  amennyiben hihetünk a kölcsönzők megfigyelései
nek, márpedig hihetünk! -  az idősebbek között található. Ezt látszik meg
erősíteni a Főiskola hallgatóinak mérsékelt érdeklődése is. Tehát mindenek 
előtt az olvasói utánpótlással van baj, a fiatalokat kell megnyerni a jövő
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ben, hogy irodalmi műveltségükből ne hiányozzon századunk egyik fontos 
szavú írója életművének ismerete.

Nagy szükség van tehát az olyan értékelő-népszerűsítő monográfiára, 
mint a Tüskés Tiboré; nagy szükség van a vajszlói Kodolányi-múzeumra is 
-  az a diák, akit megragadnak a tárgyi emlékek egy-egy kiránduláson, fel
tehetőleg a szellemi örökség vonzáskörébe is bekerül.

BÁRDOSI NÉMETH JÁNOS

Egy régi Kodolányi János levéllel és egy róla szóló versemmel szeretnék 
tisztelegni Kodolányi emléke előtt és köszönteni Tüskés Tibort nagyszerű 
Kodolányi könyvéért.

Nagy formátumú és úttörő vállalkozás Tüskés könyve. Érdeme akkor 
is jelentős maradna, ha nem ilyen teljes igényű volna, mert a XX. századi 
magyar próza egyik legnagyobb alkotójáról ez az első összefoglaló monog
ráfia. De nagyszerű a könyv azért is, mert az esszéiró és a szépíró igényével, 
a tudás és biztos ítélet hangján beszél Kodolányiról. Munkája tisztázó jelle
gű, és aki ezután foglalkozik majd Kodolányival, az nem nélkülözheti Tüskés 
könyvének megállapításait.

Nem kívánok most a kérdéssel részletesen foglalkozni, csak hangot adni 
örömünknek, hogy ez az igazságtevő, szép írás itt született Baranyában, Kodo
lányi János szülőföldjén, és Tüskés Tibor azért tudott a vitatott részekről is 
bátran és hibátlanul szólni, mert szeretet és megbecsülés fűzi vitathatatlan 
nagyságához. Egy dolgot mégis szeretnék aláhúzni: Tüskés az ismert kor
társi kapcsolatban a teljes Kodolányit idézi: Illyés Gyula, Németh László, 
Szabó Lőrinc mellett Hamvas Bélát, Várkonyi Nándort, Weöres Sándort, 
akikhez ez a nagy egyéniség éppúgy kötődik érzékenységével, égtájával, vi
lágával. Ennek a teljességnek a fényében mutatja meg Tüskés Kodolányi 
emberi, írói szuggesztióit és szárnyalását.

Mielőtt az említett Kodolányi levéllel és versemmel tennék vallomást, 
hadd idézzem vázlatosan Kodolányival való kapcsolatomat. Kodolányit -  
írásainak kezdetén túl -  személyesen 1934 tavaszán ismertem meg, az IGE 
(írók Gazdasági Egyesülete) margitszigeti kongresszusán. Bajcsy Zsilinszky 
Endre Szabadság című hetilapja közös fórumunk volt, és ide írtuk a népi 
felszabadítást szolgáló cikkeinket. Ez volt a közös út köztünk. A kongresz- 
szus ideje alatt hosszabban együtt voltunk, és a Margitszigettől messze lakó 
Kodolányi többször nálam szállt meg. Itt figyelhettem meg -  az IGE főtitká
ra volt -  roppant munkabírását és vitakészségét.

Az írott Kő című (általam szerkesztett) szombathelyi szépirodalmi folyó
iratban, 1936-ban, Feketevíz című regényéről recenziót közöltünk: a pécsi Zsi- 
kó Gyula tollából. Az említett levélben ezt köszöni meg Kodolányi, majd 
(kéziratot kértem tőle a folyóirat számára) A vas fiai című regénye műhely
gondjairól, a korról, rossz emberi és írói közérzetéről ad dokumentum-erejű 
vallomást. A vas tiai-ról az írott Kő 1936. évi 3. számában írtam hosszabb 
ismertetést, melyben -  a lenyűgöző nyelvi erő, költői láttatás művészete mel
lett -  a tatárjárás korabeli regénynek a Horthy-kor kínzó aktualitására mu
tattam rá. Tüskés Tibor ezeket a vonatkozásokat idézi is cikkemből.
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1946-ban -  mint ismeretes -  Kodolányi hosszabb ideig Pécsett lakott 
Kanyar József vendégeként. Várkonyi Nándorral, Csorba Győzővel többször 
meglátogattuk a Köztársaság tér 8. sz. alatti házban, -  itt kezdett bele Vízöntő 
c. regényének írásába.

A vers -  amit felolvasok -  Tüskés könyvének inspirációjára született. 
Megrendített Kodolányi 50-es évekbeli nyomora, kényszerű magánya és az, 
hogy ebben a rászakadó pokolban sem tört meg, írt, alkotott, a nagy mítoszo
kat ekkor írta, a már kész Vízöntő után az Én vagyok (Jézus regénye) és 
Az égő csipkebokor Thomas Mann-méretű trilógiáját.

Engedjék meg, hogy az említett Kodolányi-levél és a róla szóló versem 
felolvasásával adózzak Kodolányi János emlékének, a régi barátnak, írónak 
és mindenek felett a szenvedő embernek.

KODOLÁNYI JÁNOS LEVELE

Budapest, 1936. január 30.

Kedves Barátom!

Ügy az Írott Kő-nek, mint az érkezett kedves soraidnak nagyon meg
örültem. A folyóirat meglepően szép, cseppet sem „vidéki" az ábrázata, ki
tűnően van szerkesztve s az írások a legjobb irodalmi színvonal síkján mo
zognak. Csak tartsatok ki, néhányan idealisták ebben az aljas és kétségbe
ejtő világban!

Természetesen, nagy örömmel olvastam a Fekete víz-ről írott kitűnő, 
igazságos és objektív kritikát is. Bár minden kritikusom ilyen őszinte, jó
szándékú és az író műveit komolyan ismerő, lelkiismeretes ember lenne! Sok
kal kevesebb szomorúsággal ülnék az írógéphez, sokkal többet dolgoznék 
s nem lennék napról-napra pesszimistább, sőt reménytelenebb. Most, -  már 
két év óta, -  a XIII. századról szóló nagy regényemen dolgozom, márciusra 
készen kell lennem, de még csak negyedrészét írtam meg.

Köszönöm, hogy kéziratot kérsz. Teljes szívemmel állok szolgálatotokra 
s kívánom, legyen szép sikeretek. Minthogy novellát most nem tudok írni, 
történelmi regényemből fogok küldeni egy önálló, szebb részt. Írd meg, 
Jánosom, milyen lehet a maximális terjedelem -  gépelt oldalakban. A kézirat, 
persze, olyan rész lesz, ami máshol nem jelenik meg.

Várom tehát felvilágosításodat. Ölellek hű barátsággal:

Kodolányi

Ui.: Tudom, milyen a helyzet a vidéki kultúrestek dolgában. így jártunk 
Debrecenben. Ne törődj vele. Én magam nem is mennék, mert irtózom az ide
gien emberektől és jobb, ha szobám barlangjából csak a XIII. századot látom. 
Üdítőbb látvány, mint a XX.-é! *

*
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AZ ÉGŐ CSIPKEBOKOR

Kodolányi János emlékének

Pokol tombol, ahogy forgalom 
életed szörnyű planétáját, 
ennyi kínt, lázat, jaj. ki ért meg. 
kegyetlen bilincs, amit hordasz.

Talán, ha Ady gyötrődött így, 
viaskodva a démonokkal, 
szaturnuszi izzás a lelked, 
felfogni szinte lehetetlen.

Akarattyán a csillagokra 
szívszorongva úgy néztél este, 
tűnődve érted-e a titkát 
Gilgamesnek, Mózes szavának?

Merev görcsökben kezed, lábad 
úgy zsibbadt össze fájdalommal, 
de daloltál, mert dalolni kell: 
zengett az égő csipkebokor!

S ég, zeng azóta mindörökre 
meg-megújuló fénnyel, lánggal, 
mutatva végtelen az Isten, 
és végtelen maga az ember.

CSANYI LÁSZLÓ

Szabatosan megfogalmazott, tudós felszólalások hangzottak el előttem, ami
lyenre én nem készültem, s így csak hevenyészve tudom megtoldani az el
mondottakat. Nem akarom ismételni mindazt, ami előttem már elhangzott, 
annyit mégis szabad legyen hozzátennem: Tüskés Tibor Kodolányi-könyve 
valósággal revelációként hatott rám, hisz elsőként tárta fel egy ellentmon
dásosságában is kivételesen gazdag élet vektorait, biztos fölkészültséggel, 
tiszteletet érdemlő tárgyilagossággal.

Ami megjegyezni valóm van, egy kicsit távolabbról kezdem. Amikor 
Thomas Mann és Kerényi Károly levelezését olvastam, fájdalommal gon
doltam arra, hogy nálunk alig van nyoma az ösztönző barátságoknak, a test
vércsillagok kölcsönös vonzásának. Éppen ezért örültem annak, hogy Tüskés 
Tibor érdemének megfelelően foglalkozik azzal a szereppel, amit Várkonyi 
Nándor töltött be Kodolányi egyes regényei keletkezésénél. Az irodalmi al
kotások általában nem úgy jönnek létre, hogy valaki gondtalanul leül az 
íróasztalához: az invenciót kár lenne misztifikálni, nem önmagában van. Ko
dolányi pályájának második fele például elképzelhetetlen Várkonyi Nándor
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nélkül, s ebből a szempontból teljesen közömbös, hogy a Szíriát naprendszere 
jó, vagy csak közepes regényeket inspirált-e, mert az a fontos, hogy nélküle 
mindenképp szegényebb lett volna Kodolányi világképe. Egyébként nem 
tudom, hogy Kodolányi azonos értéket jelent-e Thomas Mannal, de abban 
egészen biztos vagyok, hogy Várkonyi Nándor jelentősége, ösztönzése leg
alább annyit jelent, ha ugyan nem többet, mint Kerényi Károlyé.

Egy másik megjegyzésem. Sokan és szívesen beszélünk arról, hogy mi
lyen ellentmondásos művész volt Kodolányi. Ez bizonyára így van, s az is 
lehetséges, hogy zaklatott idegállapotának kórrajza szerepelhetne egy orvosi 
példatárban is. De vajon csak Kodolányi volt ellentmondásos? Mindenek
előtt maga a kor, s ha korától függetlenül nézzük Kodolányit, a kép könnyen 
megtéveszthet. Csak egyetlen példát. Jól emlékszem, egy zsurnaliszta, aki a 
Nomád álnevet használta, a negyvenes évek elején még attól sem riadt vissza, 
hogy Kodolányi testi nyomorúságát próbálja nevetségessé tenni. Ilyen légkör
ben, amikor semmi ízlés, a lovagiasság legcsekélyebb játékszabálya sem ér
vényesül, csoda-e, ha az is elveszti türelmét és arányérzékét, aki messze ma
gasan tudja magát fogcsattogtató támadói fölött. Irodalomtörténetünk egyik 
adóssága, hogy megírja ennek a kornak -  így mondanám -  indulat-történetét, 
föltárva azokat a sötét erőket, amelyek olyan kivételes művészt is képesek 
voltak deformálni, mint Kodolányi János. Ha igazságot akarunk tenni, erről 
nem szabad megfeledkeznünk.

TÜSKÉS TIBOR

Zavarban vagyok és megilletődött.
Zavaromat az okozza, hogy szerzője vagyok annak a könyvnek, amely

ről itt szó volt. Megilletődött pedig azért, mert tanúja lehettem Kodolányi 
János méltó megbecsülésének és írói elismertetésének.

A vitaülés rendezőinek figyelmét, az előadók és hozzászólók munkáját, 
valamint minden jelenlevő érdeklődését és szeretetét egy vallomással szeret
ném megköszönni.

Irodalmi tanulmányaim során mestereimtől -  kezdve a nagykanizsai 
gimnázium magyartanárától, Szomolányi József tanár úrtól egyetemi profesz- 
szoraim, Gyergyai Albert, Király István, Komlós Aladár munkásságán, Hor
váth János és Rónay György könyvein keresztül egészen dombóvári tanár- 
kollégámig, Péczely Lászlóig -  azt tanultam meg, hogy az irodalom: élet, 
s az irodalmat -  akár az életet -  szeretni kell. A szeretet -  s benne az iro
dalom szeretete -  persze nem szóvirág, nem üres lelkendezés, nem puszta 
érzés, hanem tett, cselekvés és vállalás.

Az írás és az irodalommal való foglalkozás számomra az élet szolgálata. 
Az irodalom nem „szöveg”, nem textusok gyűjteménye, nem ürügy saját 
elmemutatványaim számára. Az irodalommal való foglalkozás során számom
ra mindig a vizsgált tárgy a fontos, s nem a vizsgáló személyisége, szerepe, 
módszere.

Szenvedélyesen és mestereimtől örökölt áhítattal szeretem a magyar iro
dalmat, minden fölismert értékét, benne Kodolányi János műveit.

Könyvemben a tőlem telhető szorgalommal és igényességgel igyekeztem
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föltárni Kodolányi életútját, munkásságát, személyisége és művei ellent
mondásait, maradandó értékeit. Szeretném, ha ebből a szenvedélyes szeretet- 
ből sikerülne valamit átadni mindazoknak, akik kézbe veszik és belelapoznak 
munkámba. Szeretném, ha könyvem által Kodolányi műveinek ismerete és 
értése gyarapodna.

Könyvemet kísérletnek szántam Kodolányi roppant gazdag és változa
tos munkássága értelmezésére. Az első Kodolányi-monográfia megjelenése 
nem lezárni, ellenkezőleg, elindítani és bátorítani szeretné a Kodolányi Já
nossal kapcsolatos elemzéseket és kutatásokat. Jól tudom, ennek a munkának 
még a kezdetén vagyunk.

Külön is föl szeretném hívni a figyelmet két olyan kérdésre, amelyet 
könyvemben csak érintettem, de véleményem szerint további, bővebb kifej
tésre érdemes.

Az egyik: Kodolányi és az európai regényírás kapcsolata. Mauriac és 
Thomas Mann nevének említésével Kodolányi műveinek nemcsak lehetséges 
„tájolási irányát" kívántam jelezni, hanem azokat a magaslatokat is, ame
lyekhez műveit -  főként a társadalmi regényeket (Boldog békeidők) és a mi
tikus időkben játszódó könyveket (Az égő csipkebokor, Én vagyok) -  szerin
tem mérni lehet. Természetesen további összehasonlító irodalomtörténeti ku
tatásokkal kell eldönteni, hogyan kapcsolódik Kodolányi neve a húszadik 
századi európai regényíráshoz. Egyelőre, sajnos, művei finn, olasz, német, 
spanyol, szerb-horvát nyelvű kiadásainak külföldi kritikai fogadtatásáról alig 
van fogalmunk. Pedig a kérdés tisztázásához nemcsak azt kellene tudni, hogy 
milyennek látjuk mi az életművet, hanem azt is, hogy az milyennek látszik 
az európai irodalom közegében.

A másik kérdés: Kodolányi nyelve. Részletes -  ha tetszik: struktura
lista -  elemzésre vár Kodolányi művészi stílusa. Honnét Kodolányi műveinek 
nyelvi plaszticitása, érzékletessége, költőisége? Honnét a szerző fokozott nyel
vi tudatossága? Tudatosan vállalt fegyelem-e a mellérendelő szemlélet érvé
nyesülése, avagy a magyar nyelv és gondolkodásmód rendszeréből követ
kező sajátosság? Van-e valamiféle kapcsolat a református igehirdető maga
tartása („általam szól az Úr") és a nyelvi paralelizmus, az azonos értékű, 
mellérendelő bővítményekkel gazdagított, összetett mondattípus között? Ko
dolányi írta Móricz Zsigmond stílusáról: „Nincsenek skrupulusai. Nem is
mer nyelvtant és szabályokat. . ." Ha valakinek, Kodolányinak voltak nyelvi 
skrupulusai, ismerte a nyelvtant és a nyelvi szabályokat. Honnét van, hogy 
ez a két, nyelvében olyannyira különböző író -  egymástól eltérő nyelvi anyag
gal -  eredményében és hatásában mégis rokon -  realista, életszerű és érzék
letes -  műveket teremtett?

Ez a vitaülés, úgy vélem, Kodolányi János elismertetésének és értéke
lésének egyik állomása volt. Szeretném hinni, hogy arra is ösztönzés, hogy 
mielőbb megvalósuljon Baranyában, Vajszlón, az író szellemi szülőföldjén, 
gyermekéveinek színhelyén a Kodolányi-emlékház és -múzeum.

Végezetül idézzük föl Kodolányi János hangját, Pécsre szóló üzenetét, 
melyet halála előtt hat évvel mondott magnetofon-szalagra.
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K O D O L Á N Y I JÁ N O S

(Kodolányi János üzenetét a Jelenkor ötéves fennállása alkalmából 
hangszalagon küldte Pécsre. Teljes szövege megjelent a Jelenkor 1963. de
cemberi számában. VI. évfolyam 12. szám. 1181-1183. p. A vitaülésen az 
alábbi -  bevezető és a záró -  sorok hangzottak el.)

„Amikor most a magnetofon-készülék elé ülök, hogy néhány szót ezen 
az úton a magam hangjával üzenjek Pécsre, az emlékek olyan raja rebben 
föl bennem, hogy nem is tudom, melyikhez nyúljak, melyiket ragadjam meg, 
melyiket mondjam el önöknek, kedves hallgatóim. Mennyire szeretnék ott 
állni személyesen abban a városban, ahol tízéves koromban iskoláimat kezd
tem, és ahol még két esztendővel ezelőtt látogatóban jártam, hogy megnéz
zem -  tán utoljára nézzem meg -  ezt az olyannyira, oly forrón szeretett vá
rost, és ezt a megyét, amelyhez tartozónak érzem magam. Mondom, akkor 
talán még oda tudtam volna állni segítséggel, személyesen is, hogy az elmúlt 
időkről emlékezzem. De most már erre képtelen vagyok. Pedig milyen jó 
volna, ha az arcomon és a szememben is látnák, mennyire igazat mondok, 
amikor szülővárosomnak és szülőföldemnek Pécset és Baranyát mondom min
denki előtt. . .

Barátaim! Ha valaki elmondhatja, hogy életét, eszmélkedését, tudatát és 
tudását, élményeit, emlékeit, indulatait, szeretetét és gyűlöletét, élete mun
káját és műveit -  műveit, amelyek sok-sok sűrű kötetre szaporodtak évtize
dek során -  egy városnak és egy földnek köszönheti, azt én itt most elmon
dom és kimondom. És ha az első csepp anyatejet nem itt szívtam is magam
ba, de az eszméletnek, a lelkesedésnek, a jót- és nagyotakarásnak, a szere
tetnek és a vállalásnak első csepp, bár keserű tejét -  anyatejét -  itt szívtam 
Baranyában, itt szívtam Pécsett. És itt szívtam a virágoknak és gyümölcsök
nek zamatos levegőjét is, amely a költőt éltette és táplálta bennem, azt az 
öregembert, aki most másképpen nem tehetvén, a hangját küldi el önöknek 
és a kézfogását. Isten velük."

SZEDERKÉNYI ERVIN

Ülésünket annak tudatában kezdtük, hogy nehéz feladat előtt állunk, mert 
témánk, Kodolányi János élete és művészete rendkívül bonyolult és ellent
mondásos, kezdettől mindmáig viták kereszttüzében áll, megítélését nemegy
szer szélsőséges elfogultságok, egyoldalúságok jellemzik. Vannak feltétlen hí
vei, akik ellentmondásairól, hibáiról nem vesznek tudomást, és vannak, akik 
mereven elutasítják, érdemeit, értékeit sem méltatják.

Vitaülésünk legfőbb érdeme, hogy nem törekedett az életmű valóságos 
ellentmondásainak feloldására, s mentes maradt a szélsőséges elfogultságtól 
is. Az írói pálya és az alkotói életmű teljességére, csorbítatlan egészére fi
gyelt, ezért volt képes új megfigyelésekkel, értékes megállapításokkal hozzá
járulni a valóban hiteles Kodolányi-portré rajzolásához. Az előadásokat és
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a hozzászólásokat ugyanakkor nem a hűvös, álobjektív tárgyilagosság jelle
mezte, hanem valamennyit áthatotta a Kodolányi iránti mélységes tisztelet 
és megbecsülés.

Kodolányival szembenézni Pécsett és Baranyában nem csupán elvont 
tudományos feladat, hanem egyszersmind alkalom és kényszer önmagunk, 
múltunk és jelenünk jobb megismerésére, s a szembenézés a nemzeti önis
meret szempontjából sem tanulság nélkül való. A regionális és a nemzeti 
önismeret igénye kívánja meg a hazug illúziók és provinciális elfogultságok 
mellőzését, s ez teszi kötelességünkké, hogy éppen mi szorgalmazzuk az „iga
zi Kodolányi" felmutatását.

Ennek példája Tüskés Tibor úttörő jelentőségű Kodolányi-monográfiája, 
amelyre vitaülésünk épült. Az előadások is megerősítették a kitűnő könyv 
legfőbb erényeit: igazságkereső szenvedélyét, tudós tárgyilagosságát és ala
posságát, tárgyának átfogó, az ellentéteket is érzékelő szemléletét, amelyet 
végigkísér ugyanakkor a hűséggel őrzött személyes kapcsolat melegsége.

Kodolányi-ülésünk is. Tüskés Tibor könyve is az erősödő pécsi tudo
mányos és irodalmi élet egymást erősítő összekapcsolódásának reményekre 
jogosító, eredményes, szép példája. Értéküket az adja, amennyit az egész 
magyar kultúrának nyújtani tudnak.
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A Kodolányi család vajszlói lakóháza

Kodolányi János első könyvének 
címlapja
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Kodolányi János (1925.)

Veres Péter, Várkonyi Éva, Várkonyi Nándor, Kodolányi János és Várkonyi Nándorné
Pécsett 1942-ben

128



Kodolányi kézírásos feljegyzése 
Teleki Pál öngyilkosságáról

A Suomi c. Kodolányi-kötet 
címlapja

Kodolányi János (1952)9 129



LANTOS JÓZSEF:

FELVÉTELI VIZSGÁK A FELSŐFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN

Korábbi hasznos tapasztalatok alapján az Oktatási Minisztérium úgy intéz
kedett, hogy az egyetemi, főiskolai felvételi vizsgákon ez évben is működ
jenek közre középiskolai tanárok. Pécsett összesen öt felsőfokú intézetben 
és a Kaposvári Tanítóképzőben vettek részt középiskolai tanáraink a felvé
teli bizottságok munkájában. Nem volt könnyű feladat. Egy héten át alapos 
figyelmet, felelősségteljes munkát igényéit.

Hasznos tanulságok, értékes tapasztalatok olvashatók a jelentésekből 
és hangzottak el egyéni beszélgetések során. A résztvevő tanárok és a közép
iskolai munkaközösségek is hasznosítani kívánják mindezeket, nem várakoz
va központi ajánlásokra.

A megyei összesítést -  a középiskolai tanárok jelentései alapján -  Litkei 
József középiskolai főelőadó állította össze. Az Oktatási Minisztérium ki
emelt feladatként adta, hogy tanáraink közreműködésükkel is biztosítsák a 
tananyagcsökkentés előírásainak tiszteletben tartását s azt, hogy a jelent
kezők tudásának megállapítását a középiskolai törzsanyag segítségével vé
gezzék. De ezen túlmenően sokat mondanak azok a pedagógiai tanulságok is, 
amelyek a vizsgáztatás körülményeire, a felvételi vizsgák pszichikus légkö
rére utalnak.

Valamennyi felvételi bizottságban azt tapasztaltuk, hogy nyugodt körül
ményeket teremtettek a vizsgákhoz. A kérdező tanárok barátságosak, segítő 
szándékúak voltak.

A bizottságokban tevékenykedő középiskolai tanárok és a bizottságok 
többi tagja között hasznos tapasztalatcsere bontakozott ki. „Valóban teljes 
jogú tagja voltam a bizottságnak" -  írja egyik résztvevőnk. A vizsgafeszült
séget, a túlfokozott stresszállapotot emberségesen igyekeztek tompítani, fel
oldani.

Az általunk is képviselt bizottságban -  egy-két kisebb kivételtől elte
kintve -  gondosan figyelembe vették a tananyagcsökkentéssel kapcsolatos 
utasításokat. Ez a törekvés az anyag terjedelmére vonatkozott. Egy-egy téma
körön belüli mélység vizsgálata azonban teljesen a kérdező tanártól függött.

Természetes, hogy a tankönyvi szöveg jó megértése kellő olvasottságot 
kíván, és a pályairányulás bizonyos fokú szakirodalmi tájékozottságot is fel
tételez. Ennek határait azonban körvonalazni kellene, akár ajánlott szakiro
dalom feltüntetésével. Ezt a megállapítást főleg a Pécsi Orvostudományi 
Egyetemen szerzett kedvező tapasztalatok bizonyítják. Sajnos, ettől eltérő
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tapasztalatokat szerezhettünk a Tanárképző Főiskolán egyes szakokon (biol.- 
földrajz, földrajz-rajz, földrajz-testnevelés, mat.-pedagógia, német), ahol alig 
akadt olyan tanuló, akivel szakmai beszélgetést lehetett volna folytatni, olvas
mányairól beszélgetni.

A z e g y e s  b izo ttságok b an  ig y ek ez tek  o lyan  k érd ező  tan árok at b eá llítan i, 
ak ik  ren d elk eztek  k ö zép isk o la i gyak orla tta l, v a g y  ism erik  a k ö z é p isk o la  tan
terv i anyagát.

Az alkalmazott kérdéstechnika nagyon eltérő. Világos, lényegre irányuló 
és esetenként egyszerre több dolog felé irányuló kérdés is akadt. A jelöltek 
húzták a tételeket. Általában 4 fő volt egy teremben, kivételt képez az Or
vostudományi Egyetem és a Jogtudományi Kar, ahol egy-egy fő jelent meg 
a bizottság előtt. Itt a felkészülési idő is rövid volt.

A tananyagcsökkentés jótékony hatását nem lehetett érzékelni a vizsgá
kon. A kritikus anyagrészek változatlanul gyengén mennek. Nagyobb elmé- 
lyültségnek, olvasottságnak nem látni nyomát. Feltűnően sok azoknak a fel
vételizőknek a száma, akik kellő önkritika nélkül, kettes, hármas szaktárgyi 
jegyekkel jelentek meg a felvételi bizottságok előtt. Ilyen előzmények után 
érthető a sok nullás dolgozat. (Pl. Tanárképző Főiskola, német szak.)

Az iskolák többsége nagyon gondos, tárgyilagos személyiségrajzot ké
szített a jelöltekről. Néhány szakközépiskolában hasznos törekvés, hogy a 
szakirányú továbbtanulás esetén az adott szaktárgyakból részletes jellemzést 
ad a tanár (Művészeti Szakközépiskola, Pécs). Negatív tapasztalatok is adód
tak:

A személyiséglapon olyan tulajdonságok meglétét emelik ki a jellemzés
ben, amivel a gyerek, saját bevallása szerint, soha nem rendelkezett. Pl.: 
„Különösen történelmi folyóiratokat olvas rendszeresen" írja az osztályfőnök. 
A vizsgabizottság elnöke eziránt érdeklődve meglepődik, mert egyetlen egy 
folyóiratot sem tud az adott szaktárgyból megemlíteni (Tanárképző Főiskola, 
Pécs).

Pontatlanul ítélik meg azt, hogy az illető fizikai dolgozó gyermeke-e 
vagy sem.

Sok az átfedés a KISZ és az osztályfőnöki jellemzések között. Sajnos 
a KISZ-jellemzések többsége egyszerűen a különböző akciókban való rész
vétel felsorolása.

Több személyi anyagból nem derül ki, hogy az illető milyen erkölcsi, 
akarati tulajdonságokkal rendelkezik. Hogyan készült a leendő pályára, hi
vatásra? Milyen az életvitele, önismerete? A javaslatokat a vizsgabizottságok 
az esetek többségében figyelembe vették. Újdonság volt, hogy Pécsett, a fog
orvosi karon először pályaalkalmassági vizsgálatot is végeztek. Hasonlóan 
sikeresnek mondható a Tanárképző Főiskola testnevelés és rajz szakán tartott 
alkalmassági vizsga is.

A Jogtudományi és a Közgazdaságtudományi Egyetemeken a pályaal
kalmasságot vizsgáló tesztet fáradtan írták a gyerekek. Ilyen körülmények 
között nem ad igazi képet a jelölt alkalmasságáról. A tanulók önéletrajza 
felületes. Szerkesztésében is kifogásolható.

Nagyon sok, a pedagógus pályára alkalmatlan, gyenge szaktárgyi előme
netellel bíró tanuló jelentkezett a Tanárképző Főiskolára, tanító- és óvónő
képzőbe. Kár, hogy ezek többségét az iskoláztatási bizottságok javasolták! 
Alkalmas-e emberileg vagy sem? Erről nem szólnak! Magyar irodalomból 
a tényanyagot tudják ugyan, de műelemző, összehasonlító készségük bi
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zonytalan. Bizonyos fogalmak ismerete nagyon hiányos (reneszánsz, huma
nizmus, szimbolizmus, impresszionizmus).

A mondanivaló logikus megszerkesztésével adósak maradtak. Vázlatot 
nem készítenek. Világirodalmi kitekintésük alig van. A mai magyar iroda
lomban való tájékozottságuk lehangoló. Az olvasottakról ritkán tudnak ön
álló véleményt kialakítani. Nehézkesen fogalmaznak, stílusuk színtelen, erőt
len. A helyesírásban némi javulás tapasztalható a korábbiakhoz viszonyítva. 
A jelöltek közel 50%-ánál a gondolkodó, elemző, összehasonlító készség 
gyengébb a történelmi tényismeretnél. Ök az összefüggéseket erős tanári ve
zetéssel fedezik csak fel, de érvelni, bizonyítani nem tudnak. A topográfiai 
ismeretek hiányosak. Az aktuális politikai kérdéseket a többség ismeri ugyan, 
de előzményét, politikai hátterét, következményeit nem képes fejtegetni. 
(A kaposvári Tanítóképző Intézet jelentésében külön kiemeli a szigetvári 
Zrínyi Gimnázium és a Leöwey Klára Gimnázium diákjainak történelmi tájé
kozottságát.)

A nyelvi szakon tapasztalták, hogy a tagozatos (orosz nyelv) osztályok
ból jött tanulókkal lehetett érdemben beszélgetni. A többi vizsgázó alig volt 
képes a tankönyvi szövegtől elszakadni. Nyelvtani ismereteik nagyon bizony
talanok.

A német felvételire jelentkezett 80 főből csak 1/3-a készült a vizsgára. 
Sajnos, a többség „eljött" kellő önkritika nélkül. Meglepően sok nullás dol
gozat született. A fogalmazási készség gyenge.

Matematikából a felkészülés erősen a feladatmegoldásra irányul. Ez 
érezhető is volt, főleg a rutinfeladatoknál. Az ötletes egyéni megoldások 
száma kevés.

Bizonyos alapfogalmak (logaritmus, négyzetgyök, szögfüggvény stb.) 
ismerete bizonytalan, mechanikus. Még a legjobbak is pontatlanul használ
ták a matematika nyelvezetét. A jelöltek többsége képtelen volt a közép
iskolai anyag legismertebb tételbizonyításait levezetni. (Ezt elsősorban a Ta
nárképző Főiskolán tapasztaltuk.) A Pollack Mihály Műszaki Főiskola fizika 
írásbeli feladatai komoly követelményszintet támasztottak.

A geometriai optikából vett feladat látszólag egyszerű, de mégis félre
vezető volt. A Boyle-Mariotte törvény alkalmazására nagyon bonyolult fel
adatot adtak. Meghaladta a középiskolai színvonalat a kondenzátor töltésével 
kapcsolatos feladat is. Hat feladat, 15 alkérdéssel mennyiségileg sok! (A szili- 
kátvegyigépész szakra jelentkezett 63 tanuló közül 13-an nullás, 33-an elég
séges, mindössze 10-en közepes dolgozatot írtak. 16 vizsgázónak a matema
tika írásbelije is 0.)

Jobb tapasztalatokat szereztünk a POTE fizika vizsgáin, annak ellenére, 
hogy a színvonal itt is magas volt és a dolgozatok átlaga 2,7 körül mozgott.

G on d ot o k o zo tt a fén ytan . N em  ism erték  a fén y  term észetét. A z a tom 
fiz ik a i ism eretek  is  e lé g  h ián yosak . A z  a la p fo g a lm a k  (fajhő , k ilo p o n d , se 
b esség , fé n y iv  stb .) fe lü le te s  ism erete  a lo g ik u s  g o n d o lk o d á st is la b ilis sá  tette. 
A z ism eretek  a lk a lm azására  n agyob b  g o n d o t k e ll ford ítan i.

Biológiából a legtöbb hiányosság az idegrendszerrel, szabályozási mecha
nizmusokkal és a biokémiai témákkal kapcsolatosan mutatkozott. Fogalmaik 
pontatlanok. A tantervi anyagot többnyire a tankönyv szintjén ismerik. Ezek 
mélyebb megértése, az összefüggések meglátása a többségnél hiányzik. Az 
ábrákkal nem foglalkoznak, ezek információit nem veszik figyelembe. A ta
nulók a tényeket igyekeznek rögzíteni. Ezek megértése, alkalmazása hiány
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zik. Sajnos ezt a törekvést kínálják a különböző korrepetálások is. A fenti 
megállapítások az orvostudományi egyetemre és a tanárképzőre is vonatkoz
nak. Az egészségügyi szakközépiskolások szakmai elméleti anyagismerete 
megfelelt a követelményeknek.

A jelöltek többségének erősen kilúgozott „tankönyvi” ismerete van. 
Ez többnyire leíró jellegű. A szóbeli feleletek során elemző, összehasonlító, 
rendszerező, okságot feltáró problémafeldolgozás csak elvétve akadt. A tan
könyvízű magolás révén szerzett ismeretek közös ismertetőjele volt, hogy 
a vizsgáztató megkockáztatta néhány gondolkodtató kérdés feladásával a 
tanulót ismereteinek alkalmazására késztetni, esetleg egy más aspektusú téma 
vázolására. A gyerekek elvesztették biztonságérzetüket, lázasan kutattak 
a tankönyv elveszített fonala után.

A középiskolák többségében az egyetemi előkészítés a feladatok meg
oldására, tesztek kitöltésére szorítkozik. Ennek az egyoldalú munkának szo
morú következménye, hogy gyermekeink rossz stílusban, gyenge kifejező- 
készséggel, alig hallhatóan közlik mondanivalójukat. Nem tudnak érvelni, 
bizonyítani, szépen előadni.

A jelöltek politikai, gazdasági tájékozottsága nagyon hiányos. Többen 
nem ismerik országunk vezetőit, nem tudnak fontos párt-, KISZ- és állami 
határozatokról, tájékozatlanok a KISZ-élet mindennapos problémáiról stb.

A természeti földrajzi tételek alapos oksági összefüggéseit nem tudják 
kifejteni. A fizikai, kémiai törvényszerűségeket nem elemzik. Feleletük erősen 
leíró jellegű.

A jelöltek gazdaságföldrajzi készületlensége ennél is szembetűnőbb. Nem 
ismerik az egyes témák kifejtésének algoritmusát. A társadalmi munkameg
osztás egyes ágait és ágazatait nem tudják logikusan összekapcsolni. A ter
mészeti és társadalmi telepitő tényezők részletes elemzése helyett ezek hiá
nyos felsorolását adják csupán.

