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Békevonattal a Szovjetunióban
(Baranyai pedagógusok tapasztalataiból.)

Január 4-én, 16 órakor gördült ki a Békevonat a budapesti pályaudvarról. 
Háromszáz pedagógust vitt, köztük 16 pécsi és baranyai nevelőt, Moszkvába, 
Kievbe, Leningrádba, hogy erősítsék a szovjet és m agyar nép baráti összefogá
sát, h ite t tegyenek a béke ügye m ellett, tanuljanak a szocializmus országának 
tapasztalataiból. Mondják hát el élményeiket, tapasztalataikat m indnyájunknak!

Reichardt Lászlómé: V áratlanul ért a m egtiszteltetés. A szomszéd P ista bácsi 
hangja sokáig fülembe csengett: „Aztán jól megnézzen m inden t!. . Ekkor érez
tem  csak utam  igazi jelentőségét. Szorongó érzésem is oldódott lassan. Igen, so
kan várják  tőlem a választ. N yitott szemmel kell járnom.

De hogyan találom  m eg azt a szálat, amely m ajd összeköti az otthont a tá 
vollal?

Megtaláltam, és erről írok most.
Az első szálat egy kedves, idős tanítónő jelentette. A kievi állomásról indul

tunk  kifelé. A hangok zűrzavarában ő sim ult hozzám, és beszélt szaporán, a gyer
mek közvetlenségével. Én „bő“ szókincsemmel csak ezt hajtogattam : Nye ponye- 
m ájis . . . ,  zima . , . ,  szpasziba . . .  Ő azónban nem  zavartatta magát, csak beszélt, 
beszélt. Láttam : át akarja hidalni zavaromat. Később a város felé integetett. 
Egy oroszul tudó kolléga segített ra jtunk. Elmondta, hogy vendégségbe hívnak. 
„Nem ismer, beszélni sem tud velem, és mégis testvérként ölel át, vendégül 
akar látni? Elm últ a szorongó érzés és szinte m egkönnyebbülten rebegtem  a m in
denható szót: szpasziba . . . ,  n y e t . .., n y e t . . .  Címet cserélve vígan szálltam tá r
saim közé.

Kíváncsisággal néztem körül a városban. De mi ez? A hosszú ú t a la tt sehol 
foghíjas utca, összedőlt ház. Gondolataim között rajzik sok-sok kép a rom m á 
lő tt Fő útról, leírások a város hős lakosságáról, mely a szabadságért harcolva a 
történelem be írta  nevét. Most? Békésen sietnek tova, kíváncsian fordulnak autó
buszunk után. Itt-o tt egy üdvözlő kéz.

Hatalm as téren  zökkenve áll meg autóbuszunk. Messziről, m int egy figyel
meztető kar, hatalm as oszlop m ered az égnek. Katonasírem lékek előtt haladunk 
el. A metsző szél bizony könnyet csal ki a szememből, vagy talán nem  is a szél? 
Em lékezünk. . .  H angtalanul járok az emlékmű körül. Hóval lepett, derm edt vi
rágok, koszorúk közül egyszercsak egy szőkefürtű fiúfej bukkan elő. Fitos orra 
körül szeplők. Boldogan ta rtja  kezét az örökké lobogó lángok felé. A m ásik pil
lanatban eltűnik. Sietve felkapom és megsimogatom az arcát. Máris m ellettem  
terem  kísérője. A sírásra görbült száj mosolyra derül, kicsit bizalm atlanul még 
megfogja kabátom at és megnézi a bélését. Kísérője szavaiból csak a jól ism ert
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szót értem : „szpasziba“ , de m ár nem érzem magam tehetetlennek és ném etre 
fordítom  a szót. Döcögve társalgunk. Büszke a háborúban elesett fiára, de a kis 
unokát nem adja. Neki békében kell élnie m ondja és szeretettel nyugtatja kezét 
az apróságon. íme, a másik szál, de erős, eltéphetetfen. B ék e . ..

Leningrád. Büszke hintók gördültek valaha utaidon. A viskók rongyos lakói
nak verítéke m árványt és bársonyt biztosított a kiváltságosaknak. Ma? H atal
mas, egészséges lakású házak árnyékában békésen pihenő faházak, ragyogó 
karácsonyfák, és sok, sok boldog gyermek. A találkozó valóságos tündérpalo
tában történt. A szőnyeg, a csillár, a sok játék  az övék, mind'annyiuké. Ügyes
ségi játékok, vidám  tánc teszi feledhetetlenné ezt a napot. Es még valami. 
A gyerm ekekkel foglalkozó nevelő lendülete, vitalitása egészen elbűvölt: nem ez 
hiányzik néha a m i foglalkozásainkból? Gondolatban látom  a sokszor unatkozó 
ténfergő p a jtá so k a t. . .  A kavargó tömegből egyszercsak kis mosolygó fiú áll 
elém. Katonásan összeüti a bokáját és mond valam it. Ezt m ár aztán igazán nem 
értem. De értem  a m ozdulatot, s m áris vidám an táncolunk a haim onikaszóra. 
Táncoltunk, m ert összekötött bennünket, öreget, fiatalt, gyerm eket a szeretet.

Az élm ényektől szédülő fejjel hagytam  el az Ermitázst. A hatalm as m alachit 
vázák, gobelinek, mozaikpadlók, asztalok, festm ények m ögött kerestem  az em
bert. Görnyedő háttal egy évig készíteni egy négyzetm éter gobelint, remekelni 
a szivárvány színében pompázó m ozaikokkal. . .  A m últ k ísértett a ragyogó te r
mekben. Vajon a jelen nincs itt?  „Aztán jól megnézzen m in d en t!. ..  Igen, m ár 
látom is. A nemzeti viseletbe öltözött anya kezét szorongató fiú, copfos diák
lányok, komoly katonák, kérgeskezű m unkások serege körülöttem , a m últ és 
a  jelen.

„Drága Moszkva . . .  köszöntlek én.“ E szép városból három  élm ény tolul 
azonnal elém. Egy kolhoz kis iskolájában történt. Pirosarcú kis-lány állt elénk, 
hogy üdvözöljön bennünket. Kicsi volt. Álljon hót a székre. M egtörtént. A piro- 
sodás nőttön nőtt, de hang csak nem jö tt ki a száján. Végül is leszállt a kicsi, 
böcsánatkérőn nézett nevelője felé, és most m ár felszabadultan perdültek a 
szavak. A nevelő m egsimogatta a tanítványt, és a megértő pillantását nem felej
tem  soha. Rettenetes Iván, nem  divat m ár a korbács, de a bot sem Oroszhonban.

Hatalm as gyár, zúgó gépóriások között jártunk . Egy gombnyomás, és m ár 
perdült a hatalm as kerék, kímélve az em bert. A nagy terem  m ellett ragyogó 
fényárban fürge ujjal dolgoztak lányok, asszonyok. Egy-egy barátságos pillan
tással válaszoltak üdvözlésünkre, és m áris folyt tovább a szorgos m unka. Néhány 
m ozdulattal még a válogatás technikáját is m egism ertették. Az otthon és a távol 
között kifeszült az új összekötő szál, a m unka, amely boldog életet terem t m in
den becsületes embernek.

A rajzó élmények közül még egyet szeretnék megemlíteni.
A Vörös téren  vonuló ezres tömegben lépegettünk előre. Visszaemlékeztem 

a szerény szobácskára a Szmolnijban, a Téli p a lo tá ra . . .  lassan haladtunk előre. 
Társam  is hallgatott. Tánc harm inc lépéssel előttem, egy melegcsizmás kislegé- 
nyen akadt meg a szemem. Apja kezét fogta, bizalommal néha felnézett r á . . .  
M ikor m ár a bejárat csak néhány m éterre volt tőle, elkezdte a kis csizmákat 
törölni. Az elsőnél, a másodiknál, a harm adik törlőnél is megismétlődött, míg 
végül is elnyelte a kapu szája.

Ennyi volt. M egtaláltam  a legerősebb összekötő szálat: Lenint. P ista bácsi, 
jól megnéztem m in d en t!. . .

*

G yőrffi József: Kiev. Első közvetlenebb érintkezési lehetőség a szovjet 
em berrel. Ünnepel a város. M indenfele a nagy közös díszített fenyők. Este az
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Ifjúság Házában fenyőünnepély. Mesepalota. Termeiben a sokféle já ték -leh e
tőség. M indenfelé sürgés-forgás, gyermekkacaj. Eleven pezsgő élet. Az erkélyről 
csodáltam a vonzó, nagyszerű képet. Boldog szovjet gyerekek! Álomszerű volt az 
egész, elképzelésemben láttam  ezt, de a valóság m ég ezt is felülm últa. Nem 
tudom, meddig gyönyörködtem volna . . .  Felébresztettek: K artársak, indulás! 
R u h a tá r . . .  Ez tényleg valóság, nem  álmodom. Igaz, rosszat is szokott az ember 
álmodni, de ruhatárró l m ég nem álmodtam. Azt hiszem azonban, hogy a pes
tieknek lehetnek róla lidérces álmaik. Nagy a tömeg, az orosz elvtársak nyuga
lommal vártak  a sorukra. M ár 60—80 em ber vár a mi szektorunk előtt, de sor
ban! I tt  nincs más választás, nem  illik pesti m ódra . . .  Beálltunk mi is az egyik 
barátom mal. Nem sokáig hagytak, valam elyik szemfüles rendező elvtárs rájö tt, 
hogy külföldiek vagyunk. Íme: a türelem , a jó m agaviselet ju talm a: odavitt a 
ruhatárhoz, soronkívül kikérte a kabátokat, fe lseg íte tte . . .  a sorban álló szovjet 
elvtársak megértőén mosolyogtak. Lám, így is lehet.

Vacsora a Dinamo étterem ben. Bor is kerü lt az asztalra. Elég volt ahhoz, 
hogy a hangulat magasba csapjon. Hiába, m agyarok vagyunk, nálunk még az 
em elkedett hangulat nagyon a borhoz van kötve. A zenekar m agyar melódiákat 
játszott. Operettm uzsikával kedveskedtek. Viszonzásul néhány igazi m agyar 
d a l . . .  Hamar osan együtt roptuk a csárdást ukrán  kartársainkkal.

A búcsúzáson sok leningrádi kartá rs megjelent. Egyszercsak felcsattan egy 
férfi hang: „Komlóit keresnek, nincs itt valaki Komlóról?" Nem voltam messze, 
odafurakodtam. Egy szemüveges fiatal orosz nő kezd magyarázni, term észetesen 
oroszul. Segélytkérően nézek körül, de egy oroszul tudó kartá rs  sem volt a közel
ben. Mit csináljak? így nem értjük  m eg egymást. M egkérdeztem, hogy nem tud-e 
ném etül? Nem tudott. A nem  hangra egy idősebb leningrádi kartársnő segítsé
günkre sietett. A tolmácsolásból m egtudtam , hogy van Komlón egy ismerőse, 
egy m érnök, m egadta a címét és kért, hogy adjam  át üdvözletét. A tolmács 
nagyon jól beszélt németül, néha én is feleltem tö rt németséggel. Egész jól el- 
geszélgettünk. . .

Két ügyes női kéz jelvényt tűz a kabátom ra és egy piroskötésű könyvet 
nyújt át. Kicsit zavartan, szemében k ö n n y el. ..  K iindulunk a peronra, barátaink 
velünk. Rövid időn belül olyan légkör terem tődött, hogy barátokként váltunk el. 
Kigördül a vonat, belevész az orosz éjszakába. Valam it elvittünk, valam it o tt
hagytunk s mégis a mérleg azt m utatja , hogy gazdagabbak lettünk. Hosszú az ú t 
Leningrádtól Moszkváig. Lefordítottuk a kedves dedikáló szavakat. Talán neki is 
kedves volt e könyv. Egy évszázad forradalm i versei voltak. Látszott a könyvön, 
hogy sokat lapozgatták. Elhozta,/hogy odaadja valam elyik m agyar kartársnak, 
visszagondolok. .. milyen bocsánatkérően nézett és unszolt, hogy dugjam 
zseb re ..  . szégyellte talán, hogy csak egy kopott könyvet ad . . .  pedig talán  ő 
adta a legnagyobbat.

Nádor Károly: V onatunk m ár a K árpátok északi lejtőjén kígyózott, m ire 
felébredtem. Sötétzöld fenyvesekkel tak art m eredek hegyoldalak, a felkelő nap 
sugaraival beragyogott havas bércek, a m ellettünk rohanó hegyipatak, s a néha 
előbukkanó faházas hegyi falvak gyönyörködtető panorám ájával alig tud tunk 
betelni.

M iért kellett nekem 13 évvel ezelőtt itt járnom ? — pedig nem  én voltam  
annak az oka . . .

Természetes, hogy jártunkban-keltíinkben elsősorban pedagógus szemmel 
néztük a dolgokat. Legmélyebb hatást bennem is az a felismerés keltette, hogy 
a szovjet em berekben m ily nagy a tettekben megnyilvánuló gyerm ekszeretet.
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Ha csak a három  Jolkira emlékezem, bosszúság és keserűség tö lt el, hogy a 
falum béli kérgesszívű faluvezetőknek nem  m utogathattam : íme, a legszebb palo
ták  ezerannyi szórakozási lehetőséggel és játékkal felszerelve itt a gyermekeké. 
Ha ezt lá thatták  volna, nem  vitáznának egy 5x5-ös szoba sorsa felett, hogy mi 
legyen belőle: borbélyműhely, vagy úttörőotthon.

De a „M indent a gyerm ekért“ jelszót tükrözik a pionirpalotálc, az óvodák, 
az iskolák ,is.

A leningrádi pionírok otthonában pl. körhinta, céllövölde, autóverseny, 
csúzda, s még sok-sok változata a szórakoztatva nevelő játékoknak áll a gyer
m ekek rendelkezésére. De a játékok m ellett m egtaláltuk a gondos előrelátással 
berendezett szakköri helyiségeket is, m elyekben a szovjet gyerm ek alkotóvágya 
teljes kielégülést nyerhet. Mivel foglalkoznak itt?  Rádióval, távíróval, repülő
modellezéssel, m in ia tű r hajóépítéssel, benzin és villanymotorokkal, fényképe
zéssel, fa- és fémesztergályozással, növénynemesítéssel, a lányok szabás-var
rással. K ulturális fejlődésüket biztosítják a gazdag könyvtárak, színjátszó-, báb-, 
ének- és tánccsoportok. Testüket edzi a sportolás számtalan lehetősége, a te r
mészetjárás, stb.

Miközben gondtalanul szórakoznak a szovjet gyermekek, nem is sejtik, hogy 
az életre is előkészítik, nevelik őket. Hatalm as eredm ényeket vár m ajdan tőlük 
szeretett hazájuk.

Az iskolából kinőve is otthonra lel a fiatalság a városi, üzemi művelődési 
házakban. A moszkvai Lihacsov autógyár művelődési házában többek között 
pl. hatalm as festő és szobrásztermekben fejlődnek az ifjú  művészek a m esterek 
állandó irányítása m ellett. Ezekben az intézm ényekben biztosítva van szórako
zásuk és kulturális fejlődésük. S ezt nemcsak a városokban találtuk meg. A meg
látogatott Sztálin kolhoz brigádjai közül ötnek van különálló, többhelyiséges 
művelődési háza. ,

Vajon m ikor érjük  el mi is azt, hogy falusi ifjúságunk önként hátatford ít 
a kocsmák bűzös levegőjének, m ert m egkapta a hozzá illő, nemesebb, emberibb 
élet feltételeit? Milyen hosszú az ú t még odáig!

Feltűnt nekem  —• és a többieknek is — hogy a szovjet gyermekek m eny
nyire értékelik a felnőttek segítségét, m ennyire hálásak érte. S ez a hála a lehe
tőségek teljes kiélésében, a kapott jó megbecsülésében és megőrzésében s az 
öntudatos fegyelemben nyilvánul meg elsősorban. A volt cári Joszip herceg 
palotája évtizedek óta a leningrádi pioníroké, s a gyönyörűen festett falak, az 
eredeti bútorok ma is sértetlen állapotban vannak.

Persze a Szovjetunióban is örökérvényű az az igazság, hogy a kicsi tanul a 
nagytól. S hogy a szovjet gyermek ilyen jó jellembeli tulajdonságokkal ren
delkezik, azt elsősorban a felnőttek jó példája eredményezi.

Az a büszke lelkesedés, am ivel a szovjet em ber m utogatja nemzeti értékeit 
és beszél róluk, az a fegyelem és a nyugodtság, figyelem, ami a hétköznapi élet 
m inden területén  megnyilvánul, kell, hogy megkapja a gyerm eket is. (Téli palota 
ostrom  alatti megkímélése, — Leningrád ostrom zár alatti fegyelme, — közle
kedés az utcán, — sorbanállás, — nevelők nem dohányoznak a gyermekek 
előtt, — stb.)

Meglepő volt a szovjet em ber igénye is, am it lépten-nyorron tapasz
talhattunk. Múzeumokat, képtárakat, mozikat, művelődési házakat, könyv
tárakat naponta ezrével látogatják az egyszerű m unkásem berek. (Ermitage, 
Tretyakov, Moszkvai Nagyszínház, Kreml.) Feltűnt a várakozók tömeges újság- 
olvasása, a ■ sűrűn- található könyvesboltok. S a háztetőkön látható televíziós
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an ten n ák  tömkelegé nem a kultúraterjesztés eszközei? S a m indenütt fellelhető 
ragyogó tisztaság, a hulladékm entes utcák nem  a fejle tt ku ltú ra hirdetői?

Utazásunk alatt láthattuk, mily hatalm as alkotóerő van a szovjet népben. 
A m erre vonatunk elhaladt, a második világháború alatt hadszíntér volt. A három  
m eglátogatott város nagyon sokat szenvedett a fasiszta ostrom idején. S a hábo
rúnak  nyom át se láttuk  most. Kiev m ajdnem  rom halm az utcájá t hatalm as, vaj
krém színű m űanyaggal borított, új 'palotasorok díszítik. Leningrádban, Moszk
vában sem találtuk jelét a szorongató ínséges időknek. Ehelyett hatalm as épít
kezés, városrendezés folyik m indenütt. Moszkvában pl. egész házsorokat toltak 
el helyükről, hogy tágasabb utcákat nyerjenek, s  évente 1 millió négyzetm éter 
lakásterületet adnak át a dolgozóknak. A nép ízlését és erejét dokum entálja a 
70 km hosszú moszkvai, a 11 km -es leningrádi és a most épülő kievi Metró is, 
a világhírű Lomonoszov egyetem, a Lenin és Dinamó stadion, a felhőkarcoló 
U krán szálloda és Külkereskedelmi Minisztérium, a hatalm as 10—40 ezer m un
kást foglalkoztató gyárak.

Decsi Sándor: Kiev, az ukrán  főváros volt az első állomásunk.
A kievi elvtársak forró szeretettel vártak  bennünket. A hivatalos üdvöz

lések u tán  autóbuszokra szálltunk és bejártuk a várost. Csodálatos volt a szeretet 
és büszkeség, amellyel a kieviek m utogatták városukat. Rám az te tte  a legmé
lyebb benyomást, hogy milyen szeretettel és tisztelettel őrzik Tarasz Grigorjevics 
Sevcsenko, a nagy forradalm i ukrán  költő emlékét. Egyetem üket róla nevezték 
el. Utca. té r is őrzi nevét. Külön m úzeum ban gyűjtötték össze m űveit, em lék
tárgyait. A múzeum bem utatja a kort, a jobbágy-életet. Sevcsenko és Engel
hard t földbirtokos jobbágyaként született 1814. m árcius 9-én. Korán árván 
m aradt. A falusi templom sekrestyése tan íto tta  írni-olvasni. Az ügyes legényt 
Engelhardt maga mellé vette inasként. Sevcsenko, am ikor gazdája nem  volt 
otthon, titokban m ásolgatta a lakásban lévő képeket. Egy alkalom m al a v ára t
lanul hazatérő Engelhardt ra jtakap ta  a másolgatáson és igen m egverte érte. 
Később mégis elküldte P étervárra  festészetet tanulni. I tt m egism erkedett a kor 
művészeivel és íróival, akik a festőnövendéket barátukká fogadták. Hogy beirat- 
kozhassék a művészeti akadém iára, k iváltották a jobbágysorból, Bonjulov festő 
egy képét adta el a kiváltási összegért. Mint szabad em ber lá to tt hozzá igazán a 
tanuláshoz. Tehetségét többször jutalm azták, ezüstéremmel. M esterétől Brjulov- 
tól csak technikáját tanulta meg, tém áit leginkább a hazai táj, az ukrán  em berek 
életéből vette. Ebben az  ̂ dőben fordult nagy lelkesedéssel a költészet felé. A népi 
szabadságharcokat, hazájának életét énekelte. 1840-ben megjelenő „Kobzos“ c. 
kötete nagy sikert hozott számára. U krán parasztok és értelmiségiek lelkesed
tek m űveiért. A negyvenes évek derekán a forradalm i dem okraták titkos tá rsa
ságának tagja. A parasztokkal, városi szegényemberekkel folytatott beszélge
tésekben U krajna m últjáról és arról beszélt, hogy ideje lenne lerázni a cár és a 
pánok uralm át. A cári rendőrség letartóztatta és tíz évet töltött száműzetésben. 
A száműzetés tönkretette egészségét. 1857rben té rt vissza Pétervárra . Négy évvel 
később, 47 éves korában itt halt meg. Temetése tízezres tömeg tüntetése volt. 
Sírjához annyian zarándokoltak, hogy látogatását a cári korm ány betiltotta.

A Sevcsenko m úzeum  látogatásakor láttuk, hogy munkások, parasztok, diá
kok százai járják  a term eket. Nemcsak a kulturális szomjúság hozta őket oda, 
hanem  a kegyelet, a tisztelet a költő iránt, aki szabadnak akarta  szeretett hazá
ját, Ukrajnát. Példaként állhat előttünk az ukránok kegyelete, tisztelete forra
dalm ár költőjük iránt. Sovinizmus nélkül, de méltó nemzeti büszkeséggel őrzik 
emlékét úgy, ahogy „Végrendelet“ c. versében kérte:
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„Keljetek fel, zúzzatok szét 
valam ennyi láncot, 
zsarnok vérrel öntözzétek  
a szent szabadságot.
S  akkor majd a nagy családban, 
csendes szóval hordozzátok 
szabad, ú j családban 
nevem  a hazában

*

A u th  András: Leningrádban sok pedagógus v árt az állomáson 21 fokos 
hidegben. A két baráti ország pedagógusai a pályaudvar előcsarnokába vonultak.
I tt  a leningrádi Békebizottság titkára  üdvözölt bennünket a leningrádi tanítók 
nevében. Leningrad a Néva partjá ra  épült, 101 szigetre, a Néván közel 600 híd 
vezet át. Az első napon m egtekintettük az Erm itázst, a világ egyik legszebb 
múzeumát. Igen nagy hatással volt ránk  mindaz, am it itt láttunk. A Téli Palota
II. em eletén függőkertet láttunk. Végigm entünk azon a folyosón, am erre a for
radalm árok m entek 1917-ben. Láttuk azt a term et, amelybe annak idején az 
Ideiglenes Korm ány m enekült. Nagyon tetszett nekem  az a drágakövekből ké
szült térkép, am ely Párizsban és Londonban volt a nemzetközi kiállításon, és 
amely m indkétszer első d íjat nyert. Az Erm itázsban 2,5 millió tárgy  van.

Látogatást te ttünk  az- Ifjúsági Üttörőpalotában. Itt 226 tanító  irányítja az 
iskolánkívüli m unkát. 11 ezer iskolás já r  ide önkéntesen. Naponta kb. 3000 láto
gatója van, akik még az autóvezetést is elsajátíthatják.

Este elm entünk a színházba, ahol a Fadetta c. balettet néztük meg. Lenin- 
grádnak egyébként 12 színháza van.

A második napon m egtekintettük a Szmolnijt. Ebben az épületben kiáltották 
ki Oroszországot köztársasággá, itt alakult meg az első korm ány, innen irányí
to tta  a vezérkar a harcot 1917-ben. Itt van Lenin dolgozószobája, amelyben 124 
nap a la tt 208 cikket írt. Ebben az épületben tavaly 86 ország képviselője fordult 
meg. (Nem nevezhető vasfüggönynek a h a tá r ’!!)

Az óvodákban meglepő a nagy tisztaság és fegyelem. Sok az élő virág.
A gyermekek nyito tt ablaknál alszanak vastag hálózsákban. B em utatták többek 
között ének- és tánctudom ányukat. Csárdást is tudnak táncolni. Kedves jelenet 
volt, am ikor az óvónéni csárdást játszott a zongorán, az óvodáslányok pedig '
m inket kértek fel táncolni. Itt a lehető legbarátságosabban fogadtak.

A 157. sz. iskolában 1172 tanuló van 59 pedagógussal. Ebben az iskolában 
nagy hatással volt rám  a nálunk sokat v itato tt politechnikai képzés: minden 
lány m egtanul szabni, m inden fiú autót vezetni. A 10. osztályban kötelező a gyári 
munka, külön szakm át kapnak az érettségi mellé. Agrotechnika m inden osztály
ban van, a VIII. osztály egy hónapig kolhozban dolgozik. Az iskolában minden 
villamosítva van, minden osztályban hangos mozi, am ely m inden pillanatban 
használható. Még a függönyt is villannyal húzzák el. Külön m űhelyek vannak, 
a gépek csák akkor működnek, ha zártak, m ihelyt a tanulók kinyitják, leállnak, 
így nincfs baleset.

A leningrádi Metró 11 km  hosszú. Építkezésénél 360 gyár vett részt. Állo
másai m árványból és gránitból vannak. Hamarosan négy állomással meghosz- 
szabbítják, a Néva a la tt is á t fog menni. Itt is, m int m indenütt, meglepő a tisz
taság. Szemetelésért, de károm kodásért és részegségért is ingyenes utcaseprés, 
a büntetés.
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Leningrádon a háború u tán  egyetlen utca sem m aradt ép. A Hotel Astoria 
előtti téren  akarta H itler m egünnepelni a győzelmet 1942. augusztus 9-én.

Jan u ár 10-én éjfél előtt indultunk el Leningrádból. A búcsúzkodás felejt
hetetlen m aradt.

Jan u á r 11-én érkeztünk Moszkvába. Itt ismét szeretetteljes fogadásban volt 
részünk. Ebéd u tán  a Lenin stadionba m entünk fenyőfaünnépélyre. Itt gazdag 
m űsort láthattunk, ezt széles társadalm i összefogás jellemezte, ami nálunk még 
hiányzik. Este a moszkvai pedagógusokkal találkoztunk a moszkvai Ú ttörő- 
házban. A zenekar m agyar csárdást játszott. I tt az úttörők adtak hangversenyt. 
Ez volt a legpompásabb műsor. Az énekkart 85 felső tagozatú és 33 alsó tagozatú 
tanuló alkotta, ezt egy 25 tagból álló zenekar kísérte. Közben-közben egy-egy 
felejthetetlen, gyönyörűszép táncot m utattak  be a kisebb úttörők.

Jan u ár 12-én m egtekintettük a K rem l-t. Láttuk a gazdagon felszerelt m ú
zeumot, azt a székesegyházat, amelyben a cárokat koronázták, a világ leg
nagyobb harangját és ágyúját. Voltunk a Mauzóleumban, Lenin és Sztálin elv
társ  koporsójánál. H etenként 2 nap kivételével m indig nyitva van. Á llandóan 
5—600 m éteres sor kígyózik előtte.

Az üzletek vasárnap nyitva vannak, hogy a dolgozók is tud janak  vásárolni, 
hétfőn viszont zárva vannak. A ruhatárak  ingyenesek.

Egyik fauban m egtekintettük a kolhozt és egy iskolát. A kolhozelnök m in
dent m egm agyarázott és m egm utatott. Az em berek szívesen dolgoznak a kolhoz
ban, jól élnek. Soknak van televíziója és gépkocsija. Az iskolában feltűnő volt 
a rend, a tisztaság és fegyelem. Üj volt, hogy a tanulóknak ellenőrző könyv 
helyett naplójuk van, ahová bejegyzik a házi feladatot és a napi osztályzatot. 
A tanterem  dekorálása egyszerű.

Moszkvai m unkásokkal is találkoztunk: két gyárban te ttünk  látogatást. I tt 
is szeretettel fogadtak bennünket. Az iskolákkal fenn tartják  a kapcsolatot. Jó  
módszernek tartom , hogy a gyárban dolgozó szülők jól tanuló gyermekei fény
képen láthatók a gyár egyik folyosóján.

Szembetűnő a nagyarányú építkezés: évente 2 millió négyzetm éter, naponta 
800 lakás épül. Nagyon szép a 32 emeletes Lomonoszov egyetem. 25 ezer hallga
tója van. Az épület 270 m m agas és 450 m széles. Ha az em ber születésétől kezdve 
m inden terem ben egy napot tölt, 40 éve's korában kerülne ki az utolsóból.

Ugyancsak felejthetetlen a m iniszteri fogadás és a búcsúvacsora. Jan u á r 
12-én 20,25-kor hagytuk el Moszkvát.

összefoglalva, meg kell állapítani, hogy a szovjet nép komolyan ápolja a 
népi hagyományokat. Egy példa: a fenyőfa körül m ár a legkisebb is ügyesen 
já rta  a jellegzetes orosz táncot. A szovjet pedagógusok sem kapnak több fizetést, 
m int a m agyar pedagógusok, mégis sokkal nagyobb a lelkesedés, amiből mi sokat 
tanulhatnánk. Nagyon szép dolog, hogy az új alkotásokról m inden szovjet em ber 
nagy szeretettel beszél. Amilyen szeretetteljes volt a fogadás, olyan szeretetteljes 
volt a búcsúzás. Az egész ú t igen tanulságos volt. és felejthetetlen m arad, amíg 
csak élek.

*

W irth Aladár: Induláskor a Nyugati pályaudvaron a m iniszter búcsúztatott; 
ez még term észetesnek látszott. De m ár azt, hogy Csapon — ahová éjjel 3 órakor 
fu tottunk be 3 órás késéssel — 20—25 pedagógus várt, úgy m agyaráztuk: ezek 
magyarok és azért vártak. Amikor Lembergbe értünk, szintén katonazenekar 
fogadott: ez m ár meglepő volt. vagyis ez nem volt hivatalos fogadtatás. Az állo
másokon, ahol a vonat 15—20 percet állt, leszálltunk körülnézni, vagy venni vala
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mit. Ilyenkor körülvettek a várakozók végtelen szeretettel, megindult a kérde- 
zősködés, felelgetés, stb.

Kievben volt az első hivatalos fogadás. Zenekar, nagy tömeg, főleg peda
gógusok. A városi tanács oktatási vezetője fogadott és hívott meg egy napos 
vendégségre.

10 autóbusz állt rendelkezésünkre. Város- és múzeum-nézés u tán  ebéd a 
Dinamó szállóban, m ajd az Ü ttörő palotában fenyőünnepély, mely u tán  a peda
gógusok fogadtak az óriási előadó terem m el rendelkező filharm ónia palotában, 
ahol a pedagógusok adtak nívós zenés, énekes, táncos műsort. Majd a pedagó
gusokkal való megismerkedés u tán  díszvacsora következett, ahol a város vezetői 
és sok pedagógus ve tt részt.

Leningrádban ugyancsak többszáz pedagógus, zenekar és a város vezetői 
fogadtak. Egyik nap a Pedagógusok Házában fogadtak bennünket. I tt  Popov 
elvtárs, Leningrád városi pártbizottságának titkára, a Központi Bizottságnak 
tagja is m egjelent, és kifejezte örömét, hogy a m agyar Békedelegáció Lenin- 
grádba is ellátogatott és velünk együtt vett részt a hivatalos beszédek után 
következő táncm ulatságon. Mi az orosz, ők a m agyar táncokat tanu lták  meg. 
Az orosz zenekarok igen iól játsszák a m agyar csárdásokat. Búcsúztatásunkra 
ú jra  többszáz pedagógus jelen t meg a pályaudvaron.

Moszkvában az egész pályaudvar magyar-orosz zászlókkal volt díszítve. 
Itt is nagy a tömeg. A Központi Ű ttörőbázban rendezett pedagógus-találkozón 
sokszáz pedagógus jelent meg és az úttörők által adott m űsor u tán  itt is tánc 
következett, és igen baráti viszony fejlődött ki. Folyt a beszélgetés tolmács 
útján, ném etül, vagy mutogatással.

Ugyanez m ondható el a Lihacsov-gyári találkozóra is, ahol a gyár m unká
saival találkoztunk a hatalm as kultúrpalotájukban. A m unkások és vezetőik 
olyan szeretettel vettek körül bennünket, hogy az szinte megható volt. Tiszte
letünkre a gyár kultúrcsoportjai nívós m űsort adtak az 1800 személyt befogadó 
színházterm ükben.

Bárhol jártunk , m indenhol a legnagyobb szeretettel, barátsággal fogadtak 
bennünket. Múzeumokban, áruházakban, az utcán m indenhol kedvesen és szíve
sen álltak rendelkezésünkre.

A kolhoz vezetősége, a kolhoz munkásai, állatgondozói énpen úgy, m int a 
m eglátogatott csapágy-gyár vagy a Lihacsov autógyár m unkásai, vagy ezek 
pedagógusai. A jándékainkat szeretettel fogadták, és m aguk is adtak ajándékokat. 
Persze 300 em bert külön-külön m egajándékozni alig lehet. Mégis a gyárakban 
a gyár jelvényeivel, az Úttörő Házban könyvekkel egyéni ajándékokat is adtak.

A szovjet nép nemcsak pedagógusait Szereti, de a gyerm ekeket is. Nemcsak 
a szülők — ami term észetes — de minden ember, m inden szerv. Ennek nemcsak 
az óriási, csinos iskolák, pionír paloták, műhelyek, játszóterek, sportpályák, stb. 
a tanújelei, de a nagy költséggel megszervezett „Télapó ünnepélyek“ rendezése is. 
M ár Kievben meglepő volt, hogy a város összes terein m indenütt egy 8—10 
m éter magas fenyő állt, színes többszínű lám pákkal, melyek csodásán ontották 
fényüket. A fa díszekkel volt megrakva, s óriási Télapó állt mellette. A pionírok 
palotájában néztük meg az első ilyen ünnepélyt. Érdemes róla megemlékezni. 
K ét terem ben a m ár fent em lített nagyságú és díszítésű fenyők alatt, illetve 
körü lö tte já rják  a különböző táncokat eg'y-egy pedagógus vezetésével, akik velük 
együtt játszanak, táncolnak. Különböző ügyességi m utatványokat adnak elő, am it 
díjaznak is. Pöttöm nyi kis legényke és talán  6 éves kis lányka vetélkedik, melyik 
tud szebben, tüzesebben táncolni. Megenni valók, ahogy a fiú kivágódik a 
középre, ugrik, forog, dobog, guggol stb. a žene ütem ére. Vagy vetélkedő társa,
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a  kis lányka fut, forog, perdül, csalogat, m enekül a „legény“ elől. Ez m ind a 
szovjet táncku ltú rát dicséri, amely m ár az óvodában kezdődik. Ritmusérzék, 
kecses mozdulatok, és az öntudatos, nem szégyenlős m agatartás, teszi elragadóvá 
m ár a kicsik táncát is.

Az a fegyelmezettség, ahogy a város különböző iskoláiból összeverődött 
kicsi gyerm ekeket egy-egy pedagógus irányítja, kézcsattogással csendre inti, a 
többszáz gyerek önfeledt játékból m egmerevedik és halotti csendben v árja  az 
újabb rendelkezést. Csodálatos. Az iskola és a szülők összefogásának, az egész 
társadalom  példam utatásának eredménye. Az a tisztelet, ahogy bennünket von
nak  be a játékaikba, táncaikba, az a jóízű, de nem tiszteletlen kacagás, mely fel
tör — ha talán szándékosan is — ügyetlenkedünk, csodálni való. Ez a nevelés 
magasabb fokára enged következtetni.

Majd a nagy — vagy 2000 nézőt befogadó — színházterem ben várnak  ben
nünket, ahol m ár csiripel a sok-sok száz gyermek. Egy pedagógus kétszeri figyel
m eztetésére, inkább kézjelére elhallgatnak és csendben ülnek. Ez is csodálatos 
volt.

Majd az előadás, m elynek szereplői iskolások 1—10 osztályig. Táncok, állat
játékok az erdőt ábrázoló színpadon, a törpék és egyéb mesék megelevenítése, 
és a fő szám, a béke-hajó elindításának megjátszása szép volt.

Télapó kíséretével táncos jeleneteket ad elő, m ajd bevonul a békehajóba és 
próbálja elindítani. A hajó nem  indul. Közben a színen m egjelenik több kínai 
— táncos jelmezben — táncuk végeztével télapó m eghívja őket a hajóba, de a 
hajó m ég így sem indul el. Azután egym ásután több nem zet fiai — népi jelmezbe 
öltözve — előadják nemzeti táncukat, köztük a m agyart is. Ezeket Télapó mind 
m eghívja a hajóba. Mikor m ár sokan vannak, a hajó elindul, jelképezve, hogy 
a különböző népek összefogása elindítja a békehajót, a népek összefogása bizto
sítja  a békét. Mindezt term észetesen bájosan, m inden erőltetettség nélkül csinál
ják. Amikor Kapitány elvtárs az igazgatónak átad ja a Gerencsér Sebestyén sik
lósi népművész egyik rem ekbe készült korsóját, óriási taps tö r ki, a gyermekek 
és felnőttek között. A tapsorkán közben vonulunk ki a teremből. U tána a gyer
m ekek cukorkával, csokoládéval, naranccsal tö ltö tt csomagokat kaptak. Az a 
költség, am ibe egy ilyen ünnepély megrendezése kerül, sok. Mindez a gyerm e
kekért történik.

i *

Beszik Lajos: Különös érzéssel léptünk abba az épületbe, ahonnan 40 évvel 
ezelőtt indult el a Nagy Októberi Szocialista Forradalom.

K isvártatva mellénk lép egy idősebb szovjet ember, aki maga is résztvett 
a forradalom  harcaiban, és elvezetett bennünket a nevezetes „Történelm i 
terem be“ , ahol lassan, m inden szónak hangsúlyt adó m agyarázatát hallgattuk 
szívszorongva. Jelentőségteljesen, beleélve m agát a 40 év előtti eseményekbe, 
m ondja el, hogy ebben a terem ben rendezte meg Lenin elvtárs a II. Szovjet 
Kongresszust, 1917. október 22-én.

Ebben a terem ben kiáltották ki a Szovjet Köztársaságot, am ikor a hatalm at 
átvette  a munkásosztály. Lenin itt  ta rto tta  nagyjelentőségű beszédét a békéről, 
földről, itt született az a „D ekrét“ , amely a szocializmus alapjául szolgált. Ebben 
a terem ben alakult meg az első szocialista korm ány. Innen irányíto tta  a fegy
veres erőket a Forradalm i Vezérkar is. E falak között zajlott le a III. In ter- 
nacionálé 1920-ban.

Legutóbb 86 állam küldöttei fo ly tattak  tárgyalásokat ebben a terem ben 
1957-ben.
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M egtekintettük a terem  ajtajánál elhelyezett két hatalm as m árványtáblát,, 
m elyre íródott az első Alkotm ány 1918-ban.

A „Történelmi terem “-ből kilépve, egy 250 m éter hosszú, egyenes folyosón 
vezetett ú tunk  Lenin elvtárs dolgozó szobájába. Nem palota volt ez, hanem  egy 
8x4 m-es egyszerű szoba, am ely még ma is, m int 40 évvel ezelőtt, spanyolfallal 
van kettéválasztva. Az első részben van a képekről m indnyájunk által jólism ert 
háromrészes fotel, előtte egy kis asztalka, m elyen az elsőknek m egjelent 
„Pravda“ c. újság m egsárgult halmaza. A szoba másik, elválasztott részében 
volt a hálószoba, Lenin elvtárs és felesége egyszerű vaságyaival, melyen a 
szalmazsák és pokróc volt elhelyezve. A két ágy között egy asztalka, m elyen az 
a kis tükör díszlett, am it egy vörös katona talált és örömmel adott á t ajándékul 
Lenin elvtárs feleségének. M indennek lá ttá ra  különös érzés fogott el bennünket 
és akaratlanul is M ajakovszkijt idéztük: „Lenin a legem beribb em ber.“

*

M egtekintettük Leningrad 157-es számú 10 osztályos iskoláját, ahol 59 
nevelő 1172 tanuló oktatásával és nevelésével foglalkozik. Első útunk  a nevelői 
szobába vezetett, ahol m aga az igazgató és a tanári kar fogadta 30-as csopor
tunkat. Majd a nevelők m unkájukhoz láttak, az igazgató pedig a legbensősé
gesebb légkört kialakítva, tájékoztato tt bennünket az iskola belső életéről. Ven
déglátónk elmondja, hogy iskolája Leningrád egyik 10 osztályos iskolája. Vanr 
1 igazgatója, 2 helyettes, 1 adm inisztrátor, 2 függetlenített úttörővezető, 1 szer
táros, 1 könyvtáros és 3 iskolasegéd. A tantestü let tagjai között több fiatal nevelő 
is van, akiknek segítenek az öregebbek, tapasztaltabbak és a különböző m unka- 
közösség. Van m ódszertani szoba is, ahol tanácsokat kapnak a fiatalok. Ezen 
kívül a továbbképző intézet is tám ogatja a fiatalokat, és nagyon megkönnyíti 
a nevelők m unkáját, a 26 000 kötetből álló gazdag iskolai könyvtár.

A nevelők óravázlatokkal készülnek iskolai és iskolánkívüli, tehát szakköri 
m unkájukra.

Ezen előzetes tájékoztatás u tán  m egtekintettük az iskola tanterm eit, szak
köri term eit és kísérleti laboratórium ait.

Maguk a tan term ek egyszerűek, öreg padokkal, bútorzattal. Ennél gazda
gabban felszereltek a szakköri term eik. B etekintettünk egy „autószakkör“ te r
mébe, ahol bakokra támaszkodva állt egy régi típusú autó, m ellette egy pobjeda. 
Itt a foglalkozásokat az egyik üzem autószerelője végzi patronálás címén. A szom
szédos terem  egy női kézim unka-szakkör term e volt, ahol a kislányok éppen 
szabászattal foglalkoztak, m ert jelszó az iskolában, hogy: „Minden kislánynak 
kell tudni szabni!“ Egy m ásik terem ben komoly vasesztergapadok sorakoznak 
egymás m ellett. A varrógépek darabja 5000 rubel. Továbbiakban egy komolyan 
berendezett asztalosm űhelyre bukkanunk, ahol százféle szerszám, a tanulók 
m ellett pedig egy j ólképzett vezető. A kísérleti term ek külön-külön keskenyiilm ű 
vetítőgéppel vannak berendezve, a kísérleti eszközöknek, szemléltető tárgyaknak 
se szeri, se száma. Csodálatraméltó volt a „biológiai“ terem, kim ondott üvegház, 
virágokkal, m adarakkal, állatokkal. A fizikai kísérleti terem ben m inden asz
talhoz villany. A nevelő a katedránál állva egy gombnyomásra elsötétíti a te r
met, egy másik gombnyomásra beindítja, de ha a m agyarázat úgy kívánja, le
állítja  a hátul felszerelt vetítőgépet. Elmondja vezetőnk, hogy van az iskolának 
zenekara, színjátszócsoportja, báb-együttese, énekkara és tánccsoportja.
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Érdekesség továbbá, hogy a:

IV. oszt. tanulók esztergapad m ellett fam unkát végeznek,
V—VI. „ „ vasm unkára vannak beosztva,

VII—-VIII. „ „ mechanikai m unkát végeznek,
IX—X. „ ,, elektrotechnikával foglalkoznak és autószerelést

tanulnak.

Ezen kívül a IX. és X. osztályos fiúk, lányok szombatonként délután gyá
rakba kapnak beosztást. A végzett m unka minőségéről, a tanulók szakmai elő
m eneteléről a gyár vezetősége év végén igazolást, m inősítést ad  az iskolának.

A VIII. osztályosok kivétel nélkül kötelesek nyáron égy hónapig, napi 4 órán 
keresztül egy kolhozban dolgozni, ahol megism erkednek a legújabb agrobiológia 
gyakorlati munkáival.

Talán estig is kérdezősködtünk volna, vendéglátónk pedig még sokáig m uto
gatta  volna gazdag birodalm át, színes m agyarázatokkal fűszerezve, ha az idő 
nem sürget. így búcsút kellett vennünk. Elvonulva a tágas, sok virággal díszí
te tt folyosón felfigyeltünk a falon elhelyezett m árványtáblákra, m elyekre évente 
felkerül azon tanulók neve, akik kitűnőrendűen végzik el a X. osztályt.

*

Csoportunk egy Moszkva m elletti „Sztálin“ nevű kolhozt és annak iskoláját 
tek in tette meg. A kolhoz Moszkvától 15 km -re van. 1930-ban alakult. 1950-ben 
9 kis kolhoz csatlakozásából alakult ki a mai kb. 1450 kh-as csoport. Jelenleg 
Ő50 család él a kolhozban 750 dolgozóval.

A terü le t megoszlása: 1000 kh szántó,
120 kh gyümölcsös,
180 kh rét, legelő,
650 m" melegágy.

Főképp burgonya, zöldség és gyümölcstermesztéssel foglalkoznak.

Á llatállom ányának megoszlása: 180 db fejőstehén,
120 db növendék,
950 db sertés,

4000 db baromfi,
/ 150 db ló.

Van 15 saját teherautójuk, 40 villanym otoruk és 1 személygépkocsijuk. 
A  gépállomástól 9 db trak to rt használnak.

Az elm últ évben 6,5 millió rubel jövedelemmel zártak. A kolhozban m unka
egység-rendszer van. Átlagosan 350 m unkaegységük van. Vannak azonban töb
ben, akik 7—800 m unkaegységet értek el. M últ évben egy m unkaegységre 19 
rubelt és 9 kg term ényt kaptak, ami átszám ítva összesen 29 rubelnek felel meg.

A brigádok részére 5 klubhelyiség áll rendelkezésre, ahol hetenként négy
szer van filmvetítés, gyakori előadás és tánc a fiatalok szórakoztatására.

A kolhoz területén van: 3 négyosztályos iskola,
4 hétosztályos iskola,
3 tanács,
3 orvos,
2 állatorvos.
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A gazdaság végigjárása u tán  m egnéztük a faluban levő egyik kolhoziskolát. 
A nevelők 90%-a a kolhoz területén  lakik. Itt a nevelők fizetése 10%-kal keve
sebb, m int a városban működőké, de ingyen kapnak lakást, világítást, fű tést és. 
háztáji földet. Az iskolát a tanács és a művelődési bizottság segíti, nemcsak 
erkölcsileg, de anyagilag is.

M inden iskolában tan ítanak  idegen nyelvet az V. oszt.-tól kezdve. Maga az 
iskola fából épült és m ár 80 éves. Az elkövetkezendő 2 évben szándékoznak 
emeletes téglaépületet építeni.

A tanítók együtt dolgoznak a tanács, kolhoz vezetőivel, az orvosokkal, állat
orvosokkal, agronómusokkal. Együtt irányítják  a falu kulturális életét. Előadá
sokat tartanak  és nagyon elterjedtek és kedveltek a „Kérdés-felelet“ esték.

Minden rendezésben nagy segítséget adnak a szülők. Az iskola problém áit 
közösen oldják meg. A szülői munkaközösség gyakori családlátogatással segít 
ott, ahol a tanuló tanulm ányi előmenetelével baj van. Az iskolát a tanácsi 
bizottságok is segítik, legfőbb gondjuk, hogy az iskolában folyó oktató-nevelő 
m unkát elősegítsék. A falu gyermekei a VIII. és X. osztályt bentlakásos moszkvai 
iskolában végzik. Az iskolának 3 holdas gyakorlókertje van. M űhelygyakorla
tokra a környékbeli gyárakba járnak.

A nevelők, tanulók itt  is szeretettel fogadtak bennünket, és szép könyvekkel 
ajándékozták meg a küldöttség egyes tagjait. .

A tanulók tiszták, a lányok egyforma köténykét és vörös nyakkendőt visel
nek. Nemcsak a nevelők, de a kis tanulók is annyira m egbarátkoztak a rövid  
idő alatt is, hogy a buszokhoz m ár karonfogva kísértek, m ajd hosszasan in te
gettek az elrobogó buszok után.

14



Gondolatok a téli igazgatói tanfolyamról

Az elm últ években is, de az ellenforradalom  u tán  különösen sokszor hangoz
ta ttuk : Az iskolákban lényegében „minden az igazgatókon m úlik“ . Az iskolák 
vezetőin, jó vagy gyenge irányító-ellenőrző m unkájukon múlik, hogyan való
sulnak meg közoktatás politikánk célkitűzései. Az igazgató politikai és szakmai 
felkészültsége, meggyőződésének mélysége erősen hat az iskola politikai lég
körére és pedagógiai m unkájára, sőt hatása az iskolán kívül is érezhető.

Éppen ezért az igazgatók továbbképzése, pedagógiai és politikai tudatossá
gának fejlesztése m indig a továbbképzési m unka legfőbb feladatai közé tartozik. 
E feladatnak igen nagy fontosságát nemcsak a tanügyi apparátus dolgozói, de 
párt és állami szerveink is látják. Ennek köszönhető, hogy a B aranya m egyei 
Tanács Végrehajtó Bizottsága 60 000 Ft-os anyagi tám ogatásával a Művelődésügyi 
Osztály a téli szünetben 2 hetes bentlakásos igazgatói tanfolyam ot szervezett.

A tanfolyamon részt vettek a megye általános iskolai igazgatói, a m egyei és 
járási tanulm ányi felügyelők, valam int egyes előadásokon a megyei és járási 
szakfelügyelők és középiskolai igazgatók is.

A Művelődésügyi Osztály a tanfolyam  elé két alapvető célt tűzö tt ki:
1. Tájékoztatni az igazgatókat közoktatási politikánk jelenlegi helyzetéről, 

távlatairól, a pedagógiai tudom ány néhány időszerű kérdéséről, ezáltal 
emelni pedagógiai kultúráltságukat.

2. Eligazítást adni és m egvitatni velük az igazgatók irányító-ellenőrző, isko
lai és iskolán kívüli m unkájának néhány gyakorlati kérdését a helyes 
és egységes álláspont kialakítása céljából.

E célok megvalósításával (az elhangzott előadásokkal, konzultációkkal) az 
iskolavezetés politikai, pedagógiai és igazgatási színvonalát k ívántuk erősíteni, 
emelni.

A kéthetes tanfolyam  eredm ényét, hatását term észetesen m ég nem tud tuk  
felm érni, értékelni, hiszen az eredm ényeket mi elsősorban az iskolákban folyó 
m unka m egjavulásától várjuk. Ehhez még nem volt elég időnk, bár több helyen 
pl. Bezedeken, Szászváron, Komlón tapasztaltuk, hogy az igazgató elvtársak a 
tanfolyamon hallo ttakat továbbadják tantestü letük tagjainak, felhasználják 
ellenőrző m unkájukban, bem utató tanításokat szerveznek, stb.

Ezért röviden csak a tanfolyam  ideje a la tt szerzett tapasztalataim ról és a 
tanfolyam  hasznosításának néhány lehetőségéről írhatok. Nem lennék őszinte, 
ha nem  írnám  meg, hogy igazgatóink egy része nem  nagy lelkesedéssel jö tt 
Pécsre tanfolyamra. Többen sokallták a 2 hetet, mások feleslegesnek tarto tták , 
és azt hangoztatták, hogy helyesebb lett volna ha az előadásokat sokszorosítva 
m egkapják otthoni feldolgozásra. Persze ezekben a m egnyilvánulásokban a kénye
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lem szereteten és közömbösségen tú l volt egy bizonyos előítélet is, ami az elm últ 
tanfolyam ok nem  m indenben hasznos és kellemes emlékeiből táplálkozott.

Nos, én úgy láttam , hogy ez az előítélet és közöny a tanfolyam  első napjai 
u tán  fokozatosan megszűnt és úgyszólván m inden hallgató hasznosnak, jónak 
ta rto tta  a tanfolyam ot annak  ellenére, hogy az program jában eléggé zsúfolt és 
fárasztó volt.

Ügy gondolom, ez nemcsak a tanfolyamon elhangzott előadások megfelelő 
nívójának, a szervezésnek, kulturális program nak, stb.-nek köszönhető, de annak 
is, hogy az igazgatók m egism erkedhettek egymással, kicserélhették vélemé
nyüket, tapasztalatukat, barátságok és tervek szövődtek a jövőre nézve, m elyre 
a 2 hetes együttlét sok lehetőséget biztosított. Így adódott aztán, hogy a tan 
folyam  befejeztével többen, kik előítélettel jöttek, sajnálkozva jelentették  ki: Kár, 
hogy véget ért és szükségét érzik annak, hogy a Megyei Művelődésügyi Osztály 
a jövőben is szervezzen hasonló tanfolyamot.

Persze problém ák is adódtak. Ezek közül csak egyről szeretnék írni. Több 
igazgató elvtárs — bár a tanfolyam  fő célkitűzéseiben egyet érte tt velünk, keve
sellte a gyakorlati, p rak tikus jellegű előadások, foglalkozások számát.

Ügy gondolom, hogy ezzel az igénnyel csak részben lehet egyet érteni. Fon
tosnak tartam  a praktikus gyakorlati szempontot, a közvetlen gyakorlati segít
séget. A tanfolyam  lehetőségeit figyelembe véve, ilyen jellegű foglalkozásokat 
is igyekeztünk a program ba beiktatni. (Pl. A m unkaerőgazdálkodásról és káder
m unkáról, az iskolavezetés aktuális problémáiról, az egyes tan tárgyak  ellenőrzé
sének szempontjairól és módszeréről szóló előadások, bem utató tanítások és 
óraelemzések.) Viszont a program  összeállításánál arra  is ügyelnünk kellett, 
hogy a tanfolyam ot — ezt a ritka  és drága alkalm at — a lehetőségekhez m érten 
m axim álisan felhasználjuk arra, hogy az igazgatókat m űvelődéspolitikánk jelen
legi helyzetével, távlataival, a pedagógia és lélektan néhány fontos és elhanya
golt területével m egismertessük. Ezt a célt szolgálták közoktatásügyünk aktuális 
problémáiról, a tanítási órán folyó m unka ellenőrzéséről, az oktató-nevelő 
m unka eredményességének felm éréséről és értékeléséről, az erkölcsi nevelésről, 
az oktatás módszerének lélektani vonatkozásairól, az új felsőtagozati tan terv  
elvi alapjairól, stb. szóló előadások és konzultációk.

Ennek a szempontnak az érvényesítését — szemben az egyoldalú prakticista 
igénnyel — a tanfolyam  lehetőségeit figyelembe véve elsődlegesnek tartom , 
mivel döntő fontosságot kell tulajdonítani az igazgatók irányító-ellenőrző m un
kájában a pedagógiai tudatosságnak. Ezek az előadások pedig tarta lm uknál és 
nívójuknál fogva feltétlenül szolgálták az igazgatók pedagógiai tudatosságának 
fejlesztését, mely nélkül színvonalas, tervszerű iskolavezetésről nem  beszél
hetünk.

A tanfolyam  alatt és annak befejeztével bizonyára minden igazgatóban fel
m erült a gondolat, hogy a hallottakat, a szerzett tapasztalatokat hogyan használja 
fel gyakorlati m unkájában.

Szükséges, hogy az igazgatók a tanfolyamon készített jegyzeteiket ne hagy
ják  porosodni íróasztaluk fiókjában, hanem  még a hallottak elhalványodása 
előtt ú jra  átnézzék, kiegészítsék azokat esetleges helyi megfigyelésekkel, észre
vételekkel.

Készítsenek a tantestület, a körzet nevelői részére továbbképzési programot. 
Ennek keretében — felhasználva az osztályozó, ellenőrző és nevelési értekez
letek, munkaközösségi foglalkozások, esetleg rendkívüli tan testü leti összejöve
telek, óraellenőrzések, nevelőkkel fo lytatott egyéni beszélgetések — alkalm ait, 
tervezzék meg, hogy mikor, miről, kiknek a bevonásával kívánnak szakmai
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politikai megbeszélést, tanácskozást, v itá t folytatni. Azt hiszem, hogy ilyen lehe
tőség sok van, de ezeket a tervszerűtlenség. a továbbképzési m unka lebecsülése 
következtében igazgatóink nagy része eddig nem használta eléggé fel. Sajnos, a 
nevelőtestületi szobák a poütikai és szakmai v itáktól ritkábban, inkább m ás 
ügyes-bajos dolgok megvitatásától hangosak.

A terv elkészítésével kapcsolatban helyesnek tartom , ha az igazgató ismer
teti és a testület m egvitatja Szokolszky István elvtárs előadását, mely az oktató
nevelő m unka eredményességének felm éréséről és értékeléséről szólt. A három- 
negyedévi ellenőrző és évvégi osztályozó értekezleten aztán sor kerü lhet m ár 
arra, hogy az igazgató például az előadásban ism ertetett szempontok, módszerek 
alapján értékelje az osztályozás objektivitását a felmérések, eredm ényvizsgá
latok tapasztalatait.

Nevelési vagy osztályfőnöki munkaközösségi értekezleten helyes ism ertetni 
és m egvitatni dr. Radnai Béla és Fehérvári Gyula elvtársak előadásait az oktatás 
módszereinek lélektani vonatkozásairól, illetve az erkölcsi nevelésről. A három - 
negyedévi vagy évvégi értekezleten tájékoztatja az igazgató a nevelőtestületet 
az új felsőtagozatos tan terv  elvi alapjairól, közoktatás politikánk aktuális kérdé
seiről és perspektíváiról dr. Jóború Magda m iniszterhelyettes elvtárs' és Miklós- 
vári Sándor elvtárs előadásai alapján. Nevelőtestületi megbeszélés és Úttörő 
Szervező Testületi ülés elé kívánkozik m egvitatás céljából Nádor György elvtárs 
előadása az úttörő szervezet m unkájáról és tanulóközösség életéről. Helyes arról 
is beszélni — Ibos Ferenc elvtárs előadása alapján —, hogy a nevelőtestület 
tagjai m iként kapcsolódjanak bele a falu népművelési m unkájába, stb.

Kiválóan hasznosíthatják 'az igazgatók a tanfolyam  tapasztalatait óraellen
őrzéseik alkalm ával is. Elsősorban azokra a módszerekre, szempontokra gon
dolok, melyeket az oktató-nevelő m unka eredményességének felmérése és é rté 
kelése, a tanítási órán folyó m unka ellenőrzése, valam int a szakfelügyelők gya
korlati jellegű előadásain hallottak. De a bem utató tanítások és az azokat követő 
szakszerű elemzések is — különösképpen az osztályfőnöki óráké — nagy segít
séget jelenthetnek.

Szervezzenek az igazgatók bem utató tanításokat — nem tú l sokat — és ezek 
előkészítését, elemzését használják fel a tanfolyamon hallottak ism ertetésére, 
m egvitatására.

Nagyon szükségesnek tartom  természetesen, hogy az igazgató a tanfolyam  
anyagát ne elvontan, iskolája körülm ényei konkrét problém áit figyelmen kívül 
hagyva egyszerűen továbbítsa, hanem  m inden előadás, v ita a helyi igényeket 
vegye figyelembe. Az elmélet párosuljon a gyakorlattal. Használja fel ehhez az 
igazgató ellenőrző m unkájának tapasztalatait. Csak így alakulhat ki igazán élénk 
eszmecsere és ennek eredm ényeként helyes állásfoglalás.

Összegezve: Bízom abban, hogy kéthetes igazgatói tanfolyam unk, m elyet a 
.Megyei Tanács Végrehajtó Bizottságának jóvoltából a Művelődésügyi Miniszté
rium  és KPTI segítségével rendeztünk, az általunk kitűzött célját — az iskola- 
vezetés politikai, pedagógiai és igazgatói színvonalának emelését — elérte. Remé
lem, hogy a tanfolyamon hallottakat igazgató elvtársaim  jól felhasználják m in
dennapi m unkájukban, és ennek következtében számottevő m értékben emel
kedik iskoláinkban az oktató-nevelő m unka színvonala és eredményessége.

BERNICS FERENC
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Az önkéntes ideológiai továbbképzés 
néhány problémája

A pedagógusmunka szerepéről, jelentőségéről m ár sokszor és sokat beszél
tünk. Pártunk  és korm ányunk többször hangsúlyozta, hogy az értelmiség zömét, 
szövetségesének, a szocialista építés hívének tekinti, s megvédi a rosszindulatú, 
vagy nem helytálló támadásoktól. Hadd idézzek K ádár elvtárs legutóbbi parla
m enti beszédéből: „Az a m integy 60—70 ezer pedagógus, aki az ország különböző 
tanintézeteiben végzi m unkáját, jelentőségében alig felbecsülhető szerepet tölt 
be társadalm unk életében, különösképpen azért, m ert ők nevelik a szocialista 
Magyarország jövőjét, az ifjúságot.“

Beszédének további részében K ádár elvtárs a következőket m ondotta: 
, , . . . .  a Magyar Szocialista M unkáspárt Központi Bizottsága és a korm ány 

a leghatározottabban szembeszállt az olyan egyoldalú és káros nézetekkel, am e
lyek az ellenforradalm i felkelés u tán  az egész értelmiséget, vagy az értelmiségen 
belül egész kategóriákat reakciósnak vagy revizionistáknak akarták  bélyegezni.“ 

K ádár elvtárs ugyanekkor m egm utatta a feladatokat is: „De éppen azért, 
mivel nekik szocialista szellemben kell nevelniük az ifjúságot s biztosítani kell 
az ifjúság szocialista nevelését, bővíteniök kell saját ism ereteiket i s . . . .  Különö
sen fontos, hogy egész értelmiségünk, azon belül is a neveléssel foglalkozó peda
gógusok az eddiginél elmélyültebben, behatóbban ism erkedjenek meg korunk 
leghaladóbb társadalom tudom ányával, a m arxizmus-leninizmussal.“

Ügy gondolom, ez: k a megállapítások megyénk pedagógusaira is érvényesek. 
Kevés még az olyan pedagógus, akinek szilárd m arxista-leninista világszemlélete 
van. A zöm csak úton van a kom m unista világszemlélet felé. A burzsoá világ
szemlélet elemei (vallásosság, nacionalizmus, a p ro letárdiktatúra szükségességé
nek meg nem értése, vagy helytelen értelmezése, stb.) zavarják még a gondol
kodást. Egyesek a munkásmozgalomban időlegesen jelentkező hibák láttán  m a
gukba zárkóznak, „csalódtak“ , „kiábrándultak“ ; valójában nem is ism erték a 
m arxizmust-leninizm ust.

Az élet pedig megy .tovább. A pedagógus felelősség most is nagy, sőt fokozot
tan nagy. A jövőnek kell nevelnünk, ami a Szovjetunióban ugyan m ár jelen, de 
nálunk még csak a körvonalai látszanak. Képessé kell tennünk tanítványainkat, 
hogy minden esetben, a legbonyolultabban is, felism erjék érdekeiket, felism er
jék a jövő útját. Meg kell szüntetnünk a világm éretekben jelentkező, s bizonyos 
m értékben éppen az átm eneti időszakból következő erkölcsi lazulást, s maga- 
sabbrendű erkölcsi norm ákat kell neveltjeinknek adnunk. Ha nem ezt tesszük, 
előbb-utóbb maga az élet állít félre bennünket.

Hogyan tudunk eleget tenni e követelm ényeknek? Ha elsajátítjuk, s mivel 
igaznak tartjuk , m agunkévá is tesszük a m arxista-leninista világszemléletet. 
Ennek egyik feltétele a marxizmus-leninizmus elméletének elsajátítása. Az 
ideológiai továbbképzésben való részvétel nem áldozatvállalás, hanem az élet,
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a  fejlődés szükségszerű része. Nyilván ez a cél vezette és vezeti a miniszté
riumot, am ikor megszervezte a pedagógusok ideológiai továbbképzését. Ebben 
a cikkben az 1957—58. évi önkéntes jellegű ideológiai továbbképzés eddigi 
tapasztalataival foglalkozom. A továbbképzés szám adatainak ism ertetésére áll
jon itt két statisztika:

Továbbképzésre jelentkezett a megye pedagógusainak 42,9 %-a,783 fő. 
Ebből az alábbi megoszlás szerint 352 (19,3 %) nyert felvételt:

A továbbképzésben részvevők megoszlása lakóhely és tanfolyamok szerint:
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A továbbképzésben részvevők megoszlása m unkakör szerint:
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Néhány m egállapítás a szervezési kérdésekkel kapcsolatban:
Véleményem szerint helyes a továbbképzés differenciáltsága, s az, hogy 

egyes tanfolyamok 2—3 évig tartanak. így alaposan m egism erkedhetünk egy-egy 
szakterülettel. ' t

Ilyen differenciáltság m ellett a nevelők a m unkakörüknek leginkább meg
felelő szakon képezhetik tovább m agukat. (Pl. Term. tud. szakosok a filozófia, 
történészek a politikai gazdaságtan szakon.)

A jelentkezések általában önkéntes alapon történtek, de itt-o tt akadtak 
olyan nevelők is, akik félelejnből, rosszul értelm ezett lojalitásból jelentkeztek. 
Az utóbbira semmi szükség nincs. Ügy gondolom: az általános gazdasági, poli
tikai fejlődés, igazgatóink, élenjáró pedagógusaink nevelő m unkája a jövőben a 
jelentkezetteknél jóval több pedagógust győz meg a továbbképzés szükséges
ségéről, s elsősorban a jelentkezők oktatása okoz m ajd problémát. Megjegyzem 
még azt, hogy a következő évi felvételnél előnyben részesülnek azok, akiket az 
idén korlátozott lehetőségek m iatt nem vettünk fel.

Szólni kell az irodalom ellátásról is. Helyesnek tartom , hogy az egyes anya
gokat klasszikusok alapján tárgyaljuk. K iderült azonban, hogy iskolai könyv
tárainkban nagyon kevés ilyen m ű található. Sürgősen el kellene látn i nagyobb 
iskoláinkat a Lenin sorozattal, M arx-Engels, Mao Ce-tung m űveivel és egyes 
Sztálin művekkel. Az évi brosúra anyagot pedig m ár az oktatás megkezdése 
előtt el kellene ju tta tn i a hallgatókhoz.

Jelenlegi nehézségeink megoldásához hozzá tudnak járu ln i a helyi párt- 
szervezetek. Ök ugyanis nem rég komolyabb m ennyiségű ideológiai m űvet kap
tak. Az elvtársak bátran  kérjenek segítséget tőlük. Egész biztosan segíteni fog
nak nehézségeiken.