A KGST komplex programja, a két- és többoldalú kapcsolatok területi 
és gazdasági értelmezése nem megy. Topográfiailag nagy a bizonytalanság.

Az érintett jelöltek pedagógiai tényismerete kevés. Ez érthető is, mivel 
középiskolában ilyen tantárggyal nem foglalkoznak a tanulók. A felvételi 
tételek túl általánosak. A szakfolyóiratokat nem olvassák.

A gyakorlati vizsgát alkalmassági vizsgálódás előzte meg a testnevelés
nél. Itt nagyon sok tanulót kiszűrtek. Ennek ellenére a 234 pályázó közül 67 
fő 0 pontot ért el, 51 jelentkező pedig minimálisan 2 pontot szerzett. A je
lentkezettek 50%-a tehát nem alkalmas testnevelő tanári pályára. Felvetődik 
a kérdés, hogy ilyen teljesítmények mellett miért jelentkeztek?

A bizottságokban résztvevő középiskolai tanárok megállapításából, a 
megjegyzésekből és az elemzésekből néhány javaslatot, észrevételt is továb
bítottunk az Oktatási Minisztériumba.

-  A szóbeli vizsgán a verbális teljesítmények mellett vizuális feladatok 
megoldása is helyet kaphatna. (Ábrák, dia-képek elemzése, kísérletes 
szituációk ábrázolása és értékelése.)

-  A tankönyvön túli elbeszélgetéshez jelöljék meg az ajánlott biblio
gráfiát. Ez így behatárolható és kellő mélységet is feltáró vizsgáló
dásnak lehetne az alapja. Egyéb tárgyakra is kiterjeszthetnénk!

-  A felsőoktatás szakembereit hívjuk meg középiskolai érettségi vizs
gákra elnöknek vagy megfigyelő tanárnak. Ezzel még jobban meg
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ismerhetik a középiskolák belső atmoszféráját, követelményszintjét, 
nevelési és didaktikai törekvéseit.

-  A pályaalkalmassági vizsgálatokat megfelelő szakemberek végezzék!
-  A jelenlegi pontrendszer miatt hátrányban vannak a magas követel

ményszintű tagozatos osztályokból jövő diákok a liberálisabban 
elbíráltakkal szemben. Az egyes iskolákban uralkodó jó értelemben 
vett „szigorúság" sújtja a jelölteket azokkal szemben, akik „aján
dékba" kapták a jegyeket.

-  A ponthátrány a szóbelin már behozhatatlan! Ez így nem igazságos!
-  A felsőfokú intézmények közöljék elvárásaikat a tanulók személyi 

anyagával, a jellemzésekkel kapcsolatban. A szaktanár is írjon né
hány utaló mondatot a jellemzésekhez. Szakmailag javasolja-e vagy 
sem a továbbtanulást. Ezt írja alá!

-  Akinek egyik írásbeli dolgozata nullás, ne engedjék szóbelire. Ez 
nevelési szempontból is fontos lenne. A pályázónak tudomásul kell 
vennie, hogy mindkét választott tárgyból megfelelő teljesítményt kell 
nyújtania ahhoz, hogy a siker reményével induljon.

-  A középiskolákban nagyobb súllyal kell foglalkozni a pályairányí
tással, önneveléssel, önkritikával.

Felvetődik a kérdés, hogy sokan hogyan mehettek el ilyen felkészült
séggel a felvételire.

A diákok nagy része nem ismeri a pontozásos rendszert. Rosszul számí
tották ki hozott pontjaikat.

Érdemes felfigyelni a pedagógusképző intézményekbe jelentkezett diá
kok alacsony színvonalú felkészültségére. Ez a tendencia ugyanis súlyos kö
vetkezményekkel járhat.

Iskolánk a pályairányítás felelősségteljes munkájában hasznosítsák e né
hány tapasztalatot, hogy valóban a legrátermettebbek kerülhessenek a felső
fokú intézményekbe. S nem utolsó sorban a mondottakkal is hozzá kívánunk 
járulni a felvételi vizsgák nyíltságához, hogy az érintettek körében is meg
nyugvással fogadhassák a felsőfokú intézmények felvételi döntéseit.
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DR. KOMANOVICS JÖZSEF

BARANYAI KISKÖZSÉGEK LAKÓINAK ÁLLÁSFOGLALÁSA AZ APRÓ FALVAK 
JÖVŐJÉRŐL, AZ ELVÁNDORLÁS MÉRTÉKÉRŐL

1. A feldolgozás módjáról: A Baranya megyei Tanács Végrehajtó Bizott
sága szervezésében lefolytatott felmérés adatfelvételi lapjának 17. kérdése így 
hangzik: „Mi az Ön véleménye az aprófalvak jövőjéről, az elvándorlás mér
tékéről?" A kérdésre adott választ a kérdezőbiztosok csak az elhangzottak 
pontos lejegyzése után kódolták. Mivel a válaszok mind megfogalmazásukat, 
mind tartalmukat tekintve lényegesen szélesebb skálán mozogtak, mint a 
kódoláshoz készített válaszlehetőségek, ezért a feldolgozás során elkerül
hetetlennek mutatkozott az adatfelvételi lap szóban forgó részének -  és né
hány összefüggésének -  e sokszínűséget, illetve vélemény-gazdagságot is tük
röző feldolgozása.

A kérdőívek darabonkénti áttanulmányozása mellett szólt továbbá az 
a körülmény -  amelyre a kutatás közben derült fény hogy a kérdezőbizto
sok kódolása viszonylag sok esetben jelentős anomáliát mutatott a lejegyzett 
szöveghez viszonyítva. Részben tehát a válaszok változatosságának, hangu
latának, tartalmi gazdagságának és ellentmondásosságának érzékeltetése, 
amely az értékelést tartalmi tekintetben is jelentősen befolyásolja, részben 
pedig bizonyos korrekciók elvégzése érdekében szükségessé vált valamennyi 
kérdőív hagyományos módszerrel történő feldolgozása.

2. A z ap ró fa lvak  jö v ő jé v e l, az  e lván d orlás m érték ével k a p cso la to s v á 
la sz o k  m e g o sz lá sa :

A feldolgozás során átvizsgált és részben korrigált mintegy 1300 érté
kelhető kérdőív adatai alapján az alábbi kép rajzolódott ki.

A megkérdezettek:
1. -  28,0%-a szerint az aprófalvak nem fognak megszűnni;

a gépi adatfeldolgozás szerint: 23,6%.
2. -  9,2%-a szerint megszűnésüket meg kell akadályozni;

a gépi adatfeldolgozás szerint: 9,1%.
3. -  8,3%-a szerint 5-10 éven belül várhatóan megszűnnek;

a gépi adatfeldolgozás szerint: 10,8%.
4. — 28,4%-a szerint csak évtizedek múlva szűnnek meg;

a gépi adatfeldolgozás szerint: 19,8%.
5. -  4,5%-a szerint megszűnésüket és az emberek jobb körülmények közé

költöztetését államilag támogatni kellene; 
a gépi adatfeldolgozás szerint: 6,2%.
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6. -  16,9%-a nem tudott véleményt nyilvánítani;
a gépi adatfeldolgozás szerint: 24,6%.

7. -  3,9%-a pedig nem adott választ;
a gépi adatfeldolgozás szerint: 3,9%.

A fenti adatokból — amelyekből az „egyéb véleménye van" válaszokat 
a szövegtől függően a fenti 7 pont valamelyikébe kódoltuk -  világosan kitű
nik, hogy a megkérdezettek közül legtöbben (ez nem egyenlő a többséggel!) 
határozottan úgy vélekednek, hogy az aprófalvak fennmaradnak. Ehhez ele
gendő szemügyre venni az első pontra adott válaszok százalékos megosz
lását, ami önmagában is meggyőző. Az első válaszlehetőség értékéhez -  tar
talmi hasonlatosságuk miatt -  azonban jórészt hozzászámíthatjuk a máso
dikét is, melyek együttesen már közel 38%-ot tesznek ki.

A fenti adatokból az is kiolvasható, hogy a megkérdezettek viszonylag 
elenyésző százaléka kívánja a falvak állami segítséggel történő megszünte
tését (4,5%).

A kisközségek várható jövőjét illetően, ehhez a véleményhez állnak közel 
azok, akik 5-10 évre teszik a megszűnés terminusát (8,3%). Sőt -  mecha
nikusan a kódolás szerint -  ide sorolhatjuk azokat a véleményeket is, amelyek 
szerint az aprófalvak -  ha évtizedek múlva is, de — meg fognak szűnni 
(28,4%). Ha ez utóbbi három értéket összegezzük 41,2%-os arányt kapunk, 
amely formálisan magasabb az aprófalvak megszűnését tagadókénál (38,0%).

Szembetűnő, hogy a megkérdezettek viszonylag jelentős százaléka nem 
tudott véleményt nyilvánítani (16,9%), illetve nem adott választ (3,9%) e 
húsbavágó kérdéssel kapcsolatban.

A kódolás eredményeit mechanikusan alapul véve, a fenti adatok azt 
tanúsítják, hogy az aprófalvak jövőjével kapcsolatban a megszűnést -  mód
ban és időben ugyan eltérően -  vallók véleménye a leggyakoribb, de ez sem 
többségi vélemény, mint ahogy a fennmaradást vallóké sem az, nem is szólva 
azokról, akik nem tudtak vagy nem akartak véleményt nyilvánítani.

Ezek után fel kell tennünk a kérdést, hogy van-e egyáltalán többségi 
vélemény e kérdéssel kapcsolatban, és ha ilyen létezik, melyik alternatívát 
részesíti előnyben. Mielőtt azonban e kérdésre megkísérelnénk a válaszadást, 
alternatívánként, részletesen és sokoldalúan elemeznünk kell azokat a szö
veges válaszokat, amelyek a fenti -  már részben korrigált -  kódolások alap
jául szolgáltak, de amelyek árnyaltságuk, sokrétűségük, ellentmondásosságuk 
stb. révén sok tekintetben új irányba terelik értékelésüket a megkérdezettek 
többségének tényleges álláspontját illetően, az aprófalvak jövőjével kapcso
latban.

3. Az aprófalvak jövőjével, az elvándorlás mértékével kapcsolatos vála
szok, illetve indoklások elemzése.
a) „A z ap ró fa lvak  nem  fo g n a k  m egszű n n i."

Az aprófalvak megszűnését tagadók leggyakoribb érvei:
-  jönnek a szapora cigányok, és ők fogják benépesíteni a falvakat;
-  amennyien távoztak a községből, ugyanannyian jöttek;
-  a falvak létszáma változatlan, sőt a cigányok révén növekvő;
-  nagyon sokan építkeznek;
-  csak nagyon kevesen költöztek el a községből;
-  a község megmarad, mert van bekötő útja;
-  van megfelelő munkalehetőség;
-  megállt az 1959-et követő elvándorlási hullám;
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-  az idősebbek ragaszkodnak otthonukhoz;
-  közel fekszik a falu nagyobb helységhez (pl. Sásd, Harkány stb.);
-  jó a falu fekvése;
-  a fiatalok nem végleg távoznak, tanulmányaik befejezése után ismét 

visszatérnek;
-  a falu összeépül víkendteleppel;
-  van a falunak autóbusz-közlekedése;
-  egész életük munkája a házban van;
-  nem megy el senki, a fiatalság sem, ha szórakozhat;
-  szeretnek itt élni az emberek;
-  van létjogosultságuk a kisközségeknek;
-  fejlődnek a kisközségek;
-  most is jönnek újak a faluba.
A fentieken kívül szórványosan találkoztunk még egyéb véleményekkel 

is, mint pl.: — az alföldi tanyák sem szűntek meg, sőt újabban azokat is tá
mogatják; a városokban nem találnánk fel magunkat; itt könnyebb házat 
építeni; innen is be lehet járni a városba dolgozni; nincs elzárva a többi köz
ségtől; ekkora falu nem halhat ki; a falu anyagilag jól áll; mindig lesz
nek, akik szerényebb körülmények között kívánnak élni; aki megszokta 
a falut, nem szívesen megy el; a község népe nagyon szorgalmas stb.

Az aprófalvak megszűnését tagadók általában megfogható -  s általuk 
elégségesnek ítélt — indokokkal támasztották alá véleményüket, egészen mi
nimális számban azonban akadt olyan indoklás is, amely pusztán a reményre 
épített. (Pl. támogatás megvédi, út kell, orvos kell, s megmarad a falu stb.) 
Ez utóbbi azonban -  a szóban forgó kategória esetében -  szinte teljesen el
hanyagolható.
b) „ M eg szű n ésü k et m eg  k e ll akad ályozn i."

A z  ap rófa lvak  m eg szű n ésén ek  m egak ad ályozására  v o n a tk o zó la g  az
alábbi vélemények a leggyakoribbak:
-  a tanácsok fejlesszék, támogassák az aprófalvakat;
-  építsenek bekötőutakat;
-  jobb munkalehetőséget kell teremteni;
-- több k u ltu rá lis le h e tő ség e t k e ll b iztosítan i;
-  jobb körülményeket kell kialakítani;
-  jobb ellátást kell nyújtani;
-  adjanak építési engedélyeket.
Szórványosan olyan vélemények is elhangzottak, mint pl.: szórakozási 

lehetőség kell; a környékre telepítsenek ipart; orvost a faluba; jobb közle
kedést kell kiépíteni; javítani kell a szociális körülményeket, védetté kell nyil
vánítani az aprófalvakat stb.

A fenti válaszadók véleményeiből kitűnik, hogy meggyőződésüket rész
ben dédelgetett reményeik, illetve vágyaik esetleges megvalósítására építet
ték. Bár indoklásaikban többnyire meglevő dolgokra hivatkoznak, amelyekből 
szeretnének többet, jobbat, mégis azt kell mondanunk, hogy válaszaik egy 
részében bizonyos fokú reménytelenség kap hangot, ezért e kategóriának ki
sebb hányadát át kell sorolnunk azok közé, akik -  mivel a fenti igények 
aligha teljesülnek -  azt vallják, hogy pár évtized múlva elnéptelenednek az 
aprófalvak.
c) „5-10 éven belül várhatóan megszűnnek."

Az aprófalvak közeli megszűnését leggyakrabban azzal indokolták, hogy
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-  a fiatalok elmennek dolgozni, csak az öregek maradnak;
-  nincs út;
-  hamarosan elnéptelenednek;
-  a városban sokkal jobbak a lehetőségek;
-  nagy a városok elszívó hatása;
-  még sok felnőtt is elhagyja a falut;
-  nincs megfelelő munkalehetőség;
-  nincs buszjárat;
-  nincs megfelelő ellátás;
-  általában rosszak a körülmények.
Szórványosan egyéb válaszok is olvashatók, mint pl.: nincs vasút; nincs 

orvos; csak a cigányok maradnak; nincs gyógyszertár; nem érdemes ide 
befektetni; nem építenek, csak átalakítanak stb.

Ez utóbbi kategória esetében az indokok általában összhangban állnak 
a konklúzióval, bár bizonyos nosztalgia is kicsendül a válaszok egy részéből, 
ez azonban nem olyan mértékű és irányú, hogy arányukat észrevehetően 
módosítaná.
d) „Csak évtizedek múlva szűnnek meg."

A viszonylag távoli megszűnéssel kapcsolatban az alábbi indoklásokkal 
találkoztunk:
-  a fiatalok kulturális, szórakozási és munkalehetőségek hiánya miatt 

nem maradnak itt;
-  nincs munkalehetőség;
-  rosszak a körülmények;
-  nincs köves út;
-  a cigányság betelepülése sem menti meg az aprófalvakat;
-  nem fejlesztik ezeket a községeket;
-  nincs kulturálódási lehetőség;
-  sokan elvándorolnak;
-  nem adnak építési engedélyt;
-  aki teheti, elhagyja a községet;
-  az aprófalvak előbb-utóbb kihalnak;
-  mindenki igyekszik a központ felé;
-  nő az üres lakások száma,-
-  nem divat ma a gyerek.
Másfelől azonban -  megközelítőleg a fentivel azonos arányban -  olyan 

érvek is elhangzottak, amelyekből az világlik ki, hogy a megszűnésről távol
ról sincsenek meggyőződve, s a kérdés kapcsán kifejtett indokaik kifejezetten 
a megszűnés ellen szólnak.
Pl.: -  nagyszámú cigány érkezik a községbe;

-  az idősebbek nem vágyódnak el, ők ragaszkodnak falujukhoz;
-  sokan nem szívesen mennének el;
-  lesz olyan, amelyik megszűnik, de ez nem;
-  sokan idetelepülnek;
-  lehet talán, de nem biztos, hogy megszűnnek;
-  a korábbi nagy elköltözési hullám (1959) leállt;
-  a jó sorsú emberek nem mennek el;
-  a fiatalok helyett mások jönnek;
-  még sok a fiatal az aprófalvakban;
-  javult a közlekedés;
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-  itt elég jól gazdálkodnak;
-  szeretnek itt élni az emberek;
-  közel a város;
-  még sokan építkeznek;
-  annyi jó ház van, kár lenne lebontani;
-  lehet, hogy két falu egyesül.
Ez utóbbi indoklások arra engednek következtetni, hogy a válaszadók

nak mintegy a fele -  a korrigált kódolás dacára -  nem sorolható mechani
kusan a cím szerinti kategóriába. Ez utóbbiak annyira kitolják az aprófalvak 
megszűnésének idejét, illetve olyan érvekkel támasztják alá mindezt, ame
lyek sokkal inkább cáfolják, mint bizonyítják a kódolás szerinti véleményt, 
következésképpen ez utóbbiakat -  tényleges, nem pedig formális meggyőző
désüket tekintve -  az első kategóriához kell sorolnunk.
e) „Az aprófalvak megszűnését és az emberek jobb körülmények közé köl

töztetését államilag (központi erőből) is segíteni kellene."
Az állami segítséget igénylők leggyakoribb érvei, illetve ajánlásai:
-  néhány községet össze kellene költöztetni;
-  sok itt a magára maradt öreg, a fiatalok nem törődnek velük;
-  minél előbb megvalósítani, mert nincs kulturális és szórakozási le

hetőség;
-  itt nincs munka, másutt kellene biztosítani;
-  az aprófalvaknak nincs jövőjük;
-  a lakosságot a városokba kell telepíteni, ahol az építkezéshez telket 

és állami támogatást kell biztosítani;
-  mindenkit egyszerre kell elköltöztetni a községből.
E kategória -  a kódolással összhangban -  indokai alapján is úgy fog

ható fel, mint amely a legvilágosabban látja a helyzet kilátástalanságát, amely 
bármely pillanatban kész elköltözni a faluból. Ez utóbbiak szinte várják, 
hogy minél előbb vessenek véget mostoha viszonyaiknak, bár úgy tűnik, túl
zott várakozással tekintenek a felülről jövő kezdeményezés, illetve segítség 
elé.
f) „Nem tud véleményt mondnah"

A „nem tud véleményt mondani" válaszok kódolása kiváltképpen meg
tévesztő lenne, ha nem vizsgálnánk azokat a megjegyzéseket, amelyek ezek
kel együtt elhangzottak. A kérdőívek tanulmányozása arról győz meg, hogy 
az esetek jelentős részében, ahol a kérdőbiztos nem érte be a puszta kódo
lással, hanem lejegyezte a közben elhangzottakat is -  a vélemény-nyilvánitás 
elől történő látszólagos kitérés ellenére -  nagyon is sokatmondó megnyilvá
nulások birtokába jutottunk, amelyek alapján e kategória távolról sem tekint
hető sem közömbösnek, sem vélemény híján levőnek.

A válaszok -  s ennek megfelelően a kódok -  többnyire azt rögzítik, 
hogy „nem tud véleményt mondani", de:

-  ő nagyon szeret itt élni;
-  lehetséges, de nem biztos;
-  akaratom szerint ne szűnjenek meg, de ki tudja;
-  nem tudni mi lesz, a fiatalok elmennek, de az öregek maradnak;
-  a tsz alakulásakor (1959) mentek el sokan;
-  az elvándorlók már régen elmentek;
-  a jövő titka, talán;
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-  ő nagyon jól érzi itt magát;
— ő marad.
A felsorolt megjegyzésekből kitűnik, hogy a válasz elől kitérők jelentős 

részének tulajdonképpen csak a kódolás számára nem volt véleménye. Ezt 
alátámasztja az a tény, hogy többnyire olyan érveket hangoztattak, amilye
neket azok részéről hallottunk, akik az aprófalvak maradása mellett törtek 
lándzsát, vagy akik az évtizedek múlva történő megszűnés mellett nyilat
koztak. Következésképpen e kategória megoszlik a véleményt mondani nem 
tudók, a megszűnést tagadók, illetve az aprófalvak évtizedek múlva történő 
megszűnését vallók között.
g) „Nincs válasz."

E kategória kérdőíveinek -  egyéb pontokra is kiterjedő -  tanulmányo
zása azt erősítette meg, hogy a válasz elmulasztása mögött több esetben túl
zott óvatosság vagy éppen az aprófalvak esetleges megszűnésével kapcso
latos egyet nem értés húzódott meg, aminek alapján ez utóbbiak egy része 
ugyancsak a többi kategóriák valamelyikébe sorolandó.

Mindezek alapján arra a végkövetkeztetésre juthatunk, hogy a baranyai 
aprófalvak lakosságának megközelítőleg a fele azon a véleményen van, hogy 
maradnak az aprófalvak (ami alatt az esetek zömében ki-ki a saját faluját 
érti), körülbelül egynegyede úgy látja, hogy még évtizedekig fennmaradnak, 
a válaszadók negyedik negyede pedig megoszlik azok között, akik belátható 
-  rövid -  időn belül képzelik el, illetve várják az aprófalvak megszűnését 
és a -  falvak jövőjével kapcsolatban -  bizonytalankodók között oly módon, 
hogy néhány %'kal nagyobb az előbbiek aránya.

A fenti megállapítások természetesen eltérő mértékben vonatkoznak az 
egyes községekre, mert mind a korrigált kódolás, mind pedig a szöveges vála
szok elemzése alapján leszűrt következtetések a földolgozott vélemények 
eredői, amelyek éppúgy magukban foglalják azokat a községeket, amelyek 
már a közvetlen megszűnés előtti állapotban vannak, mint amelyek -  kis 
létszámuk ellenére -  még valóban viszonylag sokáig életképesek lehetnek..

140



NAGY SÁNDORNÉ

ÉLETMÓDKUTATÁS TANULSÁGAI A DEL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ
VÁLLALATNÁL

Több, mint egy éve dolgozom együtt a Dél-dunántúli Áramszolgáltató Vál
lalat kutató-szervező gárdájával az üzem dolgozóinak életmódvizsgálatán.

Igazán becsülni csak azt lehet, amit ismerünk. E megismerési vágy ha
totta át a DÉDÁSZ vezetőit és közel 400 gazdasági, párt- és szakszervezeti 
tisztségviselőjét, akik a kutatómunka egy-egy fontos részfeladatát vállalták.

1974. májusától 1975. február végéig folytattuk a felmérést a 2794 főt 
kitevő dolgozói közösségben.

Mit is lehet e híradásnak szánt cikk keretében elmondanom e tanul
mány következtetéseiből, megragadva annak lényegi összefüggéseit? Ha ter
mészetesen minden izgalmas részeredményről nem is tudok számot adni, de 
igyekszem az általam fontosnak tartott problémákról szólni.

Mely kérdésekre igyekeztem választ keresni? Szocialista fejlődésünk 
milyen eredményeket mutat a munkások (nők, fiatalok), műszaki értelmiség, 
az alkalmazottak életviszonyaiban, belső átalakulások jelenségeiben? Élette
vékenységük, életmódjuk hogyan alakul? A gyorsabb fejlődésnek vagy a 
stagnálásnak mely tényezők lehetnek az okozói? Milyen összefüggés van 
egy-egy közösségbe való tartozás s az egyén személyiségében mutatkozó 
gyorsabb vagy lassúbb változás között? Kiemelten vizsgáltam a családok és 
a szocialista brigádok belső emberi viszonylatait. A munka szocialista jegyei
nek erősödő folyamata milyen hatással van az egyén életmódjára, életvite
lére? A munkahelyi légkör, közvélemény s az ezt formáló gazdasági, vala
mint párt- és tömegszervezeti szervek munkája milyen befolyást képes gya
korolni az egyénre s a kisebb vagy nagyobb közösségek életére?

Kik voltak felmérésünk alanyai?

A DÉDASZ dolgozóinak 76%-a, 2110 fő válaszolt a kérdőívben szereplő 
67 kérdésre. Közülük 1607 férfi, 503 nő. 30 éven aluli 825 fő. Városban lakik 
a megkérdezettek 57,5%-a, falun pedig 42,5%-a.

A megkérdezettek szakképzettsége: 9,16% segédmunkás, 16,11% beta
nított munkás, 49,72% szakmunkás, 18,32% technikus, 3,40% mérnök, 
1,13% közgazdász, 2,16% egyéb felsőfokú végzettségű dolgozó.

Iskolai végzettségük: 11,13% 8 általános iskola alatti, 30,55% a 8 álta
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lános iskola, 24,12% 8 általános iskola és szakmunkásképző, 28,80% érett
ségizett, 5,30% főiskola, egyetem.

Közéleti aktivitásuk: 13,38% párttag, 19,88% KISZ-tag, 95,93% szak- 
szervezeti tag, 20,10",) választott tisztségviselő, 66,29",) szocialista brigád 
tagja. Az adatokból kitűnik tehát, hogy a beérkezett válaszokat nemcsak egyik 
jelentős üzemünket jellemző helyzetfelmérésként lehet elfogadnunk, hanem 
általánosabb érvényű következtetések levonására is alkalmas, különösképpen 
a munkáséletmód és munkásművelődés terén.

A továbbiakban a feldolgozott válaszok tömör konklúzióit az alábbi főbb 
kérdéscsoportok szerint foglalom össze.

1. Az általános, szakmai és politikai műveltséget adó képzés, önképzés.
A DÉDASZ nagy súlyt helyez a képzés, a tanulás szervezésére, segíté

sére. A felmérésben résztvevők adatainál láthattuk, hogy a vállalat dolgozói
nak iskolai végzettsége pozitív irányban tér el az országos helyzetképtől. Ez 
jól mutatja a vállalat keretében folyó eredményes szervező, nevelő munkát.

A DÉDASZ felmérésben résztvevő kollektívájának
16,6%-a tanul jelenleg állami rendszerű iskolákban, tanfolyamokon, 
26,0%-a végzett az utóbbi három évben szaktanfolyamot,
34,6%-a vesz részt jelenleg különböző szintű politikai oktatásban.

A legnehezebb feladat a dolgozókat a rendszerezett állami oktatásba 
bevonni. Az a 317 dolgozó, aki ezt vállalta, legnagyobb arányban a 20-30 
év közöttiek közül adódik, közöttük is kiemelkedően a KISZ-tagok s a szak
munkásfiatalok.

Érdekes, hogy az 1349 szocialista brigádtag közül mindössze 9,85%-nak, 
tehát 133 dolgozónak hiányzik a 8 általános iskolai képzettsége. Ez már maga 
is beszédes bizonyítéka annak, hogy komolyan veszik kulturális célkitűzései
ket. Jelenleg 25 fő vesz részt közülük általános iskolai képzésben, 75 fő 
pedig gimnáziumban és szakközépiskolában tanul. A fent említett mindhárom 
képzési formában jobb eredmény mutatkozik a szocialista brigádtagok jelen
legi tanulásában a vállalati átlagnál: 17,86%-uk tanul állami rendszerű okta
tásban, 30,08%-uk szakmai tanfolyamot végzett az utóbbi három évben és 
42,5%-uk vesz részt jelenleg különböző szintű politikai oktatásban.

Igyekeztünk felderíteni a szervezett oktatásban nem részesülő dolgozók 
távolmaradásának okait is.

A gyakoriság sorrendjében az alábbi válaszokat kaptuk:
-  nincs ideje 33,65%
-  vidékről jár be 17-52";,,
-  előrehaladott korú 14,99%
-  nem tartja szükségesnek 9,71%
-  nincs ösztönző munkahelyi távlata 9,34%
-  családi okok 7,23%
-  rossz lakásviszonyok 3,56%
-  betegség 2,16%
-  jelenlegi munkahelye átmeneti 1,84%

A társadalmi tisztségviselőknek csupán 26, a párttagoknak és a törzs- 
gárdatagoknak 28-28%-a hivatkozik időhiányra. A kor szerinti bontásnál a 
20 éven aluliak feltűnően magas arányban jelölték a tanulás akadályaként 
az időhiányt (38,65"/,>).

A nemek közötti összehasonlításból az tűnik ki, hogy bár a megkérde
zett dolgozó nők állami iskolai végzettsége magasabb (többségük adminiszt
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ratív dolgozó), a jelenlegi képzésben tanúsított aktivitásuk aránya szerényebb 
eredményeket mutat. Különösen szembetűnik ez a szakképzettséget adó tan
folyamokon és a szakirodalom olvasásában.

Változatos s egyben pozitív válaszokat kaptunk arra a kérdésünkre, 
hogy egyénileg milyen módon képezik magukat a dolgozók.

A megkérdezettek 96,15%-a válaszolt igennel az egyéni képzésben való 
részvételre. Ezek között legnagyobb arányban (47,8%) a tv, rádió szerepelt, 
majd a szakirodalom olvasása (22,72%), az előadások hallgatása (11,78%), 
ezt követi a rendezvényeken való részvétel, a cikkek publikálása és előadás 
tartása.

A képzettséggel párhuzamosan emelkedik a szakirodalom olvasásának 
igénye. Az előadások látogatásának aránya viszont a képzettség emelkedé
sével csökkenő tendenciát mutat.

Érdekelt, hogyan érte el a vállalat vezetése ezeket a pozitív eredményeket 
a dolgozók képzése terén. Megtudtam, hogy a vállalat előtt álló jelentős 
politikai, gazdasági, műszaki, valamint szervező és irányító feladatok jó el
végzése céljából képesítési és oktatási terv készül, amely évekre meghatá
rozza a szükséges képzés és továbbképzés feladatait és módszereit.

A vállalat vezetése nagyon határozott vezetői követelménynek tekinti az 
apparátus fejlesztését, az ott dolgozók politikai, szakmai és általános művelt
ségének tervszerű és folyamatos segitését.

Kevés vállalatnál tapasztaltam ezt a széleskörű aktivitást, amelyet a 
DÉDÁSZ vezető posztjain állók mutatnak a vállalati szakmai képzés, vala
mint a párt- és szakszervezeti oktatás vezetésében és szervezésében.

2. A z életmód jelenlegi helyzete és alakulása a családdal és az otthoni 
élettel összeliiggö kérdésekben.

A z eg y én  fe jlő d ése  szem p on tjáb ó l fon tos k ö z ö ssé g e k  k özü l leg in k áb b  
m egh atározó  szerep e  van  a csa lád i k ö zö sség ek n ek .

Milyenek tehát a mai családok, azok belső emberi kapcsolatai, légköre, 
munkamegosztása, szervezettsége stb.? Kell-e a család életét a munkahelyen 
is segíteni, és milyen eszközökkel?

A válaszok rávilágítottak arra, hogy amíg a családok életszínvonala, 
anyagi alapja s az otthonok felszereltsége erőteljes fejlődést mutat, addig a 
mai családok mint közösségek, viszonylag lassabban fejlődnek.

A dolgozók 73%-a válaszolt határozott igennel arra a kérdésre, hogy a 
család védelmében szükségesnek tart-e intézkedéseket. A konkrét intézkedések 
milyenségéből kibontakozik az alábbi igény:

22,03%-a a házastársi felelősség erősítését igényli,
19,31%-a az iskolában történő tudatos és szervezett családra nevelést,
17,20%-a az alkoholfogyasztás erőteljesebb korlátozását igényli,
12,15%-a a szocialista család normáinak kialakítását óhajtja,
10,93%-a az állami és vállalati intézkedéseket gyorsítani óhajtja, 
8,40%-a a büntetőjogi felelősségrevonást veti fel,
5,91%-a a munkahelyen történő tudatos családra nevelést kér,
4,07%-a a párt- és társ. szervek részéről való számonkérést igényli.

Tehát erőteljesebb tudati ráhatást tartanak szükségesnek a házastársak 
együttműködését, felelősségét illetően.

Szembetűnő, hogy az alkoholfogyasztás erőteljesebb korlátozása a 3. 
helyen futott bé a gyakorisági sorrendben. Az 524 bejegyzés e rubrikába a 
megkérdezettek 37,8%-át adja, s mutatja azt a szoros összefüggést, amelyet a
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dolgozók -  zömmel a nők, a szocialista brigádtagok -  látnak az alkoholfo
gyasztás mértéke és a jobb családi közösségek alakulása között.

Önértékelésre, önvizsgálatra késztető kérdéseink sorában arra kértük a 
dolgozókat, hogy minősítsék életstílusukat, családjuk munkamegosztását. 
Egy másik kérdés kapcsán őszinte válaszukat kértük: öszeegyeztethetőnek 
tartják-e az anyai hivatást és a női munkavállalást?

Érdekesek és elgondolkodtatóak a válaszok. A dolgozók 92%-a válaszolt 
igennel arra a kérdésünkre, hogy törekszik-e családi munkamegosztásra.

Sokat mondanak e válaszok még akkor is, ha beleszámítjuk, hogy ezek 
többsége erősen szubjektív megítélés. S ez kiütközik mindjárt abban, ahogyan 
az anyai hivatás és a női munkavállalás összeegyeztetését látják.

Amíg a dolgozó nők 68%-a (a 20-30 év közötti fiatalok 63,8%-a) látja 
ezt megvalósíthatónak, addig a férfiaknak mindössze 53%-a látja ezt össze- 
egyeztethetőnek. Ha tehát a férfiak 90,9%-a valóban folyamatosan élné és 
vállalná a családi terhek egyenlő teherviselését, ahogyan ezt bejegyezték, ak
kor nagyobb arányban egyeztetnék össze feleségük munkaviszonya, valamint 
a család és az anyaság gondjait.

Egyébként a nők megítélésében a 145 bejegyzés mögött, amelyet a „nem 
összeegyeztethető" rovatba tettek, sok konfliktus rejtőzik, amelyek mind a 
családban, mind a munkahelyeken, illetve társadalmunk egészében tapasztal
hatók. Ilyenek: a gyermekintézmények lassan emelkedő férőhelyei, a beteg 
gyermekkel otthonmaradó édesanya helyzete, előrejutásának, bérezésének ne
hézségei, s nem utolsó sorban a rossz munkamegosztású családban az anya 
pszichés és fizikai leromlása, tanulásban, fejlődésben való lemaradása, stb.

De mind a nők, mind a férfiak által leadott 739 „nem összeegyeztethető" 
válasz, amely a megkérdezettek 42,5%-a, azt is mutatja, hogy a nőkérdés mar
xista propagálásában még sok tennivalónk akad.

A megkérdezett dolgozók által készített napi időmérleg azt mutatja, hogy 
a bevásárlásra, háztartási munkára a nők hétköznap 2,5 órával, szabad szom
baton 4,5 órával, vasárnap pedig 2,1 órával fordítanak több időt, mint férfi 
társaik. Ez azt jelenti, hogy a DÉDÁSZ férjezett dolgozónői hétköznap 3,6, 
szabad szombaton 7,2, vasárnap pedig 4,1 órát fordítanak bevásárlásra, ház
tartási munkára.