Konferenciáink többsége élénk, vitatkozó. Helyes, hogy az alapvető kérdé
sek körül alakulnak ki a viták. A v itákat nem egy esetben nem is tudják egy- 
egy konferencián lezárni. Az a vita, hogy osztályjellegű-e a filozófia, valószínű
leg a filozófiatörténet feldolgozásával egyeidejűleg (kb. egy év m úlva) fog vég
legesen eldőlni. Ugyancsak több alkalom m al fogunk m ég vitatkozni az értelm i
ség helyzetéről, szerepéről, a nacionalizmusról, stb. Konferenciáink színvonala 
még nem  éri el a k ívánt m értéket. Véleményem szerint ebben konferenciánk 
jelenlegi módszere is hibás. Azoknak az elvtársaknak a számára, akik először 
foglalkoznak az adott tém akörrel, rednkívül nehéz a csak egyéni tanulásra ala
pozott felkészülés. A konferenciák végén adott ú tm utatók nem  sokat segítenek. 
A hallgatók közül sokan ham ar visszariadnak a klasszikusok tanulm ányozásával 
járó  nehézségektől. E nehézségeket jelentősen lehetne csökkenteni, ha a kon
ferenciákon a hallgatók egy kb. 2 órás előadást kapnának a következő anyagból. 
Igaz, így a konferencia ideje kitolódna (3 óra vita +  2 óra előadás), de úgy 
érzem, a hallgatók nem elleneznék ezt, mivel felkészülésükhöz jelentős segít
séget adna az előadás.

Jelenleg a hallgatók tekintélyes része a konferenciákon szertné m egtanulni 
az anyagot, épp az előbb em lített nehézségek m iatt. A jószándék tehát megvan. 
Ha nagyobb segítséget adunk, a jószándékot jobban tud juk  gyümölcsöztetni. 
Megjegyzem, hogy bárm ilyen segítségnyújtás esetén is szükség van egyéni 
tanulásra. E nélkül az anyagot elsajátítani nem lehet. Nem lehet megélni a 
régebben tanultakból sem. Ezt a konferenciák nem  egy esetben igazolták. Itt 
szeretném  felhívni a figyelm et a rendszeres tanulás, a vitatkozás szükségessé
gére. Valahogyan végét kellene vetni annak  a gyakorlatnak, hogy a konferen
ciákra csak az utolsó napokban készülnek fel. Az egy testületben levő és egy 
szakon tanuló elvtársak vitassanak meg a felkészülés ideje a la tt egy-egy problé
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m át. Ilyen v itákat igazgatóink is kezdeményezzenek. Ehhez igazgatóink rend
szeresebb ideológiai m unkája is szükséges.

Nem kielégítő konferenciánkon a pártos szemlélet. Ez részben érthető, hisz 
a burzsoá objektivitásnak, a dolgok kívülről való szemlélésének levetkőzése, —= 
am ire a m últ rendszer tan íto tt bennünket — nem  m egy símán. Konferencia
vezetőinknek m ég sokszor figyelmeztetniök kell a hallgatókat, hogy az elm élet 
nem  önm agáért van. A m arxista szemlélet nem  elfogult szemlélet olyan vonat
kozásban, hogy nem  az igazságot tükrözi. Sőt, éppen azért tud ja  tükrözni az 
igazságot, m ert a haladás élharcosa, a proletáriátus szemszögéből vizsgálja a 
világot.

Eszközei-e a konferenciák a kom m unista nevelésnek?
Igen! Nevelnek az anyag átadásával is. A nyílt vitatkozó légkör, am elyet 

á th a t a tudásszomj, az egészséges segíteniakarás, a m arxista világszemlélet foko
zatos kialakulása, az együttélés új, elvtársi légköre, m ind-m ind hozzájárulnak 
a kom m unistává váláshoz. Természetesen az eredm ények elsősorban az otthoni 
m unkában m utatkoznak meg. A továbbképzés eredm ényét elsősorban a m unkán 
kell lemérni. Az illetékes szerveknek figyelemmel kell kísérniük, el kell ism er
niük ezt a fejlődést, amely — mégegyszer hangsúlyozom — elsősorban nem  a fel
szólalások számában, hanem  az iskolai m unka eredm ényeiben m utatkozik meg.

Az ideológiai továbbképzés nagyrészt a konferenciavezetőkön áll, vagy bu
kik. A hallgatók vélem ényére támaszkodva javaslom  hogy a Művelődésügyi 
Osztály továbbra is legyen igényes a konferenciavezetők kiválogatásánál. Kon- 
ferenciavezetőink az idén kivívták m aguknak a hallgatók megbecsülését, s am i 
ennél is fontosabb, megbecsülést terem tettek  tárgyuk iránt. Ezt a helyzetet 
állandósítani kell. Ennek érdekében javaslom, hogy a Művelődésügyi Minisz
térium  rendezzen 2—3 hónapos propagandistaképző tanfolyamokat. így  az okta
tás kiszélesítése következtében jelentkező propagandista igényt is biztosítani 
lehet. Konferenciánk nagyobb része még hátra  van. Közös m unkával csökkent
sük a meglévő hibákat, növeljük eredm ényeinket. M utassuk meg, hogy méltók 
vagyunk pártunk  bizalmára. Jó  ideológiai m unkával járu ljunk  hozzá a pedagó
gusok megbecsülésénék fokozódásához.

KOVÁCS JÓZSEF
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Az új felsőtagozati tanterv elvi alapjairól

1958. január 7-én Miklósváry Sándor elvtárs, a Művelődésügyi M inisztérium 
Általános Iskolai Főosztálya Oktatási Osztályának vezetője ta rto tt előadást az 
új felsőtagozati tan terv  elvi alapjairól, a Megyei Tanács Művelődésügyi Osztálya 
által nevezett ált. isk. igazgatók tanfolyamán.

Előadásából az alábbiakban részleteket közlünk:
„Az általános iskolák új tanterve készítésének folyam atában, e nagyjelentő

ségű m unka első szakasza azzal zárult le, hogy az 1956—57. iskolai évben az 
általános iskola I—IV. osztályaiban áttértünk  az új tan terv  — s ennek alapján 
készült új tankönyvek — szerint folyó nevelő-oktató m unkára. Napirenden van 
e folyam at második részének lezárása: az ú j 'ta n te rv  bevezetése az általános 
iskola V—VIII. osztályaiba. A tan terv  elkészült és a bevezetés ütem ének m eg
felelően készülnek az új tan terv  alapján az új tankönyvek is. A felső tagozatban 
az új tan tervre való áttérés nem azonos módon történik az alsó tagozatéval. 
Az egyes tantárgyak jellege, természete, az áttéréssel szükségképpen együttjáró 
— tanár és tan ítvány számára egyaránt jelentkező — zökkenők m inim álisra való 
csökkentése m egkívánja a fokozatos bevezetést. Eltekintve néhány tantárgy 
speciális helyzetétől és néhány kihasználandó lehetőségtől, az 1958—59. iskolai 
évben pedig általában az V—VI. osztályokban, az 1959/60. iskolai évben pedig 
általában a VII—VIII. osztályokban térünk  át az új tantervekre.

A tan terv  elvi alapjainak kifejezésében egyrészt szükséges felidézni a tan 
terv  fogalmi jelentőségének lényegét, m ásrészt helyes és kívánatos az általános 
iskola 10 éves m últjára — tantervi szempontból — visszatekinteni.

A tanterveknek biztosítaniok kell, hogy a tanulók alapos, szilárd és rend
szerezett ism ereteket sajátítsanak el, ehhez viszont az szükséges, hogy pontosan 
körülhatároljuk a m egtanulandó ismeretanyagot, a tények és általánosítások, 
szabályok, törvények rendszerét. A tanulóknak az általános iskolát úgy kell 
elhagyniok, hogy a term észet- és társadalom tudom ányokból megfelelő alap
ism eretekkel rendelkezzenek. A szilárd ism eretek elsajátítása viszont meg
követeli, hogy az új tantervekben az ism eretanyagot úgy válogassuk ki és az 
egyes osztályok között úgy osszuk el, hogy azt valóban magukévá tehessék a 
tanulók, tudásuk fejlődése m ellett kialakulhassanak bennük azok a készségek 
is, am elyekre a m indennapi életben és további tanulm ányaikban egyaránt 
elengedhetetlenül szükségük van. Általános iskoláinknak az életre kell nevelniük 
az ifjúságot. Ezért követeli — igen helyesen — m ár az 1954. évi februári pót
határozat — amely a közoktatás helyzetéről és feladatairól szól és amely köz- 
oktatásügyünk középponti feladatát az állandó jellegű és szervesen felépített 
tantervek kidolgozásában és fokozatos bevezetésében jelölte meg, hogy az új 
tan terv  a vulgáris, sem atikus tárgyalási mód, az erőszakos aktualizálás és az



üres „átpolitizálás“ leküzdésével, a term észet és társadalom  törvényeinek és 
törvényszerűségeinek helyes kifejtésével adjon lehetőséget a tanulók tudom á
nyos világnézetének kialakítására. Nem elégedhetünk meg azonban azzal, hogy 
az ifjúság csak tudja, ism erje ennek a világnézetnek elveit. Már az iskolában 
szervezett lehetőséget kell adnunk arra, hogy a tanulók ezeknek az elveknek 
megfelelően cselekedjenek. A társadalom  hasznos polgáraivá kívánjuk őket ne
velni, korán szoktassuk tehát őket hozzá, hogy társadalm ilag hasznos m unkát 
végezzenek. Ennek érdekében az új tanterveknek az elm élet1 és gyakorlat szo
ros egységében kell biztosítaniok, meg kell állapítaniok a legfontosabb techni
kai és technológiai alapism ereteket, rögzíteniök kell a kötelező kirándulásokat, 
term elési gyakorlatokat, kísérleteket, hogy ezek segítségével lehetővé tegyék 
ifjúságunk tájékozódását a m odern nagyiparban és mezőgazdaságban.“

Az előadó visszatekintve értékelte az 1946-o.s és az 1950-es tantervet, m ajd 
a harm adik új tantervről a következőket m ondotta:

„Az általános iskola új felső tagozati tanterveinek kialakításánál a tantervek 
mind világnézeti mind pedagógiai megalapozottságnak biztosítására törekedtünk. 
Természetesen a politikai és pedagógiai koncepció azt is jelenti, hogy az egyes 
tantárgyak szervezése, osztályonkénti elhelyezése, az oktatási anyag kiválasz
tása és felépítése feleljen meg az általános iskola célkitűzésének és feladatainak. 
Törekedtünk a m axim alizm us óratervi és tantervi okainak megszüntetésére, az 
erkölcsi- világnézeti nevelés lehetőségeinek biztosítására, a politechnikai okta
tás érvényesítésére az egyes tantárgyak anyagában. Fő feladatnak tek in tettük  
a tananyag mennyiségének csökkentését, rendszeresebb, logikusabb, a tanulók 
életkorának megfelelőbb elrendezését. Ezzel a gyakorlásra, készségfejlesztésre 
fordítható idő növelése m ellett a logikus gondolkodásra való nevelést k ívántuk 
biztosítani.

Az egyes tantárgyak oktatási anyagában az általános műveltség alapjaihoz 
tartozó olyan ism ereteket választottunk ki, amelyek

a) korunk — term észettudom ányos és technikai viszonylatban egyetemes, 
a hum án tárgyak viszonylatában döntően hazai — művelődési anyagának leg
lényegesebb részét képezik.

b) legfontosabbak egyrészt abban az esetben, ha a tanulók tovább nem  ta 
nulnak, másrészt alapvetőek a továbbtanulás szempontjából,

c) 'ismereteink mai állása szerint nem követelnek az adott életkorú tanulók
tól erejüket meghaladó teljesítményeket,

d) a gyermek pszichológiai sajátosságait is figyelembe véve a legkedvezőbb, 
lehetőségeket tartalm azzák a m indenoldalú nevelés tekintetében.

Az általános iskola felső tagozatának új tanterve az 1950. évi tantervvel 
szemben tantárgyi (elhelyezési) és óratervi változtatásokat is tartalmaz:

a) A z  V. osztályban elhagyja az élettelen természet tanítását, m ivel ennek 
anyaga előfordul egyrészt az alsó tagozat term észetrajzi tárgyú olvasmányaiban, 
m ásrészt a felső tagozat különböző tantárgyainak anyagában. Helyette a növény
tan-álla ttan  tan ítását m ár az V. osztályban m egkezdjük s ezzel a biológiai tá r
gyakat négy éven át tanítjuk.

b) A politechnikai oktatás fejlesztése a tanulók gyakorlati irányú ism eretei
nek és készségeinek alakítása érdekében új tantárgyként „gyakorlati foglalko
zásokat“ vezetünk be.

c) A  későbbiekben bevezetésre kerülő erkölcsi ism eretek  előkészítése érde
kében biztosítottuk e tárgy helyét az óratervben osztályfőnöki órák beállításával.



Az általános iskolák új óraterve a következő:

Tantárgyak: O s z t á l y o k :

V. VI. VII. V III.
M agyar nyelv és Írod. 8 6 5 4

irodalom 4 3 3 2
nyelvtan 4 3 2 2

Történelem — 3 3 2
Orosz nyelv 3 3 3 3
Szám tan és m értan 5 5 4 .4
Fizika — — 3 2
Kémia — — — 3
Növény-állattan- és egészségtan 2 2 2 2
Földrajz 2 3 2 2
Rajz 2 2 2 2
Ének 2 2 2 2
Testnevelés 2 2 2 2
Gyakorlati foglalk. 2 2 2 2
Osztályfőnöki óra 1 1 1 1

Heti órák száma 
összesen: 29 31 31 31

Az egyes tantárgyak tanterveinek  rövid jellemzése:
Magyar nyelv- és irodalom. Csökkentettük a nyelvtan elméleti anyagát, arra  

törekedtünk, hogy az általános iskolában sokoldalú gyakorlással tegyenek szert 
a tanulók a nyelvtani ism ereteik tudatos alkalm azására, helyesírási készségre. 
Az irodalom tanításának jellege az általános iskolában az irodalomolvasás. Elve
te ttük  az eddig túlságosan érvényesülő irodalom történeti és irodalomelméleti 
jelleget. A tantervben gazdagabb le tt a népköltészeti anyag, a klasszikus ifjúsági 
irodalom alkotásai, szerepet kapott a szülők, a család irán ti szeretet és a barát
ság nevelőerejű irodalm i ábrázolása, a haza szép tájainak  költészete. Közép
pontba kerülnek azok a művek, am elyekben a nép hazaszeretete, honvédő hő
siessége ju t kifejezésre. Olyan írókat, költőket állítunk előtérbe, akiknek az adott 
életkorban feldolgozható alkotásait a haza szeretetére, a társadalm i haladás irán ti 
fogékonyságra nevelnek. A tárgy  esztétikai-erkölcsi nevelő erejének hangsúlyo
zásával azt akarjuk  biztosítani, hogy az irodalom tanítása ne váljon egyrészt sti
lisztikai példatárrá, m ásrészt a közvetlen politikai tö rténet szimpla illusztrációs 
anyagává.

Történelem. Tananyaga eddig , inkább csak kész általánosításokat nyújto tt, 
ami ellentm ond az ismeretszerzés m ódjának és m eghaladta a tanulók értelm i 
képességét. Az új tan terv  az eseményességet, a fontos történelm i események, 
történelm i tények ism ertetését állítja előtérbe, ezzel megfelelő konkrét anyagot 
nyú jt az általánosítások elvégzéséhez. Az eseményesség, a történelm i tények elő
térbe állítása szükséges azért is, hogy a történelem  erkölcsi-politikai nevelőere
jé t érvényesíteni lehessen.

A történelem  keretében biztosítottuk a VIII. osztályban az alkotm ánytan 
tanítását, hogy a tanulók m egism erjék társadalm i berendezésünket, fejlődésün
ket és a legfontosabb állam polgári kötelességeket és jogokat.

Orosz nyelv. Az általános iskolai orosz nyelv oktatása az eddigiekben nem  
tudta kielégítően betölteni feladatát. Az új tantervben a m aximalizmus meg
szüntetésén keresztül biztosítjuk, hogy általános iskoláinkban is m egtaníthassuk
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az orosz nyelv szóbeli és írásbeli m egértésének és használatának alapjait és elő
segítsük a Szovjetunió, a szovjet nép, a szovjet ifjúság életének megismerését.

Földrajz. E tárgy  m axim alizm usát azáltal szüntettük meg, hogy a tananya
got az V—VIII. osztályban osztottuk szét (ezzel elértük, hogy a gazdaságföldrajzi 
és általános földrajzi anyag a VIII. osztályba kerü lt), csökkentettük a m egtanu
landó földrajzi nevek számát és elhagytunk több bonyolult földrajzi összefüggést.. 
A hazafias nevelés szélesebb alapokra helyezését is kívánjuk szolgálni azzal, hogy 
a VIII. osztályban visszatérünk a haza földrajzára.

Növénytan-Állattan-Egészségtan  A tanulók értelm i fejlettségét meghaladó 
rendszertani felépítés helyett a gyermek környezetének élővilágából kiindulva 
és fokozatosan távolabbi területek  élővilágának ism ertetése felé haladva leíró 
biológiát adunk, ezzel megalapozzuk a növény- és állatvilág rendszertani felépí
tésének és fejlődésének m egértését, m elynek tan ítására a VII. osztályban kerü l 
sor. A megtanulandó növények és állatok kiválasztásánál törekedtünk, hogy a 
mezőgazdasági term elés szempontjából számbajövő növényeket és állatokat meg
ism erjék a tanulók.

Az egészségtan anyagának összeállításakor az egészséges életm ódra való ne
velést ta rto ttuk  szem előtt.

Számtan-mértan. A számolási és szerkesztési készség fejlesztésére és a lo
gikus gondolkodás fejlesztése szempontjából fontos függvényfogalom megalapo
zására törekedtünk.

Elhagytuk az algebra rendszeres tárgyalását, s az algebrából csak annyit 
hagytunk meg, am ennyi szükséges az elsőfokú egyism eretlenű egyenlet m eg
oldásához. R edukáltuk a m értan  anyagát.- A rendszeres m értan  tan ítása a VI. 
osztály helyett a VII. osztályban kezdődik, az V—VI. osztályban előkészítő jel
legű, szemléletes m értan i tanítunk.

A fizika  anyaga is csökkent. E lm aradt pl. a gyengeáram  és a rádióaktivitás 
tárgyalása, terjedelem ben csökkentettük a hangtan tanítását, csökken a tanítandó 
fogalmak száma. A politechnikai képzés fejlesztése érdekében alaposabban tá r
gyaljuk a term elés-és technika szempontjából legfontosabb gépeket és berende
zéseket. Különös figyelfnet szentel a fizika tan terve az energia, a m unka és tel
jesítm ény kérdéseire; a mechanikai, hő- és elektromos energia átalakulásának 
ismertetésére.

Kémiában  a szervetlen kém iát a sav-lúg-só csoportosításában tárgyaljuk. A 
szerves kém ia eddigi elméletieskedő, a vegyületeket egymásból szárm aztató tá r 
gyalása helyett a gyakorlatilag fontos vegyületeket állítjuk előtérbe, s azokat leíró 
módon tárgyaljuk. Az egyes anyagok, vegyületek tárgyalása hangsúlyozottan a 
gyártás és felhasználás szempontjából történik; részletesebben foglalkozunk a 
kénsav, a vas, az alum ínium , a cukor és a szeszgyártással.

Rajzban  a művészeti nevelés túlzó követelései, a korai térábrázolás és a 
festő feladatok túlsúlya helyett a rajzi képzést állítjuk előtérbe. Lehetővé tesz- 
szük népm űvészetünk gazdag formakincsének megismerését; ezzel a tanulókat 
a nemzeti díszítő ízlés irányába indítjuk el. A gyakorlati nevelés érdekében visz- 
szaállítjuk a rajzban a magyarázó rajz m unkakeretét.

Énekben  a hangjegyről való olvasás erőltetése és a túlzottan zenetudom á
nyos jellegű igények helyett a dalolás, a szép éneklés kerül előtérbe. Csak így 
érvényesíthető a zene nevelőhatása. A népdaloknak és a tényleges éneklésnek 
helyet biztosítva előkészítjük zenei nyelvünk megértését.

A VII—VIII. osztályokban is heti 2—2 órára em eljük az énekórák számát.
Testnevelés. A testnevelés tan terv i anyagát csökkentettük néhány nehezebb 

mozgásanyag elhagyásával és törekedtünk arra, hogy a tárgyi feltételek megle
hetős nagy hiányosságaival szemben is a tan terv  reális legyen.
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Gyakorlati foglalkozás. Üj tan tárgy  az általános iskolában. Feladata, hogy a 
tanulókat megismertesse a term elésben és a m indennapi életben legáltalánosab
ban használt kéziszerszámok és eszközök kezelésével, kifejlessze a term elés és a 
m indennapi élet szempontjából legalapvetőbb gyakorlati jártasságokat és kész
ségeket, ezzel hozzájáruljon a politechnikai oktatás megvalósításához.

A gyakorlati foglalkozások tantervének készítése során tekintettel voltunk a 
jellegzetesen ipari, illetve mezőgazdasági jellegű vidékek hefyi igényeire és lehe
tőségeire, valam int a fiúk és lányok gyakorlati nevelésének és pályaválasztásá
nak sajátosságaira. Ezért a gyakorlati foglalkozások tan tervét kétféle változatban 
készítettük el: m űhelygyakorlatok és mezőgazdasági gyakorlatok kidolgozásával, 
m indkettőben a lányok számára megfelelő -női kézim unka beépítésével.

Ezekből az alaptantervekből a helyi lehetőségeket figyelembe véve az egyes 
iskolák helyi tanm enetben dolgozzák fel az általuk tan íto tt anyagot úgy, hogy 
a politechnikai képzés szempontjából jelentős gyakorlati készségeket a mezőgaz
dasági és ipari vidékek iskoláinak tanulói, illetve a fiúk, lányok egyaránt elsa
játítsák. A műhelygyakorlatok keretében a fa és fém kézieszközökkel való meg
m unkálása és egyszerű elektrotechnikai szerelés; — a mezőgazdasági gyakorla
tokban növényterm elési és egyszerű állattenyésztési m unkák szerepelnek; — 
m indkettőben a lányok számára a fa- és fémm unka, a mezőgazdasági m unka és 
az elektrotechnikai szerelések elemei m ellett a szabás, varrás és a háztartási 
m unka is helyet kapnak.

Befejezésül arról beszélt M iklósváry elvtárs, hogy a m inisztérium  m ár az al
sótagozati tan tervek  készítésekor is fontosnak tarto tta , hogy abban a gyakorló 
pedagógusok minél nagyobb rétege vegyen részt Ezt a célt szolgálta a tan terv  
kísérleti kipróbálása is. A felső tagozati tan terv  kísérleti kinróbálását ellenfor
radalm i események m egzavarták, a gyakorló pedagógusok véleményének bekap
csolása azonban itt  is m egtörtént.

MIKLÓSVÁRY SÁNDOR
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Család és iskola*

A gyermek hetedik életévében kerül iskolába. Itt az eddig főként alkalom- 
szerű és a legtöbb esetben alig tudatos családi nevelést a rendszeres, határozott 
céllal történő iskolai nevelés váltja fel. A naponkénti iskolábajárás, a tanítási 
órák komoly m unkát követelő ism eretanyaga, az ünnepélyek, az úttörő élet, a 
sportversenyek, a kirándulások és játékok egymást kiegészítő folyam atosan és 
fokozatosan fejlesztik ki a tanulók különböző képességeit, biztosítanak m ara
dandó nevelőhatásokat a szocialista iskola célkitűzéseinek megfelelően.

Az iskola azonban nem képes a 7—14 éves gyermek összes nevelési prob
lém áit megoldani, hiszen a tanulók idejük legnagyobb részét továbbra is családi 
körben töltik. Sőt, az iskola még a saját feladatait sem teljesítheti jól — a szü
lők segítsége nélkül. Az iskolai m unka ugyanis nem  korlátozódik csupán a köz
vetlen tanterm i foglalkozásokra, hanem  részben áttevődik az otthonra. Ez pe
dig legalább akkora felelősséget ró a szülőre, m int a tanítóra, tanárra. Nem 
vállalni, m ásra áthárítan i ezt a felelősséget nem  lehet: minden szülő csak ak
kor okolhatja eredm énytelenségért az iskolát, ha ő maga m indent m egtett gyer
meke nevelése érdekében. S hogy a szülő valóban a legteljesebb segítséget n y ú jt
hassa, s hogy saját nevelőm unkája is tudatosabbá, rendszeresebbé váljék, együtt 
kell működnie az iskola nevelőivel, kölcsönösen tám ogatniok kell egymás m un
káját. Az együttm űködés azonban közös platform : azonos elvek és azonos célki
tűzések, sok esetben azonos módszerek alapján képzelhető csak el és vezet he
lyes eredményre. Ezért kell m eghatároznunk, m it vár az iskola a szülői háztól, 
s milyen jellegű nem lehet az édesapa, édesanya segítsége.

Általánosságban m indjárt meg kell állapítanunk, a szülői segítség, a szülői 
nevelés csak a tanuló feladataihoz, kötelességeihez kapcsolódhatik. Azt az é le t
form át kell tudom ásul vennie, tiszteletben tartan ia  és kialakulásában gyámolí- 
tania, am elyet az iskoláztatási törvények, az egyes iskolák m unkarendje és a 
tanulók fegyelmi szabályzata minden tanuló számára előírnak.

#

A tanuló legfontosabb feladata a pontos, rendszeres iskolábajárás. Ez gya
korlatilag azt jelenti, hogy m inden tanítási napon (a kirándulások, iskolai 
ünnepélyek napján is!) a tanítás (foglalkozás) megkezdése előtt negyed órával

* Ez az .összefoglaló jellegű írás nem nevelőknek szól, előadásvázlatnak szánjuk: 
helyi anyaggal kibővítve használják fel a negyedévi szülői értekezletek előadói! 
(Szerk.)
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m inden tanulónak az iskolában kell lennie. Ha sokkal előbb érkeznek — elég 
gyakori jelenség ez! — zavarhatják  egy m ásik tanulócsoport m unkáját, nevelői 
felügyelet hiányában rendetlenkednek, esetleg k á r vagy szerencsétlenség is tö r
ténhetik  (ablaktörés, ruhaszakadás, lábtörés, stb.). A késés és mulasztás viszont 
nemcsak tananyagban való elm aradást eredményez, hanem  súlyos nevelési 
következm ényekkel is járhat. A rendszeresen késő és mulasztó tanuló más te rü 
leten is pontatlanná, rendszertelenné válik, rászokik arra, hogy m unkáját n e  
vegye komolyan, feladatait ne végezze el jól, s ha a szülők még igazolják is az 
indokolatlan hiányzásokat — az iskola ellen létrejövő egyfajta cinkosság alap
ján  — rászoktatják gyerm eküket a felelőtlen hazudozásra, a szülők tud ta nél
küli iskolakerülésre, am elynek később, felnőtt korban, talán  komolyabb követ
kezményei is lesznek. Ezért ne engedjük meg az ok nélküli m ulasztást, ne ta r t
suk otthon gyerm ekünket ruhavásárlás, szüret, disznóölés vagy éppen vala
m ilyen m unka m iatt. Az iskolkerülést, lógást pedig — éppen gyerm ekünk érde
kében — a nevelőkkel közösen, kím életlenül leplezzük le!

*

A rendszerességet, pontosságot — nagy nevelési jelentősége m iatt — otthon 
is követeljük meg gyermekünktől. Pontosan tartassuk  be például az étkezések 
időpontját — am ennyire a körülm ények megengedik. De helyes, ha az étke
zésen kívül a tanuló egész otthoni életét szabályozzuk pontos időbeosztással, 
napirenddel. A napirendet a szülő a nevelővel m inden évben beszélje meg (év 
eleji szülői értekezleten) és javasolja a tanulónak, de a tanuló állítsa össze, 
változtasson ra jta , ha a változtatás indokolt és szükségszerűségét, ésszerűségét 
meg tud ja m agyarázni. Ügyeljünk arra, hogy a napirend engedjen lehetőséget 
a játékra, szórakozásra is, egyébként pedig tükrözze az egész napi elfoglaltságot 
reggeltől a lefekvésig. A tanuló által elfogadott és szentesített napirendet aztán 
követeljük meg, eltérést csak kivételes esetben engedjünk, de ne legyünk tú l 
m erevek sem (ha például a szülőkhöz vendégek jöttek, engedjék m eg gyer
m eküknek, hogy egy órával tovább fennm aradhasson, m int a napirend m eg
engedi, stb.).

*

A tanuló legfontosabb otthoni tevékenysége házi feladatainak elkészítése, 
előkészülés a következő órákra. A házi feladatok az iskolában m egértett anyag 
további elm élyítését és begyakorlását jelentik. Ezért, az eredm ények szempont
jából, az otthoni tanulás a legfontosabb iskolai kötelesség. Minden m ás elfog
laltság (szórakozás, házi m unkák, séta, mozi, külön egyesületi sportfoglalkozás, 
külön zene- és énektanulás, stb.) csak ehhez igazodhatik. Követeljük meg 
tehát, hogy gyerm ekünk otthoni idejének egy részét (napi két-három  órát —• 
napirendje szerint) tanulással, házi feladatainak elkészítésével töltse. Biztosít
sunk számára állandó helyet (tanuló sarkot) asztallal, polccal, hol zavartalanul 
dolgozhat, tanulhat, tanszereit, könyveit elhelyezheti. Lehetőleg ne a szabadban 
tanuljon — akkor sem, ha jó idő van. A szabadban való tanulás ugyan egész
ségesebb, de eredm énytelenebb is, m ert a tanuló figyelme sokkal csapongóbb, 
nem  képes olyan intenzíven feladataira figyelni, m int a szobában. A kertben, 
udvarban vájó tanulást csak akkor engedjük meg. ha gyerm ekünk hangos tanu
lással eredményesebben tud felkészülni óráira (pl. költemények, idegen szavak 
tanulása).
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Ellenőrizzük gyerm ekünk m unkáját, győződjünk meg arról, valóban tan 
tárgyaival foglalkozik-e, nincs-e például füzetes regény a tankönyvben, ellen
őrizzük, hogy valóban jól elkészült-e a következő napra! Nem lehetünk eléggé 
fárad tak  ahhoz, hogy ez az ellenőrzés elm aradjon! Vigyázzunk azonban arra, 
hogy gyerm ekünk önérzetét ne sértsük meg, ne faggassuk rendőrként, hanem  
érdeklődjünk baráti hangon m unkájáról! A szigorú számonkérést és beszámol
tatást. csak akkor alkalmazzuk, ha erre szükség van (ha rájövünk, hogy gyer
m ekünk nem  tanul rendszeresen). Vegyük komolyan, ne kicsinyeljük le még 
az elsősök m unkáját sem. A felnőtt rendszerint könnyen m egállapítja, hogy az 
összeadás m űvelete kétjegyű számmal semmiség. Természetesen van ennél nehe- 
zeb feladat is, de az elsős, másodikas számára a legegyszerűbb összeadás is van 
olyan nehéz, m int az integrál a főiskolás számára. Az általános iskola jelenlegi 
tananyaga éppen elég nehéz, sok m unkát kíván néha m ég a felnőttektől is, sem 
hogy lekicsinyelhetnénk. A házi feladatokkal kapcsolatban egyébként még a 
következő problém ák adódhatnak:

Ha a tanuló az iskolában figyelt, bekapcsolódott a közös m unkába, meg kel
le tt értenie az anyagot, á így a házi feladat elvégzése sem jelen thet számára 
m egoldhatatlan problém át, önállóan is el kell tudni készülnie a következő 
órákra. Ezért általában nincs szükség arra, hogy segítsünk neki, vagy m ás 
tanulók segítségét igénybe vegyük. K ét vagy több gyerek közös tanulása külön
ben sem szerencsés megoldás, m ert a tanulásból legtöbbször csak közös játék, 
beszélgetés, időlopás lesz.

Ha azonban a tanuló önállóan nem tud ja megoldani feladatait, nem  tud ja 
m egtanulni a leckéjét, m ert az iskolában nem  érte tte  meg (rendszerint a figyel
m etlen vagy gyengébb tanulóknál fordul elő), segítsünk: m agyarázzuk el a fel
adatokat, vezessük rá, hogy megértse, de ne m i készítsük el helyette az írás
belit, inkább ne legyen kész a feladat. Az írásbeli feladatok célja a gyakorlás, 
s nem  a szülőnek kell a számolást gyakorolnia. Ha a szülő oldja meg a házi 
feladatokat, a tanuló készségei nem  fejlődnek, de füzetére esetleg jó osztály
zatot kap, m unka nélkül szerzett látszateredm ény birtokába ju t, a legtöbb eset
ben pedig a szülőt éri váratlan  meglepetés: gyerm eke a füzetbe ír t jó jegyek 
ellenére is gyenge évvégi osztályzatot kap, m ert az iskolában nem  boldogul. Ne 
segítsünk rendszeresen, a rendszeres segítség, agyondédelgetés a gyermek ön- 
állótlanságához vezet.

Ha a szülő neon tud megfelelő segítséget adni az a rra  rászoruló gyerm e
kének (m ert pl. ő maga sem járatos a nyelvtanban), kérje meg az osztály- 
főnököt, aki egy jobb tanulóval, korrepetálással esetenként segítséget tud  nyúj
tani. E rre azonban csak akkor kerü lhet sor, ha a tanuló m indent m egtett az 
eredményes tanulás érdekében (pl. ha nem  lusta, figyelm etlen az órán, ha az 
otthoni időt nem játékkal tölti el, stb.).

A házi feladat elvégzéséhez feltétlen biztosítsunk megfelelő időt, közben 
ne zökkentsük ki a tanulót különböző feladatokkal (..hozz egy csomag ciga
re ttá t“ , „vágj egy kis fá t“ , stb.). Az ilyen apró feladatokkal, vagy hosszabb időt 
igénylő m unkával (pl. állatok etetése, favágás, szénlapátolás, stb.) csak akkor 
bízzuk meg gyermekeinket, ha leckéjükkel m ár elkészültek. Nevelési és lélek
tani szempontból egyaránt indokolt is, hogy a tanulást fizikai m unka kövesse. 
Azt azonban ne felejtsük el, hogy még a 12—14 éves gyerm ekeknek is a tanulás 
a  legfontosabb feladatuk. Hosszan tartó, nehéz m unkával ne terheljük  tú l őket!
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Vasárnap — egy rövid, ismétlő jellegű szorgalmi időn kívül — ne foglal
kozzék az általános iskolás tanuló tanulással! A hétfői órákra szombaton készül
jön fel!

A házi feladat nemcsak írásbeli m unkát jelent, hanem  a sokkal több szó
beli lecke m egtanulását is (történelem, földrajz, biológiai tárgyak, stb.). A szám
tant, a nyelvtant is tanulni kell, tehát nem elég, ha a tanuló csak a kijelölt pél
dákat oldja meg. Először azonban helyes, ha az írásbelivel készül el, azután a 
szóbelivel. Ha a tanulónak valam ilyen problém ája van a tanulandó anyaggal 
kapcsolatban, ha a szülőnek is soknak tűnik gyermeke m unkája (pl. sok az írni- 
való), ne a tan árt szidjuk a gyermekkel közösen (a szülőknek kötelessége a 
nevelők tekintélyének óvása), hanem  beszéljünk az osztályfőnökkel, érdeklőd
jünk  és hívjuk fel a nevelők figyelm ét is az esetleg túlm éretezett feladatokra.

A tanulók m unkájának eredm ényét illetően kétféle szélsőséges álláspont
tal találkozunk. A szülők egy része —- talán a régi népiskolai tananyagra vissza
emlékezve — megelégednék azzal, ha ma is csak az írást, olvasást és a számolási 
alapm űveleteket tanítanók. „Nem akar az én fiam  ügyvéd lenni“ — halljuk az 
obiigát m egállapítást — „az a fontos, hogy átm enjen“ . Könnyű s tetszetős lenne 
e nézet tarthata lanságát bizonyítani. I tt csak azt szeretnők m egkérdezni e 
felfogás kis számú híveitől: nem szülői kényelem szeretetből vagy gyerm ekük 
sorsa iránti érdektelenségből elégszenek meg a gyenge eredménnyel, a közép- 
szerűséggel?

De helytelen a másik felfogás is — s ez a gyakorlatban m indennapibb —, 
am ikor a szülő, akár önérzetből, akár azért, hogy gyerm ekét felvegyék a közép
iskolába. kiváló eredm ényt akar produkáltatni gyengébb képességű gyerm e
kével. A tanulók adottságai közismerten nem egyformák. Minden gyermekből 
lehet következetes neveléssel kitűnő szakem bert nevelni, de nem lehet minden 
tanulóból kitűnő orvost is nevelni. Az egyik tanuló szellemi képességei m aga
sabbak, a m ásiknak kézügyessége, gyakorlati gondolkodása fejlettebb. Az első
ből esetleg jó m érnök válik, a másikból kitűnő vasesztergályos. Ezért teljesen 
helytelen, ha a gyengébb szellemi képességű tanulók életét azzal keserítjük, 
hogy m indig ötösöket várunk tőlük, am ikor nekik nagyon becsületesen meg kell 
dolgozniok a hárm as osztályzatért is. Nagy nevelési hiba olyan követelm ényt 
állítani a gyermek elé, am elyet becsületes m unkával nem érhet el. De helyte
len a kitűnő tanulótól is m indig ötösöket várni, s a hárm as-négyes jegyekért 
különböző kedvezm ényeket megvonni (mozi. olvasás, zsebpénz, stb.). A kitűnő 
tanuló is lehet „rossz form ában“ , neki se m indig sikerül — a legjobb szándékot 
és készülést feltételezve — kitűnőre felelni. (A jó szakem ber édesapa is mellé
fog néha!) Nem szerencsés a jó feleletekért, kitűnő vagy jeles évvégi bizonyít
ványért különböző ju talm akat (kerékpárt, fényképezőgépet), pénzt (minden 
ötösért öt forintot) kilátásba helyezni. A jó tanulás m inden tanulónak köteles
sége és becsületbeli dolga. De jutalm azzuk meg a tanulót utólag, ha jó eredm é
nyeket ért el. Ha viszont m egígértük a kerékpárt, legyünk következetesek, és 
adjuk is meg, s ne olcsóbb ajándékot vegyünk helyette.

Itt szólunk a büntetésről is. Szükség van rá, ha gyerm ekünk m ásként nem 
szedi össze magát. Mielőtt azonban a hanyagságért járó  büntető szentenciákat ki
mondanék, győződjünk m eg pontosan arról, m iért büntetünk, nem lehetne-e 
esetleg más módszerrel biztosabb eredm ényt elérni. Ha ugyanis a büntetés ha
tástalan marad, m ert a tanuló mégis elégtelent kap két tárgyból félévkor, lehe
tetlen helyzetbe kerülünk, tehetetlenek vagyunk, szülői tekintélyünk csorbát
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szenvedett. A leghelyesebb, ha gyerm ekünk tanítójával, osztályfőnökével beszé
lünk, s közösen próbálunk segíteni. Néha elég a komoly beszélgetés, a hiba be- 
láttatása, vagy a hanyatlás okainak m egszüntetése (pl. a rossz társaság leépí
tése). Ha azonban büntetünk (különböző kedvezmények megvonásával, társa
ságtól, egyesületi sportcsapatban való részvételtől eltiltással stb.) következetesen 
tartsunk  is ki elhatározásunk m ellett s csak akkor függesszük fel a büntetést, 
ha határozott javulás tapasztalható. Veréssel ne büntessünk! A gyerek az isko
láért kapott szülői pofont nehezen felejti el, dacossá válik, s esetleg még határo
zottabban hanyatlik.

*

Ha gyerm ekünk jól elvégezte m unkáját, becsületesen m egtanulta napi lec
kéjét, adjunk lehetőséget neki, hogy jól tölthesse el szabadidejét is. A szabad
idő tartalm as megszervezéséről szintén a szülőknek kell gondoskodniok. Á ltalá
ban a következő lehetőségekkel számolhatunk:

Játék. A 7—14 éves gyermeknek sok mozgásra, ugrándozásra van szüksége. 
A m indennapi iskolai elfoglaltság viszont aránylag kevés mozgási lehetőséget 
enged, s ugyanígy meg van kötve a tanuló otthon is, ha a következő napra ké
szül. Ezért válik szinte féktelenné, ha teheti, s ezért kedveli azokat a játékokat, 
amelyek általában sok izommunkát, ügyességet követelnek (futball, stb.). Mi
vel a közösségi játékok vonzzák inkább, engedjük, hogy szabadidejében ilyen 
vágyait kielégítse. Ügyeljünk azonban arra, hogy csak a fejlődésének megfelelő 
társakkal játsszon. A néhány évvel idősebb barátok nem mindig hatnak rá  ked
vezően, s különösen nem akkor, ha a társaság erkölcsileg kifogásolható. Ezért 
m indig tud junk arról, hogy gyerm ekünk hol van, m it csinál! — Az úttörő-m oz
galom helyesen, a testi és szellemi fejlődést egyaránt elősegítő feladatok össze
hangolásával szervezi meg tagjai foglalkoztatását (úttörő-próbák, ú ttörő já té 
kok, stb.). Ha gyerm ekünk szívesen já r ezekre a foglalkozásokra, engedjük el 
bátran!

A kirándulások célja: mozgás a jó levegőn, a test edzése, a term észet meg
ismerése és megszeretése, kikapcsolódás a szellemi munkából, csönd, nyugalom. 
Az iskolának általában kevés lehetősége van arra, hogy tanulóit a mezőre, az; 
erdőbe vigye, ezért a kirándulások megszervezése főként a szülőkre hárul. Men
jen a család együtt, az édesapa és az édesanya vasárnaponként vállalkozzék 
esetleg egész napos term észetjárásra, ism erjék meg a környéket, a környék ne
vezetességeit (várakat, érdekes épületeket, régi templomokat, múzeumokat, nép
gazdaságunk érdekesebb objektum ait, forrásokat, hegyeket, barlangokat, stb.)! 
Neveljünk kirándulás közben is! Hívjuk fel gyerm ekünk figyelm ét az érdeke
sebb növényekre, tárgyakra, term észeti jelenségekre, m ondjuk el az egyes he
lyekhez fűződő m ondákat, figyelmeztessünk a tisztaságra, a term észet védelmére, 
m utassunk rá, milyen barbár dolog épületekre, padokra, fákra neveket vésni, 
stb. Az ilyen kirándulás valóban pihenést, szórakozást és tanulást is jelent, s a 
családi összetartozást bensőségesebbé, m eghittebbé teszi.

Mozi. Csak az iskola által engedélyezett és javasolt film eket nézzék meg 
gyermekeink. Ha lehet, a szülő előre tájékozódjék a film meséjéről. Az iskola 
tekintélyét növeli — s erre  a nevelés érdekében szükség is van — ha m indig 
megköveteljük az osztályfőnök engedélyét. Késői előadásra még felnőtt kísére
tében se engedjük gyerm ekünket, s helyes ha délután sem megy egyedül mo
ziba.
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Olvasás. A tanuló szabadidejének leghasznosabb felhasználása az olvasás. 
32—16 éves korban szívesen olvasnak is gyermekeink, általában ebben a kor
ban  a legnagyobb a könyvszomj."

A gyerm ek könyvéhségét ki kell elégítenünk. Az izgalmas olvasm ányokat 
szeretik általában, de nem  mindegy, hogy mifyen izgalm akat biztosítunk szá
m ukra. B ár a felszabadulás u táni könyvkiadás m egszüntette a ponyvák terjesz
tését, elég gyakori még m indig ifjúságunk körében a detektívregények, cowboy- 
históriák, lányoknál az érzelgős limonádé olvasása. De az ilyen olvasmányokon 
kívül is a kezükbe kerülhetnek olyan könyvek, amelyek a ponyvákhoz hasonlóan 
szintén helytelen irányban, károsan befolyásolják ifjúságunk fantáziáját. Nem 
m inden Gárdonyi, Móricz, Gergely Sándor, stb. regény való általános iskolás 
tanuló kezébe, bár tanultak  szemelvényt tőlük az iskolában. Legjobb ha az álta
lában ism ert írók szinte közism erten hasznos, ■ „örök értékű“-nek mondható 
ifjúsági könyveit olvassák tanulóink. Közelről sem törekedhettünk teljességre 
a következő — főként régebben élt —• írók felsorolásával: A rany János, Mik
száth, Jókai, Móra. Benedek Elek, Móricz. Defoe, K rúdy Gyula, Lestyán Sándor, 
Kipling, Katejev, Gajdar, M ark Twain, Verne Gyula, Polevoj, Illés Béla, IIjin , 
a m agyar és más népek meséi, a most kiadott ifjúsági könyvek, stb.

Ism erje a szülő is gyermeke olvasmányait. Ha lehet, előzőleg ő is olvassa el 
azt a könyvet, am elyet gyermeke kezébe akar adni, kérjen tanácsot gyermeke 
tanítójától, m agyar tanárától, kérje meg az igazgatót, hogy szülői értekezleten, 
szülők iskolája keretében az iskola nevelői tartsanak  előadást az ifjúsági iro 
dalomról, a jó olvasmányokról. A jó tan ár különben is ajánl könyveket tan ít
ványainak a m agyarral, történelemm el, földrajzzal, fizikával kapcsolatban.

Ajándékozzunk gyerm ekeinknek jó ifjúsági könyveket, tegyük lehetővé egy 
kis ifjúsági könyvtár összegyűjtését, ösztönözzük gyerm ekeinket arra, hogy ők 
m aguk is vásároljanak könyveket m egtakaríto tt pénzükön.

*

A tanulás u táni szabadidőben keressünk módot a rra  is, hogy elbeszélget
hessünk gyerm ekünkkel! Sokkal közelebb kerülünk hozzájuk, ha az ellenőrzésen 
kívül is érdeklődünk tanulm ányaikról, az iskoláról, olvasm ányaikról és ezernyi 
problémáikról. Beszélgessünk velük mai életünkről, jövőnkről, az ő jövőjükről, 
a pályaválasztásról és m indarról, am it a gyermek szívesen hallgat, amivel 
naponta foglalkozik. A nagyobb diákot — érdeklődésére — világosítsuk fel az 
em ber életével kapcsolatos biológiai kérdésekről is — term észetesen a gyermek 
fejlődésének megfelelő fokon és tapintattal. Á ltalánosságban azt jegyezhetnénk 
meg: a tanuló m inden kérdésére kapjon tárgyilagos felvilágosítást szüleitől, 
bárm ily kényesek lennének is kérdései. Nem baj, ha m agyarázatunkat nem 
■érti, s nem  kell m indenről tudom ányosan teljes m agyarázatot adnunk, de félre 
nem  vezethetjük, hazudni nem  hazudhatunk.

Nem bírálgathatjuk, nem  hazudtolhatjuk meg — bizonyos veszélyek nélkül 
— a tankönyvek állításait és a tan ár m agyarázatait sem, m ert gyerm ekünk 
nem  fog bízni bennük. Itt ú jra  szeretnénk em lékeztetni a bevezetőben m ár 
em lített elvekre: eredm ényes nevelés csak közös platform , azonos erkölcsi és 
politikai platform  alapján képzelhető el. Az iskola tananyagával, nevelési elvei
vel ellenétes szülői felfogások érvényre ju tta tása  sem m iképpen sem segíti, hanem  
nagym értékben gátolja az iskola m unkáját. Az ilyen, ellentétes hatások között 
vergődő gyerm eket nemcsak lehetetlen féladatok elé állítjuk  7—14 éves korában
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(hogy m aga döntse el, mi hát az igazság), hanem  elősegítjük kétszínűvé, bla- 
zirttá válását is. Ez pedig a szülőknek sem lehet célja.

E kérdést lezáróan néhány szót kell még szólnunk az ilyen beszélgetések 
módszeréről. Rendszert ne csináljunk belőle, ne gondolhassa a tanuló: „No, most 
jönnek az unalm as lelki fröccsök. csak bírd ki P ista.“ Alkalomszerűen kerü l
jenek elő a megfelelő témák, s hangulatilag is jól válasszuk meg az időpontot! 
Gyerm ekünk pedig érezze, hogy megbízhat bennünk, érdekel a problém ája és 
segíteni akarunk neki.

*

Feladata a szülőknek az is, hogy az iskolát — esetleg ifjúsági rendezvénye
ken keresztül — anyagilag is támogassák. Ennek a tám ogatásnak kerete a 
szülői munkaközösségi munka. Ne húzódozzunk ettől a m unkától, ne várjunk  
másokra, a mi gyermekeinkről van szó: a mi iskolánk könyvtárát kell gyarapí- 
tanunk, a mi iskolánk tanterm eit kell otthonosabbá tennünk képekkel, függöny
nyel, virággal, térítőkkel. Mindezt korm ányzatunk nem tűdja egyszerre biztosí
tani, hiszen a sok új tanterem  építése, a tatarozások, tanszerek s egyéb kiadások 
így is igen nagy részét emésztik fel állami jövedelm ünknek. Já rju n k  szívesen 
az iskolába! A szülői értekezletek, tanácsadások gyermekeink problém áit segí
tenek megoldani. S fogadjuk szívesen a családunkat látogató nevelőket is. Az 
eddigiekből is láthattuk, hogy csak közös m unkával tudunk jó eredm ényeket 
elérni. A tanév végén m ár késő szidni a nevelőt, iskolát, verni a gyermeket. 
Addig kell segíteni, amíg lehet.

Végezetül — m iután láttuk, hogy a szülői nevelés m iyen fontos része az 
iskolai nevelésnek — szóljunk néhány szót a szülők m agatartásáról is, hiszen a 
gyermek nem  m indig fogadja meg a szót, ha ezt a cselekedet, a felnőtt m aga
tartása nem igazolja. Hiába nevelünk az iskolában mértékletességre, az időseb
bek  tiszteletére, m unkára, hiába állítjuk példaképül Toldi Miklóst és ítéljük  el 
a képm utató Györgyöt, ha az édesapa elissza a keresetét, rendszeresen mulaszt 
a munkahelyén, ha otthon a tanuló állandó családi háborúk közepette él, ha a 
nagyszülőket senki sem becsüli a családban, ha a felnőttek, esetleg a gyermek 
sajá t szülei is, csalnak, hazudnak azért, hogy anyagi előnyökhöz jussanak, hogy 
kikerüljék a felelősségrevonást. Ezért van nagyon igaza M akarenkónak: 
„A legeslegfontosabb a szülők saját m agatartása. Ne gondolják, hogy csak akkor 
nevelik a gyermeket, am ikor beszélgetnek vele, tan ítják  vagy parancsolgatnak 
neki. É letük m inden mozzanatával nevelik, még akkor is, am ikor nincsenek 
otthon. Ahogyan önök öltözködnek, ahogy beszélgetnek másokkal vagy mások
ról, vagy örülnek, vagy búsulnak, ahogy barátaikkal vagy ellenségeikkel bánnak,, 
ahogy nevetnek, újságot olvasnak, mindez nagyon jelentős a gyerm ek életében. 
A gyermek lá tja  vagy megérzi a bánásmód legkisebb változását; észre sem 
veszik, hogy az önök gondolatainak m inden fordulata beláthatatlan  utakon elér 
hozzá. És ha önök otthon gorombák, vagy kérkedők, akkor m ár akár ne is gon
doljanak a nevelésre; ezzel m ár nevelték gyerm eküket, és roszul nevelték, s 
ezen m ár a legjobb tanácsok és módszerek sem segítenek. — A szülő igényes
sége önmagával szemben, tisztelete családja iránt, önellenőrzése minden lépés
nél: ez az első és legfőbb nevelési módszer.“

VÖRÖS JÓZSEF
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Gyakorlati tanács 
szöveges feladatok megoldására

Sokszor és sok szó esett m ár a szöveges feladatok megoldásának tanításáról. 
Sok tankönyv m inta feladat megoldásait láttam . Általában azzal zárul a gon
dolatmenet, am ivel Varga Tamás is zárja „Az egyenlet felállítása“ c. fejezetet 
az új I. osztályos tankönyvben:

„Van-e hát általános szabály egyenletek felállítására? Nincs. De vannak 
tanácsok . . Sok tankönyvben még ennyit sem mond a szerző. A Varga Tamás 
által felsorolt tanácsok közül egyet különösen fontosnak találok:

„Sokszor érdem es’ felhasználni a keresetten kívül más ism eretlen m ennyi
ségeket is, olyanokat, amelyek a keresett és az adott mennyiségekkel is kapcso
latban vannak, hidat terem tenek  köztük“ .

A következőkben arra  szeretnék egyszerű szabályt adni, hogy ezt a „hidat“ 
hogyan építhetjük fel. Persze igaza van Varga Tamásnak: nincs általános sza
bály, tehát ez a tanács sem lesz az. De használható az olyan feladat-típusokra, 
ahol három  mennyiség között van arányossági kapcsolat. Ezek a típusok a követ
kezők :

1. egyenletes mozgás: ú t =  sebesség-idő
2. egyenletesen változó mozgás: sebesség =  gyorsulás• idő

összeg3. százalékszámítás: százalékérték =  ----- — • százalékláb
100

4. áruszám ítás: érték =  egységár• mennyiség.
5. faj súlyszámítás: súly =  faj súly-térfogat.

(ötvényszámítás)
6. m unkaszám ítás: m unkam ennyiség =  munkasebesség • idő 

(munkasebesség =  időegység a la tt végzett m unka)
Nem hiszem, hogy kim erítettem  m ár a lehetséges típusokat. De talán  ennyi 

is elég ahhoz, hogy hasznosnak m inősítsük a következő egyszerű szabályt:

A három  mennyiség közül mindig a rra  állítjuk  fel az egyenletet, 
amely sem m int adat, sem m int kérdezett nincs megemlítve

a feladatban.

Természetesen — m int m inden munkafogáshoz — ennek az elsajátításához 
is gyakorlat kell, bárm ily egyszerű is.

Az is természetes, hogy ezzel a szabállyal. sem oldottuk meg a tanulók 
helyett a feladatot. De adtunk a kezükbe olyan fonalat, mely elvezetheti őket
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a  megoldáshoz, m ert elindítja őket egy határozott irányba és nem kell a sötét
ben tapogatózniuk kiindulópont után.

Nehézséget jelen thet a tanulóknál annak eldöntése, hogy egy m ennyiség 
adat-e vagy sem. Ennek m egvilágítására közlöm a következő feladat szöveget:

Egy küldöncnek jelentést kellett vinnie: A helyről B helyre. Az egész u ta t 
oda-vissza 14 1/2 óra a la tt já rta  meg, mégpedig úgy, hogy A-tói B-ig óránként 
30 km -es sebességgel, B-től A-ig pedig óránként 28 km-es sebességgel haladt. 
Határozzuk meg az A és B helyek közti távolságot. (Laricsev 1138.)

Kérdezzük az u tat: X
A dat a sebesség: 30 km/ó és 28 km/ó.
Látszólag az idő és adat: 14 1/2 óra. Ez azonban nem  közvetlen adat, m ert 

hiszen az oda és vissza haladás együttes időtartam a.
Eszerint az időre á llítjuk fel az egyenletet:

mivel idő 

menetidő oda 

menetidő vissza

_ út
sebesség

JÜ
30

tehát

! Az egyenlet :

2L\ 
28 I

X  , X

3Ő +  28 =
14,5

Ne ítéljük meg gyakorlati szabályunk teljesítő képességét ebből az egyszerű 
példából.

Bem utatok az egyes típusokra egy-egy bonyolultabb szövegezésű feladatot: 
1. Mozgási feladat:
A városból elindult egy kerékpáros, aki óránként v km -t halad, t óra m úlva 

ugyanezen városból u tána indul egy óránként vi km -t haladó motorkerékpáros. 
Hány óra m úlva és A várostól milyen messze éri utol a motoros a kerékpárost? 
(vi >  v) (Laricsev 1226).

a) Kérdezzük az időt: x  (t a menetidőnek csak egy része).
A dat a sebesség: vi és v
Tehát az egyenletet az ú tra  állítjuk fel:

A motoros ú jta : vix 
A kerékpáros ú tja : v - (x  +  t).
Az egyenlet: vix =  v (x +  t)

v t . . .x  =  —  -----  a motoros m enetideje j
vi — v

b)

útja v  • Vi • t
Vi — V

Kérdezzük az u ta t: x
Adat a sebesség: v és vi
Tehát az időre állítjuk fel az egyenletet:

v vi
v • vi • t

X  == -----------------
V I— v

az út,

. ! . x v ta motoros ideje: = -------
VI V l — V

*
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2. Százalékszámítási feladat:
Két üzemnek a terv  szerint 360 db szerszámgépet kellett készítenie. Az első 

üzem 112%-ra teljesítette a tervet, a második pedig 110%-ra, és így a két üzem 
egy hónap a la tt 400 db szerszámgépet gyártott. Hány szerszámgépet készített 
terven felül külön-külön a két üzem? (Laricsev 1166.)

Kérdezzük a %  értéket: x  és (40 — x)
Adat a %  láb: 12% és 10%.
Tehát az egyenletet az összegre állítjuk  fel, a 40 db terven felüli gép a

két %  érték összege: + 100 (4Q~ x > ^  360, x =  24 db.
12 10

Tehát a két üzem 24 db ill. 16 db terven felüli gépet készített.
3. Áruszámítási feladat:
m  rubelért kétfajta áruból d kg-ot vásárolnak. Áz egyik fajta ára a rubel/kg, 

a másiké b rubel/kg. Hány kg-ot vettek egy-egy fajtából? (Laricsev 1207.) 
Kérdezzük a mennyiséget: x  és d —-x  
Adat az egységár: a és b
Tehát az egyenletet az értékre állítjuk fel (m nem  adat, hanem a két érték 

összege):
a x -j- b (d — x) — m

m — bd , , ad — m
x = ------------kg  e s ------—r—

a — b a — b
4. Faj súlyszámítás:
Egy 87 g-os platinadarabot (fajsúlya 20,88 gs/cnrF) parafalapra erősítünk 

(fajsúlya 0,24 gs/cnr). Fajsúlyúk így együtt 0,48 gs/cm". Milyen nehéz a parafa
lap? (Laricsev 1173.)

Kérdezzük a súlyt: x
Adat a fajsúly: 20,88; 0,24; 0,48 gs/cmu
Tehát az egyenletet a térfogatra állítjuk fel:

a platina térfogata: 

a parafa térfogata;

Az egyenlet;

87 I
20,88

87
20,88

x

a test térfogata:

87 x 8 7 + x
20,88 0,24 0,48
1 87 +  x 2 x  8 7 - x

0.24
8 7 + x

0,48

0,48 0,48 0,48
85

5. M unkaszámítás:
Egy traktorosnak, hogy a tervét teljesíthesse, naponta „a‘- ha földet kell 

felszántania. Ő azonban a norm át napi ,.b" ha-ral túlteljesítve, t nappal a h a tár
idő előtt a terven felül még m ha földet is fel tudott szántani. Hány ha földet 
kellett felszántania a traktorosnak a terv szerint? (Laricsev 1221.)

Kérdezzük a m unkam ennyiséget: x
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A dat a munkasebesség: a, ill. (a +  b).
Tehát az egyenletet az időre állítjuk fel (t itt nem adat, hanem  a m unka

idők különbsége):
2L )terv — idő

a tényleges idő
a +  b, ) 
a (m +  at -)- bt)

Az egyenlet:
X x +  m
a a +  b

X =
b

6. ö tvény  számítás:
Kétféle fémből készült p gs ötvözet vízbe m ártva súlyából q gs-t veszít. 
M ennyit tartalm az az ötvözet az egyes fémekből, ha az első fémből p gs 

a vízben a gs-t, a második fémből pedig p gs b gs-t veszít a súlyából? (Lari- 
ćsev 1525.)

Kérdezzük a vegyített anyagok mennyiségét: x; p — x

Adat a faj súly: súly
súlyveszt. p

ax
P

Tehát az egyenletet a térfogatra állítjuk fel;

1 . fém térf.-a:
fajsúly _P p

2. p—x bp—bx
P P

az öntvény „
p/q=  P

Az egyenlet: az ötvözött fémek együttes térf.-a

, f ax  , bp—-bx az öntvény terf.-a ----- )---------------- q
P P

x _ r íS = h > gsUI.£Í*=S> g9
a—b a—b

A példasorozat lezárásaként nézzük még meg szabályunk teljesítőképességét 
az 1952. évi A rany Dániel verseny II. fordulójának egyik feladatán:

7. A  és B  5000 m-es távon versenyt futnak. Az első kísérletnél A  1 km  
előnyt ad B-nek és 1 perccel előbb ér célba. A második kísérletnél A  8 perc 
előnyt ad és 1 km -re van még a céltól, m ikor B  célba ér. Hány perc a la tt fu tja  
be A  és B az 5000 m-es távot? (Feltesszük, hogy a két versenyben nem  változik 
a futók sebessége.)
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Kérdezzük az időt: t: és t>
Adat a távolság: 5000 m
Tehát az egyenletet a sebességre állítjuk fel:

5000 5 000
C l  = ------------C 2 = - -------------

ti t‘2
Mivel a szövegben a sebességek között nincs közvetlenül kapcsolat meg

adva, a (ct és C2) sebességeket kétféleképpen fejezők ki és egyenlőségbe állítjuk.

C2 C2

I. futamban =  4000 m̂ert ß 4  (jqq m-t fut együtt /í-val)
t2 t i 4 - 1
Cl Cl

TT 5000 4 000 . . . AAA r . . n iII. „ ------- =  (mert A 4000 m-en fut együtt fí-vel
ti t2 — 8

A két egyenlet rendezve: 5 ti —}— 5 =  4 i-z ti = 1 5  perc.
5 12 — 40 =  4 ti ts =  20 „

Ez az egyenletfelállítás véleményem szerint könnyebb, m int a KML-ban 
ism ertetett bárm elyik verzió.

Persze néha lehetnek olyanok a példában megadott kapcsolatok, hogy sza
bályuk alkalmazása nehézkes, vagyis m ás u ta t választva egyszerűbb az egyenlet 
felállítása. Az ilyen nehezebb feladatokra azonban m ár csak akkor kerü l a sor, 
am ikor a tanulók gyakorlottabbak a feladatm egoldásban és nélkülözhetik azt 
a szellemi mankót, am it végeredm ényben szabályunk jelent.

P ár szót kell szólnom szabályunk használatának előkészítéséről is. Tanulóink
nak m ár im erniük kell a tárgyalt típusok képleteit. Ezekről a legegyszerűbb 
param éteres egyenletek gyakorlásakor beszéljünk és oldassuk meg őket a külön
böző betűkre.

Természetesen szóban is felírjuk valam ennyi összefüggést és számon kérjük.
Befejezésül megemlítem, hogy tanítványaim nál kedvező tapasztalataim  van

nak az ism ertetett gyakorlati szabály alkalm zásának értékéről.
Kérem  a kartársak  hozzászólását és később m ajd tapasztalataikról a tá jé

koztatást.
HITES FERENC
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Az iskolaközösség és az úttörőmozgalom
viszonya

A megújuló úttörőmozgalom m unkájában érvényre akarja ju tta tn i azokat 
az alapelveket, m elyeket a m últban ugyan hangoztattak, de napról napra meg
sértettek. A mozgalom vezetősége a szervezet felépítésében és a m unka ta rta l
m ában biztosítani akarja  az ifjúsági mozgalom jelleget. Megszünteti a csapa
toknak az iskolával való teljes összefonódását, m aradék nélkül érvényesíteni 
akarja  az önkéntesség elvét, s bár nem  hagyja figyelmen kívül, hogy a gyer
m ekek tanulók, akiknek iskolai m unkáját tám ogatni igen fontos feladat, elsősor
ban mégis az iskolai foglalkozásoktól különböző, kötetlenebb, a gyermekek 
szabad idejét felhasználó tevékenységgel törekszik az ifjúságból m indenoldalúan 
fe jle tt szocialista em bert nevelni. Bár közvetett módon, de éppen ezáltal tám o
gatja az iskola oktató-nevelő m unkáját.

A szervezet felépítésében és a foglalkozások anyagában nagym értékben 
tekintetbe veszik a tanulók életkori sajátosságait, vágyait, kívánságait. Meg
szüntetik a felnőttes, a gyermekek számára formális szervezeti életet és a moz
galom irányításában a túlzott központosítást. Nagy tere t engednek a helyi kez
deményezéseknek, a gyermeki öntevékenység kibontakozásának.

A mozgalom tagjaival szemben mind felvételükkor, m ind a későbbiek során 
határozott, de megvalósítható követelm ényeket tám asztanak.

Ezeknek az elveknek a megvalósítása azonban olyan következményekkel 
já r, melyek szükségessé teszik az iskola és a mozgalom viszonyának megvizsgá
lását és újabb rendezését. A felvetődő kérdések közül csak azt a néhányat emel
jü k  ki, m elyek a jelen fejlődési szakaszban a legfontosabbnak látszanak.

A mozgalom nagyobb önállósága, az iskolával való összefonódás megszün
tetése felveti a kérdést, milyen lesz a nevelőknek, a nevelőtesületnek a viszonya 
a mozgalomhoz?

Voltak és vannak m a is olyan törekvések, melyek a mozgalmat teljesen el 
akarják  szakítani az iskolától. Nem egy pedagógus maga is szívesen venné ezt, 
a m últ negatív tapasztalataira emlékezve. Ez a törekvés azonban helytelen 
irányba terelné a mozgalom fejlődését. Az ifjúsági szervezet nem nélkülözheti 
az iskola és az egyes nevelők pedagógiai segítségét. A mozgalomban tehát biztosí
tani kell az iskola befolyását, de nem olyan módon, hogy rendtartásilag  köte
lezzük az igazgatót és a pedagógusokat a csapat vezetésére. A csapat irányítása 
a Szervező Testület, tehát egy társadalm i szerv, ill. az úttörővezető feladata. Az 
irányító m unkát a M agyar Ü ttörők Szövetsége által kiadott irányelvek szerint 
végzik. A Szervező Testületnek az iskola igazgatója is tagja, s az itt végzett
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Tevékenysége ú tján  biztosítja befolyását a csapat nevelő m unkájában. Nagyon 
helyes, ha azok a pedagógusok, akik kedvet éreznek a mozgalmi munkához, 
céljaival egyetértenek és felkészültségük, koruk, egészségi állapotuk, stb. meg
engedi, hogy a csapatot, vagy a csapatnak egy részlegét vezessék, ezt a m unkát 
elvállalják. Ez esetben ugyanis közvetlenül biztosítjuk a helyes pedagógiai be
folyás érvényesülését.

Az igazgató és a nevelőtestület felelőssége tehát nem szűnt meg az ifjúsági 
mozgalommal szemben, csupán jellege változott: közvetlen kötelező vezetés he
lyett közvetett pedagógiai hatást, irányítást kell gyakorolnia rá.

A nevelőtestületnek szemmel kell tartan ia  azoknak a területi csapatoknak 
a m űködését is, m elyekben az iskola tanulói esetleg tevékenykednek. Ha a 
csapat életében hibát tapasztalnak, siessenek a vezetőség segítségére jó taná
csaikkal. Ha ez nem  já r  eredménnyel, tegyenek lépéseket az úttörőmozgalom 
vezetőségénél, vagy hivatalos szerveknél a hibák kijavítása érdekében.

Az önkéntesség elvét szigorúan tartsuk  be. Ez term észetesen nem  jelenti 
azt, hogy nem folytatunk propagandát az úttörőcsapatba való belépés m ellett, 
de ennek a propagandának sem lehet kényszerjellege. Hangsúlyoznunk kell ezt, 
mivel az ország nem  egy részében tapasztalunk hajlandóságot erőszakos tag
toborzásra.