Nagyon lényeges, hogy a dolgozók otthoni életkörülményei, lakásuk fel
szereltsége rohamosan fejlődik. Központi fűtés, olaj, gázfűtés a megkérde
zettek 77,3%-ának lakásában található. Gépkocsija 22,5%-nak, telke, hétvégi 
pihenője 19,8%-nak, automata mosógépe 4%-nak van.

S szinte már természetesnek hat, hogy a megkérdezettek 92%-a rá
dió-, 90%-a tv-tulajdonos, mosógéppel mos a dolgozók 87%-a, hűtőszekrénye 
81%-nak, porszívója 71%-nak és centrifúgája 50%-nak van.

A szocialista ember kialakításához sajnos még sokan elegendőnek tartják 
az anyagi jólét növekedését. E konkrét kérdésünkre: „a szocialista ember 
kialakulásához elegendőnek tartja-e az anyagi jólétet?", a megkérdezett 
férfiak 34%-a, azaz 495 dolgozó mondott határozott igent. A segéd- és be
tanított munkások 44,6%-a, a szakmunkások 36%-a, a szocialista brigádta
gok 31,6%-a vélekedett hasonlóan.

A nők és a fiatalok -  mint sok más kérdésben -  problémaérzékenyebben 
ítélik meg a kérdést. A nők 27%-a, a 20-30 év közöttiek 29%-a tartja ele
gendőnek az anyagi jólét növekedését a szocialista emberformálásban, s ér
zik, hogy ehhez valami másra is szükség van.
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Mely tényezőket tartják szükségesnek a megkérdezettek a szocialista típusú 
ember kialakításához?

A beérkezett válaszok gyakorisági sorrendben:
29,36" o az általános műveltség növelése 
26,41% az anyagi jólét növekedése 
18,41% az erkölcsi normák fejlesztése 
10,56% a szocialista brigádmozgalom fejlesztése 
8,76% a szocialista pedagógia hatékonyságának növelése 
6,50% a szocialista család gyorsabb kialakítása 

Látjuk tehát, hogy helyesen s az előbbi gondolatmenetünket mintegy 
erősítve, első helyen az általános műveltséget tartják a megkérdezettek a leg
fontosabbnak. Az anyagi jólét az előkelő második helyen szerepel.

A vállalati átlagon belül a részeredmények érdekes képet mutatnak. A 
nők és a férfiak megítélése e kérdésekben szembetűnő. Amíg a nők az álta
lános műveltséget, az erkölcsi normák fejlesztését látják fontosabbnak, a 
férfiak az anyagi jólét növekedését és a szocialista brigádmozgalmat emelték 
ki nagyobb arányban.

3. A kulturális tevékenység, a szabad idő felhasználása

E fejezet kapcsán kérdéseink a munkaidő utáni időfelhasználás mér
tékére, milyenségére összpontosultak. Vizsgálódásunk középpontjában 1349 
szocialista brigádtag kulturális vállalásai álltak.

A képzés, önképzés című fejezet kapcsán már sok mindent megtudtunk 
a dolgozók tanulásának mértékéről, s arról, hogy ha szervezetten nem tanul, 
mi ennek az oka. Az összes megkérdezett dolgozó 16,18%-ánál, mint láttuk, 
az iskolarendszerű tanulásban való részvétel szabad idejük túlnyomó részét 
kitölti.

Nézzük meg most a szocialista brigádokba tömörült dolgozók kulturá
lis vállalásainak összetételét!
A kulturális vállalások

28,2%-a a politikai oktatásban való részvétel 
21,8%-a a szakmai oktatásban való részvétel 
13,2%-a a kirándulások szervezett programjain való részvétel 
11,5%-a a közéleti tevékenység 
11,3%-a színházak, mozik kollektív látogatása 
6,7%-a az állami oktatásban való részvétel 
4,0%-a könyvtári tagság, olvasás 
3,0%-a a múzeumok kollektív látogatása 

A nők erősebb oldala a politikai oktatásban való részvétel, az olvasás, 
a mozi, színház és múzeumok kollektív látogatása és a kirándulások, a fér
fiak az állami és szakmai oktatásban jeleskednek inkább.

Az előző fejezetekben kifejtettek itt plasztikusan tetten érhetőek. A köz
életi aktivitás, a minőségváltások gyakorlása jótékony hatást vált ki a tár
sadalmi tisztségeket betöltő szocialista brigádtagok életmódjára, kulturális 
vállalásaira. A párttagokkal egyenlő mértékben képezik magukat, magas 
arányban olvasnak, művelődnek. A tanulás számukra is időigényes dolog, 
mégis szakítanak rá időt, mert fontosnak tartják.10 145



A dolgozók által készített napi időmérleg szerint vállalati átlagban a 
megkérdezett dolgozók tanulásra, olvasásra heti 7,2 órát fordítanak, a dolgo
zók bizalmából tisztségeket betöltők pedig heti 10,4 órát művelődnek.

További kérdéseink fényt derítettek arra, hogy mivel töltik a dolgozók 
legszívesebben a hétvégét. A válaszok között első helyen és szembetűnő 
arányban a tv-nézés szerepel. Második a pihenés, harmadik a kerti munka, 
negyedik pedig a kirándulás. Utolsók lettek: rádióhallgatás, mozi, színház 
és a különmunka. A tv-nézés heti 12,6 órát visz el a heti szabad időből, a ta
nulás 2,3 órát, az olvasás pedig 5,6 órát.

A nők és a férfiak hétvégi időtöltése abban különbözik, hogy bár a be
vásárlás, a háztartási munka, a főzés terhei nagyrészt a nőkre hárulnak, 
mégis többet olvasnak, nagyobb arányban járnak moziba, színházba, illet
ve kirándulni, mint a megkérdezett férfiak. Kétségtelen, ezt csupán pihené
sük, szakmai képzésük, illetve tanulásuk rovására tehetik. A megkérdezett 
férfiak csaknem tízszeres arányban sportmérkőzéssel töltik legszívesebben 
a hétvégét, barkácsolnak és különmunkát végeznek.

A képzettséggel párhuzamosan emelkedik az olvasás aránya s csökken 
a tv-nézés, rádiózás. A különmunka aránya egyik dolgozói csoport válaszá
ban sem olyan magas, mint a segéd- és betanitott munkások hétvégi időtöl
tésében.

A megkérdezett dolgozóknak mindössze 19,5%-a veszi igénybe munka
helyén a könyvtárat. A képzettséggel nem rendelkezők 6%-a, az alap- és kö
zépfokú végzettségűek 20,7%-a, a felsőfokú végzettségűek 59,6%-a keresi 
fel a műszaki és szakszervezeti könyvtárakat.

Mit olvasnak a dolgozók? Otthon a megkérdezettek 77%-ának van 
könyvtára. Újságokra, folyóiratokra meglepően nagy számban fizetnek elő. 
Egy dolgozóra 2,4 db. jut. Legtöbben a megyei napilapot, a Rádió-Televízió 
újságot, a Nők Lapját, a szaklapokat és a Népszabadságot olvassák.

Leginkább a történelmi, a szakmai és kalandos könyveket kedvelik. Ezt 
követik a klasszikusok, az ismeretterjesztő és tudományos művek, majd a 
szerelmes regények. Utolsók a ranglistán a novellák és a versek.

A férfiak ranglistáján a szakkönyvek, a nőkén a történelmi regények 
vannak az élen. A kalandos irodalom a szakképzettség nélküli munkások, 
a 20 éven aluliak és a KISZ-tagok ranglistáján található az élen.

A kor differenciáló hatása nyilvánul meg abban, hogy a fiatalabb kor
osztály -  30 éven aluliak -  a klasszikus regényt, a novellákat, az életrajzi 
regényeket és a mai fiatal magyar írók műveit előnyben részesíti. A fiatalok 
fogékonyságát az új iránt, ízlésviláguk gazdagítására való igényüket foko
zottabban kell kihasználni klubjainknak, könyvtárainknak.

Művelődési házba, klubokba a megkérdezett dolgozók 35%-a jár. A 
20 éven aluli fiatal dolgozók 80%-a, a KISZ-tagok 59,5%-a, a szakmunkások 
42%-a keresi fel művelődési intézményeinket. Van tehát lehetőség és alap 
ahhoz, hogy igényes könyvpropagandát, jól irányított vitákat, maradandó 
élményt nyújtó iró-olvasó, avagy film-ankétokat rendezzenek üzemi népmű
velőink.

Felmérésünk adatai szerint a megkérdezett 2110 dolgozó egyre növek
vően él az üdülés, utazás lehetőségeivel, mint a pihenés, ismeretszerzés és 
művelődés formáival.

Igen pozitív eredmény, hogy három napnál hosszabb belföldi utazást az 
utóbbi három évben 42%-uk tett.
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(A szakmunkások 40, a szocialista brigádok 41, a társadalmi tisztség
viselők 47 s a 20 éven aluliak 56%-a.) Külföldön az utóbbi öt évben a meg
kérdezettek 37,1%-a járt -  ezek 82%-a szocialista országokban Vállalati, 
illetve szakszervezeti üdültetésben az utóbbi öt évben a megkérdezettek 
33,6%-a vett részt. E lehetőségekkel a vállalat munkáscsoportjai is nagy 
számban éltek. Mégis a kapott adatok arra figyelmeztetnek bennünket, hogy 
a munkások és munkásnők érték-sorrendjében mind a hétvégi szabad időt, 
mind az évi szabadság időt előbbre kell hoznunk. Feltűnően magas arányban 
aprózzák el a szabadságukat, illetve pihenő, művelődő lehetőségeiket ha
gyományos életberendezkedésük miatt.

4. A munka, a munkahelyi légkör és az üzemi demokrácia.

A szocialista életmód a fejlődő termelési viszonyokkal, a munka szocia
lista jellegének fejlődésével együtt nő és bontakozik ki igazán.

Ennek nyomában érdeklődtünk afelől, hogy a dolgozók szeretik-e mun
kájukat, s milyen hatással van munkavégzésük személyiségük alakulására. 
Mi köti őket vállalatukhoz? Az üzemi demokrácia terén hol tartunk? Igye
keztünk bizonyos összefüggéseket keresni a sokoldalúan közelítő kérdések
re kapott válaszok és a dolgozók szabad idő felhasználása, illetve annak 
minőségi jegyei között.

Arra a kérdésre, hogy mi köti a dolgozót leginkább vállalatához, az 
alábbi sorrendiség alakult ki: (ki-ki hármat választhatott)

19,14% a munka
16,43% a munkatársak
14,96% a munkahelyi légkör
12,60% az anyagiak 
8,55% a végzett munka elismerése 
8,40% a törzsgárda megbecsülése 
7,96% a munkahelyi körülmények 
4,06% a közvetlen munkahelyi vezető 
2,10% az előmeneteli lehetőség 
1,68% a közvetett juttatások

Mindez sokat mond a tudati fejlődés szintjéről, a dolgozók munkaszere
tetéről, kollektivizmusról s a jó munkahelyi légkör iránti igényéről.

Amint a vállalati átlag mutatja, a túlzott anyagiasság szűnőben van. A 
sok-sok részeredmény elemzése során kiderült, hogy a fejlettséggel, képzett
séggel fordított arányban csökkenő tendenciát mutat az anyagiak fontossága. 
A vállalati átlagtól negatív irányban a dolgozók 23,4%-a tér el, a megkér
dezett segéd- és betanított munkások, akik első helyen jelölték az anyagiakat 
a ranglistán.

Kiemelendőnek látszik, hogy amíg a fiatalabb korosztályban erőtelje
sebb a munkatársi kapcsolatok, a közösség igénye, addig a munka, mint sze
mélyiségük kiteljesítője, az érettebb korosztály sajátja. A munkássá érlelődés 
tehát nem rövid folyamat, s ebben a fiatalokat tudatosan s avatott kézzel kell 
segítenünk.

Arra a kérdésünkre: „Munkája tetszik-e, és akkor is ezt választaná-e, ha 
teljesen Ön dönthetne?" a dolgozók 70%-a válaszolt határozott igennel. Ki
emelkedően magas arányban a szakmunkások (83,8%), a párttagok (79%),
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az 50 éven felüliek (79,6%), a 30-50 év közöttiek (75,5%) és a szocialista 
brigádvezetők, illetve tagok (71,2%).

Amíg a nők 63,4%-a válaszolt e kérdésre igennel, addig a férfiak 72%-a. 
A 20 éven aluliak csoportjának csupán 54%-a mondott igent. Ezt az arányt 
a képzettség nélküli segéd- és betanított munkások is meghaladják, akiknek 
65%-a válaszolt igennel. S itt újból felbukkan gondolatunkban az iménti 
felismerés: a munkássá érlelődéssel több gonddal kell törődni!

Sokat meditáltam azon, milyen jelenségek késztették a megkérdezett 
dolgozókat, hogy csupán 57,4%-uk mondott igent arra a kérdésre: „Mun
kahelyén megtalálja-e személyisége kiteljesedését, képességei kibontakozta
tását?" E vállalati átlagon belül a 20 éven aluliaknak csupán 39%-a, a KISZ- 
tagok 44,6%-a, a nők 48%-a, a 20-30 év közöttiek 51,1%-a érzi munkája sze
mélyiségfejlesztő hatását.

Társadalmi, gazdasági fejlődésünk ellentmondásait ismerve látnunk 
kell, hogy a szocialista termelési viszonyok között is érvényesül a munkameg
osztás személyiségcsonkító hatása. Ismeretes, hogy nem minden munka szív
derítő. A megkérdezett munkások nagy része erősen fárasztó fizikai munkát 
végez a szabadban végzett szerelő munka során.

A nők és fiatalok jelentős csoportjai végeznek szakképzetlen segéd- és 
betanított munkát, avagy kisegítő munkát, illetve könnyen mechanikussá 
váló adminisztratív, gépírói, könyvelői munkát.

Meglepetésként hatott, hogy mégis ugyanezen csoportok viszonylag 
magas arányban vallottak munkájuk szeretetéről. Ha tehát sokkal többen 
szeretik munkájukat annál, mint amilyen arányban munkájuk személyiség- 
és képességfejlesztő hatásáról vallottak, ebből azt kellett leszűrnöm, hogy 
közrejátszik valami más tényező, amely miatt mégis szeretnek munkahelyü
kön dolgozni. A többoldalú rákérdezés rávilágított arra, hogy ez a tényező a 
jó munka sokoldalú megbecsülése, amely képes ellensúlyozni fejlődésünk 
jelenlegi ellentmondásait.

Több kérdés kapcsán igyekeztünk képet nyerni arról, hogy az egysze
mélyi felelős vezetést kellőképpen kiegészíti-e, illetve alátámasztja-e az üze
mi demokrácia intézménye. S melyek a dolgozó javaslatai e téren?

A vállalati döntések előkészítésében a dolgozók 23,6%-a érzi a szerepét. 
Legkedvezőbben a párttagok (42%), az 50 éven felüliek (40%) és a társadal
mi tisztségviselők (35%). A legkedvezőtlenebb válaszokat a 20 éven aluliaktól 
(7,63%), a KISZ-tagoktól (15,34%), a nőktől 15,28%) és a 20-30 közöttiek- 
től (18,3%) kaptuk.

Az üzemi demokrácia meglévő fórumaival a dolgozók 60,4%-a elége
dett. Ezen belül a legtöbb bírálatot a vállalat feladatairól, célkitűzéseiről adan
dó rendszeres tájékoztatás kapta. Ezt csupán a dolgozók 50%-a tartja meg
felelőnek. A szakmunkások 55%-a, a szocialista brigádtagok 51,4%-a, s a 
30 éven aluliak 44,5%-a kevésnek, illetve hézagosnak Ítéli a vállalati tájé
koztatást.

Az üzemi demokrácia közvetlen fórumaival a dolgozók 60%-a, -  ezen 
belül a termelési tanácskozásokkal 58% -  s a közvetett fórumok működésé
vel, tehát a szakszervezeti választott szervek (bizalmi, üszb, szb. VSZT, 
VSZB) munkájával a dolgozók 61,5%-a elégedett.

Érdekes tanulságokkal szolgálnak a dolgozók javaslatai arról, hogy 
mely tényezőket ítélnek a legszükségesebbnek az üzemi demokrácia fejleszté
sében:
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21,87%-a a rendszeres tájékoztatást igényli leginkább,
21,12%-a a nyílt, őszinte légkört igényli leginkább,
20,12%-a a dolgozók véleményének kikérését a döntések előtt, 
12,97%-a a dolgozók és vezetők közötti baráti jó viszonyt,
9,42%-a az igazságosságot igényli leginkább,
5,64%-a a vállalathoz való hűséget emeli ki leginkább,
5,07%-a a kollektíva bevonását igényli a fegyelem megtartásában, 
2,20%-a az intrika, a klikk felszámolását emeli ki,
0,93%-a a magasfokú erkölcsi tudatot,
0,63%-a a jogtalan követelések elítélését emeli ki.

A gyakorisági sorrend alakulásában a vállalati átlagon belül vannak 
természetesen különbségek, de a lényegen ezek nemigen változtatnak. Mégis 
megemlítjük, hogy a felsőfokú végzettségű dolgozók, a 20 éven aluliak, a 
20-30 év közöttiek s a KISZ-tagok megítélésében az első helyre a dolgozók 
véleményének döntések előtti kikérése került. A szocialista brigádtagoknál 
pedig nagyobb arányban esik hangsúly a dolgozók és a vezetők közötti 
baráti, jó viszonyra.

Bár sok mindenről nem vagy csak vázlatosan szólhattam, úgy érzem, 
hogy e néhány fejezetbe tömörítve kirajzolódott az olvasó előtt, hol is tar
tunk jelenleg a szocialista életmód terén a vizsgált vállalatnál.

A b eérk ezett v á la szo k : (k i-k i hárm at vá laszth atott)

Néhány következtetés

Ha a leglényegesebb összefügéseket próbálom megragadni, elsők 
között említem: a munkahely nem csupán termelőegység, hanem egyre in
kább nevelő, személyiségformáló szervezetté is válik. A szocialista termelési 
viszonyok nagy lehetőséget rejtenek magukban az ember személyiségének, 
képességei kibontakozásának fejlesztésében. Ha a mindennap végzett munka- 
tevékenység jó dolgozói közösségekben, egymásra figyelve, egymást segítve 
történik, úgy az emberben lévő energiatartalék: az új iránti fogékonyság, 
kollektivizmus, egymás és a társadalom iránti felelősség, tehetség, szüntelen 
ismeretszerzési vágy, küzdőkészség, stb. még inkább felszínre kerülhet.

Ezzel nem kívánom a család, az iskola indító, tudatformáló szerepét 
csökkenteni, amely tudvalévőén a legfogékonyabb korban egy életre szóló 
keretet ad az egyén fejlődésének. Sőt, ellenkezőleg, inkább aláhúzni kívá
nom, hogy a munkahelyen kapott impulzusok nagy erővel hatnak ki a dol
gozó szabad idejére, művelődésére, értékrendjére, családi viszonylataira, 
egész életmódjára.

A kor, a nem, a műveltség, a szakképzettség, mint láttuk, e kérdésekben 
erősen közrejátszik motiváló szerepe kapcsán. Azonban a munka, a munka- 
megosztásban elfoglalt hely, a dolgozók részvétele a vállalati döntés-elő
készületekben, s nem utolsósorban a munkahelyen kialakuló politikai, gazda
sági és kulturális jellegű közösségek szerepe sokkal inkább meghatározó 
módon motiválta a megkérdezettek bizonyos csoportjainak életmódját.

A megvizsgált közösségek közül kézzelfogható, számokban tetten ér
hető a vállalat kebelében működő 142 szocialista brigád hatása tagjaira. A 
megkérdezett 1 349 szocialista brigádtag (köztük 910 fizikai munkás) élet
módja pozitív irányban tér el a többiekétől. Életmódjuk elemeit tekintve erő-
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teljes a fejlődés a munkával összefüggő tanulás, művelődés terén. Kihat ez 
időbeosztásukra, s a hétvégi szabad idő igényesebb hasznosítására. Már sze
rényebb a fejlődés a szocialista brigádokba tömörült munkásnők életében. 
Nagyobb részük szakképzetlen, otthoni életberendezkedésük még nagyrészt 
hagyományos. Amíg a 20-30 év közötti munkásfiatalok változó életmód
ja ugyancsak biztató képet nyújt, addig a 20 éven aluliak munkássá válásá
nak folyamata, értékrendje, időbeosztása lassan fejlődik. A velük való diffe
renciált foglalkozás a szocialista brigádok fejlettebb tagjai részéről, szabad 
idejük színvonalas, általuk is igényelt lekötése soron lévő feladat.

Kiemelem még a vizsgált dolgozói csoportok közül annak a 393 válasz
tott társadalmi tisztségviselőnek a válaszait, akik ugyancsak szembetűnő 
módon kiemelkedtek a mezőnyből. Dolgozó társaik bizalmából csak azok 
kerülnek e tisztségekbe, akik kvalitásban a legjobbak. Hogy azonban mun
kájuk mellett „felnőjenek" tisztségeikhez, eligazodjanak gazdaság- és szo
ciálpolitikában, munkajogban, közművelődésben, olyan fontos közéleti 
képviseleti tevékenységet kell végezniük, amely egyrészt új képességeket fej
leszt, másrészt a már meglévőket működésbe hozza s állandóan csiszolja. 
ő k  élik a már többször kifejtett minőségváltást a legintenzivebben.

Amellett, hogy a pártszervezetek, valamint a szakszervezetek és a KISZ 
rendkívül pozitív szerepet töltenek be a DÉDÁSZ feladatainak megvalósí
tásában, segítve a gazdasági vezetés munkáját, mint tudatformáló közösségek 
is számottevő módon közrejátszanak tagjaik nevelésében.

A tanulmány során kirajzolódtak munkánk gyenge pontjai, gondjaink. 
Örömmel tölt el, hogy mind a DÉDASZ vezetői, mind a Vasas Szakszervezet 
a sokoldalú vizsgálódás tanulságait az elmúlt félévben szinte folyamatosan 
figyelemmel kísérték. Az elkészült vállalati szabályozások az üzemi demokrá
cia, a bérpolitika, a szociálpolitika, nő- és ifjúságpolitika témakörében tá
maszkodtak a feldolgozott sokmilliós adattömegre s a gyors jelzésekre.

Nagyobb baj szerencsére nincsen. Pesszimizmusra nincs okmik még ak
kor sem, ha látjuk, hogy helyenként a változás gyorsabb lehetne. Az elemző, 
kutató munkák egész sora éppen azt a célt szolgálja, hogy fedjük föl elfogu
latlanul: hol tártunk társadalmunk mozgáserőviszonyaiban, az anyagi és tu
dati szféra egyensúlyhelyzetében, a termelőerők és termelési viszonyaink 
közötti szakadatlan kölcsönhatásban. Az MSZMP közművelődéspolitikai 
határozata ezért jelent mérföldkövet s hosszú évekre szóló vezérfonalat.

Dióhéjban a kitapintható gondok között elsőként azt vetem fel, hogy 
a sokoldalú tudati ráhatás a családban, a munkahelyen -  főként a 20-25 
éven aluli fiatalok türelmes formálásában -  nem erős oldalunk. Úgy tűnik, 
könnyebb megszerezni jobb életünk anyagi kereteit, mint azt értelmesen 
hasznosítani tartalmasabb, szocialista életünk érdekében. A rohanó, felgyor
sult életritmusban nem fordítunk kellő időt és figyelmet, hogy „szót értsünk" 
a ránkbízottakkal. Ez mind a családban, mind a munkahelyeken vezetési 
stílusunk gyengéje. Ebben nagy szerepe van a tudatosság hiányának, a befe
lé forduló, sokszor már-már egoizmusba hajló, érzelmileg közömbös maga
tartásnak, s annak, hogy a hivatástudat és a szolgálat érzése még nem hatja 
át eléggé e közösségek vezetőit.

Az érzelmi, művészeti és esztétikai nevelés, valamint világnézeti és 
politikai nevelő munkánk úgyszintén elmaradnak a követelményektől.

Befejezésül a gondok vázlatos felrajzolás-sorában az elharapózó meny- 
nyiségi szemléletet vetem tel, amely egyaránt kísért értékrendünkben, élet
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módunkban. Ez részben összecseng az előbbi fejtegetéssel. Mindenből többre, 
nagyobbra és látható, mérhető dolgokra törekszünk. Több pénz, szabad idő, 
felszereltségi tárgy, javak, életszinvonal stb. S azt hisszük, hogy ezek növe
kedése egyértelműen „fejlődés". Sokan megállnak e növekvő, mérhető és 
látható dolgok megszerzése után, bele is szoktak a „szerzés" örömébe. Hogy 
vannak nem látható és nehezen mérhető dolgok, a befelé való épülés, a ke
vésről többre jutni sok-sok dologban (egy-egy személy ízlésvilága, ismeretei, 
céljai stb.)? Önmércénket félj ebb-f élj ebb rakva kvalitásban, munkában, egy
másra figyelésben előbbre lépni, tehát mindaz, amit fejlődésnek nevezhetünk? 
Ezt sokan nem gondolják végig, mert értékrendjük eltorzult, azaz nem fej
lődött szocialista világunkkal párhuzamosan.

A lét és a tudat, a gazdaság és a kultúra elválaszthatatlan dialektikus 
kapcsolatából adódik, hogy a szocialista társadalom által biztosított anyagi 
bázis, növekvő jólét nem cél, hanem eszköze a mind teljesebb, szocialista 
személyiségjegyekkel bíró ember kialakításának. A fejlett tőkés országok 
fogyasztói társadalmától éppen a szocialista tartalmú minőség különböztet 
meg bennünket. Nem jól kell élnünk csupán, hanem szocialista módon.
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DR. GÖRCS LÁSZLÓ

A MŰEMLÉKEK SORSA BARANYÁBAN

(Mit tesz a Műemléki Albizottság?)

Az eddigi leletek ékes bizonyságai Baranya gazdag és változatos műemlé
keinek. Bárhol szánt az eke mélyebben, egymás után kerülnek elő a felbe
csülhetetlen értékek. Ezek megmentésére szocialista államunk jelentős össze
geket áldoz akár az Országos Műemléki Felügyelőség révén, akár a külön
böző szintű tanácsok költségvetéseiből. Az anyagi támogatás mellett sokkal 
nagyobb szükség van arra az erkölcsi segítségre, amely a társadalom részé
ről nyilvánul meg. A műemlékek fölkutatása, értékeink becsülése, propagá
lása és megőrzése jórészt társadalmi feladat. Mivel az évszázadok katakliz
mái javarészüket tönkretette, ami a földből előkerült, olyan érték, amely 
bepillantást enged elődeink életébe, erőfeszítéseibe, kultúrájába. Általuk 
válunk mi is a műemlék szerelmeseivé, de részletesen megismerve azt, sokat 
tanulhatunk belőle.

A fentieket figyelembe véve alakult újjá albizottságunk, amely már 15 
éve működik, jelenleg a Baranya megyei Tanács Közművelődési Bizottsá
gának egyik albizottságaként. Alakulása óta már összetételében is döntő 
változáson ment keresztül. A tanácstagokon kívül szakemberek fölkérésével 
munkacsoportokat alakítottunk a feladatok hatékonyabb, szakszerűbb végre
hajtására, illetve megoldására a következő megosztásban: -  építészeti és ter
vezési munkacsoport, fotóművészeti munkacsoport, múzeumbaráti és várba
ráti munkacsoport. Az építészmérnökök mellett tervezők, fotóművészek, a 
múzeum és a levéltár képviselői, a különböző egyházak küldöttei is képvi
seletet kaptak. Az állandó tagok mellett a tárgyalt téma jellegének megfe
lelően hívunk meg szakembereket akár ülésünk előadóiként, akár aktiv részt
vevőként. Az utóbbiak javaslataikkal segítik és biztosítják a téma alapos, 
szakmai tárgyalását. Ezek az előadások egyben az Albizottság tagjainak 
szakmai továbbképzését is jelentik. Ez az albizottság fejlődése szempontjá
ból értékes.

Távlati fejlődésben olyan kapcsolat létesítését tervezzük, amelynek során 
a nagyobb üzemek, a vállalatok, az állami gazdaságok, a termelőszövetke
zetek képviselőit, a szocialista brigádok vezetőit, a munkásokat is meghív
nánk egyes témák tárgyalására, ha az munkaterületükkel szorosan érintke
zik, s egyben segítségükkel bővítenénk a műemlékvédelemhez kapcsolódó 
tennivalókat.

Éves munkaterv alapján dolgozunk, amely a Baranya megyei Tanács
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Zengővárkony — szelídgesztenyés

terve alapján készül. E tervből figyelembe vesszük az Albizottság jellegének 
megfelelő feladatokat.

Legfőbb tevékenységnek tartjuk a megyében levő műemlék, műemlék- 
jellegű, város-, faluképi jellegű értékes népi épületek, műemlékek számba
vételét.

Szükséges tudni, mi az, amit restaurálni, majd védeni és őrizni kell. Első 
ilyen kísérletünk 1964-ben volt, amikor az első országos fölmérés 100. év
fordulójára jól összeállított kérdőív alapján a megye valamennyi községét 
fölkerestük (322).

A 35 kérdésből álló ív magába foglalta a történelmi, a népi település- 
történeti vonatkozásokat, a muzeális értékű tárgyakat, a szerszámokat, az
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eszközöket, a már meghalt vagy élő jelentős személyeket, az emlékeket, a 
regéket, a meséket s egyéb muzeális értékű fölszereléseket. A fölmérésben 
messzemenő támogatást kaptunk a megyei tanácstól, mert a kérdőíveket 
a megyei tanács titkára küldte ki az egyes községi tanácstitkárokhoz, köte
lességükké téve a kérdésekre adandó pontos választ a megfelelő szakemberek 
(pedagógus, agronómus, egyházi személy) bevonásával. Az összegyűjtött 
anyag lehetőséget adott arra, hogy fölmérjük értékeinket annak ellenére, 
hogy nem minden titkár rendelkezett azonos fölkészültséggel, amelynek 
alapján tudományosan is pontos válaszokat kaphattunk volna. Mindezek 
ellenére értékes anyag érkezett be, amelyet járások szerint rendeztünk, és 
amely jelenleg díszkötésben egy példányban a helytörténeti múzeum tulaj
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donát képezi. A fölmérés lehetőséget adott arra, hogy a felszabadulás óta 
szervezetszerűen számba vegyük értékeinket a tervszerű gazdálkodás érde
kében.

1972-ben további kutatást végeztünk, amelynek célja, hogy a megyében 
levő barokk kastélyokról, udvarházakról, kúriákról katasztert készítsünk. 
Ezen építmények jó része -  éppen eddigi funkciójuk következtében -  meg
maradt. (Szociális otthon, iskola, Á. G. tsz-irodaház stb.) Éppen ezáltal sike
rült őket állagukban megtartani. Amennyiben valamelyik lebontásáról szó 
esett, a megyei tanács az albizottságtól kért szakvéleményt (Téseny).

Ugyancsak 1972-ben indult meg az albizottság részéről az a törekvés, 
hogy összeírjuk a megye területén levő parkokat, arborétumokat, természet- 
védelmi területeket, facsoportokat, nevezetes fákat. Ebben a munkában igen 
nagy szerepet játszott dr. Vöröss László Zsigmond főiskolai tanár, aki a fő
iskolásokkal együtt bejárta a megyét és alapos környezetleírást adott a jel
legzetes növényekről, kiemelve azok őshonos, ill. telepített voltát, megemlítve 
a fajtákat, sőt bizonyos környezeti kutatásokat végzett a vidék lakosainál 
olyan értelemben, hogy annak idején kik vettek részt a nem őshonos növény
formációk telepítésében. A fölmérés adatai kartoték formájában rendelkezé
sünkre állnak és kiegészítik a megyéről nyújtható ismereteket.

1972-73-ban az albizottság népi építészeti munkacsoportja nagyarányú 
kutatást kezdett a megyében. A népi építészeti emlékekről eddig is voltak 
ismereteink, azok szerepeltek is a műemlék-jegyzékben, de számuk eltörpült 
a többi műemlék mellett. Tudni akartuk, hogy a műemlék-jegyzékben emlí
tett épületek milyen állapotban vannak, gondozza-e azokat valaki. Az alkal
mat egyben fölhasználtuk arra, hogy faluszemlét végezve megállapítsuk, 
melyek azok az objektumok, amelyek a jegyzékben még nem szerepelnek, 
de védelemre jogosultak sajátos jellegüknél fogva. Egyben mód kínálkozott 
arra is, hogy műemlékké való nyilvánításukra javaslatot tegyünk. A falu
járást rendszeresen dr. Füzes Endre néprajzos. Szigetvári János PTV szak
mérnök és Lantos Miklós PTV fotóművész, esetenként dr. Tihanyi Csaba 
építészmérnök, az ÉKO osztály főelőadója végezte. Célunk, hogy Baranya 
megye valamennyi községét (322) ismételten végigjárjuk, és az ott található, 
kifejezetten a község múltját jól tükröző épületeket a község faluképi vonat
kozásait számba vegyük (alaprajz, fénykép, leírás), javaslatot tegyünk az 
OMF-hez azok védettségének megállapítására. A 322 községből eddig 113- 
mat látogattunk meg. Eredményeink már eddig is meglepőek mind pozitív, 
mind negatív vonatkozásban. A védetté nyilvánított népi házak közül (205) 
151 még állt, de 54 vagy átalakított formában megújítva, teljesen elvesztette 
eredeti jellegét és már nem műemlék, a többit lebontották. Az első számú 
jegyzék, amely 44 objektumot javasol védetté nyilvánításra, tartalmaz egy 
műemlék, 22 műemlék jellegű, 21 városképi jellegű objektumot. Többségük 
lakóház, talpasház gazdasági épülettel, cselédház, csárda, gabonás, kovács
műhely, olajütő malom, pincesor, de találunk kálváriát, kápolnát, harang
lábat és kőkereszteket is. A második számú jegyzékbe fölvett népi építészeti 
emlékek közül újból csak az értékesebbjét vesszük föl. A helyreállításban 
az első számú jegyzék alapján haladunk. Jelenleg Ófalu, Magyarsarlós népi 
ház, Godisa kovácsműhely, Botykapeterd útszéli csárda, Csányoszró, Zengő- 
várkony népiház, előrehaladott állapotban a Nagydobsza, népiház, gazda
sági épületek. Ezeket követi Luzsok, Magyarlukafa népiház, Mecseknádasd 
cselédház, Piskó népiház gabonással, Zaláta favázas gabonással, amelyet a
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sellyei szabadtéri Néprajzi Múzeumban helyezünk el, Mekényes olajütd 
malom. Elkészült az Orfű Népiház, amelynek első része idegenforgalmi funk
ciót tölt be, a lakás többi részében néprajzi kiállítást tervezünk.

Az ilyen irányú munkákhoz szorosan kapcsolódik a falukép védelme. 
Egyre kevesebb lesz azon falvak száma, ahol még az eredeti építészeti kép 
(egységes falukép) dominál. A házak átalakítása nemcsak a belsőre, de a 
külső falakra, a tetőzetre is vonatkozik. Elvesztik eredeti jellegüket, amely 
vonzóvá tette őket az idegen látogatók előtt. E faluképek védelmére is gon
dolt az albizottság, amikor számbavette a legutóbbi időszakban a bekötő út 
építésével nyitottá vált falvakat: Ibafa, Öbánya, Ófalu, Pogány, majd később 
Kisújbánya vagy a már régebben védetté nyilvánított pincesoros települése
ket: Villánykövesd, Palkonya, Szederkény, Erdősmárok. Falvaink külső képe 
megváltozik, és nemegyszer a helytelen ízlés, a rossz tervezés következté
ben módosított házak kellemetlen hatást váltanak ki. A Baranya megyei Ta
nács ennek elkerülésére pályázatot írt ki a szalagtelkes beépítésre, a fog
híjak kitöltésére abból a célból, hogy a pályadíjat nyert műveket propagálja 
a falvakban az új házak tervezésénél.

A falusi lakosság fejlődését, a korszerű házak építését nem akadályoz
hatjuk meg, ezért lehetőséget adunk arra, hogy a parasztházakat belsőleg 
korszerűsítsék a külső érintetlenül hagyása mellett. E külső tükrözi a bara
nyai népi építészeti hagyományokat, egyben az egységes falukép adja azt a 
harmóniát, amelyet a falu valaha biztosított a vidék történetében.

A népi építészeti hagyományok fölmérésébe bekapcsolódott a Pollak 
Mihály Építőipari Szakközépiskola honismereti szakköre. Baranya, Tolna, 
Somogy, Zala megye községeiben fölméréseket végeztek, pályamunkákat 
készítettek. Ez által elévülhetetlen érdemeket szereztek Dél-Dunántúl népi 
építészetének föltárásában. A pályaművek a pécsi Janus Pannonius Múzeum 
Néprajzi Osztályának tulajdonába kerültek, s a belőlük készült kiállítás 
(1975. jún. 7.) méltán dokumentálta, hogy a középiskolai tanulók bekap
csolása eredményes a népi építészet emlékeinek megmentésében. Ebben a 
munkában a közreműködők nemcsak szakmai ismereteiket bővítik, de érint
keznek a föld népével, tanulnak tőlük és ugyanakkor segítenek a magyar és 
a nemzetiségi kultúra értékeinek megmentésében.

Fölmérési és gyűjtési munkálataink egyházi jellegű építészeti emlékek, 
tárgyak fölkutatására és megmentésére is irányultak. A különböző egyhá
zak képviselői egyben tagjai az albizottságnak, javaslatukra följogosítva 
éreztük magunkat arra, hogy fölhívással forduljunk -  az egyházak vezetői
nek hozzájárulásával -  az egyes egyházközségekhez (papokhoz, tisztelete- 
sekhez), hogy műemléki vagy műemlék jellegű épületükről (templom, paró
kia, kápolna, kálvária, szobrok, haranglábak) adatokat gyűjtsenek és adat
lapot töltsenek ki fényképes melléklettel. A fölhívás eredményesnek mutat
kozott, mert szinte valamennyi egyházközség beküldte az adatlapot. Ezzel 
a ténnyel bekapcsolódtak a műemlékvédelembe, és tudatosodott a műemlék 
szerepe mindennapi életünkben. Az összegyűjtött anyag rendelkezésre áll 
egy Baranyáról szóló egységes monográfia elkészítéséhez.

Az előzőkben ismertetett gyűjtő és fölmérő munka nem öncélú. Tervünk, 
hogy elkészítsük az OMF, a Baranya megyei Tanács ÉKO osztály segítsé
gével Baranya-Pécs műemlékeinek, műemlék jellegű, valamint városképi 
jellegű emlékeinek hivatalos jegyzékét, majd ennek alapján tervezünk egy 
műemléki térképet, amely tartalmazni fogja minden település néprajzi vo-
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Bogdásai ház

natkozásait a fenti megosztásban. További terveinkben szerepelnek a kál
váriák, temetők, szobrok, feszületek, fejfák, sírkövek gyűjtése, ill. megörö
kítése, amelyek hozzátartoznak a nép életéhez, kiegészítik a megyéről alko
tott képet.

A Műemléki Albizottság további feladata a társadalmi erők bekapcso
lódásának biztosítása a műemlékvédelembe. A megye lakói ismerjék meg 
saját községükben a műemlékeket, ismerkedjenek meg a megye népi érté
keivel, amelyeknek ismerete, megőrzése, védelme feladatuk, hiszen ezek nem
zeti kincseink. Egyre többen vannak, akik ennek jelentőségét felismerik és 
maguk hívják föl a figyelmet pusztuló értékeinkre. Ennek egyik szervezett 
formája a kiállítás. E feladat megoldása a fotóművészeti munkacsoportra 
tartozik. Első kísérletünk 1972. X. 20. A Jakováli Hasszán dzsámiban nyílt 
meg „Műemlékeink" c. kiállítás. Anyagát fotóművészeink munkái, valamint 
az OMF legszebb fölvételei képezték. A kiállítás során látogatóink hívták
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A bükkösdi kastély

föl a figyelmet az értékes anyagnak a megye nagyobb településein való 
bemutatására. „Vándorkiállításunk" megjárta a szigetvári dzsámit, a mohácsi 
bemutatótermet, a budapesti épitészeti klubot. Volt Pécsváradon, Berkesden, 
Mágocson, jelenleg Pécsett, a Doktor Sándor Művelődési Ház klubtermében 
látható. Az anyagot az Országos Honismereti Akadémia látogatóinak tiszte
letére újítottuk föl. A múzeumi hónap keretében Boly községben rendeztünk 
újabb kiállítást.

Műemlékvédelmi propagandánk egyik eszköze a sajtó. Albizottságunk
nak újságíró tagja is van, aki üléseinkről vagy előzetes híradást ad vagy 
utólagos értékelést készít, kiemelve, miben kérjük a megye lakosságának 
segítségét. Az újságcikkek főleg a népi építészet sajátos objektumaival fog
lalkoznak, fotókkal szemléltetve azokat. A helyi sajtón kívül a Népszava, 
a Magyar Nemzet, a Tanácsok Lapja szívesen foglalkozik baranyai népi 
műemlékekkel. Az újságok képes illusztrációi nagy mértékben segítenek a
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propagálásban. A sajtóhoz hasonlóan a Pécsi Rádió is helyt ad műemléki 
reflexióknak, s nem egyszer adott részletes riportot a baranyai műemlékekről.

Műemléki propagandánk eszközei az önálló kiadványok is. A kiadvá
nyok anyagi fedezetét biztosította az 1973. X. 30. vb-határozat, amely ki
mondja: „a vb a műemlékvédelem anyagi fedezetére, a védelem korszerű 
ellátására 1974-től 200 000 Ft-ot biztosít e célra, majd ezt 1975-től 250 000 
Ft-ra emeli. A felhasználásról a vb-elnökhelyettes és az Albiz. elnöke együt
tesen dönt". Ennek következtében lehetővé vált, hogy a legsürgősebb ház
vásárlásokat lebonyolítsuk, valamint kisebb kiadványokat jelentessünk meg. 
Tervbe vettük a következő kiadványok közreadását:

Ormánsági festett famennyezetű ref. templomok (már megjelent), 
Talpasház,
Népi kálváriák.
Zselici falu (ez utóbbit közösen jelentetjük meg a Somogy megyei Mű

emléki Albizottsággal, mivel a terület egy része Somogy megyéhez tartozik.) 
Az idei évben jelent meg a sorozat első száma: „Műemlékeink" címmel, 
amely művészi fotók segítségével bemutatja az ormánsági festett famennye
zetű ref. templomokat, a meglevőket és az elpusztítottakat egyaránt, mégis 
a teljesség igénye nélkül.

Részt veszünk az október havi múzeumi hónap keretében rendezendő 
ünnepség-sorozatban:
Október 6. A Jakabhegyi vaskori földvár és pálos kolostor helyszíni bemu

tatása.
Október 28. A Mechanikai Labor KISZ-fiataljainak szóló bemutató a megye 

népi építészeti emlékeiről.
Október 13. A mánfai Árpád-kori templom bemutatása a felújítás után.

A gyűjtő és megőrző munkába igen eredményesen bekapcsolhatók az 
öregek szociális napközi otthonai. Az akciót tervszerű elgondolás alapján 
végeztük. Kiindultunk abból az elvből, hogy a népi hagyományokat legjob
ban az öregek őrzik, valamint ők az ismerői azoknak a használati tárgyak
nak, amelyek akkor fontos eszközök voltak, de amelyeknek ma már csak 
muzeális értékük van. A tervszerű munkát 1974-ben kezdtük, amikor az 
otthonok kulturális nővérei számára tájékoztató előadásokat tartottunk a 
gyűjtésről, annak módjáról, általában a műemlékek védelméről.

A műemlékvédelemhez szorosan tartozik a jól szervezett jelentőszolgálat. 
Sajnos, ez utóbbinak népszerűsítésében eléggé elmaradtunk. Érezzük ezt 
akkor, amikor akár műemléket vagy műemlék jellegű épületet akarnak le
bontani, átalakítani, vagy a mélyszántás során az eke olyan értékeket hoz 
fölszínre, amelyeknek megmentése nemzeti érdek. Mind jó, mind rossz érte
lemben vannak példáink (Nemeske, Nagyharsány). A negatív példa sokszor 
jobban fölhívja a figyelmet a helyes cselekedetre, mint a pozitív. De sokkal 
gyakoribb az az eset, amikor fölismerik a műemlék értékét, azt igyekeznek 
megóvni, illetve jelenteni, ha veszély fenyegetné.

Havonként történő ellenőrző kőrútjaink szintén ezt a célt szolgálják, 
amikor megszemléljük 1-1 vidék műemlékeit, számba vesszük azokat, java
soljuk azok restaurálását, fölújítását, állagmegóvását. Pl. a Jakabhegy déli 
oldalán húzódó templomok: Cserkút, Kővágószöllős, Kővágótöttös, Bakonya 
vagy a még föltárandó festett mennyezetű ref. templomok: Patapoklosi, 
Garé, Tótszentgyörgy, Merenye.

Megvizsgáltuk a komlói sportegyesületnek használatra átadott Máré
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várát az OMF által leküldött fényképek alapján, s megállapítottuk, hogy az 
átvétel óta a sportkör nem törődött a vár állagával, s ennek következtében 
több rongálás történt az épületben. Fölszólításunkra és újabb tárgyalás so
rán a sportkör átadta a várat, amely most az Erdőgazdaság tulajdonába 
került. A gazdaság vállalta az évi állagmegóvást, és részletes tervet dolgo
zott ki a vár fejlesztésével kapcsolatban idegenforgalmi vonatkozásban is. 
Az Erdőgazdaság ilyen irányú tevékenysége olyan folyamatot indított meg, 
amely több jó, új lehetőséget biztosít a műemlék megóvásával kapcsolatban. 
A nagy területtel rendelkező bányaüzemek, az állami gazdaságok, a termelő- 
szövetkezetek patronálhatják a területükön levő műemlékeket. Ennek szép 
példái vannak a megyében: a Baranya megyei Gabonafelvásárló Vállalat az 
orfűi szabadtéri néprajzi bemutató létesítésével kapcsolatban vállalta egy 
vízimalom belső berendezésének szállítását és Orfűn való beszerelését saját 
költségén. Ennek során készült el a malomtörténeti kiállítás, amely igazolja 
a megye malomiparának kezdeteit. Hasonló fölajánlást tett a Mecseki Érc
bánya Vállalat. Vállalta, hogy a bánya területén levő középkori templomok 
restaurálásában aktívan részt vesz, ezen kívül szocialista brigádjainak, a 
Petőfi brigád, az OMF irányításával fölújította Pécs egyik régi épületét, 
a Stock-házat. Hasonló fölajánlást tett a műemlékvédelemmel kapcsolatban 
a Siklós-Villányi Állami Gazdaság. Ezek a példák arra késztetnek bennünket, 
hogy közelebbi kapcsolatot építsünk ki az üzemekkel, az állami gazdasá
gokkal, a termelőszövetkezetekkel. Tájékoztató előadásokkal igyekszünk rá
világítani, hogy mit tehetnek a műemlékek fenntartása és megőrzése érde
kében.

A fenti példák igazolják, hogy az albizottságok mennyiben lehetnek a 
megye műemlékeinek gazdái, milyen segítséget adhatnak mind az OMF-nek, 
mind a tanácsnak a műemlékek védelmében.
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SZLUKA EMIL

NAGYVÁROS SZÜLETIK

-  Reílexiók Tüskés Tibor könyvéhez -

..  . „És elmennek azok is, akik előtt a közlés, a könyvkiadás, az irodalmi 
élet tágabb fórumai nyílnak meg, mint amilyeneket a város tudott adni ne
kik, mint Bertha Bulcsu, Lázár Ervin, Thiery Árpád."

Hadd kezdjem Tüskés Tibor soraival -  könyvével párbeszédemet, né
hány gondolattal, elemző, kritikus kedvvel rakva be néhány építőtéglát 
ugyanolyan bátor kőműves -  míves -  munkával, ahogy szerzőnk, a miénk, 
pécsieké építkezett. Mert amit idéztem, megszólaltatva őt, az ő hangján to
vább mondanám, nem farkasszem pozícióból: . . .  és megmaradt a városnak, 
Pécsnek és országnak Csorba Győző, Martyn Ferenc, Tüskés Tibor, Szeder
kényi Ervin, László Lajos, Tigyi József, Grastyán Endre, senkit meg ne 
sértsek, akit még említhetnék.

Kiket a legszívesebben még? Sokat a tudósok, művészek közül persze, 
de főként azokat, akiket Tüskés csupán monogrammokkal jegyez az alkotók 
és megtartók közül. Van bennünk bizonyos szemérem féle, hogy a történelmi 
zsinórpadlásra nem illik felpillantani? Pécset ugyanis a mai politikusaink 
-  a mi, a város politikusai -  formálják, mindig is formálták, de a mieink 
építik is, ezzel egyetértünk. Sorsuk a város sorsa is, küzdelmük nem kevésbé 
drámai emberi és közéleti vonatkozásban, mint a város jelenén, jövőjén 
csüggő tudósé, művészé, íróé, munkásé, dolgozzanak bár a megyei vagy a 
városi pártbizottságban, a tanácsnál, vállalatnál, intézménynél. Hangjuk, 
érzésviláguk, tetteik akarata, a motivációk körülöttük, mozgásuk a város 
társadalmában, az önmagát naggyá szülő Pécs vajúdásánál -  a könyv, az 
észlelet, a diagnózis, melyet Tüskés Tibor kezünkbe adott. Nem egyszerűen 
funkcionáriusok, pécsi polgárok is, névvel, egyéni ambíciókkal, közéleti 
szenvedéllyel, háborgásokkal -  de mindenesetre meghatározó céltudattal.

Miért hangsúlyozom ezt? Mert Tüskés Tibor művét családi ügynek 
tekintem, mint olvasó, mást nem is tehetek, minthogy a könyv, nagytekin
télyű sorozat tagjaként, nálam hivatottabb értékelőre vár. S mint családtag, 
foglalkozásomnál fogva naponta ott vagyok, ahol a város jelenéről, jövőjéről 
gondolkodnak és döntenek abban a széles körű illeszkedésben, mely a város 
és a megye, a megye és az ország új és folyvást változó és változtatott tér
képén végbemegy.

A könyvben van dicséret és nem köznapi panasz, magvasan. Magunkra 
vesszük, miként a szerző sem áll a dolgon kívül, legszebb példája, amikor 
saját lakóházáról, mikrodemográfiai helyzetéről, érthető hangon arról beszél
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és azt kérdezi, kinek nincs gyermeke, noha lehetne, ha az ország féltése, 
a népesedés objektív helyzetének felismerése megtermékenyítené lakóit. 
S hogy mégsem, ez is bizonyos társadalmi sterilitás, a gondolat abortusza, 
elvetélése.

Hogy nekem is szól, s hogy neked is, neki sem kevésbé, felszólitón, 
sürgetőn, felrázón és okosan ez a könyv, bizonyos, mert hisz nemigen tudod 
letenni, városlakó. S hogy nemcsak a pécsinek szól, az is világos. Hogy nem 
fejeződik be az utolsó lappal, mert hiszen ablakot nyit, mert hiszen nagy 
kérdéseket vet fel pécsi köntösében, válaszokra is kíváncsiak lennénk. Az író 
válaszol — a maga lehetőségei, búvárkodása, tanulmányai körében. De, hogy 
köznapi legyek: mit mond az illetékes, a legilletékesebb? Ezzel adósunk 
marad.

Hagyom fogasán a kérdést magam is. Legfeljebb megtoldom még, vála
szolt volna szívesen, ha nem is mindre örömest. És gyanítom, kiderült volna, 
hogy a legfontosabbakra válaszolva mennyire egyek vagyunk gondban és 
örömben a pártfunkcionárustól a bányászig, a bányásztól a pártfunkcioná- 
rusig, avagy a kört nem leszűkítve -  politikusainkig.

Abból gondolom, hogy politikus barátaimnak mennyire tetszik ez a 
könyv. Végre egybelátják munkájuk, városuk tükrét. Fel is merül az ember
ben, hogy talán ötévenkint újra kellene írni. Friss, legújabb keletű ez a 
munka, de egyes bekezdései máris „elavultak", ma; holnap majd egész 
lapjai azzá válnak: A Sopianae ma már Egyesült Izzó, egészen más, élet
képes jövőjével, ami nagyon fontos azoknak, akik a gyárban dolgoznak és 
majd dolgozni fognak.

De ettől az, amit a gyárról Tüskés röviden megír, még sokáig hatni 
fog. A gyár új helyzete viszont -  melynek megteremtésén a megyei és városi 
iparpolitika ügyesen és szívósan dolgozott s őrködik kezdeményén is -  más 
gravitációt, jobb irányultságot ad.

Tüskés kiválóan megmutatja a nagyváros születését, a köznapok alaku
lásában, egymásra halmozott eseményeiben a történelmi dialektikát, a kilá
tásokat is. Az író, a művész áldása rajta, miként féltése és félelmei is. Ki
emeli: Pécs hagyományai közül a legjobb, hogy teremtő és teremteni akaró 
város. Teremteni egyszerre mindent: korszerűt, nagyvárosit mindenben, s ez 
a folyamat felemel és elborzaszt egyszerre. Mind nagyobb szellemi és anyagi 
erőt kíván célrairányításában, hogy el ne szaladjon a szekér, nehogy a „nagy
várost akarunk" csak a méretekben élje ki magát, nehogy a megyei környe
zet -  melyet szinte drámai erővel ír le a szerző -  szenvedje meg a -  nagy
város születését s váljon ettől maga a város is torzóvá.

Bátor, nyílt, becsületes ez a könyv -  bátor, nyílt és becsületes a fogad
tatása is. Ami ezen a tájon -  de más tájain az érzékenységnek is -  kedvező 
fordulatot jelez az iró és közönsége, a könyv és közönsége között (gondolok 
a Komlóról írt, hasonlóan alkotó szándékú, de egészen más fogadtatású 
könyvre, gondolok az Uránbányászokra). Kezdete valaminek. S hogy milyen 
folyamatnak? A megyei pártbizottság nemrég dolgozta ki kollektív, társa
dalmi és tudományos munkával hosszútávú kulturális fejlesztési tervét. 
Kezdetét szimatolom, érzem a kultúra épitő mozgósitásának, a kulturáltság 
úttörésének a történelmi kellékek között, reményt kelt bennem, hogy bár 
szűkösségek közepette, de éppen most jókor, nem késve indulunk együtt 
harcba, küzdelembe az élet szocialista minőségének megteremtéséért.
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HONISMERET

BÚCSÚZUNK BODÓ LÁSZLÓTÓL

Becsukódott a szem, az ajak egybezárult, a dobogó szív megállt: BODO 
LÁSZLÓ halott.

Eljöttünk mindannyian, kik szerettük, becsültük, hogy végső búcsút ve
gyünk Tőle. Fájdalom szorítja össze torkunk, nehéz beletörődnünk, hogy 
ezentúl nélkülöznünk kell mély emberszeretetét, derűs optimizmusát, lelke
sedését és az élet mélységeiben élt ember nemes tulajdonságait

De a halál csak fizikailag győzheti le a pedagógust, akinek szavai fia
talok százainak szívében visszhangoztak, a jövőt oly áldozatos munkával 
építő és a közösséget mély alázattal szolgáló embert. Itt marad testetlenül, 
eszménnyé finomultan azokban, akikben örök nyomot hagyott. Emléke dia
dalmaskodik a halál felett. Halhatatlansága oly szerény, mint a búvó patak: 
el-el tűnik, hogy aztán a diákok, a nevelők, a pedagógusok és a barátok *

* Lantos József búcsúztató beszéde
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szavain és tettein kérészül újra előbukkanva virágot fakasszon, mind mélyebb 
rétegekben tegye termővé életünket.

A búcsú pillanatában a bensőséges szavak is tompán konganak . . .  A 
visszaemlékezés sebeket tép fel, a búcsúzás fájó érzéseket ébreszt.

Mi az, ami a lcgmegragadóbban marad meg lényegéből? Embersége és 
munkaszeretete, amit erőn túl is vállalt, mert örömét találta benne. Ebben 
volt példaadó erkölcsisége is. Őszinte ember volt, aki folytonos harcban ál
lott a rábízottakért. Az igazságot szerette, és volt bátorsága ahhoz, hogy 
mindig és mindenütt kimondja azt.

Személyes gondjait félretéve emberben, népben gondolkozott. Apja hiva
tását választotta, Ö is falusi tanítóként kezdte életpályáját.

Családi örökségként hozta magával fogékonyságát a haladó eszmék 
iránt. Nevelőmunkája mellett szorgosan gyűjtötte a tanító mozgalom doku
mentumait, s a Tanácsköztársaság 50. évfordulóján jubileumi ülésszakot 
rendezett.

Végigjárta a pedagógusi pálya valamennyi lépésőfokát. Csaknem 15 
évig volt a legkisebbek tanítója Sásdon, majd ugyanott az általános iskola 
igazgatója. Felügyelő és osztályvezetőként a felnőttek vezetője lett. Egy 
járás oktatásügyét irányította mély felelősségérzettel, szorgalommal, ember
séggel. Élete örök szolgálat volt az értelmes jövőért folytatott harcban.

Hányán, de hányán érezhetjük ma a vele együtt tervezett, elkezdett és 
azóta már beteljesített munkaeredményekben az Ő lelkesedését és eszméért 
lobogását?!

Élete és munkássága végső meghatározójává vált, amikor a bizalom 
és megbecsülés érdeméül a Pedagógusok Szakszervezete megyei titkárává 
választották. Az emberek iránt érzett elkötelezettsége késztette, hogy vál
lalja megyénk tanítóinak, tanárainak érdekképviseletét. Becsülettel teljesítette 
feladatát.

Gyakori vendég volt a nevelőtestületekben, érzékenyen reagált az egyéni 
sérelmekre, kereste a gyógyírt a sebekre, hogy a rászorulók egészségesen 
végezhessenek teljes értékű munkát.

A nevelés korszerűsítésének nagy tervében mindig segítő partnere volt 
osztályunknak, a tanügyigazgatásnak. Különös gonddal segítette a pálya
kezdő fiatalokat, de a pedagógus múlt ápolásával is törődött. Kezdeményező
je a Pedagógus Múzeum és Könyvtár létesítésének, szíve-lelke a Pedagógiai 
Társaságnak. Fogékonyan reagált mindig a korszerűre, lelkesen ösztönözte 
a baranyai újító mozgalmat.

30 éves mozgalmi múlt áll mögötte, melyet mindvégig az ember szolgá
lata irányított. A szocialista eszmékkel való teljes azonosulása vezette el a 
párt soraiba, melyet hűséggel szolgált.

Hihetetlen energia fűtötte életét, nem is maradt eredménytelen fárado
zása, melyet államunk több elismeréssel, kitüntetéssel jutalmazott. Felszaba
dulásunk 30. évfordulóján -  amikor nem sejtette, hogy csak néhány hetet 
engedélyez számára a könyörtelen sors -  tűzték mellére a Munka Érdemrend 
arany fokozatát. Tisztes jelképnek tekintette. Mellette igazi értékmérőnek 
-  mint vallotta -  a kitüntetés alatt dobogó szívet tartotta.

Bodó Lászlóban óriási szív dobogott. Néha a másokért vállalt izgal
mak miatt hevesebben is a szabályosnál. Utóbbi időben egyre többször fi
gyelmeztette a közelgő veszélyre. Akik tudták ezt, aggódva figyelték erő
feszítéseit. Az elmúlt évben már egyre ritkábban nyithatott be az iskolába,
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tanári szobákba, irodákba. Most már tudjuk -  amit Ö nem akart tudomásul 
venni -  hogy ez a lassú, szomorú búcsúzás ideje volt.

Nyugdíjba mehetett volna. Élvezni a kis unokával bővült család mele
gét, pihentető nyugalmát. Szőtte is a terveket. De ő az utolsó napokban is 
úgy érezte, hogy életműve még lezáratlan, dolgoznia kell még tovább, hisz 
emberi lényege volt a pontosság, a rend, a megkezdett mű befejezése. És 
íme egyetlen nap ráadást sem kapott erre az élettől.

Szép és tartalmas életet zárt le a halála, s ha lehet vigasztaló a gyászban, 
ez a gondolat adjon erőt hozzátartozóinak és mindannyiunknak e csapás 
elviseléséhez.

Most itt állunk, akik a végső tisztesség megadása végett eljöttünk. El
érkezett a pillanat, amikor búcsút kell mondanunk, el kell válni egymástól. 
Szeretteid, családod, barátaid és ismerőseid nevében teszem ezt.

Lacikám, nehéz szívvel búcsúzunk Tőled, mint vándor a lenyugvó nap
tól, mely ugyan a látóhatár alá bukik, de a melegét azért tovább sugározza.

Te most itt fekszel mozdulatlanul: befejezted. Néma anyag vagy. Emlék
ké válsz, emlékké, melyben minden szónak gyökere mélyen váj. Múlttá 
válsz, de fested újra a mi élő jelenünket. így aztán bennünk élsz, míg mi 
élünk, kik Veled együtt éltünk, kiket vezet, mi Téged vezetett. így győzted 
le holtodban is a halált.

*

Banna Lajosné a szülőföld népe nevében búcsúzott

Hegyhát népe nevében Sásdról jöttünk, szomorú szívvel örök búcsút venni 
Bodó Lászlótól.

Arról a helyről, mely Neki mindig olyan kedves volt, ahol született, 
nevelkedett s tanított édesapja nyomdokain haladván. Alig 2 hete, hogy vé
gigjárta a sásdi utcákat, elment régi házuk s iskolájuk előtt, és elhelyezte 
a hála virágait szülei sírján. A kíméletlen halál búcsúlátogatásnak szánta ezt 
az útját.

Mindig kedves barátja-tanácsadója volt öregnek-fiatalnak egyaránt. 
Odaadással, lelkesedéssel gyűjtötte a Hegyhát emlékeit, írta annak történetét. 
Nagy volt benne szűkebb hazája, Sásd szeretete, melyet mindig örömmel, 
meghatódottsággal látogatott meg. Neve mindig emlékezetes marad, emlékét 
örökre megőrzi a falu története.

Mi pedig, kik itt állunk a végső búcsú pillanatában, annyit ígérünk: 
Minden erőnkkel tovább munkálkodunk Bodó László kedves szülőfalu

ja, Sásd további fejlődéséért, mert 
„Mi dolgunk a világon? küzdeni 
Erőnk szerint a legnemesbekért".
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KISS BÉLA:

A HONISMERETRŐL

A honismereti mozgalom igen sokszor már határainkon kívül is érezteti ál
dásos hatását. A népek közötti barátság elmélyítését szolgálja, sőt más vo
natkozású segítséget is nyújt.

A fölhozható sok példa közül kiemelnék egyet, amely napjainkban is 
időszerű és bizonyára fölkelti az olvasók érdeklődését.

Mi a Dunába zuhant szovjet harcikocsi hiteles története? Miként kez
dődött el ennek kutatása? Milyen szerepe van ebben a honismereti szakkör
nek?

Mohács város fölszabadulásának emlékeit kutattam, illetve a város ve
zetőinek kérésére az emlékeket le is írtam. Ezzel a munkával a Hazafias 
Népfront által meghirdetett országos pályázaton harmadik díjat nyertem, 
majd az anyagot a felszabadulás 25. évfordulójára Moszkvában, a Szovjet- 
Magyar Baráti Társaság Székházában rendezett kiállításon is bemutatták. Ek
kor írtam először a Dunába zuhant szovjet harcikocsiról. Fenti munkámat 
a honismereti szakkör tagjainak bevonásával újabb adatokkal sikerült gazda
gítani. Az 1970. év végén fölkért Mohács város MSZMP városi titkára, hogy 
segítsem érdekes cikkekkel a Dunántúli Napló mohácsi számát, amely heten
ként, minden szombaton jelent meg a Napló mellékleteként.

Társadalmi munkában elvállaltam, hogy havonta egy-egy olyan írást bo
csátók közre, amely nemcsak az emberek kíváncsiságát kelti fel, hanem is
meretterjesztő és egyben nevelő hatású is. A honismereti szakkör tagjai is 
egy emberként segítettek. Az eredmény túlszárnyalta a várakozást. Jóval 
több cikk jelent meg, mint amit elvállaltam. A lap példányszáma is emelke
dett. Első leírásom 1971. január 23-án jelent meg. Erre igen sokan reagáltak. 
Leveleket kaptam, az utcán megállítottak, és tapasztalhattam a mohácsi nép 
segítőkészségét, jóindulatát.

A sokakat megmozgató cikk címe ez volt: „Acélkoporsó a Duna mélyén."
Leírtam benne többek közt, hogy 1944 december elején, amikor Mo

hácsnál a Dunán pontonhidat vertek a felszabadító seregek és gyors menet
ben átkeltek a folyamon, egy harcikocsi kezelőszemélyzetével együtt a Duná
ba zuhant, és mint egy acélkoporsó ma is a hullámsírban fekszik.

Erre a Magyar Televízió is fölfigyelt. Könnyűbúvárokkal kerestetni kezd
te a T 34-est. Sajnos, sikertelenül. Sokszor említettem jómagam, de a szak
köri tagok, a mohácsi lakosok is, hogy a harckocsi már legalább 3-4 méter 
mély homokszemfedő alatt fekszik, hiszen mi eléggé ismerjük a Dunát, fo
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lyását, hordását stb. -  a kutatók nemigen hitték el, mondván, hogy egy ilyen 
nagy tárgy kiáll a mederfenékből.

Nem tudtak eredményt elérni az évenként városunkba jövő más búvár
alakulatok sem, bár műszerekkel is kísérleteztek. Igen érdekes volt, amikor 
egy ultrahangos készüléket alkalmaztak. Egy baráti szocialista ország tenge
részei bocsátották rendelkezésre, de ami a Fekete-tengerben kiválóan mutat
ta a tenger fenekén lévő domborulatokat, a mi Dunánkban nem tudott pontos 
adatot szolgáltatni. A kibocsátott ultrahangok ugyanis az olyannyira szeny- 
nyezett folyamunkban, a lebegő iszapról, a homokról és egyéb szemcsékről 
már jóval előbb visszaverődtek, hamis képet adva a mederfenékről.

A közvéleményt azonban állandóan izgatta, érdekelte a Duna mélyén 
fekvő tank ügye.

Az 1974-es esztendő azonban meghozta a várva várt eredményt. Két 
szovjet újságíró is érdeklődni kezdett a kutatási eredmények után. Fölkere
sett Alexandr Ter-Grigorian, a 9 milliós példányszámban megjelenő szovjet 
lap, az Izvesztija magyarországi tudósítója, valamint Mihail Kadjet, a Lenini 
Zászló című szovjet katonai újság budapesti tudósítója, és adatokat, össze
gyűjtött dokumentumaimat kérték a fentiekkel kapcsolatban. Végignézték azt 
a nagy anyagot is, amelyet nemcsak a Dunába zuhant harcikocsiról, hanem 
más, a felszabadulással összefüggő eseményekről gyűjtöttünk. Nemsokára 
elküldték -  üdvözlő és köszönő leveleik mellett -  újságjaik több példányát, 
amelyekben a mohácsi eseményeket méltatják. Mohács felszabadulásának 30. 
évfordulóján, 1974. november 26-án szakkörünket is meglátogatták. Velük 
együtt eljött Moszkva egyik legnagyobb könyvkiadójának megbízottja is, 
és meghatódva nézték végig felszabadulási emlékműsorunkat az 502. sz. 
Radnóti Miklós Ipari Szakmunkásképző Intézetben. Ekkor nyújtotta át is
kolánk igazgatója gyűjteményünket is a kedves vendégeknek.

(A honismereti szakkör ifjú tagjai legnagyobb részben a fenti Szakmun
kásképző Intézet tanulói, de járnak összejöveteleinkre a dr. Marek József 
Mezőgazdasági Szakközépiskolából, valamint a gimnáziumból is.)

Az alábbiakban a Szovjetunióban megjelent újságok közül -  helyszűke 
miatt -  csak kettőnek a fordítását közöljük. Ezek is ékesen bizonyítják a 
honismereti munka megbecsülését, elismerését, egyben a Dunába zuhant harc
kocsiról is leírást kapunk. (A kutatást segítő adatszolgáltatókat a tudósítók 
a szakkör útmutatása alapján személyesen is fölkeresték, az egybegyűlt 
anyagot áttekintették.) 1

1. AZ IZVESZTIJA CIKKE 

Amit nem szabad elfelejteni

1944 novemberében, amikor a szovjet csapatok Mohács magyar város
nál átkeltek a Dunán, a pontonhídról a folyóba zuhant egy T 34-es harckocsi. 
Személyzete életét vesztette.

Magyarországnak a fasiszta iga alól történt felszabadulása 30 éves év
fordulójának küszöbén Mohács város lakosai elhatározták, hogy fölkutatják 
a harckocsit, kiemelik a Dunából és talpazatra állítják. De kik is pusztultak
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el ebben a harckocsiban? Erről is írtunk a „Hősi napok visszhangja" című 
tudósításunkban, amelyet az Izvesztyija 78. száma közölt.

A tudósításra jónéhány veterán reagált, akik a 4. és 57. hadsereg harco
saiként vettek részt a Nagy Honvédő Háborúban és közvetlen tanúi voltak 
az eseményeknek. Ugyanakkor kevés azoknak a leveleknek a száma, amelyek 
közvetlenül kapcsolódnak a „harmincnégyes" pusztulásához. Többek között 
erről írt Leningrádból E. A. Cipljonkov, a Szovjetunió Hőse, M. A. Kononen- 
ko nyugalmazott alezredes, valamint V. I. Kovalj, a csernyigovi területről. 
Más levelekből érdekes harci epizódokról kaptunk tudósítást, amelyek kap
csolatban vannak a Mohácsnál végbement dunai átkeléssel. Így pl. megpró
bálták megállapítani annak a katonai egységnek a számát, amely elvesztette 
ezt a tankot, megnevezték a tragédia lehetséges tanúit, akik a pontonhídon 
tartózkodhattak.

A donyecki N. M. Jermolajev, a közgazdaságtudományok kandidátusa, 
aki személyesen részt vett az 1944 novemberi mohácsi átkelésben, a követ
kezőképpen írja le az eseményt:

„Az éj sötét volt, megeredt a viharkísérte záporeső. Csak a villámlások 
fénye tette lehetővé, hogy körülnézzünk. De még ezen az éjszakán is bere
pültek ide a német repülők. Légvédelmi tüzéreink ilyenkor természetesen 
tüzet nyitottak. A Duna sötét hullámai zúgtak, ágaskodtak és erősen ingat
ták a hidat".

„A fáradtságtól, az idegfeszültségtől és az éhségtől kimerült tisztek és 
harcosok alig álltak a lábukon, de senki nem gondolt a pihenésre" -  em
lékszik vissza a mohácsi átkelésre G. V. Csemyakov Kijevből.