Az önkéntes belépés eredményeképpen, továbbá mivel a mozgalom m eg
határozott követelm ényeket állít tagjai elé, a tanulóknak csak egy része lép be 
a csapatba. A követelm ények felállítása sok iskolában azt a téves nézetet erősí
tette meg, hogy az úttörőmozgalomból valam ilyen elit mozgalmat kell csinálni. 
Egynémely helyen ennek káros következm énye m áris jelentkezik. Az egyik 
iskolában pl. a jelentkező 120 tanuló közül csupán 20-at vettek  be a csapatba 
és a többit, m int úttörőnek alkalm atlant elutasították. Ehhez hasonló nem egy 
helyen történt. Nem szabad m egfeledkeznünk arról, hogy az úttörőmozgalom a 
felállított követelmények ellenére is tömegmozgalom, m elyet jó vezető m unkával 
úgy kell fejlesztenünk, hogy az önkéntesség fenntartása m ellett is végül a tanu
lók többségét m agába foglalja. Csak ebben az esetben felelhet meg azoknak a  
nevelési célkitűzéseknek, m elyeknek megvalósítása érdekében létrejött.

Az iskola tanulóinak egy része az úttörőcsapat m egalakulásával két közös
ségbe tartozik. Fontos annak a kérdésnek a megoldása, hogy m ilyen viszonyban 
legyen egymással ez a két közösség, mi legyen a csapat szerepe az iskolában és 
az egyes úttörők szerepe az osztályközösségben.

Le kell szögezni, hogy az iskolaközösséget ta rtju k  az elsődlegesnek, m ert 
ez m inden tanulót átfog, m inden tanuló életét megszervezi. Az úttörőcsapatnak 
tehát az iskolaközösség életéhez kell igazodnia. Ugyanakkor nagyon helyes, ha 
az igazgató és a nevelőtestület az iskolaközösség m unkatervének összeállítása
kor tekintetbe veszi a csapat m unkájának lehetőségeit, hatását, eredm ényeit, 
stb. is.

Helyes, ha egynéhány olyan feladatnak az elvégzésére, mely a jellegénél 
fogva közel áll a mozgalom életéhez, a nevelőtestület az úttörőcsapatot kéri fel.

A jövőben az úttörőraj szervezeti kerete nem minden esetben esik egybe 
az osztállyal. Egy-egy rajban több osztály tanulói is tartozhatnak. A szervezeti 
egybeesés megszűnése ellenére az osztályfőnök számoljon azzal, hogy osztályában 
úttörők is vannak, sőt ha helyesen tám ogatta a mozgalmat, legjobb tanulói a 
mozgalom tagjai. így az osztályszervezet kialakításakor az egyes osztályfel
adatok megoldásakor tám aszkodhat ezekre a jó úttörőkre.
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Ha az úttörőcsapat, az egyes rajok és az őrsök jó m unkát végeznek, ak k o r 
ennek a jó m unkának a hatása kisugárzik az egész iskola, illetőleg osztályközös
ségre. Az egyik iskolában pl. a lányok az örsi foglalkozásokon főzni, teríteni 
tanultak  és érdekes játékokkal szórakoztak. Ennek hatására a nem  úttörő  
tanulók is nagy lelkesedéssel kezdtek foglalkozni a háztartási m unkákkal és 
m egtanulva az úttörőktől az új játékokat, szabad idejükben ők is azokkal szóra
koztak. Az igazgatónak és a nevelőtestületnek éppen az a feladata, hogy ezt a 
kisugárzást, a jónak ezt a terjedését m int az óránkívüli nevelés legfontosabb 
ágát elősegítse.

*

A közösségi nevelés m egtárgyaltakon kívül még igen sok megoldandó kér
dést vet fel. (Pl.: közösségi nevelés a tanítási órán folyó m unkában!) Az elmon
dottakból is lá thatjuk  azonban, hogy ezek a kérdések csupán elméleti síkon 
nem oldhatók meg. Széleskörű kísérletezésre, kezdeményezésekre és a jó ered
mények elterjesztésére van szükség, ha azt akarjuk, hogy a közösségi nevelés, 
gyakorlata véglegesen gyökeret verjen iskoláinkban.

HORVÁTH LAJOS

41



Falusi úttörőcsapatok 
nyári táborozása

Sokszor hangzanak el kijelentések, hogy könnyű a városi csapatokkal táb o 
rozni, hisz számukra biztosítottak az anyagi feltételek (felszerelés, pénz stb.), 
melyek segítségével könnyen szervezhetők önálló csapattáborok, portyák.

Tapasztalataink ism ertetésével szeretnénk az előbbi vélem ényt megcáfolni, 
illetve annak bizonyítékát adni, hogy lehetséges, sőt szükséges-falusi ifjúságunk
nak az ’önálló nyári táborozások lehetőségét megadni.

Csapatainkkal (tekintve, hogy m indketten kislétszámú iskolánál tanítunk) 
a nyár folyamán a fiúk számára közös tábort szerveztünk a Mecsek hegység
ben, valam int őrsvezetői portyát a Börzsöny hegységben. M indkettő mozgó jel
legű volt. Az előbbi kerékpáros, egy hét időtartam m al, az utóbbi gyalogos, öt 
napi tartózkodással. I tt term észetesen igénybe vettük  a vasutat és hajót is.

Most csak a kerékpáros m ozgótáborral szeretnénk foglalkozni, tekintve, 
hogy ez az egész csapat életét érintő esemény volt, mivel vélem ényünk szerint 
az ennek megszervezéséhez és lebonyolításához szükséges elméleti és gyakorlati 
feltételeket minden, különösebb eszközökkel nem rendelkező csapat is meg tudja 
terem teni. Jelen esetünkben az elméletileg bizonyos, a táborozáshoz elengedhe
tetlenül szükséges ism eretanyag elsajátítását feltételezi, a gyakorlati feltételek 
pedig a szükséges anyagi bázis lérehozását jelentik. E két szempont egymástól 
elválaszthatatlanul döntő szerepet játszik, nemcsak a táborozás folyamán, hanem 
a táborelőkészítés távolabbi és közelebbi időszakában is.

A tábor előkészítése tulajdonképpen m ár az előző tábor befejezésével kez
dődik. Annak eredményei, sikerei, nagy élményei, m integy csíráját adják az új 
tábor születésének. Az itt leszűrt tapasztalatok alapján m ár m aguk a pajtások 
tervezgetik a következő tábor lehetőségeit.

Ezt a lelkesedést okvetlen meg kell őriznünk, sőt az iskolaév folyamán állan
dóan táplálni kell az új táborok utáni vágyat. így a pajtások állandóan benne 
élnek félig a tábor légkörében, „varázsában“ , sőt — s ez igen fon tos—, ezt otthon 
is árasztják magukból környezetükre. így nem lesznek összetűzések szülő és 
gyermek, illetve nevelő között, ha év végén valóban sor kerül a táborra, s a 
gyermek rövid időre kiszakad a megszokott családi környezetből, hogy önállóan 
élje az igazi úttörőéletet. Bár kétségtelen adódnak nehézségek ezen a téren. 
Paraszt dolgozóink szemben a városi dolgozókkal még nem tudják kellőképpen 
felm érni annak jelentőségét, hogy m it jelent gyerm ekük számára egy-egy tábor 
sok-sok színes élménytelítettsége. Természetesen az ő szem pontjaikat is figye
lembe kell venni, táboraikat tehát ne a legnagyobb munkaidőben szervezzük, 
am ikor otthon segít a pajtás szüleinek.
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Persze nekünk is nevelnünk kell a szülőket. Mi például olyan műsoros dél
u tán t á llíto ttunk össze és ad tunk  elő a tél folyamán a falu népének, m ely tele 
volt olyan tréfás, néha komoly jelenetekkel, melyek egy-egy tábor élmény
világát tükrözték. Így a szülők ném i bepillantást nyertek abba a világba, mely
ről gyerm ekük oly sokat mesélt s ahol ő oly jól érezte magát. Ugyancsak ezt a 
célt szolgálta az előző táborról (Bakony) készített diafilm  vetítése is, ahol a 
szülő valódi környezetben, a tábor „vadonában“ lá tja  gyermekét. Egyszerű, 
olcsón megoldható kis propagandaeszközök ezek, m elyeknek nagy erkölcsi hatá
suk m ellett anyagi bevételük is van, s így a tábor lehetőségét előre biztosítva, 
kedvet, lelkesedést öntött a pajtásokba is. Az anyagi bázis m egterem tésére 
egyébként sokféle mód adódik falun. Sok m úlik a vezető leleményességén és a 
helyi körülm ényeken. Adott esetünkben mi például selyemhernyó tenyésztést 
végeztünk a pajtásokkal,-m elynek bevételét főleg a több kiadást igénylő bör
zsönyi portyára használtuk fel. Maguk a pajtások is hozzájárultak takarékbélye
geikkel a táborozás költségeinek fedezéséhez. Jelentős anyagi tám ogatást kap
tunk  a Pécsi Űttörőháztól is. A szükséges műszaki felszerelést, a sátrakat a Bel
kereskedelm i Kölcsönző Vállalattól igényeltük, míg az egyéb közös felszere
lést (ásó, balta, stb.) a pajtások m aguk hozták otthonról.

A tábor előkészítésében igen jelentős helyet kapott az elméleti és gyakor
lati ism eretek elsajátítása. Ezt s ennek részfeladatait term észetesen a tábor jel
lege szabta meg. Tekintve, hogy jelen esetben kerékpáros mozgótáborról volt 
szó, a kiképzések jelentős részét, különösen a tábort közvetlenül megelőző idő
szakban a következő tém akörök töltötték ki:

1. A  K RESZ alapismeretei. (Igen fontos, m ert sok alkalom adódott az ú t 
folyamán, am ikor annak ism erete esetleges balesetek elhárítását jelentette.)

2. Kér ékpár szer elés. (Szinte állandó kísérője a mozgótábornak, különösen a 
nehezebb hegyi terepeken. E tém át a tábor előtt kerékpáros terepverseny for
m ájában dolgoztuk fel, amely izgalmas élm ényt jelen tett az egész csapat, részt
vevők és nézők részére egyaránt.)

4. Tábori műszaki m unkák. (Sátorverés, árkolás, konyhaépítés stb.)
5. Főzés alapismerete, egyszerűbb ételek készítése. (Ez utóbbi ism eretek 

főleg gyakorlati részének alapos élményszerű elsajátítását célozta a még iskola
évben kétszer m egrendezett másfélnapos előtábor.)

Mindezen előkészületek u tán  következik a tábor m enetének részletes kidol
gozása, a tábor megtervezése. Ez több tényezőből tevődik össze. A dott esetünk
ben a következőképpen alakult:

I. Legelőször m eghatároztuk táborunk célkitűzéseit, melyek részleteiben a 
következők voltak:

1. Jó közösségi élet kialakítása.
2. A term észet szépségeinek meglátása.
3. Erős testedzés.
4. Nehézségek leküzdése, akaratnevelés.
5. Az újoncpróba gyakorlati részének elsajátítása.

II. Mindezen célok elérésére megfelelő eszközöket választottunk:
1. Naponta egy-egy törvény fokozottabb előtérbeállítása (napi jelm on

dat, tábortűzi beszélgetések stb.).
2. A Mecsek legfestőibb tájainak megismerése.
3. Sátorlakás, keménység, igénytelenség, robinsoni életmód.
4. Nagy éjszakai akadályverseny rendezése útközben.
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III. Az' útvonal és program  részletes kidolgozása.
I tt  most eltekintünk az egész útvonal és program tervezet vázolásától, csupán 

egy napot ragadunk ki a tábor életéből:
Szentlászló, 1957. júl. 4.

Ébresztő, 7 ó.
Táborbontás, szerelés, szemle, 7—8 ó.
Parancsolvasás, eligazítás, reggeli, 8—9 ó.
Indulás, 9 ó.
Pusztabánya, (áthaladás) 10 ó.
Hidasi völgy, érkezés, 11 ó. Környékismeret, barangolások, 12 ó. Ebéd- 

készítés, ebéd lekvárostészta, 13 ó. Pihenő. 14 ó.
Máré vár, érkezés, 16 ó. Fürdés, já ték  16—18 ó, a vár elfoglalása hadi

játék  keretében, 18—19 ó.
Táborverés, 19—20 ó. Hideg vacsora, 20 ó.
Tábortűz, emlékezés a régiekre, 21—22 ó. Takarodó, 22 ó.
M egtett útszakasz 12 km.

Felvetődhet az a kérdés, hogy kár ilyen terveket .előre készíteni, hisz a való
ságban ez úgy sem lesz így. Tévedés. Tény, hogy adódhatnak közbejött aka
dályok, helyzetek, melyek befolyásolhatják előre készített tervünket, de azon 
lényegesen nem  változtathatnak. Ha ilyen mégis előfordul, rugalm asnak kell 
lennünk és az adott körülm ényekhez igazodnunk.

M ozgótáborunk végén fordult elő például, hogy megfelelő táborhelyet nem  
találva, egy tervezett állomáson áthaladva kétszeres u ta t te ttünk  meg, és az 
utolsó táborhelyünkön két napot töltöttünk. Itt a tervezett program ot módosí
tottuk, és állótábori jelleget adtunk táborunknak.

A következőkben arról szólunk, hogyan értük  el célkitűzéseinket a tábor- 
folyamán a m ár em lített eszközökkel.

A közösségi élet kialakítása a tábor jellegéből és sajátosságaiból adódott. 
A nagyobbak segítettek a kisebbeken, útközben a m eredek emelkedőknél. Vilá
gosan látták  ugyanis azt, hogy csak a közös m unka és az egymáson való segítés, 
biztosíthatja a tábor sikerét. A két csapatot a táborozás idejére egybeolvasz
tottuk, közös őrsöket szerveztünk. így elm élyült az úttörőbarátság. Esténként 
értékeltük a napot a 12 pont szellemében. Ki m it tett, m it nem  tett, m it tehe
te tt volna? A 12 pont a m aga teljességében a pajtások vérévé vált.

Táborunk tervezésekor nagy gondot fordítottunk arra, hogy a terep a paj
tások részére ne legyen túlságosan m egerőltető, ugyanakkor azonban a Mecsek 
legfestőibb részleteit m agában foglalja. Menetközben többször m egálltunk, 
ilyenkor a táj szépségeiben gyönyörködtünk. Táborhelyeinket a lehető legszebb 
helyen választottuk ki. A kerékpárral m egközelíthetetlen részeket gyalogosan 
kerestük fel.

Az előkészületek folyamán a sátorverést jól elsajátították a pajtások, így a 
letáborozás a sátrak helyének kijelölése u tán  gyorsan ment. M indenkinek meg
volt a feladata. A próbatáborok ideje a la tt a teljes igénytelenségre (széna, 
szalma fekhely), de ugyanakkor a legteljesebb körültekintésre neveltük a paj
tásokat. Jelszavunk volt: „M indent a legegyszerűbben, de jól“ ! Csak a legszük
ségesebbeket v ittük  m agunkkal, az élelmet indulásnál szétosztottuk.

Ütközben nem m indenhol haladtunk já r t úton, hanem  átvágásokat alkal
maztunk. Így haladtunk például réten, cserjésen, szálerdőn, búzatáblaszélén,
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ösvényeken, nyiladékokon és irtásokon keresztül. A nehézségek leküzdése így 
az igazi akaratnevelő izgalmas rom antikával is párosult.

Ütközben nagy éjszakai akadályversenyt rendeztünk, mely két szempont 
szerin t folyt le:

1. O tthonról hozott ismeretek.
2. Az úton szerzett tapasztalatok és megfigyelések alapján.
Az akadályversenyt kétnapos letáborozáskor a második éjszakán rendeztük. 

Kezdete éjfélkor volt. Ü tvonala kb. 3 km, ism eretlen, erdős terepen fény és síp
je lek  segítségével. A versenynek 4 állomása volt.

A versenyen m indenki résztvett és azt m ásnap értékeltük.
összefoglalva táborozásunk eredm ényeit és tapasztalatait a következőket 

á llap íth a tju k  meg:
1. A kislétszámú falusi csapatok szervezzenek közös tábort, m ert így a be

szerzés és egyéb gazdasági nehézségek könnyebben megoldhatók. A felszerelést 
két csapat könnyebben összeállíthatja.

2. A tábort gondosan elő kell készíteni elméletileg és gyakorlatilag is. Ezért 
szükséges a vezetők összefogása és szoros együttműködése, a tapasztalatok ki
cserélése a felkészülés időszakában.

3. A vezetők ism erjék a tábor helyét vagy útvonalát, készítsenek feljegy
zéseket róla. Ide tartozik az esetleges történelm i helyek történetének tanulm á
nyozása is.

4. Nagy figyelmet kell fordítani a pajtások otthoni elfoglaltságára a nyári 
m unkáknál, ezért táborainkat a m unkák előtt, esetleg u tán  szervezzük.

5. A tábor ne legyen üdülés, hanem  következetes, kem ény m unka m egérde
m elt gyümölcse. A pajtások öntevékenysége és a vezetők segítsége helyes arány
ban legyen.

6. A kislétszámú csapatoknak a táborozási fa jták  közül ajánljuk a mozgó
tábort, m ert ez m inden szempontból (kevés felszerelés, otthonról v itt élelem 
stb.), rövidebb időtartam m al is kielégíti a nyári úittörőélettel szemben tám asz
to tt követelm ényeket, s élm ényekben többet ad ilyen esetben m int az állótábor.

Végezetül pedig ennyit: táborozzunk minél többet, minden nyáron. Ism er
jük  m eg a természetet, hazánkat és egymást. A tábor óriási nevelőerő, érték, 
m ely összefogja, összekovácsolja a benne részvevőket. A jól megszervezett tábori 
élet m inden területen nevel, és erre falusi ifjúságunknak van a legnagyobb 
szüksége. Terem tsünk lehetőséget szerény eszközökkel a legalkalmasabb, a helyi 
körülm ényeknek legmegfelelőbb módon a táborok szervezésére, hogy falusi csa
pataink úttörői is teljes egészében élni tud ják  m egújhodott m ozgalm unk szép, 
rom antikus életét.

CSÁSZÁR LAJOS 
VÁRNAGY ELEMÉR
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Arany János és a zene

A nagy költőknek m indennapi kenyere, barátja, művészeti ösztönzője a 
zene.

A zene m inden vonatkozása érdekli a költőket: írnak a muzsika szerepéről, 
hatásáról, zene és irodalom kapcsolatáról, a zeneszerzőkről, előadókról, a zene
művekről, a hangszerekről, a term észet gazdag és színes hangvilágáról, zenei 
szakkifejezésekkel szövik át a költem ényeket, zenei hangulatokat idéznek fel, 
és a művészi stílus kellékei alkalm azásánál is sokszor élnek az ének-zenéből 
vett szavakkal, hasonlatokkal.

A régi, a klasszikus, de különösen m odern irodalm unk — egyaránt’gazdag 
a jelzett zenei vonatkozások felhasználásában.

Klasszikus irodalm unk egyik legnagyobb alakja — A rany János — külö
nösen sokoldalú kapcsolatba kerü lt a zenével.

M ár kora ifjúságában helyet kap nevelésében a muzsika: a zsoltárok m é
lyen áthatják  szelíd, komoly lelkiségét: „zsoltárokat, énekeket emlékezetem et 
meghaladó idő előtt, hallásból m ár elsajátíto ttam “ — írja önéletrajzában.

Figyelme alaposabban a debreceni kollégiumban terelődött rá. K itűnő hal
lása volt, és bizonyosan jó énekes is lehetett, am it a bizonyítványában talál
ható szép minősítés, és egyik tanára  az agg Sárvári is igazol.

Költőnk a Bolond Istók II. énekében is szól — szerényen — zenei készsé
géről és felkészültségéről:

„Zenét már csak dilettáns módra űzte,
Elpöngeté a zongorát, gitárt,
A  hangjegyei lassacskán elbetűzte,
Hallása jó volt és ütem re járt,
Lelkében a hangot jól összefűzte,
Még componált is, (megbocsásson e szó):
De nem  készült — cigánynak ex professo.“

B arátjának, Bartalusnak, a korabeli neves ének m ethodikusnak is nyilatko
zott a m uzsikával való foglalatoskodásairól, bár nem oktatta  senki, m agának 
volt a mestere. Kisújszálláson az igazgatója könyvtárát és k lav irját is használta; 
technika helyett belső lelki gazdagodást (tapasztalást) m erítve eből a tanulásból. 
A színészek között eltöltött idő is serkentőleg hato tt zenei fejlődésére, és m ár 
ekkor m egcsendülhetett lelkében egy-egy későbbi dalszerzeménye. A zongorát
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elhagyva a g itár le tt a kedves hangszere; Salamon Ferenc a 70-es években 
g itárral ajándékozza meg egyik névnapján. Erről a hangszerről ír később a 
Tam burás öreg ú r c. versében. G itárján  egyébként bárm elyik népdalunkat el 
tud ta  játszani m ind a tizenkét hangnemben. M ár ez a tény is rávilágít nem 
közönséges zenei adottságára. M űveiben sokszor u ta l arra, hogy m indig nagy 
figyelemmel hallgatta a szép m agyar nótákat, főleg a népdalokat, s ezeket kitűnő 
zenei m em óriájával meg is jegyezte magának.

„Az öreg úr így, dalai közt élve 
Em lékszik időre, helyre, személyre 
Kitől, m ikor és hol tanulta, dalolta 
Ezt is, amazt is, gyerm ek kora olta.“

(Tamburás öreg úr)

A zenében dallam okat ír t csak, melyek nélkülözik a kielégítő harm óniát, s 
dallamszövés tekintetében nem  állottak a kor színvonalán, de helyzethez illően 
élethűek, nemcsak a mély érzés, de a hozzáértés szüleményei — írta  róluk 
Bartalus. Némelyik népies dala a legjobbak közé tartozik. (Hosszú a nemzeti 
lobogó; Süvegemen nemzeti szín rózsa). Közismert a Kondorosi csárda m ellett 
c. pásztornótája, továbbá az „A szép fényes katonának“ c. Am ade-versre ír t 
dallama. Petőfi versei közül ő zenésítette meg „A toronyban delet harangoznak“ ; 
a „Csokonai“ ; az „Élet, élet, áldástalan élet“ c. dalszövegeket. Később „A tu 
dós m acskája“ c. versére ír t dallamot. Szerzeményeit B artalus adta ki 1884-ben 
ének és zongorára feldolgozva. A közönségnek tetszett is, m int valam i régi kép, 
egy darab m eghalványodott brokát, am ilyet m ár nem is szőnek. Mindegyikben 
megvan a tartalom nak és dallam nak egyező hangulata s ez term észetes is 
Aranynál. Ism eretes egy Zách K lára c. áriá ja is „mely a nélkül, hogy nagy igé
nyekkel lépne fel, a maga egyszerűségében megható. M intha egy 17. század
beli hegedős bánatos dalát hallanók. Ez a kedves szerzemény is igazolja, hogy 
a m agyar költői ritm us nagy m estere a zenei összhangban kereste a lírai köl
tészet helyes feltételeit“ . (Lakatos Vince).

A rany zeneműveit 1886-ban, zsúfolt nézőtér előtt az Akadém ián is bem u
ta tták ; Láng Fülöp énekelt, B artalus kísérete m ellett. A rany ír t szépszámmal 
dalszövegeket is, m elyeket mások zenésítettek meg; (pl. Volt nékem  egy fehér
szőrű paripám , Csendes m ár a falu, Hej iharfa juharfa; utóbbira Simonffy írt 
zenét). Népdalokat is gyűjtött: ő m entette meg — általában — az Alföld betyár
nótáit. Kiváló ismerője volt a korát megelőző népdalkultúrának és m agyar 
táncnak. A népdalból vezeti le a m agyar versnek és ritm usnak törvényszerű
ségeit. E célból alaposan tanulm ányozta népünk dalait „és sokat gondolkozott 
m indarról, m it lánglelkével felism ert, m egértett“. (Fabó Bertalan.) A népies 
zenei előadóstílust eleven zenei érzékével, igényes, finom hallásával, a magyaros 
sajátságok irán ti fogékonyságával eredeti módon ismerte. A m agyar ritm ust 
százféle rem ek form ában alkalm azta verseiben, dallamaiban. „A m agyar nem 
zeti versidom ról“ és „A m agyar népdal az irodalom ban“ c. tanulm ányaiban 
fejti k i azokat a főjellemvonásokat, am elyekben a m agyar ritm us és dallam 
eltér a nyugatitól, pl. a ném ettől: (hangsúly, erőcsoportosulás s e körül hosz- 
szas nyugpontok, erős záradékok, szaggatottság). M egállapításait sok-sok nép
dalpélda elemzése és idegennel való egybevetése ú tján  vonta le. Bennük sok 
ma is tejesen helytálló m eglátást találunk a népdalköltészet, népzene és m ü-
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költészet, helyes és kívánatos viszonyát illetően. „Népzenei ritm ust a m űkölté
szetbe“ — hirdeti, m ert:

„Van a magyarnak . . .  úr Krisztus, m i van?
Saját m értéke: népdalaiban.
M elyet kitáncol a paraszt legény 
És Farkas Józsi oly szépen kihúz,
De a poéta (kincsek közt szegény!)
M értéket idegen mintára nyúz.“

(Vojtina levelei öccséhez. 2. levél.)

S hogy ez megváltozott, abban A ranynak igen nagy érdemei vannak.
A sajátos nemzeti ritm us feltételeiről pl. így szól: „Éles tagoltság jellemzi 

a ritm ust, megfelelő a m agyar zene és táncz lejtelm ének: határozottan külön
váló metszetekkel, sorokkal, versszakokkal. Nagy lyrai mozgalom van benne. ‘ 
. . .  „Az ütem', a sormetszet, de még a sor is — többnyire — nehéz m értékkel 
ü ti rá m integy sarokkal dobogva vagy bokázva a ritm us egyes tag ja it“ .

Népköltészetből tanult költőink „verselési báján“ gyönyörködve m egálla
pítja: „Ott van a legjobb ritm us, hol a hangsúlyos szótagok kellő párhuzam os
sággal vannak elhelyezve“ . „Kégi jó verselőinket (— kiktől kiváló érzékű válo
gatással idéz — ) semmi sem vezette imez alakításban, m int a népi dallamok és 
daloknak öntudatlanul bennük zengő ritm usa“ . Helytálló az a nézete is, hogy : 
„a m agyar ritm us nemcsak a népdalokban, hanem  azon prim itív  versezetekben 
is élesen m egm utatkozik, m elyeket a játszó gyerm ekek énekelnek táncz m el
lett, s m elyekben a dallam  is alig több, éneklő szavalásnál, de annál élesebb a 
tánczritm us.“ Továbbá: „e gyermekdalokban mindazon elem megvan m ár, 
melyből a népdal igen változatos formái kifejlődtek.“ Mindezt ma m ár tudo
mányosan is igazolta Kodály.

„A m agyar ritm us jellem e nem az elszóródás, hanem  egy gócz köré gyűj
tése az oda tartozóknak s ezáltal a körmondatos szerkezetnek ellene m unkál.“ 
Helyes az ifjabbaknak adott tanácsa: „A m agyar tanult verselő csak úgy tud 
némi zöngést adni sorainak, ha a népdal ritm usára tám aszkodik.“ Kiváló zenei 
érzékét és népdalism eretét talán  a „dalszerűség“ találó megfogalmazásával ta
núsítja a legpregnánsabban. Ennek feltételei szerinte: 1. a versszöveg sora fe
leljen meg a zeneinek; 2. kevés leírást, helyette összpontosítást; 3. túlzott (spe
ciális) egyénítés helyett az érzések általánosítására kell törekedni, „mely a dalt 
a sokaság ajkán meghonosítja.“

A dalszerzőket is figyelmezteti: „vannak az egyes ütem eknek bizonyos m ér
tékei, m elyeket a m agyar zene kiválóan kedvel, és így a m agyar költő, (főleg 
lírai) ha versét dallam m al összhangzásba tenni kívánja, szükséges, hogy azo
kat tartsa  szem előtt. „Minden bizonnyal igaznak mondható á Tinódiról való 
megállapítása is: „Tinódi nagyválasztékú dallam ai népáriákban kellett, hogy 
gyökerezzenek.“ Majd így folytatja: „Lyránk a m agyar zenétől teljesen meg 
vala válva: voltak szépen szavalható dalaink, de ha melódiával akartuk  őket 
párosítani, a dallam  nem  lön m agyar“ . E szakadást lírai költészetünk és a ze
nénk között „elenyésztetni“ és a kettőt teljesen összhangba hozni: az „ifjabb 
költői nemzedék feladata lesz“ írja útravalóul a fiataloknak.

Kiemeli tanulm ányaiban azt is, hogy a m agyar tánc igazolja a m agyar r it
must. „A m agyar táncz“ c. 1850-ben írt verses töredéke a szakértelem  és a 
festői leírás rem ek példája, és m inden ízében igaz. A lakodalmas kép a keret;
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folyik a bor. a sokféle hangszer virtuóz kezelésében pazar színekben csillog a 
nászzene. Táncol a násznép; a körben az ifjú pár. A nem zeti tánc rem ek figu
ráit, változó, a tempókhoz igazodó alaptónusait: „dölyfös“ , „csúszós-kérős“ , 
,,kecses“ , „szökellő“ , „tüzes“ stb. mély átéléssel, m esteri ecsettel vázolja:

„Most, hogy a hegedű és oboj 
Mélán merengő , hús-komoly 
Méltóságos zene foly,
És átzeng a dallamon 
Egy szende, lassú cimbalom.

Most elbocsátja hölgye kis kezét 
A  vőlegény és halkan visszalép 
M értékre illeszti bokáit 
És m intha sugár jegenye 
Szellők dalára lejtene,
Ügy andalog külön sokáig.

Harsány zenébe tör elő 
A trombita és klarinét 
Vidám, toborzó lángja kel 
Mitől a vér gyorsan szökell.“

A z  Országos Dalosegyesület is m éltányolja Apany szakértelmét, midőn a 
dalszövegre k iírt pályázat értékelésénél a b írála tra  őt is felkérik. A pályázat 
nem  hozott kellő sikret. A rany fejtegeti is bírálati jelentésében, hogy a szöveg
írók megfeledkeznek a tiszta m agyar versm értékről és a „coriam bust“ , m int 
a sajátos m etrum ot sürgeti.

A rany azonban nefncsak nagy zenebarát és jeles dalszerző volt, de kitűnően 
ism erte a korabeli zenei vitákat, nézeteket is. Főképp W agnernek a zenedrá
m áról íro tt művei érdekelték. A „Koszorú“ c. folyóiratában v itá t is folytatott 
W agner művészeti felfogásáról. Ebben így ír Arany: „Örömest elismerem Wag
ner Richard kitűnő tehetségét, sőt opera-felfogása úgy tűnik fel előttünk, m int 
egy s más tekintetben üdvös reakció a jelenkor operai.-túlzásai ellen. Azonban a 
jövő operájának — am ennyire elméletből ism erjük — nem ígérhetünk nagy 
jövőt, m ert a szavalati drám ával kíván versenyezni, m ire képtelen; m ert e m iatt 
kénytelen megbénítani azt is, m it m int opera elérhetne“ . (Haraszti Emil.) Köl
tőnk szakavatott hozzászólása a wágneri zenedráma-elm élethez sokban helyes 
ma is. Nem vitás azonban, hogy a szavalati drám ával szemben — ami külön
ben is körülm ényhez szabva m egvan W ágner m űveiben is — a drám ai mon
danivalót a zene vezette összművészet hatásosabban és mélyebben kifejezi.

„Zenetanulm ányai úgy m eglátszanak hangzatos líráján, m intha m inden köl
tem ényét dalolva írta  volna“ (Bartalus). Ez az állítás költői értelem ben való
ban így is van: Arany versei m intaképei idézett tanulm ányaiban fejtegetett 
zenei vonatkozású gondolatainak; az ő szavaival élve: „a m agyar nemzeti vers
idom nak“ . Könnyed folyás, üde és sokszínű csengés zeng át minden ütemén, 
során és versszakán, m ely m uzikális érzékre és képzettségre vall. A ritm ika 
és szerkezet m ellett azonban a gondolatok is sűrűn átita to ttak  a bevezetőben 
jelzett zenei vonatkozásokkal: szinte árad belőlük a muzsika szeretete!
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A mélyen érző költő — a Bolond Istók II. éneke szerint — rajong a term é
szetért: szinte elbűvöli őt annak végtelen hang- és színpompája, csodálatos élet
ritm usa. így sokat bolyong télen is a „kristályhóban“ s este a padlódeszkából 
bem elegített szobában vígan dalolnak a „karcos vinkó“ fanyar íze m ellett. A 
melankolikus, filozofáló lélek ott m egtalálja tém áit, s a lelke sugallta érzések 
kifejezőit. A „Volnék b á r . . . “ c. versében a pacsirta életét sóvárogja Arany, 
mely a tavaszi hajnalon a munkásszív viditója szívderítő dalolásával. Akkor 
nem lenne helyhez kötött az ő éneke sem, s m egtisztulna az m inden földi 
szennytől és egy szabad, dicső honban zenghetne. A jelentése — kétségtelen — 
szimbolikus is a nemzet elnyomása s a költők kényszerű némasága idején.

„Volnék kis pacsirta, hogy zenghetne dalom,
Harmatos, virágos, illatos hajnalon.
Hogyha magasztos ének szárnyain lebegne 
M erülhetnék m élyen a fényes egekbe.
Hogy leráznám a föld m inden szennyét, porát 
Innám  egy dicsőbb lét isteni mámorát.“

A hegedű polifon hangzás és élménykifejezési lehetőségeit énekli meg köl
tőnk a Dal c. híres, s megzenésített költeményében:

A  hegedű száraz fája 
Beh szomorú a nótája!
Ügy meg sí-rí, úgy kesereg 
'í'alán a könnye is pereg.

A  hegedű bús nótája 
Magyar ember m ulat nála 
Ügy megdanol, tánczol, vigad,
Hogy a szíve majd megszakad.“

K ét művész-szív érzése találkozik a haza szomorú során való kesergésében 
a Reményinek (Emlékkönyvbe) c. versében. A költő m ár nem  tud zengeni, el
zsibbasztotta a honfibú. A muzsikusra, kora hírneves hegedűvirtuózára vár a 
feladat, — kinél honfibú „m unkás fájdalom leve“ —, hogy elpanaszolja a nem
zet kínjait nagy, büszke, boldog népek előtt.

„Veled kesergik azt, a m in te vérzel,
Midőn nyirettyűd úgy sír, úgy zokog“

%
.— írja Arany barátjának. Végül elszánt, bizakodó tónust kér tőle:

„Most a rem énynek egy hangját, Reményi,
Vidd el nyugatra zengő húrodon;
Hirdesse szózatos fád a világnak 
Hogy újra érez, újra él e hon.
És élni fog — m enny, föld m inden hatalma 
Zúduljon bár fel, — m ert élni akar: 
öngyilkolásra, hogy többé fajulna  
Sokkal önérzőbb a magyar!“.
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Arany nagyszabású elbeszélő költeményei is bővelkednek színes, eleven, 
táncos, zenés leírásokkal, aláfestésekkel.

,,Az elveszett a lk o tm án y ib an , midőn együtt van a maradiság szelleme, A r- 
mida a konzervatívok tipikus kortesalakjával, Rák Bendével és barátaival, meg
kezdődik a lakmározás, m ajd utána a mulatozás.

Ármida boszorkány hadát kísérő fantasztikus állatzenekar összeállítása — 
a gúnyos célt szolgálva — ügyes, találó érzékre vall.

„VoZt pedig a‘ zenekar terepéig szőnyegre helyezve,
M elyet sírlepedők vásznából sanda boszorkák 
F érceitek. . .

Rajta zenész-csapat ült. Hegedűsök, szikralövellő 
Fekete macskákból s nyom orék váltott gyerekekből. 
Vértarajos kakasok kürtő itek . . .

Nagy-dobosok böfögő ebek és ama nádlaki búbos 
Vizibikák voltak, k ik  időt jósolnak a pórnak 
És brekegő békák tambourt pörögének ezekhez.
Tompa fagótosok, a huhu-baglyok; piccoli-sipot 
Fájtának a vércsék s szomorúi štyxparti sirályok.
Ilyen a főzenekar.“

i
(5. ének)

A gúny hangján, de zenei nyelven írja  meg a költő óz invokációt a „Par
lagok múzsájához“ , „A nagyidai czigányok“ c. komikus eposzában:

„Add rívó hegedű búigását dalomnak,
Czinczegő zengésit hiíros czimbálomnak 
Klarinétok fü ttyé t, dobok dobbanását 
Harsány trom bitákkal összeroppanását.

ö n ts  szájamra édes, hatalmas éneket 
M elylyel örökítsem választott népedet;
Míg a magyar nóta daliáit zengem :
Parlagok múzsája! cserbe‘ ne hagyj engem.“

A sokat em legetett „Tam burás öregúr“ c. versében nyíltan és határozottan 
feltárul népdalkincsünk iránti szeretete. Az ő dalforrása nem a korszak össze
lopott, elnyűtt zenéje, neki a m agyar szív sugallta, ősi kultúránkból sarjad t 
nemzeti zenekincs kell. Benne érzi m agát otthon: elvonul lelki szemei előtt a 
m agyar m últ minden korszaka: kicsendül a dalokból a győzelmi mámor, de 
jóval gyakrabban a lemondó, rezignált melankólia.

A két öreg „szerszám“ (a költő és a tam bura) jól m egérti egymást, barát
ságukból békesség, derű árad a költő otthonára és örökértékű versek s tehet-

4* 51



séget igazoló dalok születnek a hálás utókor számára. B artalusnak' bizonyára 
igaza lehetett, midőn azt írta  Arany Jánosról, a zenészről: benne egy nagy 
nemzeti zeneköltőt veszítettünk el képességének kiaknázatlansága, és maga
sabb képzettség sajnálatos hiánya miatt. Élete, barátainak te tt vallomásai, 
költői és tudományos művei, dalszerzeményei és a zenei vitákhoz való hozzá
szólásai m indenesetre arról tanúskodnak, hogy irodalm unknak talán a legmu- 
zikálisabb alakja volt. Felismerte, érezte, hogy „a lelki gazdagodás hatalm as 
tárházai erednek a zenéből“ (Kodály), élt is ezzel a lehetőséggel és az utódok
nak e téren is u ta t m utatott. \

VARSÁNYI LÁSZLÓ
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Új, értékes művel gazdagodik 
népra jztudo mányunk

A folklor tudományos irodalm ában 
régi törekvés a népmesék típusainak 
összeállítása és a típusok rendszerbe fog
lalása. Ilyen rendszerező m unkája, amely 
tudományos szempontból is megállja a 
helyét, eddig csak a finn A. Aarnenak 
van. Az ő rendszerét később Thompson 
egészítette ki. Azonban olyan törekvés
sel, hogy egy népnek egyazon nyelven 
élő m esehagyományait ilyen rendszeres 
összefoglalásban, az anyag tudományos 
elemzésével és meghatározásával, egy
m ásra való vonatkozásaival, a belőlük 
vonható tudományos következtetések
kel, vagy leszűrhető eredm ényekkel m u
ta tta  volna be, alig találkozunk.

Még A. A arne előtt, dr. Katona La
josban, a budapesti tudom ányegyetem  
tanárában vetődött fel elsőnek a gon
dolat, hogy i szükség lenne a m agyar 
népmesék rendszeres összefoglalására, 
összehasonlító módszerrel, elemről-elem- 
re, indítékról-indítékra, szerkezetröl- 

szerkezetre, a népmesék elemzésére, m eghatározására. Dr. Katona Lajos pro
fesszor hozzá is látott ehhez a m unkához, de m ár m űvének legelején elakadt.

Azóta A. Aarne és több tudóstársa rendszeres összefoglalásban adta népének 
mese-hagyományait. Ezek azonban a száraz és sokszor semmitmondó rendszeres 
katalógus színvonalánál többre nem törekedtek, és többet nem is értek el. Ezek
kel szemben, Bolte hatalm as műve óriási haladást jelent. De m iután ő sem kívánt 
a Grimm-mesék összehasonlító tárgyalásánál tovább ju tni, a ném et meseanyag 
összehasonlító m onográfiáját még ma is nélkülözzük.

Ami a m agyar népmese m onográfiát illeti, dr. Katona Lajos professzor, ta 
nítványához, a néprajzkutatás szerelmeséhez, a fiatal mesebúvárhoz: dr. Berze 
Nagy Jánoshoz fordult. Szellemi örökségként m eghagyta neki, hogy szentelje
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életét a m agyar népmesék rendszeres összefoglalására, hasonlítsa össze az ide
gen népmesék elemeivel, állapítsa meg az egyes népmesetípusok ősképeit.

Ennek a feladatnak te tt eleget dr. Berze Nagy János, am ikor hozzálátott 
„Magyar népm esetípusok1' című monum entális műve megírásához. Több, m int 
harm inc évig dolgozott ezen a munkán, valóban élete java részét ennek elkészí
tésére szentelte. Dr. Solymossy Sándor néprajzkutatóhoz 1943. december 7-én 
íro tt levelében a következőket írta:

„Nagyon sok áldozatot hoztam a néprajztudományért: élelem m in
den szabad óráját ennek szenteltem . Életem  m űve derékbatört oszlop 
maradna, ha e m unkám at nem  adhatnám azok kezébe, akikért időmet 
s erőmet áldoztam: fajtám nak és magyar folklorista testvéreim nek.“

Művének m egírásával az volt a célja, hogy rámutasson: a magyar népmesék
ben mi az, ami az egész emberiség szellemi hagyománykincsével közös vagyon; 
mi az, ami ősi kultúrkörnyezetünkből való; mi az:, am it Európától átvettünk  és 
Európának átadtunk. Műve, a magyar népmese, a m agyar népi ku ltúra sajátosan 
érdekes tükre. 1620 népmese indítékára m utat rá. Feldolgozta benne az eddig 
leközölt m agyar mesék anyagát 1933-ig és ezekkel együtt azokat a meséket is, 
amelyeket az ország különböző területein élő magyarság körében gyűjtött, de 
nyom tatásban még nem jelen tetett meg.

Az anyag feldolgozását a következőképpen végezte: minden egyes m esetípus 
előtt előrebocsátotta a típus nevét és m egállapított ősképét, itt felsorolta a jel
lemző motívumokat, vagy elemeket, úgy, am int azt Bolte tette a Grim m -m e- 
séknél. A típus ősképét azután megjelenési, vagy közlési időrendben követik a 
változatok, amelyekben a jellemző m otívumokat, vagy elemeket, m integy a típus 
ősképének vetületét tün tette  fel. Ezután — dr. Katona Lajos professzor mód
jára  — m inden mesénél közli a gyűjtő nevét, a gyűjtés idejét, helyét, nyelvét, 
és mindazt, am it szorosan arról a változatról tudni kell. Minden típusnál meg
adja a legegyszerűbb összehasonlító tájékoztatást. Azért csak a legegyszerűbbet, 
m ert teljességre törekedni annyit je len tett volna, m int a folyton szivárgó kútból 
kim erni a vizet.

A „Baranyai m agyar néphagyományok“ című három  kötetes, 1830 oldalas 
m űve m ellett — am elyet Baranya vármegye közönsége 1940-ben a saját költsé
gén adott ki — a „Magyar népm esetípusok“ című könyve dr. Berze Nagy János 
életének főműve. Ilyen az egész világon csak egy van: a Bolte által kiadott 
m agyarázatok a Grimm-mesékhez. Azonban ez a m ű meg sem kísérli a típusok 
szerinti rendezést. Dr. Berze Nagy János m unkája a legelső és eddig egyetlen 
m agyar mű. Jelentősége abban rejlik, hogy az egész világon nincs még egy olyan 
mű, amely egy nép mesekincsének indítékait rendszerbe foglalná, és részletei
ben is elemezné. Bárm ilyen m agyar mesemotívumot keres benne az érdeklődő, 
percek alatt m inden változata a kezében van.

Ez a nemzeti és nemzetközi tudományos szempontból is értékes kézirat ti
zenhárom  esztendeig nem  talált kiadóra. M egtette az u tat a budapesti Egyetemi 
Néprajzi Intézettől egészen az Országos Néprajzi Múzeumig, anélkül, hogy nyom
tatásban m egjelentették volna. Ma is élő budapesti néprajzkutatók éltek belőle, 
felhasználták m unkáikhoz, de nem válhato tt a m agyar nép közkincsévé.

Elismerés illeti a Baranya megyei tanács végrehajtó bizottságát, amely — 
a művelődésügyi osztály javaslata alapján — 1957. február 28-án, 11 évvel dr.
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Berze Nagy János halála után, elhatározta, hogy még ez évben, saját költségén 
kiadja a „Magyar népm esetípusok“ című 3778 oldalas művet. Baranya megye 
tanácsának végrehajtó bizottsága ezzel fontos kultúrm issziót teljesít, m ert köz
kinccsé tesz egy olyan értékes néprajzi művet, amely a maga nemében páratlan, 
s ezért nemcsak Magyarországon, hanem  a népmesékben gazdag Szovjetunió
ban, Finnországban, Németországban, Angliában, valam int több más külföldi 
országban is nagy érdeklődésre és visszhangra talál majd.

Űjabb kultúrm issziót akkor teljesítene a Baranya megyei tanács végrehajtó 
bizottsága, ha a három  éves terv keretében elősegítené a „Magyar népm esetípu
sok“ című m ű idegen nyelvre való lefordítását és megjelentetését is. Ezzel még 
méltóbb em léket állíthatna dr. Berze Nagy Jánosnak, a Pécsett élt, fáradhata t
lan néprajzkutatónak és m ese-búvárnak. Ugyanakkor hozzájárulna nemcsak a 
magyar, hanem a nemzetközi folklor tudom ány gazdagításához is.

PUSZTAI JÓZSEF

Dr. Berze Nagy János: M agyar népm esetipuSok c. m űve beszerezhető a B aranya 
m egye Tanácsa VB. M űvelődésügyi osztályán. (Szerk.)
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Egy régi népművelő naplójából

Elmondom hogyan kezdtem a népművelési m unkát, hogyan folytatom  a je
lenben, és m ik a terveim  a közeljövőben. A távolabbi jövőről m ár nem  beszél
hetek, m ert az idő eljárt felettem.

1916-ban végeztem a tanítóképzőt. Oklevéllel a zsebemben, be kellett vo
nulnom katonának. 1918 novem berében leszereltem, de csak 1919. aug. 13-án 
ju to ttam  állásba, am ikor Ócsárdon m egválasztottak tanítónak.

Ócsárd alig 400 lelket számláló kis község volt akkor. Azóta 640-re szapo
rodott a létszám.

Elhagyatott kis község volt! Az állomásra őszi és tavaszi esőzések után  alig 
lehetett kiju tn i; akkora volt a sár a faluvégén, hogy vidéki kocsisok nem  egy
szer a „horhasban“ rekedve várták  m eg a reggelt. Azért is hívták falunkat 
Ócsárd helyett Ó-sár-nak!

Iskolám, lakásom 1720-ban épült, parasztházból átalakíto tt épület volt, egy 
tanterem m el. Az egész épület gerendás volt stukaturozás nélkül, úgy hogy a ta
nulóknak nem  kellett itatós helyet porzót használni, potyogott a fal, szállt a por 
a m ennyezetről a füzetekre.

Lakásom két szoba, konyhás volt; de az egyik szoba gerendákkal volt alá
támasztva, hogy a tető  rám  ne szakadjon. A kis egerek nem egyszer a nyakam ba 
potyogtak éjjel a m ennyezet réseibő l. . .

Iskolám ban az első világháború a la tt isztríiai m enekültek voltak elszállá
solva, akik, ami csak szétszedhető volt, szétszedték és eltüzelték. A padok ro
zogák, szemléltető eszközök nem voltak, csak egy Baranya megye térképe, me
lyen a községek nevei helyén a vászon látszott csak . . .  és egy földgömb, m elyet 
bevont egy bizonytalan piszkos sz ín . . .  ezen semmi sem látszott. M int muzeális 
értéket most is őrzöm!

Tanítás 1914-től nem volt. Az elődöm katonának vonult be, és csak 19-ben 
került haza. Megijedve az elhanyagolt állapotok m iatt elpályázott Siklósbo- 
donyba.

A m ajdnem  5 évi kiesés megnövelte az analfabéták számát. Később az u ra
dalmi erdőbe favágásra telepített cigányok ezt a számot még növelték. El vol
tam  keseredve, azt hittem , hogy egy évig sem bírom ki, és íme tegnap betöl
töttem  a 38. szolgálati évemet:

Igaz, édesapám állt mellettem biztató szavaival: „Ne félj fiam, én is így 
kezdtem . . . "  Ö is tanító volt Szilváson . . .
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„Ne ijedj meg a nehézségektől, fogj munkához! Tanítsd, oktasd a gyerme
keket, neveld, műveld a népet! Ha szeretettel fogsz munkához, ha nem hátrálsz 
meg, 5—10 év alatt megváltozik falud képe, és soha nem kívánkozol máshova.“

És igaza le t t ! . . .
M unkához láttam , nemcsak az iskolában, de az iskolán kívül is.
Ahogy m ár em lítettem  4—5 évig nem  volt tanítás. Sok lett az analfabéta, 

de hiányos volt a legények, lányok tudása is.
V asárnaponkint a házak előtt a kispadokon üldögéltek, kártyáztak, vagy 

peckáztak . . .  vagy a kocsmában m ulattak.
Elbeszélgettem a házak előtt üldögélőkkel. Egy-egy újságot, hetilapot v it

tem  magammal, olvastam nekik a napi hírekből, a fiatalságnak az elbeszélé
sekből.

M egjött a t é l . . .  nem ültek m ár a házak előtt, de szerették volna tudni a  
napi híreket.

Egy-két értelmesebb em bert m eghívtam  magamhoz. Megbeszéltük egy ol
vasókör alakításának lehetőségeit.

27 taggal m egalakítottuk az olvasókört. Egy év múlva 80-ra szaporodott a 
tagok száma. Egy, az iskola m ellett lévő üres szobát béreltem  ki „Olvasókör“-  
nek. Megkezdtem az analfabéták oktatását.

Napilapokat já ra ttu n k  4—5 példányban. Kétszer hetenkin t szépirodalmi m ű
vekből olvastunk fel. Falitáblát szereztünk be, és egyszer hetenkint gyakorol
tuk az alapm űveleteket. Gyakorlati szám tanpéldákat oldottunk meg.

A faluban eddig m ég nem ism erték a népszínmű előadásokat. Színházba, 
moziba nem  egy idősebb em ber sohasem volt. Csak a kiszolgált katonák láttak  
egy-egy mozielőadást, vagy színdarabot katona korukban. A fiatalság ilyet soha 
nem  látott.

Beszereztem a „Betyár kendője“ c. darabot, felolvastam nekik. Hamarosan 
kiosztottam a szerepeket. Magam játszottam  a főszerepet. De ügyeltem arra, 
hogy m indenkinek jusson szerep, aki csak jelentkezett. 3 hónapig tanultuk  és 
1920 m ájusában m egtartottuk Öcsárdon az első műkedvelő előadást. Két vasár
nap egym ásután kellett eljátszani, m ert oly nagy volt az érdeklődés, hogy a vi
dékieknek nem  ju to tt hely a 12 m hosszú és 8 m széles pajtában. A fényes be
vétel az olvasóköré volt.

Ju to tt m ár M axim -lám pára, hogy jobban lássunk. M egépíthettük a teke
pályát az iskolai kertem ben. Nem kellett a k á r ty a . . .

V ettünk sakktáblákat, m egtanultak sakkozni. Sőt versenyre hívtuk a Garéi 
Olvasókör sakkcsapatát is. Akkor m ár 80 tagja volt az olvasókörnek. Arató és 
szüreti bálokat rendeztünk, m elyeknek jövedelme gyarapította az olvasókör 
vagyonát.

A műkedvelő előadások úgyszólván állandóan műsoron voltak. A felolvasó 
estéket m ár az iskolában kellett tartani, m ert erre a nőket is meghívtuk. Az 
olvasókör kicsinek bizonyult, nagyobb szobát kellett bérelnünk. A nők csak pár
toló tagjai lehettek az olvasókörnek, ö k  csak a rendezvényeken vettek részt. 
H iányzott nekik a téli esték szórakozása. Kézimunka és fonóestéket szerveztünk 
a saját lakásomban. Ezt a feleségem vezette. I tt tárgyalták  meg a konyham ű
vészetet, a sütést, főzést. Nem feledkeztünk m eg az ifjúság sport-neveléséről 
sem: m egalakítottuk a futballcsapatot. Versenyeket tarto ttunk  és eljártunk  ba
rátságos mérkőzésekre. A házi-versenyeket is az olvasókör rendezte, melyek m u
latsággal végződtek.
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M egalakult az énekkar is. E ljártunk a járási és megyei versenyekre. D íja
dat is nyertünk.

Tánccsoportot is alakítottunk, de ez a tánccsoport, bár sok sikert arattunk, 
nem volt kim ondott népi tánccsoport. A tánccsoport az ún. „Gyöngyös bokréta“ 
volt.

A falu népe nem unatkozott, m ert télen minden vasárnap műsoros délután 
vagy est volt. Szavalatok, felolvasások, (jobbára mezőgazdasági és egészség- 
ügyi), ének, dal, tánc és egyfelvonásos jelenetek szórakoztatták a falu népét.

Színjátszó csoportunk m ár annyira fejlett volt, hogy 1934-ben nagy fába 
vágtuk fejszénket, és belefogtunk a „János vitéz“ tanulásába. Három hónapig 
folytak a próbák. A tündértáncokat táncm ester tan íto tta be. A ruhákat a pécsi 
színháztól kölcsönöztük. M ájusban pünkösd két napján adtuk elő nagy sikerrel. 
O tt volt az egész környék. Még újságírók is jö ttek  Pécsről. Erre az alkalom ra a 
díszletekhez szükséges vásznat, 56 m étert, a menyecskék szőtték.

Eddig jegyeztem az előadott egy-két felvonásos színdarabokat és jelenete
ket, m elyeknek száma ekkor elérte a 300-at. Most m ár a jövedelemből tellett 
tanulm ányi kirándulásra is. „Ismerd meg B aranyát“ volt a jelszó. Voltunk Mo
hácson, Pécsett, Siklóson, és a D rávára egész karaván kocsi v itt bennünket. A 
színjátszó csoport több színdarabot is m egnézett a pécsi színházban.

Ez volt a falunk művelődésének ú tja  1940—41-ig, a második világháború 
kitöréséig.

1942-ben katonai szolgálatra hívtak be. M ajdnem egy évig távol voltam 
községemtől, népemtől. A népművelési m unka azonban ekkor is tovább folyt. 
Feleségem vezette a fiatalságot, különösen a leány színjátszó és tánccsoportot, 
mivel a férfi fiatalság színe-java katona volt. A leánygárda színdarabokat, apró 
jeleneteket tanu lt be, tánccal, szavalatokkal tark íto tták  a műsort, és ezen m ű
sorokkal Pécsre m entek a sebesült katonákat szórakoztatni.

A háború végre befejeződött, a felszabadító szovjet hadsereg meghozta a 
nyugalm asabb napokat. Lassan hazaszállingózott a fiatalság. Ekkor az olvasókör 
— vezető hiányában — feloszlott. A volt olvasókör term ét más bérelte ki. Bár 
olvasókörünk feloszlott, a népművelési m unka nem szűnt meg.

1951-ben felépült az új iskola, 10 m éter hosszú tanterem m el, m elyet spa
nyolfal választ el egy 5x6-os kisebb tanterem től. Ügy, hogyha kinyitjuk a spa
nyolfalat 15x6 m éteres term ünk van. Amidőn az iskola felépült, mégcsak hat 
osztály volt, és m agam  taníto ttam  az I—VI. osztályt. A kisebb term et az ifjú 
ság részére ta rto ttu k  fenn. Az olvasókör megszűnt, nem  volt term ünk, ahol ol
vashattunk volna. Itt jö ttünk  tehát össze. Itt tanultuk  a színdarabokat, m elyek
nek jövedelméből a kis tanterem ben állandó színpadot építettünk. Nem kellett 
többé a kocsmában rendezni a téli nagyobb műsoros estéket. Ekkor m ár az új 
korm ány nagyobb gondot fordított a népm űvelésre és kaptunk irányítást is a 
népművelési m unka terén.

Az igazi népművelési m unka azonban csak az iskolák államosítása u tán 
indult meg. Ezután m ár tervszerű utasítást és tám ogatást kaptunk. Elsősorban 
az analfabétizm ust kellett felszámolni 1948—49-ig majd 1949—50-ig télen ösz- 
szesen 4 alapism ereti (analfabéta) tanfolyam ot szerveztünk az akkori tanítónő
vel, Standeiszky Andornéval. A tanfolyam  hallgatói főként felnőtt cigány fér
fiak és nők voltak. A vizsgájuk nyilvános volt, műsoros estével egybekapcsolva. 
A műsort, mely m agyar népi és cigány dalokból állt, a tanfolyam  hallgatói ad
ták  elő. Levizsgáztak, mintegy 70—80-an. Azaz 14 évtől 40 évig minden cigány 
m egtanult írni, olvasni, számolni.
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1949 telén kezdte meg leányom a helybeli népitánc felgyűjtését, Bánovics 
József, akkor még 6 8 'éves és Szabó Kelemenné, 63 éves öregektől. A táncokat 
feldolgozta, és m ár az eredeti táncokkal vettünk részt az I. Országos K ulturális 
versenyen. Olyan sikerrel szerepeltek táncosaink, hogy a Megyei Népművelési 
Osztály felvitt bennünket Budapestre a XIII. kerület kultúrotthon-avatásra. 
O tt a dióspusztaiakkal együtt m űsort adtunk. Ekkor le tt tánccsoportunk orszá
gos hírű. Tánccsoportunkat két ízben m eglátogatta Molnár István koreográfus, 
a Népművészeti Intézettől, és segítséget adott leányom nak a további munkához. 
A közelm últban Simon Antal koreográfus, a pécsi Mecsek táncegyüttes vezetője, 
valam int Volly István a Népművészeti Intézettől já rt nálunk. Most tehát m ár 
komoly népi tánccsoport le tt az ócsárdi, m elynek legidősebb tagjai: Bánovics 
bácsi 77 éves, Szabó néni 79 éves. Pécsett igen sokszor szerepeltünk megyei, já 
rási rendezvényeken. A katonaság is több ízben m eghívott bennünket vendég
szerepelni.

A m últ évben a MÉSZÖV vett bennünket pártfogásba, és új táncruhákkal 
lá to tt el bennünket. 20 000 forintot költött eddig a csoportunkra. így lettünk  a 
MÉSZÖV tánccsoportja. A m últ évben m ár háromszor szerepeltünk Pécsett; 
építők napján, a József utcai KPDSZ kultúrotthon-avatáson és júl. 7-én a nem 
zetközi szövetkezeti napon. Az SZFTE és SZFV napjait eleinte nagy műsorokkal 
kapcsoltuk össze. Azonban be kell vallanom, hogy később m ár nem voltak lá
togatottak. Egyik oka volt ennek, hogy 1951—52. években kiadott egyfelvonásos 
színdarabok és jelenetek nem  tetszettek falusi dolgozóinknak.

Eleinte azt vettem  csak észre, hogy elpárologtak az előadásokról, később 
pedig a színjátszócsoport tagjai meg sem tanulták  a kiosztott szerepeket.

Aki falun él, ismeri a népet, az meg tudja érteni.
Meg is m ondták a szemembe: ,,Ne játszasson folyton olyan darabokat, m e

lyek csak a beszolgáltatásról, meg a tojásbeadásról szólnak. Tudjuk m i jól a 
kötelességünket. A kulákos darabot is hagyja el, m ert nincs, vagy igen kevés 
em ber van a faluban, akinek ne volna kulák sógora, rokona vagy kom ája . . . “ 
Állandóan a régi népszínm űveket emlegették és kérték. A másik ok, ami únottá 
te tte  az SZFTE-ket, hogy nem  volt egy este sem, am ikor valam i gyűlés, vagy 
értekezlet nem  le tt volna. Hétfőn volt a pártszem inárium , kedden DlSZ-gyű- 
lés, szerdán a Szülők Iskolája, csütörtökön MNDSZ, pénteken TSZ-gyűlés, szom
baton le tt volna az SZFTE. De az előző gyűlések mindegyike legtöbbször éj
félig is eltartott. Szombaton m ár m indenki ki volt fáradva, és nem igen jöttek 
el az SZFTE-re. Ekkor úgy segítettem  a bajon, hogy a kiskörzeti mozielőariást 
szom batra tettük, ennek szünetében tarto ttuk  meg az előadásokat.

A legjobban azok az előadások sikerültek, melyeknek tém áját a dolgozó 
nép kívánsága szerint választottuk meg. Ezekhez rendszerint nemcsak hozzá
szólások voltak, de viták is alakultak ki.

A fiatalság különösen szerette a földrajzi előadásokat, melyeket, mivel éle
tem ben sok u ta t tettem  meg kerékpáron hazánk különböző tájain, élménysze- 
rűen adtam  elő. Természetes, hogy kitértem  a történelm i eseményekre és a m e
zőgazdasági adottságokra is.

Az idősebbeket, a tsz-tagokat a biológiai szakkör kísérletei és eredményei 
érdekelték.

Két éve a mesterséges haltenyésztésről szóló előadásomnak meg lett az ered
ménye. A m últ évben a tsz halastavat létesített, s m ondhatom  kitűnő eredm ényt 
é rt el.
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Volt úgy, hogy a m unkatervben felvett előadástól eltértem . Ez akkor tö r
tént, ha közkívánatra valam i aktuális tém a vetődött fel. Népi k u ltú ránk  
megbecsülése érdekében a m últ évben m egkezdtük leányommal a népijátékok, 
sportjátékok, táncok teljes felgyűjtését. Eddig 65 népijátékot, 35—40 helyi nép
dalt gyűjtö ttünk össze. A táncok közül az ócsárdi lassú, gyors, lippenős, ugrós, 
verbunkos, seprű, sapka-táncot és suszterpolkát, valam int a lakodalmi m enet
táncot m ár fel is dolgoztuk és több ízben szerepeltünk vele Pécsett, H arkány
ban és helyben.

Míg leányom ezeket gyűjtötte, én a m últ év szeptem berében megkezdtem 
a népi ku ltúránk  m űem lékeinek helyi gyűjtését, és az iskolánk előterében ki» 
kiállítást rendeztem  az összegyűjtött anyagból. Az októberi ellenforradalm i ese
mények a m últ évi m unkát kissé m egakasztották. Azonban m ár januárban  jö tt 
a fiatalság, hogy szeretnék a próbákat megkezdeni, színdarabot is szeretnének 
játszani, népszínművet, m int a többi szomszéd községekben. A MESZOV-től is  
kijöttek febr. 9-én, és m iután egy pesti k iküldött (Salamon Béláné) Volly Ist
vánnal (Népműv. Intézettől) együtt m egtekintette a táncpróbánkat, kilátásba 
helyezték a további tám ogatást, s a m unka újból megindult.

A Járási Művelődési Csoport előzetes engedélyével a „Betyár Bandi“ c. 3 
felvonásos népszínm űvet tanultuk  be. 1949 óta ez volt az első nagyobb m űked
velő előadásunk. A m últ évben felépült gépállomási kultúrterem ben, mely 25 
m hosszú és 8 m  széles, adtuk elő márc. 3-án. Mind az erkölcsi, mind az anyagi 
siker nagy volt. A kultúrterem  m eg te lt,^  a kiadásokon kívül m egm aradt 1275 
Ft. Ezt a pénzt postatakarékba tettük  azzal a szándékkal, hogy a színjátszó cso
port a nyár folyamán ezen az összegen tanulm ányi k irándulást tesz a Balatonra.

Ez a kirándulás nemcsak terv  volt, de meg is valósítottuk. Aug. 2-án indult 
el a kultúrcsoport 12 tagja Alsóbélatelepre. Pécs, Dombóvár, Kaposvár, Fonyód 
volt az útirányunk.

Látták, tapasztalták, hogy ott, ahol pár évtizeddel ezelőtt csak a m ágná
sok élvezhették szép hazánk term észeti kincseit, ahol csak ők m ulathattak, dor- 
bézolhattak, most a dolgozó nép fiai üdülhetnek és szórakozhatnak.

A kultúrcsoport tagjai felejthetetlen élm ényeket szereztek, én pedig a fe lte tt 
sok-sok kérdéssel m egkaptam  az ú tm uta tást az őszi és téli m unkatervem hez.

Rá tudok m ajd m utatn i arra:
1. M iért akarták  az ellenforradalm i bujtogatók visszaszerezni a hatalm at?
2. Mit vesztett volna a munkásosztály és a parasztság?
3. Mit köszönhetünk a népi dem okráciának?
4. Hogyan keletkezett a Balaton?
5. Hogyan keletkezett Badacsony, Szent-György, Csobánc, Tátika?
6. M iért terem  jobb bor Badacsonyban m int nálunk?
7. M iért alkalm asabb fürdésre a somogyi partvidék, m int a veszprémi és 

zalai?
8. Hogyan keletkezett a tőzeg?
9. Ki volt Kisfaludy Sándor?

10. A somogyi partvidék cukorrépa termelése. A kaposvári cukorgyár je 
lentősége.

11. Miből él a Balaton-vidéki nép?
12. M iért m entek külföldre nyaralni a régi nagyurak?
13. M iért háborog a Balaton, és m iért változtatja színét?
14. M iért csak 300 vitéz védte Szigetvárt?
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Természetes, ezzel nem m erül ki az őszi és téli m unkánk terve, m ert nem 
lehetünk  egyoldalúak, kell, hogy szórakoztató m űsorról is gondoskodjunk.

Tehát önként adódott számomra az őszi és téli m unkaterv anyaga és most 
m ár nincs m ás hátra, m in t hogy ezt összeállítsam. Természetes, ezzel nem  m e
rü l ki az őszi és téli m unkánk terve, m ert nem  lehetünk egyoldalúak, kell, hogy 
szórakoztató m űsorról is gondoskodjunk.

Tánccsoportunk állandóan próbál, legalább hetenkint egyszer.
A népi ku ltúránk em lékeit tovább gyűjtjük.
Színdarabokat is szeretnénk előadni.
Elmondtam egy élet tapasztalatát. Látható, hogy m i kell a dolgozó nép

nek, mivel lehet őket a népi, a szocialista ku ltú ra megszeretésére nevélni.
Nem mondom azt, hogy az én m unkám  m indenben jó volt, biztosan tudom, 

voltak  hibák is, de érzem, hogy a harmincnyolc év a la tt falum at a népi, szocia
lista ku ltú ra  ú tjá ra  vezettem. Aki szereti a népet, és a nép kultúrájának  kicsi
szolásán fáradozik, azt hiszem, az m egtette kötelességét.

SZII.VASI ISTVÁN
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Népművelési munka Hosszúhetényben

Nálunk, Hosszúhetényben nagyon kevesen foglalkoznak paraszti m unká
val, mivel két aknával m ár itt is m egnyitották a föld mélyét, hogy az alattunk 
vastag erekben húzódó „fekete gyém ánt“ a felszínre kerüljön.

A hetényi parasztokból bányászok lettek, akik azért szőlőjüket és földjük 
nagy részét is m egtartották. Ennélfogva a bányánál ledolgozott nyolc órás m ű
szak u tán  — különösen nyáron — a kapa, vagy a kasza nyelét fogják m arokra, 
és késő estig kinn dolgoznak a szőlőben, vagy a földön. Vasárnaponként pedig 
felülnek m otorkerékpárjukra — m ert ebből igen sok van m ár a faluban —:, 
vagy csoportosan, társasgépkocsit bérelve utaznak el valam elyik közeli gyógy
fürdőbe, nem ritkán a Balatonra, hogy kipihenjék az egész heti megerőltető 
m unka fáradalm ait.