. . .  Egészen a Duna partján állunk, a szovjet hősöknek emelt obeliszk 
mellett. Szemben velünk -  Mohács-sziget. A viz sodrása itt annyira erős, hogy 
a kis vontatóhajó nem tudja egyenesen átszelni a folyót, manőverezni kény
telen. Bubrek János, aki akkor 16 éves kislegényként figyelte a folyón való 
átkelést azon a szeles, esős éjszakán, most azt a helyet mutatja nekünk.

-  Az átkelés éppen itt történt, kb. száz méterre a szigettől -  mondja. 
Azóta a szigetet már néhányszor elöntötte a víz és az ár szinte egész kő
hegyeket mosott a folyóba, és természetesen nagymennyiségű homokot. Azt 
a harckocsit is bizonyára ez a kőtömeg borítja.

Lovász Antalnak, aki ma már nyugdíjas, 1944 novemberében sikerült 
kiszöknie az ostromlott városból, átúszta a Dunát és beszámolt a szovjet had
vezetőségnek a városban levő állapotokról, a hitleristák és szálasista cinko
saik hadi helyzetéről, majd visszaindult a városba, mutatván az utat a szov
jet földeritők egy kis csoportjának. Lovász beszélt szerbül és egy kicsit oro
szul is (ugyanis sokáig volt folyami hajós a Dunán). Mohács felszabadulása 
után tolmácsként is dolgozott a szovjet parancsnokságon. A hozzánk küldött 
levelek írói közül is sokan emlékeznek rá. Lovász is pontosan elmondja, mi 
történt a harckocsival és ugyanazt a helyet mutatja, amelyet Bubrek.

Kerékpáron érkezett hozzánk a harmadik őslakó, a volt tűzoltó, Tóth 
Vince. Személy szerint ő volt az, akinek 1945 tavaszán a város akkori pol
gármestere, Cserta Béla a szovjet parancsnokság kérésére azt a megbízatást 
adta, hogy kutassa föl az elsüllyedt harckocsit, amikor elolvad a Duna jege. 
ö  sokszor le is merült a folyó fenekére, tapogatózva kutatott a nehéz fölsze
reléssel, de eredménytelenül. Közben múltak az évek, és a harckocsi kezdett 
feledésbe merülni. Már szinte azt is kétségbe vonták, hogy egyáltalán léte
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zett-e. És a négy harcostárs, akik érckoporsójukban pihennek a Duna mé
lyén, talán a feledés homályába merült volna, ha nincs Kiss Béla.

Kiss Béla történelemtanár a mohácsi Radnóti Miklós szakközépiskolá
ban. Negyven év körüli. Fiatal, tisztára borotvált arc, élénk, jóakaratot sugár
zó és érdeklődéssel ránkcsodálkozó szemek, nem sietős mozdulatok. Kiss 
Béla minden szabadidejét arra fordítja, hogy Mohács felszabadulásáról és az 
azóta eltelt harminc évről, a népi hatalom idejéről gyűjtse az anyagot. Diák
jaival együtt szorgalmas és eredményes gyűjtőmunkát végez: Fényképekből, 
különböző dokumentumokból, apró mozaikokból állítja össze szülővárosa 
közelmúltjának történetét. Azokból az albumokból, amelyekbe pontos és 
szigorú rendben van beragasztva száz és száz fölvétel, fotókópia, dokumen
tum, parancs, rendelet, levél, naplórészlet -  s mindez ellátva részletes ma
gyarázattal -  egy többkötetes kiadványt lehetne összeállítani.

1971-ben Kiss Béla a megyei újságban a város felszabadulásáról írt 
cikkeinek egész sorát publikálta; bennük azoknak a szovjet katonáknak a 
nevét, akik életüket áldozták azokban a dicsőséges napokban, és közölte a 
felszabadító harcosok fényképeit is.

Egyik cikkét a Dunában elmerült harckocsinak szentelte. Jeladásnak 
szánta ezt, hogy a kutatások ismét meginduljanak. És valójában jónéhány- 
szor alá is merültek a 20 méteres mélységbe a békaemberek, a mohácsi hír
adástechnikai gyár sportemberei, de minden kísérletük, amely az elmerült 
harckocsi fölkutatására irányult, hiábavalónak bizonyult.

Megpróbálták az aknakereső készülék használatát is, de az sem segített, 
minthogy minden egyes vasdarabra reagált. Abból pedig a kelleténél több is 
akad a Duna mélyén.

. . .  És egyszercsak telefonhívást kapok Mohácsról.
-  Jöjjön le, kérem, hozzánk -  kiáltotta a kagylóba Kiss Béla.
-  Először is: holnap ünnepünk van, a város felszabadulásának 30. éves év
fordulója. Másodszor: végül is megjelentek Mohácson a búvárruhás mély
víz-kutatók.

Szinte észrevétlenül tettem meg a 250 km-es utat. Alighogy beértem Mo
hácsra, máris a kocsim előtt termett Lovász Antal. Izgatottan és kipirultan 
kiabált, kezével pedig integetett.

-  Megtalálták! -  adta tudtomra, és korát meghazudtoló gyorsasággal 
és erővel ölelt magához. -  Megtalálták! Megtalálták! Egy órával ezelőtt 
Szanyi János búvár vette észre elsőnek. Átszondázta a volt pontonhid egész 
vonalát. A harckocsit több mint három méter homok és kőtörmelék borítja, 
no és mintegy 16 méter víz.

-  Megtalálták! Megtalálták! -  kiáltotta örömmel Kiss Béla is. Aztán 
a szakközépiskola dísztermében a tanulók által rendezett ünnepségen vettünk 
részt. Nagyon szép összeállítást hallottunk régi forradalmi dalokból. Pedig 
a tanulók éppen hogy csak hazatértek a kéthetes KISZ-táborból, ahol a cu
korrépaföldeken dolgoztak. Megnéztük, ahogy a város társadalmi szervei
nek képviselői elhelyezték a megemlékezés koszorúit a szovjet katonák sír
jain, ahogy átadták az „örök tűz" stafétáját, amely minden évben útnak 
indul Baranyában a városok és falvak felszabadításának útvonalán.

A csendes és tiszta régi kisváros, amely a messzi múltba néző gyermek
álmok emlékképeit ébresztgette, díszes és ünnepélyes volt. Kiss Béla és Lovász 
Antal arca ragyogott. Az ünnepélyes szertartások végeztével Kiss Béla elő
vette harmonikáját és a háborús évek szovjet katonadalait kezdte játszani.
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Mi pedig kószáltunk Mohács utcáin, amelyek zászlódíszbe öltöztek. Sokáig 
ültünk a parton az esti szürkületben, és néztük az ólomszinű hullámokat, mi
közben elmerengtünk a négy harckocsizó sorsán, amely hamarosan elveszíti 
legenda jellegét.

Mert a harckocsit megtalálták és hamarosan kiemelik.

A. Ter-Grigorján, 
az Izvesztyija külön tudósítója 
Mohács-Budapest 
(Ford.: Medve Zoltán)

2. A LENINSZKOJE ZNÁMjA CIKKE

Mohács emlékezik

1944 végén, amikor a Jugoszláv határtól nem messze fekvő Mohács ma
gyar városnál a szovjet egységek átkeltek a Dunán, egy olyan esemény tör
tént, amely már hosszú idő óta izgalomban tartja az embereket. Abban az 
időben, harci feladata teljesítése közben, a Duna hullámaiban elmerült egy 
harckocsink. Legénységét nem sikerült kimenteni.

Nevezetes dátum következik Mohács életében: a város készül a német 
fasiszta megszállók alóli felszabadulásának 30 éves évfordulója megünneplé
sére. Éppen ezért az elmerült harckocsi története most különösen fölcsigázta 
a város lakóinak érdeklődését, élő visszhangot keltett szívükben. A város 
lakói elhatározták, hogy kiemelik a folyó medréből a „harmincnégyest", tal
pazatra állítják, mint a szovjet katonák bátorságának és hősiességének, in
ternacionalista győzelmének szimbólumát. Meg is kezdődött az elmerült 
harckocsira és annak legénységére vonatkozó adatok, információk kutatása.

A „Leninszkoje Znamja" című újság április 19-i számában a „Dunai 
visszhang" c. cikkben már írtunk erről, és elmondtunk néhány föltevést az 
átkelésre vonatkozóan. És mit tudunk most? Mohácsra küldött tudósítónk a 
tények egész sorával ismerkedett meg, amelyek mind a város felszabadításá
ra vonatkoznak, találkozott azokkal az emberekkel, akik tanúi voltak a T 34- 
es és legénysége pusztulásának. Ugyanakkor értékes tudósításokat kaptunk 
néhány volt veterán frontkatonától is.

Az idő csaknem teljesen eltörölte már a Mohácsért vívott súlyos harcok 
minden nyomát. S ha most mégis célul tűzzük ki a nyomok keresését, nem 
lesz könnyű dolgunk, hiszen hamarosan harminc éve lesz, hogy itt, a Duna 
partján fölhangzott a győzelmes „hurrá" a 41-es lövész gárdahadosztály aj
káról, akik felszabadították ezt az ősi magyar várost a fasiszta söpi'edék 
uralma alól. Már csak itt-ott lehet felfedezni a házak falain a golyók és szi
lánkok ütötte háborús nyomokat. És csak a városon kívül, ahol a földet 
nem törte föl az eke, vehető észre a futóárkok és bunkerek fűvel benőtt mé
lyedése és domborulata.

Mohács-szigeten, amely a várossal szemközt fekszik, véletlenül bukkan
tunk rá egy ilyen régi lövészárokra, amely egy elhagyott, bozótos részen 
rejtőzik. Utitársaink -  örsi Ferenc író, aki Budapestről jött ide, hogy anyagot 
gyűjtsön színdarabja számára, amelyet Mohács felszabadulásáról ír, valamint 
„azoknak az időknek" tanúja, Bubrek János helybeli lakos, elcsodálkoztak,
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hogy maradhattak fönn a háborús idők „létesítményeinek" eme maradvá
nyai. És nem ok nélkül csodálkoztak: hiszen a szigeten azóta már nem egy
szer tombolt a megvadult ár. Sok mindent elmostak a Duna hullámai.

Viszont ez a lövészárok valamilyen csodával határos módon dacolt a ter
mészet erőivel, emléket hagyva magáról és a múltról. Mindent összevetve 
ez a lövészárok nagy volt és tágas, jó tíz ember részére készítették. Minden 
bizonnyal azon az esős szombati napon, 1944. november 25-én, amikor a 
szovjet katonai alakulatok Mohácsnál átkeltek a Dunán, itt volt az ezred 
vagy a zászlóalj parancsnoksága. A harci cselekmények irányítására alkal
masabb helyet keresve sem lehetett volna találni a szigeten. Innen, erről a 
kis dombról, úgy látható az egész város, mintha csak a tenyerünkön lenne.

„A hídfőállást elfoglaltuk. Tartani fogjuk magunkat". Minden bizonnyal 
itt vették I. I. Krjukov gárdafőhadnagy telefonjelentését, akinek ezrede első
nek érte el Mohácsnál a túlsó partot, és a város déli részén elfoglalt egy kis 
földdarabot, amelyet az ellenség heves tűz alatt tarto tt. . .

Lehetséges, hogy így volt.
Mi némán álltunk a régi lövészárok mellett, néztük a város körvonalait, 
amely végighúzódik a Duna mentén, és képzeletünkben kirajzolódtak a vala
mikor itt lezajlott harci események képei. . . .  Előzőleg, mintegy két órával 
korábban az 502-es szakközépiskolában, amely a fasiszták által 1944-ben 
meggyilkolt híres magyar költő, Radnóti Miklós nevét viseli, megismerked
tünk Kiss Béla történelemtanárral.

Ez a lelkes és tapasztalt tanár ismert tájkutató. Kutatásai már régóta a 
felszabadító szovjet hadsereg győzelmeinek útvonalát követik, azokét a hő
sökét, akik elsőként keltek át a Dunán és Mohács felszabadításáért harcol
tak. Ezt a kutatómunkát sok diák is segíti.

-  Én ezt kötelességemnek tartom -  mondta Kiss elvtárs. -  Mi magyarok 
mindörökre megőrizzük hálánkat és szeretetünket azok iránt a szovjet kato
nák iránt, akik elhozták a szabadságot a mi szülőföldünkre és igy megmen
tették azt a fasiszta szolgaságtól. A középiskola igazgatói szobájába, ahol ez 
a beszélgetés folyt, Kiss Béla behozott két teljesen megtömött nagy aktatás
kát. Ezekben volt tudományos kutatásainak eredménye -  egy vastag, géppel 
irt kéziratköteg -  a mohácsi harcok krónikája, annak az időnek megmaradt 
fényképei, a szemtanúk visszaemlékezései, térképek és vázlatok, újságok és 
folyóiratok kivágott cikkei. Mindez -  sokéves fáradságos munkája annak az 
embernek, aki életét ennek a hálás téma kutatásának szentelte, amely a kor 
titkát kívánja föltárni. Sok mindent megtudtunk ettől a kereső-kutató em
bertől. Aztán az öreg lövészároknál, a színhely hatása alatt, ismételten átél
tük Kiss Bála lelkes és szemléletes elbeszélésének részleteit, gondolatban 
összevetettük azokat a hadtörténeti könyvekben olvasottakkal és gondolatban 
végigkísértük azokat a hősi eseményeket, amelyek iránti érdeklődés minket 
Mohácsra lehozott.

1944 novemberét a szovjet hadsereg döntő győzelmei jellemezték. Ezek
kel a győzelmekkel kezdődött meg Magyarország felszabaditása a fasiszta 
uralom alól. A debreceni támadó hadművelet, amely október 6-án kezdődött, 
sok ellenséges hadosztály fölmorzsolódásával fejeződött be. Ennek követ
kezményeképpen a szovjet hadsereg kiűzte az ellenséget Magyarország ke
leti és délkeleti területeiről, különböző irányokban és helyeken mintegy 
130-275 km mélységben tört előre. Győzelmet hirdető vörös zászlók lengtek 
már Debrecen és Szeged fölött.
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Hadseregünk kiért a Dunához, és november 2-án a 2. és 4. gépesített 
gárdahadtest megkezdte a harcot Budapest felszabadításáért. Létrejöttek a 
kedvező föltételek a Dunántúl felszabadítására, a budapesti német fasiszta 
katonai csoport bekerítésére és szétzúzására, illetve a nyugati irányú további 
előretörés számára. Jelentős mérföldköve volt ennek a győzelmes útnak 
Mohács város felszabadítása.

Ez a város különleges helyet foglal el a 41-es gárdahadosztály harci 
krónikájában. A hadosztály harcosai 1944. november 23-án pillantották meg 
először Mohácsot. Miután átkeltek a Duna-ágon, egy erdős szigeten találták 
magukat, majd hamarosan megpillantották a széles és bővizű főágat is. Az 
ólomszínű folyó fölött súlyos felhők tornyosultak. A szemközti parton az 
eső homályt adó fátylán át kirajzolódtak a különös templomtornyok és a 
város lakótömbjeinek sötét tömegei. De eddig még meg kell tenni egy kilo
métert. És milyen nehéz és veszélyes volt ez a kilométer! A város, amelyet 
a fasiszták erős támaszponttá építettek ki, fenyegetően és gyanakvóan nézett, 
bármely percben feldühödhetett és halálos tűzzel fogadhatta a mieinket.

Mindezek ellenére másnap négy bátor legény -  M. Kapeljan őrmester, 
valamint P. Batavin, V. Pinyegin és T. Malik közlegények -  hajnal előtt egy 
halászcsónakon észrevétlenül áteveztek az ellenséges partra, földerítést vé
geztek és szerencsésen visszatértek. Ezek után a helyzet világossá vált. 
Az ellenség védelmének egy sebezhető pontját puhatolták ki.

November 25-én a 126. ezred katonái, akiknek a parancsnoka Pjotr 
Viktorovics Kindur gárdaezredes volt, villámgyors átkelést hajtottak végre 
a Dunán és behatoltak Mohács déli peremkerületébe. Elöl ment Iván Krjukov 
főhadnagy százada. Ebben az alegységben az irányító Vitalij Babarikin 
gárdahadnagy volt. Az ő szakaszának harcosai indították meg elsőként a 
rohamot az ellenség tüze alatt tartott Dunán át. Miután kiverték a hitleris
tákat a partmenti állásokból, megnyitották az átkelési lehetőséget az ezred 
előtt.

A fasiszták szinte a bőrükből bújtak ki, hogy kiverjék őket a hídfő
állásból. A maroknyi egység ellen, amelyet Babarikin vezetett, nagy erőket 
vetettek be. A megritkult szakasz a német aknavetők erős tüzébe került, 
de a gárdisták szilárdan tartották magukat ezen a maroknyi „dunántúli" 
földdarabon, és egy tapodtat sem hátráltak.

Azért a hősiességért, amelyet ebben a harcban tanúsított, Vitalij Ba
barikin* megkapta a Szovjetunió Hőse kitüntetést. Ugyancsak ezzel a magas 
kitüntetéssel jutalmazták Pavel Batavin** gárdaközlegényt is, aki a hídfő
álláson harcolva mintegy húsz hitleristát semmisített meg. A Mohácsért vívott 
elkeseredett harcokban a 41-es hadosztály sok más gárdistája is kitűnt. A 
hadtest meg is kapta a megtisztelő „Dunai" elnevezést. Kitűnt a harcban 
M. N. Olsevszkij, a vinnicai terület csecselnici kerületének szülötte. A húsz
éves Mihail Olsevszkij hőstettéről beszél az a dokumentum, amely a Szov
jetunió Honvédelmi Minisztériumának archívumában található. Ez a szűk
szavú katonai dokumentum 1944. december 4-én kelt. Lakonikus, de mégis 
sok mindenről tanúskodik. A következőket olvashatjuk benne: „1944. XI. 
25-én Mohács városától délre, a Dunán végbemenő átkelést kísérő harcokban 
Olsevszkij elvtárs a harcosok egy csoportjával a századparancsnok parancsa

• V. N. Babarikin jelenleg a Karéi autonóm köztársaságban, Nadvojci településen 
él és dolgozik.

** P. F. Batavin Szaratovban él.
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szerint a zászlóaljból elsőként kelt át a folyón azzal a feladattal, hogy meg
tisztítsa az ellenségtől a lövészárkokat, amelyek a Duna jobb partján hú
zódtak, valamint, hogy géppisztoly- és géppuskatűzzel biztosítsa a század 
átkelését a folyón. Géppuskák és gépfegyverek pergőtüzében Olsevszkij elv
társ elsőként szállt ki a folyó jobb partján, behatolt a német lövészárokba 
és gránátokkal, valamint gépfegyvertűzzel kiverte az ellenséget ebből a 
hadállásból. Eközben megölt tizenöt német katonát.

Mohács város elfoglalásának idején Olsevszkij elvtárs észrevette az 
ellenség egyik kézi gépfegyverét, amely egy padláson volt elhelyezve, bátran 
előretört, odarohant a házhoz és gránátokkal megsemmisítette a tűzfészket."

A levéltári okiratban szerepelnek még a következő sorok is: „A gárda
hadsereg 1944. 12. 28-án kelt parancsával a Vörös Zászló Érdemrenddel 
tüntették ki." De Mihailnak nem adatott meg, hogy mellére tűzve láthassa 
ezt a megtisztelő kitüntetést. 1944. szilveszterén, Székesfehérvár alatt M. N. 
Olsevszkij gárda-sorkatona megismételte Alekszandr Matroszov hőstettét. . .

A hitleristák makacsul ellenálltak, elkeseredett ellentámadásokat indí
tottak, de senki nem tudta föltartóztani a támadó gárdisták rohamát. Miután 
fölszámolták az ellenség ellenállási pontjait, november 26-án reggelre tel
jesen felszabadították Mohácsot. A 4. gárdahadsereg más egységei is átkel
tek a jobb partra. Itt egyesültek az 57. gárdahadsereggel, amelynek katonái 
már korábban átkeltek a Dunán Batin és Apatin térségében. A két hadsereg 
harcosai jelentősen kiszélesítették azt a hídfőállást, amelyből aztán megin
dult a döntő támadás Székesfehérvár irányába.

Mohács városánál a felszabaditás után azonnal megkezdődött az átkelés 
a pontonhídon. Fontos „ütőér" volt ez az utánpótlás érhálózatában, amely 
minden szükségessel ellátta hadseregünket. Hosszú időn át, éjjel és nappal 
szakadatlan áradatban vonult itt keresztül a katonaság, zúgtak a motorok, 
pattogtak a vezényszavak. Az emberek csak futva kelhettek át. Még mindig 
sokszor fölhangzott a légiriadót jelző sziréna, majd a légvédelmi ágyúk sor- 
tüze és köröskörül minden, mintegy álcázásként, füstfüggönybe burkolózott. 
A hitleristák szét akarták bombázni az átkelőhelyet, de a tüzérség, amely
nek feladata, hogy összekapcsolja a katonai hadtápot a fronttal, megfeszí
tetten dolgozott.

Ide iktatjuk az 5. Doni-kozák gárda lovas hadtest 39. kozák gárda 
lovasezrede volt szakaszparancsnokának, N. M. Jermolajev docensnek, a köz- 
gazdasági tudományok kandidátusának visszaemlékezéseit, aki ma Donyeck- 
ben él. Levelében a következőkről számol be:

„A hosszú menetelés után egy napi pihenőt kaptunk, éjjel pedig neki
indultunk a Dunának. Sajnos, nincs olyan írói tehetségem, hogy méltóképpen 
leírjam a Mohács térségében végbement átkelést. Ez félelmetes kép volt.

. . . Koromsötét éjszaka volt. Megeredt a viharkisérte záporeső. Csak a 
fölvillanó villámok tették lehetővé, hogy körülnézzünk. Az átkelést siettették, 
ezért állandóan- -ügetésben, haladtunk. Oldalt a légvédelmi ágyúk meredtek 
az égnek. A németek előtt nyilvánvalóvá vált, hogy itt nagyszabású átkelés 
megy végbe. Ezért még az ilyen sötét éjszakán is behatoltak ide a német 
repülőgépek. A légvédelmiek mindannyiszor tüzet nyitottak rájuk. A Duna 
sötét hullámai zúgtak és ágaskodtak, hangos morajlással ütköztek neki a 
hídnak. Ebben a háborgó vízben -  a híd mindkét oldalán -  fölfújható csó
nakokban himbálóztak a hidverő műszakiak. Egyetlen bizonytalan mozdulat 
■és elsodorja őket a bőszülten hullámzó Duna . . .
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A hídon pedig szerencsétlenség történt. A gyorshajtás következtében az 
egyik géppuska-kocsiról kipattant a rögzítés és a „makszim" géppuska 
leesett. Goncsarov szakaszvezető és Savlohov közlegény tüstént fölemelték 
a géppuskát és futva vitték a híd végéig. Hogy honnan vették ehhez az 
erőt? . . . Gyakran emlékszem erre az esetre.

így keltünk át a Dunán, aztán kemény harcokban meneteltünk előre 
a körülzárt Budapest irányába."

Egy zaklatott napon harckocsizó egység kelt át a folyón. A nyugati had
színtérre igyekeztek. Ügy rendeltetett, hogy négyen közülük ne érjenek célt. 
Egy „harmincnégyes" lezuhant a megrongálódott pontonhídról, és legény
ségével együtt lezuhant az örvénylő folyóba.

-  Az a harckocsi itt merült el -  mutatott a vízre Bubrek János, amikor 
a kompon Mohács-sziget felé tartottunk és mintegy ötven méterre lehettünk 
a parttól. Bubrek János jól megjegyezte ezt a helyet. Amikor Mohács fel
szabadult, János tizenhat éves volt. A vele egykorú kíváncsi fiúkkal gyakran 
járt ki a partra, hogy nézze az átkelő katonaságot. Onnan mindent jól lehe
tett látni, ami a pontonhidon történt, amely ott szelte át a Dunát, ahol most 
a várost a szigettel és a rajta elterülő „Dunavölgye" Termelőszövetkezettel 
összekötő komp közlekedik. János annak idején alaposan megfigyelte, ho
gyan vonultak át a tankok a hídon, hogyan billent meg az egyik harckocsi, 
majd hogyan zuhant be a vízbe.

Vannak más szemtanúi is ennek a tragikus esetnek. Pécs városában -  
Baranya megye székhelyén -  találkoztunk egy érdekes emberrel: Lovász 
Antallal. Ö tolmácsként dolgozott Mohács város szovjet katonai parancs
nokságán, annak megalakulásától egészen a megszűnéséig. Sok mindenre 
emlékszik, sok mindent tud.

A harckocsi -  az ő szavai szerint -  1944. november 30-án vagy decem
ber 1-én süllyedt el. ö  is megerősitette, hogy az a tragédia helye, amelyet 
Bubrek János mutatott. Azon a napon, amikor ez történt, Lovász Antal a 
városi katonai parancsnok helyettesével a parton tartózkodott, nem messze 
a pontonhídtól. Minden a szeme láttára történt és mindörökre emlékezetébe 
vésődött.

Még csak fölocsúdni sem ért rá senki, ahogy a harckocsi a meghibá
sodott hídláb miatt lezuhant és egy szempillantás alatt eltűnt a vízben -  
emlékszik vissza Lovász Antal. -  Mindannyian reménykedve néztek oda 
és várták, hátha a bennlévő legénység közül valaki megmenekül, felbukik 
a viz alól. De csoda nem történt. Nagy ott a mélység -  mintegy 16 méter. 
A folyás is erős. A menekülés lehetetlen.

Arra sem volt lehetőség, hogy a harckocsit kiemeljék. Mindenekelőtt ki 
kellett javítani a hidat, visszaállítani az átkelési lehetőséget, hogy biztosít
sák az összesereglett katonaság továbbhaladását. A hidászok hamarosan 
rendbehozták a hidat, és a tankok ismét megkezdték vonulásukat.

A T-34-es legénységének pusztulásáról más forrásokból is van tudo
másunk. Ezt erősíti meg többek között a leningrádi Jevgenyij Andrejevics 
Cipljonkov, nyugalmazott kapitány, a Szovjetunió Hőse. Magyarország fel
szabadítása idején ő a különleges 68-ik műszaki zászlóaljnál szolgált. „Annak 
a zászlóaljnak a kötelékébe tartozott az én századom is, amely közvetlenül 
látta el és szállította át a Duna jobb partjára a katonákat -  írja levelében 
Jevgenyij Andrejevics. A bombázás idején a középső hídlábköz kicsúszott 
az építmény alól. így ez a harckocsi, amely éppen akkor ment végig a hí-
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don, saját súlyánál fogva legénységével együtt lecsúszott és a vízbe merült. 
A mentés lehetetlen volt."

Hasonló jelzést kaptunk Magyarország felszabadításának egy másik 
résztvevőjétől -  Kovalj Vaszilij Ivanovicstól is Nahajevka községből, a Cser- 
nyigovi területről. A 32-es gépesített lövészdandár (a 18-ik harckocsizó had
test), amelyben ő is harcolt, szintén Mohácsnál kelt át. „A német repülő
gépek bombázták az átkelést -  írja V. I. Kovalj. -  Az egyik tank lecsúszott 
a hídról a vízbe. Lehetséges, hogy a 18-ik harckocsihadtest egyik dandárénak 
egységébe tartozott (a 110., 170. vagy a 181-be). De az is lehet, hogy vala
mely más harckocsikötelékbe."

Sajnos, mindeddig nem sikerült megállapítani, abba a hadtestbe tarto
zott-e a harckocsi, amelyről a frontkatona beszél. Ezt nagyon nehéz meg
állapítani, hiszen a T-34-es legénysége pusztulásának föltételezett időpont
jában nem egy harckocsi alegység kelt át a Dunán. Úgyszintén nem sikerült 
eddig még megállapítani az elpusztult harckocsizok személyét sem.

Az elmerült harckocsiról több tudósítás jelent meg a magyar sajtóban. 
Irt róla a „Pajtás", az Üttörőszövetség központi lapja, valamint a területi 
lap, a „Dunántúli Napló". Három évvel ezelőtt a Dunántúli Naplóban sorozat 
jelent meg „Mohácsi napló" címen. Egyik volt közülük az „Acéltömeg a Du
na mélyén" című írás Kiss Béla helytörténet-kutató tollából. A publikáció 
nagy figyelmet keltett. Sok olvasótól érkezett levél a szerkesztőségbe és magá
nak Kiss Bélának a címére is. E levelekben a széles körű érdeklődés mellett 
az a forró óhaj nyilvánul meg, hogy ki kell emelni a harckocsit a Duna 
mélyéből, talapzatra kell állítani, meg kell adni a megérdemelt tiszteletet 
és nagyrabecsülést a szovjet harcosoknak, akik életüket áldozták Magyaror
szág szabadságáért és boldogulásáért.

Már többször megkísérelték az elsüllyedt „harmincnégyes" keresését. 
Lovász Antal és Kiss Béla azt is elmondják, hogy már 1945-ben ki akarták 
emelni a harckocsit. A munkát a város szovjet katonai parancsnoka szer
vezte és irányította. Részt vett benne Tóth Vince mohácsi lakos is (jelenleg 
nyugdíjas), akivel mi is találkoztunk. Ö folyami hajós volt, jól ismerte a 
folyó medrét. Azért is fordultak hozzá segítségért. Azon a helyen, ahol a 
harckocsi elmerült, Tóth Vince nehéz vasláncokat húzott ki. De a 34-est nem 
találták meg. Minden bizonnyal a több tonnás gép mélyen besüllyedt az 
iszapba.

Két évvel ezelőtt a Beloianisz híradástechnikai sportegyesület tagjai, 
az „Amfora" klub békaemberei ereszkedtek le a mélybe. Vezetőjük Sáfrány 
József volt. ö k  átkutatták az egész részt, amely a szigettel határos. Ezek 
a békaemberek azonban még nem voltak kellően fölszerelve. Ezért útjukban 
komoly nehézségekkel találkoztak. A folyómeder, ill. a fenék tele van kö
vekkel, amelyeket a nagy árvíz sodort oda. Ezenkívül, mint ahogy a vízügyi 
szakemberek feltételezik, a harckocsit mintegy három méter homok és iszap 
borítja. Ily módon tehát megtalálni és főleg a fölszínre hozni nehéz dolog, 
ami különleges felkészültséget és megfelelő technikai fölszerelést is igényel.

Mindemellett megvan a szilárd meggyőződés, hogy az ügy sikeresen 
megoldódik. A mohácsiak remélik, hogy -  előbb vagy utóbb - , de föltárja 
titkát az öreg Duna és ismeretessé válik a négy harcos neve és a harckocsi 
is elfoglalja méltó helyét a tisztelet-emelvényen.

A régi lövészárok mellett állván, amelyet a szigeten fedeztünk föl, ösz- 
szegezni próbáltuk benyomásainkat és találkozásainkat, a háború viharos
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napjainak eseményeit és tényeit, mindazt, amivel itt, az ősi Duna-parti 
városban találkoztunk. És akkor elgondolkodtunk az idő hatalmáról és erőt
lenségéről. Mert az idő begyógyította és eltüntette a háborús sebeket, ki
egyenlítette a bunkerek és a lövészárkok földhányásait, eltörölte a beton
erődöket és a harcok más nyomait. De az idő teljesen erőtlen az emberi 
emlékezet előtt. Ennek az állításnak igazolására egy példa a sok közül -  
Mohács városát minden joggal lehet internacionalista városnak nevezni. 
Lakosai -  magyarok, szerbek, sokácok -  szentül őriznek mindent, ami kap
csolatban van a szovjet hadsereggel, amely megmentette a világot a barna 
pestistől és megnyitotta a város sokévszázados történetének boldog, új lap
jait. Itt minden ember a szovjet katona nemeslelkűségét, érző szívét em
legeti.

A fasiszták borzalmas örökséget hagytak maguk után. A háború által 
tönkretett város fűtőanyag nélkül maradt. Lakói éheztek. Sokan hajlék nél
kül maradtak. És azokban az időkben a mohácsiak igaz barátokra találtak, 
a szovjet katonákra, akik megosztották a lakosokkal élelmiszeradagjukat. 
Egyenesen az utcán állították föl a tábori konyhákat, és itt a város lakói 
meleg élelmet kaptak. A gyerekekről külön is gondoskodtak.

A mohácsiak ma is szeretettel emlegetik Vaszilij Parahnya ezredest 
(a város parancsnokát), Homajko és Kosztyucsenk őrnagyokat, Viktor Vik- 
torovics Poljakov és Ivan Grigorjevics Ponomarenko kapitányokat, Pjotr 
Szamszonyuk főhadnagyot, valamint más szovjet tiszteket és katonákat, akik 
igen sokat tettek a városban a normális élet megindítása érdekében. Ezen 
kívül még okvetlenül el kell mondanunk a parancsnokság egy bizonyos 
Mihail nevű tisztjének a történetét, akit ismert és becsült az egész város. 
A mohácsiak nehezen tudnák megmondani a családnevét, mert mindenki 
a maga módján -  egyébként eléggé szokatlan módon hivta őt -  Szén-isten
nek.

Abban az időben ugyanis Mohácson voltak szénkészletek, amelyek ko
rábban egy német társulat tulajdonát képezték. Ez a társulat látta el fűtő
anyaggal a hitleri Németország Dunán közlekedő hajóit. Mihail, aki a szén
készletek felelőse volt, megbízást kapott a tüzelőanyag elosztására, s így 
a városiak igényét ő elégítette ki. Tüzelőt elsősorban a helyi kórház, a 
gyermekintézmények és a szegény családok kaptak. Vagyis Mihail ajándé
kozta meg az embereket meleggel. Ezért vonult be a város történetébe ezzel 
a nem mindennapi névvel.

Mintegy háromszáz szovjet katona, tiszthelyettes és tiszt áldozta életét 
Mohács felszabadításáért. És ez a város nem feledi ezt. Mohács soha nem 
felejti el a Szovjetunió fiainak halhatatlan győzelmét. Éppen ezért száll 
szájról szájra várakozásteli izgalommal a négy harckocsizó története: az a 
történet, amely már szinte legendává vált.

A város legszebb és legforgalmasabb helyén, ott, ahol a fő utca eléri 
a Duna partját, a kis park közepén gránit obeliszk emelkedik. Az emlék
táblán orosz és magyar nyelvű fölirat olvasható.

A park és az emlékmű -  nemcsak műemlék. A kommunizmus nevében 
kivívott győzelem nagyságával megszentelt hely ez: a város minden lakója 
számára drága és szeretett hely. Itt zajlanak le az ünnepélyek. És itt soha 
nem hervadnak el a virágok.
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Mielőtt elutaztunk Mohácsról, még egyszer eljöttünk ide. És akkor hal
lottuk ott magyar barátaink szavait, amelyek örökre lelkűnkbe vésődtek: 

-  Mohácson még egy emlékmű lesz -  a harckocsi, amelyet kiemelünk 
a Dunából. És ez meglesz! Mert Mohács soha nem felejti el felszabadítóit.

M. KADET százados 
(ford.: Medve Zoltán)
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DR. L E H M A N N  ANTAL

A VÍZSZABÁLYOZÁS HATÁSA A DUNA KANYARI ÁRTERÜLETÉNEK
NÖVÉNYZETÉRE

Baranya megye területének K-i részén, a Duna két partja mentén elterülő 
folyami üledékből és hordalékból kialakult, alacsony helyzetű sík térszín, 
vagyis a folyó ártere napjainkban nyolc település: Dunaszekcső, Dunafalva, 
Bár, Mohács, Homorúd, Kölked, Nagynyárád és Udvar közigazgatási terü
letéhez tartozik.