Így aztán a helybeli kulturális tevékenységet ebben az időszakban nem je
lezheti más, m int egy-egy vasárnap esti táncm ulatság, amelyről azért az ifjú 
ság akkor sem mond le, ha még oly fárad t is. Igaz, hogy éjfél u tán egy órakor 
itt sem találni senkit, m ert hajnali ötkor m ár ú jra  m űszakra kell menni. Ilyen a 
mi falunk élete nyáron.

Mindezek u tán  igen-igen jóleső érzéssel tölt el az á tudat, hogy azért a mi 
kultúrotthonunk fölött ez a nyár mégsem rohant el eredm énytelenül, m ert a 
nem rég alakult színjátszócsoportunk a sok-sok nehézség ellenére is m egtanult 
és előadott egy háromfelvonásos zenés, táncos nagy színdarabot. Az előadás olyan 
hatalm as erkölcsi és anyagi sikert hozott, am ilyenre m ég gondolni sem m ertünk, 
és ez kárpótolja m inden fáradozásunkat.

Hosszúhetényben évekkel, sőt évtizedekkel ezelőtt is virágzó színjátszóélet 
volt. Az elm últ évek folyamán azonban bizonyos okoknál fogva ez a virágzás 
megszűnt, és csak akkor lá thattunk  valam it a színpadunkon, ha évenként 1—2 
alkalommal idetévedt egy-egy vidéki együttes, vagy nagyritkán a pécsi színház.

Amikor az elm últ tavasszal átvettem  a kultúrotthon vezetését, arra  gon
doltam, hogy azt a régen oly szépen virágzó színjátszóéletet fel kellene újítani, 
egyrészt m ert magam is igen nagy kedvelője vagyok a színjátszásnak, m ásrészt 
pedig, m ert tudtam  azt, hogy ebben a község lakói is nagy kedvüket lelik. Sok
sok nehézség árán bár, de sikerült összetoboroznom olyan lelkes kis gárdát, 
melynek tagjaira m a m ár bizton számíthatok. Az eddig k ifejtett szorgalmas 
m unka alapján kívánatosnak tartok közülök néhányat névszerint is megemlíteni:

Egri Ferencné, családanya, m inden nap reggel 6 órakor m ár utazik Pécsre 
a m unkahelyére, és a délutáni hazaérkezése u tán várja még a háztartás is, még
sem volt egész nyáron át egyetlen olyan próbánk, amelyről hiányzott volna. 
Régi tehetséges és nagyon lelkes színjátszó, akiről az előadásunk u tán  fejlet
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tebb műveltségi fokon álló em berek is úgy nyilatkoztak, hogy játékával kiváló 
teljesítm ényt nyújtott.

Jádi János helybeli postamester, akinek a felesége is dolgozik, szintén nagy
szerű és lelkes színjátszó, aki játékával is, de a fegyelmezettségével is nagy se
gítségemre volt a csoport mai jó szellemének és összeforrottságának kialakítá
sában.

Bérces Ferenc öt gyermekes, már. nem éppen fiatal családapa, aki a napi 
megerőltető m unkája ellenére is a csoport m egalakulásakor ott volt az elsők 
között, és azóta is egyik oszlopa annak.

De ha a lelkesedésről akarnék csupán írni, akkor a csoport mind a 12 tag
járól hasonlóképpen nyilatkozhatnék oldalakon keresztül.

Minden rem ényünk m egvan arra, hogy a mostani előadásaink sikerének ha
tására falunk fiataljai közül sokan kedvet kapnák még á színjátszásra, és akkor 
m ár az sem lesz probléma, hogy a választandó d.aráb esetleg sok szereplőt igé
nyel.

Farsangra ismét egy vidám, zenés, táncos operettet, vagy bohózatot válasz
tunk ki előadásra. Kétségtelen, hogy az utóbbit a mi községünk lakossága is job
ban kedveli, m int az eszmeiségében is gazdag, komoly tém ájú darabokat, és 
sokan vélekednek úgy, hogy Hetényben csak operettekkel és bohózatokkal lehet 
megélni. Én mégis biztos vagyok abban, hogy ha egy komoly tárgyú darabot 
szintén ilyen magas színvonalon tudunk előadni, azt is megkedvelik, sőt a jö
vőben igényelni is fogják.

No, de nem  csak színjátszócsoportja van kultúrotthonunknak. Megyeszerte, 
sőt még az ország távolabbi tájain  is közism ert a mi népi együttesünk, amely a 
nyár folyam án ugyan pihent (illetve m ár a bevezetőmben em lített okok m iatt 
nem  tevékenykedhetett), az előttünk álló időszakra azonban nagyon szép és ko
moly terveink vannak.

A legközelebbi állomás, am elyre m ár m eg is kezdtük a felkészülést, egy 
rádió-felvétel lesz a legszebb hosszúhetényi népdalokból és népszokásokból.

Ugyancsak értesítést kaptunk a Népművelési Intézettől, hogy a közeljövő
ben a M agyar Televízió is ellátogat hozzánk, és a tavalyi év folyamán oly sok 
alkalommal és sok helyen nagy sikerrel előádott „Csalóka P éter1'-bői kívánnak 
felvételeket készíteni. Az együttes tagjai nagy örömmel készülnek m indkét al
kalomra.

A továbbiakban népi együttesünk m egtanulja és m űsorára tűzi helybeli és 
táj előadások tartása céljából M uharay Elemérnek az Igazmondó juhász c. mese
játéká t olyképpen, hogy azt az intézet m unkatársai segítségével hosszúhetényi 
népdalokkal, táncokkal és szokásokkal tölti meg. és így ez a m esejáték is egy 
egész estét betöltő, kellemes és hasznos szórakozást nyújtó m űsorunk lesz.

A sikertelen tavaszi k ísérlet u tán  most m indenképpen létrehozzuk a népi 
együttesen belül az énekkart, zenekart és felfrissítjük, m ert a meglévő zeneka
runk a táncosok mögött nagyon visszam aradt a fejlődésben.

Az együttes vezetése jó kezekben van, és ha a Népművelési Intézet, vala
m int a Megyei Tanács Népművelési Csoportja a továbbiakban is megadja az 
eddigiekhez hasonló tám ogatást, akkor a hosszúhetényi népi együttes m unkájá
ban még sok gyönyörűsége telik megyénk népének, sőt talán  a távolabb élők
nek is.

Foto-szakkörünk is él, dolgozik, de az idei, meglehetősen gyenge anyagi 
tám ogatás m ellett ezideig még nem tudta azt a m unkát kifejteni, am ire lelkes 
és hozzáértő tagságánál fogva képes lenne. Most, hogy a helyi bevételeink fo
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kozódnak, az a célom, hogy a Foto-szakkör is megvásárolhassa azokat a szük
séges kellékeket, amelyekkel komoly, művészi színvonalra fogja emelni a fény
képezést, és még sokak számára megkedvelteti ezt a nagyon kellemes és szép 
szórakozást.

A művészeti m unkák m ellett nem  kevésbé fontos feladata egy kultúrotthon- 
nak az ism eretterjesztés. Köztudomású és sokak által helyesen m egállapított 
tény az, hogy az elm últ időszakban ezen a m unkaterületen komoly hibákat kö
vettünk el, m elynek aztán az le tt az eredménye, hogy a dolgozók elkedvetle
nedtek ettől, és a direkt politizáló előadások alkalm ával előadótermeink kong
tak az ürességtől. Helyes tehát a népművelési hatóságnak az a törekvése, hogy 
az eddigi helytelen gyakorlattal szakítva az ism eretterjesztést olyan irányba fo
kozzuk, amely a dolgozók igényeire támaszkodik. Ez term észetesen nem  jelent
heti azt, hogy a dolgozók politikai tisztánlátásának kialakítását most m ár tel
jesen mellőzzük az ismeretterjesztésből.

Felújítjuk, ill. újjászervezzük községünkben az ism eretterjesztő előadói m un
kaközösséget, amelybe be kívánom  vonni a község pedagógusait, egészségügyi 
dolgozóit, a pái’tszervezet és a községi tanács képviselőit. Ezzel a munkaközös
séggel fogunk kidolgozni egy olyan előadássorozat-tervet, amely megfelel majd 
a helyi igényeknek, és ugyanakkor komoly felvilágosító jellegű is lesz.

E rre vonatkozólag olyan elképzeléseim vannak, hogy az ism eretterjesztő 
előadásokat olyan tém akörből választjuk, amelyek a dolgozók egyes rétegeit 
érdeklik. Ugyanis az eddig folytatott gyakorlat nem  vált be, m ert az általánosan 
m eghirdetett előadásoknak nem volt látogatottsága. Ügy gondolom, hogyha pl. 
a sport valam elyik ágával foglalkozó előadásra csak a sportkör tagjait (nálunk 
cca 150 fő) hívjuk meg, akkor azok erre az előadásra el is jönnek, és szívesen 
m eghallgatják. De ugyanilyen kilátások vannak pl. az asszonyokat érdeklő ház
tartási, gyermekgondozási, vagy egyéb egészségügyi tém ájú, vagy a szülők szá
m ára m eghirdetett pedagógiai tárgyú előadásoknál. Ugyancsak komoly érdeklő
désre ta rth a t számot községünkben a helyes szőlőműveléssel foglalkozó előadás, 
valam int a községünk és környékünk néprajzának tém aköréből m erített előadás 
is. Az eddigi gyakorlat azt is bizonyítja, hogy ha a dolgozóknak csupán egy-egy 
rétegét hívjuk meg, akkor a politikai tém ájú előadásoknak is van hallgatósága, 
sőt az előadást megfelelő vita is követi. Példa erre a tavasszal m egtarto tt értel
miségi ankét, am ikor is az októberi ellenforradalm i események helyes értéke
lése volt az előadás tém ája. A község valam ennyi értelmiségi dolgozója jelen 
volt, és a k ialakult bizalomteli légkörben a jelenlévők bátran  és őszintén m eg 
nyilatkoztak.

Az ilyen tém ájú előadások m egtartására van jónéhány megfelelő felkészült
ségű előadónk, ha pedig helyben nem lenne, az illetékes szervektől fogunk kérni 
és biztosan kapünk is.

Ügy gondolom, hogy az ism eretterjesztés ilyetén megszervezése esetén köz
ségünkben is fel tudjuk számolni az eddigi passzivitást, és a jövőben ezek az 
előadások is látogatottak lesznek.

Helyet kapott kultúrotthonunkban a községi „Bányász Sportkör“ , amelynek 
sportklub-alakítási tervei vannak. Am ennyiben ezt sikerül létrehozni, számomra 
ez is nagy segtíséget fog jelenteni, m ert a sportkörnek mintegy 150 főnyi tagsága 
van, és ahol sok ember fordul meg, ott a segítségre is jobban lehet számítani. 
A sportkör vezetői eddig is m egadtak m inden tőlük telhető segítséget a ku ltúr- 
munkához.

KASZÁS JÁNOS
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A hatnapos német nemzetiségi 
kulturális körút

Német származású bányász és üzemi m unkásfiatalok érkeztek Pilisvörösvár- 
ró l Baranyába. A Művelődésügyi M inisztérium autóbuszán jöttek dallal és m u
zsikával. Az egyetértés, a  barátság üzenetét hozták. Vajon m egértik-e ezt az üze
nete t B aranya falvaiban?

Milyen keveset m ond a körú t állom ásaként megjelölt hat község neve: 
• Vókány, Lánycsók, Palotabozsok, Véménd, Villány és Boly. H at község, ahol 

két nyelven beszélnek az emberek, ahol a második világháború mélyebb sebeket 
hagyott, m in t m ásutt, ahol a béke és az egyetértés körül m ég m a is bajok van
nak, — pedig kellene a béke, kellene az egyetértés.

Reménység és aggodalom töltötte be fiatal szívüket, bíztak m agukban, de 
nem  ism erték azokat az em bereket, akikhez jöttek, akikkel nemcsak a kulturális 
terem ben, hanem  az otthonukban is találkoznak majd. Vajon hogyan fogadják 
őket? Szám íthatnak-e olyan szeretetre, am ilyennel ők jönnek?

Az autóbusz nyelte a kilom étereket és egy utolsó kanyar u tán  befutott 
Vókányban. A művelődési otthon előtt a falu vezetői, az igazgató, valam int a fia
talok és öregek várták  a csoport tagjait. Kedves volt a fogadtatás és nagyon jól
esett. így  m ent ez m indenütt, különösen az első fellépés után, am ikor a vándor 
szó m ár messze repítette a fiatalok hírét. Szeretettel, csókkal és virággal fogad
ták  B aranya falvaiban a pilisvörösvári nemzetiségi csoport tagjait. Villányban 
úttörők kedveskedtek a vendégeknek dallal és virágcsokorral, Lánycsókon kart- 
karba öltve vezették a kedves vendégeket a helybeliek otthonukba. Különösen 
kedves volt egy kis, népviseletben járó  tanítóképzős lány odaadó szorgoskodása.

Boly volt az utolsó állomás, — a csoport tagjain erősen látszott m ár a fá rad t
ság. Nem csoda, előtte ötszöri esti fellépés, öt napi vendéglátás és ötszöri késő 
éjjelbe nyúló tánc. M int a vendéglátó szerv kísérő képviselője komolyan aggód
tam  a bolyi szereplés sikeréért. Boly közönsége — köztudomású —, igényes. 
Nem egyszer hivatásos m űvészegyütteseket is kifütyöltek. Pedig a csoport tag
jai m ár nem  képesek komoly teljesítm ényre. Nagyrészt a vezetés hibájából a 
gyerekek nem  takarékoskodtak erejükkel. Kegyetlen próbára te tte  vendégeink 
ere jé t az előző éjszakai villányi szállás is. Bizony itt nem úgy pihenték á t az 
éjszakát, csupán eltöltötték. Szomorúan vettem  tudom ásul a villányi tanács és 
művelődési otthon ilyen felelőtlen 'szervező m unkáját, vendégeink azonban dicsé
retes önfegyelemmel dideregték á t az éjszakát.

Ennél azonban sokkal jobban fá jt a vendégeknek, hogy Villányban senki 
sem köszönt el tőlük. Nem is beszéltek többet erről az állomásról. M agukban
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— azt hiszem —, úgy gondoltak rá, hogy ez volt az egy hétig tartó  lagziban a  
fogfájás.

Villányból Boly fele tartva lehangolt volt a csoport, nem érdekelte őket az 
eddig naponta megcsodált táj, az autóbusszal bután szembeforduló libasereg s 
talán először gondoltak arra, hogy jobb lenne Pilisvörösvár felé fordítani a kor- 
m ányrudat.

Bolyban 11 órára vártak  bennünket s mivel korán volt még, nem messze a 
falutól m egálltunk és kiszálltunk egy kis délelőtti levegőfürdőre. H atározottan 
jót te tt a friss levegő. Indulás u tán  valahogy ú jra  mások lettek ezek a gyerekek. 
Felébredt bennük az a szokásos izgalom, amelyet m indig akkor tapasztaltam  
náluk, am ikor m egérkeztünk a soronkövetkező községbe.

Bolyban vasárnapi hangulat köszöntött bennünket. A művelődési otthon előtt 
m integy kétszáz főnyi csoport állt és integetett a lassan odaguruló autóbusz 
felé. Amikor kiszálltunk, felharsant a helyi ném et fúvós együttes zenéje, aztán 
üdvözlő szavak hangzottak el m agyarul és ném etül; két szavalat m agyarul és 
ném etül; aztán virág, virág, nagyon sok virág, m ajd ismét a helybéli zenekar 
csiklandozta meg az ünneplők és ünnepeltek szívét. A pilisvörösváriak néhány 
pillanatig csak álltak, szemük mámorosán csillogott, m ajd hirtelen eszébe ju to tt 
valakinek, hogy megköszönje ezt a felejthetetlen fogadtatást, aztán felcsendült 
a vendégek ajkán a Bei uns zu Haus. M indenki mosolygott, m indenki megelé
gedett volt az első felvonással, mely még sokáig emlékezetes m arad mind a 
bolyiak, mind a pilisvörösváriak számára.

Már nem aggódtam az esti fellépés m iatt; a szereplők frissek voltak és bol
dogok.

A megismerkedés, a barátság elmélyülése mindig és m indenütt az előadás 
folyamán vált teljessé. Megérkezés u tán  még csak annyit tudtak a pilisvörös- 
váriakról, hogy kedves és aranyos gyerekek, akiknek örömmel adtak szállást 
és vendéglátást magyarok és ném etek egyaránt. Az esti m űsor azonban mindig 
lenyűgöző erővel hatott, és a baranyai falvak lakossága m egértette a béke és a 
barátság üzenetét. Tévedés ne essék, sem a m űsor összeállítása, sem áz egyes 
számok előadásmódja nem volt hibátlan. Itt m indjárt megjegyzem, hogy a pilis
vörösváriak dédelgetett vágyukat, egy ném etországi-körutat ezzel a m űsorral és 
ilyen felkészüléssel nem válthatják  valóra. Ennek ellenére a siker m indenütt 
átütő volt, a jutalom  pedig m indig orkánszerű taps.

Szerintem  a siker nyitja két dologban keresendő. Az egyik az, hogy a 
csoport tagjai szívvel-lélekkel játszottak és az egészében nem kielégítő m űsor
nak szépszámmal voltak olyan erősségei is, melyek a legigényesebb közönségnek 
is megfelelnek. Ügy vélem, nem  túlzás, ha azt állítom, hogy W ertheim  Józsi 
bácsi (a csoport egyetlen idősebb tagja) stájer citera, fűrész és pikofon játékát 
a Pécsi Nemzeti Színház közönsége is gyönyörködve hallgatná végig. Mind a 
hat este a csodálkozás m oraja fu to tt végig a nézőtéren, am ikor Józsi bácsi 
kezében remegtetve, hajlítgatva megszólalt az a furcsa hangszer, amely meg
tévesztésig hasonlít a közönséges fűrészre. ..Hihetetlen“ , „csodálatos“ suttogták 
itt is, o tt is a nézőtéren, közben pedig betöltötte a term et a La paloma mélabús 
melódiája.

A fűrész hangszernél még csak gyanítottak az em berek valam i csalafinta
ságot, a pikofonnál pedig egyenesen feltételezték. Az igaz, volt is valam ilyen 
boszorkányos vonás abban, ahogy Józsi bácsi egy szivaccsal vizet csorgatott a 
m ajdnem  két tucat kehelyalakú üvegpohárba, s közben m intha ráolvasott volna, 
a vízszintesen ta rto tt másik kezével pedig meg-megcincogtatta a poharakat. „Ki
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a fene hinné, hogy üvegpoharakon is el lehet játszani a Honvágy dalt.” A szü
netben aztán m utogathatta is, meg félthette is Józsi bácsi a poharait.

Van a csoportnak egy fiatal zenésze is, W ippelhauser Nándor, aki sokat- 
ígérő tehetséggel gyönyörködtette hallgatóit hegedű-, m ajd harmonikaszólójával. 
Nándinak csak egy baja van, illetve volt a körú t alatt, hogy elhanyagolta a 
gyakorlást. Nagy kár lenne érte, ha a gyakorlás hiányában elparlagiasodna 
tehetsége.

A szólószámok előadói közül m eg kell m ég említeni Kolhoffer Mihályt, aki 
a János vitézből énekelt két kedves áriá t és M anhertz M áriát, aki az O du 
schöne süsse Nachtigall c. tiroli népdallal sok hallgatójának könnyet csalt sze
mébe. M arikát Palotabozsokon „kis énekes pacsirtának“ , Bolyban pedig csalo
gánynak becézte a publikum. Előadások u tán  bizony kevés legény és férfi akadt, 
aki nem  kérte fel a kis énekes pacsirtát egypár fordulóra.

Igen tehetséges színjátszónak ism erhettük m eg Ulicsnik Antalt és Schuk 
Edét. Különösen az utóbbi érdem el nagy elismerést. Jelenetükkel, a Die Nach
barshahn c. egyfelvonásossal határozottan  sokat javíto ttak  a műsoron. Micsoda 
harsány hahota kísérte a két perlekedő paraszt szavait és azt a végzetes tévedést, 
am ikor abban a hitben, hogy kölcsönösen egymás kakasát gyilkolják le, m ind
egyik a maga szárnyasa nyakát csavarta ki.

A m űsor gerincét azonban v itathatatlanu l a jól betanult népi táncok képez
ték. A négy m agyar és ném et tánc elsodró lendületével, beidégződött mozdula
taival szemet és fület egyaránt gyönyörködtető teljesítm ény volt.

A szavalatokról és a Rádiójelenetről az a véleményem, hogy azokat éppen 
csak elbírta a műsor. A csodálatosan szép m agyar és ném et népdalokat éneklő 
vegyes karnak pedig az volt a legnagyobb fogyatékossága, hogy karm ester hiá
nyában olyan elemi követelm ényt sem tudott megoldani, m int az egyszerre 
kezdés.

Em lítettem  m ár, hogy az ünneplés megható volt. A viharzó taps még a 
gyenge számok u tán  sem m aradt el és itt kell keresni a siker másik okát, a jó
indulatú elfogultságot. N ém etlakta községeink színpadán rég nem hangzott m ár 
ném et dal, ném et szó. Valahogy nem sokat törődtünk e term észetes igénnyel, 
pedig de jól esett most ezeknek az em bereknek saját anyanyelvükön hallani a 
Szomszéd kakasa (Die Nachbarshahne) c. jelenetet, a Bei uns zu Haus és a 
Allen die Welt c. népdalokat.

A vegyesműsor (m agyar-német) a ném et szót nem értő m agyarokat is von
zotta. Együtt nevettek, együtt tapsoltak a ném et anyanyelvűekkel és a ném et 
számok m egértése sem okozott problém át, m ert a hallgatóság fele felcsapott 
tolmácsnak.

B aranya falvaiban m egértették a barátság és a béke üzenetét. Magyarok és 
ném etek egyaránt szívükbe zárták azt a 31 pilisvörösvári fiatalt, aki brátságot és 
szeretetet hozott, azt k ért és azt kapott cserébe. Nekik nem a bevétel kellett, azt 
a vendéglátóknak hagyták; hanem  az a végtelen gazdagság, am it pénzösszegben 
nem  lehet kifejezni, de egy kis pirosfedelű album ban keresetlen szavakkal is 
megpecsételhették, akár rövid kis versike, akár becézgető próza formájában. Es 
sokan, nagyon sokan írtak  ebbe a kis könyvecskébe. Van benne szálkás gótbetűs 
írás, reszkető kézzel berótt m agyar köszönőszó, ném et és m agyar versike, s mind- 
rnind a barátságról, a szeretetről beszél. Ezt kérték és ezt kapták Baranyában 
kedves vendégeink, a pilisvörösvári fiatalok.

CSORBA TIVADAR
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Idős Jakab Sándorné népművész

A népiélek csillogó gyöngyszemei a népművészeti alkotások. Eg'y-egy csodá
latos népdalunk eredete évezredekre vezethető vissza, népmeséink elemei is sok 
évszázad és sok nép történelm ének mélyéről szólnak hozzánk, népi díszítőművé
szetünk színpompás m otívum ai is nagy idők próbáját állották ki. Vajon ki tudná 
megmondani, hányán dalolták m a is élő népdalainkat, hány lélek alkotó tüzében 
form álódtak népünk gazdag lelkivilágának, küzdelmes történelm ének, életének 
tökéletes kifejezőivé? S ki tudná megmondani, m ennyi lelkes igyekezet, szép 
u táni olthatatlan sóvárgás él egy-egy hímzésünk, szőttesünk sokszínű virá
gaiban, csodás form áiban? Nehéz válaszolni e kérdésekre, de azt érezzük: meg 
kell becsülnünk népi értékeinket, m ert ezzel m últunkat és önm agunkat becsül
jük meg. Nem véletlen, hogy a külföldieket is bám ulatba ejtik  népünk nagy, 
kollektív alkotóművészetének remekei. Éppen ezért különös szeretettel kell fog
lalkoznunk népi művészetünk nagy szerelmeseivel: népművészeinkkel, akik tol
mácsolják a régm últ idők nagyszerű népm űvészeti hagyatékát, és lelkűk új 
hajtásaival gazdagítják is.

Megyénk egyik legidősebb népművésze Jakab  Sándorné, a fáradhatatlan, 
m indig jókedvű Ju li néni, akinek szövőszéke több évtized óta ontja a szebbnél 
szebb ormánsági szőttest. Ezek díszítik lakását, ezekkel m ent a pécsi nagy vásá
rokra, ezeknek ítélt d íjat több népművészeti kiállítás bíráló-bizottsága, és Lon
dontól Amerikáig két világrész népei csodálták szőtteseiben népünk ízlését, 
díszítőkedvét, alkotnivágyását.

Juli néni 65 éves. Haja deresedik, de m unkakedve olyan, hogy sok fiatal 
megirigyelhetné. Csattog a szövőszék és m éterről m éterre nő a tulipános szegfűs- 
terítő.

— „Nem szegfű az, búzavirág“ — igazít helyre.
Nagy ismerője az ormánsági díszítő elemeknek. Nem hagyja szó nélkül a 

tévedéseket. Sokat tanulhatnak tőle — még a szakemberek is.
— „Soha m ást nem  szövök, m int ormánságit. Igaz, a m últkor m egkértek,

hogy gyerimekszobába való nyuszis, meg csibés m in tá t szőjjek. H át ezt még 
megtervezetem, meg is csináltam. A gyerekeknek. Pedig nálunk, az Ormánság
ban állatm intákat sohasem szőttek.“ — Mosolyog, m int aki látja, hogy pufók 
kisgyerm ekek tömzsi u jjai m utatják : ^

— Ez a nyuszika. Ez a pipike.
Fürgén a szekrényhez megy, és nyalábra ■fcaló szövést rak  elém. Fáradhatat

lanul magyaráz.
— 16 éves korom ban tanultam  meg szőni. A Bene M ári-nénitől. Azelőtt 

is csináltam m ár sima szövést, de a sok szép ormánsági m intát nem ismertem.
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A „pöttyös" szövés volt a legelső m intás szövésem, azután asztalterítők meg 
függönyök következtek kisebb m intával. Sok mellényt szőttem gyöngyfonálból, 
m ert abban az időben a férfiak ilyen m ellényekben jártak. Ezeket a m ellényeket 
pedig akkor még az egész faluban házilag szőtték.

— Az volt ám szép — erősíti Sándor bácsi. A férfiak ma m ár nem  vennék 
fel, de ha Pécsett egy nő végigmenne ilyen szőtt mellényben, m ásnap m ár m in
den fehérnép olyat kívánna. Tudja, jó nagyatádi gyöngyfonálból valót.

Juli néni egyre m utatja  a szép orm ánsági m intákat.
— Ez a csillag a kerék-rózsával. Ez is csillag, szegfűvel. Ez meg tulipán. 

Ö t-hatfélét is szövök belőle, talán még többet is. Fenyerlevél ez, ez meg tüsök
rózsás minta. Ez a likacsos: azsúrszövés; ez a terítő  meg darázslépes szövésű. 
Valamelyik kiállításra szőttem.

Ezek a szép m inták asztalterítőket, függönyöket, futókat, párnákat, tálca
kendőket díszítenek. Sok népi díszítő elem, sok alkalmazási lehetőséggel ta lá l
kozik, m ert hisz ma is bőven van alkalom a népi díszítő-művészet elemeinek 
felhasználására. Az em lítetteken kívül a lakberendezés és a ruházkodás sok, 
ma m ég kiaknázatlan lehetőséget kínál. Ju li néninek pedig m ég nem  tudott 
olyan feladatot adni a háziipari szövetkezet, — amelynek lelkes tagja, — am it 
meg ne oldott volna.

Hogyan születnek pompás népművészeti alkotásai?
Általában megmondják a rendelők, m ire van szükségük. Térítőre, futóra, 

ruhának való anyagra, vagy éppen ormánsági babára. M ert Ju li néni babákat 
is készít. A többit Ju li nénire bízzák. Nem is csalódnak. Ju li néni nem  olyan 
népművész, aki tucatszám ra készít sablonos m unkát, hanem tervez, alkot. Üj
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meg új módon csoportosítja az ősi ormánsági m otívumokat, ú jakat is alkot, sőt 
más népművészeti vidékek gazdag anyagából is m erít, de mindig úgy, hogy csak 
olyan elemeket vesz át, am elyeket sajátosan orm ánságivá tud alakítani. A lel
kében m egszületett szép m in tákat aprókockás papírra rögzíti s addig form álja 
őket, amíg el nem készült a kivitelezésre alkalm as m inden ízében ormánsági 
terv.

M unkája bőven van. Több is akadna, m int am it el tud végezni. Be-bekopog- 
nak a csányoszrói kis szoba-konyhás lakásba a „hivatalos“ megrendelőkön kívül 
a helybeli és környékbeli ismerősök is.

— Szüle, m ikor tudna egy szép párnát készíteni?
Különösen azok adják egymás kezébe a kilincset, akiknek rokonuk él kül

földön. Az idegenbe szakadt m agyaroknak Ju li néni szőttesei jelentik  a szép 
hazai emlékeket, a honi levegőt, a távoli haza, a m agyar nép üzenetét. Ju li néni 
ügyes keze pedig lankadatlan szorgalommal készíti a leikéből, népünk leikéből 
fakadt csodálatos remekm űveket. Hadd gyönyörködjenek bennük itthon is, kül
földön is.

Hatvanöt év: nagy idő. Sok küzdelmet, m unkát, sok szép emléket nyújt 
annak, aki megéri. A népművészek sorsa sohasem volt rózsás a mi hazánkban. 
Ju li néni is értékesítési és anyagbeszerzési gondokkal küzdött a felszabadulás 
előtt. K isdarab földön negyedmagával nevelődött a szülői házban. Szükség lett 
volna m inden fillérre, de m unka alig akadt. Ha megszervezték valam i módon 
a népművészeti alkotások értékesítését, mások húzták a hasznot belőle. Igaz, 
hogy 1935—36-ban Deáki jegyző ügyes szervező m unkával átm enetileg fellendí
tette az ormánsági szövést Csányoszróban, azonban sokkal rosszabb anyagi 
körülm ények közt dolgozott Ju li néni, m int ma.

Ma sem rózsás népművészeink helyzete. Juli nénié sem, bár ő jobb hely
zetben van, m int több társa. Jó m unkája elismeréseképpen az Országos Művé
szeti Tanácstól rendszeresen havi 300 Ft tiszteletdíjat kap. Ez helyes is, hiszen 
az értékes m unka megbecsülését fejezi ki. De vajon m ennyit fizet a szövetkezet 
1 m éter gyönyörű szőttesért?

— Egy m éter szőttes m unkadíja 40 Ft. Az anyagot a szövetkezet adja — 
mondja Ju li néni.

— Mennyi idő a la tt lehet egy m éter szőttest megszőni?
— Ha jól „szoréttik", akkor hajnaltól estig. De az orsózást este még külön 

kell elvégezni.
— S a tervezés?
— Hát azt vasárnap csinálom, meg m ikor ráérek.
Negyven forintos kereset nyolc órát jóval meghaladó különleges művészi 

m unkáért bizony nem sok. Hiszen a szakértelm et alig igénylő csemetekapálással 
55—60 F t-t vígan megkeresnek a csányoszrói asszonyok.

— Nem is törik m agukat a szövésért. Télen még csak szövögetnek hárm an- 
négyen. Nyáron csak én szövök. 1954-ben volt itt egy szövőtanfolyam, amelyen 
5-en vettünk  részt. Két fiatal is volt. Soós Julianna azóta elm ent Pécsre autó
buszkalauznak.

Ahogy az utódokra, az ormánsági szövés jövőjére terelődik a szó, árad Juli 
néniből a panasz..Sándor bácsi meg elgondolkozva bólogat rá.

— Hatvanöt éves vagyok, nem sokáig csinálhatom már. Nem verhetek meg 
senkit, hogy szőjön. Nem akarnak egész nap ülni.

— Nincs meg bennük az alkotókedv — magyarázza Sándor bácsi. — Sokan 
tudnak szőni, de nincs türelm ük hozzá. A fiatalok meg m ár nem tanulják  meg.



Ez bizony baj. Talán ha jobban megfizetnék ezt a rendkívüli türelm et, szor
galmat, szakértelm et és szívet-lelket kívánó m unkát, mégis csak akadnának 
utódok. Szép volna, ha esténként fiatal lányok ülnék körül Juli néni szövőszékét, 
lapozgatnák m intafüzeteit, s hallgatnák Ju li néni okos szavát a m unkáról, a 
m últról. M ert Ju li néni sokat tudna mesélni, s akik tanulni vágynak, nem csa
lódnának benne.

Komlósi Sándorné néprajzi tanácsadó megbeszélése Jakab Sándornéval

— De ez a fiatalság nem olyan ám  m int mi voltunk —- sóhajt Ju li néni. 
Közben szaporán já r  kezén a vetélők sora. Hol a jobb oldalon pihen meg egyik- 
egyik, hol a balon. S míg a m últra emlékezik, nő a szövése. Előkerül Sándor 
bácsi m agagyűjtötte dalosfüzete is. A régi nótákkal.

._  A mi időnkben még m inden télen „játszóházat“ béreltünk. O tt jöttünk 
össze. Volt harm onikás meg citera, arra  táncoltunk. M ert szerettem  ám én tá n 
colni. Nagyon szerettem  — emlékezik Ju li néni. — Ha Monosokron húzták, hogy 
„Szánt az ökör, ripeg-ropog a járom “ , én m ár táncoltam.

— Persze Sándor bácsival?
— Dehogy. Nem tud szegény táncolni. Hanem a nótát nagyon szereti. Most

is dalol még m unka közben is, ,
Nem is kell Sándor bácsinak sok bíztatás, megszólalnak a régi nóták, s a 

hozzájuk fűződő feledhetetlen emlékek.

„Ha felm egyek az oszrai dombra.
Onnan nézem, merre jár a posta.
Sírva mondom a postáslegénynek.
Tisztölöm a régi szeretőmet!“

Több régi népdalnál mondta:
— Ezt még a nagyanyám tól tanultam , pedig ő 1831-ben született. A régi 

nóták m ár csak Sándor bácsi füzetében élnek, s csak nagyritkán dalolják el az 
idősebbek. A régi táncok kiveszőben vannak. Pedig de szépek lehettek azok a 
régi esték a játszóházban. Tánccal, dallal, „kútbaesőzéssel“ és más társasjáté
kokkal. A lányok, holdvilágnál tiloltak, a legények meg végig énekelték a falut. 
S m egálltak m inden háznál, ahol tiloltak a lányok. S a tánc és dal után sorvad 
m ár az ormánsági szövés is. Ahogy m inderről beszélgetünk, szinte megfiatalodik 
az idős népművész házaspár. Keresgélik a szép emlékeket, és dalolgatnak.
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Bizony szép lenne, ha a művelődési házakban a fiatalok is ápolnák apáik 
és édesanyáik értékes kulturális hagyatékát. E felm érhetetlen értékű kincsek 
összegyűjtése, ápolása ifjúságunk egyik legszebb művelődési feladata lenne. így 
ad a m últ feladatot a jelennek. Ju li néni nagy kincseit is á t kell vennünk, alkal
maznunk, hogy el ne vesszen ormánsági népünk értékes népművészete, hanem  
gazdagítsa, színesítse életünket.

_D e búcsúznunk kell. Azt kívánom, hogy Ju li néni még sok-sok évig hasz
nálja erőben, egészségben szúette szövőszékét, s gazdag élete tapasztalatait adja. 
á t a csányoszrói fiataloknak.

LEMLE GÉZA
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Miért giccs a giccs?

Kedves Barátom!

A z lenne a leghelyesebb, ha egy frappáns mondatban már levelem  elején  
meghatároznám a giccs fogalmát és egyúttal a szó eredetére vonatkozóan is 
tájékoztatót adnék. Sajnos nem  tehetem . N em  tehetem , m ert heteken át hiába 
ku ta ttam  ilyen irányban, nem  kaptam  választ. A  giccsnek nincs irodalma, holott 
manapság sok szó esik róla. Igaz, negatív jelenség, de árnyékként kíséri a m ű
vészet m inden egyes ágát és hétfejű  sárkányként ismét és ism ét — levágott és 
újból kinőtt fejével — támadást intéz a jóízlés, a m űvészet ellen, annak kön
tösébe álcázva magát.

A  giccs kérdésben a legfőbb nehézséget az okozza, hogy a giccsnek nin
csenek egészen pontosan megállapított, sőt nem  túlzók, ha azt írom, hogy — 
megállapítható — határai. Hol kezdődik és hol végződik9 — Ez a probléma. 
Sok a határeset m indkét irányban.

Néhány évvel ezelőtt Pogány Ö. Gábor ism ert m űtörténész és esztéta 
Pécsett a képzőm űvészek számára előadást tartott, utána a vitában valaki a 
jelenlévők közül m egkérte, határozná meg a giccs fogalmát. Nem szószerint 
kb. ezeket mondotta: giccs mindaz, am inek nincs eszmei mondanivalója, m ert 
az am inek van, lehet rossz kép, de nem  giccs. Ha ehhez még hozzátesszük, hogy 
a m űvészet előremutató módon mindig korát szolgálja — hiszen az élő, alakuló 
társadalom talaján nő tt és nő ki — akkor ezt a nem  tudományos igényű meg
határozást el kell fogadnunk. Elárulhatom, hogy a fen ti meghatározásról sokat 
vita tkoztunk, és a vita még ma sem lezárt, m ert a giccs kérdése vélem ényem  
szerint is, nemcsak tartalmi, hanem formai kérdés is. Ennek oka; az „alkotó“ 
az eszmei mondanivaló elsikkasztásáért „formai“ kárpótlást óhajt nyújtani, 
vagyis tetszetős formai megoldásokkal, érzelm ekre ható színösszeállításokkal 
operál. Ezért egyik sajátos vonása az édeskés színskála és a csiszolatlan ízlésű 
em berek képzőm űvészeti formai igényeit kielégítő kezdetleges naturalizmus. 
Kiegészítésképpen a téma semm itmondó. A  giccs területe azonban olyan széles 
és hosszú, hogy belefér nem  édeskés téma is, de abban azzal megegyezik, hogy 
sem m it sem mond.

Induljunk tovább a Pogány-féle meghatározásból, m ely vitatható, de el is 
fogadható. Tehát nézzük meg a képzőm űvészeti giccs tém akörét, egyszerűen 
témáját.

Egyik legkedveltebb témája a csendélet. Ez azonban nem  jelenti azt, hogy 
minden m egfestett csendélet giccs. Ezen belül is külön, megtisztelő helyet foglal 
el a virág-csendélet. Még jobban szűkítve a kört, a leggyakoribb a pipacs, mar
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garéta és búzavirág együttes ábrázolása. Nagyon kedvelt a rózsa és orgona is. 
Megjelenítése: áttört csipkével leterített asztalon, rendszerint kerek, díszes 
vázában rózsa, vagy orgonacsokor. A z asztalon esetleg csatos im akönyv. Külö
nösen az orgona ábrázolásánál gyakori a plasztikus domborítás, a kaparókéssel 
vastagon felrakott festékréteg, m ely valósággal színes domborművé változtatja  
a m áskülönben ké t dimenziójú vásznat. Ez persze nem  jelenti azt, hogy minden  
rózsa- és orgona-ábrázolás giccs és virágot másképpen nem  is lehet ábrázolni, 
vagy  — m enjünk még tovább — a virágfestés kizárólagosan a giccsfestés körébe 
tartozik. Egy virág csendéletnek is lehet eszmei mondanivalója. Vajon egy igé
nyesen m egfestett virágcsendélet szemlélete nem  vezet el a virágos kertbe és 
képzettársítás révén nem  nyitja  meg számodra a term észet csodálatos távlatait?! 
•—■ Én azt tapasztaltam, hogy igen, és m it gondolsz m indez m iért van? A  válasz 
egyszerű. M ert van eszmei mondanivalója. A  term észet dicsérete; a természet 
■—■ m elynek m i is részei vagyunk  — nagyszerűségének megmutatása egy parányi 
objektum m al. Most filozofáljunk egy kicsit; a term észet szeretete egyenlő az 
élet szeretetévél és az életszeretet lényege az optimizmus, az életkedv . . .  Nem  
fo lyta tom  tovább, hiszen ennyiből is látod, hogy m ennyi mondanivalója lehet egy 
igényes, valóban m űvészien m egfestett csendéletnek. M indezt csak azért írtam  
le, hogy lásd a nehézségeket a határvonalak meghúzásánál, különösen akkor, 
ha nem  kim űvelt ízlésű szemlélőről van szó.

Egy m ásik kedvelt területe a giccsnek a genre-, vagy másképpen életkép. 
Különösen a csikós és a cigányleány kedvelt, nagym ultú modellek. Utóbbi ese
tében nagyon fontos, hogy az ábrázolt hajadon szájában, vagy hajában piros 
rózsa is legyen. K edvelt a m ind a négy lábát levegőbe emelő, „vágtató“ lovon 
ülő csikós is, aki olyan port ver fel repülő lován, hogy ezáltal az „alkotó m ű
vészt“ m egkím éli a ló két-három  lábának megrajzolásától. Lényeges kellék a 
suhogó karikás, m ely lehetőleg szabályos kört ír le a puha bárányfelhők alatt. 
Hátterében gémes kú t, esetleg tem plom  és két jegenyenyár. Nagyon hatásos 
néhány varjúszerű madár ábrázolása is a képen. A  legelő gulya  — előtérben a 
bikával — botjára támaszkodó, tulipános szűrös pásztorral és plikutyávál szin
tén nagyon kedvelt téma.

A zt hiszem  Te is láttál már őzikés képet olajban megfestve. Nagy fák, a 
fák alatt szelíd patak kanyarog, fölötte híd, gyakrabban gyalogjáró, háttérben  
havas, égbenyúló hegyek és az előtérben békésen legelésző őzikék. Ha gida is 
akad a képen (ebben az esetben 10°/0-kal drágább), akkor a hím  rendszerint 
fe jé t felem elve kémlel, m integy példát m utatva az atyai éberségre. Másik vál
tozata is van. Vastag hóréteg födi a dúslombú fenyőket és földet. Sehol egy 
árva, az őszből ittfe le jte tt fűszál. A  kép egyik sarkában békés, hófödte ház áll, 
ablaka kivilágítva és a helyenként vörös fén y  sárgásán hull a hóra. Előtérben 
az ism ert őzikék. (Szegények. Nincs egy árva fűszál széles e határban, de való
színű, hogy a könyörületes em berek nem  hagyják elpusztulni az ártatlanokat!!!)

M enjünk tovább a témaválasztásban. K edvelt téma a szerelem is, illetve a 
szerelmesek ábrázolása. V izsgáljunk meg egy ilyen témát. Pl. a szerelmes' levél! 
— Telt keblű nő, esetleg a ny ito tt ablakon éppen most repül ki egy fehér posta- 
galamb! — átszellemült arccal levelet olvas. A  levél bal felső sarkában csóko- 
lózó galambpár, esetleg ké t szív virágfüzérrel összekapcsolva. Lényeges, hogy 
a szoba bútorzatának és kellékeinek m inden egyes darabja a legaprólékosabban 
ki legyen dolgozva. Még a szőnyeg m intái is leolvashatók. Más. Vadszőllővel, 
vagy más hasonló term észetű futónövénnyel befuttatott ház ablakában szelíd
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tekin tetű , piruló arcú ártatlan hajadon kezében zsebkendő, vagy virág. M ind
össze egy szál, m elyet előzőleg feltehetően a szíve fölött hordott, vagy legalább 
is a hajában. A  zsebkendőt, vagy virágot azért tartja a kezében, hogy — sajnos 
ez. ezen a képen már nem  látható — a kezében vörös borral félig te lt flaskál 
tartó kackiás bajuszú, pörge kalapú nyalka fiatal em bernek adja, ezzel jelezve  
a boldogító igent. A  kép címe többféle lehet. Mi állapodjunk meg a „Búcsú“ - 
ban. Van más, megoldás is tém án belül. Sövény kerítés. A  belső oldalán a lány, 
a külsőn a fiatalember. Lényeges, hogy a fiatal ember könyökére támaszkodva  
(lehetőleg bál könyökről van szó, baloldalon van a szív!) 'hosszasan elnézi kék  
szemű, halvány, kissé piruló szerelmét, akin látszik, hogy a boldogító igent már 
nem  bírja sokáig magában tartani.

A  tá jkép is gazdagon képviselt. Őszi táj, vörös, lila lombú fák, helyenként 
sárgával kiegészítve, alattuk kék  vizű  tó, rajta magányos, elhagyott csónak. 
Nem szabad m egfeledkeznünk a színes parkrészletekről sem. Sok zölddel és sok 
pirossal. K özkedvelt téma az öreg vízim alom  nagy lapátkerekével, am int a kék  
színű víz átzuhog a keréken. Egyidőben a tiroli táj is divatban volt, úgyszintén  
a búzatábla, háttérben templom, piros te tejű  házak, előtérben a búza közé festve  
pipacs és búzavirág.

Nem folytathatom  tovább, hiszen már a leírtakból is látod, hogy m ilyen  
széles és hosszú ez a terület. Ism ételem  széles és hosszú, hiszen éppen itt van a 
baj; hiányzik a harmadik dimenzió, ami az értéket adja, a mélység.

Írnom  kell azonban egy speciális területéről is a giccsnek, m ielőtt valami 
végkövetkeztetésre jutnánk. A  közhasználatú vallásos tárgyú képekről van szó, 
és ma ez a giccsfestés egyik legterm ékenyebb területe. Kis Jézus Máriával, és 
Mária nélkül, Jézus az Olajfák hegyén stb. Általánosan ism ert tém ák és még 
általánosabban ism ert konvencionális megoldások. Persze nem  mindegy, hogy 
galambokkal, vagy galambok nélkül ábrázolják a kis Jézust, m ert galambok 
nélkül aranyozott blondel keretben 300, galambokkal ugyanebben a keretben  
350 forin t az ára. Ha két galambnál többet kíván a vevő, akkor galambonként 
10 forint felár jár. Nemrégen beszéltem valakivel, aki „elmélyülten“ foglalkozik  
vallásos tárgyú képek festésével, ő mondotta, hogy ma nagy a kereslet a hasonló 
tém ájú képekben. Különösen K risztus az Olajfák hegyén című a legkapósabb. 
Hogy kiszolgálhassa vevőkörét, egyszerre öt képet fest. A  festés pedig a követ
kezőképpen történik. K ikészíti az öt 60xll0-es vásznat, m ind az ötre „átviszi“ 
a rajzot, majd hozzákezd a festéshez. K ikeveri a kék  színt, végigszalad vele 
m ind az öt vásznon, majd a sárga következik , ezután a rózsaszín, zöld, vörös stb. 
A m ikor nem  maradt egy négyzetcentim éternyi alapfelület sem a vásznon, követ
kezik az „összehangolás“. Vagyis egyszerre készül az öt kép, á 300 forint, attól 
függően, hogy hány kéz látszik rajta, m ert ha m ind a kettő, akkor kezenként 
húsz forin t felár jár a 300-on felül. Persze m indez blondel rámában, dúsan ara
nyozva.

Ha elkészült a kép, illetve sorozat, akkor lép be a „művészetbe“, illetve az 
üzletbe az ügynök, aki él és hal a m űvészetért, aki képes lenne Rubens-t és Goyát 
kilóra venni és adni, aki egyidőben a „művészi“ term ékkel nadrággombot, cipő
fűzőt, örökéletű harisnyakötőt is akvirál. Rendszerint személyesen ismeri Rippl- 
Rónait, Rudnayt, Szinnyei-M erse Pált, Domanoyszky jó barátja. M unkácsyval 
csak azért nincs jó barátságban, m ert az országos kiállítás óta tudja, hogy vala
m ikor meghalt, de ismeri „egyenes“ leszármazottját. Picassotól csak azért nem  
hozott sem m it, m ert ő jelenleg más ügynökkel dolgoztat, de ha valaki nagyon 
ragaszkodik hozzá, legközelebbi ú tján  Picassója is lesz, saját aláírással!
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Ezek a m inden hájjal m egkent, m indenben utazó ügynökök, nem  egyszer  
nem  riadtak vissza a fenyegetéstől sem, m utogatva elől, hátul, lent és fen t le- és 
felbélyegzett papírjaikat, igazolványaikat. A z t hiszem a budapesti törvényszék  
irattárából sok érdekes adat kerülhetne nyilvánosságra az elm últ évekből, m ert 
a kultúrának, a m űvészeteknek ezek a „lánglelkű“ barátai, nem  egyszer havi 
40 000— 50 000 forintot is zsebre vágtak hasonló alkotásokért, elárasztva az 
országot ízlésromboló, m inden eszmei mondanivalótól m ent árujukkal.

A  formáról is írok néhány sort, anélkül, hogy szándékomban állna megsér
teni a tiszteletreméltó szándékú term észetelvhű festőket, vagy a m últ század 
úttörő naturalistáit, meg kell állapítanom, hogy ezen alkotások megjelenítési 
formája kivétel nélkül a prim itív, kezdetleges, meg nem  értett, a rajzi és fes
tészeti alapismereteket nélkülöző kezdetleges naturalizmus. Van azonban jó 
technikai felkészültségű giccsör is. Ilyen esetben még könnyebb a megtévesztés, 
m ert mutatósább az áru.

A  formával kapcsolatban meg kell még em lítenem  a részletkérdéseket is, 
ami lényegében nem  is részletkérdés jelen esetben, hanem általánosan jellemző  
vonás; az édeskés színek, am int már em lítettem  is. A  színezést nem  valamilyen  
kiérett színkultúra szabja meg, hanem a hatás fokozásának szándéka, a kép  
megnyerő színigénye. Rózsaszín, világoskék, sárgászöld, a kiegészítő színek egy- 
másmellettisége és lenyalt, kilakkozott formák. A  giccsfestésnek egészen külön
álló, sem atikus színkultúrája van.

Visszatérve a formákra, am int már em lítettem  is, szembetűnő lenyáltságuk, 
az apró, lényegtelen részletekig menő kidolgozásuk. Pl. ha az ábrázolt cigány
lány lábán véletlenül cipő van, akkor feltétlenül ki van dolgozva a cipőfűző és 
a fűző lyukak két sora. Mily lelkiismeretes munka, számold meg, ha találkozol 
hasonló „műalkotássál“, hogy jobból is, balról is megvan  a nyolc, nyolc fűző
lyuk. Ha arcképről van szó (Szerelmes leány!), akkor a szempillák is ábrázoltak 
szálanként. Ez vonatkozik a hajra is, és vonatkozik az ifjú hölgy keblét díszítő  
medailon Ámorára is, akinek a nyila úgy ki van hegyezve, hogy gombot lehetne 
varrni vele a „művész“ alkotókészségére.

Mindabból, am it eddig leírtam, már élesen kitűn ik, hogy ennek a festészet
nek sem m i köze sincs a m űvészethez. M űvészet és eszmei mondanivaló elvá
laszthatatlanok egymástól. Ez — üzlet. Visszaélés az em berek jóhiszeműségével, 
hiányos képzőm űvészeti szemléletével, tájékozatlanságával. Ez a festészet ízlés
romboló, a szem léletet félrevezeti és ellene a harcot első sorban eszmei vonalon 
kell megvívni. Ellenkező esetben tovább rombol, és megnehezíti a tiszta m űvé
szet eljutását a százezrekhez, a milliókhoz.

Mielőtt eljutnánk jelen írásom végmegállapításaihoz, és megvizsgálnánk a 
teendőket, nézzük meg eredetét. N em  líj keletű. Egyidős a polgári, helyesebben  
kispolgári ízlés kialakulásával. Tehát a m últ században indul el „hódító“ útjára. 
Magán viseli a kispolgári gondolkodási mód egész lényegét. Olyan, m in t a m últ 
század népszínm űveinek túlnyom ó része, olyan m in t a szívetcsavaró érzelmes 
zene, olyan m in t a kispolgár egész mentalitása; üres, de a felszínen lakkozott, 
simára esztergályozott. Sok más m ellett m in t ennek a szellem nek hagyatéka 
maradt ránk a giccs is, m ely ellen végre összevont támadást kellene indítanunk. 
K ultúr forradalm unkig szabadon élt, virágzott és hullatta mérges magjait falun  
és városon egyaránt. Már eddig is történtek intézkedések. A  képkereskedelem  
állami monopólium, így leszámítva a még fellelhető réseket (képkeretezők!) az 
ellenőrzés biztosítva van. A z elm últ években a napilapok több alkalommal közöl
tek  híreket törvényszéki ítéletekről, m elyek elmarasztáltáik a fe lken t bajno
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kokat, helyesebben ügynököket, akik  hamis papírokkal felszerelve giccset ákvi- 
ráltak. Sajnos maradt még belőlük. Ezek szükséges és helyes intézkedések, de 
ez csak az egyik lépés lehet, m ely hivatva van segíteni a másikat, a még fonto
sabbat; ez pedig a társadalom nevelése, ízlésének csiszolása, kiművelése. Nehéz 
és hosszadalmas munka. Évszázadok mulasztását kell behoznunk, de ennek a 
feltételei már birtokunkban vannak, csak élni kell ve lük  nagyobb m értékben, 
m int te ttü k  ezt eddig. A z eszközök pedig; állandó igényes kiállítások fenntar
tása, helyi képtárak szervezése, előadások tartása, újságcikkek gyakori meg
jelentetése, a giccs kérdésének tudományos feldolgozása, a giccs „irodalmának“ 
megteremtése, ami ma hiányzik, vagy legalább is hiányos, vagy túl elvont. 
Ezek m ellett fo lyta tni kell a m egkezdett reprodukciós propagandát. Olcsó áron 
m inél több szép, színes, m élynyom ású m űvészi reprodukciót e lju tta tn i a dolgo
zókhoz, városokba és falvakba egyaránt. Szerepeljen a sorozatokban a belföldi 
és külföldi m esterek színe-java. A  reprodukciók hátára nyom assunk rövid ism er
tető t a festm ény eszmei mondanivalójáról, form ai megoldásáról, és néhány  
mondatot az alkotó művészről. T izenkét év rövid idő és mégis m ennyit haladt 
előre ez az ország ezen a téren is. Gondoljunk csak az operakedvelők hatalmas 
táborára, vagy irodalmi kiadványaink sikerére. Persze nehezebb a képzőm űvé
szeti terep, de türelemm el, hozzáértéssel it t  is el lehet egyengetni az utat.

Örömmel láttam a közelm últban a Képzőm,űvészeti Alap pécsi boltjának 
kirakatában egy renessance madonna reprodukciót. Szép, színes nyomás, m ű
vészi munka. N á lu n k . még sokan igénylik az ilyen tárgyú képet. Ezt vegyük  
tudomásul és n yú jtsu n k  m űvészetet, ha m indjárt vallásos tárgyú képek form á
jában történik is az. Ha m i nem  tesszük, akkor m egjelennek az ügym ökök, és 
hozzák a selejtes árujukat, és azt veszik meg a vásárlók.

Még egy kérdést a végső konklúzió rözítése előtt; abban, hogy ilyen nagy 
tábora van nálunk a giccsnek, nem  a tábor tagjai a hibásak, hanem az az ural
kodó osztály, m ely a termelési eszközök m ellett kisajátította a kultúrát is; ezen 
belül a képzőm űvészetet is és igyekezett saját képére formálni.

A  giccs a m últ lomtárának egyik káros hagyatéka. Nehéz felszámolni, m ert 
m élyek a gyökerek, éppen ezért a gyökereknél kell kezdeni a felszámolást és ezt 
kell segíteni adminisztrációs intézkedésekkel.

Ügy érzem, még sokat írhatnék erről a kérdésről, de ennyi is m egm utatja  
végeredményben azt, hogy m iért giccs a giccs. M egmutatja, hogy itt nem  m űvé
szetről, hanem üzletről van szó, m ely igyekszik kihasználni az em berek tudat
lanságát, képzőm űvészeti m űveltségének hiányosságait s m űvészeti alkotás 
helyett csupán árut — és tegyük hozzá — selejtárut szállít az „üzletfélnek“.

A  giccs tehát olyan — a kapitalista társadalomból ittfe le jte tt — áru, am ely
nek a m űvészethez sem m i köze sincs, m ert egyetlen célja könnyű m egélhetést 
biztosítani néhány, vagy néhány száz em bernek, akik  előbbre helyezik önző 
érdeküket, m in t a társadalom előbbre jutását.

A  giccs további ismérvei: eszmei mondanivalója nincs, formavilága pedig 
kim erül a kezdetleges naturalista ábrázolásban. Ehhez még hozzá kell adnunk 
csomagolásképpen néhány deka cukrozott sztaniolt, leöntve édeskés, émelyítő  
narancsízű szörppel, szódavíz nélkül, töményen.

Befejezésül még annyit, hogy távolról sem m erítettem  ki a képzőm űvészeti 
giccs m inden területét. Csak kis töredék az, amit bem utathattam .

Várom észrevételeidet.
Baráti üdvözlettel: 

D E B ITZK Y IST V Á N
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Irány Moszkva

Ezeregyszáz m agyar küldött szíve együtt dobban. Egy érzés já rja  át m ind
egyiket. Egyre gondolnak. Igen! M együnk Moszkvába, a szocialista Szovjetúnió 
fővárosába, a világ ifjúságának seregszemléjére, a VI. Fesztiválra.

Bensőséges búcsúztatás július 23-án de. a Nyugati-pályudvaron. P ártunk  
és korm ányunk m int egy jó atya, kinek messziföldre indulnak gyermekei, szív
ből jövő szavakkal útrabocsátja a küldöttséget: — Ne feledjétek el, hogy sokat 
szenvedett hazátokat, a Magyar Népköztársaságot, a m agyar dolgozó népet kép
viselitek Moszkvában, a Világ Ifjúsági Találkozón. . . .  Csak az igazat mond
játok el az elm últ év őszének viharos eseményeiről, hirdessétek büszkén m in
denütt, hogy a m agyar dolgozó nép békét akar, boldog jövőjét, a szocializmust 
akarja építeni.

Elérkezett a pillanat. A m agyar VIT delegáció szerelvénye elindul Moszkva 
felé. Az örömtől csillogó szemek azt tükrözik a búcsúztatók felé, hogy nem csa
lódtok bennünk, m éltók leszünk küldetésünkhöz.

Záhonynál mégegyszer búcsút veszünk hazánktól. Amikor a Tisza hídjának 
közepére érünk — a h a tá rt jelző vonalhoz — felhangzik ezeregyszáz boldog 
fiatal köszöntő kiáltása: Rá — rá  hajrá!

Csap az első szovjet állomás az U krán köztársaság földjén. Itt találkoztunk 
először szovjet barátainkkal. Különös érzés já rja  át az embert. Sose láttuk  egy
mást, mégis úgy fogadnak bennünket, úgy üdvözöljük egymást, m int az idegen
ből visszatért családtagok, kik régen találkoztak.

Csapon szálltunk át szovjet szerelvényekre (2 külön vonatra). Kényelmes 
hálókocsikban tettük  meg útunk  további részét. Ahol csak megállt vonatunk, 
m indenütt zenekarral, virágokkal köszöntöttek bennünket. Percnyi pontossággal 
érkeztünk meg 25-én délben, 12 órakor várva-várt célunkhoz, Moszkvába, ahova 
figyel kéthéten keresztül a világ szeme: az ifjúság városába. A Kiev nevű 
pályaudvarra fu tott be szerelvényünk. Örömtől csillogó szemek, mosolygós arcú 
lányok virágcsokorral kedveskednek küldöttségünknek. Boldog érzésektől telítve 
egyszerre hangzik fel orosz és m agyar nyelven: Egy a jelszónk a béke . . .

Autóbuszok karavánjával indulunk el szálláshelyünkre az Összövetségi 
Mezőgazdasági Kiállítás közelében lévő „Arany kalász1- nevű szállodákhoz. 
Delegációnk a 12-es és 15-ös szállodákban kapott otthont. Négyemeletesek ezek 
a, szállodák. E szálloda-csoportban több m int 10 ezer külföldit helyeztek el. Az 
épületekről látszik, hogy nem régiek, 4—5 évvel ezelőtt építették. Kényelmes, 
4—5 személyesek a szobák. Minden emeleten társalgó, telefon ügyelet, m inden 
szabában hangszóró, m inden szállodában orvosi ügyelet.
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Baranya művészeti együttesek a pécsi V IT. nagygyűlésen. 1. A hosszúhetényi népi 
együttes körtánca. 2. A  villányi német fiatalok szalagtánca. 3. Az alsószentmártoni 

cigány tánccsoport. 4. A felsőszentmártoni délszláv tánccsoport.
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Már az első este meglepetés ért bennünket. Minden küldött kapott egy kis 
csomagot, melyben 2 db szappan (fesztivál jelvényt ábrázolta), fogkefe és fog
krém  volt.

Első, felejthetetlen élm ényünk a VIT megnyitó ünnepélye volt, a Leninről 
elnevezett stadionban. A festői környezetben épült, sétányokkal övezett, 100 
ezer em ber befogadására alkalm as stadiont másfél év a la tt építették a fiatalok 
a VIT tiszeletére.

Július 28-án du. pontosan 3 órakor harsonák jelezték a küldöttek bevonu
lását. A m agyar delegációt 500 fő képviselte a felvonuláson, a többiek a lelátó
kon foglaltak helyet. Zsúfolásig m egtelt a stadion. Szovjet és külföldi nézők lel
kes üdvözlése köszöntötte m inden nemzet küldötteit.

Am ikor m egjelentek a szürke nadrágos, fehér inges magyarok, — élükön 
hatalm as népköztársasági címerrel, nemzeti lobogóval és a KISZ zászlajával — 
szinte az egész stadion 100 ezres serege egy emberként, felállva üdvözölte né
pünk küldötteit. Felhangzott a m agyarok jelszava: Moszkva—Budapest! Büsz
kék voltunk arra, hogy m agyarok vagyunk.

A több, m int 2 óráig tartó  felvonulás u tán  a VIT Nemzetközi Előkészítő 
Bizottságának egyik tagja és Vorosilov elvtárs köszöntötte a VIT részvevőit. A 
DÍVSZ indulóját sok nyelven, de egy szívvel énekeltük. Ezzel hivatalosan is 
megnyílt a 2 hétig tartó, az előző fesztiválokat m inden tekintetben felülmúló 
VI. VIT.

Ezután következett a szovjet fiatalok lenyűgöző torna és táncbemutatója.. 
Felejthetetlen élm ényt nyú jto tt a műsor.

Moszkva ősi város, 1147 óta vannak róla írásos emlékek, feljegyzések. Hét 
dombon terü l el. Ma kb. 8 millió lakosa van.

Már az első napokban ellátogattunk a város központjába, a Kremlbe, az ősi 
cári palotába, m elyet a 15. századbeli vörös, csipkézett szélű téglafal vesz körül. 
A kőfal sarkait tornyok őrzik. A legnagyobb torony a Szpaszkaja, ezen van a 
Krem l toronyórája. A torony tetején ötágú rubincsillag. A fal mögött "napfény
ben csillogó aranykupolák erdeje és a ragyogó paloták sora tűnik fel. O tt látjuk  
a 80 m magas, öt lépcsőzetes, Nagy Ivánról elnevezett harangtornyot, melynek 
építését 1600-bari fejezték be. Ekkor 22 nagy és 30-nál több kis harangot helyez
tek el a toronyban. M int történelm i em léket őrzik ma az egyik nagy harangot, 
mely a harangtorony közelében kőtalpazaton áll. Ennek súlya 12 327 pud. (1 púd 
16,4 kg.) A 16. századbeli ágyúöntés rem ekeként őrzik az 1586-ban öntött m ű
vészi díszítésű nagy ágyút, m elynek hossza 5 m, az ágyútorok átm érője kb. 80 
cm. Az ágyú súlya 2400 púd, töltéséhez szolgáló minden golyó súlya 120 púd.

Ugyancsak jelentős építészeti rem ekm ű — a harangtorony u tán  — a hagyo
mányos öt kupolás stílusú Archangelszkij székesegyház, mely a moszkvai u ral
kodók temetkezési helye volt.

M int a régi orosz építőművészet dicsőítője áll m a is a Krem lben a Grano- 
vitaja palota, amelynek emelete a cárok trónterm éül szolgált, (négyszög alakú, 
tágas helyiség, 460 négyzet m).-Közepén oszlop ta rt nagy keresztalakú boltívet. 
Itt tarto tták  a hivatalos fogadásokat, a cári család lakodalmi ünnepségeit. A 
palota fűtését légfűtési rendszerrel oldották meg.

A paloták közül a legérdekesebb az Oruzsejnoje, amely m a múzeum: a cári 
családok kincseit, Oroszország régi történelm i em lékeit állítják itt ki. Itt talál
juk a kerek kupolájú nagy kastélyt is, sudár fenyőfákkal övezve, amelyben most 
a Legfelsőbb Szovjet fehér ülésterm e van.
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Moszkvában a kis földszintes faházikók a régi Moszkvát jelképezik s m eg
találjuk  őket a 8—12 emeletes m odern házak mellett.

Feltűnő volt szám unkra a város utcáinak, parkjainak tisztasága. — (Néha 
felsóhajtottam : de jó is lenne, ha Pécs is ilyen tiszta volna!)

Moszkvában a fő közlekedési eszköz a Metró, m elyet 1931-ben kezdtek épí
teni. Lépjünk be a Szerpuhovszkaja állomás előcsarnokába. I tt  vagy a pénz
tárak  egyikénél, vagy pedig az autom aták valam elyikénél 50 kopejkáért meg
váltjuk  a jegyet. Rálépünk a mozgólépcsőre és leszállunk m élyen a föld a la tt épí
te tt nagy terem be (várócsarnok), am elyet öt hatalm as csillár és sok m árványos 
m ennyezetlám pa világít meg. Feltűnő egy művészi falkép, am ely dísszemlét 
ábrázol a Vörös téren. Ugyanebben a várócsarnokban 16 m árvány dombormű 
fejezi ki a népek barátságát.

Több tucat ilyen földalatti palotát építettek, és m indegyiknek megvan a 
maga sajátos eredeti képe, sajátos építészete, szobordísze, (nincs két egyforma 
állomás). Nemcsak szépek, hanem  tiszták is ezek a földalatti paloták, és igen 
jó a levegőjük is. A vonatok óránkénti 60/km átlagsebességgel robognak és ál
talában 2 percenként közlekednek.

Moszkva a parkok városa. Hatalm as m éretű parkjaiban, gyerekeknek, fel
nőtteknek egyaránt m egvan m inden lehtősége a szórakozásra. Nézzük meg pél
dául az 1928-ban megnyílt M. Gorkij-ról elnevezett kulturális parkot. Több mozi 
és színház van benne. (Pl. a Zöldszínház nézőterén 12 ezer férőhely van.) 60 ezer 
kötetes könyvtár áll a látogatók rendelkezésére.

Nyáron két olvasóterem, 8 könyvkölcsönző és 5 mozgó könyvtár működik. 
Ezeken kívül m indaz m egtalálható, m int például a pesti Vidám Parkban. Van
nak külön parkok a gyermekek részére, ahol pedagógusok foglalkoznak velük.

Természetes m ég sok m indent lehetne írni, mesélni Moszkváról, de most in
kább néhány epizódot írok le.