Ez az ártér hajdan lakatlan, erdős, nádas, mocsaras terület volt, ahol 
a nagy folyam szabadon kóborolva végezhette hol romboló, hol pedig építő 
munkáját. A növényzet különböző típusainak florisztikai összetételét és az 
egyes vegetációtípusok területi elhelyezkedését ebben az időben kizárólag 
a vízzel való borítottság nagyságrendje: magassági viszonyai és időtartama, 
valamint a talajvíz szintjének mélysége és ingadozásának mértéke, vagyis 
a terület felszíndomborzatából adódó magassági viszonyai határozták meg.

A sebesebb folyású „élő" folyó partján (a közepes vízszint feletti 2 m-es 
magasságig, vagyis az alacsony ártéren) bokorfüzesek vagy népi nevükön 
„malátok", valamivel beljebb a tüzeserdők vagy puhafaligetek különféle tí
pusaiból kialakult galériaerdők zöld falként kísérték végig a folyót. A ma
gas ártéren (a közepes vízszint felett 2 m-nél magasabban fekvő helyeken) 
a keményfaligetek, vagy tölgy-, szil-, kőris ligeterdők egyes változatai foglal
tak helyet.

A lefűződött, pangóvizes „elhalt" folyómedrek vagy holtágak, hajdani 
folyómedrek, morotvatavak sekély vizű partját a hínár os és nádas mocsár- 
növényzet szegélyezte, vagy töltötte ki egészen, és csak ezután következett 
a bokorfüzes és a többi erdőtípus (1. ábra). A vízszabályozások eredménye
ként ezt az ősi növényzetet napjainkban -  hajdani nagyságának tört részére 
csökkent kiterjedésében és a nemes nyártelepítések hatására nagymértékben 
megváltozott összetételben -  a gátak közé szorított, változó szélességű hul
lámtéren találhatjuk csak meg a Béda- és a Bok-erdő területén.

Már a vízrendezési munkák megkezdése előtti időszakban, a 18. század 
második és a 19. század első felében is megváltoztatta a társadalom az ártér 
előbb vázolt ősi növénytakaróját, amikor a terület használatbavételekor nagy 
területeken kivágta az erdőt, hogy helyén a legeltető állattartás számára 
minél nagyobb kiterjedésű füves térszíneket alakítson ki. így az ármente
sítés megkezdésekor az alacsony ártéren már a nedves rétek, a magas ár
téren pedig a kaszálók, vagy üde rétek kisebb-nagyobb kiterjedésű foltjai 
szakították meg a hajdani erdő- és mocsárrengeteget. Az alacsony ártéren
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a hóolvadás idején vagy az árvizek alkalmával összegyülemlett vizeket a 
mesterséges csatornákkal összekötött hajdani folyómedrek, az ún. „fokok" 
segítségével csapolták le az itt gazdálkodó emberek, de szárazság idején 
ugyanezekben vissza is vezették a vizet a folyóból s így nemcsak a halászat, 
hanem a rétek elárasztásos öntözése révén a fű- és szénatermés számára is 
kitűnő lehetőséget biztosítottak. Vagyis a vízszabályozások előtt a legeltető 
állattartás (szarvasmarha), a halászat és az erdőgazdálkodás területe volt 
az ártér.

A társadalmi-gazdasági élet fejlődése a 19. század második felében 
mindinkább megkövetelte a belterjesebb, szántóföldi mezőgazdasági terme
lés növelését, ami egyet jelentett a szántóterületek kiterjesztésével, s ennek 
egyetlen módja e vidéken az ártér ilyen irányú igénybevétele volt. Bizton
ságos szántóföldi termelést azonban csak akkor lehet kialakítani, ha a szinte 
évről évre megismétlődő árvizeket, elöntéseket kiküszöbölik. Ezért a Duna 
jobb partján, a Mohácstól D-re elterülő főhercegi birtok védelmére már 
1825-ben kezdtek töltéseket építeni, később az érdekelt kisbirtokok csatla
koztak e munkákhoz; a gátakat így többször átépítették és magasították. 
1909-ben 35, 1916-ban 63 km hosszú belvízlevezető csatornát és három víz
átemelő szivattyútelepet (1906-ban a kölkedit, 1916-ban a vizslakit és geréc- 
hátit) készítenek. 1937 végén 19,8 km hosszú árvízvédelmi töltés és 104,1 
km-es csatornahálózat biztosítja 5589 ha ártér biztonságos gazdálkodását.

A Duna bal parti területének a Mohácsi- vagy Margitta-szigetnek a 
vízrendezése 1802-ben a Ferenc-csatorna építésével indult meg, de csak 
az 1900-1905 közt kiépített töltések biztositották a megfelelő védelmet. 
A belvízlevezető rendszer kialakítását pedig 1905-1910 között hajtották 
végre. így 1937 végén 48,1 km töltés és 184,0 km csatornahálózat (karapan- 
csai, 1904-ben épített szivattyúteleppel) biztosította a 28 912 ha-nyi ártér
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vízvédelmét, melyből azelőtt 5800 ha mocsár volt. 1938-1943 között újabb 
mellékcsatornák létesítésével további 19 000 ha, korábban lakatlan, erdős, 
nádas, de igen jó talajú területet kapcsoltak be a mezőgazdasági termelésbe.

A vízszabályozási munkának hármas célja volt:
1. védelmet nyújtani a települések és a mezőgazdasági területek számára 

az árvizek pusztításai ellen;
2. újabb, biztonságos területeket nyerni az intenzív mezőgazdasági ter

melés számára;
3. a hajózó útvonal javításával biztosítani a korszerű vízi közlekedés 

lehetőségeit.
Közben akarva, akaratlanul a munkák nagyságrendjével azonos mértékben 
megváltozott a terület addigi növényzetének arculata, a flóra és vegetáció 
mennyiségi és minőségi összetétele is. A mentesített ártéren megszűnt a víz 
elsődleges és döntő szerepe a vegetációtípusok kialakításában, helyére a tár
sadalom mindenkori termelési igényei, ill. módszerei léptek. így az egykori 
természetes vagy részben természetes vegetációtípusok helyén a szántóiöldi, 
kertészeti és gyümölcskultúrák jellegzetes, fő, ún. karakter fajait illetően ho
mogén összetételű (pl. búza, kukorica, káposzta, alma stb.) növényzete, ill. 
ezek gyomnövényzete, valamint egyéb megbolygatott vagy gazdaságilag 
igénybe vett területek ún. ruderális gyomnövényzete* találhatók. A növény
zet eme nagyarányú megváltozása mennyiségi és minőségi oldalról egyaránt 
megközelíthető és kifejezhető.

Mennyiségi, azaz terület-nagyságrendi vonatkozásban a rendelkezé
sünkre álló adatok alapján végzett számítások után megállapíthattuk, hogy 
a vizsgált Duna-ártéren elhelyezkedő 8 település mai, 64 104 kh, vagyis 
36 840 ha-nyi területén a következő változások zajlottak le a növényzetben 
1865, azaz a jelentősebb vízszabályozási munkák megkezdése óta.

Míg 1865-ben a terület 28%-án volt csak szántóföldi gyomvegetáció, 
addig 30 évvel később már 52%-án, majd újabb 40 esztendő elteltével már 
66%-án található ilyen növényzet. A szántóföldek elsősorban a réti növény
zet rovására gyarapodtak, mert a nedves és üde rétek területe ugyanezekben 
az időszakokban 51%-ról 28%-ra, ill. 12%-ra esett vissza. Az erdők nagy
arányú kiirtása -  amint már említettem -  a vízszabályozási munkák meg
kezdése előtt lezajlott, s így a területnek csupán 15%-a volt erdő 1865-ben, 
de ez is 6%-ra csökkent, 1935-re viszont ismét megduplázódott. A ruderális 
gyomvegetáció az erdővel ellentétben az első 30 évben 6%-ról 14%-ra növe
kedett, majd 40 év alatt 4%-ot csökkent.

Az 1935-1966 közötti időszakban a megnövekedett faigény kielégítésére 
nagyarányú, elsősorban nemes nyárakból álló telepítések hatására területün
kön 5%-kal növekedett az erdő részesedési aránya. A települések (lakó-, 
ipar-, mezőgazdasági, üdülőtelepek stb.) és az úthálózat bővülése következ
tében ugyancsak 5%-kal növekedett a ruderális gyomnövényzet, míg 5%-kal 
csökkent a réti- és 4%-kal a vetési gyomvegetáció részesedése.

Így a rétek területi részaránya az 1865-1966 közti 100 esztendő alatt 
45%-kal lett kisebb, míg a szántóföldi gyomvegetáció területi részesedése 
34%-kal, a ruderális gyomnövényzeté 9%-kal, az erdőé pedig 2%-kal növe
kedett (2. ábra).

* Pocsolyák, folyó- és patakmedrek, árkok, vasút- és útszélck, mesgyék, szérűs- 
kertek, udvarok, szemétdombok stb. növényzete.
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RUOERÁLIS
/ c h e n o p o d e t e a /

VETÉSI
/ s e c a l e t e a /

GYOM
NÖVÉNYZET

A változás minőségi oldala akkor válik szembetűnővé, ha az eredeti: 
mocsári, nedves- és üde réti, valamint a fűz- és keményfaligetek vegetáció
jának és a vízrendezések során később kialakult vegetációnak a vetési és 
ruderális gyomnövényzetnek florisztikai összetételét és ökológiai jellegét 
vizsgáljuk meg.

A növényfajok magassági elterjedése szempontjából a vizsgált vegetá- 
ciótípusok közt nincs lényeges eltérés, mert mindenütt, a síkságtól a hegy
vidéki régiókig egyaránt megtalálható fajok uralkodnak. Kimondottan sík
sági fajokból a mocsári növényzetben, kizárólagosan hegyvidéki növényekből 
viszont az üde réteken van a legtöbb, ugyanitt a domb- és hegyvidéki elem
ből is nagy számban találhatók. De dombvidéki faj csak a vetési gyomnö
vényzetben szerepel. Míg a síksági-dombvidéki fajokból a vetési gyomnö
vényzet tartalmazza a legtöbbet (1. táblázat).

1. TÁBLÁZAT: a  tárg yalt  n ö v é n y z e tt ípu so k  flórAjAn a k  m eg o szlása
A NÖVÉNYFAJOK MAGASSÁGI ELTERJEDÉSE SZERINT %-BAN

Magassági elterjedés
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csári
nö-

Ned
ves Üde- Fűz-
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növényzet ligetek gyom
növényzet

1. Síksági-hegyvidéki fajok 63,55 74,52 66,88 80,36 79,31 66,43 68.96
2 . Síksági fajok 8,33 1,27 0 5,35 0 4,37 4,22
3. Síksági-dombvidéki fajok 26,04 19,11 8,89 10,72 13,79 28,47 24,91
4. Dombvidéki fajok
5. Dombvidéki-

0 0 0 0 0 0,73 0

hegyvidéki fajok 2,08 1,91 7,78 0 0 0 1,53
6. Hegyvidéki fajok 0 3,19 14,45 3,57 6,90 0 0,38



A flóraelemek (area- vagy geotípusok) szerinti megoszlás már érdeke
sebb képet nyújt. Az ártér természetes szukcessziófolyamatát figyelembe 
véve a legkezdetlegesebb állapotot a mocsári növényzet, a legfejlettebbet 
a keményfaligetek képviselik. Ennek megfelelően alakul a kozmopolita flóra
elemek részesedési aránya az egyes növényzettípusokban. A legprimitívebb 
mocsári növényzetben van a legtöbb, majd mindig kevesebb s a legfejlet
tebb, keményfa ligeterdőben már nem is található. Viszont a szántóföldi 
és ruderális gyomnövényzetben még a mocsárinál is nagyobb a részesedési 
aránya jelezvén, hogy ezek igen csak kezdetleges fejlődési fokon álló asz- 
szociációk. Ugyancsak a gyomnövényzetben található a -  mezőgazdaságilag 
termesztett fajokkal -  behurcolt, ún. adventív, jövevény fajokból is a leg
több, míg a hűvösebb, nedvesebb klímaterületekről származó cirkumpoláris 
növények közül alig található bennük, a mocsári növényzet viszont bővel
kedik az ilyen fajokban. Eurázsiái és európai növényfaj minden vegetáció
típusban bőven akad, a keményfaligetek kivételével, ahol az európai flóra
elemből van a legtöbb, az eurázsiai fajok dominálnak. A nagy hőingadozá
sokat is elbíró kontinentális, szárazságtűrő fajokból az erdőkben egy sincs, 
míg a vetési gyomnövényzetben és a mocsári vegetációban több ilyen faj is 
található. A meleg területekről származó mediterrán fajok a vetési gyom
vegetációban találhatók legnagyobb, míg a mocsarakban a legkisebb szám
ban. A hűvös, nyirkos levegőhöz alkalmazkodott atlanti eredetű növényekből 
a nedves réteken található a legtöbb faj. Sarkvidéki, boreális növényfaj nincs 
a területen. Alpin, havasi eredetű növények csak a réteken találhatók, ahol 
balkáni növényfaj is előfordul. Balkáni növények a gyomnövényzet mindkét 
típusában, de főként a vetési gyomok közt szerepelnek.

Kárpáti-pannoniai (bennszülött vagy endemikus) fajokból, mint a kö
zép-európaiakból is a keményfaligetekben, fűzfaligetekben és az üde réte
ken van a legtöbb (2. táblázat).

2. TÁBLÁZAT: A TÁRGYALT NÖVÉNYZETTÍPUSOK 
FLÓRAELEMEK SZERINTI ÖSSZETÉTELE %-BAN

Flóraelemek
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1. Kozmopolita 5,21 3,19 2,22 1,78 0 6,57 12,27
2 . Adventív 2,08 0 1,11 10,72 0 10,22 21,84
3. Cirkumpoláris 22,92 10,83 10,00 12,51 6,90 0 2,30
4. Eurázsiai 44,80 41,40 33,33 42,86 27,58 35,77 39,46
5. Európai 9,37 11,46 16,67 23,22 41,38 6,57 8,81
6 . Közép-európai 5,21 13,38 15,56 3,57 13,79 2,19 1,15
7. Kontinentális 4,10 3,19 2,22 0 0 5,84 3,07
8. Mediterrán 1,04 5,09 6,66 1,78 6,90 24,09 7,66
9. Atlanti 3,12 5,09 3,34 1,78 0 2,92 2,30

10. Boreális 0 0 0 0 0 0 0
11. Alpin (havasi) 0 0,64 2,22 0 0 0 0
12. Balkáni 0 3,82 5,56 0 0 4,37 0,38
13. Kárpáti és pannóniai 2,08 1,91 1,11 1,78 3,44 1,46 0,77
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A RAUN KI AER-télé életlormák a következőképp oszlanak meg a vizs
gált vegetációtipusokban.

A melegkedvelő, fásszárú növényekből, vagyis nagy- és kistermetű fák
ból és cserjékből nyilvánvaló, hogy az erdőkben található a legtöbb faj, 
míg a mocsarakban, üde réteken és vetési gyomvegetációban nem élnek ilyen 
növények. A hűvös, hideg klímára jellemző törpe- és kúszócserjékből csak 
1-2 faj található, míg az évelő növények a természetes réti és erdei növény
típusokban dominálnak. Mélyebben a talaj felszíne alatt áttelelő hagymás, 
gumós, gyöktörzses növényfajokból legtöbb a keményfaligetekben és a ned
ves réteken, legkevesebb a füzesekben és a ruderális gyomnövényzetben sze
repel. Vízben, mocsárban áttelelő fajokban nyilván a mocsári vegetáció 
bővelkedik, az itt élő növényfajoknak több, mint a fele ebbe a csoportba 
tartozik, de a fűzligetekben is előfordulnak, viszont az üde réteken, kemény- 
faerdőkben és a gyomnövényzetben nem találkozhatunk velük. Az átmeneti 
klímára jellemző kétéves fajokból a ruderális gyomnövényzetben van a leg
több, az erdőkben a legkevesebb. A száraz, sivatagi klímára jellemző egy
éves fajok a vetési gyomnövényzet 87,6%-át, a ruderális gyomnövényzetnek 
pedig 62,4%-át teszik ki. Az eredeti, természetes növénytársulásokban jóval 
kisebb részesedési aránnyal szerepelnek. A fennlakó, élősködő fajokat csak az 
erdei vegetációban található fagyöngyök és a gazdasági növényekre települt 
arankák és vaj virágok képviselik területünkön (3. táblázat).

3. TÁBLÁZAT: A TÁRGYALT NÖVÉNYZETTlPUSOK FLÓRÁJÁNAK MEGOSZLÁSA 
A NÖVÉNYFAJOK ÉLETFORMÁJA SZERINT %-BAN

RAUNKIAER-féle életforn
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1. Fás szárú növények 
(Phanerophyta:
MM, M, N) 0 0,64 0 41,07 48,30 0 1,92

2. Törpecserjék
(Chamephyta: CH) 0 0 0 1,78 1,72 0 0,38

3. Évelők
(Hemikrypfophyta: H) 29,17 66,87 65,54 23,22 17,24 2,92 18,77

4. Felszín alatt telelők 
(Kryptophyta) 
a) földben telelők 

(Geophyta: G) 5,21 21,02 14,45 1,78 24,14 7,30 1,92
b) vízben telelők 

(Hydato
és Helophyta: HH) 57,29 3,19 0 12,51 0 0 0

5. Kétévesek
(Hemitherophyta: TH) 3,12 2,55 5,56 1,78 1,72 2,19 14,17

6 . Egyévesek
(Therophyta: Th) 5,21 5,73 14,45 14,29 3,44 87,59 62,44

7. Fennlakók
(Epiphyta: E), élősködők 0 0 0 3,57 3,44 0 0,38
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Az ármentesítő, vízrendező és -szabályozó munkák növényzetre gyako
rolt hatását legszebben az érintett vegetációtípusok ökológiai jelleg szerinti 
összetételének elemzése tükrözi. Ez érthető is, mert elsősorban a termőhely 
jellege -  s ezen belül is víz- és hőháztartás tulajdonsága -  változott meg, 
ami szükségszerűen az eredeti flóra és vegetáció átalakulását eredményezte.

Természetesen akkor, amikor a réteket feltörték, szántókká alakították, 
az ott élő réti növényfajokat egyszersmind ki is irtották, elpusztították, de 
ezzel méginkább fokozták a termőhely jellegének megváltozását, amiért e 
helyeken ott életlehetőséget nem talált s így ott nem is élő fajok megtele
pülésére teremtettek kedvező feltételeket.

A terület vízháztartása nyilvánvaló negatív irányban változott meg, 
azaz kiszáradt a terület. Ezt jól mutatja az, hogy a természetes növényzetben 
igen száraz termőhelyen élő növényfaj nem élt, de a gyomnövényzetnek már 
több, mint 3%-a ilyen faj. Száraz talajon élő növényfaj a mocsarakban nem 
fordul elő, a többi vegetációtípusban is csak alárendelt mennyiségben, a 
vetési gyomnövényzet viszont több mint a fele, a ruderálisnak is 44%-a ilyen 
faj. Az üde réteken és a keményfaligetekben a friss, üde, vízgazdálkodást 
igénylő fajok, a nedves réteken és fűzligetekben a nyirkos termőhelyen élők, 
míg a mocsarakban a vizes helyen élő fajok dominálnak.

A termőterület hőháztartása elsősorban éghajlati tényezőktől függ ugyan, 
de nagymértékben befolyásolják jellegét a talaj beárnyékoltsága és nedves- 
ségi viszonyai is, mert a nedves talaj párolgása révén hűti környezetét, 
a lombkorona sátra pedig mérsékli az alatta levő felszín besugárzását, vagyis 
felmelegedését, de kisugárzását, azaz lehűlését is. Ezért a nagy Eidegtűrésű 
és hidegtűrő fajok az üde réteken és füzesekben szerepelnek legnagyobb 
számban, a gyomvegetációban kis számban fordulnak elő. A kevésbé hideg
tűrő növényekből a keményfaligetekben van a legtöbb és a ruderális gyom
vegetációban a legkevesebb; a melegkedvelő fajok részaránya viszont itt 
a legnagyobb és a füzesekben a legkevesebb. Nagy melegigényű fajokból 
a ruderális gyomvegetáció tartalmazza a legtöbbet, a nedves réteken és a 
keményfaligetekben ilyenek nem élnek.

A talaj tápanyag-, ill. nitrogénellátottsága az ott uralkodó élettelen 
környezeti adottságokon kívül nagymértékben függ a hely élővilágának 
jellegétől is. Ezért a nitrogénben szegény talajt kedvelő fajokból legtöbb 
a nedves réteken és a szárazföldi, vetési gyomok közt fordul elő. A nitro
génben inkább szegény talajon élőkből a nedves és üde réteken van a leg
több, a ruderális gyomokban a legkevesebb. Közepes nitrogén igényű fajok
ból a legtöbb az erdőkben, legkevesebb a nedves réteken él. A nitrogénben 
inkább gazdag talajokat igénylő fajok elsősorban a ruderális gyomnövény
zetben, majd a fűzligetekben élnek, a nedves réteken kevés található belőlük. 
A nagy nitrogén igényű fajok nagy számban a ruderális gyomokban fordul
nak elő, de az üde réteken is szerepelnek, viszont a többi társulás-típusban 
nem.

A talaj szénsavmész-tartalma, ill. kémhatása: pH értéke szintén fontos 
termőhelyi tényező. Abszolút mészkerülő növény nem él területünkön, s ez 
érthető is, mert az itteni talajok anyakőzete, a Duna hordaléka magas mész
tartalmú, üledékes anyag. Savanyú és kissé savanyú talajt kedvelő fajok leg
nagyobb mennyiségben az üde réteken és a vetési gyomok közt, tehát a talaj
kilúgozásnak jobban kitett területeken találhatók. A semleges kémhatású, 
telített talajt igénylő növényfajok szerepelnek mindenütt a legnagyobb meny-
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nyiségben. Mészkedvelő, bázikus talajt igénylő növényfaj a vetési gyomnö
vényzetben él a legtöbb, míg a ruderális gyomok közt a legkevesebb (4. 
táblázat).

4. TÁBLÁZAT: A TÁRGYALT NÖVÉNYZETTÍPUSOK FLÓRÁJÁNAK MEGOSZLÁSA 
A NÖVÉNYFAJOK ÖKOLÓGIAI JELLEGE SZERINT %-BAN

Ökológiai jelleg
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1. Igen száraz termőhelyen 
élő fajok (FI) 0 0 0 0 0 3,65 3,45

2. Száraz, időnként átnedvesedő 
talajon élők (F2) 0 6,39 21,11 7,15 13,79 55,48 44,44

3. Sem túl száraz, sem túl 
nedves, üde helyen élők (F3) 7,29 28,02 53,34 16,07 51,75 35,48 34,48

4. Nyirkos termőhelyen 
élők (F4) 41,67 57,95 21,11 51,78 34,46 0 7,66

5. Nedves, vizes helyen 
élő fajok (F5) 50,00 4,45 0 17,85 0 0,73 0,77

6 . A nedvességgel szemben 
közömbös fajok (FO) 1,04 3,19 4,44 7,15 0 4,37 9,20

1. Nagy hideg,tűrésű fajok (TI) 2,08 2,55 5,56 5,35 3,44 0,73 0,38
2. Hidegtűrő fajok (T2) 29,17 30,57 35,55 19,64 13,79 6,57 10,73
3. Kevésbé hidegtűrő 

fajok (T3) 39,59 36,30 24,45 46,43 51,75 20,44 25,29
4. Melegkedvelő, hideg

érzékeny fajok (T4) 13,54 17,84 12,22 10,72 27,58 53,28 32,57
5. Nagy mclegigényű 

fajok (T5) 1,04 0 1,11 5,35 0 5,84 2,30
6 . Hőközömbös növény

fajok (T5) 1,04 0 1,11 5,35 0 5,84 2,30

1. Nitrogénben szegény talajon 
élő fajok (NI) 2,08 10,19 7,78 5,35 0 9,94 3,07

2. Inkább N-ben szegény 
helyen élők (N2) 44,80 63,69 60,00 23,22 48,28 42,33 38,69

3. Közepes N igényű 
növényfajok (N3) 4,63 15,29 17,78 48,20 48,28 42,33 17,24

4. Inkább N-ben gazdag 
talajon élők (N4) 3,12 2,55 4,44 10,72 3,44 7,30 30,27

5. Csak N-ben gazdag talajon 
élő fajok (N5) 0 0 1,11 0 0 0 2,68

6 . A talaj N tartalmával 
szemben közömbösek 9,37 8,28 8,89 12,51 0 2,92 8,05
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1. A b szo lú t m é szk er ü lő
növényfajok (RÍ)

2. Mészkerülő savanyú talajt
0 0 0 0 0 0 0

kedvelő fajok (R2) 
3. Inkább mészkerülő-

3,12 1,27 8,89 0 0 8,76 1,53

semleges fajok (R3) 
4. Semleges (neutrophil)

9,37 11,46 14,45 3,57 3,44 10,95 6,51

fajok (R4) 23,96 31,85 18,89 42,86 44,84 41,60 18,01
5. Mészkedvelő, bázikus talajon

élő fajok (R5)
6 . A talaj pH-jával szemben

4,17 8,92 4,44 3,57 3,44 10,22 3,07

közömbösek (RO) 59,38 46,50 53,33 50,00 48,28 28,47 70,88

A termőterület természeti-környezeti arculatának megváltozása akkor 
tűnik ki leginkább, ha a növényfajok ökológiai jellege alapján elkészítjük 
a termőhelyre jellemző átlagszámokat (5. táblázat).

5. TÁBLÁZAT: A TÁRGYALT NÖVÉNYZETTÍPUSOK JELLEMZŐ TERMŐHELYI ADATAI

Termőhelyi adatok

Mo
csári
nö

vény
zet

Ned
ves

Üde- Fűz-
Ke

mény-
fa-

Veté
si

Ru
derá

lis

réti
növényzet ligetek gyom

növényzet

Vízháztartási átlagszám (Fá) 4,43 3,63 3,00 3,86 3,20 2,36 2,53
Hőháztartási átlagszám (Tá) 2,79 2,80 2,59 2,89 3,07 3,66 3,36
Nitrogéntartalom átlagszám (Ná) 2,49 2,11 2,24 2,73 2,55 2,49 3,13
Talajkémhatási átlagszám (Rá) 3,73 3,90 3,40 4,00 4,00 3,74 3,78

Ezek alapján megállapítható, hogy a másodlagos gyomvegetáció sokkal 
szárazabb és melegebb termőhelyen él, mint a többi növényzettípus. Vagyis 
a vizrendezések hatása abban nyilvánul meg leginkább, hogy a területen 
a nagyobb meleget és kevesebb vizet igénylő fajok számára biztosított ked
vező feltételeket -  hisz ez volt a célja ezeknek a munkálatoknak.

A ruderális gyomnövényzet kialakulása a talajok nitrogéntartalmának 
megnövekedését jelzi ugyan, de emellett a talajok kémhatása lényegesen 
még nem változott meg.

A vízszabályozások növényzetre gyakorolt hatása azonban nem csupán 
a mentesített ártéren mutatható ki, hanem a látszólag sértetlenül, eredeti 
állapotban hagyott hullámtéri, főként erdei vegetációban és flórában is.

A vizszabályozások fontos részét képezték a folyókanyar-átvágások, 
amivel a folyóvíz sebességét növelték meg, hogy az árhullámok minél gyor
sabban levonulhassanak. A sebességnövekedés viszont munkavégzőképesség- 
növekedést is eredményezett. Az ármentesités másik fontos célkitűzése a vé
delmet biztosító gátak megépítése volt; ez viszont azt eredményezte, hogy 
áradáskor a gátak közti területre szűkült hullámtéren tud csak terjeszkedni 
a víz, s így sokkal magasabb szintre emelkedik mint régebben, amikor az 
egész ártéren szétterülve vonult le. A megemelkedett szintű, viszonylag szűk 
helyre zsúfolt víztömegnek úgyszintén megnövekszik a munkavégző-képes
sége. E kettős energianövekedés a folyómeder fokozott kimélyítéséhez veze
tett, aminek az lett a következménye, hogy a közepes és alacsony vízszintek 
átlagos magassága s vele együtt a környező területek talajvízszintjének át
lagos nívója is állandóan csökken.
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A Duna hullámterének mohácsi szakaszán két nagy erdőterület, a Bé- 
dai és Bök erdő foglal helyet. Ezek legjellemzőbb adatait a 6. táblázatban 
és az 1. ábrán tüntettük fel, melyből jól kitűnik, hogy itt még mindig a fo-

6. TÁBLÁZAT: A TÁRGYALT ERDŐTÍPUSOK JELLEMZŐ ADATAI

Erdőtípus Magassági helyzet 
m tszf. Állományalkotó fafajok

I. FÜZLIGETEK 
1. Bokortüzesek 

A) Vörös fűz bozót

<  84,50 Csak cserjékből állnak, 
esetleg 1—2 db. fehér 
fűzfával84,50—84,70

B) Partmenti bokorfüzes

84,70—85,70

Fehér-, mandulalevelű- és törékeny 
fűzfa, ritkán vörös kőrisfa*2. Füzesek 

A) Fűzligetek 
a) Nefelejcses típus

Fehér tűzta, ritkán fekete 
nyárfa
Fehér fűzfa, ritkán vörös 
kőrisfa* és kőrislevelű 
juharfa*

b) Posványsásos típus
c) Pántlikafüves típus

d) Hamvasszedres típus

85,70—86,70

Fehér tűzta, tekete nyárfa 
magyar kőrisfa 
Fehér fűzfa, fekete nyárfa 
magyar kőrisfa, ritkán vénic 
szilfa, kocsányos tölgyfa és 
rezgő nyárfa

c) Veresgyűrű somos típus

II. LOMBOS ERDŐK 
MÉSZKEDVELŐ LOMBOSERDŐK 
í. Kemény la ligetek 

A) Tölgy- szil- kőrisliget 
a) Erdei szálkaperjés típus

86,70—87,70

Kocsányos tölgyfa, tekete nyárfa, 
magyar kőrisfa, mezei és 
vénic szilfa, hamvas égerfa 
vad almafa, ritkán fekete 
nyárfa, fehér fűzfa és ostorfa*

b) Szagos mügés típus
Cyertyánta, magyar kőrisfa,
enyves égerfa, kocsányos tölgyfa, 
vénic szilfa

c) Gyöngyvirágos típus 87,70 >
Kocsányos tölgyfa, magyar 
kőrisfa, mezei- és vénic szil
fa, vad almafa, korai- és 
hegyi juharfa,* ezüstlevelű hársfa

* betelepített fafajok

lyó-, ill. a talajvíz szintje, azaz a felszíndomborzat magassági különbsége 
a döntő meghatározója a vegetációtípusok kialakulásának és elhelyezkedé
sének. Pár deciméteres szintkülönbségek is eltérő erdőtípusokat, ill. termő
helyeket eredményeznek, de ebből az is következik egyszersmint, hogy a 
folyómeder mélyüléséből adódó vízszintsüllyedés a terület viszonylagos ki
száradását, s ezzel együtt az ott élő vegetáció, ill. erdőtípus megváltozását, 
átalakulását is eredményezi. A nagy vízigényű fajok lassan kipusztulnak az 
ilyen területek magasabb részeiről, s helyükre a még magasabb, szárazabb 
térszinekről, szárazságot jobban tűrő fajok települnek. Ezért lehet látni hul-
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lámtéri erdőkben is több helyen kiszáradt fákból álló csoportokat, ún. „le
romlott erdőket”. A medermélyülés intenzitásából adódik, hogy Mohács kör
zetében 85 évenként lehet számítani 1 m-es mélyüléssel, ami 2-3 erdőtípus- 
váltást jelent. Ezzel az ütemmel még a gyors növekedésű nemes nyárak vá
gásfordulói sem képesek versenyt tartani. Ezért az új erdőtelepítéseknél 
ezzel a tényezővel is számolni kell, és hogy az erdők korai leromlását elke
rülhessük, a szárazságtűrőbb fafajokat is megfelelő arányban kell ültetni.

Ugyanez a jelenség azt is eredményezi, hogy a legértékesebb, kemény
faanyagot szolgáltató, de kisebb vízigényű tölgy-szil-kőris ligeterdők termő
helye állandóan növekszik, s az eddig egyoldalúan kultivált, de csak puhafát 
produkáló nyártelepítvények rovására előnyben kell részesíteni a keményfa- 
ligeteket a számukra alkalmassá vált területeken.
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DR. FÜZES MIKLÓS:

BARANYA VÁRMEGYE ÉGHAJLATI VISZONYAI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI 
HELYZETE AZ 1859-1860. ÉVEKBEN A MEGYEI TISZTIFÖORVOS JELENTÉSE

ALAPJÁN

Egy megye életét nagymértékben befolyásolja éghajlata, társadalmának élet- 
feltételeit és kulturáltságát pedig hitelesen reprezentálja egészségügyi hely
zete.

Az előkerült régi tisztifőorvosi jelentés ezért váltott ki bennünk izgal
mat, majd tartalmának megismerése közlési vágyat. Mivel úgy gondoltuk, 
hogy a fölsorakoztatott adatok és azok elemzése, néhány esetben a korábbi 
adatokkal történő összehasonlítása, fölkelti a szűkebb környezetünk múltja 
iránt érdeklődők kíváncsiságát, a jelentést néhol eredeti szöveggel, néhol 
földolgozva közreadjuk. A jelentésre véletlenül akadtunk rá.

A későbbiek során látni fogjuk, hogy a jelentés nagy területet fog át és 
részletes adatokat, valamint egy kis volumenű előterjesztést tartalmaz a 
„bonckészletek" kijavításáról. Az utóbbi elvégeztetése a gazdasági választ
mány hatáskörébe tartozott. A jelentés a munka zárultával a gazdasági vá
lasztmány iratanyagába került, így a tárgy szerinti kutatás ezt a dokumen
tumanyagot bizonyára elkerülte volna.

Az éghajlati leírás általános része megegyezik a Hölbling Miksa: „Bara
nya vármegyének orvosi helyirata" összefoglaló helytörténeti írás adataival, 
amelyet Pécsett 1845. évben adtak ki. Ez a mű sokkal részletesebb adatokat 
tartalmaz, ezért azokat itt nem ismételjük meg.

Kötelességünk viszont, hogy Hölbling munkájának elismeréséül a jelen
tésből ismert adatait nyilvánosságra hozzuk.

Baranya vármegye tiszteletbeli főorvosa volt. Pécsett született valószínű
leg 1810-ben. Orvos-sebész tudor minőségben megyei törvényszéki orvos 
volt. Diplomáját 1836-ban Pesten szerezte. Magyarul, németül és latinul be
szélt.

A jelentés éghajlati leírása egyedi, az 1859. évre vonatkozó részét az 
összehasonlíthatóság kedvéért eredeti szöveggel közöljük:

„Az időjárás a legközelebbi múlt évben rendkívüli és változó volt, 
ugyanis

a) A Tél, mely elég későn állott be általában lanyha és nedves vala, 
a hideg 8. R. foknál magasabbra nem hágott, de ez is egy, két napig 
tartván csak a délnyugati szelek túlnyomó uralgása alatt épen olyan 
hamar elenyészett, mint a gyakran nagy mértékben hullott hó hirtelen 
elolvadt.

b) A kikelet folytonosan hideg, kellemetlen és esős volt úgy, hogy ta
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vaszt ez évben alig ismertünk, hanem a hosszú telet csak hamar nyár 
követte.

c) A nyár kevés gyönyört nyújtott, mert a folytonos esőzések miatt 
többnyire híves volt és csak vége felé hozott néhány kellemes és de
rült, de akkor is nyomasztó hőséggel párosult napokat.

d) Az ősz, mely nálunk a legszebb évszak szokott lenni, ez évben csak 
kevés kellemes napokat számlált, a többi része essős és szeles a ko
rán beálló télnek csak előpostája volt.

Ködös nap volt 19
essős 90
borult felhős 180
havas 17
tiszta 60
az egész év tehát általában híves, nedves, esős volt."

„Az uralgó nyavalyák jellemé"-t a fenti időjárás miatt „csúzós termé- 
szetű"-nek mondja a jelentés. A csúzos és hurutos bántalmak télen gyakran 
„lobos fokra emelkedtek." Tavasszal „köhhurut" járvány jelentkezett, amely 
gyermekeket és felnőtteket is „bántalmazott". Az ellene fölhasznált szerek 
közül a leghatásosabbnak a nagy adagokban szedett hígított „salitromsav" 
mutatkozott. Megszüntette a görcsös hányást és megrövidítette a hurutos 
rohamokat.

A nyáron epés bántalmakon kívül évek óta nem tapasztalt váltóláz je
lentkezett. Veszélyessége nem volt olyan nagy, mint makacssága, ugyanis 
„utóbalyokat" okozott. A váltóláz és a hurutos megbetegedések ősszel is je
lentkeztek, „s nem ritkán alhasú dugulásokat, vízibetegségeket támasztottak". 
Az egyéb szórványosan előfordult betegségek aránylag kevesebb halálozást 
okoztak, így a közegészség a tárgyalt évben megnyugtatónak volt mondható.

Ezt a kijelentést csak viszonylagos értelemben fogadhatjuk el, mert igaz, 
hogy komolyabb járványok nem voltak, de Siklóson egy személy kolerában 
halt meg, tífuszban pedig hat személy. Pécsett a koleramegbetegedés halált 
nem okozott, de tífuszban negyvenhetén haltak meg.

Az egészségügyi helyzetet hitelesebben tanúsítja a meghaltakról Siklós 
községben és Pécsett 1859. évi november hótól 1860. október végéig terjedő 
időről összeállított kimutatás, amely havi bontásban, kor, nem és betegség 
szerinti csoportosításban összegez.

Ezeknek az adatoknak a birtokában a fenti cáfolatot kiterjeszthetjük a 
gyógyító tevékenységre is, mert kiderült, hogy a Siklós községben elhúnyt 
120 személy közül 80 személy nem részesült orvosi ellátásban. Ez pedig az el
haltak 75%-ának felel meg. A Pécsett elhalt 684 személy közül 428 személy, 
az elhaltak 61%-a nem részesült gyógyításban. Amint a későbbiek során 
látni fogjuk, ez a két település a jobb orvosi ellátottsággal rendelkezők közé 
tartozott, mert ezek kórházakkal is rendelkeztek. A megye többi helysége 
tehát ennél is rosszabb helyzetben volt. Nem véletlen, hogy az elhaltak fele 
10 éven aluli. Siklóson gyermekágyban 8 gyermek, a meghaltak mintegy 
7%-a, Pécsett pedig 87 gyermek, a meghaltak 12,7%-a hunyt el.

Pontos adataink vannak a megye és Pécs város „orvosi személyzetéről" 
is.

Pécs várossal együtt a megyében 16 orvos, 32 seb-orvos, 31 okleveles
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bába és 10 gyógyszerész élt. Pécs városában 7 orvos, 9 seb-orvos, 15 okleve
les bába és 3 gyógyszerész működött.

Megyei szolgálatban állt 1 főorvos, 1 másod-főorvos, 6 járási orvos, 
6 járási bába és 1 megyei állatorvos. Az utóbbi „állomás" betöltve ekkor nem 
volt.

Pécs városában 1 városi főorvos, 1 városi sebész és 1 városi bába 
működött.

Községi orvost a megyében nem alkalmaztak.
Az okleveles bábákon kívül minden helységben működött 1-2 falusi 

bába, akiket a járási orvos és a járási bába tanított be. Főorvosi engedéllyel, 
szabályszerű fizetés mellett a megyében 387-en szülészkedtek.

A megyében, a Pécs városában működő „orvosi személyzetről" részletes 
névszerinti nyilvántartással gazdagodtunk. A nyilvántartás tartalmazza a föl
soroltak korát, születési helyét, vallását, minőségét, az oklevél keltét (-helyét 
és idejét), a nyelvismeretet, a lakóhelyet és az ott-tartózkodás idejét, hiva
talát, fizetését és az esetleges jegyzetet.

Itt a kinevezett orvosok és bábák, valamint a gyógyszertár tulajdonosok.

nevét, minőségét, és hivatalát közöljük:

Uray János orvosdoctor Pest, 1830. Baranya m. főorvos
Vissy István orvosdoctor Pest, 1834. másod-főorvos
Trempacher Mátyás orvosdoctor Pest, 1837. Mohácsi j. orvos
Kuglcr Lipót orvosdoctor Pest, 1836. Hegyháti j. orvos
Lootz Antal sebész Pest, 1824. Pécsi j. orvos

„a Jénai egyetemtől 1847-ben orvostodori oklevéllel tiszteltetett meg.”
Kleisz György sebészmester Pest, 1824. Siklósi j. orvos
Bcdekovits Alajos sebész Pest, 1834. Bárány a vári j. orvos
Puppets György 
Hölbling Miksa

sebész
orvos sebész

Pest, 1838. Szentlőrinci j. orvos

tudor Pest, 1836. Megyei törvényszéki 
orvos

Schwartz József sebész,
szülész

Pest, 1843. Megyei törvényszéki 
orvos

Boros Antal orvostudor Pest, 1856. Harkányi fürdőorvos

Szabó Teréz bába Pest, 1838. Pécsi járási bába
Saygó Cecília bába Pest, 1844. Siklós járási bába
Nurmb Katalin bába Pest, 1837. Szentlőrinci j. bába
Novák Louiza bába Pest, 1857. Baranyavári j. bába
Farkasits Theréz bába Pest, 1844. Mohácsi j. bába
Katzler Anna bába Pest, 1836. Hegyháti j. bába
Benczenleitner Anna bába Pest, 1836. volt pécsváradi j. bába.
Flányek Kata bába Pest, 1856. Községi bába Mágocson
Kada Anna bába Pest, 1857. Községi bába Pécsvárad- 

ján.

Herr; József gyógyszerész Pest, 1826. Pécsvár
Szép József gyógyszerész Pest, 1845. Mágocs
Rath Ferencz gyógyszerész Pest, 1855. Mohács
Pyrher Gyula gyógyszerész Pest, 1859. Mohács
Bohus József gyógyszerész Pest, 1828. Dárda
Nyers Sándor gyógyszerész Pest, 1847. Siklós
Csernyánszky Lázár gyógyszerész Pest, 1844. Boly
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Pécs város kinevezett orvosi személyzete és a gyógyszertár tulajdonosok 
adatai:

Pársitzky Ede orvosdoctor Pest, 1838 városi főorvos 
1854. óta.

Gerdenik Endre sebész és 
szülészmester

Pest, 1825 városi sebész 
1832 óta.

Náray Julianna bába Pest, 1842 városi bába 
1848 óta.

Lázik Ödön gyógyszerész
mester

Pest, 1830 az irgalmasok 
főgyógyszerésze 
1843 óta.

Sipőcz Ferenc gyógyszerész
mester

Pest, 1830 tulajdonosa a Sze- 
recsenhez címzett 
gyógyszertárnak 
1860 óta.
Ekkor már 10 éve 
Pécsett élt.

Gábor József gyógyszerész
mester

Pest, 1830 Tulajdonosa az 
Aranysashoz címzett 
gyógyszertárnak 
1860 óta.
Egy éve élt Pécsett.

A megyei főorvos évi fizetése 630 f., a járási orvosoké 315 f„ a törvény
széki orvosok közül Hölbling Miksáé 105 f„ Schwartz Józsefé 52 f. 50 k. 
Mindketten ugyanennyit kaptak Pécs várostól is. A harkányi fürdőorvos fize
tése 168 f„ a járási bábák közül 84 f-ot kaptak azok, akiket a Császári és Ki
rályi Kormány alatt neveztek ki. Akiket korábban, azok fizetését 157 f. 50 k.- 
ban meghagyták.

A Pécs városi főorvos fizetése 315 f., a városi sebészé 210 f., a városi 
bábáé pedig 105 f. volt.

A fölsoroltakon kívül a megyében élt még:

Baanban sebész. Németbólyban 3 sebész.
Bükkösdön sebészmester. Pécsváron sebész.
Dárdán sebész. Siklóson 1 orvostudor
Mágocson 2 sebész. és 1 sebész.
Mohácson 2 orvostudor. Vajszlón sebész.
Mohácson 2 sebész. Véménd cn sebész.
Majson
Nádasdon

sebészmester,
sebész.

Villányban sebész.

Okleveles bába -  a fölsoroltakon kívül -  Mohácson további négy. Boly
ban, Siklóson és Vajszlón egy-egy működött.

A megye települései közül -  egy kir. város, 16 mezőváros, 336 falu és 
104 puszta -  csak 17 helyen volt orvos, 10 helyen okleveles bába és 7 helyen 
gyógyszerész.

A megye lakossága Pécs nélkül 253 059 fő volt. Egy orvosra (sebészekkel 
együtt) tehát 7936, egy okleveles bábára 15 815, 1 gyógyszerészre 36 151 
lakos jutott. A fentiekből kitűnik, hogy ez az ellátottság is egyenetlen. Az el
látatlan helyeken tág lehetőség nyílt a számszerűleg föl nem mért kuruzslók, 
csontrakók, javasok, borbélyok tevékenységére.

Az előkerült adatokat Hölbling Miksa 1845-ös közlésével összevetve, az 
orvosi ellátottság lényeges mérvű rosszabbodását tapasztalhatjuk. Az akkori
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48-cal szemben 1859-ben is azonos számú orvos és sebész áll a megyében 
rendelkezésre, jóllehet a laoksság száma időközben 57 000-rel nőtt.

Az okleveles bábák száma viszont 1859-re kedvezőbben alakult: a ko
rábbi 23-mal szemben 31-re emelkedett.

Pécs egészségügyi szakember-ellátottsága ugyanekkor kedvezőbb. Pécs 
lakosainak száma -  az irodalomban megtalálható adatok összevetése alapján, 
kerekítve -  1859-ben mintegy 20 000 fő. Egy orvosra -  a sebészeket is ide
értve -  tehát 1250, egy gyógyszerészre 6666, egy okleveles bábára pedig 1333 
lakos jutott.

Ez a megyei ellátottsághoz képest hatszor jobb orvosi, több mint ötször 
jobb gyógyszerészi és tizenkétszer jobb okleveles szülészi ellátást jelent. Ez 
a különbség igen jelentős, és ezt csak kismértékben csökkenthétté Pécs fölszí
vó hatása.
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BENKÖ PÉTER:

A PÉCSI IFJAK PÁRVÁLASZTÁSÁNAK TÁRSADALMI KORLÁTÁI A XIX-XX. 
SZ. FORDULÓJÁN, A HÁZASSÁGI ANYAKÖNYVI MÁSODPÉLDÁNYOK

BEJEGYZÉSEI ALAPJÁN

A házassági anyakönyvi másodpéldányok adatainak általánosítása lehetővé 
teszi a társadalmi osztályok és rétegek között fennálló kapcsolatok, ill. korlá
tok megállapítását, amelyek a párválasztás arányaiban jelentkeztek, minthogy 
a házastárs kiválasztásának szempontjai kiválóan mutatják a társadalmi 
struktúrában végbement változásokat: léteznek-e szokások, kasztok, korlátok 
az egyes társadalmi kategóriák viszonyában. A házasságkötésekből eredő tár
sadalmi mozgás tanulmányozásánál a férj és a feleség, illetve szüleik társa
dalmi és szakmai helyzetét szükséges figyelembe venni. (Lásd még: Baranyai 
Művelődés 1973/2.)

A múlt század végén a tőkés ifjak több mint egyharmada saját, valami
vel kevesebb mint egyharmaduk a vezető hivatalnokok társadalmi rétegéből 
választott házastársat. Gyakori a Zsolnayak, Hamerlik, Littkék, Hirschfeldek, 
Angsterek, Höflerek egymás közti, valamint más tőkésekkel és vezető hiva
talnokokkal kötött házassága. A tőkés családok leányainak több mint egyhar
mada tőkés férjet választott, jóval több mint felerészük vezető hivatalnokok
kal lépett házasságra. A különböző középrétegekhez tartozó ifjak közül a mó
dosabbaknak kivételesen lehetőségük nyílt tőkés leánnyal házasságot kötni. 
Tőkés ifjú és kispolgári leány házassága már gyakrabban előfordul. Száza
dunk elején házasodásuk csökkent saját társadalmi osztályukból és általában 
növekedett a kispolgári rétegek módosabb családjaival felvett kapcsolatok 
aránya. A különböző társadalmi osztályból való házasulandók esetében szak
mai rokonságot állapíthatunk meg, pl. gyáros-kisiparos, nagykereskedő-kis
kereskedő. Szakmai hasonlóság egy társadalmi osztályon belüli házasfelek
nél is gyakran előfordult, pl. bőrgyáros-bőrkereskedő, gépgyáros-gépgyári 
vezető hivatalnok. Az igen magas vidéki illetőségű, Pécsett házasságot kötött 
tőkés ifjak előfordulási aránya -  közel 50% -  széles körű, országos kapcso
lataik bizonyítéka.

A vezető hivatalnokok ifjainak fele, leányainak több mint háromnegyede 
saját rétegéből választott házastársat. Jelentősek a különböző középrétegek
kel, főként a beosztott hivatalnokokkal kialakult kapcsolataik, előfordul tő
kés-, kivételesen munkásleányok vonatkozásában is. A vezető hivatalnok szár
mazású leányok és munkásifjak házassági esetére a vizsgált évtizedekben 
nem akadt példa. Századunk elejére valamelyest növekedett a vezető hiva
talnokok saját rétegen belüli házasságkötési aránya, viszont leányaiknál 
erősen csökkent, a két arányszám közeledett egymáshoz (55-78%, majd 53-
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60%). A vezető hivatalnok ifjak és a „középosztálybeli" leányok házasság- 
kötésének gyakorisága valamelyest csökkent, a munkásosztálytól lényegé
ben elszakadtak, ugyanakkor a tőkés leányokkal felvett családi kapcsolataik 
aránya másfélszeresére növekedett. A vezető hivatalnokok leányai esetében 
fordított tendencia tapasztalható: közeledés a jobbmódú, „középosztálybeli" 
csoportokhoz, és távolodás a tőkésektől. Az ilyen jellegű ellentmondásokban 
nem volt semmi különös, mert a nők párválasztásánál másfajta szokásrend 
alakult ki, mint az azonos társadalmi helyzetű férfiaknál. Mindenesetre leg
alább két következtetés vonható le: bizonyos „középosztálybeli" családok 
felemelkedése, illetve férfi tagjai révén (márpedig ez volt a meghatározó) a 
vezető hivatalnokok egyre erőteljesebb összefonódása a tőkés csoportokkal. 
A vezető hivatalnokok vidéki kapcsolatai gyors ütemben növekedtek a szá
zadfordulón.

A XIX. század végén a kisiparosok, kiskereskedők és beosztott hiva
talnokok relatív többsége, de nem több mint egynegyede saját társadalmi 
rétegéből választott feleséget. A kisiparosok és kiskereskedők leányainak 
hasonló viszonylataiban az arányszámok még ennél is kisebbek, a beosztott 
hivatalnokok leányainál viszont magasabbak. A középrétegek abszolút több
sége a „középosztályból", a birtokos parasztság a XIX. század végén saját 
társadalmi rétegéből (64,5%) választott feleséget. A vezető hivatalnokokkal 
csak a kiskereskedők és a beosztott hivatalnokok egyes csoportjainak nyílt 
lehetősége házassági kötelékek kiépítésére. A kiskereskedők és főképpen 
a beosztott hivatalnokok századunk elején fokozatosan növelték a saját réte
gükön belüli házasságaik számarányát, ezzel párhuzamosan csökkent a kis
kereskedőknek a szegényebb középrétegekkel és a vezető hivatalnokokkal, 
a beosztott hivatalnokoknál viszont a munkásrétegekkel kötött házassági 
eseteik számaránya. Ezek a jelenségek elsősorban a két társadalmi réteghez 
tartozó nők esetében figyelhetők meg igen jól. A kisiparosok és századunk 
elején a birtokos parasztok kisebb része választott „középosztálybeli" fele
séget, mindkét társadalmi réteg leányainak többsége századunk elején már 
a középrétegekből választott férjet. Rohamosan megnőtt a birtokos paraszt- 
leány-beosztott hivatalnok arányszám. A kisiparosok egyes csoportjai a mó
dosabb munkásrétegekhez (segédek, altisztek), a birtokos parasztság viszont 
a munkásosztály „alsóbb" rétegeihez (napszámosokhoz, háztartási alkalma
zottakhoz) közeledett. Jelentősebb vidéki kapcsolatokkal csak a kiskereske
dők, századunk elején már a beosztott hivatalnokok és a kisiparosok is ren
delkeztek.

A munkásosztály különböző rétegei 60-97%-ban saját társadalmi osztá
lyukból választottak házastársat. Ez az arány a napszámosrétegnél a leg
magasabb, a társadalmi „ranglétrán" felfelé haladva egyre kisebb lesz. Ki
alakultak sajátos rétegkapcsolatok, amelyeknél többnyire arányszámnöve- 
kedés, vagyis koncentráció is tapasztalható, pl.: a bányászok és a többnyire 
bányász származású házicselédek; a gyári munkások és a munkásleányok, 
munkásnők; iparossegédek, kereskedősegédek, altisztek és a szakosodott 
háztartási alkalmazottak (szakácsnők, házvezetőnők stb.) között. A házas
ságokat származási, területi, munkahelyi vagy szakmai kötelékek moti
válták. Pl.: a bányász-házicseléd viszonylatban a közös (bányatelepi) lakó
hely és származás, vagy a gyári munkás férfiak és az ugyancsak többnyire 
gyári munkás származású leányok, vagy kereső gyári munkásnők esetében. 
Munkásférfiak és középrétegbeli nők házasságkötési esete a XIX. század
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végén egyes viszonylatokban még elég gyakori, pl.: a gyári munkás-kis
iparos leány, vagy a kereskedősegéd-kiskereskedő. Ilyenkor többnyire szak
mai kötelékek játszottak meghatározó szerepet. Ha egy kereskedősegéd fele
ségül vehette munkáltatójának leányát, ezt az eseményt feltétlenül jelentős 
sikernek könyvelhette el. Ha viszont egy kiskereskedő ügyes segédét ily 
módon, esetleg fiúörökös hiányában magához köthette, ő sem járt rosszul. 
Századunk elejére rohamosan csökkent az ilyen házasságkötési esetek aránya. 
Ugyanakkor a módosabb munkáscsoportok leányai és a varrónők egyre 
nagyobb számban mentek férjhez kistulajdonosokhoz, illetve beosztott állású 
hivatalnokokhoz. Ilyen esetekben a leendő feleség által vitt hozomány ugyan
csak jól jött a pályakezdő kisiparosnak vagy hivatalnoknak. Természetesen 
a társadalmi rétegek sajátosságai elsősorban annak férfitagjai révén nyertek 
folytatást, így az új családok egzisztenciáját legtöbbször a férfiak határozták 
meg. Mindezek alapján a munkásrétegek távolodása a középrétegektől -  
legalábbis a vizsgált időszakban -  kétségtelenül megfigyelhető.

*

Az anyakönyvi dokumentumok adataiból tervezett általánosítás olyan 
összegezést kívánt, amely nem csupán az egyes társadalmi rétegeket, osztá
lyokat érinti, hanem főleg azokat az általános törvényszerűségeket, ame
lyek a házasság útján érvényesülő társadalmi mozgás részletes elemzésénél 
jelentkeztek.

Megállapítható, hogy a társadalmi csoportok mindegyike belsőleg erősen 
differenciált, ez a benyomás alakult ki a házasságok létrejöttének vizsgálata 
során. így nemcsak akkor vagyunk tanúi a társadalmi mobilitás folyama
tának, amikor a házasság különböző, néha egymástól távoleső társadalmi 
réteg képviselőit egyesíti, hanem akkor is, ha ugyanazon társadalmi rétegen 
belüli párválasztásról volt szó. Ezt a megállapítást érdemes aláhúzni, mert 
a társadalmi pozícióváltozásokat sokkal könnyebb megfigyelni az egész 
társadalmi struktúra egyes csoportjai, mint a társadalmi rétegek belső foko
zatai között.

Tulajdonképpen az azonos vagy közel álló társadalmi rétegek közötti 
kapcsolatok dominálnak. A házastárs-választás többnyire koncentrikus jel
leget mutatott, ami abban jelentkezett, hogy a párválasztást leginkább szak
mai és területi kötelékek motiválták.

Az egyes társadalmi rétegeken belül is különbségek homályosították el 
a szomszédos rétegek közötti határokat. Ennélfogva az egymással határos 
rétegek korlátáit a társadalmi gyakorlatban könnyen át lehetett hágni, és 
ez nem jelentett feltétlenül „rangon aluli" házasságot az egyik fél számára. 
A házasságkötés gyakran a már elért pozíció megerősítése volt.

Az anyakönyvi okmányok túlnyomó részben eltérő társadalmi rétegek 
képviselőinek házasságkötéseiről tanúskodnak. Megállapítható tehát, hogy 
a társadalmi mozgás házasság után jelentősebb, mint a nemzedékváltás so
rán történt változás keretei között.
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Nap-
szá-
mos-
leány

Házi
cse
léd

Szak.
házt.
alk.

Mun
kás

leány
Altiszt
leánya

Nap- 32,44 17,20 14,28 4,24 1,81
számos: 36,96 14,94 9,64 3,84 3,22

Bánya- 13,82 31,60 4,08 14,54 0,91
munkás 6,16 32,95 5,07 7,21 6,45

Gyári- 11,17 9,60 15,60 22,42 8,33
munkás 7,10 8,81 7,61 16,34 8,06

Iparos- 30,31 27,60 27,21 38,18 27,08
segéd: 30,80 23,75 36,04 41,82 27,41

Kereskedő 3,19 2,40 4,08 1,21 8,33
segéd: 3,31 3,44 6,09 6,31 3,22

Al- 4,25 6,80 16,32 4,24 12,50
tiszt: 7,10 10,72 12,69 2,88 11,29

Birtokos 2,12 — 0,34 1,21 2,08
paraszt: 6,63 1,14 3,04 1,44 —

Kisiparos 2,65 4,00 8,16 3,63 14,58
mester: 1,89 3,06 8,62 9,61 19,35

Kis- — — 3,74 3,03 4,16
kereskedő: — 0,76 4,56 3,36 3,22

Beosztott — 0,80 7,82 5,45 14,58
hivatalnok: — 0,38 6,59 5,28 17,74

Vezető — — 0,68 0,60 2,08
hivatalnok: — — — 0,48 _

Közép- és — — — — —
nagytőkés: — — — — —

Vidéki 1,06 2,00 0,68 1,81 —

nők: 1,89 2,29 0,25 1,44 4,83

* A felső számok 1896—1900., az alsó számok 1901—:

Varró
nő

3.59 
2,18
3.59 
1,64

16,54
9,28

32.37 
39,44

5,75
7,10
6,47

11,47
2.15 
1,09

14.38
12,02

3.59 
3,27 
8,63

12,56
2.15

0,71

2,87
0,54

Bírt.
par.

leánya

5.63
5.19 
2,81

5.63 
1,29

36,61
25,97
4.22 
2,59 
7,04 
6,49

28,16
33,76
4.22
5.19
4.22 
3,89 
1,40

15,58

7,04
7,79

Kisip.
mes
ter

leánya

2,06
0,75

12.41 
4,51

18,63
18,04

0,68
5.26 
4,82 
9,02

0,75
20,68
27,81
12.41

5.26 
16,55 
24,06
7,58
3,75
4,11
0,75
1,37
2,25

Kiske
res k. 

leánya

1,02

1,02

3,06
0,95

14,28
15,23

8,166,66
4,08
5,71

17.34 
9,52

22,44
36.19
17.34
20,00
10.20
3.80
1,02
1.80 
1,02 
1,90

Beo.
hiv.

leánya

3,171,00
14,28

6,00
4.76
4.00
4.76
2.00

11,10
13.00
11,10
14.00 
31,74
51.00 
15,87
5.00 
6,34
4.00

3.00

Vez.
hiv.

leánya

1,81
2,77
3,63

11,11
10,90
6,94

16,36
77,77
60,00
11,09
7,26
5,55

Közép-
és

nagy
tőkés

1,85

1,66
4,16
3,33
6,02

7,87
58,33
46,76
36,66
33,32
14,20
26,39

közötti évekre vonatkoznak.



193 Nap-
szá-
mos-

leány

Házi-
cse
léd

Szak.
házt.
alk.

Mun
kás-

leány
Altiszt
leánya

Nap- 36,95 26,06 25,45 4,25 1,21
számos: 45,08 22,54 21,96 4,62 1,15

Bánya- 16,99 51,63 7,84 15,68 0,65
munkás: 15,17 65,57 13,15 9,86 2,63

Gyári- 11,93 13,63 22,14 21,02 2,28
munkás: 11,19 17,16 22,38 25,37 3,71

Iparos- 14,21 17,20 19,95 15,71 3,20
segéd: 12,72 12,13 27,78 17,02 3,32

Keresk.- 10,90 10,91 21,81 3,63 8,02
segéd: 7,95 10,22 27,27 14,77 2,27

Al- 7,01 14,91 42,10 6,14 5,62
tiszt: 9,80 18,30 32,67 3,92 4,57

Birtokos 12,90 — 3,22 6,45 3,22
paraszt: 22,58 4,83 19,35 4,83 —

Kisiparos 3,62 7,24 17,39 4,34 4,02
mester: 2,33 4,67 19,88 11,69 7,01

Kiskeres- — — 12,08 5,49 1,81
kedő: — 1,87 16,07 6,25 1,78

Beosztott — 1,50 17,29 6,76 5,15
hivatalnok: — 0,45 11,81 5,00 5,00

Vezető- — — 1,41 0,70 1,25
hivatalnok: — — — 1,33 —

Közép- és — — — — —
nagytőkés: — — — — —

* A felső számok 1896—1900., az alsó számok 1901—

Varró
nő

Birt.
par.

leánya

Kisip.
mes
ter

leánya

Kiske-
resk.

leánya

Beo.
hiv.

leánya

Vez.
hiv.

leánya

Közép-
és

nagy
tőkés

leánya

Vidéki
férfiak
aránya

3,03 2,42 0,60
2,31 2,31 — — — — — 4,04
3,26 1,30 1,96 0,65 — — — 4,57
1,97 — 0,65 — — — — 5,92

13,06 2,27 10,22 1,70 1,12 — — 6,25
12,68 0,74 4,47 0,74 0,74 — 0,74 5,22
11,22 6,48 6,73 3,49 3,02 — — 3,24
14,09 3,91 4,69 3,13 1,17 — — 4,69
14,54 5,45 1,81 14,54 5,92 0,62 — 10,90
14,77 2,27 7,95 7,95 4,54 — — 5,68
7,89 4,38 6,14 3,50 2,66 — — 2,63

13,72 3,26 7,84 3,92 1,30 — — 15,03
9,67 64,51 — — — — — 9,67
3,22 41,93 1,61 — — 1,61 — 8,05

14,49 2,17 21,73 12,31 9,12 2,78 0,72 13,76
12,86 2,33 21,63 5,84 9,20 1,89 8,57 26,31
5,51 3,29 19,78 24,17 14,08 11,55 2,19 35,16
5,35 2,67 6,25 33,92 16,70 7,40 1,78 39,28
9,02 0,75 18,04 12,78 21,65 7,02 — 18,79

10,45 5,45 14,54 9,54 29,78 7,12 1,35 35,45
2,12 — 7,80 7,09 16,83 49,99 12,75 36,87

— — 6,66 5,33 15,26 52,73 18,65 57,33
1,75 — 10,35 4,17 15,35 32,02 36,35 49,78
— — 3,70 7,70 28,15 25,18 35,55 48,14

. közötti évekre vonatkoznak.



TEGZES FERENC

A MÁGOCSI CÉHEK TÖRTÉNETE

Az alföldi és a dunántúli mezővárosokban és falvakban (eltekintve a Dunán
túl nyugati részétől és az Alföld északi peremvidékétől) lényegében a török 
kiűzése után indult meg az iparosok céhekbe való tömörülése. Abban az 
időben zajlott le ez a folyamat, amikor a céhrendszer már általában gátolta 
az ipar fejlődését. Ekkor már megszűnt az az összhang, amely a céhes fejlő
dés korábbi szakaszában a termelési viszonyt kifejező jogi forma és az 
ipari termelőerők között fennállott.

A mezővárosi céhek kialakulása sajátos módon egybeesett a céhrend
szer bomlásával.1

De míg a Dunántúl nyugati területeihez hasonlóan, Somogy és Tolna 
megyékben is tapasztalható a mezővárosi céhek számának csökkenése, addig 
Baranya megyében a nagyobb mezővárosokban nem változott, a kisebb me
zővárosokban és falvakban pedig növekedett a céhek száma a XIX. század 
elején.2

Ebbe a sajátos Baranya megyei céhfejlődésbe illeszkedik bele a má- 
gocsi céhek létrejötte is. 1830-ban kapták meg I. Ferenc császártól a privi
légium levelet. Ezt a vármegye különös gyűlésén, 1831. augusztus 8-án hir
dették ki.;i A fennmaradt adatok szerint négy céh alakult:

1. szabók, cipészek, szűcsök, fazekasok céhe;
2. asztalosok, kovácsok, kádárok, szitások, lakatosok, bádogosok, bog

nárok, esztergályosok, kőművesek, ácsok, szíjgyártók céhe;
3. takácsok céhe;
4. molnárok céhe.
Feltételezhetjük, hogy a mágocsi mesteremberek azért kapták meg ilyen 

későn a kiváltságlevelüket, mert nem állt rendelkezésükre a kiváltási ösz- 
szeg. Ugyanis ez nemcsak a privilégiumlevélért járó költséget jelentette, 
hanem tartalmazta a királyi könyvbe való iktatásért, a nyomtatott céhbeli 
cikkelyek kiadásáért, a pergamenért, a tokért, zsinórokért, szalagokért, bár
sonyért, bekötésért járó összeget, valamint az írnok díját is. Ezenkívül 
pénzbe került az ilyen ügyekben járatos emberek „jutalmazása" is. Nem 
ritkán 600-800 forintba jött egy-egy céhlevél kiváltása/1 A céhlevél szabá
lyozta a céhek működését. A főbb rendelkezések a következők voltak:

Az inas hat heti próbaidő után szegődhetett csak el. A szegődtetéskor 
egy forint harminc krajcárt fizetett gondviselője a céhládába. A tanidő 
tartama különböző volt; a fazekasoknál két év, a szűcsöknél négy év, a többi
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iparban pedig három év. A mester kötelessége volt, hogy inasát a vallás, az 
erkölcs szellemében ügyességre és a mesterség elsajátítására nevelje.

Az inasnak tandíjat is kellett fizetnie, de az nem haladhatta meg a húsz 
forintot. A céhlevél szigorúan megtiltotta az inasnak az éjjeli csatangolást, 
az utcán való ácsorgást. Amennyiben az inas mesterétől engedély nélkül 
eltávozott, úgy minden mulasztott nap után egy hetet kellett a tanulóidőből 
rápótolnia.

Ha a mester meghalt, a nála tanuló, még fel nem szabadult inas az 
özvegynél maradt a tanidő lejártáig. Utána a céhmestemél vagy más mes
ternél kellett még két héttől negyed évig terjedő ideig továbbtanulnia. Fel- 
szabaduláskor tanulólevelet kapott az inas, amit a céhládában őriztek meg, 
amíg a vándoridőszak tartott.

A felszabadult inasnak -  most már segéd -  három évig kellett vándo
rolnia a mesterség minél tökéletesebb elsajátítása végett. Ennek igazolására 
vándorkönyvet kellett magával vinnie, mert vándorkönyv nélküli segédet 
nem fogadhatott fel senki. Amint a vándorló legény beért egy helységbe, 
a vándortanyán (Herberg) kellett jelentkeznie, ahol a Herbergsvater meg
mondta, melyik mesternél kaphat munkát. A vándorlegény a felkínált munkát 
köteles volt elfogadni, és hat hónapon belül nem hagyhatta el munkahelyét. 
A mester viszont súlyos ok nélkül nem küldhette el.

A vándorkönyv a munkába lépéskor a céhládába került, s ott maradt 
a segéd távozásáig.

A céhlevél szigorúan tiltotta a Blauer Montag5 tartását. Az a segéd, 
aki ilyet tartott, köteles volt heti bérének felét a céhládába befizetni. Ugyan
csak pénzbüntetésben részesült, ha éjjel kimaradt, részegeskedett.

Az a segéd, aki önállósulni akart, köteles volt ezt a szándékát bejelen
teni a céhmesternek, aki „látómestereket" küldött ki a segéd által elkészített 
„remek" megvizsgálására. Ha ez hibátlan volt, akkor a segédnek az Űrnapi 
céhülésen tíz forintot kellett lefizetnie, s ekkor felvételt nyert a mesterek 
sorába.

A céh minden negyedévben a céhbiztos jelenlétében ülést tartott, ame
lyen minden mesternek két forint pénzbüntetés terhe mellett részt kellett 
vennie. Ezeken az üléseken a mestereknek hat, a segédeknek két és fél 
krajcárt kellett tagdíjként a céhládába befizetni. A céhlevél valamennyi mes
tert és segédet kötelezte, hogy az úgynevezett kántormisén részt vegyen. 
Az elmaradásért a mester az első esetben húsz, a segéd tíz krajcárt fizetett. 
A második alkalommal ennek a duplája volt a büntetés.

Szigorúan tiltva volt más mester segédének elcsábítása vagy más mester 
munkájának a becsmérlése.

A beteg, vagy szegény mester és segéd a céhládából segélyt kapott. 
A beteg mesternek minden céhbeli mester nyolc napra kölcsönadta a saját 
segédjét, hogy a műhelyben ne álljon meg a munka.

A mester, a mestemé, a mester gyereke, a segéd vagy az inas elhalá
lozásakor minden céhtagnak kötelessége volt a temetésen részt venni.

A mágocsi takácsok céhe 1831. október 8-án tartotta első összejövetelét. 
Az első céhmester Progli György volt. Az írásbeli teendőket ellátó céhirnok 
Helmli József. A céh pénzét és iratait őrző céhládáért az azt elkészítő laka
tosnak tíz, az asztalosnak tizenöt forintot fizetett ki a céh.

A szabók, cipészek, szűcsök és fazekasok céhe 1831. szeptember ll-én
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tartotta alakuló gyűlését. Az első céhmesterüket Kreyselmayer Prospernek 
hívták.

Az asztalosok, kovácsok, szitások, kádárok, lakatosok, bádogosok, bog
nárok, esztergályosok, kőművesek, ácsok és szíjgyártók céhe 1831. augusztus 
21-én tartotta első ülését.