A m agyar delegáció közel 80 nem zet küldötteivel találkozott programsze
rűen. Magam is részt vettem  több találkozón. Igen emlékezetes m arad számomra 
a szovjet és am erikai fiatalokkal rendezett találkozó. Most inkább az am erikai 
fiatalokkal rendezett találkozóról írok. Az igazságot jobban kifejezi, ha a talál
kozó helyett v itá t mondok. Ugyanis az am erikai fiatalok v itára  hívták meg a dele
gációnkat. Szinte „term észetes“ , hogy az októberi ellenforradalom ról — m elyet 
ők következetesen forradalom nak neveztek — és az ENSZ ötös bizottságának 
h írhedt jelentéséről k ívántak eszmecserét folytatni. Érveléseikben az ötösbizott
ság jelentésének kivonatára hivatkoztak, m int előttük ism ert dologra, tén y 
anyagra. Közöltük velük, hogy nekünk rendelkezésre áll —-  s ha k ívánják ők is 
m egtekinthetik — a téves információk teljes gyűjtem énye. Szám talan m ás ér
velésünkből csak egyet em lítek meg. M egkérdeztük tőlük, ha A m erikában tö r
ténne valami, és ezért egy bizottságot létesítenének az ENSZ zászlaja a la tt — 
kivizsgálási feladattal —, m elynek Magyarország is tagja lenne, vajon ki is
m erné jobban a helyzetet az am erikaiak vagy a magyarok. E rre ők a világ leg
természetesebb hangján közölték: világos, hogy az am erikaiak. No kérem  — fe
leltük mi, — hát akkor m iért esküdöznek Andersen meséire, vagy a ceyloni 
képviselő vélem ényére hisz ezek nem  m agyarok, sőt nem  is já rtak  M agyaror
szágon. Természetesen nem  tudták  ezt az érvelésünket sem cáfolni.

Igen meglepte az am erikai fiatalokat, hogy a m agyar delegáció o tt jelenlevő 
tagjai között is igen egységes a vélemény, pedig nem  a vezetőnk, hanem  az álta
luk felszólított m agyar adta az egyes kérdésekre a választ. Egy azonban bizo
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nyos: az am erikai fiatalok között is sikerült jónéhányat az igazságról meggyőzni, 
s mi ennek nagyon örültünk.

Sokat írtak  az újságok a fesztivál ideje alatt, hogy a m agyar fiatalokat na
gyon szeretik a szovjet emberek. Igen ez így van. De m indjárt hozzá kell tennem , 
hogy ez a m egnyilvánuló szeretet nemcsak nekünk szólt, hanem  a m agyar nép
nek. Ha megállt valahol a buszunk az utcán, vagy sétáltunk, körülvettek ben
nünket. örültek, ha kezet szoríthattak a m agyar nép egy-egy küldöttével. Sze- 
retetük, barátságuk jeléül képeslapokkal, jelvényekkel, vagy éppen rubeljeikkel 
kedveskedtek. Egy alkalom m al a következő eset tö rtént:

Idősebb szovjet bácsival beszélgetett egy kisebb m agyar csoport. Ez a bácsi 
elmesélte, hogy igen haragudott a (magyarokra, m ert egyetlen fia elesett Buda
pesten az októberi ellenforradalomban. De most, hogy találkozott a m agyarok
kal, elszállt m inden haragja és büszke, hogy ilyen népért esett el a fia, m ert 
látja, tapasztalja, hogy nem hiába ontotta vérét egyetlen gyermeke. Könnyes, le tt 
a szemünk. Köszönetünk jeléül gyermeki csókkal és kézszorítással búcsúztunk a 
gyászoló, de büszke édesapától. Azt is őszintén meg kell mondani, hogy elszé- 
gyelltük m agunkat, hisz talán  nem  is tud tuk  akkor felm érni új ismerősünk 
szavainak teljes értelm ét. Csak később döbbentünk rá, hogy igen, ez az az ember, 
ki internacionalista elveket vall, és ezért harcoló gyerm ekét sem sajnálja, bár 
külföldön, számára ism eretlen városban, ism eretlen em berek jövőjéért ontotta 
ki vérét. Igen ő az igazi szovjet em ber példája volt.

A különböző üzemek, gyárak és intézm ények látogatása alkalm ával igazán 
szívből jövő vendéglátó szeretettel fogadtak bennünket. M inden ilyen találkozó
ról úgy jö ttünk  el, hogy szívünk gyarapodott barátokkal, elvtársakkal.

Befejezésül csak annyit: Moszkvai tartózkodásunk idején egy percre sem 
felejtettük el, hogy egy nem zetet képviselünk, m elynek igazát, igaz ügybe vetett 
h ité t kell tolmácsolnunk. Am ikor elindultunk vissza M agyarországra, könnyes 
szemekkel búcsúztunk, attó l az országtól, m elynek fiaival sikerült emberi közel
ségbe kerülnünk, s barátságunk szálait széttéphetetlenül egységbe forrasztanunk.

A VI. Világifjúsági találkozó fő célkitűzése a „Béke és barátság“ gondola
tának  elmélyítése volt a világ ifjúsága között. Ez a gondolat győzött!

SZENTIRÁNYI JÓZSEF
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Lengyelországi naplórészletek

Este 9 óra. A vonat kigördül a Keleti pályaudvarról. Dolgozó népünk jóvol
tából kétszáz nevelő indul Lengyelországba jutalom üdülésre. Ü tirány: Komárom 
—Pozsony—Bohumin.

*

Virrad. M orvaországban robog gyorsvonatunk. Sudár, haragoszöld fenyve
sek közepette csodálatos mezőgazdasági kultúra! Ízléses kőházak, fiatal gyümöl
csösök, üde mezők, gondozott szántóföldek. Sehol egy elhanyagolt folt! Ezektől 
tanulhatnánk! — hangzik több felől.

Délben érjük  el a lengyel határt. A szokásos útlevél- és vámvizsgálat. Ba
rátságos lengyel kollégák fogadnak bennünket. Nagy a meglepetés: Német nyel
ven fognak kalauzolni bennünket. Négy csoportra ősziünk: Krakkó, Zakopane, 
illetve Varsó, Danzig céllal. Később váltjuk  egymást.

Változik a táj. Szalmatetős tanyák, alacsony gabona, legelésző hollandi te
henek az útvonal m entén; kisebb mozdonyok, kevesebb kocsi az állomásokon. 
Szegényebb országba értünk.

Katowice u tán  egy m agyar Kandó száguld a mi csoportunkkal Varsó felé 
Czestochowán, Piotrkówon keresztül.

Fél hét az idő. M egérkeztünk. Szálláshelyünk a Wola nevű m unkásnegyed
ben egy szakmunkásképző iskola kollégiuma. (Nálunk MTH iskola.)

*

Varsó óvárosát tek in tjük  m eg először a Visztula m entén. A háború alatt 
teljesen elpusztult, de az eredeti stílusban építették újjá. Csodálatos! A régies 
épületek, különleges kiképzésű tetők, csatornák, cégérek, napórák, díszítmények, 
kovácsoltvas lám pák középkoi hangulatot árasztanak. Ugyanazt a benyomást 
kelti a híres Krokodilus kávéház is. A lakások belül term észetesen modernek. 
Ahol leány lakik, az ablakban virág díszük.

Délután a városban barangolunk, képeslapokat vásárolunk. Az utcákon sűrűn 
elhelyezett „Ruch“ (forgalom) bódékban újság, cukorka, gyümölcs, ita l kapható. 
Hatalmas, modern, gazdag áruházak m ellett szegényes kirakatok, boltok. Most 
látjuk, m ennyire fejlettebb a mi iparunk, s szinte fényűzőéit a mi kirakataink, 
áruházaink.

A lengyel nép viszont bám ulatosan fegyelmezett. Nincs ideges ember! Ud
varias kalauzok, előzékeny kiszolgálók, halk szavú, derűs arcú járókelők. Ha 
zaj van, azt is mi csapjuk! Az utcákon robogó villamosok, autók, de csengetést,
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tülkölést ritkán  hallani. A m agyarok irán t tanúsíto tt rokonszenvet, szívélyessé
get nem  lehet szavakba önteni.

*

A szovjet nép ajándékát, a K ultúra és Tudom ány Palotáját 3000 szovjet 
m unkás építette 1952—55-ig. M onumentális alkotás! 230 m éter magas, alapozása 
pedig hat em eletnyi mélységbe nyúlik. A harm incadik em eletre 45 másodperc 
alatt röp ít bennünket a felvonó.

A lattunk a főváros büszke ékességeivel, új épületeivel és hatalm as sebei
vel, szomorú rom jaival. A város 85%-a vált romhalmazzá vandál fasiszták ke
zétől, s m ost „az egész nemzet építi fővárosát“ — ahogy a képeslapokon olvas
hatjuk.

Később a palota szárnyait képező technikai múzeumot és a 3000 férőhelyes 
ún. kongresszusi term et nézzük meg.

Nemes egyszerűséggel épült ú jjá  a Sejm, a lengyel parlam ent. (Lengyelben 
az s kiejtése sz, a sz betűé pedig s. F ordíto ttja  a m ienknek.) A karzatró l bárki, 
így m i is hallgattuk a képviselők ülésezését.

Néhány szót ellátásunkról: Bőséges, ízletes ételeket kaptunk. Néha sajátos 
lengyel ételek is kerülnek az asztalra; ezekkel nehezen birkózunk meg. Italként 
— nem  kis csodálkozásunkra — teát, rabarbara vagy alm a kom pótot adnak.

K ánikula van, mégis fázom, s a  fejem  is fáj. Este a „H attyúk tavá“-t nézzük 
meg az operában. Csadálatos alakítás, csodálatos zene! Figyelem a közönséget. 
Sokkal egyszerűbben öltözködnek, m in t nálunk. A lengyelek arcán nem  látni 
különleges faji vonásokat. A gyerm ekek szőkék, a felnőttek általában világos 
barnák. Különösen a nőket jellem zi a hom orúan ívelt ún. „balti“ orr. Nem lehet 
m egkülönböztetni a m agyart a lengyeltől, jóllehet ők azt h itték  rólunk, hogy 
feketék vagyunk,' mi pedig valam i különös szláv jelleget kerestünk rajtuk.

*

Ma van a 63 napos varsói felkelés évfordulója. Szobatársaim  sokat mesélnek 
a hősi küzdelemről, m ely 150 000 halottjába kerü lt a nemzetnek. A harc végén 
a ném etek a földdel akarták  egyenlővé tenni a fővárost. M ajdnem sikerült ne
kik!

* ■

Krakkó! A Lengyelhon hajdani fővárosa! Te vagy a  lengyel történelem  és 
művelődés csodálatos szimbóluma! M inden épületed a m últról regél. Mily sze
rencse, hogy a ta tá rjá rás  óta a sors megóvott a pusztulástól, pedig Európa csak
nem  m inden népe elküldte hadait, hogy birtokoljon; még a mi II. Rákóczi 
Györgyünk is. Sőt még a fasiszta téboly is megkím élte falaidat.

lak ó id  kegyelettel ápolják a m últ emlékeit. A M ária-tem plom  tornyán az 
őr m inden órában ugyanazt a régi dallam ot fújja, amellyel őse valam ikor la
kóidat figyelm eztette a ta tárok  közeledtére. És a dallam  most is ugyanolyan 
hirtelen szakad félbe, m int am ikor a ta tá r nyíl á tfú rta  a kürtös torkát.

Wawel a lengyel királyok évszázados fészke. Büszke falak, szédítően m agas 
bástyák, hatalm as királyi palota. Mennyi névtelen jobbágy em elhette ezeket!

Az antik  katedrális zsúfolva em léktáblákkal, szobrokkal, szarkofágokkal. Ez 
a lengyel Pantheon! A keleti bejárattó l jobbra hófehér szarkofágon, fekvő, ko

6*
83



ronás női alak. A m árvány falakat lengyel sasok és Anjou liliomok díszítik. 
Izgatottan ver a szívünk, am ikor a feliratot betűzgetjük:

N. A. D. 1371 Hedvigis Regina Poloniae Ob. A. D. 1399
Ez a m i Hedvigünk, a lengyelek szeretett Jadw iga-ja, aki rövid élete folya

m án népének nagyasszonya lett.
Balra tőle férje, Wladyslaw Jagiello (f 1434), jobbra pedig Kazimierz Wielki 

(Nagy Kázm ér 1 1370) vörös m árvány szarkofágja. A túlsó oldalon szintén vö
rös m árvány szarkofágon fiatal páncélos lovag. Fején korona, összekulcsolt ke
zében .pallos, lábánál oroszlán: W ladyslaw Warnenczyk. Csak síremléke, hiszen 
fiatal teste ott m aradt a várnai csatatéren a m agyar nép védelmében.

Az utolsó szarkofág Wladyslaw Lokietek ( t 1333) tetem ét őrzi. Innen néhány 
lépésnyire egy lenyíló krip tában van a két legnagyobb költő, Mickiewicz és 
Slowacki nyughelye. Szarkofágjuk fekete, illetve szürke m árványból készült. 
A királyokkal egyenrangú sírhelyet kaptak! Melyik nemzet tiszteli ennyire köl
tőit?!

Három lengyel kollégával végigbarangoljuk a várat. Szobatársam fárad
hatatlanul m agyaráz. A falak tövén van a híres Sárkány-barlang. A lattunk a 
Visztula kanyarog csendesen. Oly sekély a vize, hogy a csónakos a m eder fene
kére nyom ja lapátját, és úgy tolja a ladikot. A vizet valam ikor a sárkány itta  
ki, s naponta Krakkó legszebb asszonyaiból falt fel néhányat. Ki fog halni a 
város! — jajongtak az emberek. Végre egy csizmadia azt javasolta, süssenek meg 
egy juhot, töm jék tele kénnel, s adják oda a sárkánynak. Ügy is tettek. A sárkány 
legyengült az erős méregtől, s akkor egy ifjú  lovag megölte. A nép hálából ki
rállyá választotta. Hogy a csizmadia milyen ju talm at kapott, arról nem  szól 
a krónika.

Lejjebb, a túlsó parton van az ősi W anda-emlékhalom. A latta — a hagyo
m ány szerint — fejedelmi lány pihen, aki vízbe ölte magát, hogy ne kelljen fele
ségül m ennie egy ném et herceghez.

Este felé lengyel kollégámmal felkeressük a Kosciuszko tiszteletére emelt 
emlékdombot. E köré építettek az osztrákok egy várat laktanyákkal. A hátsó 
falakat most bontják le. „Egy 150 éves osztrák vár nekünk nem  m űem lék!“ — 
mondja a kolléga.

Nagyszerű a kilátás innen. Nem messze alattunk, a Puskin ú t m entén húzó
dik végig Lengyelország Campus M artis-je, egy híres, történelm i mező. Erről 
indította el légióit Kosciuszko 1793-ban az orosz cár ellen, hogy visszavívja a 
feloszlatott Lengyelország függetlenségét. Innen indult a fiatal szovjet hatalom 
m egdöntésére Pilszudski m arsall is. I tt ta rto tták  a nagy katonai díszszemléket.

A hatalm as réten most tarka hollandi tehenek legelésznek naphosszat. Sic 
transit gloria mundi!

Szobatársam délelőtt van elfoglalva, így csak délután tud kalauzolni. Vil
lamossal Nowa Huta-ba utazunk, m ely csaknem egybeépült Krakkóval. Az új 
város s hatalm as vaskom binátja a szocializmus létesítménye. Olyan m int a mi 
Sztálinvárosunk, még talán  szebb is. Lakossága háromszor annyi.

Ma sikerült bejutnunk a Wawel katedrálisának királykriptájába. Sűrűn 
egymás m ellett érckoporsók, szarkofágok. Köztük külön helyen a mi Báthori 
Istvánunké és a törökverő Szobieszki Jánosé. A túlsó oldalon Pilszudszki k rip tá
jánál érünk ki.
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Sok itt az ellentmondás! Pilszudskit nagyon tisztelik, állandóan friss virág 
díszlik érckoporsóján. Pedig ő fejlesztette naggyá a két világháború közt a len
gyel lovasságot, m ivel állandóan „ősi ellenség“ , az oroszok ellen készülődött, 
(annak idején Bugyonnij híres lovasai szorították vissza), miközben nem vette 
észre, hogy „az ősi ellenség“ nyugatról készülődik, nem  lovassággal, hanem  a 
legmodernebb, gépesített hadakkal.

A királyi palota restaurálás m iatt zárva van, de szerencsénkre egy bolgár 
csoportot beengednek. Lengyel kollégám addig erőszakoskodik, míg mi is be
jutunk.

Végigjárjuk a XIV—XVII. század királyainak lakosztályait, melyek telve 
vannak a gótikus, reneszánsz, barokk világ emlékeivel. Bútorok, fegyverek sző
nyegek, festmények. Talán a legérdekesebb K ara M usztafa hatalm as sátra, m e
lyet Sobieski zsákmányolt Bécs alatt. Egyszer csak rideg, kőpadlós, gótikus bol- 
tozású, inkább kápolnára emlékeztető helyiségbe lépünk. Ez volt Hedvig szo
bája. Férje építte tte  részére. K ívülről van hozzáillesztve a palotához. Bástya
szerű, alul barázdált alapozású építmény, úgyhogy a lengyelek „Tyúkláb“-nak 
nevezik.

A kastély négyszögben fogja körül az udvart, am ely a régi lovagi to rnák  szín
tere. Az udvar közönsége a palota három  oldalán körülfutó nyílt folyosók ár
kádjai alól nézhette végig a küzdelmeket.

Hazafelé m enet K rakkó piacán haladunk át. Egyik sarkán em léklap jelöli 
meg a kövezeten azt a helyet, ahol 1793-ban Kosciuszko te tt esküt légiói élén 
a népnek, hogy visszavívja hazája függetlenségét. Persze m indkét felkelése ku 
darccal végződött, a lengyel nemesek ősi bűne, a feudális széthúzás és az orosz
porosz hadak tú lereje m iatt.

*

Éjjel új m agyar csoport érkezett. Öszhajú, öreg portásunkkal figyeljük be
vonulásukat. M indenki köszön: Dobri wieczór! Nekem is, hisz én is lengyel va
gyok.

Még reggel is kérdezi tőlem valaki, hogy lengyel létem re honnan tudok 
olyan jól magyarul.

Ezekben a napokban sok lengyel kollégával beszélgetünk az iskolákról, fi
zetésről, m indennapi életről. Á ltalános iskolájuk hét osztályos. Még a szaktaná
rok is heti 30 órában tanítanak. Kezdő fizetésük 700 zloty, ö tv en  éves nevelők 
ezer zloty körül keresnek. Az igazgatói, szakfelügyelői pótlék 100—200 zloty. 
E nnyit kapnak év végén ju talom ként is. A kenyér, tej, cukor ára alig valam ivel 
több, m int nálunk, a cipő azonban 400—600, egy rendes öltöny pedig 2500—3000 
zloty körül mozog. Szinte elérhetetlen számukra! Nem győzik hangoztatni, m eny
nyire jobb Magyarországon. M egértjük helyzetüket, ők sokkal többet vesztettek.

Senki sem tud  közülük angolul; franciául kevesen, de ném etül igen sokan 
beszélnek. A fiatalság viszont csak az orosz nyelvet érti.

Sokszor figyeltem meg, ha ném et szó üti m eg fülüket, arcuk azonnal elko
morul. Sietve kérdik meg honfitársuktól:

— Niemiecki?
— Nie, nie — felel a másik — Wegier (ejtsd: venger).
— Wegier? — s arcuk felderül.
Hát igen! Öt millió halottat, a megszállás megalázó éveit, az ország elpusztí

tását és kirablását nem  lehet oly könnyen elfelejteni!
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A délután folyamán a pálosok tem plom ának krip tájába visz el szobatársam. 
Különös történelm i emlék fűződik az ősi templomhoz. Itt koncolta fel mise köz
ben Merész Boleszláv k irály  Krakkó első püspökét, Sztaniszlávot, m ajd tetem ét 
a templom m ellett még m ost is meglévő tóba dobta. A templom falán is látható 
néány vérfolt. A püspök érckoporsója a katedrális főoltárán van elhelyezve.

*

Este egy francia film et nézünk meg, mely a Szent Bertalan-éjszakai véreng
zést m utatja be. Borzalmas jelenetek!

Kollégám is mesél élményeiről. Tanúja volt egy hét ezer lelkes gettó fel
gyújtásának. Őt is kényszerítették a részeg SS legények, hogy összehordja a 
holtakat.

Egy kép lebeg állandóan elölte. Az utcán kivégzésre hajtanak  egy csoport 
zsidót. A menetből egyszer csak egy fiatal kislány k itárja  feléje karjait. Né
mán, segélyt kérőén. Tanítványa volt. S ő nem  tudott segíteni ra jta  . . .

A sok-sok mozaikból egyre jobban látom, m ennyit szenvedett a lengyel 
nép, s az egész emberiség! M intha az em berek csak azért lennének a világon, 
hogy egymást kínozzák, öldököljék.

*

M ár édes hazánk földjén járunk, de még m indig zsong bennem  a sok len
gyel emlék, s m intha a vonat kerekei is az ősi rigm ust csattognák:

Polak, W egier dwa bratanki 
i do szabii is do szlanki.
Lengyel, m agyar két jó barát, 
együtt harcol, s issza borát.

U tazásunk kezdetén többször m ondogattam : Engem nem annyira a dolgok, 
m int az ember érdekel. Nos, egy hónap alatt m egism ertem  a dolgokat is, de 
még inkább a lengyel embert.

A sok-sok élm ényért hálás szeretettel gondolok a lengyel s a m agyar nem 
zetre, amely most is — m int annyiszor a történelem  folyamán —- barátságban 
összeforrva építi a jö v ő jé t. . .

HOFFMANN OTTÓ
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Építsünk sportpályákat, 
készítsünk házilag tornaszereket!

A testnevelés oktatásának alapja a tárgyi feltételek biztosítása. Az elm últ 
«vekben komoly fejlődés volt ezen a területen, azonban korántsem  kielégítő. Ma 
m ár m egállapíthatjuk, hogy m ajdnem  m inden iskola rendelkezik bizonyos felté
tellel. Az 1956-os statisztikai k im utatás szerint 36 tornaterem , 252 ugrógödör, 
164 röplabdapálya, 56 kézilabdapálya volt a megyében. A tornaterm ekből azon
ban mindössze 15 épült kifejezetten tornaterem  céljára, a többi szükségterem. 
Ezeket a term eket jórészt m inden nyáron gabonatárolásra használják, ami a 
padlózatot erősen megrongálja. (Pl. M agyaregregy, Boly, stb.)

Az elm últ évben igen helyes kezdeményezés volt a tárgyi feltételek (szerek/ 
házilag történő előállítására. Ez a mozgalom azonban teljesen elaludt. Ha fi
gyelembe vesszük népgazdaságunk jelenlegi helyzetét, igen üdvös dolog lenne, 
ha az iskoláink öntevékenyen előállítanának olyan szereket, m int pl. mászórúd, 
mászókötél, ugrókötél, stb. Az alábbiakban közlünk néhány olyan megoldást, 
am elyet házilag könnyen meg lehet valósítani, és a testnevelés oktatásában se
gítségükre szolgál.

Á ltalános tapasztalat az, hogy amíg m ás tárgyak tanításához szükséges fel- 
szerelési eszközök elkészítésére, sajátkezű gyártására a növendékek öntevé
kenységének igénybevételére a nevelők örömmel vállalkoznak, addig a testne
velés m inden kérdésének megoldását felülről várják.

a) Udvaron építhető pályák.

1. Ugrómeder: Ássunk egy 2 mx4 m-es és 50 cm mély gödröt, bele homo
kot, vagy fövenyt hordjunk. A szélét 2—3 cm-el magasabban kiálló téglasorral, 
esetleg kátrányozott faanyaggal béleljük, hogy a terep földje ne keveredjen a 
homokkal, a gödör ne omoljon be. Azon az oldalon, ahol az elugrás történik, a 
szegély egy magasságban legyen a talaj szinttel. Száraz időben öntözni kell.

Az elugró gerenda 20 cm széles 1—1 1/2 m hosszú, sim ára gyalult. A föld
ben elhelyezett részét szigetelő anyaggal vonjuk be. Talajszintben legyen.

2. Súlylökőkör. Talaja kem ényre döngölt, vagy salakos. A környező talaj
szinttől 2 cm-el mélyebb legyen. Ott kell megépíteni, ahol az abban való gya
korlás nem  zavarja és főleg nem veszélyezteti az egyéb helyen gyakorlókat.

3. Kézilabda pálya.
Talaja lehet füves, salakos, döngölt föld. Határvonalakat, jelzővonalakat 

mésszel, vagy sárga föld-, homokcsíkkal jelölhetjük.
A kapukat jó, ha bemeszeljük, m ert így jobban látszik és az idő változá

sa it is jobban bírja.
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ä£. áfera.
4. Röplabda pálya.
9 m xl8  m-es döngölt föld, salakos, füves terület. Szükséges, hogy az oldal 

és alapvonalakon kívül 3 m  kifutósáv legyen. Az oszlopokat meszeljük, vagy 
kátránnyal m ázoljuk be.

b) Egyéni felszerelés.

1. Tornacipő. Előállítható vászonból, szövetből, rossz kalapból, ahol pedig 
gyékényfonó, vagy szalmafonó háziipar van, ezekből az anyagokból.

A láb m éreténél 3—3 cm-el szélesebb darabokat kell kivágni. Mezítelen láb
bal ráállunk az anyagra és lábunkat körülrajzoljuk. A kiszabott felsőrészen 3—3 
cm-es távolságban vágjunk lyukakat, ez lesz a fűző helye. Hogy a cipő tovább 
tartson, a talpra többrétűén puha bőrt, vagy vászondarabot varrjunk.

c) Tornaeszközök.

A tornaeszközok közül azokat fogom megemlíteni, amelyek a legfontosab
bak.

1. Mászórúd, mászókötél. M ászórúdat készíthetünk kútostorból, vagy tavaszi 
vágású akáchusángból, m elynek héját lefejtjük.

Mászókötélnek alkalm as a rudazókötél, amely faluhelyen m inden gazdánál 
t a l á l h a t ó .  Felfüggesztésükre alkalm as kiálló faág ,de helyes ha tornaállványt ké
szítünk, am ire egyéb tornaszereket is felfüggeszthetünk.

2. Ugrózsámoly, szekrény. K észíthetünk deszkából, szabad téren pedig tég
lából. Tetejét gyékénnyel, ronggyal, lószőrrel, disznószőrrel fedjük és erős vá
szonnal szorítsuk le.

3. Talajszőnyeg. Gyékényből, szalmafonatból készíthetjük, több rétegben. 
Teremi használatra jó a rongyszőnyeg is. Jó szőnyeg készíthető összevarrt szál—
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mazsákból, am it szalmával, vagy kukoricacsuhéval kitömnek. A betöm ött részt 
úgy óvjuk meg az összecsomósodástól, hogy lenyom juk és kisebb kockákban 
levarrjuk, (steppeljük).

4. Magasugró állvány. A homokmeder mellé kb. 3 m  távolságra 2 legyalult 
8x8 cm-es karót szúrunk a földbe. A karót 5 cm -ként átfúrjuk, hogy egy hosz- 
szú szeg vagy facsap keresztül m enjen rajta. A lyukak a homokmeder felé néz
zenek. A szeget, vagy facsapot a homokmeder felöli oldalon helyezzük a lyu
kakba, így ha az augróléc, vagy zsineg leesik, nem  akad az ugró lábába.

A hordozható állvány term észetesen célszerűbb.
Fontos elvként álljon előttünk, hogy a meglévő szerelést óvjuk m eg a rongá
lódástól, megfelelő karban tartást biztosítsunk részükre. A tárgyi feltételek biz
tosításában komoly segítséget várunk a községi tanácsoktól, ezt a lehetőséget a 
következő tanévben jobban ki kell használni. A községpolitikai tervekben biz
tosítsanak összegeket az iskolai testnevelés céljára is.

Falvainkban az iskolaudvarok váljanak otthonossá tanulóink számára, le
gyen m inden iskolaudvaron ugrógödör, röplabdapálya, mászórúd, stb.

Az iskolai testneveléshez szorosan hozzátartozik az iskolai sportköri m unka, 
az iskolai és iskolák közötti versenyek szervezése, rendezése, a tanulók iskolán 
kívüli sportolása. A rendeletek értelm ében m inden középiskolában legalább 
sportkörnek kell m űködnie 3 szakosztállyal. Ennek eredm ényeként a megyében 
6, Pécs városában 11 középiskolai sportkör működik. Általános iskolai vonalon 
a megyében 15, Pécs városában pedig 7 működik. Ezeknek a sportköröknek ket
tős célja van. Az egyik a tantervi anyag elmélyítése, a m ásik az iskola reprezen
tatív  sportjának kialakítása. Az első célt m ég valahogy teljesítik, a m ásodikat 
elm últ években igen komoly ellentét alakult ki a szakszervezeti, hivatali és az 
iskolai sportkörök között. Amíg szakszervezeti és a hivatali sportkörökben a 
tanuló maxim ális támogatáshoz ju to tt, addig az iskolai sportkörökben úgyszólván 
semmit nem  kapott.

Ha a testnevelést kultúrális igénnyé akarjuk  fejleszteni, akkor nem  a szak- 
szervezeti sportkörökben kell m egszerettetni a testnevelést, hanem  m ár az álta
lános iskolában. És éppen ez a terü le t kapott a m agyar sport egészében a legke
vesebb tám ogatást. Az 1956-os statisztika szerint megyei versenyeken atlétikában 
5647 fiatal vett részt, tornában 282, röplabdában 1240.

Van hiba a sportköri foglalkozások tartalm ában is. Igen sok helyen tapasztal
ható, hogy a testnevelő elsősorban a kedvelt sportágával foglalkozik, és kevésbé 
a többi sportágakkal. Így egy - városban, járásban sportág-gócok alakulnak ki, 
pl. érdekes megfigyelni, hogy egyik általános iskola atlétái a legügyesebbek, 
egy m ásik általános iskola kézilabdázói, m ert ezekkel a sportágakkal a nevelők 
nagyobb előszeretettel foglalkoznak. Az elm últ évben a felsőbb szervek ígéretet 
tettek arra, hogy az iskolai sportkörök helyzetét rendezik, azonban a m ai napig 
ezen a területen nincs sok előrehaladás. Helyes lenne, ha a következő tanévet 
úgy tudnók lebonyolítani, hogy megfelelő, segítséget kapna az iskolai testnevelés 
és sport. Ettől függetlenül minden iskola törekedjék arra, hogy öntevékenyen 
alakítsa ki sa já t területén  a lehető legmagasabb színvonalú sportm unkát.

Hogyan lehet egy jó iskolai versenyt lebonyolítani?
Megpróbálom felsorolni azokat az elengedhetetlen tennivalókat, am elyeket 

egy jó iskolai verseny alkalm ával el kell végezni. Az átalános iskolában többféle 
versenyt rendezhetünk, így öltözködéssel, renddel, fegyelemmel, az óra keretén 
belül, a mozgásanyagokból (magasugrás) csapatversenyeket, óra keretén kívül 
osztályok és iskolák között.
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Az előbbiekben a sportköri m unkával foglalkoztam, tehá t olyan verseny 
lebonyolítását ism ertetem , amely testnevelési órán kívül zajlik le, a versenyek 
fajai közül pedig a háziversenyekhez tartozik. Pl. hogyan kell lebonyolítani egy 
iskolai házi atlétikai versenyt?
Teendők:

1. A lebonyolítandó verseny szerepel az iskola versenynaptárában. A ver
seny időpontja előtt legalább egy hónappal létre kell hozni a versenyrendező 
bizottságot. Tagjai: testnevelést tanító nevelő, sportfelelős, vagy sportfelelősök, 
úttörőszervezet sportfelelőse, stb.

2. A rendezőbizottság elkészíti a versenykiírást, hogy a tanulók lássák a ver
seny célját, feltételeit. Tartalm aznia kell tehát: a verseny célját, idejét, helyét, 
versenybíróságot, kik vehetnek részt, versenyszámokat, helyezések eldöntését, 
díjazást, esetleges költségeket, nevezési határidőt, valam int egyéb rendelkezé
seket (óvás stb.). Ezt a k iírást ism erje meg m inden tanuló. Helyes, ha főleg 
csapatversenyeknél spoitszerűségi versenyt is hirdetünk.

3. A technikai előkészítést a rendező bizottság felügyelete alatt a technikai 
bizottság végzi.

4. A verseny lebonyolítását a versenybíróság végzi. Vitás esetekben joga 
van dönteni.

5. A verseny u tán  feltétlen tö rtén jék  meg az értékelés, de nemcsak szám
szerűleg, hanem  rendezési, nevelési szempontból is,

E javaslatom  a részben osztott éá a kisikolák körülm ényeit veszi figyelembe, 
lembe.

OROSZ OTTÖ
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Miért sportoljunk?

E rre a kérdésre m ajdnem  annyiféle feleletet kapnánk ahány, em bert meg
kérdeznénk. A testnevelést, a sportot sokan szeretik, lelkesednek érte, de a cél, 
am it el akarnak érni általa, am iért űzik, bizony nagyon-nagyon különböző. So
kan nagy eredm ények eléréséért, a fennálló csúcsok m egdöntéséért végzik az 
ehhez szükséges fárasztóbb gyakorlatokat is nagy lelkesedéssel, m ásokat a hiú
ság sarkall a nagyrabecsült bajnoki cím elnyerésére. Vannak akik soványító kú
rának használják, mások jobb étvágyat várnak tőle. Sokan a felfrissítő, felüdítő 
szórkozást értékelik benne. Olyanok is vannak, akiket az általuk elért eredm é
nyek közvetlenül nem érdekelnek, mégis m indent elkövetnek eredm ényeik meg
javítására, hogy jó sportolóként beutazhassák a világot. Ki tud ja meddig lehetne 
még felsorolni a célokat és okokat, melyek a sportolókat tevékenységük foly
tatására ösztönzik. Természetesen vannak olyanok is, sőt talán  ilyenek vannak 
legtöbben, akik m aguk nem  sportolnak, de m inden sporteseményen m egtalál
hatjuk  őket m int csendesen szemlélődő nézőket, vagy m int csapatuk győzel
m éért lelkesedő szurkolókat.

Ezeken az egyéni szempontokon tú l a társadalm i igény is befolyásolja a 
sporttevékenység fejlődését. Ha társadalm unk sporthoz való viszonyulását vizs
gáljuk azonnal m egállapíthatjuk, hogy a tömegek jelenleg még nem  a tényleges 
sportolásban, hanem  azok látványosságszerű szemlélésében lelik örömüket. A 
sportm unkát elsősorban úgy értékelik, m in t szórakozást nyújtó  látványosságot, 
és ezen belül az emberi teljesítőképesség szenzációszámba menő csúcsteljesít
ményei kerülnek az érdeklődés középpontjába.

A néző a nagyobb élm ényt jelentő csúcseredményeket és azok elérőit értékeli 
többre, részesíti elismerésben, m íg a közepes és annál alacsonyabb eredm ények
kel szemben unalm asan közömbös marad. A kiemelkedő sporteredm ények elis
merő értékelése a sokszor egészen különleges kiváltságokat biztosító megbecsülés 
olyan közvélemény kialakulásához vezet, m intha a sport egyetlen célja ezeknek 
a csúcseredményeknek az elérése volna.

A sportbeli csúcseredményeket önmagukban értékelő sporszemlélet nem 
ismeri fel azt a tényt, hogy a csúcseredmény a helyesen értelm ezett és vezetett 
sporttevékenységnek nem  célja, hanem  eredménye.

Hogyan érhetők el ezek az eredm ények?
A különböző teljesítm ények elérésénél esetenként m ás-m ás úgynevezett 

alapképesség m agas színvonalára van szükség. Így pl. a 100 m-es síkfutásnál 
legfontosabb alapképesség a gyorsaság. A hosszútávfutásnál az állóképesség bír 
a legnagyobb jelentőséggel. Más sportágaknál viszont az erő, vagy az ügyesség 
magas színvonala biztosítja az eredm ények elérését.
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Ezt a négy képességet (gyorsaság, állóképesség, erő, ügyesség), m elyek fel
váltva, vagy együttesen szükségesek a sportteljesítm ények, de általában az em
beri m ozgásteljesítmények eléréséhez, alapképességeknek nevezzük. ,

Hogy az alapképesség m ilyen fokát éri el a sportoló, az a testi és szellemi 
felkészültség állapotától függ. A testi képességet az emberi szervezet különböző 
szerveinek (ide tartoznak a csontok, ízületek, izmok, m int úgynevezett mozgás
szervek, az ezek táplálását ellátó véredényrendszeri. az ezek mozgását szabá
lyozó idegrendszeri szervek, továbbá a légzési, az emésztési és egyéb különleges 
feladatok ellátását biztosító egyéb szervek) teljesítőképességbeli állapota ha tá
rozza meg. A szellemi felkészültség nívóját értelmi, érzelmi és erkölcs-akarati 
nevelőm unka hatásaival form álhatjuk. A testi képességek fejlesztése is a szellemi 
képességekkel együtt és azokhoz hasonlóan bizonyos nevelői ráhatások alkalm a
zásával oldható meg. A testnevelés ezen nevelői hatáskiváltás legeredményesebb 
eszközeként a más eszközökkel felváltva alkalm azott testgyakorlatokat hasz
nálja.

Láthatjuk, hogy a közvélemény szerint a sportm unkában elsajátíto tt gya
korlatok a sportolásnak nem  a célját, hanem  eszközét képezik. Sportolás köz
ben a gyakorlatokat nem  azért végezzük, hogy egyszerűen csak m egtanuljuk, 
hanem  azért, m ert azok végzésével hatást tudunk kiváltani a szervezet külön
böző szerveire, azok tökéletesebb működésén keresztül, de közvetlenül is hatás
sal tudunk lenni a szellemi teljesítőképesség kedvező form álódására is. Pl. a szív 
általános, normális m űködését felgyorsíthatjuk gyorsabb ütem ben végzett moz
gásokkal, m in t am ilyenek az élénkebb ütem ben végzett rugózások, szükdellések, 
futások stb. Az ízületekben történő elmozdulások h a tárá t m egnövelhetjük lazí
tást biztosító gyakorlatok alkalmazásával. Más gyakorlatok az izmok erejének 
növekedését biztosíthatják. Egyes sportágak eredményes űzéséhez nagy figye
lemre van szükség, más esetekben gyors elhatározás, bátorság, nagy akarat, 
csapatjátékoknál az összjáték eredm ényét leginkább biztosító közösségi szellem 
a legfontosabb kívánalom, m elyek a gyakorlásnál, sportolásnál nemcsak szüksé
gesek, hanem  az állandó alkalm azás következtében a testi képességekhez hason
lóan formálódnak, változnak is. Tehát a sportnál alkalm azott ezerféle gyakorlat 
tulajdonképpen nem  más, m int a testnevelés, a sport nevelői hatáskiváltásának 
legfontosabb eszköze. Természetesen a különféle gyakorlatok különféle hatás ki
váltására alkalmasak. Ha nem  a célnak megfelelő gyakorlatot végeztetjük spor
tolóinkkal, esetleg javítás helyett ron thatunk  is a teljesítőképességen. Pl. ha 
gyenge, laza izomzatú sportoló izmainak erősítése helyett olyan mozgásokat vé
geztetünk vele, melyek őt káros m értékben tovább lazítják. Ha állóképesség 
vagy erőbeni állapot szempontjából kellőképpen fel nem  készített, főleg fiatal 
sportolókkal, erőiket meghaladó mozgásokat végeztetünk stb. Szóval nem  csak 
azt kell tudnunk, hogy a gyakorlatok a nevelői hatáskiváltás kitűnő eszközei, 
hanem  azt is tudnunk kell, hogy azokat a célnak megfelelő módon nagy gond
dal kell kiválasztani, az egyének teljesítőképességének megfelelő módon végez
tetni, ha a sportban eredm ényesek akarunk lenni.

Hogyan is érhetők hát el a sportban annyira m egcsodált csúcseredmények? 
Ennek ú tja  nem  más, m in t hogy a megfelelő gyakorlatok alkalm azásával — spor
tolással — az em beri szervezetre gyakorolt hatások eredm ényeként kedvezően 
megváltoznak a sportoló testi és szellemi képességei, melyek a sporteredm ények
hez, általában az em beri mozgásteljesítményekhez szükséges alapképességek 
magasabb színvonalát biztosítják, és ezen keresztül m egterem tik a sportbeli
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csúcsteljesítmények, de egyszersmind az emberi m unkateljesítm ények elérésének 
feltételeit.

A fejlődés ütem e és végső foka term észetesen a sportoló egyéntől, a gya
korlás időtartam ától, intenzitásától, és még sok más tényezőtől is függ. Egye
sek ezektől a tényezőktől függően később, vagy ham arabb válnak alkalmassá 
csúcsteljesítmények megdöntésére, kiemelkedő eredm ények elérésére. Ez az 
idő egyénektől függően esetleg annyira elnyúlhat, hogy szinte azt m ondhat
juk, sohasem fognak csúcsokat dönteni, „nagy“ eredm ényeket elérni. A spor
tolásról alkotott helyes vélemény szerint ezeknek a sportolóknak is érdemes 
sportolni, hiszen a valóban szórakozást, felüdülést nyújtó  sportfoglalkozás 
melletF teljesítőképességük sokkal m agasabbra emelkedik, m int ahol enélkül 
volt; a teljesítőképesség magasabb foka pedig az egyén és a társadalom  szem
pontjából rendkívül nagy jelentőségű.

Az egyén szempontjából szám talan előnyét lehetne felsorolni. Ilyen előny 
például, hogy m ár a ráterm ettséget m utató em bereket bárm ilyen m unka
helyen szívesen alkalmazzák, m unkahelyükön éppen m agasabb teljesítőképes
ségük eredm ényeként jobban helytálló dolgozókat jobban megbecsülik. A na
gyobb teljesítm ényeket is viszonylag kisebb fáradság árán  érik  el, nem  m utat
kozik ra jtu k  a fáradtságot jellemző idegesség, összeesettség. Frissek, életvidá
mak, jókedvűéit, barátságosak, ezért m unkatársaik  ragaszkodnak hozzájuk, ked
velik, szeretik őket, kivéve — hiszen erre  is van példa a helytelen sportszemlélet 
eredm ényeként —, am ikor nagy eredm ények eléréséért „felkapott“ sportolók 
m unkahelyükön fölényeskednek, megelégedve sportban elért teljesítm ényeik
kel, a m unkahelyen szükségtelennek ta rtják  a további erőfeszítéseket, és 
m agatartásukkal m unkatársaik  elégedetlenségét váltják  ki. A sport révén edzet
tebb, magasabb teljesítőképessége következtében a fáradtságot, kim erültséget 
elkerülni tudó sportoló a betegségekkel szemben is ellenállóbb. Betegeskedé
sével nincs terhére környezetének, m unkatársainak.

A társadalom , m int azt a fentiekben em lítettem , a nagyobb teljesítm ényre 
képes dolgozókat nagy megbecsülésben részesíti, hiszen a nagyobb egyéni telje
sítmények fokozzák népünk term elékenységét és biztosítják népünk magasabb 
életszínvonalának állandó jellegű emelkedését. A társadalom  szempontjából 
ezért érdemes sportolni, ezért törekszünk a tömegek sportba történő bekapcso
lására, ezért le tt nálunk a sport az állam  ügye.

JILLEK EMIL
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„H o n fi! ha fellépendsz düledék várára
Szigetnek..

ju t-e  eszedbe, hogy e hely m inden talpalatnyi földje hős vérrel áz ta to tt m agyar 
történelem ? Büszkébben dobban-e a szíved, ha a m agyar m últ dicsőségének 
e soha nem feledhető színhelyén jársz?

De sokan „fellépnek“ Szigeti düledék várára  közülünk is. akik közömbösen 
szemlélődnek, s nem  ejti hatalm ába őket a romokból feléjük áradó történelm i 
hangulat, de csak azért, m ert nem  ism erik történelm ünk itt lejátszódó, s a 
hősök százainak életével megpecsételt, pusztulásában is győzedelmes m agyar 
tragédiát.

A szülőföld szeretete nélkül nincs hazaszeretet. A szülőföld szeretete pedig 
főként a szülőföld ism eretéből táplálkozik. Mivel a vár nemcsak Baranyában, 
hanem  az egész országban szinte páratlan  műemlék, s a környék népe sem 
ism eri eléggé, fogjuk vailatóra a ném a forrásokat, pillantsunk a beszédesebb 
írásokba, m it m ondanak nekünk, késő utódoknak Szigetről és örök emlékeze
tűvé vált váráról.

A tájékozatlan utas vagy kiránduló csalódottnak érzi magát, m ert sem szige
tet, sem a történelm i mondákból ism ert m eredek sziklákra épült harci fészket 
nem talál.

A máig is fennm aradt név ugyanis csak régen jelen tett valóságos szigetet. 
Évezredekkel ezelőtt végeláthatatlan mocsár volt a mai v ár és a m ai település 
helyén. A mocsár kiemelkedő, zsombékos részein m egtelepült az ember. Mi 
vonzotta? Elsősorban a term észeti környezet nyújto tta, a vízből könnyen elő
terem thető táplálék, s ami ezzel egyértékű: a term észetes védelem. Viskóit cölö
pökre építette. A viskókból a szemét a mocsárba, vízbe hullott, s ebből lassan
ként kialakult egy állandó vízm entes terület, a sziget. A későbbi korok embere 
sem kerülte el a biztonságosabb életet nyújtó, vízzel övezett szárazföldet. 
A telep term észetesen egyre nagyobbodott. A földből előkerült leletek és a 
történelm i források szerint a népvándorlás tarka  áradata is ú tjába ejtette. Kel
ták, róm aiak, germán, szarm ata, hun és avar népek válto tták  egymást hosz- 
szabb-rövidebb idő után. Ezek helyére szláv népelemek kerültek, őket találják  
e helyütt honfoglaló őseink.
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I. Is tv án  id e jéb en  az ok levelek  m ár m eg em lítik  
az t a  fo lyóvizet, am ely  a m ai S z ig e tv ár fö ld ra jz i a r 
cu la tához is hozzátartoz ik . A lm án ak  m o n d ják  a  rég i 
írások  valószínű  azért, m e r t  vize a Zselic a lm afaerd ő i- 
ből g y ak ran  v itte  a  s ík ság ra  a h u llo tt a lm át. A m in t 
a p a ta k  k ié r t  a dom bok közül a síkságra , m eg lassú - 
do tt, s tá p lá lta  v ízzel az t a h a ta lm as m o csárten g ert, 
am ely  a szigetet- k ö rü lv e tte . A szigete t az ok levelek  
L ázár szigetének  nevezik , a fö ltevés sz e rin t azé rt, 
m e r t a m á r e m líte tt  te rm észe tes  hasznán  k ív ü l 
gynge term őképességével a ko rab eli gazdálkodás 
szem pon tjábó l szegény, h a sz n á lh a ta tlan  vo lt. Az i t t  
m eg te lep ü lt első ism ert család  őse M akrinus. U tódai 

a  X IV . sz .-ban  veszik  föl a S zig e ti nevet. 1413-ban A lm a sz ig e t n év en  em 
lítik  az oklevelek  ezt a te rü le te t.  Az elnevezés az e lm ondo ttakbó l m á r 
é r th e tő .

A szigetnek emberi településre való alkalm asságát az bizonyítja a legmeg
győzőbben, hogy 1408-ban m ár városként említik. A város előbb keletkezett, 
m int maga a vár.

Nagy Lajos király korában még csendes monostor vonta ide a települőket. 
Külföldi iparosok adták át tudom ányukat a m agyar lakosságnak, s a kolostor 
iskolájában a korabeli műveltség elemeivel ism erkedtek a tanulók.

A király halálát követő zavaros időkben m ár csak széles várárkok mögött 
érezték m agukat biztonságban a város lakói. Az özvegy királyné és leánya 
elleni délvidéki lázadás hullámai; egészen közelről érték Sziget városát is.

Az első ism ert tulajdonosnak, M akrinusnak leszárm azottai közül Alm ai 
(Almamelléki) Lancrét, m ajd Beke, A nthim ius György s  u tána Osvald b irto
kolják Szigetet és környékét. Sziget vidékének szülötte, korának neves tö r
ténetírója, István ffy  Miklós Anthim ius Osvaldot m ondja Sziget vára első épí
tőjének.

Milyen volt ez az erődítm ény? — A szigetnek egy m esterségesen készült 
dom bjára a XV. sz. első tizedeiben em elt hengeres kőtorony. Egykorú adatok 
szerint alapátm érője csaknem 10 m éter. Aljában boltíves kúpban végződő sötét 
üreg, am elyet rak tárnak  és börtönnek használtak. Erre még három  boltíves 
emelet épült. Magassága elérte a 27 m étert. Tetején volt a figyelőhely. Az itt 
tartózkodó őr zászlóval vagy haranggal jelezte az ellenség közeledtét. A torony 
mellett még két másik épület állt: egy lovagterem  a hadfiak tartózkodási 
helyéül s egy gazdasági épület a nők részére. A torony köré csupán néhány 
földsáncot emeltek. Egyelőre ez is elég volt, m ert a tó m eredeken kiásott partja  
m ár amúgy is nehezen legyőzhető akadályt jelen tett a tám adóknak. A nthim ius 
Osvald erődítménye tehát sík vidékre való őrtorony volt, am elynek földsáncait 
állandóan erősítették, s így kialakult a mai vár őse.

Az első birtokos család u tán  sűrűn cserél gazdát Sziget és vele a vár. 
A Tapsonyi, a Garai, az Enyingi Török család váltja egymást. Török Bálint 
idejében sokszor csendült itt fel a vitézi ének Tinódi Sebestyén  lantján. Gaz
dáját, Török Bálintot Szülejm án  szultán 1541-ben tőrbe csalta, elfogta és rab 
ságba hurcolta. A támasz nélkül m aradt feleség 1543-ban Ferdinand k irálynak 
adja át a várat. Parancsnokait ettől kezdve m ár a király, illetve titkos tanács
adói nevezik ki. A vár hadászati jelentősége egyre emelkedik, m ert végvárként 
a török hadak oldalában súlyos veszteségeket okozhat, s egész D unántúl kulcsa
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lesz. Fel is ism erték m indkét oldalról ezt a kiváltságos helyzetet, s szinte köz
tudom ású lesz ez a vélemény: „ha Sziget elesik, az egész D unántúl pogány 
kézre kerül.“

1555-ben Tujgon  budai pasa indítja meg hatalm as seregét Szigetvár ellen. 
A vár kapitánya ekkor Horváth Márk. Véres hosszú harcot vívnak, amely 
végül is a vitéz várőrség győzelmével végződik. 1566-ban Sziget fölszabadul, 
a török szégyenkezve vonul el falai alól.

H orváth M árk lemondásával kezdődik a vár és a város életének az a kor
szaka, am ely Zrínyi és Szigetvár nevét a halhatatlanságba emelte.

A világhódító agg Szulejmán, aki sárfészeknek nevezte Szigetvárt, aligha 
hitte, hogy e sárfészekben süllyed el ragyogó hadi szerencséje.

Ebből az időből sok vázlatrajz, rézkarc m aradt ránk. Ezek szerint a vár 
szabálytalan négyszögben épült. A főerősség m ég m indig a várat övező széles 
és mélyvízű tó. Hogy m ennyire figyelemre méltó akadály lehetett e víz, arra  
abból is következtethetünk, hogy egykorú ábrázolások hajót, ill. hajókat is 
helyeztek a vízre. A vár sarkait bástyák alkották. A falakat gerendákból ró t
ták  össze, sövénnyel fonták be, és földtöltéssel erősítették meg. A vastag falon 
még egy vékonyabb sövényfal is emelkedett. A belső várban a nagy ostrom 
idején csak két nagy és négy kisebb ágyú volt, a torony harm adik emeletén 
pedig két jelzőharang függött. A várfalat gyakran „díszítették“ levágott török 
fejek. A várkapú a Dny-i sarokhoz állt akkor közelebb a m aitól nagy m érték
ben eltérően, és az ú t is hegyesszögben érte el akkor a v ára t egy facölöpökre 
épült hosszú hídon. Az ú t ilyen elhelyezésének nagy hadászati jelentősége volt. 
M ennél hosszabb volt ugyanis a várhoz vezető út' — azért nem merőlegesen 
húzódott, m int ma — annál több kárt tehete tt a vár védelme az ostrom ra
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vonuló ellenségben. Ezt a célt szolgálta az ú t irányának megszabása is. Dk-i 
irányból ta rto tt az ú t a várkapunak. Az ostromló harcosok így a kevésbé védett 
jobb oldalukkal voltak kénytelenek a várfalak felé fordulni, az egyéni védelmiül 
szolgáló pajzsot ugyanis a baljukban hordták. Hogy m ennyire így volt ez, m u
ta tja  az ostromló töröknek abbéli fáradozása, hogy a várkapu t merőleges 
irányban a legrövidebb úton érhesse el. Evégből hozzáláttak a tó feltöltéséhez. 
A környékbeli jobbágyokat, akik m ár korábban török uralom  alá kerültek, oda
rendelték, S'ki kézzel, ki fogatos erővel hordta a fát, rozsét, kosarakban földet, 
hogy a vár szárazon is megközelíthető legyen,

Az életre-halálra menő harc viharai em elték m agasra Szigetvár törékeny 
falait, rőzsekévés bástyáit. E kis fészket Zrínyinek és katonáinak hősi önfel
áldozása avatta fellegvárrá. Dicsősége nemcsak hősi halálában van, hanem  
abban is, hogy a legszomorúbb korszakban, am ely valaha hazánkra borult, éle
tével és működésével példát m utato tt honfitársainak, m iként kell a törökkel 
szemben eljárni, m iként kell ellene életre-halálra fegyverkezni s védekezni, s 
m iként kell ezt az állhatatosságot hősi önfeláldozással megpecsételni. Példát 
m utato tt a rég feledett s nem ism ert közjó szolgálatára a korában annyira bál
ványozott m agánjóval szemben.

Ez a vár tanúja volt Zrínyi és katonái hősi harcának, halálának. De 
tanúja volt annak is, hogyan pusztultak halom ra a zsákm ányt kutató  törökök 
a puskaporos torony fölrobbanásakor. Ez a robbanás söpörte el a föld színéről 
a régi tornyot és az egész belső várat.

1566 szeptemberében Szigetvár a töröké lesz. A környékbeli m agyar falvak 
jobbágyai sok keserves robottal rendbehozzák, helyreállítják. A török megszállás 
hosszú évtizedeiben nemcsak katonai, hanem  kulturális központtá fejlődik. 
A vár lovagtermében iskola működik. Itt képezik a m üderiszeket (iskolames
terek). Ennek az iskolának volt tanítóm estere a boszniai származású híres 
költő, Slidede, aki a XVII. sz. első éveiben m űködött itt. Ebben az időben biz
tosítja a török a várnak a jó ivóvizet mégpedig olyan vízvezetékkel, am ely 
kifúrt fenyőfákból készült. Nyomai m a is láthatók. Ugyanekkor épül a várban 
az a torony, m inaret, amelyben ma is megvan a török időkből származó, fűré
szelt tölgyfából készült 35 fokú csigalépcső.

1664-ben a költő Zrínyi Miklósnak híres téli had járata  e vár m ellett v ihar
zik el. Egy részvevő többek között ezt írja  ekkor a várról: „m int valam i nagy 
tengerből állnak ki a falak és tornyok úgy, hogy inkább lehetne ezt hajóval 
megközelíteni, m intsem  száraz lábban hozzáférn i. . . “

Amikor a törökök 1686-ban hazánk területéről m ár m indenütt vissza
vonultak, Sziget vára m ég m inden tám adásnak ellenállt. Hasszán bég 1689 
január 26-án adta csak föl a várat, m iután hosszú körülzárással kiéheztették. 
A várból és a városból a megegyezés értelm ében 1689 m árcius közepén vonultak 
el a törökök.

K im enetelük után királyi parancsra 1703-ban B aranya megye népének 
közmunkájával k ijavítják  és megerősítik a várat, de ugyanakkor m inden zegét- 
zúgát átforgajták; elásott török kincseket ku tatnak  benne.

A kuruc harcok idején, 1704-ben Sándor László és Zana György hadai 
já rtak  itt. 1705-ben Vak B ottyán  serege ostromolta, de sikertelenül.

1724-ben megépült az északi kapu. Ekkor készülnek az uraság várbeli 
gazdasági épületei, lakásai is. A következő tulajdonos, Tolnai Festetics Lajos 
korában az Almás patakot szabályozzák, a tó vizét lecsapolják, hogy term ő
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terü le te t nyerjenek. Ezzel egyidőben átalakul a vár egész belső képe is. Óriási 
m ennyiségű földet robotolnak ki a jobbágyok a várból.

1799-ben Csokonai 1821-ben Vörösmarty  a Perczel-fiúk nevelőjeként el
látogat Szigetvárra, hogy bejárják  a Szigeti Veszedelem színhelyét. Vörösm arty 
látogatásának em lékét a vár m ai bejáratánál elhelyezett m árványtábla őrzi 
ezzel a sokat mondó, gazdag tarta lm ú sorral: „A lelkes eljár ősei sírjához, s 
a régi fénynél gyújt új szövétneket.“ Vörösm arty düledéknek találja a várat. 
Bizony düledék még egy 1864-ből származó leírás szerint is. A századforduló 
idején állították helyre.

1945-től hatóságokat, intézm ényeket helyeztek el benne, m ajd pedig m ű
em léknek nyilvánították. Népünk állam a sokat áldozott arra, hogy méltó emlé
ket állítson Zrínyinek és hős vitézeinek. 100 ezer forintos költséggel rendbe
hozatta a várudvar közepén még a törökök által épített dzsámit, és abban a 
két Zrínyire vonatkozó anyagból nagyon szemléletes, állandó jellegű kiállítást 
rendezett és nyito tt m eg 1955 m ájusában. A régi Zrínyi-m úzeum  és buzgó 
magánosok által gyűjtö tt anyaga végre méltó helyére került.

Szigetvárnak nemcsak m últja dicső, hanem  jelene is bíztató, jövője ígé
retes. Ahol a m últban derék m agyarok nehéz kardot forgattak, súlyos bajviada
lokban lándzsát törtek, o tt m a a békés építőm unka ritm usa lüktet.

Cipőgyár, konzervgyár, fűzterm elés, — gimnázium: m indmegannyi derék 
jele a város élniakarásának, amely ehhez a békés helytálláshoz bőven m eríthet 
erőt és lelkesedést dicsőséges m últjából.

RÓNAI BÉLA

7* 99



A világhódító Szulejmán 
turbéki síremlékének pusztulása

A 150 éves török uralom nak több olyan építészeti em lékét ism erjük, ame
lyet m a is megcsodálunk. Nemcsak a nép fiai, de még a tanultabb em berek 
sem gondolják azonban, milyen sok az idők folyamán elpusztult, helyesebben 
szólva, elpusztított, lerombolt műemlék!

Régebbi történeti könyveinket forgatva, igen gyakran azt olvassuk, hogy 
m űkincseink elveszésének, régebbi ku ltúránk  m aradványai pusztulásának a 
török volt az oka. Szerencsére akadnak mégis poros akták, kopott történeti 
könyvek, amelyek segítenek bennünket az igazság kiderítésében. A kutatások 
így derítenek fényt többek között az osztrák történetírásnak arra  a nagy ham i
sítására, am elyet a világhódító Szulejmán szultán turbéki síremlékének pusz
tulásával kapcsolatban elkövetett. Nem kisebb hazugságot akartak  elhitetni a 
világgal, m int azt, hogy Szulejm án sírem lékét Zrínyi Miklós a költő és had
vezér rombolta le, am ikor 1664 tavaszán az eszéki hídig tö rt előre hadaival.

Nézzük meg, mi m indent deríthet ki egy m űem lékünk sorsáról, pusztulá
sáról az, akit a szülőföld ism erete és szeretete vezet az igazság keresésében!

Turbék ma kicsiny puszta Szigetvár szomszédságában, a Zselic dombvidé
kének lábánál. A pusztán m a csak egy templom áll téglakerítéses udvarral, 
fákkal, köztük egy nagyobb hársfával. A templomtól keletre és délre néhány 
ház látható.

A régi írások azonban nem ilyennek em lítik ezt a helyet. Evlia Cselebi 
török világutazó könyve megemlíti, hogy Szulejmán szultán Szigetvár ostro
mához kezdvén „Szigetvár a la tt egy ágyúlövésnyi távolban, a tó partján  á llít
ta tta  fel sátorát“ . A szultán „ezen a helyen feldúlt lelkiállapotú lett, s a kösz- 
vénybaj egészen m egzavarta állapotát, úgyhogy sem nem  evett, sem nem ivott“. 
1566. szeptember 7-én a szultán sátorában elhalálozott, és ahogy Evlia Cselebi 
elmondja: „az eszes és értelm es Szokoli, a szultán alvezére, néhány bizalmas 
emberével együtt Szulejmán khán holttestének hasát felmetszette, s áloéval, 
árpbrával, pézsmával és sáfránnyal bebalzsamozták, azután pedig Szulejmán 
khán testét a sátorban titkon eltem ették: szívét s a körülötte lévő testrészeit 
és m áját arra  a helyre tem ették el, ahol most a Türbeh van.“ — M inthogy Evlia 
Cselebi 1664-ben írta  naplóját, bizonyos, hogy a Türbeh, m ás néven mauzó
leum, vagy síremlék a török hódoltság végén is fennállott még, és bizonyos az 
is, hogy a mai Turbék puszta neve is a Türbeh =  sírem lék török szóból szár
mazik.
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A XVI. századi történetírók és magánlevelek egybehangzóan így adják elő 
Szulejm án halálát. Neves történészünk, a török kor jeles ismerője, Takáts Sán
dor is azt írja, hogy „Szigetvár megszállása idején egy szép hársfa árnyékában 
állott a szultán sátora“ , — sőt azt is elmondja, hogy csak a belső részeit tem et
ték el a sátorban, — „m agát a testet pedig az ostrom u tán  — egy hitvány bol
gár szekéren K onstantinápolyba szállították.“

Ha m árm ost azt ku tatjuk , hogy m ikor keletkezett a síremlék, és ki építtette 
azt, akkor Takáts Sándornál és m ás forrásm unkákban is jó tájékozódnunk.

Szulejm án utóda, fia, II. Szelim lett, akit az előbb em lített Szokoli Moha
med alvezér gyorsan Szigetvárra hívott, hogy aty ja halála u tán  átvegye az 
uralkodást. Alig hihető, hogy a fiú és utód ne em eltetett volna m éltó emléket 
aty ja belső részeinek temetőhelye fö lé1 Hogy is gondolhatná valaki, hogy a 
szultánnak ne állítanának méltó sírem léket, am ikor kis budai basáknak olyan 
fürdőt építenek, m int a ma is látható  egykori R udas-fürdő?' Szulejmán belső 
részeinek temetőhelye fölé meg is épült ham arosan a síremlék. A kiváló ízlésű 
Musztafa, budai basa helytartósága idején készül el fehér m árványból a pom
pás mauzóleum. Hogy M usztafa basa volt az építtetője (II. Szelim császár meg
bízásából,) arra  abból következtethetünk, hogy a budai helytartóságot Szulej- 
m ánnak köszönhette, hogy a síremléképítéssel is törekedett m egnyerni m agá
nak az új császár kegyeit, de követi jelentésekből tudjuk azt is, hogy M usztafa 
többször já rt Szigetvárott. 1577. m ájus 21-én éppen azt jelentik  Bécsbe, hogy 
M usztafa basa Szigetvárott van, s Szulimán sírkápolnáját vizsgálja.

Ezek szerint 1577-ben m ár biztosan állott Szulejmán síremléke. A török 
kincstári adólajstrom ok 1588-ban megemlítik a sírkápolna szónokának nevét, 
a parancsnokot, őrt, m ásutt pedig felsorolják az összes őröket, egyszer huszonhat, 
m áskor harm inchét embert.

A sír a törökök, az igazhívő m uzulm ánok búcsú járóhely évé lett. Kis erő
dítm énnyel veszik körül, m ajd a török barátoknak is lakóházuk épül ott. Török 
mecset is kerül melléje, egész kis telep alakul lassan a sír körül. A kis telep 
lakói javarészt ráják, keresztények. A törökök állandóan látogatják ezt a 
helyet, de többször megjelennek itt a portyázó m agyar csapatok is. A XVI. szá
zadi hivatalos jelentések szerint a törökök a m ieinket többször kem ényen meg
verték Szulejmán sírjánál.

Milyen volt a síremlék környéke?
Evlia Cselebi, aki látta, így írja  le a tü rbe környékét, illetve m agát az erő

dítm ényt: „Palánkszerű erődítm ény ez, amelynek északra nyíló kapuja van, 
árka fölött pedig felvonóhídja. Az 1664. évben az ellenség ide is eljött, az erő
dítm ényt felégette, s noha Szulejmán szultán fényes türbéjének belsejét felásták, 
de azért a tü rbét m agát le nem döntötték, s a szőnyeget és gyertyatartókat is a 
helyükön hagyták, s csupán a m agas kupolán lévő fényes zászlót vették le, s 
a Kanizsa m ellett levő Ű jvárba vitték. Hála Isten! Ú jvár is elfoglaltatott, s a 
zászló a vár középső kapuja fölött m egtaláltatván, ú jra  elhelyeztetett a fényes 
Tűr bére, m int annak előtte.1'

Evlia Cselebi tehát ismeri Turbék történetét. Ha csakugyan igaz, hogy a 
síremlék belsejét fölásták a katonák, az csak azért történhetett, hogy azt az 
arany vagy ezüst edényt, amelyben Szulejm án szíve és egyéb részei voltak el
temetve, fölvegyék.

M ást is mond azonban még a török világutazó krónikája! — „1664-ben
IV. Mohamed jóvoltából e Türbeh erődítm énye is ú jra  igen díszes lett, és az 
előbbinél sokkal terjedelmesebb. K erülete 1500 lépés és palánkfalai, árkai is

101



sokkal jobbak. Az előbbi Türbeh, dzsámi, mecset, medressze (iskola), fogadó, 
fürdő s egyéb épület (ezek m ind ott voltak Turbékon!) m ind II. Szelim khántól 
való volt, ebben az esztendőben (1664-ben) pedig m inden IV. Mohamed szultán 
alkotása lett. Jelenleg van parancsnoka, 100 katonája, elegendő hadiszertára. 
Törvénybírája a szigetvári kádinak (bíró) alárendeltje. Ez erődítm ény meg
szemlélésénél m eglátogattuk Szulejm án khán Türbéjét, és egy éneket énekel
tünk a szultánért“ , írja  Evlia Cselebi.

Ezekből a sorokból kiderül, hogy Szolimán sírjá t nem  érte baj Zrínyi 
Miklós 1664. évi tám adásakor. Más forrásm unkák azt írják, hogyha Zrínyi nem 
csillapítja haragvó vitézeit, bizony szétverik Szulejm án sírját. A régi írások 
szerint Zrínyi azonban így szólott katonáihoz: „Nem a holtak, hanem  az élők 
ellen harcolok!“

Turbék erődítm énye — am int lá ttuk  — elpusztult ugyan, de Szulejmán 
síremléke épségben m aradt a török kiűzéséig.