A mágocsi céhek minden évben Űrnapján tartották meg fő összejövete
lüket, amelyen a segédek és a mesterek között felmerült vitás kérdéseket, 
a szabadulásokat, szegődtetéseket intézték el. Ekkor került sorra a főcéh- 
mester és az alcéhmester megválasztása is. A választás után zenekíséret mel
lett vitték át a céhládát az új céhmester házához. Ezután a céhláda terhére 
áldomást csapott a céh.

A céh üléseit kezdetben a céhmester házában, később a kocsmákban 
tartották meg. 1854-ben kimondták, hogy a céhüléseket csak vasárnap tart
ják, hogy a vidéki mesterek is részt vehessenek rajta. Ezek a céhhez tartozó, 
de nem a céh székhelyén lakó mesterek a mestertaksa felét, öt forintot fizet
tek csak. A mágocsi anyacéhekhez tartoztak a felsőmindszenti, jágónaki, 
sásdi, meződi, godisai, magyarhertelendi, csikóstőttösi, kaposszekcsői, geré- 
nyesi, ági, alsómocsoládi, nagyhajmási, bikali, ráczkozári, mekényesi, szárá- 
szi, tófűi, paléi, abaligeti, szászvári, kárászi, magyaregregyi, ibafai iparosok.

A legnépesebb a molnár céh volt, mert az egész járás minden molnára 
idetartozott. Így érthető, hogy az Úrnapi molnárbál igen nagy látogatott
ságnak örvendett. Ilyenkor a mágocsi nagykocsma egész környéke vidéki 
kocsikkal volt tele, amelyek a molnár céh ülésére, illetve a molnárbálra 
hozták a vendégeket.

A céhmonopóliumok legáltalánosabb és legjellemzőbb vonása a céhen- 
kívüli iparűzők, a kontárok elleni küzdelem volt. Ez a törekvés akadályozta 
a termelőerők fejlődését, mert egyre inkább egybeesett a „céhes ipari ter
melés csődjével".6

A parasztság zselléresedésének előrehaladtával párhuzamosan ország
szerte növekedett az 1848. előtti évtizedekben azoknak a nincsteleneknek a 
száma, akik mint fúró-faragó, barkácsoló paraszti iparűzők igyekeztek ma
guknak némi életlehetőséget biztosítani. Ezek a paraszti iparosok nem sza
kadtak el a mezőgazdaságtól; főleg télen végeztek ipari munkát. A mező- 
gazdaságból azonban már nem tudtak megélni, mivel a tőkehiánnyal küzdő 
nagy- és középbirtok nem tudott számukra elegendő munkaalkalmat bizto
sítani. Ezért kénytelenek voltak nemcsak télen, a mezőgazdasági munkák 
szünetelésekor, hanem máskor is, „szabad idejükben", a „heverésre való 
időben" is ipari tevékenységet folytatni.7 A kontárkérdésben az uralkodó a 
céheket támogatta. A vármegyék, s így Baranya is, az „iparszabadság" libe
rális követelésének alapján haladó álláspontot képviseltek. Igyekeztek a ha
zai ipar fejlődésének gátjait eltávolítani.8 A megyéknek elsőrendű érdekük 
volt az iparosok számának a növelése -  többek között a kontárok műkö
désének az engedélyezése árán is mert a csekély számú céhes kézműipa- 
ros igen drágán termelt, a szükségleteket sem minőségi, sem mennyiségi 
vonatkozásban nem tudta kielégíteni.9

Baranya vármegye a kontároknak adott működési engedélyek miatt 
hosszú és nehéz harcba került a központi kormányszervekkel. Végül is sike
rült elérnie, hogy a Helytartótanács 1842-ben hozzájárult a mágocsi, céhen 
kívüli „paraszt faragók" működési engedélyéhez.10

Általános jelenség volt országszerte, hogy a céhes kézművesek a zsidó
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kereskedők versenyképességének letörésére törekedtek, az uradalmak vi
szont támogatták a céhekkel szemben a kereskedők törekvéseit. Mágocson 
az ellenkezőjét tapasztalhatjuk. Ugyanis, amikor Flesch Dávid bőrkereskedő 
letelepedési engedélyt kért 1848-ban, a pécsváradi közalapítványi uradalom 
főtisztsége, ahova Mágocs is tartozott, feleslegesnek tartotta a kereskedő 
letelepedését. Flesch Dávid a vármegye bizottmányához fordult. Fellebbezé
séhez csatolta a mágocsi mesteremberek tanúsítványát, amelyből kiderül, 
hogy „nékük és a közönségre nézve is Mágotson egy kikészített bőrök rak
tárára szükségük vagyon, a mi nélkül mind eddig Mágots szűkölködik".11

Az 1848-i iparstatisztikai felmérés szerint Mágocson ebben az időben 
a következő céhek működtek: fazekas, szabó, csizmadia, szűcs, nyereggyár
tó, takács, asztalos, lakatos, kovács, bognár, esztergályos, kádár, szitás, cse
repes, kőműves, pék. A molnárok ebben az időben is egy céhet alkottak az 
egész járásban.

A továbbiakban nézzük meg részletesen ezt a felmérést! (Az adatok a 
molnárokra nem vonatkoznak, mivel azokat csak járási szinten mutatja ki.)

A céhekben dolgozó mesterek száma 97 fő, a legények 31-cn vannak, 
az inasok száma 17 fő. Kontárként dolgozik 26 fő. A legtöbben a takács 
iparban dolgoznak, 54-en. A mesterek száma 40, a legényeké 8, míg tanuló 
csak 1 van. A céhen kívül 5 fő dolgozik. A takácsok után a csizmadia ipar
ban dolgoznak a legtöbben. Itt 11 mester dolgozik 5 legénnyel és 4 tanuló
val. A kontárok száma 6 fő. A kőműves, kádár, bognár és nyereggyártó 
iparban 2-2 fő dolgozott, míg cserepesként csak 1 mester űzte iparát Má
gocson.

A 48 főnyi legényből és tanulóból mindössze csak 10 tud írni, s csak 
egynek volt rajzképessége.

A legények keresetére is fényt vet az összeírás: a legjobban a kőműves 
iparban lehetett keresni, heti 1 pengőforint 44 krajcárt. Utána a szabó, a 
csizmadia és a nyereggyártó ipar fizetett, hetente 1 pengőforintot. A beteg 
legényekről is gondoskodtak. Ugyanis a 16 céh közül 10 céh tartott fenn 
betegágyat a legényszálláson. Az iparosok piaci lehetőségei nagyon gyérek, 
mindössze a szitás és a szűcs iparos dolgozik vásárra -  eladásra - , a többiek 
csak rendelésre.

Az összeírásból még az is kitűnik, hogy csak a szitások dolgoznak egész 
évben, a többiek csak az év 2-4 hónapjában, főleg télen űzik mesterségüket. 
Ilyen bejegyzéseket találunk: „jobbára mezei munka tartja", „lakatosmunka 
gyéren megy, mezei munka tartja". A kádár céh rovatába pedig azt jegyez
ték be, hogy „jobbára mellékes keresetből él".12

Ezekből levonhatjuk azt a következtetést, hogy a földművelés nem ki
egészítő, hanem alapvetően fontos foglalkozás mind a saját, mind a család
tagjaik számára. Csak iparból nem lehet megélni.

A céhek tevékenységét az 1860-as években tovább korlátozták, majd 
az 1872. évi VIII. törvénycikk kimondta megszűnésüket. Ekkor a volt céhek 
ipartársulatokká alakultak át. Ez történt Mágocson is, ahol a céhek két ipar
társulatot alkottak.13 Az 1884-ben hozott XVII. törvénycikk alapján az ipar
társulatok átalakultak ipartestületekké. A mágocsi két ipartársulat „Mágocs 
és Vidéke" néven egy ipartestületbe olvadt össze.
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A mágocsi egyesült szabó, cipész, szűcs és fazekas céhek pecsétje.

JEGYZETEK 1 11

1 Eperjessy Géza: A mezővárosi és falusi céhek az Alföldön és a Dunántúlon. 
1686—1848. Bp. 1967. Akadémiai Kiadó. 7. oldal.

2 Eperjessy: i. m. 44. old.
3 Baranya megyei Levéltár. A mágocsi céhek iratai. A bognár, asztalos, kocsigyártó, 

kovács, lakatos, esztergályos egyesült céh privilégiumlevele.
4 Eperjessy i. m. 28—29. old.
5 „Susztervasámap”. A vasárnapi mulatozás után a legény vagy nem ment dolgozni, 

vagy ha el is ment a műhelybe, ott nem dolgozott. Mondják még „szent heverd el nap
jának" is.

6 Eperjessy: i. m. 137. old.
7 Eperjessy: i. m. 151. old.
8 Eperjessy: i. m. 153. old.
9 Eperjessy: i. m. 175. old.
10 Eperjessy: i. m. 170. old.
11 Baranya megyei Levéltár. Baranya vármegye levéltára. Bizottmányi ülési iratok: 

1203/1848. sz.
Baranya megyei Levéltár. Baranya vármegye levéltára. Alispáni elnöki iratok: 

1592/1848. sz. Mágocs kéz-ipari táblázata, 1848.
13 Baranya megyei Levéltár. A mágocsi céhek iratai. A cipész, szabó, fazekas, 

szűcs céhek helyett alakult ipartársulat alapszabálya.
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DR. VÖRÖSS LÁSZLÓ ZSIGMOND

NAGY ISTVÁN BOTANIKAI MUNKÁSSÁGA

A növénytan tudományának egy jellegzetes típusát veszítettük el, amikor 
meghalt Nagy István. Református lelkész volt, falujának könyvtárosa és a 
falu környéke flórájának igen eredményes kutatója. Messziről ért ide. Erről 
az útjáról és kutatása eredményéről szól ez a kis megemlékezés.

1905. november 23-án született Búcs-on (ma: Búé), Komárom megyében, 
egy sokgyermekes tanító családjában. Fiú testvérei tanítók lettek. Ö közép
iskoláit a közeli Érsekújváron (Nővé Zámky) végezte, majd a teológiát Lo
soncon (Luéenec). A második világháború után, 1948-ban Alsóf egy vernékről 
(Dolny Fegyvernek) követte kitelepített híveit és Virágosra, majd Villányba 
települt.

Érdekes módon került kapcsolatba a bontanikával. Gimnazista leányá
nak tanulmányaihoz herbáriumot is kellett készítenie. Öt elkísérve gyűjtő
útjaira, maga is kedvet kapott ehhez a munkához. 1953-ban kezdi begyűj
teni Villány és környéke száras növényeit, és ezt a munkát folytatta élete 
végéig. 1974. március 25-én halt meg.

Pár évi gyűjtés után és a gyűjtött anyag elemzésekor látta meg, hogy 
a hely, ahova olyan véletlenül került, botanikai szempontból milyen jelentős. 
Villány, illetve a mellette emelkedő Szársomlyó (Nagyharsányi-hegy) a ma
gyar botanika legkorábbi időpontjától az érdeklődés előterében állt. A hegy 
különleges helyzete, mint a dunántúli dombság legdélibb pontja, viszonylagos 
elszigeteltsége, déli kitettsége, meredek lejtőszöge, mészkő alapkőzete, rend- 
zita talaja, szubmediterrán éghajlati tényezői a mezoklímában melegtöbb
letet jelentenek, s a jégkorszakban menedéket biztosítottak a melegebb har
madkorból visszamaradt növényeknek. Visszaterjedésüket esetleges régibb 
területeikre a hegy szigetszerű helyzete megakadályozta. Ezért lehetséges, 
hogy a Szársomlyón és közvetlen környékén tucatnyi olyan -  mediterrán 
vagy mediterrán jellegű — nöyény él, amely É-ra a Mecsek hegységet sem 
éri el.

A Szársomlyót azonban Kitaibel Pál óta minden jelentős hazai, de kül
földi botanikus is látogatta, kutatta, így florisztikailag a legjobban föltárt 
területek közé tartozik. Nagy István hamarosan észrevette, hogy a régi ku
tatók fölfedezéseinek egy része irodalmi adattá vált, tehát az első fölfede
zéseket nem követte a későbbiek lelete, igazolása. Így figyelme kiterjedt a 
ma könnyebben megtalálható növények teljes begyűjtésén kívül a régóta 
nem talált növények keresésére is. Így vezette ez a munka több régi adat 
megerősitésére, illetve több faj itteni első megtalálására. Az utóbbiak között 
hazánk flórájára új, jelentős eredmények is vannak.
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Kutatónk nem állt egymagában, kereste a kapcsolatokat korunk jelentős 
botanikusaival. Aggálya vezette, nehogy tévedés kerüljön meghatározásaiba. 
Kapcsolatait széles körű levelezéssel fejlesztette, amelyeket személyes talál
kozásokkal is megerősített. A legkorábbi időkben Jávorka Sándorral, Csa- 
pody Verával kezdett levelezni, majd Kárpáti Zoltán, Pénzes Antal, Baksay 
Leona, Újhelyi József, Priszter Szaniszló, Jeanplong József stb. következtek. 
A pécsiek közül előbb Horvát A. Olivérrel, majd e sorok írójával ismerke
dett meg. Utóbbival rendszeressé váltak a találkozások, míg Nagy István 
betegsége fokozódásával megritkultak. Micsoda élvezet volt, néha órákig 
tartó, egy-egy kritikus növény szétszedése a preparáló mikroszkóp alatt. 
Gyakran valóban késhegyre menő volt a vita. Biztos morfológiai ismeretei, 
a szakirodalom pontos idézése, éles megfigyelései, logikus érvelése biztosí
tották az eredményt, a növény helyes meghatározását. Csak ezután lehetett 
nyugodtan hozzákezdeni egy újabb növény megvitatásához. -  Az alaposabb, 
huzamos megfigyelés céljából napokig tartott otthon, lakásán növényeket 
vízben, sőt ültetett ki kertjébe, hogy azok egész éven át előtte legyenek.

Nemcsak ő járt ilyen célból másokhoz. Hozzá is jöttek sokan, külföldiek 
is, részben, hogy megismerjék, részben, hogy segítségét kérjék valamely rit
kább növény megtalálásához, egy-egy herbáriumi példány megszerzéséhez, 
vagy éppen valamilyen florisztikai kérdés megbeszélése érdekében. -  Segí
tett a hozzáforduló diákoknak, főiskolai hallgatóknak, s ha ő segített, akkor 
abban nem volt hiba. -  Nagy kár, hogy a villányi és a nagyharsányi álta
lános iskolák nem támaszkodtak az ő széles körű botanikai ismereteire, 
szaktudására, s nem kérték segítségét! -  A villányi községi tanács kérte és 
elfogadta szaktanácsait, például a parkosításban. -  Szerette a földet, értett 
hozzá, és kitűnően művelte szőlejét -  amíg betegsége meg nem akadályozta 
benne. Megtanulta a kitűnő villányi vörösbor készítésének, titkát is, minő
ségben állta a versenyt a helybeliekkel.

Ismeretei messze túlterjedtek a botanikán. Szinte nem volt olyan tudo
mány, amelyben legalább kitűnő társalgó ne lett volna. Milyen kár, meny
nyire fáj, hogy minderről csak múlt időben beszélhetünk!

Botanikai munkásságáról három cikkéből értesülhetett a szaktudomány:
1. Nagy István: Adatok Villány és környéke flórájához. Botanikai Köz

lemények, 48. évf. 1959. 100. L;
2. Nagy István: Újabb adatok Villány és környéke flórájához. Janus 

Pannonius Múzeum Évkönyve. 1963, 75-79. 1.;
3. Nagy István és Vöröss László Zsigmond: A villányi Somsich-hegy 

növényzete. A pécsi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei, 11. köt. 
1967., 3-16. 1.

E három cikket azonban megelőzte Horvát A. Olivér: Pótadatok a Me
csek hegység és környékének flórájához c. cikk (Janus Pannonius Múzeum 
1957. évi Évkönyve, Pécs, 1958.), amelyben Nagy Istvánnak -  szóbeli köz
lése nyomán -  már 12 új florisztikai adata jelent meg. Mind olyanok, ame
lyeket száz évvel ezelőtt közölt csupán Simonkai Lajos, vagy Májer Móric, 
vagy Nendtwich Károly, és azóta más nem gyűjtötte, vagy olyan növény 
volt, amelyet eddig nem talált még senki Villányban, illetve környékén.

Nagy István első közleményében 33 növényfaj szerepel. Mind olyan 
újdonságok, amelyektől előbb volt szó. Közülök is kiemelkedik a Medicago 
orbicularis -  korongos lucerna, amelynek a Szársomlyó máig egyetlen hazai 
lelőhelye, ahol bizonyára őshonos is. A hegy magas részén fedezte föl. A

2 0 5



jelen sorok szerzője is megtalálta pár évvel később, azonban nem fönn a 
hegyen, hanem a hegylábon, a volt bauxit-rakodó közelében. Kettőjük közlése 
majdnem egy időben jelent meg különböző helyeken. Egymással csak ez
után találkoztak. A szerző úgy gondolta, hogy a növény termését a szél fújta 
le a hegytetőről. 1974-ben fény derült erre is, mert Uherkovich Ákos megta
lálta a növényt a hegylábon. Két telepe él tehát a növénynek.

Nagy István második cikke jóval bővebb adatokkal szolgál. Ebben 129 
növény nevét találjuk. Ezek mind új florisztikai adatot jelentenek, tehát azt, 
hogy az adott növény eddig ismert, az irodalomban jelzett elterjedési terü
letén kívülről került elő. Ám ezek között is találunk jó egynéhányat, amelyek 
jelentősége kiemelkedő. így a Szársomlyón is megtalálta a Ranunculus spi- 
lostachys -  csőrös boglárkát, amellyel bizonyítani vélte a mediterrán növény
nek itteni őshonosságát. A növény elterjedési területe nem haladja túl a 
Siklós-Villányi-hegységet. A Szársomlyón ugyan érintetlen, vagy annak látszó 
asszociációban van, de a többi lelőhelyen: Siklóson, Gyűdön, Vókány felé 
útmenti gyomnövénytársulásokban él, ami a növény behurcolását igazolná.

A Ranunculus acer var. micranthus — kis virágú réti boglárka első meg
találása Villányban igen értékes adat volt. -  Az Amygdalus nan =  törpe 
mandula utolsó példányát láthatta a Szársomlyón, mert azóta a legszorgo
sabb kutatások után sem került elő, pedig vele is kerestük később a meg
találás helyén, már hiába. A nagyon közeli kőbánya, a nagy forgalmúvá lett 
ösvény, amely a kis cserje közelében vitt, okozhatta pusztulását. -  Orszá
gos jelentőségű a Trigonella gladiata =  bakszarvú lepkeszeg megtalálása, 
amelyet 1873-ban Simonkai Lajos fedezett föl, s amelyet azóta csak néhá- 
nyan találtak meg. Közben évtizedekre eltűnt, s egyetlen lelőhelye a Szár- 
somlyó volt. 1962-ben felfedezte a Fekete-hegyen is, így ez ennek a pregla- 
ciális reliktum növénynek második termőhelye lett. -  A Lunaria pachyrrhiza 
=  koloncos holdviola hazánkban új növény, amelyet ugyancsak a Fekete
hegyen fedezett föl. Ez balkáni növény. -  A Helminthia humifusa =  tá
maszkodó vándorvirág -  ugyancsak új hazánk flórájában. Eddig csak Európa 
Ny-i országaiból volt ismert, ő Villányban is megtalálta.

Harmadik tanulmányát e sorok szerzőjével írta. A villányi Somsich- 
hegyen egy kb. 1000 n.-öl területen három éven át vizsgálta, gyűjtötte a 
növényeket. Ezen a kicsiny, kevéssé háborgatott területen, amelynek köze
lében csak gyérforgalmú út vezet, 358 taxont sikerült megállapítani. Ekkora 
területen ez hatalmas szám. Itt is került elő hazánkra nézve új növény, a 
Verbascum ustulatum. Ez hibrid. Bizonyára még több új Verbascum faj is 
volt ott, de a következő években nem sikerült a meghatározás szempontjá
ból legkedvezőbb fejlettségű növény begyűjtése.

Az ezutáni időszak kevesebb új eredményt hozott. A legjelentősebb a 
Villányban talált Symphytum uplandicum-sertéscsemege, amelyet a szerző 
határozott meg. Ennek a növénynek érdekessége, hogy ugyanott találta Nagy 
István, mint ahol a fentebb említett támaszkodó vándorvirágot, és ugyanott 
található Ny-Európában.

Nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy a Priszter Szaniszló által 1964- 
ben felfedezett Orobanche nana-törpe szádorgó Nagy István gyűjteményé
ben -  ugyancsak a Szársomlyóról -  már 1960 óta megvolt. Egy hasonló és 
eddig itt nem szedett szádorgónak nézte, ami -  ezen növények meghatározási 
nehézségeit ismerve -  könnyen előfordul. A legszükségesebb és hozzáférhető 
határozókönyvekkel rendelkezett ugyan, de ilyen kényesebb esetekhez sokszor
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majdnem könyvtárnyi könyv kell. A nélkülözhetetlen kiegészítő irodalom ösz- 
szegyűjtéséhez neki viszonylag rövid idő -  alig két évtized -  sem lett volna 
elegendő.

Ennyi eredményt a flórakutatásban sok hivatásos kutató sem tud föl
mutatni. (Legerőteljesebb időszaka 1957-től 1968-ig tartott.) Nagy István 
szorgalma, nagyszerű növényismerete, kitűnő szeme tette minderre alkalmas
sá. Teli volt tervekkel, szerette volna Villány gyomvegetációját földolgozni, 
de ebben fokozódó betegsége -  sajnos -  megakadályozta. Utolsó találkozá
sunkkor -  pár héttel halála előtt -  még emlegette az Utricularia Bremii-t, a 
lápi rencét, amely az irodalmi adatok szerint Villány közelében is élt -  
mert tudatosan kereste a leírásokban szereplő, de í'égóta nem talált növé
nyeket - , de ezt már nem sikerült megtalálni.

Rendben megmaradt gyűjteménye mintegy 1200 lapot tartalmaz. A nö
vények újságlapok között találhatók fölragasztás nélkül, családonként cso
magolópapír borításban, nagyobb kötegekbe kötözötten. Több füzetnyi ka
talógusukban szerepel a gyűjtési idő, a hely, és az egyeztetés megkönnyí
tésére ott olvashatók a különböző határozókönyvek sorszámai. Külön föl
jegyzések készültek a különlegességekről, azonkívül gyomnövényekről, ad- 
ventívákról, Villány belterületének flórájáról. A cédulakatalógus családon
kénti gyűjtésben tartalmazza a növényeket.

Kiterjedt levelezését szerzők szerint kötegelve rendszerezte, szinte elő
készítve a földolgozásra. Nagyon érdekes lenne ennek tanulmányozása, mert 
bepillantást engedne műhelymunkájába.

A kapott cikkek gyűjteménye, a különlenyomatok ugyancsak az alkotó
munka egy fázisát és részben a visszajelzéseket mutatják.

Határozókönyvei a két évtizedes használattól megviselve ugyan, mégis 
értéket jelentenek, mert számos bejegyzés jelentősen kiegészíti herbáriuma 
adatait.

Gyűjteményének sorsa megoldódott. A mároki helytörténeti múzeum 
megkapta a duplumokat, a törzsgyűjtemény pedig a pécsi Tanárképző Főis
kola Növénytani Tanszékének herbáriumát gyarapítja majd külön kezelve, 
önálló gyűjteményként, tehát be nem olvasztva. A növények a tanszék cédula- 
katalógusára rákerülnek, így megtalálásuk könnyű. A további kutatások 
céljára így -  közgyűjtemény részeként -  hozzáférhetővé válnak.

Egy ember élete értelmének teljességéhez elegendő lehet fő hivatása. 
Ö nem elégedett meg csupán a lelkészség -  bár egész embert kívánó -  
munkájával, hanem vállalta a népművelést, a falu könyvtárának vezetését, 
azt is magas fokon, s a szórakozásból kezdett botanizálással -  egy harmadik, 
ugyancsak egész embert igénylő s egy tudósnak elegendő eredménnyel -  a 
legnagyobbat érte el. Neve megbecsült rangot jelent a magyar botanikában.
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DR. TÓTH ISTVÁN:

A TURINI REMETE UTOLSÓ ÉVEI (EMLÉKEZÉS KOSSUTH LAJOSRA)

Emlékezés Kossuth Lajosra halála nyolcvanadik évfordulóján

Turinban, a mai Torinóban a Via dei Miilén levő Kossuth-ház előtt már reg
gel óta izgatott néptömeg várja a város polgármesterét, aki „a nagy magyar 
tábornok" állapotáról jött tudakozódni. Az olasz miniszterelnök és az Egye
sült Államok római követe érdeklődő táviratot küld. A kis szoba emberekkel 
teli. Idegenek és helybeliek. A két fiú, Ferenc és Lajos Tódor, alig tudja tür
tőztetni magát a fiúi fájdalomban.

Este 10 óra 55 perc. A haldokló teste erősen megrázkódik, az orvos 
szíve fölé hajol, csuklóját fogja, majd halkan bejelenti:

-  Meghalt.
1894. március 21-én a magyarországi lapok fekete gyászkeretben közöl

ték a család egyszerű gyászjelentését a turini remete haláláról. A székes- 
főváros és Turin, az idegen város gyászba borult. A hármas koporsóba tett 
holttetemet katonai díszkísérettel harangok zúgása közben a közeli templom
ba vitték, ahol a város és környékének lakossága tiszteleg a halott előtt. 
A monokiak pár marék földet hoznak szülőháza kertjéből, hogy hazai földön 
pihenjen a halott feje. Daniéval is ez történt. A Törökországból jött magyar 
emigránsok Rákóczi szemfedőjéből hoztak egy darabkát, hogy a halott szivé
re tegyék.

Budapest küldöttségét Márkus József főpolgármester vezette Turinba, 
hogy a nagy halottat hazakísérje. Az utolsó útról az angol lapok képeket kö
zölnek: minden állomáson, ahol a vonat a koporsóval robog, a nép fiai tér
delnek, zokognak. Zúgnak a harangok mindenfelé. Majdnem ötven eszten
dei hontalanság után hazatért Kossuth Lajos.

*

A magyar szabadság nagy harcosának évtizedeken át idegen kenyér 
jutott. Egyedül, magánosságban, szakadatlan munkában folyt egyhangú élete. 
Pénzt nem fogadott el senkitől, csak a kiadójától, akinek emlékiratait írta. 
És bár egészséges, „a lelket-testet ölő élelmigondokkal" sincs baja, mégis -  
ahogy egyik levelében irja -  „nagyon életuntnak érzem magamat, homlokom 
mindig borult, s mosoly soha sem jön ajkaimra." Ennek oka: elszigeteltsége. 
,,Több, mint 20 év óta lakom e városban -  írja - , s szabómon és csizmadiá
mon kívül annak 300 ezer lakosa közül egy teremtett lélekkel sem érintkezem;
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s örökös magány ködében, amelyben kínlódom, a társadalmi életnek soha 
egy derítő napsugara sem hat be."

Felesége és Vilma leánya már meghaltak; nővére: Ruttkayné Kossuth 
Lujza csak válaszfal számára; két fia állást vállalt Olaszországban. „Kutyám 
nem lévén, hogy vele diskurálhassak, ugatni se tudok, nemhogy beszélni 
tudnék."

Azt szokták mondani: a halódó öreg fák kiszáradásuk előtt mégegyszer 
virágba borulnak. Kossuth Lajos magánosságát, magába fojtott érzelemvilágát 
feloldja egy váratlan esemény. Megérkezik Turinba az ott amerikai konzul
ként élő emigráns magyar, Zeyk József erdélyi húga, a tizenhét éves Sarolta. 
Csak természetes, hogy a fiatal leányka Turin magyar „nevezetességét" is 
látni akarja, még fényképet is remél tőle.

Kossuth érzelmi életének utolsó nagy fellobbanása: Zeyk Sarolta. 1884- 
től 1891-ig hét éven át harminc levelet írt hozzá Erdélybe. A levélíró ugyan 
többször is megígérteti a címzettel, hogy a hozzá írt leveleket rögtön elégeti 
(ő meg is tette Sarolta leveleivel), de a kislány, később már asszony, megsej
tette, hogy Kossuth Lajos levelei nem övéi csak, hanem a magyar irodalom
nak és történelemnek értékes kincsét képezik. A leveleket eléggé megkésve, 
1919-ben Orbán M. Elíz tette közzé.

Nem tudjuk, miként történt a bemutatkozás: a tizenhét éves leányka és 
a nyolcvankét éves agg között. Tény, hogy a fiatalság titkos tüze mégegyszer 
fellobban Kossuthban. Kirándulásokra viszi a kislányt, kedves zongoráját 
ajándékozza Sárikának, s amikor Sárika visszatér Erdélybe, bensőséges han
gulatú levelezés indul meg közöttük. Ilyenek a levélmegszólítások: Kedves 
Napsugaram; My dear, dearer, dearest girl; Lelkem szeretett leánya stb. Már 
egészen költői ez a befejezés: Mosd meg arcodat a szeretet csókjától, melyet 
a Májusnak küld a December.

Amikor Sárika édesapja meghal, az elveszettért új apaságot ajánl fel: 
„Szinte kívánni tudnám, hogy tejét részvevő keblemre hajtva sírhatta volna 
gyermeki íájdalmának első könnyeit, s hogy én lehettem volna az, aki az 
atyai indulatú szeretet részvétcsókját nyomva homlokára, letörli kedves ar
cáról azokat a könnyeket. . . "  Még megrázóbb ez a shakespearei vallomás: 
„Virágodat photograiodhoz csatoltam, melyet mindig magammal hordok tár
cámban, esténként megnézem lefekvés előtt, s azt követem el rajtad, amit 
Te az enyémmel még bizonyosan soha sem tettél, nem is kívánom, hogy tégy, 
mert csömört okozni magadnak bizony kár volna."

Hiába próbálja Kossuth önmagának és Saroltának is megmagyarázni ezt 
a későn jött érzést, nem sikerült. „Hát ha annak valaki valaha nyomába jön
ne, hogy én a komoly, komor 83 éves öreg ember hosszú s gyakori leveleket 
írok egy 19 éves gyermek leánykának, aki mégcsák nem is rokonom, lehetet
len, hogy azt egy oly gerjedelem rovására ne írják, mely az én koromban 
a nevetségesség bélyegét sütné reám, mert azt ritka ember képes felfogni, 
vagy tán senki sem, hogy lehet ember, aki a tiszta atyai szeretet indulatát egy 
oly fiatal leányra legyen képes átvinni, aki még csak nem is rokona. . . "  (XV. 
levél.)

Akárhogy vesszük is, kétségtelen, hogy a turini magányban élő számű- 
zöttnek jól esett eleinte szóban, majd levélben elcsevegni a vele történt apró 
eseményekről; tudása, ismeretei bő tárházából adni valakinek, aki éppen 
csinos fiatal nő is volt.

A Zeyk Saroltához írt levelek azonban nem azért fontosak, mert az agg
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Kossuth nagyon is emberi érzésvilágát tárják fel, hanem azért, mert bennük 
hű tükörképét kapjuk utolsó éveinek, szellemi frisseségének, politikai felfo
gásának, tehát kordokumentum jellegűek. Ebből a szempontból igen jelentős 
az 1885. június 2-án kelt levél: „Aki a mai Magyar (akarom mondani Oszt
rák-Magyar) országban boldogulni akar, annak engem kerülni kell, mint 
ördög kerüli a tömjént (amint mondják.) Mintha még mindig {élnének tőlem, 
nem mintha öreg csontjaim rettenetesek volnának, hanem, mert a Magyar 
nép kegyelettel tart emlékezetében, s ők félnek, hogy ez a kegyelet még fel
élesztheti s jövendőben a múltak sírjából azt az elvet, mely nevemhez kötve 
van a Magyar nép érzelmeiben. Bizony mindom, aki mai nap boldogulni 
akar, annak meg kell tagadnia, hogy engem ismert, mint Péter a Krisztust 
megtagadta."

Akadtak néha bátor emberek, akik mégis fölkeresték a turini remetét, a 
magyar nép bálványozott „Kossuth apánk"-ját. A Saroltához 1885. március 
10-én írt levélben Kossuth egy délbaranyai földműves látogatásáról számol 
be: ,,Ma egy Baranya megyei magyar földmíves volt nálam. Csak gondold 
meg, azért tette meg a hosszú, költséges utat. hogy engem láthasson. Látott, 
megnézett, s azzal elégülten visszautazott. Van valami megindító a magyar 
nép e kegyeletében, annyival inkább, mert csak oly keveset tehettem jérte 
a sokból, mit tenni kívántam! -  s mégis oly hálás azért a kevésért. -  De mi
nő gyönyörű typikus alak ez a Baranyai magyar íöldmíves. Több, mint egy 
öles, valóságos óriás, de értelmes, szép óriás. Minden ember megbámulja, 
akivel csak találkozik, tíz ezer ilyen ember meghódíthatná a világot. Kedves 
látogatás volt."

Ma már tudjuk, hogy a Baranya megyei látogató Béni Izsák Ferenc 
(1848-1906) vörösmarti lakos volt. A váratlan látogatónak Kossuth saját 
fényképét s egy gyászszegélyű névjegyet ajándékozott rajta a következő 
sorokkal:

Turin, 1885. március 9-én.
Mi hozta Önt, Béni Izsák Ferenc hozzám Turinba?
Kérdezem. „Szívem sugallata", felelte Ön. Megilletődés- 
sel köszönöm! Vigye Ön magával megemlékezését arra, 
hogy a magyar nép szabadságáért küzdött, és a Hazá
nak szabadsággal tartozik

Kossuth
*

Kossuth Lajosnak más baranyai vonatkozása is van. 1870. március 4-én 
Szigetvárt az Olvasóegylet tiszteletbeli elnökévé választotta Kossuthot, aki 
Barvarth Antalhoz ebből az alkalomból köszönő levelet írt:

„A nemzeti büszkeségnek, a nemzeti bánatnak érzelemvihara hullámzik 
fel a honfikebelben ama hely nevének olvasásánál, hol becses levelük kelt 
Mennyi dicsőséget beszél e név: „Szigetvár", melyet hervadhatatlan dicsko
szorú vészén körül Hazánknak, a kereszténységnek, az európai polgáriasodás- 
nak évkönyveiben.

De mennyi fájdalmas emlékezet csatlakozik e dicsőséghez? mennyi 
tanulság hangzik (bár ne hiába hangzanék) a magyar nemzethez, e fájdalmas 
emlékezetből.
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Engedjék meg önök, kik ama földet lakják, melybe Zrínyinek s 2500 
többnyire névtelen félisteneinek földi porai vegyülvék, engedjék meg önök, 
hogy a tanulság kedvéért visszavezessem emlékezetüket régi dolgokra, miket 
ismernek.” (Emlékiratok)

Pécs városának is eleven kapcsolata volt Kossuth Lajossal. A Pesti Hírlap 
1841-es évfolyamába Bot, vessző, korbács címmel cikket írt Kossuth a pécsi 
Fő téren végrehajtott nyilvános botozásról. 1846-ban Kossuth személyesen 
is ellátogatott Pécsre. A város 1848. március 19-én tartott közgyűlésén őt 
a város díszpolgárává választotta „az összes polgárság részéről nyilatkoz
tatott közkívánatra."

Kossuth halála után 14 évvel, 1908-ban Pécs város népe az akkori Maj- 
láth téren a város vezetőségének jelenlétében leleplezte a nagy szabadsághős 
szobrát.

*

Baranya és Pécs népe csak harminc évvel ezelőtt, 1944-ben értette meg a 
kossuthi eszmét, hogy „a Hazának szabadsággal tartozik

2 1 1
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