Mi lett a sírem lék további sorsa?
1689-ből tudjuk, hogy a ferences-barátok kérik  a tu rbéki templomot, 

török m oseát a Budai Kamarától. Később keresztény tem plomm á is szentelik 
ezt. Turbék további sorsát a bécsi császári titkos levéltár aktáiban kísérhetjük 
nyomon.

1693 tavaszán a Haditanács azt a h írt vette Szigetvárról, hogy lelketlen 
kezek teljesen szétrombolták Szulejm án szultán pompás sírem lékét, s köveit is 
széthordták. A haditanács erre  kérdést intézett a szigetvári megszállótábor- 
nokhoz, hogyan tö rtén t a tu rbéki drága sírem lék elpusztítása. A császári 
parancsnok azt jelentette a haditanácsnak, hogy a teljesen m árványból épült 
sírkápolnát Gallo Tesch nevezetű császári élelmezési-tiszt az ő távollétében 
azért rontatta le, hogy ólomtetejét, tornyának ónját és, nagy aranyozott 
gombját (amely akkora volt, hogy két m érő gabona belefért) Bécsbe küldje 
eladás céljából. Örök szégyen — írja a parancsnok —, hogy e pompás épületet, 
amelynek csupán m árványkövei is ezreket értek, ily barbár módon elpusztí
totta. A Haditanács rendeletére a tu rbéki udvarbíró tanúkat hallgatott ki a 
sírkápolna lerombolása ügyében. Nagyon érdekesek a k ihallgatott tanúk val
lomásai. Az ügy végső fokon úgy dőlt el, hogy a Haditanács kérdőre vonta a 
műemlék elpusztítóját, és szigorúan meghagyta neki, hogy m indent szolgál
tasson be a császári kincstárnak. A vallomásokból az is kiderült, hogy a sír
emlék épületének köveiből a ném et tisztek házakat építettek m aguknak, rész
ben pedig az új erődítésekhez használták föl az anyagot.

Láthatjuk, hogy a nagy Szolimán szultán pompás mauzóleuma ugyanarra 
a sorsra ju to tt, am ire sok más m űem lékünk. M éltán sajnálhatjuk, hogy a feje
delmi épületet, pompás régiséget, a gyönyörűnek leírt tu rbéki m auzóleumot erre 
a sorsra ju tta tta  egy lelkiism eretlen osztrák császári élelmezési tiszt nyereség- 
vágya.

Tanulhatunk is azonban ebből a történetből! Azt tanulhatjuk  belőle, hogy 
szeressük, gondozzuk m últunk értékes kincseit, ne engedjük elpusztulni, el
veszni műemlékeinket!

VARGHA KÁROLY
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Szigetvár a horvát-szerb népköltészetben

Fényes Elek: M agyarország geográfiai szótára (IV. 130. 1.) szerint „Apró 
k is  szarkafészek“ a Drávától északra, az Almás vízétől körü lvett szigeten, mocsa
rak , posványok kellős közepén, a Pécs—Kanizsa—Graz—Bécs felé vezető ú t 
egyetlen járható  keskeny földsávján, ez volt Szigetvár. Boldog volt az a környék
beli nemes, kereskedő vagy iparos, aki házat vehetett, vagy építhetett benne, 
hogy az erősödő török portyázások idején családját és vagyonát biztos helyen 
tud ja . Főerőssége a belső vár, egy földsánc, fadorongok közé döngölt földből

ép ített falakkal, körülötte vízzel te lt árok. Nem volt semmi rendkívüli benne, 
nem  volt építészeti remekm ű, egy idegenből idevetődött görög, Oszvald A nthe
m ius építette 1450-ben. Kőből farágott, messzefehérlő bástyái sem voltak, m int 
a francia váraknak, karcsú tornyok sem integettek a messzeségbe földhányásai 
közül, mégis világhírre te tt szert. A hős hazaszeretet hirdetője volt ez a kicsiny 
vár, amelyben Zrínyi Miklós élete feláldozásával m egtörte a hódító, népeket 
rabigába vető Szolimán szultán hatalm át. A bátorságnak, áldozatos hazaszere
tetnek  e fellobbanó példája, világító toronyként sugárzott le a kék Adriáig, 
Bosznia sötét hegyei közé, a horvát H atárvidék és Horvátország sokat szen
vedő népéhez, amely az ilyen hősi cselekedetektől várta  sorsa jobbrafordulását, 
m érhetetlen  szenvedéseitől m egszabadulását, vagy a k ilátástalan kétségbeesés 
óráiban a vigasztalást.

A népi énekesek kezén megszólaltak az egyhúros, hegedűhöz hasonló gusz- 
lák és felcsendült az ének „a m agyar daliák, a szigeti bán ú r . . .  m agyar u ra- 
ságok“ hősi tetteiről, s e te ttek  helyéről, a Szigeti várról. (Zrínyi Miklós bán
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a szigeti várban. Hősi ének az Adriai tenger mellékéről.) Többen közülük nem  
ism erték pontosan Szigetvár helyét. Az egyik a Tisza mellé helyezi:

Bízott benne, hogy Szigetet igen gyorsan elfoglalja,
Ezért is vont széles hidat sebes Tisza folyó fölött

Nagy-nagy sietséggel,
Hogy serege átkelhessen, s szépen általm enjen rajta . . .

(ütm ánovics M usztafa cár megyen seregével, hogy körülzárja és elfoglalja, Szi
getet. Hősi ének töredéke az Adriai tenger mellékéről.) Egy m ásik ének: Zrínyi 
Miklós halála, hősi ének Boszniából, K rajna földön képzeli el a várat:

S elérkezék véres Krajnaföldre,
Szigetvárra, török bakójára;. . .

Csak egyet tudtak, hogy a török császárnak sok fejtörést, sok gondot okoz 
a vár:

M ert m inek is uralkodni nékem ,
Ha állnak a ké t szigeti várak?

Hiába már Boszniát is bírnunk,
Ha állnak a ké t szigeti várak,
S  ha gyaurok lakoznának bennük,
K ik m agukat jó szablyákkal óvják!

(Zrínyi Miklós halála, 
hősi ének Boszniából.)

Az ennyire fontos várnak a népi énekes képzelete szerint m ár külső form á
jában is értékesnek kell lennie.

Szigetvárban, a hófehér vá rb a n . . .  (
Légy serényen én karcsú bástyámnál 
Virradatkor én fényes bástyámnál!

(Zrínyi Miklós halála, ua.)

A népköltő képzelete szinte h a tá rt nem  ismer, am ikor leírja az ellenségnek 
oly keményen ellenálló várat:

Van Szigetnek hatezer bástyája,
A  piaca teljes félnap járás,
A  falakat jó erősre raktuk:
Négy kapu van a piactér mellett,
A  kapuknál kem ény falak vannak,
M indegyiken hatvan-hatvan ágyú, 
lm  seregünk hatvanszor ezernyi;
K iállhatunk a császárral vívni.
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Ilyen jól m egerősített várban nyugodtan várhatták  a török császár tám adó 
hadát. A császár ágyúi alig te ttek  k árt a vár kapuin, falán:

Kiáltozilc ötszáz pattantyúsnak:
„Ötszáz ágyú szólaljon meg mostan!“
Pattantyúsok ágyúval tüzeltek,
Odavertek a vár kapujára,
S  nem  verhettek forgácsot belőle,
Egy szikrányi követ le nem  vertek.
Négy bástyáról válaszolt a bán is,
Harci ágyúk szóltak, dübörögtek.
Így csatáztak tizenkettő  évig,
De a császár hasztalan csatázott.

(Ütközet Szigetnél. M ohamedán 
hősi ének Boszniából.)

Csak csellel tudott célt érni.
A népi költő sokszor történelm i hűséggel m ondja el az események folyását. 

A következő pár sor hiteles történelem  Szigetvár bevételének módjáról.

Rátámadott nagy erővel a szigeti fényes várra,
Oszmánovics cár úr.

A z első had a fo lyókat betöm ködte szépen,
M ert rakatott a vizekbe nagy szálfákat és sziklákat

A  jóságos cár úr,
Nagy szálfákat és sziklákat, zsákokat, lent és bum bákot (pam utot}  
Szétrombolta, elrontotta kem ény falait a várnak,

A m a híres várnak,
Végezetül felégette sok lobogó éhes lánggal.

(Zr. M. bán a Szigeti várban 
Hősi ének az Adriáról.)

Zrínyi vára nemcsak kívülről volt nehezen bevehető, gyönyörűen megépí
tett, de belül is ragyogó volt és fényes:

M enj be bátran a szigeti várba,
Danicsics V ü k  fényes bástyájáig . . .
Ha odaérsz Danicsics tornyához,
Kéregetsz m ajd m árvány udvarában . . .

M ind a ke tten  fe lm en tek  a lépcsőn,
B em entek az aranyos szobába,
M egvetette puha heverőjét,
S  töltött néki cukros pálinkából.

Gazdagsága, fényűző berendezése annyi kincset re jt magában, hogy

Csak a csata ké t kerek esztendő,
Míg feldúltak sok száz palotákat,
S  megrabolták a hatezer tornyot.

(Ua.)
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A kicsiny kis „szarkafészek“ hatalm as nagy erősség, am ely évtizedekig ered
ményesen ellenáll a legnagyobb hadsereg sokszáz ágyújának, de a legnagyobb 
kényelem mel berendezett mesebeli kastély, ahol m árványterm ekben, aranyos 
szobákban, fényes tornyokban, puha heverőkön pihenhetik ki a vár férfiai, asz- 
szonyai fáradalm aikat. Az ezeregyéjszaka m eséinek m inden pom pája ragyog itt 
egy kis posványba süllyedt vár helyén, hogy a költői fantázia erejével fejezze 
ki értékelését a népi énekes a hazáért hozott hősi áldozat méltó elismerésére.

M agyar város volt Szigetvár. Z rínyit is m indig m agáénak tek intette a nem 
zet, és mégis nem  különös, hogy a m agyar hazaszeretet leghősiesebb tényéhez 
kapcsolódó városkának a szomszéd népek (a szlovákok is) népköltészete állított 
örök értékű emléket?

A szigetvári Zrínyi-emlékmű

Talán sok szerb—horvát lakott a városban?
Szigetvár a török hódoltság előtt tiszta m agyar település volt. Német B. 

Szigetvár m onográfiája című m űvében egyenesen kiemeli a lakosság m agyar 
nemzetiségét a XVI. század közepéig. 1566 tragikus eseményei u tán  rövidesen 
megjelennek a szerb telepesek, talán a törökök zsoldjában katonai szolgálatot 
teljesítő martalócok, kereskedők, m ohamedánokká lett bosnyák tisztviselők és 
tisztek. A bosnyákok bevándorlása később, az egész 17. század folyam án és a 18. 
század elején is tart. Ezek ma is zárt településben laknak, m agukat bosnyákok-
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nak  nevezik, bár nyelvüket lassan teljesen elfelejtik. M iután a népszámlálási 
adatokban a katolikus szlávokat m in t külön nemzetiséget nem tün te tték  fel a 
Császári K am ara által 1695—96-ban m egtarto tt népszámlálás egyáltalán nem  be
szél szláv lakosokról Szigetváron, az 1731-es csak 18, az 1796-os 59 szerbet ta r t  
nyilván.

Ha a városban nem is volt szláv lakosság a török tám adás idején, Zrínyi vár
védői között igen sok volt a horvát.

K arnarutics Barna: Sziget várának  elfoglalása című egykorú művében a 
következő neveket jegyzi fel:

Es Kobács Miklós, k i járt nagy vitézséggel,
S  még a bajban sem  volt soha rettegéssel 
És Paprátovics V ü k  és Patacsics Péter,
Egyik szélvihar volt, m ásik m ennykő  éppen.
Elhullt M artin B osnyák és a vén  Lovrénác,
Elesett Blázs diák és Dándó Ferenác,
Viaskodván elhullt Szekulics Mariján,
Bátoj György és Péter, Radován Andriján,
Bátor vajdák voltak.

Itt hullott le, k inek tu d ju k  vitézségét:
N ovákovity Iván, bevégezvén életét.

Te Cserenics Ferenc, én hű kamarásom,
Aranyos daliám, én v itéz  barátom!

Az, k i legelői járt, Juranics Lovrinác,
Ügy haladt előttük, m in t egy mérges darázs.

A nevek történelm i hitelességűek, más történelm i források is ism erik őket. 
Az em lített horvát harcosok és a többi névtelen hős sorsa sokak figyelm ét Sziget
v árra  terelte. Az események hősi tartalm a, az irán ta  való nagy érdeklődés, a 
szerb—horvát nép költői adottságai, amelyek a népköltészet rem ekeit alkották 
meg világviszonylatban is, m egalkották a Szigetvár és Zrínyi énekek rem ek pél
dányait. Ugyanezek az adottságok nálunk is m egterem hették volna méltó gyü
mölcsüket. Sajnos, az ország akkori szétdúltsága, népünk létbizonytalansága, 
am ely nem szűnt meg a török hódoltság befejeztével sem, nem  kedvezett ko
molyabb költői értékek létrejöttének.

Ha mi nem  is tudunk felm utatni ilyen népköltészeti rem ekeket, ism erjük 
meg és értékeljük szomszédaink Szigetvárra vonatkozó alkotásait!

CZIRFUSZ JÁNOS
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Katonalevelek egy porráomlott 
baranyai végvárból

Bizony megdobog az em ber szíve, ha kezébe vesz egy négyszázéves levelet? 
Nagy öröm ez a kutatónak. Nagy, de nem  elérhetetlen öröm, m ert elég gyakran 
kerülhet a kezünkbe eredetiben vagy nyom tatásban ilyen, a megyénk életével 
kapcsolatos régi írás. — Egy szinte elfelejtett kutatónk, Szalai Ágoston ajándé
kozta meg irodalm unkat azzal a jeles gyűjtem énnyel, amelyben a XVI. század 
első feléből, pontosabban 1504-től 1560-ig terjedő évekből közöl több m agyar 
levelet. Ezek között három  olyanra is akadunk, amelyek megyénk egykori életé
ről tartalm aznak adatokat.

Felvillanyozva nézzük az egyik levelet, amelynek keltezése így hangzik: 
„Keresgálból kelt ez levél Szent M átyás apostol másodnapján, 1554-ben.“ A 
régi kalendárium ban já rtas em ber azonnal tudja, hogy ez a dátum  1554. feb
ruár 25. nap ját jelenti, a levél tehát m ár több m int négyszáz esztendeje íródott. 
Elgondolkoztat azonban bennünket a négyszáz éves levél keltezésének helye is. 
Hol ez a Keresgél, ahonnan levelünket írták?

Alig hinné az ember, hogy m egyénk történetének ilyen érdekes levelét a 
Szigetvártól nyugatra, Nemeske, Merenye, Kisdobsza között fekvő kis Görösgal 
pusztán írták! Furcsa játéka a véletlennek, hogy éppen Görösgalból keltezett 
törökkori levél akad a kezünkbe, és sokkal nagyobb, jelentősebb helyekről nem  
rendelkezünk ilyen régi adatokkal. Ha ennek a dolognak rejtélyét bogozzuk, 
rögtön rájövünk arra, hogy ez nem  csupán a véletlen műve! A mai Görösgal 
puszta helyén egykor sokkal jelentősebb település állott, és benne több levelet 
is megírtak, azért m aradhattak  reánk az itt szóba kerülő sorok is.

Görösgal, a mai puszta a középkorban falu volt, amelyről 1335-ből és 1468- 
ból is rendelkezünk m ár adatokkal. A török terjeszkedése idején, a hódoltság 
első évtizedeiben a falucska jelentősége egyre emelkedett. M iért? Egyedüli oka 
az volt, hogy a Szigetvár várához vezető útba esett. A török éppen azért, hogy 
akadályozza a szigeti védelemnek mozgását nyugat felé, hogy megnehezítse az 
utánpótlásnak a várba jutását, m egerősítette, sőt járási székhellyé alakította ezt 
a helyet. Adatok bizonyítják, hogy 1552—53-ban a török őrség itt 167 emberből 
állott. 1554-ből m egemlíti a törökök kincstári adólajstroma, hogy a falunak két 
része van, a Puskás utca és a Nagy utca. Az előbbi négy, az utóbbi hat házzal. 
Ezt m ondják róla a feljegyzések 1571-ben is. A hódoltság végén a hely elveszti 
helyzeti jelentőségét, és sorvadásnak indul. A település határában található edény
töredékek is bizonyítják egykor virágzóbb voltát. A határban  látható  domb 
pedig nemcsak gazdag őskori lelőhely, hanem  talán törökkori tem ető is. Kul-
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csár István krónikája 1573-ból azt említi ezzel a hellyel kapcsolatban, hogy a 
bátor harcban elesett Gyulafi Mihály pápai kapitányt itt tem ették el a törökök 
a mezőben nagy becsülettel.

Ha ezek u tán  a levél író ját ku tatjuk , róla csak a nevét tudjuk. Deli Kazlá
nak hívták, török volt, és Görösgalból írja  sorait. Nyilván az itten i őrséghez 
tartozott. A címzett: Bosnyák M árton, akihez katonabarátság fűzi a levél író
ját. Ki ez a Bosnyák M árton? A levél elárulja róla, hogy ekkor Babócsa község 
lakosa, akivel később Szigetvár történetében találkozunk még. Bosnyák M árton 
a maga ügyességét az akkori szokás szerint hadipróbákon, viadalokon fejlesz
tette. Ügy nevezték az ilyen vitézi bajviadalt, próbát, hogy „megöklelnek egy
m ással“ , hogy „kopját törnek“ . Többnyire játékból, virtusból csinálták ezt a 
végvárak katonái, de megökleltek néha életre-halálra is.

Kissé furcsának találhatjuk, hogy a török és m agyar végvárak katonái ilyen 
találkozásokon ism erik meg egymást. Szigetvár eleste előtt sőt néha később 
sem volt azonban gyűlöletes ellenséges viszony a törökök és a m agyarok kö
zött. Rögtön m egértjük a Görösgalból keltezett, m agyarul ír t török levél ba
rátságosabb hangját, ha egy másik olyan levélre hivatkozunk, amelyhez hasonló 
bizony több is akad. — Későbbi eredetű ugyan Zrínyi György 1577-ben kelt le
vele, de bizonyítja a nyájas hangú, bizalmas levelezést, am elyre kötelesség volt 
illően válaszolni. Zrínyi György m aga írja, hogy a szigeti török bég szép leve
let és száz forintokat küldött neki nádimézre, (a cukor egykori elődje!) mivel
hogy a budai basát „fia körösztölőjére vagy környülm etélkedésére v árja“ . Zrínyi 
bizony m eghozatta neki a nádimézet, sőt m ég ajándékot is küldött a környül- 
metélkedés, avagy csízió ünnepére (am int azt a körm endi levéltár anyagából 
Takács Sándornál olvashatjuk).

A töröknek m indenkor voltak m agyarul jól tudó deákjai, levelezői, úgy
hogy a levelezés m agyar nyelven folyt. — No, de té rjü n k  vissza a levélhez, ta r t
sunk rendet és sort, m ert így kívánta ezt valam ikor a végvári vitézek élete is! 
— Deli Kazia levele is éppen azért íródott, m ert vitézlő Bosnyák M árton nem 
akart rendet, sort tan tan i vitézi kötelességeiben, és egy furcsa nevű törököt, Ula 
Alya fiát hívta bajviadalra akkor, am ikor Deli Kaziával le tt volna m ég egy kis 
vitézi számadása. — Am it az íratlan  végvári vitézi szabályok ilyen felborítása 
szült volna, azt m ár elárulja, elm ondja a levél maga. Megszólítása érdekes, ódon 
zam atú: „Köszönetemnek u tána!“ — a sorok pedig barátságos tegeződéssel így 
oktatják  ki Bosnyák M ártont a jó vitézi rendre: — „m egértettem  a te levele
det, hol azt írod, hogy Ula Alya fiával akarsz előbb megöklelni, azután velem. 
Jól tudod azt, hogy m ég én velem  sem végezted dolgodat, és addiglan mással 
akarsz öklelni? Tudod azt, m ikoron én velem megöklelél, csalárdsággal sértél 
meg engemet, annak okáért, akartam  egy kopját eltörni veled. Azért senki én 
előttem  teveled innen Keresgálból meg néni öklel, m ég én velem el nem végez
ted dolgodat, lm  Sziget a la tt több vitéznek leszen öklelésük, légy kész hozzá, — 
ha tisztességedet kívánod, — m ert ha velem nem  akarsz megöklelni, úgy szólí
talak meg sok jám bor vitézek előtt, hogy nem  csak Babocsában, de még egye
bü tt is tisztességgel nem eszed kenyeredet! Választ várok ham arsággal, és Isten 
tartson békességgel!“

Az öklelésre azonban Bosnyák M ártonnak az akkori szokás szerint felette
seitől engedélyt kellett kapnia. 1555-ből ism erjük Bosnyák M árton egy levelét, 
am elyet alkalm asint az élőbbén! következtében ír t Nádasdy Tamás nádorhoz. 
Aligha volt gyáva em ber a sorok írója! Szól pedig a levél imigyen, megadva m in
denkinek az akkor divatos titulust, cirkalm as címzést, váltogatva a könyörgő

109



cifraságokat: „Szolgálatomnak u tána nagyságos uram ! Ezelőtt könyörögtem  
Nagyságos Zichy uram  által, hogy nagyságod szabadságot adott volna az én el
lenségemmel, bajnokom m al való megvívásra, most is ún talan  reám  ír  és izén a 
török, hogy m egvívnék vele, és őtet ne tartanám  úgy, m int egy leányt jegyben. 
Könyörgök nagyságodnak, m int kegyes uram nak, éltig való szabadságomért,, 
adjon nagyságod szabadságot rá, hadd vijak meg vele! Míg vége nem  leszen en
nek, addig holt elevenné tartom  m agam  m ind az töröktől, m ind az keresztyén 
szolgáló uraim tól. 1555.“

Hogy m egkapta-e Bosnyák M árton az engedélyt, arról nem szól az írás, de 
biztosan derekasan helytállt és győzelmesen megöklelt a törökkel, hiszen hosszú 
évek, tizenegy esztendő m úlva Szigetvárott ú jra  találkozunk vele. Zrínyi Miklós 
katonájaként esett el, 1556. augusztus 19-én, am ikor „a város török kézre ju t
ván, a törökök dühössége elől a városba akarna szaladni“ . Nyilván nem  gyáva 
szaladásról beszél a régi írás, hanem  a társainak visszavonulását fedező bátor 
harcosnak a túlerővel vívott küzdelméről!

Körülbelül ugyanebben az időben, ugyancsak Görösgalból írja  levelét a tö
rök M usztafa Calabya is Pribék Dem eternek Babocsára. Ez a levél m ár nem  a 
jó szomszédi viszony, a vitézi próbák, öklelések, kopjatörések em lékeit idézi, ha
nem a kibékíthetetlen ellenségek halálos küzdelem re való készülődésének hang
já t ü ti meg ilyenképpen:

„Ennek előtte is tíz esztendővel sok várakba m entem  követségbe az u rak
hoz, de sehol engem meg nem  szidogattak, m int te szidogattál, m ely mi dolog, 
hogyha te tisztviselő em ber vagy? Nem illett volna engem szidogatnod! A zért 
nyilván m egértöttem , hogy te szidogattál. Ezért elébb is azt írtam , m ost is azt 
írom, hogy halálig akarok veled megvínom. Továbbá, nem  csak én m agam  vol
tam  ott, hanem  harm adm agam m al voltam. Azokat is szidogattad. Azért értö t- 
tük, hogy szolgáid vágynak, azok is szolgáiddal halálig víni akarnak. E rről választ 
várok, Isten tartson meg.“ — A levél sorai a rra  utalnak, am it a vitézi becsület 
megkívánt, hogy: a tisztségviselő, a követségben, megbízásban járó  katonákon, 
embereken esett sérelm et vérrel keH megtorolni.

íme, lá ttuk  a csöppnyi Görösgal-puszta egykori lakóinak, a török idők em
bereinek három  levelét! És sok ilyet és hasonlót m ondhatnánk m ég m ás faluk
ról is! — Több ez a három  levél, m int egy növénygyűjtőbe lepréselt három  szép 
virág. Több, m ert ezekben m a is benne lük tet a régebbi baranyai em berek élete.

VARGHA KÁROLY
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Mit kell tudnunk a komlói szénmedencéről?

Szénbányászatunk történeté t 150 évvel ezelőtt kezdték feljegyezni. Legré
gibb hazai szénbányánk a pécsvidéki kőszénbányászat, am it lelkes magánosok az 
1800-as évek elején kezdtek meg és üzemszerűen az Első Dunagőzhajózási T ár
saság m űvelt. Gróf Széchenyi István a Vaskapu szabályozása után, a dunai 
gőzhajózás m egterem tésével fejlesztette naggyá várm egyénk legősibb és leg
értékesebb iparát, a szénbányászatot. A pécsvidéki kőszenet a Mohács—Pécsi 
Vasút létesítésével M ohácsra szállították, ahol a dunai gőzhajók szénfelvevő 
állom ását építették ki.

50 évvel később indult az északi Mecsekben Komlón, Szászváron és Nagy- 
mányokon a hasonló értékű  kőszénbányászat.

Bányászati m unkálatok

Hogy a komlói bányászat fejlődését értékelni tudjuk, szükséges, hogy tisz
tában legyünk a bányászati művelés alapfogalmaival, és tudjuk, hogy m ilyen 
m unkálatokat kell a külszínen és a föld a la tt elvégezni ahhoz, hogy a szén bir
tokába jussunk. A bányászati m unkáknak vannak úgynevezett főm unkálatai és 
az ezekhez tartozó mellékm unkálatai.

Bányászati fő'munkálatok: kutatás, feltárás, elővájás, előkészítés és fejtés.
Bányászati segédmunkálatok: szellőztetés, világítás, szállítás, biztosítás, v íz

telenítés és a bányamentés.
Nézzük sorjában, először a bányászati főm unkákat:

1. Kutatás.
Ezen a téren  m utat a bányászat az elm últ negyedévszázad a la tt a legna

gyobb fejlődést.
A kutatás legfőbb eszköze a m élyfúrás, amely az ütvem űködő és legkor

szerűbb forgatvam űködő fúrberendezésekkel m ár elérte az 5000 m éter mélysé
get is.

Óriási jelentőségű tény ez, ha a rra  gondolunk, hogy pl. 20 évvel ezelőtt a 
mecseki szénmedence átlag 600 m mélységig fe lfúrt es m egbecsült szénvagyona 
a felszabadulás u tán  levezetett nagymélységű fúróhálózattal a háromszorosára 
em elkedett. A déli Mecsekben a hosszúhetényi, az északi Mecsekben a zobáki, 
a Szászvár-déli, az új mázai és a hidasi szénterületekkel bővült megyénk szén
vagyona és indokolttá te tte  a Pécsi Szénbányászati Tröszt, valam int a Komlói 
Szénbányászati Tröszt milliárdos beruházásait.
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2. Feltárás.
Hegyes vidéken a völgyfenék felett elhelyezkedő és a hegyek gyom rában 

elfekvő ásványkincsek feltárása táróval, azaz vízszintesen behajto tt bányafo
lyosóval; a kismélységű ásványi lelőhelyek feltárása lejtősaknával, azaz 25—30 
dőlésű bányafolyosóval; a nagymélységű szénvagyon feltárása pedig függőleges 
aknákkal, azaz 5—8 m éter átm érőjű falazott, függőleges bányatérségekkel tö r
ténik.

Itt kell megemlíteni, hogy a bányászatban 3 mélységet ism erünk: kismély- 
séget 0—200 méterig, középmélységet 200—400 m éterig, és nagymélységet 400 
m éter alatt. A hazai lignitbányászat, az ércbányászat közül a bauxit, a m angán 
és a vasércbányászat kism élységben; a barnaszénbányászat átlag a középmély
ségben és a mecseki liasz-kőszénbányászat a nagymélységben mozog. A déli 
Mecsek és a komlói újbányászat jelenlegi aknái 4—600 m éter mélyek, a m é
lyítés a la tt lévő nagyaknák pedig 1000 m éter mélyek lesznek.

3. Elővájás.
Amikor a föld gyom rában elértük a kívánt mélységet, akkor vízszintesen 

k ihajto tt keresztvágatokkal (amelyek 90°-os szög a la tt keresztezik a széntele
peket), m eghatározott céllal k ihajto tt irányvágatokkal m egközelítjük az üzem
tervben kitűzött szénpilléreket, széntelepeket. Ez az elővájás.

4. Előkészítés.
Amikor m egütöttük a széntelepet, avagy az érctelért, akkor abban a felső 

szinten k ihajtjuk  a légvágatot, az alsó szinten az úgynevezett alapvágatot, vagy 
szállítóvágatot és a kettőt a széntelep dőlésében felhajto tt gurítóval (vagy fe
lülről lem élyített ereszkével) összekötve előkészítettük szénpillérünket a fejtési 
művelés, hétköznapi nyelven a szén kiterm elésének m egindítására.

5. A fejtés.
A  szén, vagy egyéb ásványkincs fejtése, lefejtése a la tt é rtjük  annak gaz

daságos, nagytömegű kiterm elését és eredeti keletkezési helyéről való elmozdí
tását. A fejtési rendszerek, a széntelepek vastagsága, dőlése és a fejtési homlok 
szélessége szerint váltakoznak. A világon nincs két egyforma széntelepülés, így 
nem található két teljesen azonos fejtési rendszer sem. Ebben rejlik a bányászat 
szépsége, dé egyben változatossága és nehézsége is. A világon több, m int 100 
fejtési rendszert ism ernek és tartanak  nyilván a szakirodalomban. Hazánkban 
kb. 16—20 a több, m int 200 bányaüzem ünknél használatos fejtési rendszerek 
száma.

A vékonyabb széntelepeket, 3 m éter vastagságig, általában egy szeletben, 
a vastag széntelepeket, m int pl. a komlói X. számú 10—16 m éter vastag főtele
pet, több 2,4 m éter vastag szeletben fejtik alulról felfelé, vagy felülről lefelé 
haladó sorrendben.

A m odern bányászat nagyteljesítm ényű fejtési típusa a 80—250 m éter hosz- 
szú fejtési homlokkal rendelkező, úgynevezett frontfejtés. Ezek megfelelően 
gépesítve ontják a szenet.

A fejtési m unka három  fő szakaszból áll: a szén kitermeléséből, az ún. 
réselésből, am it kézi fejtőkalapácsokkal, vagy m ár igen sok helyen nagy réselő- 
gépekkel (sűrített levegővel, vagy villamos energiával m eghajtva) végzünk és 
nyomban gumiszalagokon, kaparószalagokkal, vagy m agánjáró kom bájnokkal 
kiszállítjuk a szenet a fejtésből.
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A második m unkánk a k ife jte tt üreg biztosítása. Az évszázadokon át iejtési 
ácsolásra használt drága fenyőfát lassanként kezdik kiszorítani a vasból, acél
ból és alum ínium ötvözetekből készült tárnok, süvegek és biztosítószerkezetek.

A k ife jte tt hatalm as fe jtési üregeket k i kell tölteni, m ert tömedék h iányá
ban a külszínig k iterjedő bányaomlások és süppedések nemcsak a szomszédos 
bányavágatokban, hanem  a külszíni kultúrában, létesítm ényekben, lakótelepek
ben, utakban, vasutakban és egyéb tereptárgyakban pótolhatátlan károkat okoz
hatnak.

A k ife jte tt bányaüregek kitöltése, a szén helyébe odaszállított értéktelen, 
ún. meddőkőzetekkel, vagy pedig nagyátm érőjű csőhálózaton a külszínről sza
badeséssel belövellt iszappal történik. Az előbbit száraz tömedékelésnek, az 
utóbbit iszaptömedékelési eljárásnak nevezzük. Komlón az utóbbi nyert általá
nos bevezetést. Az iszapolásra alkalmas durvaszem ű hirdi hom okanyagot 17 km 
hosszú keskenyvágányú iparvasúttal szállítjuk H árm as-aknára, B éta-aknára, 
K ossuth-aknára, ahol megfelelő m ennyiségű víz adagolásával, m int híg iszap cső
vezetéken kerül ‘a bányába. A fejtések bejáratánál felépített szűrőgátak eresztik 
á t a vizet, a homok pedig visszam arad a fejtésben, m egszilárdul és néhány óra 
m úlva fölötte, vagy alatta megkezdhető a következő szénszelet lefejtése.

Bányászati segédmunkálatok.

a) Szellőztetés.
A nagymélységű és nagykiterjedésű bányaüzem ek szellőztetése mesterséges 

úton, nagyteljesítm ényű szívóventilátorokkal történik, amelyek 2000—10 000 köb
m éter levegőt mozgatnak meg és szívnak ki percenként a bányából, az ún. lég
aknákon keresztül. A bányafolyosók előrehaladásával párhuzam osan építjük be 
a dolgozók levegőszükségletét biztosító légcsatornákat.

b) Világítás.
A nagyforgalmú bányatérségek: altárók, rakodók, rendezőpályaudvarok, ke

resztvágatok állandó jellegű villamos világítással vannak felszerelve. A m unka
helyek megvilágítása villamos akkum ulátoros, hordozható bányalám pával tö rté
nik. A sújtóléges bányaüzem ek — am ilyen az egész mecseki szénmedence — 
legrégibb és legmegbízhatóbb m űszere a benzin-biztonsági bányalám pa, am ely
nek segítségével m egm érhető a m etán és a széndioxid gáz mennyisége és meg
állapítható az oxigénhiány is.

c) Szállítás.
Kövessük a szén ú tjá t a fejtésből a külszínre a szénosztályozóig. A szén a 

fejtésben állócsúzdán, rázócsúzdán, vagy szalagokon kerü l a csillébe. A csillé
sek kézi szállítással — rövid úton — kitolják a csillét a rendezőre, ahonnan vo
natokba összekapcsolva lóval, végtelenkötéllel ju t a szén a nagyobb gyűjtő
állomásokra. Innen rendszerint mozdony (sűrített levegővel, nyersolajjal, vagy 
elektromos áram m al m eghajto tt mozdony) vontatja  a hosszú szénvonatokat a 
függőleges főszállító aknákhoz. Itt a rakodókon összegyűlt csilléket a nagytelje
sítm ényű szállítógépek m ásodpercenként 10—15 m éteres sebességgel emelik fel 
a külszínre.

A lejtősakna bányászatban, pl. Tatabányán több km-es gumiszalag szállítja 
a szenet fejtésből a bányafolyosókon és a lejtősaknán keresztül ki a külszínre 
és ott tovább, egészen a szénosztályozóig. Ez a jövő fejlődésének az útja, a szén 
minél kevesebb döntése.
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d) Biztosítás.

Az évszázados faácsolás m ellett m a a bányászatban a hegységnyomás nagy
ságának megfelelően téglafalazattal, előregyártott idomkőfalazással és különböző 
vasszerkezetekkel biztosítjuk a bányavágatokat. A nyom ásnak legjobban ellen
álló szelvény a körszelvény. Emellett kosárgörbe, harcsaszáj, s egyéb alakú 
bányaszelvényeket is alkalmaznak.

e) Víztelenítés.
A bányam űveletekkel fakasztott mélységbeli vizeket és a külszínről leszi- 

várgó csapadékvizet csatornákban, vízcsorgában vezetjük ki a bányafolyosókból,, 
víztárolómedencékben, ún. zsompokban  gyűjtjük össze és nagyteljesítm ényű 
centrifugál-szivattyúkkal em eljük ki a külszínre.

f) Bányamentés.
A bányászatban a kom plikált kivitelű oxigénes m entőkészülékek  használ

hatók, am ikor a m entő hátán  hordott készülékbe van beépítve a kétórai fizikai 
m unkához elégséges és 300 lite r oxigént tartalm azó nagynyomású acélpalack. 
Ezekben a készülékekben a bányam entő teljesen függetlenítve van a környező 
levegőtől és a lélegzésre alkalm atlan gázkeverékben is teljes biztonsággal ké
pes 2—3 óráig dolgozni.

A  komlói bányászat sajátos veszélyei.

A  tervszerű, helyes bányászat egyik alapvető törvénye: „Első a biztonság, 
azután a m unka!“ A komlói mélybányászat Közép-Európa egyik legnehezebb 
viszonyokkal küzdő bányászata, jelentős kőzetnyomással, gázveszéllyel, tűzve
széllyel és porveszéllyel. Egyedül a vízbetörés veszélye hiányzik, a Mecsek víz
szegénysége m iatt.

1. Kőzetnyomás.
"  A komlói terü le t legnagyobb részén 400 m éter mélység a la tt folyik a bánya- 

művelés. A kőzetnyomás általában a mélységgel párhuzam osan nő, és Komlón 
a déli Mecsek övezeténél lényegesen nagyobb és renszertelenebb.

A déli Mecsekben a szénvezető (széntartalm ú) rétegcsoport 1000 m éter át
lagos vastagsággal, nyugodt településsel helyezkedik el S-betű alakban Pécs 
várostól Hosszúhetényig. Ezzel szemben az északi Mecsek mindössze 400 m éter 
vastag széntartalm ú kőzetcsoportját a széntelepülést követő kréta-korban, m ajd 
a harm adkorban (újkorban) vulkánikus tömegek já rták  át, felemelték, összetör
ték, lencsékre szakították szét és ezzel az ősziét kőzeteinek kohézióját megbon
tották. E ruptív  hatásokra keletkezett a Köveshegy fonolitja, a Komlói Kőbánya 
andezit-kúpjai és a helybeli bányászat m inden területén  m egtalálható, későbbi 
kiömlésű, diorit és trachidolerit vulkánikus tömegek, amelyek m ár nem  kerültek 
felszínre.

A veszélyes kőzetnyomás ellen bányászainkat úgy védjük, hogy az üzem
vezetők havonként m inden töm egm unkahelyre, fejtésre, és nagyszelvényű elő- 
vájásra írásban kiadják az ácsolási utasítást. A végleges komlói fejtési rendsze
rek most vannak kialakulóban. Ezek rögzítésére legalább 10 évi üzemi tapasz
ta la tra  lesz szükség.
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2. Bányagázok.
A  komlói bányászat sújtóléges, s jóllehet csak a szászvári bányaüzem ünk 

gázkitöréses, mégis általában a legnagyobb óvatossággal és szigorúsággal kell 
eljárni, m ert a mélység felé a m etán növekedésére lehet számítani. A felső szin
teken kisebb a m etántartalom , de ez nem  tehet bennünket elbizakodottá. A m ély
ség felé haladva a bányagázok term észetes eltávozásának lehetősége csökken. 
A sújtóléges fegyelem megszilárdítása, a szigorú dohányzási tilalom ra való ne
velés és a m unkahelyeken való mezítelenség m egszüntetése még ma is komoly 
feladat elé állítja a felelős műszaki vezetőket.

A teljesség kedvéért meg kell említeni, hogy az egész mecseki és így a 
komlói bányászatban is 5 gázzal kell számolni. Ezek a következők:

Metán, CH,, m agyar nevén mocsárgáz, a szénhidrogén-sorozat egyik tagja. 
A szenesülés alkalmával, növények korhadásából keletkezett és a szénben, va
lam int annak mellékkőzeteiben van. A levegőnél könnyebb, fojtógáz, a magasabb 
helyeken keresendő és a benzin-biztonsági bányalám pával pontosan m egm érhető 
százalékos mennyisége is.

A bányalevegővel keveredve sújtóléget alkot, am ely 5—14% m etán tarta
lomnál robbanóképes. A sújtólégrobbanások legnagyobb részét a helytelenül 
kezelt bányalám pák és a robbantáskor keletkezett hibás, úgynevezett kifúvó- 
lövések okozták az egész világon.

Szénmonoxid, CO, széngáz, a legalattomosabb bányagáz, a levegővel kb. 
egyenlő súlyú, veszedelmes vérméreg. Külön m űszerrel m utatható  ki. Bányatü- 
zek keletkezésekor a tökéletlen égés term éke. 0,04 %  CO gázban m ár csak m en
tőkészülékkel szabad dolgozni

Széndioxid, CO.., szénsavgáz, a levegőnél nehezebb, a bányafolyosók talpán 
helyezkedik el, benzinlámpával jól kim utatható. Ugyanis benne a láng elalszik, 
az oxigénhiány következtében. Savanykás ízéről felismerhető. Bányatüzeknél 
keletkezik és m ár a tökéletesebb égés term éke.

Kénhidrogén, H,S, záptojás szagú, messziről jól felismerhető bányagáz, kén
tarta lm ú anyagok, ásványok (pirít, chalkopirit) bomlásának eredménye. Szí
vesen nyeli el a bányavíz. Vérméreg.

Nitrozus gázok, NO, NO,. A bányászatban igen sűrűn alkalm azott robban
tási m unkálatoknál a rosszuí lefolytott, vagy tú ltö ltö tt fúrólyukak elrobbantá- 
sakor keletkeznek a szúrós szagú, keserűízű, sötétszínű nitrozus gázok. Mérgezik 
a vért, és roncsolják a tüdőt is. E llenük úgy védekezünk, hogy a robbantás m eg
történte u tán  a m unkahely teljes kiszellőztetésekor térünk  vissza a m unka
helyre.

3. Bányatűz.
A  komlói bányászat széntelepei közül a legtöbb, de különösen a VIII. és X. 

sz. széntelep öngyulladásra hajlamos, bizonyos idő u tán  bemelegszik és lappangó 
tűzfészkeket re jt magában. Ez a helyzet különösen a sok sújtóléget tartalm azó, 
gázkitöréses és szállószénporos bányaüzem ekben jelent fokozott veszélyt, ahol 
a bányatűz sújtólégrobbanást és szénporrobbanást idézhet elő.

A bányatüzek elleni védekezésnek kettős ú tjá t ép ítettük ki. A z  egyik az 
iszapolásnak állandóan tökéletesedő technológiája, a fejtési üregek részére órá
kon belül az iszapanyag biztosítása. A másik a fegyelmezett, a jól-felszerelt, 
ütőképes bányamentőszervezet.
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3. Porveszély.
A mecseki kőszénbányászatban kétféle porveszélyről kell beszélni, a szén

porveszélyről és a kőporveszélyről.
Szénporveszély. Bányaüzemeink egy része, úgyszintén a szénelőkészítő üzem 

szénporrobbanás-veszélyes üzemnek van nyilvánítva.
A bányában a szállószénpor lecsapolására kísérleteket fo ly tattunk vízpehne- 

tezéssel, de kevés eredménnyel. Jelenleg a legtökéletesebb európai védekezési 
módszert, a kőporvédelmet alkalmazzuk.

A szénelőkészítőműben korszerű, m odern porelszívóberendezés készül, amely 
a gépegységek zárt szekrényéből csatornahálózaton át szívja ki a veszélyes szál
lószénport.

Kőporveszély. A foglalkozási bányász-bet'egségek közül a mecseki bányá
szatban a legnagyobb veszélyt lassanként a szilikózis jelenti. A szilikózis m ed
dőkőzeteink nagy részében és a szénben is m egtalálható szabad kovasavnak tü 
dőben való lerakódása következtében előidézett kóros elváltozás, amely egy bi
zonyos tüdőtelítettségi állapoton tú l nem gyógyítható. A Komlói Szénbányászati 
Tröszt 10 800 dolgozóját ez év augusztus hónapjában az Országos Munkaegész
ségügyi Intézet módszeres szilikózis-szűrővizsgálatnak vetette alá, és m inden bá
nyász tüdejéről fényképfelvételt készített. Ezt követi a kőporos m unkahelyek 
pormennyiségének műszeres felmérése és a szilikózisban szenvedő bányászok 
megfelelő gyógykezelése és kisebb portartalm ú m unkahelyekre való áthelyezése.

A szilikózis ellen különböző típusú porszűrő álarcokkal, vacuumos por
elszívóberendezésekkel lá ttuk  el dolgozóinkat. 1956 évben pedig áttértünk  a 
tökéletes védekezés egyedüli m ódjára, a vizesfúrás bevezetésére, am ikor a fúró
por nem is kerü lhet a m unkahely levegőjébe, s így a bányász tüdejébe, m ert 
az a fúrólyuk belső végén kiömlő vízzel lekötve, iszap alakjában folyik ki a 
fúrólyukból.

M unkavédelm i feladatok és intézkedések.

A m unkavédelem  feladatait 5 csoportba foglalhatjuk, amelyek a követ
kezők :

1. Az üzemi szociális létesítm ényekről való gondoskodás.
2. A biztonságos m unkahelyről való gondoskodás.
3. A megfelelő bányaklím áról való gondoskodás.
4. Védőberendezések és védőruhák beszerzése, és 

' 5. balesetelhárító és szakmai oktatás.

Üzemi szociális és egészségügyi létesítm ények.

A Komlói Szénbányászati Tröszt 11 000 dolgozója közül naponként 4300 
dolgozó, 69 községből, három  vármegyéből, több m int 100 autóbusszal já r m un
kába. Ez a nagy létszám az utolsó két évben a lakásépítési program  m aradék
talan  teljesítésével állandóan csökkent.

Komló, a 2600 lelket számláló mecseki kisközség 10 év a la tt 30 000 lakosú, 
modem szocialista bányavárossá fejlődött. A fejlődés dokum entálására az 
alábbi tanulságos adatokat közöljük.

1948—1956 év végéig 2500 m unkáslakás épült, 1957 évben pedig újabb 1315 
lakás építése fejeződik be. Az ősközségen kívül Komlónak jelenleg három 
városrésze van, a kökönyösi, a kenderföldi és a gesztenyési, közművekkel ellá
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tott, jó úthálózattal rendelkező, szépen parkírozott városrészek. A gyermekek 
oktatását 6 m odern általános iskola és gimnázium végzi. A városnak 3 óvodája, 
2 napközi otthona van. A dolgozók egészségügyi ellátását végzi a m odern SZTK 
rendelőintézet, a négy körzeti orvosi rendelő, a szülőotthon és az altárói üzem
orvosi rendelő. A bányakórház 1958. évben készül el. Eredményes m unkát fejt 
ki a m odern vájáriskola. Felépült a tanácsház, a tűzoltólaktanya, a vasúti 
pályáudvar, a bányász klub, a városi múzeum, a közfürdő, a szálloda. A bányá
szok szórakozásáról gondoskodik 3 mozi, 4 étterem , a m odem  gyönyörű fekvésű 
sportpálya és a vidám park. M ániáról 18 vízkút szolgáltatja az ivóvizet, amely 
1957 évben 14 ligeti kú ttal bővül. Komlót a környékkel, Pécs városával és az 
országos úhálózattal m űutak kötik össze.

Bányászati vonalon a felszabadulás óta 8 akna m élyült: Kossuth-akna II, 
két Béta-akna, két Hárm as-akna, A nna-akna és a két zobáki akna. Az akna
üzemekhez m odern gépházak, m űhelyek és fürdők tartoznak. K iépült a magas- 
feszültségi villamos hálózat, az országos hálózat részeként, a hozzátartozó szám
talan  távvezetékkel, földalatti és külszíni kábel-hálózatokkal. B éta-aknát, H ár
m as-aknát a szénosztályozóval kötélpálya köti össze. Ugyanezen történik a 
bányafának az üzemekhez való felszállítása.

összefoglalva: a fentiekben egész röviden vázolt, hazánkban egyedülálló' 
bányászati beruházások és külszíni létesítm ények összes értéke 1 milliárd 
900 millió Ft a mai napig. A beruházások még nincsenek befejezve. A részle
tesen kidolgozott fejlesztési tervek kivitelezésére m ég hosszú időre lesz szükség.

A Komlói Szénbányászati Tröszt 1953-ban elsőnek vezette be az országban 
az állandó ápolói szolgálattal rendelkező földalatti segélyhelyeket. Jelenleg 5 
jól felszerelt segélyhely működik, ahol a sérü ltet a legrövidebb idő a la tt első
segélyben részesítik.

Minden aknán a földalatt és a külszíni üzemekben megfelelő számú és 
m éretű m entőszekrény — összesen 70 db — és 100 hordágy van elhelyezve. 
Trösztünk területén ' 5 legényszállás m űködik 1500 lakóval, az üzemi konyhák 
száma 9. Az üzemi konyhákban és étkezdékben 10 000 dolgozó étkezik. Minden 
községben, minden m unkáskolóniában autóbuszvárókat és m elegedőket léte
sítettünk, összesen 26 helyen. A dolgozók a felsoroltakon kívül m ég számos 
szociális ju tta tásban  részesülnek. Ilyenek az étkezési vállalati hozzájárulás, a 
kedvezményes szállítás, a legényszállási elhelyezés, a fizetett szabadság, az 
illetmény-szén, a fizetett ünnepek, a fizetett ebédidő, és a hűségjutalom . A szo
ciális ju ttatások évi összege 1952. évben 8,3 millió F t volt, amely összeg 1955. 
évben 48,5 millió F t-ra  em elkedett.

Biztonságos m unkahely. A  biztonságos és a szakszerű m unkára való nevelés 
érdekében a Komlói M unkavédelmi Ú tm utató 13 füzetből álló sorozatot 
70 000 példányban nyom attuk ki az elm últ 5 év alatt, amellyel a dolgozókat 
felvételük és szakmai továbbképzésük alkalm ával elláttuk.

A műszaki vezetők és a frontm esterek továbbképzése érdekében tanulm ány- 
u takat rendeztünk a szomszédos pécsi és m ás hazai trösztök üzemeihez, kikül
dötteink já rtak  Lengyelországban, Szovjetunióban, Csehszlovákiában, Német
országban és Belgiumban is, sok értékes megfigyelést és tapasztalatot hozva 
haza.

Bányaklíma. A  bányaklím a 1953. évtől kezdődően állandóan javul. Az egy 
dolgozóra eső levegő mennyisége fokozatosan emelkedik, a m unkahelyi hőm ér
séklet átlagértéke 31 C°-ról 24 C -ra  csökkent.
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Védőberendezések, védőruhák. Az új létesítm ényeket, gépházakat, m űhe
lyeket, gépegységeket a biztonsági előírásnak megfelelő védőberendezésekkel 
látjuk  el a véletlen érintés megakadályozására. Ugyancsak felszereljük dolgo
zóinkat kollektív szerződésben előírt védőruhákkal. A  hűségruhának nevezett 
m unkaruha  évi átlagos költsége 5—10 millió Ft, a védőöltözetek évi átlagos 
értéke ugyancsak 6—11 millió F t között váltakozik.

A m elegm unkahelyen dolgozók részére védőitalt szolgáltatunk ki, bá
nyáinkban 20 km  hosszban beépített ivóvíz-csőhálózat segítségével látjuk  el 
földalatti dolgozóinkat egészséges ivóvízzel. Minden bányász kulaccsal rendel
kezik.

Oktatás. Az újonnan felvett dolgozókat csoportosan 6 napon keresztül ok
ta tjuk  a sújtóléges liaszbányászat veszélyeire és a védekezés m ódjaira, m ielőtt 
m unkába állnak.

A dolgozók szakmai továbbképzése és balesetelhárító oktatása 20 órás tan 
folyamokon történik, ugyanezt a célt szolgálják a heti 15 perces leszálláselőtti 
balesetelhárító oktatások, valam int a szakmai képesítésre előkészítő vá jártan 
folyamok, gépészeti szaktanfolyamok, a bányam entő-tanfolyam , a robbantó
m esteri és a felvigyázói tanfolyamok, stb.

1954 évtől kezdődően a 20 órás balesetelhárító tanfolyamokon részt vett 
és eredményesen levizsgázott dolgozók száma évenként 1300-ról 5000 főre emel
kedett.

Minden üzemben havonként balesetelhárító, ú jítási tém ákkal foglalkozó és 
sporteseményeket bem utató film eket forgatunk.

Rendkívüli nagy a m unkáslétszám  évi hullámzása, ami károsan hat vissza 
a munkafegyelemre, a dolgozók szakmai oktatására és a bányászhivatásra való 
nevelésre. Pl. 1955 évben a Komlói Tröszthöz felvett dolgozók száma 9200 volt, 
ugyanebben az évben leszámolt 8535 fő. Ugyanekkor a kolonizált dolgozók 
száma 5203 fő volt.

Bányamentőszervezet. A komlói bányam entőszervezet 30 éves m últra tek in t 
vissza. A hazai gyakorlatnak megfelelően a m entőszolgálatot j ólképzett és a 
termelési m unkában részvevő önkéntes bányam entők lá tták  el. A komlói bányá
szat fejlődése, az aknák számának, s a nyito tt vágatok hosszának növekedése 
magával hozta a bányamentőszolgálat korszerűsítését és átszervezését. 1956 
év elején Komlón függetlenített központi bányamentőállom ás létesült 35 fővel, 
akik — a bányam entőlaktanyában 24 órás készültségi szolgálatot teljesítve — 
állandóan készen állnak a bajbaju to tt földalatti dolgozók felkutatására, kim en
tésére, sokszor még életük kockáztatásával is. A függetlenített központi bánya
mentőállomáson kívül 6 fiókm entőállom ásunk m űködik: Nagymányokon, V ár
alján, Mázán, Szászváron, Anna-aknán és Béta-aknán. A fiókmentőállomások 
önkéntes bányam entő létszáma 240 fő.

összefoglalás. A komlói szénmedencéről készült rövid gondolatfuttatásun
kat összefoglalva, a m agyar pedagógus az alábbiakat hangsúlyozza tan ítványai
nak:

A föld középkorában keletkezett mecseki liasz-szénmedence északi része a 
Béta-aknától Hidasig 40 km  hosszban elterülő komlói szénmedence. Hazánk 
egyetlen nagykiterjedésű kőszénmedencéje. A bányászat itt 100 éves. A szén- 
vagyon 200—250 évre elégséges. A bányászat a nagy mélységben folyik, a m é
lyítés alatt lévő aknák m ár 1000 m mélyek lesznek. A széntermelés az elmúlt 
10 év alatt napi 80 vagonról 450 vagonra emelkedett.
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A város hazánk egyetlen m odern szocialista bányavárosa, a ku ltú ra m in
den vívmányával, lélekszáma 10 év alatt 2600-ról 30 000-re növekedett.

A földalatti és a külszíni bányászati, gépészeti és építészeti létesítm ények 
a legmodernebb m űszaki és szociális igényeket m indenben kielégítik. A bánya 
fejlődése befejezve nincsen, a végleges kifejlődéshez hosszú időre van még 
szükség.

A bányászok keresete, a lakásviszonyok, egyéb szociális ju ttatások a kor 
igényeinek megfelelők és felszabadulás óta nagy fejlődést igazolnak.

A rendkívüli nehéz bányam unka megkönnyítésére, a dolgozók fizikai ere
jének kímélésére a műszaki vezetőség a gépesítéssel, a munkavédelmi beruhá
zásokkal és a védőberendezésekkel m indent elkövet. Ezen a téren is nagy a 
fejlődés Komlón és az egész országban. A bányászok szolgálati ideje megrövi
dült, életkoruk a statisztikai adatok szerint lényegesen megnövekedett, bal
eseti, kártalanítási és nyugdíj ellátottságuk m inden m ás iparágnál kedvezőbben 
alakult. Ezt tudják,, érzik a bányászok és szívesen dolgoznak.

Szeressük, becsüljük m eg a föld alatt, sokszáz m éter mélyen, sötétben, kis 
bányatérségekben, állandó életveszélyben dolgozó, küszködő és a m agyar közös
ségért verejtékező bányászt. Valahányszor a szén, a gőz, a villamos energia, a 
rádió, a telefon stb. s a m ai m odern élet kényelm ét élvezzük, em lékezzünk  
meg hálásan az egész életén keresztül kora hajnalban felkelő, m unkahelyére 
messziről igyekvő és életének 1/3 részét föld a la tt leélő bányászról. Szervez
zünk és rendezzünk a bányavidékekre minél több iskolai tanulm ányi k irándu
lást, m utassuk be tanítványainknak a fekete gyém ánt birodalm át, a m agyar 
mérnökök, technikusok és fizikai dolgozók 10 éves lelkes m unkájának baranya- 
megyei eredm ényeit és ha bányából kiszálló, „feketébe öltözött“ bányászt 
látunk, kívánjunk neki szívből Jószerencsét!

RIHMER LÁSZLÓ
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Megindulnak a régészeti kutatások Baranyában

Megyénk és városunk története irán t érdeklődő helyi közönség és az ország 
m inden részéből itt megforduló idegenek, gyakran még külföldiek részéről is 
sok jogos rosszalás hangzott el az utóbbi évek folyamán am iatt, hogy megyénk 
területén hosszú idő óta szünetelnek a régészeti kutatások. Helyi tudományos 
intézm ényeink is nem  egyszer adtak kifejezést afölött érzett aggodalmuknak, 
hogy a kínálkozó lehetőségek elhanyagolása m egyénk és városunk tudományos 
színvonalát is hátrányosan érinti. M inderre az szolgáltatott okot hogy m ú
zeumunk állandó régészeti kiállítása valóban nem  m indennapi lehetőségeket tá rt 
fel, és m egm utatta: m ilyen tudományos értékek rejlenek a baranyai föld 
méhében.

A legutóbbi tíz esztendő folyamán soha nem hiányzott ez a tém a a helyi 
tanácsok és a m úzeum  között folyt megbeszélések anyagából sem. Szám ta
lanszor rám utattunk  a régészeti kutatások folytatásának országos és helyi 
szempontokból vett tudományos és gyakorlati jelentőségére, de a velük kapcso
latos helyi érdekekre is, az utóbbiakra sokszor erőteljesen. Amikor ezt tettük, 
szerény eredm ényekre is hivakoztunk. amelyek alig hagyhatnak kétséget a te
kintetben, hogy álláspontunk kialakításánál nem léptük tú l a valószerűség 
határát. Talán erre vezethető vissza, hogy legújabban a Megyei és a Városi 
Tanács kulturális terveiben nagy m értékben ju tnak  kifejezésre a régészeti ku ta
tással kapcsolatos ism eretterjesztés és az idegenforgalom szempontjai.

Ezeknek a szempontoknak érvényreju ttatása által elm élyülhet és nagy
m értékben kibővülhet az „Ismerd meg B aranyát“ mozgalom. A város kétezer
esztendős m últja, m indenkor magas anyagi és szellemi ku ltúrája, a Mecsek te r
mészeti szépségei, a baranyai tá jak  jellegzetes vonásai, m űem lékei és a terü le t 
gazdasági jelentősége a m agyar életben eddig is, mindig, jelentős élet- és em ber
formáló tényező volt nemcsak helyi, hanem  országos vonatkozásban is. E rre 
vezethető vissza az utóbbi években örvendetesen növekvő idegenforgalom: 
korunk gazdasági, társadalm i és szellemi problémái egyre növekvő m értékben 
fordítják az em berek figyelm ét az élet- és em berform áló tényezők felé. K iv o n 
hatná kétségbe, hogy az itt folyt em beri élet története, h a t évezreden á t folya
m atosan nyomonkövethető gazdasági, társadalm i és kulturális fejlődés feltá
rása, bem utatása és tudományos értékelése is új em berform áló tényező lenne.

Ezekről és hasonlókról folyt a szó, am ikor a közelm últban Palkó Sándorral, 
a Megyei Tanács elnökével és Szathm áry Sándorral, az Idegenforgalmi Hiva
tal vezetőjével felkerestük a Keleti-Mecsek vidékének fontosabb régészeti lelő
helyeit. Ennek a területbejárásnak az kölcsönzött különös jelentőséget, hogy 
a Megyei Tanács elnökének' a kezdeményezésére tö rtént: személyesen k íván t
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tájékozódni a lelőhelyek és a leletek állapotáról, a régészeti ku tatás lehetősé
geiről és a várható eredm ényekről. A két utóbbi tekintetében jó benyom ásokat 
szerzett, de láthatóan lehangolta a pusztulás, ami a lelőhelyeken elébe táru lt. 
Intézkedéseket helyezett kilátásba a régészeti em lékanyag m egm entése érde
kében. K ifejezte azt az elhatározását is, hogy hasonló tájékozódás céljából a  
megye egész terü le té t be fogja utazni.

Benyomásai nem  múló term észetűek lehettek; elhatározása a meggyőződés, 
a mi itteni helyi értékeink sorsáért érzett aggodalom nyom án születhetett meg, 
m ert alig három  héttel később a Megyei Tanács 40 000 forintot bocsátott a 
múzeum rendelkezésére, m eghatározott feladatok elvégzésére. K ilátásba helyezte 
a Megyei Tanács elnöke azt is, hogy a m úzeum ra tám aszkodva folyamatosan és 
intézményesen fog gondoskodni a megye területének cselekvő régészeti gondo
zásáról.

Nem csupán szerencsésen találkozik, hanem  szervesen össze is függ ez az 
elhatározás a Megyei Tanács kulturális tervével. Ennek a lényege, hogy kisebb 
vidéki kulturális központokat kíván kiépíteni a megye területén, egyelőre Sik
lóson, Pécsváradon és Szigetváron. M indezeken a helyeken egy-egy jelentős 
műem léki objektum , egy-egy vár van, amelyhez nem zetünk és m egyénk tö r
ténetének jelentős eseményei és soha el nem homályosuló emlékei fűződnek. 
Elsősorban arra  törekszik a Megyei Tanács, hogy ezeknek a váraknak  tö rté
neti m últjukhoz képest m éltatlan  használatát és elhanyagoltságát m egszün
tesse. A műemlékileg fe ltá rt és helyreállított várakban rendezendő m úzeum - 
jellegű kiállításokban kívánja bem utatni a hely és a környék történeti emlé
keit, term észettudom ányi és néprajzi sajátosságait, jellegzetességeit. Ugyan
ezeken a helyeken idegenforgalmi kirendeltségeket szándékozik létesíteni, ame
lyeknek az lesz a feladata, hogy az érdeklődő közönség rendelkezésére állja
nak, a gyűjtem ényekre, a vidéken levő történeti emlékekre, term észettudom ányi 
és néprajzi értékekre, valam int az épületekre felügyeljenek, továbbá ellássák 
az adm inisztratív teendőket. Ilyen kirendeltség Siklóson és Pécsváradon m ár 
m űködik is.

Nem kétséges, hogy a kis vidéki kulturális központok működése révén 
vidéken is m egélénkül m egyénkben a kulturális élet és az idegenforgalom. 
M utatja ezt Siklós példája, ahol a Megyei Tanács áldozatkészsége folytán a 
várrom  helyén helyreállított műem lék áll, abban múzeumi kiállítások és jó 
ízléssel berendezett, kényelmes vendégszobák várják  a hely és annak m últja 
irán t érdeklődőket. Ebben az évben eddig 26 000 látogató fordult meg a várban. 
Alig szorul bizonyításra, hogy az idegenforgalomból m agára a községre is szá
mos előny származik.

Hasonló lehetőségek kínálkoznak Pécsváradon és Szigetváron is. Pécs- 
várad a Zengő tövében fekszik. A Keleti-Mecsek term észeti szépségei sok ide
gent vonzanak oda. Jelentős a túristaforgalom  is. Bizonyosra vehető, hogy itt 
is bőségesen fog gyümölcsözni a kulturális élet fellendítését célzó befektetés. 
A vár tornyában 1937-ben berendezett és két éven át fennállott kis múzeumi 
kiállítás vendégkönyve is erre m utat.

A szigetvári várban kíván méltó em léket állítani a Megyei Tanács a Zrí
nyieknek, elsősorban Zrínyi M iklósnak és annak a 2600 m agyar vitéznek, akik 
életüket áldozták a hazáért. Erre Zrínyi Miklós és hős társai kirohanásának 
közelgő 400. évfordulója szolgáltat megfelelő alkalm at. Fokozatosan rendbe 
kívánja hozatni a vár épületeit és m agát a várat is, amelynek nem rég még
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nagyon elhanyagolt állapota m éltán válto tt ki jogos felháborodást a tisztelettel 
és várakozással jövő idegenek részéről.

Ilyen irányban bontakoznak ki a Megyei Tanács tervei, szándékai, és am int 
látjuk, m ár történtek is lépések m egvalósításuk felé. Egyik alapvető feladat 
egy-egy vidék és hely történetének a bem utatása, így érthetően nagy súllyal 
esett számításba a tervezésnél m egyénk területének történeti em lékekben való 
gazdagsága. Ezen a ponton találkoztak a múzeum törekvései a Megyei Tanács 
terveivel. Látja a Megyei Tanács, hogy felbecsülhetetlen értékű történeti forrás
anyag rejlik  a földben a megye területén, érzi, hogy arra  szüksége van, tudja, 
hogy az nagy helyi érték, ezért annak sorsáról gondoskodni is kíván. így ala
kultak ki a közös szempontok, így jö tt létre cselekvő együttm űködése a m ú
zeummal, am inek reális alapja van: a közös érdek.

Palkó Sándor megyei tanácselnök Kállai Gyula művelődésügyi m inisz
terrel is megbeszélést kívánt folytatni ezekről a tervekről, ezért felkérte: láto
gasson el Baranyába. A m iniszter szívesen te tt eleget a meghívásnak. A láto
gatásra augusztus 24-én kerü lt sor. M egtekintette a múzeum régészeti kiállí
tását, a Zsolnay-kiállítást, m ajd Pécsváradra, Szigetvárra és Siklósra rándu lt ki, 
hogy részletesebben is tájékozódjék a Megyei Tanács és a múzeum közös tervei 
felől. Mély benyomásokat szerzett, különösen Siklóson, ahol m ár a megvalósulás 
stádium ában is lá tta  a terv  egynémely célkitűzését. Ennek nyom án messze
menő tám ogatását helyezte kilátásba a terv  megvalósításához.

Az ezt követő napokon zajlott le Pécsett a múzeumi főigazgatók tanácsko
zása is. A tanácskozáson dr. Dobrovits A ladár a Művelődésügyi M inisztérium 
Múzeumi Osztályának vezetője is részt vett, aki eddig is nagy m egértést és jó-» 
akaratot tanúsíto tt a szóbanlevő baranyai problémák iránt. M egvitatták az 
értekezleten a készülő új múzeumi törvény alapelveit, a baranyai múzeumok 
egységes szervezetbe foglalásának kérdését és a Janus Pannonius Múzeum 
3 éves tervét.

Ennek, a Pécsett m egtartott múzeumi főigazgatói értekezletnek kettős 
helyi jelentősége van. Ez az első eset, hogy ilyen magasszintű tanácskozás meg
tartására  vidéki városban kerü lt sor. A Művelődésügyi M inisztérium itt B ara
nyában kíván kísérletet tenni a regionális múzeumi szervezet kiépítésére, mivel 
úgy látja, hogy annak számos előfeltétele megvan. Ha a kísérlet beválik, más 
megyékben, esetleg az egész országban is kiépítik. Ez a főigazgatói értekezlet 
egyik helyi jelentősége. A másik az, hogy a terv szerencsésen találkozik a Me
gyei Tanács kulturális tervével, és a Megyei Tanács, valam int a m úzeum  
között most meginduló, még az eddiginél is szorosabb együttműködéssel.

Erre a szoros együttm űködésre épül a múzeum m unkaterve, mely régé
szeti vonatkozásban két fontos célkitűzést tartalm az. Az egyik az őskori gazda
sági, társadalm i és kulturális fejlődés vizsgálata és bem utatása, a megye te rü 
letén ism ert újabb-kőkori, bronzkori és vaskori lakótelepeken végzendő ása
tások útján. Helyi jelentőségénél fogva különös súlyt kívánunk helyezni a len- 
gyeli ku ltú ra további vizsgálatára, előzményeinek részletes felderítésére és u tó 
hatásainak tanulm ányozására. Az előbbi vonatkozásában a lineáris keram ika 
kultúrájának, az utóbbiéban a péceli ku ltúra vizsgálatáról van szó. Helyi jelen
tőségű részletfeladat a jakabhegyi földvár vizsgálata is, amihez a M agyar Tudo
mányos Akadémia tám ogatását kérjük.

A másik célkitűzés a vteros és környéke róm aikori m últjának részletesebb 
felderítése. Sor kerül a Dómtér feltárására és a városkörüli római villam arad
ványok vizsgálatára. A Dóm téren eddig ism ert IV. századi m űem lékek gazdag
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ásatási eredm ényt ígérnek, amelyek öregbíteni fogják a pécsi ókeresztény 
tem ető világhírnevét, és nagym értékben fokoznák a város idegenforgalmát. 
A környékbeli róm ai villam aradványok vizsgálata révén fe ltárulnak a dóm téri 
műem lékek gazdasági alapjai, és új fény derül a város róm aikori történetére: 
valóban érzékelhetővé válik a város kétezeresztendős m últja, történelm e.

Ennek a tervnek a megvalósítása term észetesen m eghaladja a Janus 
Pannonius Múzeum teljesítőképességét, ezért a feltárási m unkálatokba bevon
juk  az Országos Történeti Múzeum szakem bereit is.

A Megyei és a Városi Tanács egyaránt jól látja, m ily nagy tudom ányos és 
gyakorlati értelem ben is hasznosítható értékhez ju t  e régészeti kutatások által. 
Érthetően, m inden rendelkezésükre álló eszközzel tám ogatják a terv  megvaló
sítását, így valóban újból m egindulhatnak B aranyában a régóta szünetelő régé
szeti kutatások.

DOMBAY JÁNOS
■ I »
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A helytörténeti kutató és oktató munkáról
Ma m ár felesleges időtöltés lenne azt bizonygatni, hogy a helytörténet meg

ism ertetése m ilyen fontos helyet foglal el a szocialista nevelésben. A kérdésnek 
gazdag irodalm a van. Ebből az irodalomból teljességre való törekvése, gazdag 
problem atikája és nem  utolsósorban pedagógiai vonatkozásai m iatt elsőnek 
Szántó Im re könyvét kell m egem lítenünk.1 Szántó m egállapításait sok nevelő 
a lakóhelyism eret tanítása, sok pedig az állomáshelye, vagy más falu. város tö r
ténetével való foglalkozás közben szerzett tapasztalata alapján igazolhatja, ki
egészítheti.

A helytörténeti kutatás, a helytörténeti kutatóm unka is nagym értékben 
pedagógus probléma. Igen sok esetben pedagógus fog hozzá a falu vagy város 
m últjának felderítéséhez és mi sem természetesebb, m inthogy kutatóm unkája 
közben szerzett ism ereteit tanításában hasznosítja.

A helytörténeti ku tatás akkor értékes, ha új, eddig ismeretlen, az általános: 
adatokon felüli anyagot tá r  föl, ha azokkal is hozzájárul a m agyar nép tö rté
netének alaposabb megismeréséhez. A helytörténeti kutatóm unka csak akkor 
teljes, ha a m egism ert adatokat azonnal felhasználjuk, ha visszaszárm aztatjuk 
a néphez. Ez utóbbi követelm ény szép eredm ényeket is szokott hozni. A tö rté
netével ismerkedő nép hálás és rendszerint emlékezetéből, hagyományaiból, 
mese- és m ondavilágából szépen kiegészíti a ku tatás anyagát. Ezeket az emlé
kezeti elemeket, hagyom ányokat össze kell gyűjteni és fel kell őket dolgoznunk, 
hiszen közülük sok nélkülözhetetlen adaléka egy-egy kor vagy esemény tö rté
netének.2

Bár a helytörténeti kutatásoknak és a lakóhelyism ereti oktatóm unkának 
öszefüggésére alig m utattak  rá, k iterjedt helytörténeti kutató  m unka indult 
meg országszerte a pedagógusok között. A m unka egyik-m ásik eredm énye m ár 
kiadvány form ájában is napvilágot látott. Ezekre a kiadványokra és néhány 
helyen folyó, közvetlenül tapasztalt lakóhelyism ereti előadás, illetőleg tanítási 
óra tapasztalataira támaszkodva szeretnénk a helytörténeti ku tató- és oktató
m unka néhány sajátságos hibájáról szólni.

Az egyik leggyakoribb hiba az ismétlés. Ismétlés alatt azt értjük, hogy m ár 
ism ert adatokat, vélem ényeket m int ú jakat m ondunk el. Ez a hibafajta onnan 
ered, hogy nem ism erjük az irodalmat. M inthogy a m agyar történelm i és hely-

’ Szántó Imre: A helytörténeti kutatások módszere és feladatai az oktató-nevelő  
munkában. Szocialista Nevelés Könyvtára 120. Bp. 1956. 171. 1. — Jó bibliográfiát is  
tartalmaz a 167— 169 lapokon.

2 Veress Éva: A helytörténeti kutatás kérdéseiről. Jászkunság. 1956. 132—135. 1.
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ism ereti irodalom elég gazdag, ebbe a hibába meglehetősen sokan esnek bele. 
Kiküszöbölni csak akkor lehet, ha teljesítjük  a m inden hasonló m unka alapköve
telm ényét, hogy ti. m egism erjük a kérdéses tárgy lehető teljes irodalm át. Az 
irodalom útvesztőjében igen hasznos vezetőink vannak.3 Bár sok jogos b írálat 
érheti, mégis úttörő m unka e téren dr. Bodor A ntal m unkája.4 Ez a m unka fel
sorolja először a helyism ereti kutatás vezérfonalait, segédkönyveit, m ajd a főbb 
általános és gyűjtem ényes m unkákat, hogy aztán- betűsorban ismertesse hazánk 
minden tájegysége, megyéje és végül települése irodalm át. Ism ertetése csak a 
leglényegesebb adatokra szorítkozik és term észetszerűleg csak útbaigazításokat 
adhat. Segítségével nem  ju thatunk  el például a nagym ultú folyóiratainkban fel
halm ozott anyaghoz.5 Ezek legtöbbjéhez m utatók készültek és nagyban meg
könnyítik a ku tatást.0 Külön meg kell em lítenünk a régészet világviszony
latban is számottevő bibliográfiáját. B anner János készítette tanítványai segít
ségével.7 Ez a bibliográfia nélkülözhetetlen segédeszköz és nélküle régészeti 
k u ta tás  m a m ár el sem képzelhető. A régebbi hírlap- és folyóiratokhoz is állnak 
rendelkezésünkre bibliográfiák8 és igen örvendetes, hogy néhány tájegységünk
nek, településünknek -már önálló tájbibliográfiája is van.*' Az irodalom teljessé 
tételéhez szükséges, de az anyaggyűjtés szempontjából is rendkívül fontos, hogy 
a  megyei, helyi lapok, folyóiratok anyagát is ism erjük.

A helytörténeti kutatás, a fentiek szerint, nagy követelm ényekkel lép fel 
a megyei és bizonyos fokig a járási könyvtárakkal szemben. Igen sajnálatos, 
hogy járási könyvtáraink, sőt még megyei könyvtáraink közül is több nem ren
delkezik azzal az anyaggal, ami saját járása, megyéje ku tatása szempontjából 
elengedhetetlenül szükséges. A komoly helytörténeti kutató m unkája közben 
szükségszerűen rá  van utalva a nagyon is gyérszámú tudom ányos könyvtárra, 
mely éppen a kevés könyvtár és a növő igények m iatt rendszerint nehézkesen 
tud ja csak kielégíteni a ku tatási követelm ényeket.

Szerencsésebb a helyzet a levéltáraknál. Minden megyeszékhelyen van levél
tá r és ezek általában igen becses levéltári anyagot őriznek a megye terü letére

Kosáry Domokos: Bevezetés a magyar történelem forrásaiba és irodalmába. 
I—II. Bp. 1951—1954. Ez a mintaszerű gyűjtemény a reformkorig tárgyalja történetünk 
irodalmát, ezt folytatja adattárszerű felsorolássial az I. Tóth Zoltán szerkesztette Ma
gyar Történeti Bibliográfia. Bp. 1950—1954. I—III.

4 Dr. Bodor Antal: Magyarország helyismereti könyvészete. 1529—1940. Bp. 1944. 
424. hasáb.

3 Archeológiái Értesítő 1869-, Levéltári Közlemények 1923-, Századok 1867-, Eth- 
"nographia 1890-től, stb.

t; Mutatók készülitek a Magyar Nyelv, Magyar Nyelvőr, Századok, Ethnographia, 
Természettudományi Közlöny, Magyar Történelmi Tár, Hadtörténeti Közlemények, 
stb.-hez.

v Banner János—Jakabffy Imre: A Közép-Dunamedence régészeti bibliográfiája 
a legrégibb időktől a XI. századig. Bp. 1954. 582. 1.

s Szinnyei József: Hazai és külföldi folyóiratok magyar tudományos repertóriuma. 
I—III. Bp. 1876—1885. — Magyarország természettudományi és mathematikai köny
vészete 1847—1875. Bp. 1878.

Dr. Bakos József: Bodrogköz, Hegyalja és Hegyköz táj- és néprajzi irodalma. 
I. rész. Sárospatak, 1942. 132. hasáb. — Tokajhegyalja és bortermelése néprajzi, hely-, 
gazdaság- és művelődéstörténeti irodalma. Sárospatak. 1957. 172. hasáb. — Béres And
rás—Módy György: A Hajdúság történetének és néprajzának irodalma. Debrecen,
1956. 52. i. —'Péter László: Csongrád megye népe és íöidje. Ajánló-bibliográfia. Sze
ged, 1954. 30. 1. — Szalontai Barnabás: Nyírbátor bibliográfiája. I. rész. Nyírbátor,
1957. 16. i.
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vonatkozóan. Az országos jelentőségű iratok, valam int a középkori, tehá t a r it
kaságánál fogva értékes anyag pedig az Országos Levéltárban van, ahol a 
kutatóknak rendelkezésére áll.v A levéltárban való m unka kutató  jellegűbb a 
könyvtárakban végzetteknél, m ert i t t  nincsenek olyan term észetű segédeszközök, 
m int a bibliográfiák. Legtöbb levéltárban értékes régészeti gyűjtem ények van
nak, azonban végső fokon ezek sem adnak útbaigazítást, m ert a levéltári anyag 
bizonyos általános szempontból fontos adatait tün te tik  csak fel.

A helytörténeti ku tatás szempontjából a levéltáraknak rendkívül fontos 
szerepük van. A levéltári kutatások adta új anyag m enti m eg a helytörténeti 
kutató t az általánosítástól, az adatok hiányában szükségszerűen bekövetkező 
ismétléstől.10

A múzeumok kétféleképpen is adhatnak segítséget a helytörténeti ku tatók  
számára. Egyrészt a tárgyi anyag megism ertetése kapcsán, m ásrészt a m inden 
múzeumban folytatott és eredm ényeiben meglévő helytörténeti kutatások, illetve 
adattárak segítségével.11 A m úzeum  akkor tud ja  leginkább betölteni feladatát, 
ha sok, minél több tárgyi anyag, összehasonlítási lehetőség, nagy gyűjtési te rü le t 
áll rendelkezésére, ha a begyűjtött anyag körülm ényeit a legaprólékosabb rész
letekben is ismeri. Ebben rejlik  a m agyarázata annak, hogy a helytörténeti 
kutatás számára, általában a tudom ány számára a nagy, a tá ji jelleggel dolgozó 
múzeum adhat tám ogatást, érdemleges eredm ényt csak az érhet el. Nem ta r
tozik szorosan a tárgyhoz, de hangsúlyozni kell, hogy ez az elvi meggondolás 
az alapja annak az álláspontnak, am ely ellene mond a m indenütt szervezendő 
múzeumok gondolatának. A kutató nem  akkor szolgálja a helytörténeti kutatást, 
vagy általában a tudom ányt, ha új m úzeum ot szervez, hanem  ha a múzeumi 
értékkel bíró tárgyakat, adatokat elju tta tja  a m úzeumba — akárcsak a levél
tárak  esetében is, ha a levéltári a,hyag begyűjtésében, h aa könyvtárakban segéd
kezik a közérdekű kutatási anyag megszerzésében, hozzáférhetővé tételében.

A m ásik hiba, amibe ugyancsak gyakran esik a helytörténeti kutató  az, hogy 
az egyes helyi eseményeket, folym atokat, személyeket az összefüggésekből kira
gadva fogja föl, ku ta tja  és tárgyalja. Ez néha egészen durva anakronizm ust is 
eredményez. Az ilyen történetietlenség azonban a kevésbé veszélyes, m ert köny- 
nyen észrevehető. Sokkal veszélyesebb az olyan összefüggéstelenség, am it nem 
lehet azonnal észrevenni, és csak végső következtetéseinknél derül ki a hibás 
eredmény. Egyik helytörténeti kutató  szent meggyőződéssel fejtegeti lapokon 
keresztül, hogy a tárgyalt városka a reform kor legjelentősebb központja volt, 
m ert m ár századokkal előbb virágzó kereskedelm e és ipara a reform kor idejére 
itt m ár egységes, politikailag tájékozott, a haladásért küzdő, erős polgárságot 
hozott létre.

Az ilyen és ehhez hasonló hibák ellen az irodalom áttanulm ányozása, levél
tári- és múzeum i kutatáson kívül az szükséges, hogy kutatásaink közben szigorú 
elvi szempontok szerint já rju n k  el. Az elvi szempontok nélkül végzett m unka 
csak adattár, anyaggyűjtés jellegű m arad, bárm ily k iterjed t legyen is, csak 
egy »részét képezheti m unkánknak. Elvi álláspontunkból kiindulva, világnézeti 
állásfoglalásunk ad m agyarázatot a gyűjtö tt anyagnak, jelentőséget az egyes 
adatoknak, állítja őket az összefüggések láncolatába. A történelm i m aterializm us

10 Ila Bálint: A levéltári munka a helytörténeti kutatás szolgálatában. Levéltári 
Híradó. 1955. 175—177. 1.

11 Damkó Imre: Helytörténeti előadásaimról. Múzeumi Híradó. 1955.
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elvi alapján állva, ismerve a történelm i valóságok összefüggéseit, hasonló hibába 
esni nem  lehet.

A harm adik igen gyakori hiba hasonló az előbb bem utatotthoz. Az irodalom 
ismerete, saját ku tatás és elvi szempontok hiányában a ku tatók  sokszor elvesztik  
arányérzéküket. A ku ta to tt terü le t nagyobb jelentőséget kap náluk, m int más 
területek, az ottani események jelentősebbek lesznek a m ásuttiaknál, az ottani 
egyéniségek pedig nagyobbak másoknál. Az ilyen látásm ód sajnálatosan elég 
gyakori a helytörténettel foglalkozók között és teljesen felborítja az értékrend- 
szert és képtelenségekre ragadtatja őket. Hogy itt  is egy példával éljünk, em lít
jük  meg, hogy az egyik helytörténeti előadásban a századforduló legnagyobb 
politikusának egy polgárm estert állítottak, aki m egbuktatta a korm ánypárt 
képviselőjelöltjét, nagy befolyása volt és különben is sok jó t és helyeset csele
kedett. Hasonló ehhez az a furcsa vélekedés, amely szerint X. Y. volt a XIX. 
század legnagyobb költője, m ert Petőfi is tőle vette egyik hasonlatát, és A rany 
János is nagyra tarto tta , voltaképpen pedig azért, m ert Z. város szülötte volt 
és m ert az előadónak m egrom lott az arányérzéke.

Ha az arányérzék m egrom lásának h ibáját vizsgáljuk, ha a kérdés m élyére 
nézünk, azt látjuk, hogy végső fokon ennek is az irodalom  nem  ismerése, a 
kutatások mellőzése, az elvi álláspont hiánya az oka.

M indhárom hibának lehet egy közös védelmezője: a lokálpatriotizm us és a 
partikulizm us. Szabad legyen azonban m indkettőhöz egy-egy jelzőt is illeszteni, 
m ert különben m egrágalm aznánk a lokálpatriotizm ust és a partikul izmust —■ 
am ik jó és hasznos tulajdonságok, a hazafias érzés alapjai. Nem róluk, hanem  az 
igénytelen  lokálpatriotizm usról és a káros partikulizm usról van szó. Az előbbi 
igénytelenségében ism étléseknek örül, belenyugszik összefüggéstelen kiragadá
sokba és hiúságát aránytalanságokkal legyezgeti. Az utóbbi pedig, m int a strucc, 
bedugja a fejét a homokba és nem  képes m ást látni, felfogni, értékeln i, csak 
közvetlen környezetét.

H elytörténeti kutatásunknak, helyism ereti oktató, népművelő m unkánknak 
ki kell ezeket a hibákat küszöbölnie. Kiköszöbölésük legfontosabb m ódja maga 
a kutatás. Ez önmagában véve is önképzés, látókörtágítás. K utatás közben 
m unkatársaivá válunk a könyv- és levéltáraknak, múzeumoknak. Segítségükkel 
sok kérdés könnyebben oldható meg, sok hiba kiküszöbölhető. De szükséges, 
hogy m ás lehetőségeket is feltárjunk, hogy ennek a szép, hasznos és annyira 
szükséges m unkának a lehető legnagyobb segítséget megadjuk.

A helytörténeti kutatás feladatai közül több nem végezhető el a helyszínen, 
m ert könyvtár, levéltár, múzeum nem áll m indenütt rendelkezésre. Viszont 
egyes feladatok csak a helyszínen végezhetők el. A kétféle feladat megoldá
sának összehangolása, a kutatás bizonyos fokú megszervezése jelentős eredm é
nyeket hozhat.

A helytörténeti kutatóm unka előfeltétele a jó helyismeret. A művelődési 
osztályoknak számba kellene venni a legjobb helyism erettel rendelkezőket. 
Segítségükkel m inden helységben össze kellene gyűjteni a helyneveket és a 
hozzájuk fűződő m agyarázatokat, esetleges hagyományos elemeket. Hasonló
képpen össze kellene gyűjteni a települések ősi lakosainak családneveit és az 
elkülöníthető bevándoroltak, telepesek vagy éppen nemzetiségiek családneveit, 
összegyűjtendő volna helységenként pár család nyomonkövethető tö rténete  a 
rávonatkozó dokumentációs anyaggal együtt (anyakönyvi kivonatok, cseléd- és 
m unkakönyvek, régebbről vándorkönyvek, oklevelek, bizonyítványok, em lék
lapok, képek, feljegyzések, stb.). Ez a gyűjtési terü let igen becses anyaggal
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kecsegtet, hiszen a legtöbb család tö rténete 100—150 évig nyomonkövethető. 
Ezalatt az idő a la tt pedig döntő változások történtek a nép, az egyének tö rté i 
netében. Megszűnt a jobbágyság, az ipar kilábalt a céhrendszer szorításából, a 
kialakuló kapitalizm us családokat te tt tönkre vagy em elt föl, egyeseket kiván
dorlásra kényszerített, másoknak birtokot ju tta to tt. Ezen időszak a la tt több népi 
mozgalom rázta meg a legeldugottabb helyek lakóit is, nyom ukban nagyarányú 
belső vándorlás indult meg, stb. A jó helyism erettel rendelkezőkkel össze kel
lene Íratni a helységek 100 évnél régibb épületeit, tekintettel arra, hogy azok 
mindegyike történelm i tényező m a m ár, még abban az esetben is, ha nem kim on
dottan m űem lék vagy m űem lék jellegű építmény.

Ennek a m unkának bizonyos szervezetre van szüksége. Legmegfelelőbbnek 
látszik, ha a megyei művelődésügyi osztályok karolnák föl az ügyet. Az egységes 
eljárás biztosítása végett összehívnák esetenként a m unkában részvevőket, szak
em berek bevonásával kérdőíveket állítanának össze, a begyűlt anyagot több 
példányban legépeltetnék, az egyik példányt megyei adattárként kezelnék, m á
sik példányát az illető helységben helyeznék el, a harm adik példányt pedig 
vagy a területileg illetékes múzeumban, vagy valam elyik országos szervnél őriz
tetnék. Ezt az ad a ttá ra t ki kellene bővíteni fotóanyaggal, térképi felm éré
sekkel is.

Helyben történik — ahol történik  — a krónikaírás is. Szükséges volna, hogy 
ez a tevékenység a fentvázolt munkaközösség irányítása a la tt m inden hely
ségben folyna. Szükséges ennek a m unkának esetenkénti ellenőrzése is. A kró
nikaírásnak ki kellene terjedni a sajtófigyelésre is. összegyűjtve m inden a köz
ségre vonatkozóan m egjelent cikket, adatot. Természetesen a krónikát is annyi 
példányban kellene vezetni, ahány példányban az ada ttá ri anyag készül és az 
egyes példányokat ugyanott kellene elhelyezni, ahol amazokat.

M ár ennek a munkaközösségi m unkának is vannak olyan részei, amelyeket 
nem  lehet helyben elvégezni (az anyag rendezése, az egységes szempontok, 
eljárási módok biztosítása, stb.), de vannak olyan területei a helytörténeti ku 
tatóm unkának, ami kim ondottan m ás helyeken, művelődési központokban 
végezhető csak el. Éppen ezen munkaközösségeken belül látszik megvalósítható
nak, hogy a benne dolgozó vidéki kutatók könyv-, levéltárakhoz és múzeumi 
kutatáskhoz jussanak. A művelődési osztályoknak biztosítani kellene a m unka- 
közösségek tagjai számára évenként m egállapított időtartam ra kutatási lehető
séget, útiköltséget és elszállásolást, valam int ecetenként megbeszéléseket, előadá
sokat országos nevű történészek bevonásával. Végül biztosítani kellene, hogy 
az így összegyűjtött anyag részint előadások és m éginkább m int kiadványok 
megj elenhessenek.12

12 örvendetesen emelkedik a vidéki helytörténeti és néprajzi tárgyú kiadványok 
száma és minősége. Legtöbbje egy-egy vidéki múzeum körül kialakult baráti társaság, 
munkaközösség gondozásában jelenik meg. A szolnoki Jászkúnsági Füzeteit, a debre
ceni Alföld Füzetek, a nyírbátori, a sárospataki, székesfehérvári és bajai múzeumok 
füzetsorozatai, a Heves Megyei Füzetek említhetők meg.
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Addig is, amíg ezek m egvalósulhatnak, örvendetes, ha minél több vidéki 
helytörténeti kutató kapcsolódik be az országos néprajzi társadalm i gyűjtésbe. 
Ennek a m unkának bizonyos egységes módszerei, kívánalm ai m ár kialakultak. 
Igen használható kérdőívei vannak és az egész mozgalmat irányító Ethnológiai 
A dattár (Néprajzi Múzeum, Bp. VIII. Könyves K álm án krt. 40. sz.) m unkatár
sai készségesen állnak rendelkezésére a tevékenykedőknek m ind szakmai, mind 
általános kérdésekben.13

DANKÓ IMRE

13 Az Ethnológiai Adattár évenként pályázatot is hirdet. A pályázatokon részt
vevőknek előzetes útbaigazításokat adnak, bibliográfiával, kérdőívekkel, kutatási 

anyaggal segítik. A begyűlt anyag legjavából kiadványokat állítanak össze. Eddig 
három kötet jelent m eg belőlük: Néphagyományunk értékeiből. Bp. 1953., Népünk ha
gyományaiból. Bp. 1955., Népünk hagyományaiból. Bp. 1956. Az egész mozgalomra 
lásd: K.' Kovács Péter: Országos néprajzi gyűjtés és pályázat. Múzeumi Iliradó. 1953.
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Gondolatok a színházról
Amikor elcsitul a zsibongás a nézőtéren és megszólal a gong, még m a is va

lami furcsa várakozás fog el. Pedig m ár évek m últak el azóta, hogy Thália ke
gyeibe fogadott s bepillantást engedett rejtélyes, festékszagú kulisszái mögé.

Milyen különös varázsa van az ő világának! M egragadja a kíváncsiskodót, 
m int az őserdők bódító virágai, — s ha a kábulat idővel veszt is erejéből — m eg
válni végleg sosem tud tőle. Talán az em ber ősi játszóösztöne talál kielégülésre 
a világot jelentő deszkák árnyékában, vagy az a mítosz ejti rabul, mely a já ték
tere t körülveszi? Nem tudni, tény azonban, hogy megcsontosodott, vén színházi 
rókákat éppen úgy lázba tud hozni egy-egy színházi est, m int a kezdő színházba- 
járókat.

De ki nem érzett m ár m indent lenyűgöző érzést egy sikeres bem utató után, 
am ikor mélyebbre pillanthatott az élet rejtelm eibe s órákig képtelen volt szaba
dulni az élm ény hatása alól? Vagy ki nem ism ert m ár önm agára valam ely darab 
figurájában s határozta el, hogy változtat életén? S hányszor m ent haza a darab 
hatására felvillanyozottan, társaságával szellemi hadakozás közt.

„A tisztes polgár, aki egy Shakespeare-darab előadásáról jön, még m a este 
esetleg agyonszúrhatja a barátját, de halálra úntatn i semmi esetre sem fogja“ 
— állapítja meg huncutkodón Börne. '■

M ert a jó színház valóban félcsigázza a szellemet, gondolatokat ébreszt,, s 
nem  utolsó sorban á t is lényegit. Az emberi érzések és szenvedélyek hihetetlen 
széles skáláját képes rezgésbe hozni.

És végeredményben mégis milyen keveset tudunk belső életéről, m echaniz
musáról. Látjuk a négyfalú szobát, benne a játékot, megcsodáljuk a díszletet, 
b íráljuk a rendező m unkáját, — csak éppen arró l nem  tudunk semmit, vagy el
enyészően keveset, hogy milyen sokrétű folyamaton esik át egy mű, amíg elő
adássá érik, m ilyen sok em ber terem tő ihletéből születik Tneg a jó előadás.

P ed ig  a sz ínm ű vészet az em berért, —  értünk —  van. A  k özönségnek  is a 
színház részesévé k ell váln ia, talán  m ég  annál is többé; p artnerévé. U gyanakkor  
a színháznak is  tudom ásul k ell ven n ie, h ogy  oda n em  valam i ég itestrő l p ottyan-  
nak az em berek, hanem  az utcáról sétálnak  be, azért a színpadra n ek i is az é le tet  
k ell beengednie, különben érdektelen né vá lik  a k özönség előtt. ,

Hiba lenne azt hinni, hogy csupán a színház képes nevelni a közönséget. A 
közönség is nevelheti, kell is, hogy nevelje a színházat. És mennyivel jobban 

/  tudna eleget tenni ennek a hivatásának, ha bepillanthatna kissé a színház m ű
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helytitkaiba. Talán könnyebben m egértené és elgondolkozna például azon a té
nyen, hogy a színész is — ember. Hogy szemben a többi alkotó művésszel ő nem 
várha t m indig ih letett pillanatra, neki m indig m eghatározott időben, akár van 
hozzá inspirációja, akár nincs — m ég fogfájással bajlódva, vagy egyéni tragé
diája közt is — alkotnia kell. Megformálnia egy idegen em bert, sosem önmagát* 
beleélnie m agát annak sorsába, lelkiállapotába. Ezt, a színészi átélést persze rög
tönözni nem  lehet, az fáradságos próbák hosszú beidegződéséből születhetik csak 
meg. És m ennyi élmény, szemlélődés, em berism eret szükséges hozzá, hogy kiala
kulhasson az a másik, — a saját énjétől merőben eltérő — ember.

Bizonyára találkoztunk m ár életünkben olyan alakítással, m ikor a színész 
az átélés olyan teljességével játszott, hogy a jelenet u tán nem tudta átkapcsolni 
magát, csak állt zokogva, vagy ném án a szétcsapódó függönyök között egy külön 
világban. Gondolom, ez az igazi művészet, am ikor a színész annyira el tud  m e
rülni szerepében, hogy abból még a legváratlanabb meglepetések sem képesek ki
zökkenteni. Ez pedig olyan magasfokú testi és lelki koncentrációt igényel, ami 
nehezen fejezhető ki fizikai m unkanorm ával. Éppen ezért pontosan kell gazdál
kodnia az idejével, élettemopójával, ha nem  akar korán kiégni. Legyünk tehát 
türelem m el, ne kívánjunk lehetetlent tőle.

A színészet- úgyis az egyetlen olyan foglalkozás, ahol sérelem a művészre 
nézve, ha keveset kell dolgoznia.

*

Mint ahogy a legjobb zenészekből álló zenekar is kakofóniába fullad k ar
m ester nélkül, ugyanúgy a színpadi előadás is részeire hull a rendező egységes 
akarata és irányítása nélkül. Csodálatos, hogy a közönség, de néha még a k ri
tikus is alig-alig veszi tudom ásul az előadás mögött ezt a lá thata tlan  inspirátort. 
De ha észreveszi, akkor sincs m indig tisztában a szerepével.

B írálni például a színészi m unkát, ugyanakkor dicsérni a rendezést nagy- 
nagy ellentmondás. Hisz a jó rendezés kritérium a éppen abban rejlik, m iként, 
m ilyen eszközökkel képes kifejeztetni a m ű m ondanivalóját. Képes-e m eglátni 
a színész egyéniségét és őt a nagy sakktábla megfelelő kockájába állítani, nem 
csak a tehetségekből, de kissebbekből is nagy teljesítm ényt kihozni. A szereplők 
mozgatása, gesztusai, a díszlet, a világítás kérdése gondolom csak m ásodrendű 
feladata lehet az átélés kifejeztetése mögött. Éreznie, értenie kell m inden ideg
szálával a művet, hogy éreztetni és értelm ezni tud ja azt a színészekkel is.

Talán a legmeglepőbb a kulisszák mögé bekukkantó laikus számára, hogy 
milyen következetes és hosszú felkészülés: rengeteg megbeszélés, vita, olvasó, 
értelmező, rendelkező és emlékpróba sorozata előzi meg m agát az előadást. Nem 
véletlen az sem, hogy a Pécsi Nemzeti Színház művészei például a Zrínyiről szóló 
történelm i drám a bem utatása előtt k irándultak  Szigetvárra s m egtekintették a 
Zrínyiek ősi fészkét, a helyszínen igyekeztek szippantani a történelm i levegőből, 
élm ényanyagot gyűjteni a m egm aradt relikviák között. Ügy gondolom, hogy bár
milyen korban, vagy miliőben játszódik is egy színmű, elengedhetetlen, hogy 
mindazok, akik részt vesznek bem utatásában, ne tanulm ányoznák kellő alapos
sággal a kort, és azoknak a típusoknak életét, akiket m egjelenítenek.

És íme ismét visszakanyarodtunk a színház omega és alfájához; az ember
ábrázolás hitelességéhez. Ez a hitelesség azonban' nem m erülhet ki az élet szolgai 
másolásában, az élet valóságát kell tükröznie.

*
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Színpadi szerzőnek lenni nem könnyű dolog. Ha furcsán is hangzik: meg
írni a m űvet a könnyebb feladat, nehezebb az a to rtúra, amíg a mű a színház 
boszorkánykonyháján át elju t a bemutatóig.

Halott szerző esetében könnyebb a színház helyzete, a földöntúli panasz nem 
nagyon zavarja a rendező még oly érzékeny dobhártyáját sem. Míg élő szerző
nél szinte m ondatról-m ondatra kell megvívnia ádáz csatáját. A szerző, érthető 
módon — m int apa egyszülött fiáért — köröm szakadtáig viaskodik m inden m on
datfoszlányért. A rendező viszont a színpad törvényeiért. És mégis, e viaskodás 
nélkül nem  születhet sem m aradandó mű, sem jó előadás. Más a csengésük az 
írt, és más a m ondott szavaknak. Hányszor, csak akkor döbben rá  a szerző m on
datai ürességére, m ikor azt a színész szájából hallja viszont, s hány esetben kell 
a próbák a la tt ráeszmélnie, hogy a színpad nem íróasztal s időben, térben négy 
fal közé sűríte tt életet kell bem utatnia.

Persze a rendező sem nélkülözheti az író segítségét, terem tő elképzeléseit, 
hisz ő adott testet az egyes figuráknak, ő határozta meg cselekvésüket. Sajnos 
a gyakorlat mégis azt m utatja, hogy az író szerepe legtöbbször csupán a húzásra, 
apróbb szövegjavításra szűkül. Csak a m ár befutott, nagynevű írók engedhetik 
meg azt a „merészséget“ , am it Shaw m egengedhetett m agának a New York-i 
Szent Johanna bem utatója előtt. M ikor sürgönyileg kérték  felhatalm azását m űve 
megrövidítésére, hogy a közönség előadás u tán  elérhesse a vonatokat, hanyag 
eleganciával intézte el a kérdést: „Változtassák meg a m enetrendet“ — vála
szolta.

Neki könnyű volt, de m it tegyen a névtelen kis szerző, ki m arsalbot nélkül 
vállalkozik a világot jelentő deszkák m eghódítására? Meggyőződésem szerint az 
utolsó határvonal, ahol a szerzőnek még az előadás meggátolása árán  is ki kell 
tartan ia  az, ha m űvének értelm ét, eszmei m ondanivalóját látja kiforgatni.

Ha nem  is rózsával h in te tt a szerző útja, mégis érdem es vállalnia a harcot, 
m ert m inden tövisért, sérelem ért, az átv irrasztott éjszakáért bőven kárpótolja 
az a felemelő érzés, m időn a bem utatón valam ennyi betűvető művész között 
mégis a legközvetlenebb módon m érheti le alkotását. Amikor az emberek arcát 
figyelve — m ert a szerző rendszerint nem a színpadra tekint, a próbák során 
m ár kiégett belőle a m ű és szinpad — állapíthatja meg, hogy mégsem folytatott 
szélmalomharcot: sikerült gazdagabbá tenni az embereket.

*

Szeretném, ha a színházról mindvégig m egm aradna az az élményem, am it 
akkor szereztem, am ikor először léptem  á t a küszöbét. Ünnepnek éreztem, s bár 
illúzióimat a kulisszák mögötti bolyongás kissé megtépdeste, m a is mély elfo
gódottsággal lépek nézőterére. Sőt talán még erősebbnek érzem azt a titkos 
áram kört, m ely a színpaddal összekapcsol.

Íme: a megismerés nem  rombolta szét a mítoszt. M egtanított azokra a m é
lyebb összefüggésekre, melyek birtokában sokkal tudatosabb elvezőjévé váltam  
ennek a csodálatos társasjátéknak.

LIPPEN3ZKY ISTVÁN
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I

A  Pécsi Nemzeti Színház 1 9 5 7 — 58-as műsora

A tízegynéhány évvel ezelőtt ritkán  hallott és kevéssé é rte tt „ terv“ szó 
m a m ár m indenki előtt ismerős. De az elm últ évtizedben ízelítőt kap tunk a 
tervkészítés és teljesítés nehézségeiből is. Világosan látn i a célt, pontosan fel
m érni a lehetőségeket, anyag- és energiaforrásokat, és ezek felhasználásával 
kijelölni a megfelelő u ta t a cél elérésére: ez — nagyon leegyszerűsítve — a te r
vezés. Az élet rengeteg új és új kérdést vet fel, am ire elm életben sem könnyű 
válaszolni, hát m ég a gyakorlatban!

önkén telenü l felvetődött bennem  ez a gondolat, am ikor a Pécsi Nemzeti 
Színház m űsortervét nézegettem  és gondolkoztam az egész színházi m űsorpoli
tikán, amely kisebb-nagyobb változásokkal, időbeli eltolódásokkal mégis csak 
követte a gazdasági tervek alapvető politikai elképzelését.

B ár tetszetős a párhuzam , mégis hibát követnénk el, ha m ereven ragasz- 
kadnánk az azonossághoz. Nem valam i mély, elvi jelentőségű különbségre gon
dolok, csak például ilyen egyszerű gyakorlati kérdésre: hány évre tervezzünk? 
Aki a m agyar vidéki színészetet ism eri és tud ja a különbséget terv  és álmo
dozás között, az nyugodtan m ondhatja: egy. De egyszerűen azért sem lehet 
hosszabb lélekzetű tervet készíteni, m ivel a m űsorterv egyik alkotója, a tá r
sulat, m inden évben változik — néha nagyon jelentősen — m íg m ásik alkotója, 
a darabok jórészt még nincsenek megírva. (Ez persze nem  a klasszikusokra 
értendő.)

De egy évre tervezni is szép, és a sok egymás mellé rako tt „éves-terv“ is 
m u tathat olyan vonalat, k ialak íthat olyan sajátos vonásokat, amelyek idővel 
egy-egy színház egyéni arcát adják. A Pécsi Nemzeti Színházra is jellemzővé 
vált évek folyamán, hogy klasszikus előadásai igényesek, nem esveretűek, ország
szerte elism ertek a Jegor Bulicsovtól a Figaro házasságáig; operettjei lendüle
tesek, szellemesek, de a m ai élet színpadravitelében (és ez nem  pécsi, hanem  
országos baj!) nem  áll ott, ahol lennie kellene. A Pécsi Nemzeti Színház szerette 
és kereste az ú jat, új m agyar darabot, de legtöbbször ezt is tö rténeti tárgyúban 
találta meg.

Szóval az elm últ évek m űsorterveiben inkább azért lehet elm arasztalni a 
színházat am it nem  játszott, m int azért, hogy selejtes, vagy éppen romboló 
hatású  előadásokat ta rto tt volna. Nagyobbfajta kisiklástól megvédte a színházat 
jó ízlése és a közönség igényes volta.

Az idei m űsortervben a színház alapvető szempontja, hogy folytassa az 
elm últ évtizedben kialakult jó hagyom ányokat, törlesszen esetleges adósságokat, 
és fokozatosan méltó helyére tegye m űsorában a mai irodalm at és a mai élet
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ábrázolását. Utoljára, de elsősorban a m agyar szerzőké legyen a szó a pécsi szín- 
padori!

Nagy adósságtörlesztés Az em ber tragédiája, a Noszty fiú esete és a Fáklya
láng. A m agyar irodalom három  teljesen más stílusú rem ekm űve; mégis egy
séges a m agyar gondolkodásmód, érzelemben gazdag világszemlélet, a k ritikai 
élesség, a forradalm i szenvedély szempontjából. Ebben az évben többet kap a 
közönség a m agyar drám ai kultúrából, m int eddig bárm elyik esztendőben. Ehhez 
olyan új m agyar darabot keresünk, ami méltó a fentiekhez.

Szép klasszikus előadásaink folytatásaként kerül idén színre az Othello, és 
a szenvedélyekben nem szegényebb, csak egy m ás világba vivő Tolsztoj-remek- 
mű, Az élő holttest.

De nemcsak „folytatni“ akarunk ezzel a két darabbal. Az igazság és em ber
ség védelmében njnden szenvedélyre szükség van ma. Az emberi szenvedélynek 
hevességét és m élységét szeretnők felcsillantani, amelyek gyakran értéktelen 
vagy ham is ügy szolgálatába állva pusztítottak, de képesek — sőt igazi hiva
tásuk az életért sorompóba állni.

A m odern irodalom ban is ezt a terem tő szenvedélyt kerestük. Ezért tűztük 
m űsorra Visnyevszkij Optim ista tragédiá-ját és Brecht színm űvét is. Sőt m odern 
vígjátékaink is m inden kacagtatásuk m ellett, vagy éppen ezzel, ugyanezt a célt 
szolgálják. Stehlik: K etten a verem ben című vígjátéka a mai csehszlovák, 
Birabeau: Eltévedt báránykák című darabja a francia irodalom rem ek pél
dányai.

A helyes m űsortervnek a társulatból kell kiindulnia. Köztudomású, hogy 
néha kisebb értékű (nem értéktelen!) m ű igazi művészi tolmácsolásban mély 
hatást gyakorolhat a nézőre, míg egy rem ekm ű arra  term ett szereplők nélkül 
csak szánalmas erőlködés. A színházunk m űsorában szereplő „M ellékutca“ alkal
m at adott művészeinknek, elsősorban Simor Erzsinek, hogy egy nemes lélek m in
den vívódását, harcát, egy szomorú élet nagy pillanatait, az asszonyi hűség gyö
nyörű érzését elem entáris erővel m utassa meg. Ezel ú jra  érvényt akarunk sze
rezni a régi gyakorlatnak és keresni akarjuk  a lehetőségeket, am ikor az előadás 
többet adhat a közönségnek, m in t maga a mű.

Színházunk nagyszerű művészének, Sárm ássy M iklósnak 40 éves színészi 
jubileum a alkalmából m utatjuk  be Hauptm ann: Naplemente előtt című drá
m áját. H auptm ann társadalom bírálata és a színház művészének alkalmassága 
ennek a drám ának eljátszására, nagysikerű, forró színházi estékre ad lehetőséget.

Zenés m űsorunk — túlnyomórészt m agyar szerzők művei — igényes és 
sok szórakozást ígér. Azokat a dallamokat, amelyek a m agyar operettet világ
hírűvé tették  — Lehártól Ábrahám  Pálig — nincs okunk szégyelni és véka alá 
rejteni.

A Dohányonvett kapitány egyike a régi nagy hagyományokon alapuló ope
re ttek  legjobbjainak. Izgalmas történet, sok hum or és nagyon kedves, szép m u
zsika. — Az Esernyős király pedig politikai szatíra, am it az operett nyelvén el 
lehet mondani.

Tehát ez az a terv, am it meg is valósítunk! Igényes és szórakoztató, ami 
m egfeszített m unkát kíván színházunk m inden tagjától. Ehhez kérjük  a nagy
igényű és szórakozni vágyó pécsi közönség tám ogatását.

RADVÁNYI ZSUZSA
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Gondolatok a Mozi újságról

Nemrégiben új kis lap megjelenését üdvözölhettük: a Mozi Üjság első szá
m át. Azóta ennek a havi m űsorfüzetnek két újabb száma készült el, — s elébe
vágva m inden további észrevételünknek, m áris m egállapíthatjuk, hogy a mozi
látogató közönség először kíváncsian kapott utána, most pedig m ár keresi és 
várja  az újabb füzeteket. És bizony nem valam iféle kiáltozó címlap, vagy az 
alantasabb ösztönök nyugtalanságát „bekalkuláló“ reklám oldal segítségével 
tereli m agára a figyelmet, hanem  dicséretesen egyszerű és ízléses a külső, mely 
mégis félreérthetetlenül kifejezi a tartalom  célját. Komoly erény ez, ha arra 
gondolunk, hogy hány könyvcímlap, plakát és hirdetés véti szem elől a jó ízlést.

Igen sokat hangoztattuk, de nap m int nap tapasztalhatjuk is, hogy a mozi, 
faluban és városban, a lakosság m inden rétegének egyaránt szórakozóhelye, 
m ert a film művészet a m aga sajátos kifejezési eszközével: a megjelenítéssel, a 
cselekménynek csaknem szószoros értelem ben v e tt életrekeltésével: a szuggesz- 
tív, könnyen érzékelhető élm ény erejével hat. Éppen ezért feltétlenül helyesel
hető kezdeményezés volt ennek a lapnak a közrebocsátása, olyan fórum  terem 
tése, m elynek hasábjain valóban a tömegekkel ta rtha tunk  élő kapcsolatot. Akár 
az előadás előtt veszi kézbe valaki, kíváncsian a filmre, a jóleső előzetes izgalom 
lázában; vagy u tána otthon, az élmény következtében felzaklatottan: — m in
denképpen a norm álisnál érzékenyebb idegállapotban van ilyenkor, teh á t fogé
konyabb, könnyebben reagáló. Ennek a m űsorfüzetnek a tarta lm a jóval hasz
nosabb lehet egyszerű darabism ertetéseknél.

Látszatra persze annyi az egész, hogy a hónap folyamán, vagy a közel
jövőben bem utatandó darabokról szép .sorjában röpke kivonatot kapunk. Igaz: 
m ár egymagában ez is valami, hiszen m egism erteti a nézőt a szereplőkkel, vagy 
beszélve a rendező s a forgatókönyvíró egy-egy m enetközbeni problém ájáról, 
„beavatja“ a közönséges halandót, — m árpedig aki m űhelytitkokba lát, a kulisz- 
szák mögé leshet: valahogy nehezebben felejti el a művészi élményt.

Ebből a meggondolásból kiindulva kellene a szerkesztési m unkát elmélyí
teni, tágítani. Mégpedig éppen és elsősorban a darabok ism ertetésének szín
vonala terén.

Gondoljunk m indjárt az ifjúságra, m elynek nagyrésze m indenféle útm utatás 
nélkül: vagy pusztán unalomból vetődik be a moziba, vagy bizonyos előjelekre 
van utalva, ilyenfajta szállongó bíztatásokra: — „ezt nézd meg! ilyen döfi! mi
csoda nő az, öregem!“ ésatöbbi. A nevelők ú tm utatása döntő lehetne. Az ő 
m unkájukat viszont éppen ez a füzet lenne hivatva ezen a téren segíteni: 
— a darabism ertetésekből látn iuk kellene, m it és m iért ajánljanak diákjaiknak. 
A beszámolók legyenek olyan/szuggesztívek és érdekesek, hogy a nevelő meg-
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találhassa azt a magot, mellyel „gyerekei'* kíváncsiságát fel tudja kelteni. Talán 
egy külön rovat se ártana: ilyenfajta ú tm utatásokkal a pedagógusok számára.

Az ilyen fórum  létjogosultságát az igazolja, hogy m ennyire szolgálja a 
közönség ízlésének nevelését. Mer igen sokan csak a lényegtelen apróságokat 
veszik észre a film történetben, mások a főmondanivaló kiegészítését és kidom
borítását célzó m ellékkörülm ényeken akadnak el, van aki kizárólag a negatív 
jelenségeket jegyzi meg, — és bizonyos kultúrált, tapasztalt szemlélet szükséges 
ahhoz, hogy az egész művészi alkotást egységes öszhatásában, szándékának 
„direkt-form ában“ nem m indig kifejezésre jutó igazságában értékelje. Ezért a 
film ek tartalm i ism ertetésén tú l (ilyen differenciáltabb alkotások, és problem a
tikusabb mondanivalók esetében) behatóbban kellene foglalkozni a cselekmény 
társadalm i légkörének elemzésével, sőt: fontos lenne érinteni legalább azokat 
a művészi eszközöket is, m elyekkel a film alkotói szándékukat kifejezték.

Vagy: igen hasznos lenne foglalkozni egy-egy m ár bem utatott nagyhatású 
filmmel is (szóval nemcsak a közeljövőben színrekerülő darabokkal), kutatva, 
hogy a töm egsikert m inek köszönhette: valóban művészi mélységének, vagy 
esetleg szentimentális, álszent, langyos giccs csupán? Meggyőződésünk ugyanis, 
hogy az egészséges lélkialkatú ember, ha végigkönnyezi is a ham is eszközökkel 
és frázishajtogatásokkal operáló ravaszkodásokat: — utólag könnyen rádöbben 
arra, hogy nem  érte m eg a sírást az, am it látott, — ha az ilyenfajta gyorsan 
elszálló hatás nyom án világosan elébe tárjuk , hogy m iért is könnyezett iga
zában.

Természetesen senki sem olyan naiv, hogy azt higgye: egy-egy ilyen fel- 
világosító filmanalógia u tán egycsapásra m egjavul m indenkinek az ízlése, — 
de az okos, lényegre tapintó, nem nagyképű, hanem  a moziközönség lelkivilágát 
ismerő, higgadt szó, előbb-utóbb feltétlenül az igazán jó filmek látogatóinak 
és m egértőinek a táborát növeli.

Az ilyen film-elemzés azonban csak úgy valósítható meg, ha az ism ertetők 
írói nemcsak előzetes hírek és propagandaanyagok révén ism erhetnék meg a 
darabokat, — hanem  legalább a problem atikusságuk m iatt fontosabbakat előre 
m egtekinthetnék, hogy még a baranyai bem utatás előtt foglalkozhassanak velük 
a Mozi Újság hasábjain. T ekintettel arra, hogy a közönség ízlésének, vélemé
nyének form álása ma sokkal sürgősebb feladat, m int bárm ikor volt: némi áldo
zatot talán  m egérne, ha a közvélemény e mérnökei részt vehetnének a pesti 
szakmai bem utatókon a Mozíüzemi Vállalat szakembereivel együtt.

A film ism ertetések képezik a lap gerincét, — de nagyon helyesen h írt ad 
a filmvilág eseményeiről („Hírek innen, onnan“ ), a fesztiválokról, a hazai te r
vekről, problémákról. Az is csak természetes, hogy a megyei vonatkozású, fon
tosabb mozi-ügyi híreket közli (új mozihelyiségek avatása, stb.), s a második 
szám m ár bejelenti, hogy levelezési rovat is indul, mellyel a lap közvetlenül 
kielégítheti az érdeklődők szakmai kíváncsiságát. M indam ellett igen célszerű 
lenne népszerű nyelven többet foglalkozni technikai kérdésekkel, például a 
szinkronizálással, a színesfilmezéssel, vagy akár a m akett-felhasználással.

A Baranya megyei Moziüzemi Vállalat tájékoztatójának tarta lm i színvonalát 
tehát még feltétlenül emelni kell, — de az eddig m egjelent számokból is félre
érthetetlenül megnyilvánuló nemes szándék, a nevelő célkitűzés, az átlátszóan 
propagandaízű harsogó hang kerülése, és a m értéktartó  ízlés kellő biztosíték
nak látszik arra, hogy a közvélemény form álásában vállalt szerepet be is tu d ja  
m ajd tölteni.

KENDE SÁNDOR
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FILMISMERTETÉSEK
(A Moziújság februári számábólJ

TE ÉS ANNYI MÁS BAJTÁRSAD . ..

Két teljes esztendőn át dolgozott lel
kes német film művészek egész csoportja, 
míg elkészült a film: „Te és annyi más 
bajtársad..

Nem kisebb célt tűztek maguk elé, 
mint hogy kizárólag eredeti dokumentu
mok alapján elevenítsék meg a század- 
forduló óta eltelt évtizedek történetét. Do
kumentumfilmet alkottak a történelem  
egyik legdrámaibb korszakáról, amelyben 
két világháború zivatara zúdult az embe
riségre. A tragédiának — amely ebben a 
filmben megelevenedik, — szereplői va
gyunk mindannyian, e század gyermekei, 
akiknek sorsába beleszólt a két világ
háború.

„Te és annyi más bajtársad”, — Te, aki 
a mozi nézőtéren ülsz s a film et nézed, 
Te is bajtársa vagy azoknak a tízezrek
nek, akiknek sorsát, kínjait, vergődését, 
pusztulását, harcait a vásznon figyeled . . .

A film  elsősorban a német nézőhöz szól. 
Ahhoz az egyszerű némethez, aki évtize
dek során kétízben vált a pusztítás esz
közévé. Ahhoz a némethez, akinek szem é
ről végre le kell hullania a tájékozatlan
ság hályogának, hogy harmadszor ne is
m étlődhessék rneg a katasztrófa. Világos
sá kell válnia két világégés okainak, moz
gatórúgóinak. Le kell lepleződniök azok
nak az érdekeknek, amelyeknek annyi 
mosoly, annyi boldogság, annyi ember
élet esett áldozatául.

A bírói tárgyalás alaposságával és bizo
nyító-törekvésével kíséri végig a film  el
sősorban Németország történetét, — a szá
zadfordulótól napjainkig. Keserű tárgyi
lagossággal kénytelen megállapítani, hogy 
a két háború főbűnöseit elsősorban a né
met imperialisták körében kell keres
nünk.

Régi filmdokumentumok nyomán ele
venedik meg a császári Németország, a 
hirtelen nekilendült ipari fejlődés és az 
eszeveszett katonai készülődés korában. 
De kik ennek a Birodalomnak az urai? 
Egyetlen, nem is túlságosan vaskos kötet
ben elfér a vagyon urainak, a Birodalom  
igazi gazdáinak neve, címe, a milliárd- 
jaikról szóló részletes beszámoló. És a fil
men életre kelnek a kötet lapjai. Megis
merkedünk a Kruppokkal, Thyssenekkel,

Stinnesekkel, Siemensekkel. Csendben, a 
háttérben működnek azok az erők, ame
lyeket e nevek testesítenek meg. Az elő
térben: Vilmos császár, a trónörökös, Hin- 
denburg marsall és a porosz nagyvezér
kar.

Mintha körömszakadtáig makacs vita
féllel állnának szemben a film  alkotói: 
pontról pontra bizonyítják be, hogy az 
I. világháború kirobbantása kizárólag a 
háttérben tevékenykedő pénzmágnások 
érdeke volt. Titkos dokumentumaik lep
lezik a célokat, am elyeket fegyverrel s 
egyszerű német katonák százezreinek  
élete árán akartak elérni.

A dráma első felvonása 1918-ban véget 
ér. A német imperializmus első nekiru
gaszkodása a világuralomért — összeom
lott. Mintha végre a józan békesség kor
szaka virradt volna fel! De nem . . .

— S a biztos ítéletű film objektiv m eg
mutatja a Birodalmi Kancelláriát, am e
lyet a felfegyverzett berlini munkások 
őriznek, s a Kancellária dolgozószobáit, 
ahonnan közben a „nép vezérei” — Hin- 
denburg nagyvezérkarával paktálnak . . .

Hogyan jutott uralomra Hitler? Hogyan 
tévesztették meg a nácik a kiszipolyozott 
németek ezreit s miképen kényszerítették  
őket tűrésre, amikor a csalásra már fény 
derült? Hogyan hajszolták bele a világot 
egy újabb s az elsőnél is iszonyúbb, má
sodik világháborúba? Hogyan okozták 
milliók szörnyű pusztulását, — hogyan 
pusztították el milliószám a ném eteket 
is? És kik álltak Hitler mögött, a nácik 
mögött? — A titkos raktárakban őrzött 
filmtekercsek leleplezik a Kruppok, Fli- 
ckek, Stinnesek tárgyalásait Hitlerekkel, 
megmutatják a titkos levéltárak okmá
nyait, a Gestapo „bizalmas” felvételeit a 
koncentrációs táborokról s azt, hogy 
mindez maroknyi pénzmágnás érdekében 
állt, akiknek névjegyzéke egyetlen kis 
kötetbe b ele fér . . .

Mi az új ebben a filmben? — Az, hogy 
többé-kevésbé ismert történelmi tények
ről merőben ismeretlen, eddig rejtve tar
tott dokumentumokkal számol be. Az, 
hogy helyenként túlemelkedik a puszta 
dokumentáláson, a tények tárgyilagos is
m ertetésén és az összefüggések feltárásán  
valóban költői magasságba em elkedve
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szólaltatja meg a néző lelkiismeretét. Mi 
és annyi embertársunk, — a fergeteges 
évszázad gyermekei, — azzal a bizonyos
sággal kelünk fel, amikor a film  véget ér, 
hogy lehetnek különbözők a nézeteink, 
vallhat ki-ki más és más hitet, felfogást, 
de akik méltók az „ember” nevére, — 
eggyéforrnak a béke kívánásában s az e l
szántságban, hogy többé nem engedhetik  
felülkerekedni a pusztítás erőit.

ZSISKA
Bizonyára emlékeznek még az olvasók 

a csehszlovák filmművészek „Húsz Já
nos” című monumentális alkotására. A 
„Zsiska” c. film  a huszita trilógia máso
dik része.

Húsz János m egégetését felháborodás
sal vette tudomásul Csehszlovákia. A fe l
lázadt nép élére Húsz legjobb tanítványa, 
Zsiska áll. Segítségével a templomukba 
új papokat helyeztek és tovább hirdették 
Húsz tanait. Ezért a római pápa és Zsig- 
mond római és magyar király m egfenye
gették IV, Vencel cseh királyt, hogy ke
resztes hadjáratot indítanak országa el
len. IV. Vencel király megijedt és szigorú 
rendeletet adott ki a husziták m egféke
zésére, ami azonban ellenkező hatást vál
tott ki a népből és Vencelnek menekülnie 
kellett.

A trónt Zsigmondnak, a husziták es
küdt ellenségének ajánlja fel, de a nép 
nem fogadja el.

Ekkor Zsigmond a pápával keresztes 
hadjáratot indít a nép ellen. Zsiska azon
ban a „szudamerici” csatatéren fényes 
győzelmet arat a keresztes lovagok felett.

A monumentális film  művészi feldolgo
zásban örökíti meg a huszitizmus dicső 
szakaszát és igaz történelmi képet nyújt 
a korról. Különösen ajánljuk ezt a film et 
az ifjúságnak.

A PICKWICK KLUB
Charles Dickens 1812-ben született. 

Édesapja kishivatalnok volt és nagy ne
hézségek között tartotta el családját. Az 
alig 10 éves Károlynak — ekkor már Lon
donban laktak — egy cipőkenőcs gyárba 
kellett mennie dolgozni, hogy családját 
megm enthesse az éhhaláltól. A nehéz 
munka nemcsak testi, de lelki szenvedést 
is okozott a gyermeknek.

A gyárból később édesapja miatt ki
dobták. Szülei ekkor az adósok börtönébe 
kerültek.

Iskoláit később szívós és nehéz mun
kával elvégezte. Előbb ügyvédi irodában, 
majd egy szerkesztőségben dolgozott. 
„Boz” álnév alatt írta elbeszéléseit, zse

niális tehetsége csakhamar — Angliában 
és az egész világon — írói hírnévre emeli. 
Ezzel anyagi jólétét is megalapozza.

1836-ban egy kiadócég felszólítja Di- 
ckenst, hogy egy hírneves rajzolóművész 
karikatúrái alá írjon szöveget. A m eg
bízatást vállalta, azonban a művész ön
gyilkos lett. Dickens ezután csak úgy volt 
hajlandó részt venni a karikatúra soro
zatban, ha az ő szövegéhez készítik a raj
zot. A sorozat a „Nimrod Club” tagjainak 
szerencsétlen, de nevetséges kalandjait 
m esélte el. A főhős Mr. Pickwick volt. 
Innét kapta „A Pickwick klub” nevet. 
Később ez az írása regény formában is 
m egjelent és világsikert aratott. Noel 
Langley ebből készített forgatókönyvet és 
rendezett filmet. Dickens remekművéről 
a krónika így emlékezik meg: „Nem re
gény, de nem is kalandos történet, ha
nem kalandos románc. Az alakok túlraj
zoltak, valóságos torzképei az angol pol
gároknak és bár a kalandok mindig a va
lószínűség határain túl játszódnak le, 
még senki sem vonta kétségbe, hogy Di- 
ckensnek ez a munkája az igazi angol 
humor mesterműve.”

Pór évvel ezelőtt alkalmunk volt látni 
a nagy író „Twist Olivér” és „A fekete 
ház” c. regényének filmváltozatát, mely 
maradandó élményt jelentett számunkra. 
Reméljük: a forgatókönyvíró-rendező 
meg tudta teremteni film jében a dickensi 
humort, légkört és a szellemes, kacag
tató történet sok-sok nézőnek jelent két
órás szórakozást.

LISSY

A Karlovy Vary-i X. Nemzetközi Film- 
fesztiválon nagy feltűnést kellett a Né
met Demokratikus Köztársaság LISSY  
című új filmje, amely egy fiatal asszony 
tiszavirág életű boldogságának és m eg
rázó tragédiájának története.

A nélkülöző, állástalan Lissyt és fér
jét, Fromayert a gondtalan, kényelm es 
élet utáni vágj’ kergeti a fasiszták kar
jaiba. Kezdetben valóban nagypolgári 
módon élnek, s nem törődnek a mind 
gyakoribbá váló letartóztatásokkal, üldöz
tetésekkel. De amikor a fasizmus bará
taik, rokonaik köréből szedi ártatlan ál
dozatait, Lissv szeme is felnyílik. Az asz- 
szony elég erős ahhoz, hogy megtagadja 
addigi életét, szakítson férjével, akit tel
jesen hatalmába kerített a „nemzeti szo
cializmus” eszméje, s a kommunisták út
jára lépjen.

Szép, művészi alkotás a LISSY, mert 
hitelesen mutatja be a különböző szár
mazású emberek, — Lissy, Fromayer, SA
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csoportvezető — sorsán keresztül, hogyan 
jutottak azok a hibák, tévedések, hamis 
állásfoglalások következtében a fasiszták  
közé.

A fiatal művészekből álló alkotógárda, 
— Konrad Wolf rendező és Werner Berg
mann operatőr — munkája során mellőzte 
a  sablont. A  film  rendkívül gyorsan per
gő, filmszerű és izgalmas. Sikeresen te
remtették m eg a történet feszültséggel te
lített légkörét.

A címszerepet megformáló Sonja Sut
ter már ismert számos német filmből. Űj 
'szerepében is jól megállja helyét. Nagy 
kifejező erővel tükröződik arcán Lissy át
alakulásának egész'folyam ata: az egysze
rű, élnivágyó kislány, az érett asszony, 
■s a fasizmus igazi arcát felismerő Lissy.

„CIM BORÁK”

Dr. Homoki Nagy István nemcsak ha
zánkban, hanem külföldön is híres ter
mészetfilmjeiről. A felszabadulás után a 
népszerű tudományos film ek sorozatát ké
szítette, m elynek igen nagy közönség-si
kere volt. Bizonyára emlékszik még a kö
zönség „A Kis-Balaton nádrengetege”, 
„Egy kerecsensólyom története”, „Vadvíz
ország”, „Gyöngyvirágtól lombhullásig” 
és a „Kékvércsék erdejében” c. filmjeire.

A „Gyöngyvirágtól lom bhullásig” film 
jét az 1953. évi velencei film fesztiválon a 
népszerű tudományos film ek első díjával 
tüntették ki.

A „Kékvércsék erdejében” c. filmjében  
az óhati erdőben élő kékvércsék életét és 
fejlődését tárta elénk érdekes formában.

A most közönség elé kerülő „Cimbo
rák” c. film je eltér az eddigi természet- 
tudományos film jeitől. Ebben az alkotás
ban a játékfilm  elem eket is megtaláljuk  
és ez érdekes keretet ad ennek az állat
regénynek.

Az állatok valóban főszereplőivé vál
nak ennek a film nek és sorsukat éppen 
olyan aggodalommal és figyelem m el kí
sérjük, mintha a film nek a főhősei embe
rek lennének.

Egy vadászgazda házában nevelkedett 
együtt Fickó az aranyszínű magyar hím 
vizsla, Pletyka a kis nősténytacskó és 
Nimród a villogószemű vadászhéja.

A három jóbarátot gazdájuk egy szép 
napon elküldte a fővárosba egy vadászati 
kiállításra. Azonban sohasem értek oda, 
mert az őket szállító repülőgép motorja 
kigyulladt. A legértékesebb csomagokra 
az utolsó percben ejtőernyőket erősítenek  
és így érkeznek meg a cimborák az ism e
retlen mocsár kellős közepébe. Megérke

zésük után nagy érdeklődéssel szimatol
ják a láp levegőjét és megkezdik elszánt 
küzdelmüket az életbenmaradásukért. 
Közben a film  vásznán feltárul a néző 
előtt a nádi rengeteg titokzatos állatvi
lága. Cimboráink egy-egy közös zsák
mányból nagy lakomát csapnak. Ütra- 
kelnek a kutyák barátjukkal a vadász
héjával. Egyre beljebb kerülnek a hínár
ba az állatok, s jaj annak, akit a víz alatti 
hínárerdő karjaival megragad. Így járt 
Fickó is. Pletyka segítségére siet. Oda
vezeti a közelben lakó öreg Pákászt, aki 
kimenti a már áléit állatot. Az öreg m a
gával viszi a kutyát, m ely lassan vissza
nyeri erejét.

Sok viszontagságot élnek át még a cim
borák a történet folyamán.

A  film  készítésénél sok érdekesség for
dult elő. Pl. vadmadarak kelnek s száll
nak a film  kockáin. Ezeket a „m ellékes” 
hangulatképeket — a mocsár jellemző 
színfoltjait — kerek egy esztendeig fény
képezte Homoki Nagy István. A láp m é
lyén óriási fűzfa mellé, cölöpökre tornyot 
építettek, ezt néhány hét alatt megszok
ták a madarak. Innen film ezték hosszú 
hónapokig a halrabló kárókatonák életét. 
A film  másik jelenetében hatalmas bi
valycsorda látható. Acélkötéllel valóságos 
„repülőhídat” építettek, s a rendező-ope
ratőr erről fényképezte a dübörgő falkát.

Dr. Homoki Nagy István űj film je mind 
a magyar közönség részéről, mind nem
zetközi viszonylatban méltán számíthat 
elism erésre és sikerre.

„CSENDES OTTHON”

Korunk egyik legnagyobb, legnehezeb
ben megoldható és legégetőbb problémája 
— nemcsak nálunk, hanem a világ m in
den országában — a lakáskérdés. Komoly 
gondokat okoz, házasságok felbontását, 
családok drámáját idézi elő és m égis- 
mégis, van humoros oldala is ennek a 
dolognak. Persze írónak és humoristának 
kell lenni ahhoz, hogy az ügyet humoros 
oldaláról nézze valaki. Szántó Armand és 
Szécsén Mihály, a magyar könnyű iroda
lomban jól ismert társascég, ilyen szem
üvegen keresztül nézte ezt a kérdést, 
amely sokezernyi embert foglalkoztat.

A  „Csendes otthon”, amelyről az új m a
gyar film vígjáték szól, olyan lakás, ame
lyet két lakásigénylőnek utaltak ki vé- 
letlenségből. Az egyik lakásigénylő Berky 
András, zeneszerző, a másik Ács Éva, 
egyetemre járó fiatal leány. A fiú életé
ben van egy librettistanő, aki operettjé
nek szövegkönyvét írja és közben szerel
mes a zeneszerzőbe, a kisleány életében

139



pedig szerepel egy vőlegény, dr. Huppert 
Győző, érdemes gyógyszerész, aki olyan 
precíz az életben is, amilyen precíznek 
egy patikusnak lennie kell. Miután a 
„csendes otthon” mindössze egy szobát, 
előszobát, fürdőszobát magában foglaló 
lakrész, érthetően rendkívül nagy bonyo
dalmakat okoz az a tény, hogy egy fia
talember és egy fiatal leány a lakás kény
szertulajdonosa. A bonyodalmakat növeli 
az is, hogy a ház lakóbizottságának el
nöke, akihez mindkét fél tanácsért for
dul, kijelenti, hogy majd a tanács elintézi 
az adminisztratív hibát, de figyelm ezteti 
mindkét felet, hogy aki viszont elhagyja 
a lakást, egyben birtokon kívül kerül és 
hátrányos helyzetben lesz a másik féllel 
szemben. Mindezeknek a következménye 
az, hogy a fiú a szobában alszik a dívá
nyon, a leány viszont a fürdőkádban 
kénytelen ágyazni magának. Következik  
az is, hogy egyik sem meri a másik nél
kül elhagyni a lakást, egymást cipelik, 
kísérik, kergetik, űzik, hajtják egymás 
munkájának elvégzéséhez. Következik az 
is, hogy a librettistanő féltékeny a kis
lányra, az érdemes gyógyszerész pedig a 
fiúra. M indaketten gondoskodni akarnak 
arról, hogy pártfogoltjaik ellenfelei ki
kerüljenek a lakásból és sikerül is elin
tézniük — m indegyiknek a maga részé
ről —, hogy a fiúnak kiutalják ugyan
abban a házban a második em eleti lakást, 
viszont ugyanakkor a gyógyszerész köz
benjárására a leánynak is kiutalják — 
ugyanazt a második em eleti lakást, hogy 
megszabaduljon a fiútól. A  végeláthatat
lan bonyodalmak természetesen happy- 
enddel érnek véget. A zeneszerző és az 
egyetemista, mint házaspár költöznek be, 
illetve maradnak benn az eredeti lakás
ban.

A brilliáns technikával felépített bohó- 
zati Ötletekben gazdag filmről egyik szer
zője, Szántó Armand, a következőket 
mondta:

— A mai életet akartuk bemutatni, de 
nem sematikus témában és kiagyalt tí
pusokkal. A mi figuráink élnek, itt mo
zognak köztünk, problémáik, gondjaik, 
nehézségeik valam ennyi néző mindennapi 
életében előfordulnak, legfeljebb ha nem  
saját magukkal, hát valam elyik barátjuk
kal és rokonukkal. De ezen a humorosan 
beállított nehéz problémán belül be akar
tuk bizonyítani vígjátékunkkal, hogy a 
bürokrácia m ilyen sokszor beleszól az 
ember életébe, hogy az íróasztal m ellett 
elintézett akták döntései ellen fellebbezni 
kell az élethez és az élet valóban megold 
mindent, amit a bürokrácia elront. Meg 
vagyunk győződve róla, hogy az emberek 
mulatni fognak filmünkön, de optimiz
must és derűt is le fognak szűrni belőle 
az élet nehézségeinek legyőzéséhez.

A film et Bán Frigyes, Kossuth-díjas 
rendezőnk rendezte, aki a következőket 
mondta új munkájáról:

— Olyan vígjátékot akartam csinálni 
a nagyon jól sikerült forgatókönyvből, 
amely a mai életet mutatja be, a való 
életet a maga realizmusában. Mert a rea
lizmus szerintem nem jelent tragikumot. 
Ha a vígjáték a földön jár, az is realiszti
kus és ha a bonyodalom nem mondvacsi
nált, hanem m indenkivel előfordulhat, 
akkor a néző azt is megtanulja belőle, 
hogy nem kell minden társbérlőt megfoj
tani, agyonverni, kiutálni, hanem az élet 
segítségével ezeket az ügyeket is el lehet 
mindenki m egelégedésére intézni. A film  
főszerepeit Galambos Erzsi, Zenthe Fe
renc, Psota Irén és Ungváry László játsz- 
szák, akik közül Galambos Erzsi, a m is
kolci színház tehetséges művésznője, első
ízben szerepel filmen. Biztos vagyok ben
ne, hogy a moziközönség nagyon jól fog 
mulatni a sok merész fordulattal rendel
kező film en és közben tanulni is fog  
egyetmást.
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A M egyei Könyvtár olvasószolgálata

John Reed: Tíz nap, amely megrengette 
a világot

John Reed amerikai újságíró a Nagy 
Októberi Szocialista Forradalom tíz nap
jának történetét írta meg.

Az író mozgalmas életet élt. Résztvett 
a m exicói forradalomban, a felkelő had
sereg vezérének, Pancho Villának az ol
dalán. A patersoni selyemgyári munká
sók 1913nban kitört sztrájkjánál, minit lap
tud ósítót letartóztatják.. A háború alatt 
mint haditudósító Oroszországban is járt. 
Itt is többször börtönbe zárták bátor 
írásaiért,»

1917 szeptemberében Petrográdra érke
zett. Ettől a naptól kezdve fáradhatatla
nul ott volt minden döntő eseménynél, a  
pártok összejövetelénél éppúgy, m int a 
Téli Palota elfoglalásánál.

Októberről már nem egy könyv jelent 
meg magyar nyelven, de egyik sem  tudta 
visszaadni úgy e  forró napok lázas fe
szültségét, lüktetését, az esem ényeket irá
nyító szem élyek cselekedeteit, mint Reed 
könyve. Az éleslátású szemtanú hiteles
ségével és a forradalmár szenvedélyessé
gével írt, és mindent őszintén, ferdítgetés 
nélkül feljegyzett, „A valósághoz híven, 
és igen elevenen ismerteti azokat az ese
m ényeket, am elyek oly jelentősek a pro
letár-forradalom és a proletárdiktatúra 
tényleges m egértése szempontjából” — 
írja Lenin a könyv előszavában.

Közel négy évtized után először jut el 
a magyar olvasókhoz ez a kitűnően m eg
írt, izgalmas és érdekes könyv. Amikor 
Reed megírta könyvét, Oroszországiban 
m ég folyt a polgárháború. A máról írt a  
mának és mégis, egy emberöltő múltán is 
friss, eleven, színes ez a könyv. Elolva
sása megkönnyíti valam ennyi m űvelt em 
bernek az októberi események m egérté
sét, történelemszakos pedagógusoknak pe
dig nélkülözhetetlen.

Hajdú Gyula: Harcban elnyomók és meg
szállók ellen

A könyv em léket állít a Baranya m e
gyei munkásmozgalom 1900—1920. közötti 
történetének. A magyarországi századeleji 
munkásmozgalom egyik fontos bázisa Pécs 
volt, annak ellenére, hogy nem itt voltak  
a legnagyobb gyárak. A pécsi munkás- 
mozgalmait, a  munkások megmozdulásait 
már korán harcos, osztálytudatos erő jel
lemezte. A pécsi munkások és bányászok 
elszánt küzdelme rengeteg gondot okozott 
az uralkodóosztály helyi képviselőinél?;.

Elsősorban dokumentum a könyv. Meg
elevenedik benne a .p écsi munkásmozga
lom vezetőgárdája és a harcos munkások 
áldozatvállalása.

Bemutatja, hogy m ilyen volt a munkás 
helyzete, hogy élt, m it jelentett számára 
a világháború? Meglátjuk belőle, hogy 
élt a gyárakban a munkás a  katonaüzemi 
parancsnokok terrorja alatt és hogyan 
nőtt m eg a maroknyi harcos munkásréteg 
hatalmas tömegmozgalommá.

A könyvnek jelentősége nemcsak abban 
van, hogy megszólaltat egy kort, hanem  
abban is, hogy a  mának is szól. Minden 
lapján érződik a vezetők és vezetettek  
szoros egymásbafonódása, egységes cso
portja. Hasznos ez a könyv, mert túl azon, 
hogy szűkebb hazánk történelm ének ta
nulmányozásához nélkülözhetetlen doku
mentum, bemutatja azt is, hogy milyen  
komoly eredményeket érhet el egy mun
kásmozgalom, amely leküzdi a frakció
zást.

Komoly adósságot törlesztett Pécs vá
ros Tanácsának Végrehajtóbizottsága, m i
kor lehetővé tette a könyv m egjelenteté
sek

Várkonyi Nándor: Az üstökös csóvája

A régóta méltatlanul mellőzött pécsi 
tudóst, Várkonyi Nándort szólaltatja meg 
ez a könyv. Dokumentumok Petőfiről, írja
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könyvének címében, és kétségtelenül leg
főbb érdeme, hogy a könyvtárnyira nőtt 
Petőii-irodalom m ellett m ég mindig tud 
újat, soha nem hallottat mondani.

Könyvének nagyobb felében sorraveszi 
a költőről m ég életében készült festm é
nyeket, rajzokat, karikatúrákat, m etsze
teket, továbbá a halála után készült re
konstrukciókat. összesen  63 Petőfi-arc- 
képet hasonlít össze. Legrészletesebben az 
egyetlen hiteles daguerrotíp-felvétellel 
foglalkozik, m ely egyébként könyve cím
lapját is díszíti.

Várkonyi nemcsak az adatokat sorolja 
fel, hanem részletesen elemzi is azokat. 
A kortársi megemlékezések tükrében 
igyekszik a költő jellem ét, egyéniségét is 
megrajzolni.

Könyvének nagyon értékes része a vers
térkép és versnaptár. A Petőfi-versek  
földrajzi és időrendi statisztikáját tartal
mazza és kimutatást közöl arról, hogy a 
költő, hol, mikor, hány verset írt? Egy
úttal betekintést ad a versek m űhelytit
kaiba, megismertet a versek születésének  
körülményeivel.

A könyv végén nagyon használható iro
dalmat ad az eddig m egjelent Petőfiről 
szóló művekről.

Ez a tudós alapossággal megírt könyv 
nagy hasznára lesz minden Petőfi-érdek- 
lődőnek, így minden irodalomtanárnak.

I

Galsai Pongrác: Társtalanok.

Irodalomtörténetünknek vannak adós
ságai, m elyeket mindmáig nem törlesztett 
le. Századunk egész írói generációkat ne
velt és közülük sokan már életükben 
méltatlanul mellőzöttekké és elfeledet
tekké váltak.

Galsai Pongrác, a pécsi születésű és az 
olvasók előtt kritikai munkásságáról mór 
jólismert író öt, alkatukban és sorsukban 
majdnem azonos, magányos íróról írta ezt 
a közel 150 oldalas tanulmánykötetet.

Ez az öt író: Cholnoky Viktor, Csáth 
Géza, Török Gyula, Pap Károly és Gel- 
lérd Andor Endre. Közülük csak kettő, 
Cholnoky és Pap Károly érte m eg a negy
ven évet, Cholnokyt a szesz, Csáthot a 
morfium, a szívbeteg Török Gyulát az új
ságíró-robot, Pap Károlyt és Gelléri An
dor Endrét a fasizmus ölte meg. Fiatalon 
haltak m eg mindannyian, még az indu
lás nagy lélegzetvételével, anélkül, hogy 
a célbaérés őrömét m egérhették volna. Az 
olvasók szélesebb rétegéhez nem érkez
hettek el, csak az írók és a kortársak kö
zül tartották őket számon néhányan.

Ebből a feledésből ássa most ki őket, 
— a magyar novellaírás kiválóságait, — 
a könyvkiadás, mikor egymásután jelen

teti meg műveiket. És ezt az adósságot, 
illetve ennek egy részét kívánja törlesz
teni Galsai ebben a rövid idő alaitt köz
ismert kötetében.

A Dunántúli Magvető ezzel a könyv
vel hozzájárult néhány méltatlanul m el
lőzött író ébresztéséhez. Irodalomtanárok 
számára sok hasznot jelent, és a taní
tást jelentősen megkönnyíti.

Heltai Jenő: Toliforgatók.

Nyolcvanhatéves korában meghalt a  
magyar irodalom egyik legkedvesebb  
alakja: Heltai Jenő. Még a ferencjózsefi 
békében kezdett írni és megérte a szo
cializmus győzelmét. Nem volt harcos 
író, de az apró, melegszívű emberi esem é
nyek tolmácsolója. Minden írását kedves; 
m elegség és mély humánum hatja át.

A Szépirodalmi Könyvkiadó Tollforga- 
tók címmel három kisregényét adta ki.. 
Ezek a  századforduló évtizedeinek vilá
gába vezetik el az olvasót és a korukban 
nagyon népszerű írások ma sem  vesztet
ték el érdekességüket.

Furcsa, özönvízelőtti, elmerült világ ez. 
A régi Pest. Az újságírók az éjszaka felét 
a szerkesztőségekben, másik felét a ká
véházakban töltötték. Kavargó áradatban 
merülnek fel az álmodó költők^ a szerel
mes színésznők, a nagyot akaró, de si
kertelen festők, az uzsorások, bankárok, 
arisztokraták, kitartott nők, akik mind' 
a pénz körül forognak.

Szórakoztatásnak indulnak ezek az írá
sok, sok líra és vidám fordulat teszi őket 
kedves, szórakoztató regényekké és a vé
gén döbbenünk rá, hogy ennél jóval töb
bet adtak, bemutattak és elítéltek egy  
olyan kort, mely visszahozhatatlanul a 
múltba süllyedt.

Hatvány—Bella: Magyarok beszélnek.

A kötet alcíme: Szem elvények em lék
iratokból. Ez világosan elárulja, hogy  
a terjedelmes kötet összeállítóit milyen  
cél vezette. A m últ századok hangulatát, 
gondolkodását, vezető embereinek igazi 
arcát kívánták felidézni.

A történelemírás pontosan m eghatá
rozza a nemesség magatartását, leírja a 
parasztok helyzetét, de arról alig tudósít, 
hogy ezek az emberek hogyan éltek, ho
gyan vélekedtek az ország és világ dol
gairól, m ilyen indulatok és eszmék vezet
ték őket történelemformáló cselekedeteik
ben?

A könyv szerkesztői a kortársi emlékek  
segítségével bepillantást engednek a tör
ténelem színfalai mögé, s a történelmi 
szem élyt élő emberként mutatják be.
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A könyv három részre oszlik. Az első 
részben neves emberek arcképeivel és 
önarcképeivel ismerkedik m eg az olvasó. 
A második az elm últ korok .magánéleté
ről, iskoláztatásáról, családi életéről, ün
nepségeiről, stb. tájékoztat. A harmadik 
részben a nemzet életét, küzdelmeit, az 
egyes társadalmi osztályok közötti v i
szonyt, bizalmas baráti tárgyalásokat lát
juk.

Nemcsak történelmi szem élyiségeket 
mutat 'be ez a könyv, hanem névtelen em 
bereket is, akik m ég találóbban jellem 
zik korukat. Hogyan élt a múlt századok 
kisnemese, parasztja, bányásza, ez talán 
még hitelesebben mutatja be a kort, mint 
a nagy történelmi események.

A könyv szerkesztői arra törekedtek, 
hogy lehetőleg kevéssé, vagy egyáltalában 
n^m ismert emlékiratokból állítsák ösz- 
sze kötetüket.

Ez az érdekes, izgalmas könyv azon túl, 
hogy érdekes olvasmány, tanárok, egye
temi hallgatók és középiskolások hasznos 
segédkönyve a történelem tanulmányo
zásában.

Joós F. Imre:
Kaponya Szilveszter kalandjai.

Ez a regény az elm últ évek hazai köz
állapotának szatirikus és vidám görbe 
tükre.

A főhős, Kaponya Szilveszter foglal
kozására nézve országos szélhámos, aki 
kihasználva a szem élyi kultuszt és az 
ebből adódó hivatali körülményeket, igen 
jól él törvényesnek látszó törvénytelen  
cselekedeteiből. Vérében é l a pénzszerzés 
ördöge. Apró gyerekkora óta arra nevel
ték, tanították, hogy milliomos lesz. A 
munka nélkül való pénzszerzés egyedül 
üdvözítő voltában azóta hitt, mióta ki
nyílt az esze. A szocializmus építésének  
idején is csak a módot kell kiagyalni, 
úgy gondolta.

Megalapította szélhámos vállalatát a 
KÜLHAS-t. Ez a vállalat a Magyar Te
metők című díszmunkában felsorolt ha
lottak sírhelyeinek gondozását vállalná. 
A külföldön élő hozzátartozókkal élénk 
kapcsolatot tart fenn és súlyos pénzeket 
vág zsebre az efajta szélhámoskodó sír
gondozásokért.

Ez azonban m ár nem sikerül neki so
káig. Kaponya Szilveszter dicsősége és 
bukása egyszerre tanúvallomás és mulat
ságos körkép saját tegnapunkról.

Szűcs Sándor: Pusztai krónika.

Győrffy Istvánnak, a bihari Sárrét tu
dós kutatójának nyomdokán halad tanít
ványa, Szűcs Sándor, mikor a Tiszántúl

két jellegzetes, nagy tájáról, a Sárrétről 
és a Kúnságról, valamint a  Hajdúságról 
és Békés velük szomszédos részeiről ír.

Bemutatja a szellőjárta' puszták és 
hatalmas mocsarak, nádrengetegek fiai
nak életét a m últ század végén. Szilaj 
pásztorok', réti emberek, pákászok, útón- 
járók, csárda- és tanyai népek kerülnek  
az olvasó elé.

A levél nélküli jobbágy, zsellér, sze
gényparaszt csak úgy tudott e  nyomasztó 
társadalom keretéből kiszabadulni, ha a 
vadon, erdő, puszta, vagy nádas mélyére 
menekült. Itt élt egy ma már feledett ősi 
hagyományok íratlan törvényei szerint.

Szűcs Sándor évtizedek gyűjtőmunká
jának tárgyilagosságával és tudományos 
igényével írta m eg ezt a művét. Szokat
lan az elbeszélésforma, de ez nem  von le  
semmit tudományos értékéből, csak m eg
könnyíti a hagyományok szélesebb kör
ben való elterjedését.

Néprajzi szakkörök, múzeumvezetők, 
földrajztanárok számára hasznos kézi
könyv.

Tiszta szívvel.

Ascher Oszkár és Réz Pál szerkesztette 
ezt a könyvet. Számtalan versgyűjtemény 
jelenik meg, de ez az első, am ely elsősor
ban a szavalás, a  versmondás szemszögé
ből vizsgálja a verseket. Ascher Oszkár 
többévtizedes versmondói múltja volt a 
biztosíték arra, hogy ez jól sikerült.

Pedig a  válogatás nem  volt könnyű 
feladat. Több szempontot kellett össze- 
egyeztetniök. Egyrészt arra kellett töre- 
kedniök, hogy a magyar költészet és a 
világirodalom legjelentősebb csúcsait 
legalább egy-két vers jelezze. Másrészt: 
olyan verseket válogassanak e gyűjte
ménybe, m elyek szavalhatok és közért
hetők.

Különösen használhatóvá teszi ezt a 
könyvet a végén közölt hat verselemzés. 
Ebben egy nagy szavaló használati uta
sítást ad. Elmondja, hogy a szavaiénak  
legfontosabb feladata: megismerni a vers 
eszmei mondanivalóját, hangulatát. Csak 
ezután kezdhet hozzá a vers rész
letes elemzéséhez. Egy-egy verselem 
zésében azután kézzelfoghatóan, szinte 
vizuálisan a szavaló elé varázsolja mind
azt, ami a jó versmondáshoz elengedhe
tetlen.

ír  a tiszta beszéd, a helyes ejtés, az 
egészséges hang fontosságáról és ezekben 
a kérdésekben is gyakorlati tanácso
kat ad.

Ez a vaskos kötet előadások rendezői
nek, szavalóinak, előadóknak és minden 
versbarátnak hasznos segítőtársa lesz.



Panova: Messzi utca.

Ez a szívhezszóló kis könyv egy ötéves 
szovjet kisgyermeknek, Szerjosának é le 
téről, növekedéséről és az őt környező 
világnak megismeréséről szól. Élményei, 
életének apró esem ényei egy felnőtt szá
mára semmiségek, de neki minden új, 
ő most ismerkedik a világ dolgaival, a 
szokásokkal, a kötelességgel, az örömmel 
és a félelemmel.

Szerjosa kérdez, folyton kérdez és a  
felnőttek válaszától függ, m ilyenné válik  
ő, a jövő nemzedék. A szocialista világ jól 
felel. Nem hiba nélkül feled, de úgy, hogy 
a kisfiú végül is minden konfliktusát fel 
tudja oldani. Félelmeire, bizonytalansá
gaira derűt sugározva tesz pontot.

Kicsinyek az ő gondjai, de csak felnőtt 
szemmel. A maga k is életének apró örö
mei, keserűségei, felfedezései és csaló
dásai épp olyan fontosak és megrázóak, 
mint a nagyok országos gondjai.

Az írónő jellegzetesen női érzékenysé
gével hatol be a kisfiú lelkének legmé
lyére, és onnan varázsolja elő a gyermek
ség  komoly titkait, reményeit, sóvárgá
sait. A gyermek nyelvén ír, soha nem 
lép túl annak képességein, szó és foga
lomkincsén, de ezt mégis olyan sokágúan 
és mélyein csinálja, hogy egy bonyolult 
regény sem  mondhatna többet.

Minden gyermekkel foglalkozó szülő
nek és különösképpen elsőéveseket tanító 
pedagógusnak nagy segítséget jelent ez a 
komoly írásművészettel megírt szép 
könyv.

Ripp Géza: A  revizionizmus új útjai.

A nemzetközi munkásmozgalom fejlő
dése, előrehaladása nem szakadatlan dia
dalmenet, hanem kitérőkön, az ellenséges 
erők leküzdésén keresztül tör magának 
utat. A harc a hatalom  meghódításáért, 
a szocialista társadalom felépítéséért, az 
osztályharc bonyolult viszonyai között 
folyik.

A marxizmus története egyben a mun
kásmozgalom fellépő különféle kispolgári 
irányzatokkal folytatott harcnak a törté
nete is. Ez a harc kezdettől fogva folyik  
azokkal a reformista-revizionista áram
latokkal, amelyek a kapitalizmus megdön
tését forradalom helyett reformokkal k í
vánnák végrehajtani.

A kommunista mozgalomban jelentkező 
revizionizmus új köntösben eleveníti fel 
ezeket a régi kísérleteket. Tagadja a pro- 
letárintennacionalizmus lényegét, támadja 
a proletárdiktatúráról szóló tanokat, és 
tagadja a párt vezetőszerepét. A kapita
lizmus forradalmi megdöntését a „békés

belenövés” elm életével helyettesíti és re
vízió alá veszi a gazdasági elveket is.

Ez az újfajta revizionizmus azért ve
szélyes, mert behatolhat az egyes forra
dalmi munkáspártokba, és ott, ha nem  
lépnek fel ellene, károkat okozhat.

Egész sor példa mutatja ezt. A magyar
országi események, az Amerikai Kommu
nista Párt legutóbbi kongresszusán egyes 
felszólalók beszédei, néhány lengyel újság 
egy-egy cikke stb.

Ez a könyv részletesen elemzi ezeket 
a  jelenségeket, rámutat a magyar ese
ményeit revizionista vonatkozásaira is. 
Megmutatja azt# is, hogy ez az egész v i
lágra kiterjedő revizionista hullám már 
túljutott a csúcspontján és korántsem  
váltotta be a nemzetközi imperializmus 
által hozzá fűzött reményeket.

Ez a rendkívül fontos könyv nagy se
gítséget jelent a revizionizmus teljes fel
számolásában, a revizionista nézetek meg
ismerésében. Valamennyi nevelő számára 
nélkülözhetetlen.

R. Owen: Nevelés és társadalom.

(Neveléstörténeti Könyvtár, Tankönyv- 
kiadó 1957. Fordította: Hervei Géza és 
Franke Jenő 399 1.)

Robert Owen válogatott munkáinak 
magyar nyelven kiadott gyűjtem énye és 
bibliográfiája neveléstörténetünkben hé
zagpótló. Politikai és közgazdasági irodal
munkban R. Owen neve, munkássága és 
eszméi ismertek. Pedagógiai vonatkozású 
cikkek is m éltatják nevelési eszm éit és 
iskolaszervezeti törekvéseit. Ez utóbbiak 
azonban csupán töredékét képezik ilyen
irányú igen gazdag munkásságának. Ér
tékes számunkra, különösen napjainkban 
és a mi társadalmi viszonyaink közt ez a 
mű, m ert teljes egészében tartalmazza 
mindama nevelésügyi reformokat, am e
lyeket a gyakorlatban m eg is valósított. 
Három főművét közli a gyűjtemény. (A 
társadalom új szem lélete. Az új erkölcsi 
világ könyve, önéletrajz.) És ugyancsak 
első ízben jelenik m eg John Bellers 
XVII. századbeli röpirata magyar nyelven  
e gyűjteményben (Javaslatok egy munka- 
kollégium felállítására.) Rövid életrajzi 
áttekintés m ellett m egtaláljuk R. Owen 
műveinek bibliográfiáját, am ely a továb
bi kutatás számára különösen becses.

Ismertetésünk céljának m egfelelően  
természetesen, nevelési gondolatai és 
eredményei azoic, amelyek számunkra ér
tékesek. Különleges képességű ember, tár
sadalmat javító gondolatait, törekvéseit 
és lankadatlan küzdelmét ismerjük meg, 
aki 7 éves korában már „pupil teacher” 
(kisegítő tanító), sokirányú műveltségét
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autodidakta módon szerezte meg az élet 
gyakorlatában. Szenvedélyes vitázó és 
farkaserkölcsű társadalmának m egjavítá
sáért é l és dolgozik a haláláig. Agitációs 
szenvedélye rendkívüli. 1826-tól 1837-ig 
{kétszeri eredm énytelen kísérlete után) 
például 100 nyilvános beszédet tartott, 
500 javaslatot, nyílt levelet és 2000 új
ságcikket írt és számos utazást tett.

12 évi New Lamark-i gyakorlata — az 
ő társadalmi viszonyai közt — egyedül
álló. A legnyomorúságosabb emberanya
got formálta át öntudatos dolgozó kollek
tívává, nem drákói rendszabályokkal, ha
nem azoknak az embertelen körülmé
nyeknek a megjavításával, amelyekből e 
súlyos, morális eltorzulások eredtek. 
M intatelepe m ég nem volt kommunista 
jellegű: a  munkások kapitálizálódása és 
a termelési viszonyok „ésszerűsítése” és 
nem forradalmasítása volt a  célja. A 
m intafalut az első időben sok ezer előkelő 
vendég látogatta meg és Owen-nel szim 
patizáltak az orosz cártól a cantenbury-i 
érsekig számosán. Népszerűsége tetőpont
ján azonban kommunista és atheista né
zetei m iatt az uralkodó osztály ellene  
fordult, munkáját lehetetlenné tette, de 
elném ítani nem tudta. Teljes bukásra volt 
ítélve az Amerikában szervezett második  
telepe is (New Harmony—Űj Harmónia), 
amelynek okát Owen abban látta, hogy 
a kommunista közösségre való átmenet 
túlgyorsan törtéint és nem volt kellőkép
pen előkészítve. Mi, 150 év távlatából és 
a történelem fejlődésének törvényszerű
ségeit ismerve már tudjuk, hogy nem  a 
szervezés körül volt a baj, hanem a tár
sadalom volt éretlen a forradalomra. De 
hisz’ ezért volt Owen korát messze meg
haladóan utópista.

A nevelésnek társadalomalakító jelen
tőségéről vallott elvei is eltúlzottak. Azt 
vallja, hogy „minden jó és rossz, nyomor 
és boldogság forrása a nevelés” és „a leg
nagyobb hiba minden országban a téves 
oktatás”. Tehát ő is  az ésszerű neveléstől 
várja előbb egy „ésszerű” polgári társa
dalom, majd később a kommunista társa
dalom létrejöttét. így téved azután cir
culus v,itiosius-ba. Bár látja, hogy a vi
szonyok megváltoztatása a jellem  m egvál
toztatásának feltétele, a viszonyok m eg
változtatását mégis, csak felvilágosítással 
ákárja -elérni. Fanatikusan hisz eszm éi
nek sikerében. Ezeknek az eszmékinék 
— írja — nincs -másra szükségük, csupán 
arra, hogy megismerjük őket, és maguk
tól is működni fognak”. A szocializmus 
az ő értelmezésében a „boldogság tudo
mánya”. Kár, hogy m essze Skóciában ő 
csak az angol társadalmi és gazdasági 
élet súlyos jelenségeit látta, de nem ért

el hozzá a franciák politikai harcainak 
és forradalmainak perzselő szele.

A jellem nevelés terén vallott -nézetei
vel viszont már a francia materialisták  
nyomdokain jár, amikor a jellem et aka
ratunktól független, természeti és társa
dalmi terméknek tartja. Owen szerint a 
jellem alakítás módszere nem lehet a bün
tetés, ha-nem a meggyőzés. „Sokkal jobb 
megakadályozni, mint megbüntetni a 
vétkeket” — írja. Mintatelepén a lopás 
ellen állandó leltározással, a részegeske
dés ellen a kocsmák bezárásával véde
keztek. Az erkölcstelenséget pénzbírság
gal sújtották, am elyet a közösség alap
jába kellett befizetni. Tilos volt a szeren
csejáték, állami sorsjáték. Nem volt szük
ség büntető törvényekre, intézményekre, 
mert jólét és boldogság öröme uralkodott 
az embereken.

Mély meggyőződéssel hirdette, hogy a 
bűn tudatlanságból ered. Nem hiedel
mekre kell nevelni az embert, hanem  
munkára és gyakorlati ismeretekre. A 
politechnikai nevelés elveit a New La- 
miark-i telepén eredményesen alkalmazta. 
A gyárban dolgozó munkások szabad ide
jükben saját kertjükben tevékenykedtek. 
A gyermekek gondozása, oktatása 2-től 
10 éves korig a tanulás, termelő munka 
és testgyakorlás összekapcsolásával tör
tént. Owen gyermeknevelő intézményé
nek legeredetibb részlege az óvoda {infant 
school) volt. Kossuth is m egem líti egyik  
kivonatában, hogy a  kisdedóvás eszm é
jének dicsősége Owent illeti meg. Az 
oweni óvoda gyorsan terjedt Európában, 
annak ellenére, hogy XVI. Gergely pápa 
kiátkozta ezt az „istenellenes” és a „csa
ládot alapjában megrendítő” intézményt. 
— A New Lamark-i, később a New Har- 
m-ony-i iskola, valam int a proletárgyer
mekek számára alapított nagyszámú szö
vetkezeti iskola szervezete, nevelő-oktató 
munkája értékes örökséget jelent a szá
munkra. A politechnikus oktatás általá
nossá vált: a hasznos foglalkozások elm é
letét, gyakorlatát, matematikát, kémiát és 
botanikát, ezek gyári és mezőgazdasági 
alkalmazását egyaránt tanulták, de nem  
hiányozták a társadalmi ismeretek sem, 
így az államtudomány, közgazdaságtan és 
közigazgatástan, — és mindez proletár- 
gyermekek számára létesült ugyanakkor, 
amikor Angliában általános népoktatás 
még nem volt, csupán filantrópok, biblia- 
társaságok jótékonysági iskoláival, sze
gények iskoláival, rongyosok iskoláival 
találkozunk.

Említést érdemel még John Bellers: 
„Javaslatok az összes hasznos m estersé
geket és a paraszti gazdálkodást felölelő  
munkakollégium” tervezete, amelyet
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1696-ban az angol parlament lordjaihoz 
és közrendjeihez intézett. Bellers az or
szág szegényeiről való gondoskodást 
akarta keresztényi szeretettől hajtva 
megoldani. Tervezetéből csupán a neve
lési vonatkozású részekre hívjuk fel a fi
gyelmet (341—345. 1.), miután ő volt a 
,.munkaiskola” első harcosa és Owen elő
futára. Alapgondolata: „ A munka az, 
ami fenntart és táplál, a tudomány csak 
hasznos m áz”, tehát a munkára nevelés 
elsődlegességét vallja. A hasznossági elv
nek egyoldalú szolgálata Bellers-mél ért
hető. Az iparosodó Angliában a szegény 
nép, nyomorúsága mellett, szakképzett
ség nélkül tengődött, pedig a kézm űve
sekre nagy szükség volt. Bellers törek
vése számunkra viszont tanulságos ak
kor, mikor arra gondolunk, hogyan módo
sítsuk intellektualisztikus irányú oktatá
sunkat, hogy az a termelő életünk köve
telményednek jobban megfeleljen.

J. Bellers és R. Owen nevelési eszméi 
és kísérletei sok vonatkozásban időálló
nak bizonyultak. Tanulmányozásuk ter
mékenyítő lesz pedagógusaink számára.

— ti

Tanulmányok a magyar nevelés történe
téből 1849—1944.

(Szerkesztette Ravasz János. Pedagógiai 
Intézet kiadásában. Tankönyvkiadó 1957. 
322. 1.)

Nagy Sándor, a Pedagógiai Tudomá
nyos Intézet igazgatója, előszavában ki
emeli, hogy a tanulmánykötet témáiban 
újszerű kezdeményezés, mert a legutóbbi 
száz esztendő neveléstörténeti kérdéseit 
tárgyalja. A kötetben megjelent 7 tanul
mány többnyire egy-egy nagyobb ké
szülő munka része. Felkai László és Fa
ragó László tanulmánya a készülő közép
iskolai tantervhez nyújt segítséget a múlt 
hagyományainak feltárásával. Dobos 
László a századeleji pedagógiai pacifiz
musról, Beliét Béla a Horthy-rendszer 
..hazafias” neveléséről és Zibolen Endre 
szintén e kor iskolai közösségének neve
léséről írt tanulmányai különösen érté
kes kezdeményezések, mert a legutóbbi 
évtizedek nevelésügyi eszméit, helyzetét 
elem zik és bírálják, tehát a magyar ne
veléstörténet ama szakaszát, amelynek  
értékelését eddig elmulasztottuk, de 
amely hatásainak ismeretére 1945 óta a 
legégetőbb szükségünk volt és van. Ilyen 
tekintetben értékes Pásztor József Nép
oktatásunk és szakoktatásunk 1918—1919- 
bcn c. tanulmánya is. Távolabbi témát 
dolgoz fel Hajdú János (a Bach-korszak- 
ból). Ismertetésünkben a tanulmánykötet 
sorrendjét követjük.

Hajdú János: Az osztrák vallás- és köz- 
oktatásügyi minisztérium szervezetének 
kialakulása a Bach-korszakban. A két 
kötetre tervezett mű magyar vonatko
zásainak részlete, nagy gonddal, gazdag 
forrásanyag felhasználásával tárja fel, 
hogy az európai forradalmak leverése 
után a dinasztia és az osztrák kormány 
miképpen igyekezett neohumanista esz
m éket hirdetve, de lényegében mégis a 
birodalmi egység gondolatától vezetve 
ném etesíteni és az iskolát az uralkodó 
osztály hathatós kiszolgálójává tenni. 
Thun Leó dinasztia- és osztályhűsége, 
egyházias beállítottsága teljes biztosíté
kot nyújtott arra, hogy benne a jozefiniz
mus felszámolóját és a pápai konkordá
tum megkötőjét a klérus megtalálja. Jó
részt az ő segítségével sikerült az osztrák 
birodalomban az egyháznak a népmilliók 
nevelését intéző elem i iskolaügyet kezébe 
ragadnia. Jellemző, hogy abban az időben 
a nagytömegű magyar islkolaügyben 
egyetlen magyar iskolai szakembert nem  
vontak be közreműködésre és Simor Já
nos, későbbi hercegprímás is csak a ka
tolikus népiskolák irányítását vette át. 
A magyar protestáns iskolaügyet is a 
szász eredetű Zimmermann József Intéz
te. A Bach-rendszer kultúrpolitikáját 
tükrözi az is, hogy az egész birodalomban 
vallási és oktatási célra mindössze 4 és 
fél m illió forintot fordítottak. Ebből Ma
gyarországra ennek az összegnek 4%-a, 
ebből a népoktatásra egy fillér sem  ju
tott. Érdemes lett volna az írónak össze
vetni az 1855. évi kultusz költségvetést 
és a nyomába járó tömegtudatlanságot és 
tanítói nyomort az 1955. évi állapotokkal, 
hogy a jelenlegi kulturális fejlődésünket 
jobban érzékelni és egyben becsülni is 
tudjuk.

Felkai László: Adalékok Kármán Mór 
oktatástanához c. tanulmánya és Faragó 
László: A magyar középiskolák matema
tikai tantervei a századfordulóig c. tör
ténelmi elem zése egyaránt értékes és ak
tuális hagyatékok számunkra napjaink
ban, a tanárképzés és a középiskolai tan- 
terv reformja idején. Kármán által a 
gyakorló tanárjelöltek számára beveze
tett elméleti értekezletek, teoretikumok 
60 év előtti anyaga (Adalékok a gyrnná- 
siumi oktatás elméletéhez), feldolgozási 
módja, tehát a tanárjelöltek metodikai 
kiképzése ékesen bizonyítja, hogy a ta
nárképzés reformján túlmenően, különö
sen a kiképzés módjának megjavítására 
van múlhatatlan szükségünk. — Kármán 
didaktikai nézetei, tantervelm élete és a 
magyar középiskolák számára készített 
tanterve olyan népszerűségre tett szert,
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hogy német és szerb nyelvre is lefordí
tották. A tantervelméleti anyagból a nem
zeti m űveltség anyagának összeváloga- 
tása (azóta is iközkincse a magyar kultú
rának), a m űvelődés és műveltség fogal
mainak kifejtése — am ely a jelenlegi ne
veléstanból hiányzik — különös érdeklő
désre tarthat számot középiskolai taná
rok körében és méginkább a tantervké
szítő bizottság előtt.

Faragó László elem zése arra int ben
nünket, hogy a formalisztikus matema
tikatanítás elleni harc, úgy látszik, nem 
esük napjaink oktatási problémája, ha
nem súlyos örökség, am elynek eredmé
nyes megvívása elől nem  térhetünk ki. 
A Matematikai Reformbizottság (1903) 
munkálatainak nyomait jórészt m egtalál

ju k  a gimnázium matematikai tantervé
nek mostani anyagában. Az elmélet és 
gyakorlat összekapcsolása terén azonban 
alig fejlődtünk a középiskolai matema
tika oktatásban. „Törekedjünk m inél szé
lesebb körű gyakorlati alkalmazásra . . .  
a gyakorlattal Váló kapcsolat legjobb 
eszközei a tanulók m érései” — olvassuk 
a bizottság érvelését. Mintha csak a pold- 
i ecíhnizáoió modern elveit hallanók 60 év  
távlatából!

Dobos László: A pedagógiai pacifizmus 
törekvései és csődbejutása hazánkban 
(1895—1925) c. tanulmányában feltárja 
azokat a törekvéseket, am elyek a világ
békének a nevelés és oktatás útján való 
terjesztését és m egvalósítását célozzák. 
Sokak jámbor törekvése volt ez, sokaké 
szemérmetlen képmutatás, amikor békét 
hirdettek és háborúra gondoltak. Az író 
részletesen elemzi, hogyan jutottak el 
ezek az eszmék az iskola kapujáig, ho
gyan terjedt és erősödött a gondolat az 
„absztrakt” békéről és hogyan vélték az 
emberi gonoszság öröklött hajlamait ne
velés útján kiirtani. E nem es törekvések  
ellenére kitört az első világháború, sőt a 
második is, mint az imperializmus vele
járói. Jól m egvilágítja a tanulmány a 
pacifista bókemozgalom és a  demokra
tikus béketörekvés céljaiban és jellegé
ben rejlő különbségeket. Az előbbi tehe
tetlen, meddőén öncélú. Az utóbbi nem  
csupán néhány finomízlésű „széplélek- 
re”, hanem százmilliók elszánt tömegaka
ratára támaszkodik. Ez a mozgalom nem  
kéri a békét, hanem követeli!

Pásztor József: Népoktatásunk és szak
oktatásunk 1918—1919-ben. Írója „becsü
letbeli tartozásnak” tartja az első Ta
nácsköztársaság nevelés- és oktatásügyé
nek mélyreható feltárását. Ezt a tarto
zást rója le  akkor, amikor a Tanácsköz
társaság reformjait, intézkedéseit az első 
világháború által teremtett gazdasági és 
társadalompolitikai helyzetbe beágyazva 
elemzi. Amíg. Andics,- Fogarasi, Kuníi, 
Medinszkij, Viincze idevonatkozó közlései 
.más-más szempontból tárgyalják neve
léstörténetünk eme szakaszát, ez a köz
lés, mint az író tanulmányának egy rész
lete, speciálisan a nép- és szakoktatás 
helyzetét tárja fel nem csak kielégítő rész
letességgel, hanem a jelenlegi - törekvé
seinkkel való szoros összefüggésben.

Bellér Béla: A  Horthy-rendszer „haza
fias” nevelésének forrásánál c. tanulmá
nya igen gazdag forrásanyag felhasználá
sával készült. E nevelési rendszer külön
leges elveinek indítékát a nacionalizmus 
próbakövének számító nemzetiségi kér
désben látja az író. Legfőbbképpen a re- 
vizionizmus az a sajátosan új és eredeti 
vonás, am elyet ez a rendszer adott a búr- 
zsoá nacionalista hazafias neveléshez. A 
revizionizmus szellem ének a  pedagógiá
ban való érvényesülése volt a kormány
zat legfőbb feladata, és ezt meg is való
sította. A hazafias nevelés szempontjából 
elvileg nem  is sokat tanulhatunk ettől a 
korszaktól, annál inkább e nevelésnek  
didaktikáját, stílusát tekintve. Ezért 
ajánlja az író a Horthy-rendszer hazafias 
nevelésének didaktikai-módszertani szem  
pontból való vizsgálatát, mert abból ta
nulni is lehet.

Zibolen Endre: Felfogások az iskolai 
közösségről az ellenforradalmi korszak 

magyar pedagógiájában c. dolgozata az 
iskolai közösségről, mint sajátos pedagó
giai kérdésről kialakult felfogást tárja 
fel. Az iskolai közösség a változó társa
dalmi feltételek szerint folytonosan 
alakul, módosul. Ugyanakkor azonban 
van e közösségnek sajátos állandósága is. 
— Az író szem beállítja a  polgári szocio
lógia „közösségét”, mint a társadalommal 
merőben ellentétes alakulatot a mi kö
zösségünkkel, am elynek céljai egybees
nek a szocializmust építő társadalmunk 
célkitűzéseivel.

TIBOR ISTVÁN
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lő  U to O R

(Mottó: Ősszel költöznek a madarak és a pedagógusok.)
„Kollegám, te hova költözöl?” „Ne mondd! És hova helyeztek?”
„Zsibrikre.” „Öfalura.”
„Igen? Az szép hely. Én onnan jövök.” „Na az se kutya. Én meg onnan jövök.”

Az egyik VI. osztályos tanuló történel
mi összefoglalón többek között kijelen
tette, hogy Hunyadi János csatája N án
dorfehérvárnál a török ellen döntetlenül 
végződött.

Mohamed: „Álljunk meg egy szóra Já
nos, fölírom a találatot.”

Ahogy századunk gyereke azt elképzeli. 
Üj számtankönyv, új gond.
Pistike: „Na, kíváncsi vagyok, Fatte- 

rom hogy birkózik meg vele.”
(Mottó: Sok szülő maga készíti el g y e r 

meke házifeladatát.)
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Egy színjátszócsoport vidám percei

A szentlőrinci színjátszó-csoport Kom
lón is előadta a Kőszívű ember fiai-t. 
Kemény tél volt, a művelődési ház fűtet- 
len. A haldokló Baradlay poharába be
fagyott a víz, a párás lehelet zúzmarával 
vonta be a bajszokat. Szegény Lánghy 
Arankának még a foga is vacogott a der
mesztő hidegtől. Rideghváry sem  csupán 
az idegességtől topogott. Baradlayné sze
mében köpnyek csillogtak, a rossz nyel
vek szerint nem csupán a férje halálán 
érzett fájdalomtól. Baradlaynak volt a 
legkellemesebb helyzete a m eleg paplan 
alatt. Ezért végtelen lassúsággal mondta 
végrendeletét. Meg-megállt kimerültön, 
akkorákat sóhajtott, hogy valóságos pára
felhők szálltak fel szájából. Nyögdécselve 
rágta a szavakat, fel-felem elkedett pár
nájáról, majd visszahanyatlott. Baradlay
né egy ideig tűrte a hideget, végtelen  
türelemmel igazgatta a  férje fejealját. 
De az emberi türelem is véges, s  ami sok, 
az sok. A nagy fájdalmat és a metsző 
hideget sem  lehet kibírni a végtelenségig. 
Baradlayné mégegyszer megigazította 
férje vánkosát, azután odasúgta a hal
doklónak:

— Halj már meg Baradlay, mert meg
fagyok! —

Az együttérző férj nagy igyekezettel 
rövidítette meg a haláltusát. Végül hatal
mas párafelhő alakjában kilehelte lelkét.

Hogy miért bujkált mosoly ettől kezdve 
Lánghy tiszteletes szája szegletében? 
Mert a „halott” szájáról szabályos idő
közönként fellebbent a kis pára, mely az 
életet hirdette a fogcsikorgató hidegben.

Hát csak vége lett az első felvonásnak, 
összecsapódtak a függöny szárnyai. A  
nézőtérről felzúgott a taps . . .  azaz dehogy 
zúgott. Pedig a színpadi alakítás megér
demelte volna. Imitt-amott verődött össze 
egy pár tenyér, a  többi meghúzódott a  
muffoklban, zsebekben és melegebb he
lyeken. A hideggel dacoló tenyerek is 
gyorsan abbahagyták a tapsot. Hát elnéz
hették ezt tétlenül az udvarias komlói 
függőnyhúzogatók? Dehogy nézhették el! 
Ismét szétnyitották a függönyt.

Öh! Bár ne tették volna!
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Az im ént elhunyt B aradlay hálóingben- 
gatyában dideregve á llt ágya közepén, s 
széles m ozdulatokkal értékelte  az első fel
vonás művészi a lak ításá t egyetértő  és 

tiltakozó m egjegyzések között.
Felzúgott h á t a taps. De m ilyen taps 

volt! A  rendező még m a is esküszik rá , 
hogy olyan fergeteges taps azelőtt sem, 
de azóta sem  ju ta lm azta a csoport „m ű
vészetét”.

Persze az is em berrel fordul elő, hogy 
úgy belehabarodik m ondókájába, hogy 
nincs az  a súgó, ak i „kisúgja” nehéz hely
zetéből. A m inthogy G álfalvy is így járt. 
Ügy összekeverte a  „hazát”, m eg a  „há
zat”, a  „nem ességet” m eg a  „tartóoszlo
pot”, hogy végül is csak annyit tudott 
széles m ozdulatok közepette nyögdécselni:

— Igen . . .  igen . . .  három szor is igen...
— Hagyd m á r abba G álfalvy, úgy sincs 

igazad — fogta le G álfalvy hadonászó k e
zét a politikai ellenféle vezérszónoka, s 
kezdte m ondani a  m aga szerepét. G ál
falvy boldogan törődött bele szónoki b a l
sike re  legszerencsésebb megoldásába.

Palv itz  O ttón is rem egett a  fehér 
osztrák  tiszti egyenruha a  komlói hideg
ben. Alig várta , hogy leléphessen a  sz ín
padról. Nyom ban m agára ikanyarítdtt 
egy vitézkötéses bundát, s a  tiszti csákót 
báránybőr kucsm ával cserélte ki. Lassan 
felengedtek a m eggém beredett tag ja i s 
részvéttel nézte a  sz ínfalak  m ögül a  h i
deggel és szerepükkel viaskodó kollégáit.- 
O lyannyira belefeledkezett az  együ ttér
zésbe, hogy csak a  rendező szavaira rez
zent fel:

— Feri, te  következel!
— Igen! — s m ár be is lépett a  szín

padra  úgy, ahogy volt:
osztrák  tiszti egyennruhában, zsinóros 
bundában és kucsm ában.

A nézőtéren tapsoltak. Kicsit furcsállot- 
ták ugyan a nem éppen korhű egyenruhát 
— de hát nagy úr a hideg. Megértették.

A Kőszívű ember fiai első előadásán 
nagy volt a siker. Másnap a Pécsi Nem-, 
zeti Színházból felhívták Lánghy tiszte- 
letes megszemélyesítőjét.

— Drága elvtársam — zokogta egy föl
döntúli hang — nagy bajban vagyunk.

— Csak nem?
— De bizony nagy bajban. Lánghy tisz

teletesünk megbetegedett. Helyettese e l
utazott. Beugratni nem tudunk senkit. Ha 
az elvtárs nem segít, azt sem  tudjuk, mi 
lesz velünk.

— De kérem . . .
— Ne tessék mentegetőzni. Tudjuk m i

lyen nagyszerűen alakította Lánghy tisz
teletest. Egyébként is szeretne az igaz
gató az elvtárssal beszélni szerződés 
ügyéiben.

— De kérem, itt valam i tévedés . . .
— Ne tessék szerénykedni. Hamarosan 

több északi darabot mutatunk be, refor
mátus pap szereplőkkel. . .  De nem sze
retnék a dolog elébe vágni. Hívja fel ké
rem a színház igazgatóját m inél előbb!

Hát valami jó szerződés nem is lenne 
haszontalan dolog — tűnődött Lánghy 
tiszteletéig M indenesetre meghallgatom  

az ajánlatukat.
— Pécsi Nemzeti Színház?
— Igen, itt az igazgató.
— Kérem az imént beszéltem Szentlő- 

rincről. . .
— Tudok róla — búgta egy bariton 

hang, s csak úgy dőlt a telefonkagylóba 
a ragyogó ajánlat. — Próbák ideje alatt 
esetenként 50 Ft, fellépés alkalmával 100 
forint. S természetesen taxival beszállít
juk és hazavisszük. Nos m it szól az aján
lathoz?

— Kérem, ón . . .
— Ugyan, hát csak nem gondolkodik 

ezen. Csak nem akar szédületes tehet
ségével ott falun megpenészedni. Hát az 
igazi m űvészetért kell némi áldozatot is 
hozni — nemde?

/
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— Igen . . .  igen.
— Hát akkor rendben van Laci — 

haihotázott az igazgató, gyere el egy pohár 
sörre a Zsiga bácsihoz. Várunk. De te fi
zeted a gázsiból.

— Megálltatok csak : . .  kezdte man dó
káját Lánghy tiszteletes, s  bizonyára egy
házi szem élyhez méltatlanul folytatta

volna, ha a túloldalon le nem teszik a 
kagylót.

Ugyan kik lehettek? Jókedvű színját
szótársai, akik m ég a postamesterrel is 
megbeszélték, hogyha a Nemzeti Színhá
zat hívják, az általános .iskolához kap
csolják a vonalat.

LEMLE GÉZA
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Hírek iskoláink életéből

A komlói Erdőgazdaság az úttörők késő 
őszi és téli rendszeres hétvégi foglalkoz
tatásainak elősegítésére rendbehozatta és 
az úttörők rendelkezésére bocsátotta a 
festői szép helyen fekvő Hidasi-völgy er
dészházat. Az arra érdemes úttörők juta
lomképpen a hét végén az erdészházban 
és környékén tartják foglalkozásaikat. ;

Máriagyűd és környéke híres szőlőkul
túrájáról. Czompó Sándor máriagyűdi 
körzeti igazgató — az országos borászati 
verseny egyik győztese — a környék táj- 
jellegének megfelelően, szőlőtermelési 
szakkört alakított az iskolában. A szak
kör a tanulóifjúság és felnőtt lakosság 
körében igen népszerű és nagy mértékben 
szolgálja a szakszerű szőlőtermesztés 
megismertetését, fellendítését.

A komlói Városi Pártbizottság és Ta
nács VB., valamint az iskolák vezetői és 
nevelői közti kapcsolat példamutató az 
egész megyében. A jó kapcsolatok ápo
lása és továbbfejlesztése érdekében a Vá
rosi Pártbizottság kezdeményezésére el
határozták, hogy időnként baráti találko
zókat rendeznek, ahol közvetlen légkör
ben megbeszélik a város kulturális életét 
érintő kérdéseket, sőt a pedagógusok, 
igazgatók egyéni problémáit is.

Még nem teljes a beiskolázás! Igazolja 
ezt az elmúlt év októberében megtartott 
részleges tanköteleseket felkutató kam
pány. 54 be nem iskolázott tanköteleskorú 
gyermeket találtak. Jó munkát végeztek  
Komlón és Mohácson. Az előbbi helyen  
35, az utóbbi helyen 9 be nem iskolázott 
tanulót kutattak fel.

Közeledik a társadalmi megsegítés fél
évi jelentésének megtétele. Könnyen fog 
ennek eleget tenni a görcsönyi igazgató 
(Tavi József), mert pontosan vezeti a tár
sadalmi megsegítés naplóját. Az egy főre 
eső 54,13 Ft viszont azt is mutatja, hogy 
nemcsak az adminisztráció pontos, hanem  
az igazgató és nevelőtestület ilyen irányú 
szervező munkája is jó.

A mohácsi általános gimnázium techni
kus szakköre igen jól használható áram
egyenirányító készüléket állított össze. A 
készülék egy dobozban elhelyezett 4 db 
100 m l-es borospohárból áll, amelyekbe 
valamilyen elektrolit oldatot (pl. 10%-os- 
szódabikarbóna) öntünk. A doboz fedelé

ről az alumínium-vas elektródák m egfe
lelő kapcsolás m ellett az elektrolitba nyúl
nak. A készülék HO V és 220 V váltóára
mot ugyanilyen feszültségre egyenirányít, 
és vele a tanításban előforduló összes 
elektrokémiai kísérletek elvégezhetők. 
Megrendelhető a mohácsi általános gim
názium technikus szakkörénél. Előállí
tási ára kb. 150 Ft.

*

A Baranya megyei és Pécs városi Mű
velődésügyi Osztály pályázatot hirdetett 
munkásmozgalmi hagyományok gyűjté
sére. A megyei és városi középiskolák ta
nulói nagy lelkesedéssel végezték a 
gyűjtőmunkát a téli szünetben, és igen 
értékes anyagot gyűjtöttek össze a mun
kások, uradalmi cselédek életére vonat
kozólag. Felkerestek sok régi vörös kato
nát és munkásmozgalmi harcost és felje
gyezték élményeiket. A Művelődési Osz
tályok az anyagot könyv formájában ki
adják.

*

A sásdi általános iskola alsótagozati 
munkaközössége már a tanév elején meg
indította a munkát. Igen ügyesén készí
tették el közös munkával a III. osztály 
lakóhelyismereti anyagát. Valamennyi la
kóhelyismereti óra anyagát kidolgozták, s 
ezzel jó alapot biztosítottak a tantárgyi 
eredményes tanításához.

*

A Megyei Tanács Művelődésügyi Osz
tálya a végrehajtóbizottság 60 ezer Ft-os 
anyagi támogatásával 1958. január 6—18 
közötti időpontban bentlakásos igazgatói 
tanfolyamot rendezett. A tanfolyamon 
résztvettek a megye általános iskolái 

igazgatói és tanulmányi felügyelői, vala
mint egyes előadásokon és foglalkozáso
kon a középiskolai igazgatók és szakfel
ügyelők iš. A tanfolyammal a M űvelődés- 
ügyi Osztály az igazgatók munkájának 
politikai, pedagógiai és igazgatási szín
vonalát kívánta emelni.

*

A Megyei Tanács Művelődésügyi Osz
tálya 1958. február 1-én a megye vala
mennyi általános iskolai napközi otthon 
vezetője számára továbbképzési ankétot 
tartott. Az ankéton Pécs megyei jogú vá
ros napközi otthon vezetői is résztvettek. 
A vitaindító előadást az új napközi ott
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hon vezetői kézikönyvről, valamint a nap
közi otthonokban folyó munka jelenlegi 
helyzetéről Jancsó Zoltánné, a Művelő
désügyi Minisztérium főelőadója és Ber- 
nics Ferenc iskolai csoportvezető tartot
ták.

AZ ISKOLAI SPORT 
EREDMÉNYEIRŐL

Az 1957/58. tanév első felében a követ
kező jelentősebb sporteseményeket bo
nyolítottuk le.

ÁLTALÁNOS ISKOLA:
Az általános iskolákban az elmúlt ne

gyedévben atlétikai és kézilabda sport
ágakban bonyolítottunk le versenyeket.

Atlétika:
Résztvevő iskolák száma:
Pécsi járás: 8 csapat, 122 fő. Végered

mény: I. Szentlőrinc (fiúk); I. Egerág 
(lányok).

Szigetvári járás: 12 csapat, 120 fő. Vég
eredmény: I. Szigetvár (fiúk); I. Mozsgó 
(lányok).

Sellyéi járás: 8 csapat, 64 fő. Végered
mény: I. Sellye (fiúk); I. Sellye (lányok).

Pécsvúradi járásban is lebonyolították  
a versenyt, az eredményről azonban még 
a mai napig sem küldtek jelentést. A töb
bi járásban az influenza-járvány miatt a 
versenyek elmaradtak. Végeredményben 
az általános iskolák atlétikai versenyén  
28 csapat 306 résztvevővel vett részt. A 
versenykiríás értelmében a 3 legjobb is
kola a következő:

I. Szigetvár,
II. Szentlőrinc,

III. Sellye.

Kézilabda:
összesen  19 fiú és 21 leány csapat vett 

részt a megyei általános iskolai kézilabda 
bajnokságon, mintegy 400 tanulóval.

A bajnokság végeredménye: fiúknál 1. 
Szigetvár; leányoknál: 1. Sellye.

KÖZÉPISKOLA:

Középiskolákban a következő versenye
ket bonyolították le:

Asztalitenisz egyéni bajnokság, atléti
kai postaverseny, kézilabda csapatbajnok
ság, „November 7” emlékváltó.

Asztalitenisz:
Résztvevő iskolák: komlói Gimnázium, 

villányi Technikum, szigetvári Gimná

zium, siklósi Gimnázium, összesen  7 csa
pat, 34 fővel.

A bajnokság győztesei egyéniben: leá
nyoknál: 1. Juhász (Villány), 2. Pincehe
lyi (Siklós), 3. Szegedi (Siklós);

fiuknál: 1. Hajós (Siklós), 2. Kresz (Sik
lós), 3. Szeredi (Szigetvár).

Csapatban: leányoknál: 1. Siklós; fiúk:
I. Siklós. A bajnokságon nem vett részt 
a mohácsi gimnázium.

Atlétikai pontverseny:
Résztvevők száma: 4 fiú-, 4 leánycsa

pat.
Fiúknál: Szigetvár, Mohács, Komló, 

Szentlőrinc.
Leányoknál: Szigetvár, Mohács, Komló, 

Szentlőrinc.
A versenykiírás értelmében az értéke

lést elkészítettük és a győztes iskolák a 
következők:

Fiúknál: 1. Szigetvár.
Leányoknál: 1. Szigetvár.

Kézilabda:
Résztvevők száma: fiúk: Siklós, Sziget

vár, Komló, Mohács, Szentlőrinc; leá
nyok: Siklós, Szigetvár, Komló, Mohács, 
Szentlőrinc.

Résztvevő tanulók száma: 100.
Csoportgyőztesek fiúknál: I. Szigetvár,

II. Szentlőrinc; leányoknál: I. Komló, 
II. Mohács.

A bajnokság döntőjét 1958 tavaszán bo
nyolítjuk le.

A VERSENYEK RENDEZÉSE:

A versenyek rendezése jólsikerült. 
Messzemenő támogatást kaptunk a tár
sadalmi sportszövetségektől. Külön köszö
net illeti a Megyei Kézilabda Alszövetsé- 
get, m ivel úgy az általános iskolai, mint 
a középiskolai kézilabda bajnokságot min
taszerűen segítettek lebonyolítani. Egyes 
társadalmi szervek úgy próbáltak segíte
ni, hogy a lehető legminimálisabbra szo
rították az anyagi követeléseiket.

SZÍNVONAL:

Az elmúlt negyedév tapasztalatai azt 
mutatják, hogy a kézilabdában fejlődés 
tapasztalható, kivéve a pécsváradi járást 
és a sásdi járást, atlétikában általános 
szinten tapasztalható fejlődés, kivéve a 
kézilabdában em lített két járást. Asztali- 
teniszben feltűnő a siklósi gimnázium jó 
szereplése, azonban sokat rontott a szín
vonalon, hogy a mohácsi gimnázium ért
hetetlen módon távolmaradt a versenytől.
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Sokkal jobb mérkőzések alakulhattak vol
na ki, különösen a leányoknál. A „No
vember 7” em lékváltó új színt jelentett 
az iskolák életében.

ÓVODÁK

Komló-Kökönyös nyugati óvodások jel
mezbállal egybekötött műsoros estet ren
deztek. 4 ezer Ft volt a bevétel, mely 
összegből játékokat vesznek mindhárom  
csoport részére.

A jelm ezesek közül I. a Kisdobos, II. a 
Csipkerózsika és a Királyfi, III. a Kis 
nyuszi, IV. a Magyarruhás pár, stb.

Szentlőrinci óvodások az iskolásokkal 
közösen rendeztek ünnepélyt. A bevétel

ből a nagycsoport nyaralni megy a Ba
latonra.

A nagykozári délszláv és német, óvodá
sok szülei, külön-külön napon, családi 
estet rendeznek az óvodában.

Jelmezes bababált rendez Pécsvárad.
A patronáló szervek igen sok anyagi 

támogatást adnak, pl. a cukrászok tortát, 
a pékek zsúrkenyeret, stb. adnak.

Ugyancsak bababált rendez műsorral 
egybekötve a mohácsi, komlói, siklósi, 
bólyi, stb. óvoda.

Március első hetében egy hetes bentla
kásos óvodai felügyelői tanfolyamot szer
vez a Megyei Tanács M űvelődésügyi Osz
tálya. Előadókat a M űvelődésügyi Minisz
tériumból és a KPTI-ból biztosítunk.
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A népművelés hírei

Fekete Sándor molványi népművelési 
ügyvezető és Gáixlos Istvánná az Idegen- 
nyelvű Könyvtár dolgozója „Szocialista 
Kultúráért” kitüntetést kapott.

A kitüntetéseket Palkó Sándor elvtárs 
a Megyei Tanács VB. elnöke adta át, majd 
szívélyesen elbeszélgetett a két kitünte
tettel.

Az országos népművészeti pályázaton 
az összesítés után Baranya megye kapta 
az első helyezést. Gulyás Ilona felsőszent- 
mártoni szövőnő (abrosz, párna) és Szala- 
vári Imre hosszúhetényből (gyapjúfüg
göny) első díjat nyert. Második díjat 
nyert Borbás Mihályné népi iparművész 
(Lakócsa) piros szőttes függönyével.

Január 18-án karnagyi továbbképző na
pon vettek részt a kórusvezetők. Turchá- 
nyi Emil, a Népművelési Intézet munka
társa: A tiszta intonálás gyakorlata cím-' 
mel tartott előadást. A jelenlévő karna
gyok aktív részesei voltak az előadásnak: 
a szemelvényeket énekelve, gyakorlattal 
kapcsolták össze az elméletet. A vidéki 
kórusvezetők megkapták a Művelődésügyi 
Minisztérium és a Népművelési Intézet 
által ajándékozott kórusmű-gyűjteményt.

*

Mánián 1957. november 12-től népfő
iskola működik. Átlagosan 50 hallgató 
előtt a legkiválóbb pécsi pedagógusok és 
szakemberek tartanak hetenként két al
kalommal előadást. Az iskola március 3-ig 
tart, annak elvégzése után a hallgatók 
oklevelet kapnak.

•

Hegyi József zenei szakreferens, főis
kolai tanár „Néplélék és álromantika” 
címmel tartott előadást a m ániái népfő
iskolán. Mintegy ötvenen hallgatták meg 
az előadást. A hallgatók a legtöbb nép
dalt ismerték, énekelték; könnyen ment 
a népdalkánon éneklése is. Az előadás 
utáni megbeszélésen fölvetődött a jampi- 
zene elleni küzdelem, örvendetes, hogy 
ebben a kérdésben milyen tisztán látnak 
a falu dolgozói.

*

Január 19-én körzeti kulturális bemu
tatót rendeztek Komlón. A bemutató cél

ja az volt, hogy kiválogassák azokat az 
együtteseket, m elyek résztvesznek má
jusban a tatabányai kulturális fesztivá
lon. A bemutatón szép sikerrel szerepelt 
a komlói fúvószenekar, a „Május 1” Mű
velődési Ház vegyeskara és tánczenekara. 
A tánczenekar hangulatos, de mindvégig 
ízléses, szép játéka példamutató volt.

*
A sásdi Művelődési Otthon színjátszói 

Kodolányi: Földindulás c. művét tanul
ják.

*

A siklósi Gerencsér Sebestyén Művelő
dési Otthon prózai részlege február 2-án 
bemutatta az „Irány Caracas” c. vígjáté
kot; az operett-részleg a „Vándordiák”-ot 
tanulja.

*

Az Ormánsági Múzeum részére eddig 
700 db tárgyat gyűjtöttek. A gyűjtésben  
kimagasló eredményt ért el: Kiss Emil 
iVajszló), Zentai János (Kémes). Az is
kolák közül a besencei, a drávaiványi. a 
hegyszentmártoni, a kákicsi és a kórósi 
tanulók gyűjtöttek legtöbbet.

Mohácson délszláv tánciskola nyílt a 
„Sokac 01vasókör”-ben. A 20 jelentkező 
minden szombaton este próbál az újjá
élesztett tamburazenekarral. A januári 
sokac ünnepségen (Prero) sikeresen sze
repeltek Baján.

*

Február 22-én ünnepelte 10 éves jubi
leumát a „Mecsek” táncegyüttes. A két
napos találkozón a mohácsi délszláv, az 
egyházaskozári székely, a nagynyárádi 
német és a szebényi együttes lépett fel. 

*
A községi népművelési ügyvezetők fo

kozatosan rátérnek az összefüggőbb és 
alaposabb tudást nyújtó tanfolyamjellegű  
ismeretterjesztésre. Gyűrűfűn 30, Mágo- 
cson 25, Marócsán 112 órából álló számo
lás és helyesírási tanfolyamot; Kákicson 
történelmi; Sellyén irodalmi; Gerényesen 
mezőgazdasági; Görcsönyben, Godisán, 
Pogány községben pedagógiai; Nagydob
szán politikai előadássorozatot szervez
tek.

A tél folyamán a m egye 16 községében 
szerveztek méhészeti tanfolyamot.

*
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A megyei Művelődésügyi Osztály ki
adásában m egjelent dr. Berze Nagy Já
nos: Magyar Népmesetípusok c. néprajzi 
munkája. Megrendelhető Baranya megye 
Tanácsa Művelődésügyi Osztályán. A két
kötetes mű ára 250 Ft. Az összeget a Ba
ranya megye Tanácsa Művelődésügyi 
Osztálya 287-803. sz. OTP számlájára kell 
befizetni.

*

Január 26-án Bolyban nemzetiségi nap 
volt. A nemzetiségi napon részt vett Wild 
Frigyes dr., a Magyarországi Németek 
Demokratikus Szövetségének főtitkára és 
Ognyenovics Milán, a Délszláv Szövetség  
főtitkára. A művészeti bemutatón Boly, 
Versend, Mohács, Nagynyárád és Liptód 
csoportjai léptek fel.

*
A Megyei és Városi Tanács Művelődés- 

ügyi Osztálya szervezésében a MKP meg
alakulásának 40. évfordulója emlékére 
munkásmozgalmi pályázat indult a kö
zépiskolás tanulók részvételével. A pá
lyázaton a város és a megye csaknem va
lamennyi középiskolája részt vett. A be

érkezett értékes anyagot a Baranyai Fü
zetek c. sorozatban adja ki a megyei Mű
velődésügyi Osztály.

*
A M űvelődésügyi Osztály diafilmet ké

szít a megyei képzőművészek legjobb al
kotásaiból. A forgatókönyvet Debitzky 
István írta; a fényképfelvételeket Nagy 
László készítette. A film et kb. március
ban lehet igényelni a megyei és a járási 
könyvtárakban.

*
A képzőművészeti alkotások megszeret

tetése, a műízlés fejlesztése céljából a vi
déken is rendeznek kiállításokat képző
művészeink. A Művelődésügyi Osztály je
lentős támogatásával Szigetváron és Mo
hácson volt ilyen kiállítás.

*
M egyeszerte nagy érdeklődéssel olvas

sák a Népművelés c. tartalmas, színes fo
lyóiratot. Az eddigi előfizetések száma 
449. M ivel a folyóirat nagy segítséget 
nyújt a népművelési munkában, kívána
tos lenne a további megrendelés.
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1, Ivan Ivanov Mangro elvtárs, a bolgár művelődésügyi minisztérium kiküldötte 
a mohácsi művelődési házban. 2. Ibos Ferenc, a művelődésügyi minisztérium fő
osztályvezetője megnyitja a sátorhelyi dalosünnepséget. 3. A mohácsi fúvószenekar 

Sátorhelyen. 4. Zászlókoszorúzás a dalosünnepségen. 5. A pécsi MÁV-énekkar.
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