
19 6 9
"  J Ú N I U S



BARANYAI MŰVELŐDÉS

B A R A N Y A  M E G Y E  T A N Á C S A  V B  
M Ű V E L Ő D É S Ü G Y I  O S Z T Á L Y A  K I A D V Á N Y A



A szerk esztőbizottság tagjai:
BARDI LÁSZLÓ, LIPPENSZKY ISTVÁN, NÁGEL LAJOS, 

PÁKOLITZ ISTVÁN, DR. SZÁNTÓ KÁROLY, 
TÍMÁR IRMA, DR. VARGHA KÁROLY

Szerkesztő:
ANTAL GYULA

A rímlapot rajzolta: 
LANTOS FERENC

A kiadásért felelős: 
BERNICS FERENC 

A Művelődésügyi Osztály vezetője

Szerkesztőség:
Baranya Megyei Tanács VB 

Művelődésügyi Osztálya 
Pécs, Széchenyi tér 9. Telefon: 22—10.

Megrendelhető a szerkesztőség címén



O K T A T Á S  — N E V E L É S

„Emberek, legyetek emberségesek, ez az első kötelessége
tek . . .  Szeressétek a gyermekkort, járuljatok hozzá játékai
hoz, kedvteléseihez, szeretetre méltó ösztönéletéhez!
Van-e közietek, aki nem kívánta néha vissza azt a kort, ami
kor a nevetés mindig az ajkunkon ül, és amikor a lélekben 
mindig béke honol? Miért akarjátok megfosztani ezeket a 
kis ártatlanokat annak a rövid időnek az élvezetétől, amely 
úgyis eltűnik, s attól a becses jótól, amellyel úgy sem tudnak 
visszaélni? Miért akarjátok keserűséggel és fájdalommal 
megtölteni a tűnő zsenge éveket, melyek az ő számukra épp
úgy nem térnek vissza, mint a ti számotokra.. .  Mihelyt 
érezni tudják a létezés örömét, adjátok meg nekik, hadd él
vezzék . . .  Az emberben. . .  az embert kell tekintenünk, a 
gyermekben a gyermeket. . .  Kijelölni mindegyiknek a he
lyét, helyéhez rögzíteni őt, rendet teremteni az emberi szen
vedélyekben ... ennyi, amit jóléte érdekében megtehetünk.”

(J. J. Rousseau: Emil vagy A Nevelésről)
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BÁRDI LÁSZLÓ

1969. — A GYERMEKI JOGOK ÉVE

1959. november huszadikán az Egyesült Nemzetek Szervezetének Közgyű
lése megvitatta a Gyermeki Jogok Nyilatkozatát, s a benne foglaltakat határo
zattá emelte. A tisztes diplomaták, a háborús incidensek, puccsok, válságok ki
ás megmagyarázásának, nagyritkán elsimításának művészei, ezen a napon bi
zonyára egységesebbek voltak, mint valaha. A gyermekek sorsa, jövőjük bizto
sítása nem ismer faji, nemzeti, politikai ellenvetéseket, mert csak rajtunk, fel
nőtteken múlik, hogy mivé lesznek ők, de az is, hogy mivé — nem!

A törődésben és gondoskodásban nem ismerhetünk korlátokat és kivéte
leket: minden gyermek pótolhatatlan értékű egyedi kis világ.

A Nyilatkozat kibocsátásának 10. évfordulója tiszteletére a DÍVSZ mellett 
működő Gyermek- és Serdülőkori Mozgalmak Nemzetközi Bizottságának el
nöksége az 1969-es évet a GYERMEKI JOGOK ÉVÉNEK nyilvánította.

Az idei évben minden eddiginél jobban kell figyelnünk gyermekeinkre, az 
emberiség jövőjére. A gyermekek létfontosságú és alapvető jogainak széles ská
lája összegezetten úgy foglalható össze, hogy a gyermeket megilleti a harmoni
kus testi-szellemi fejlődését előmozdító valamennyi tényező. Ezek biztosítása 
a felnőtt társadalom részéről nem jószándék dolga, hanem kötelező erejű szük
ségszerűség: a gyermek joga részünkre kötelesség!

E feladatot az egyes országok rendkívül eltérő színvonalon látják el. Tár
sadalmi rendszerünk magasabbrendűségét bizonyítja, hogy a szocialista orszá
gokat — a tőkés statisztikai adatok szerint is — a gyermekekről történő gon
doskodás élvonalában találjuk.

így mindenekelőtt a tanuláshoz való jog biztosítása terén állhatunk ki büsz
kén a nagyvilág színe elé.

Így az 5—14 évesek korcsoportjából — ahogyan nemzetközi összevetések
ben a tanköteles korúakat vizsgálni szokás — hazánkban iskolába jár 79%, s 
ebben Európából egyedül csak Írország előz meg minket 88%-kal. Mögöttünk 
vannak olyan magasfejlettségű országok, mint Franciaország (75%), Svédor
szág (70%), Anglia (69%), Svájc (67%), s a legélesebb társadalomkritikával is 
felér az az adat, amely szerint Spanyolország mindössze 22%-os „eredménnyel” 
foglalja el az európai sorrend utolsó helyét (adatok: H. Correa: The Economics 
of Human Resources; Rotterdam 1962.)

Szocialista országokban még a legfejlettebb tőkés országoknál is magasabb 
arányban részesedik a közoktatás a nemzeti jövedelemből: a tanuló gyerme
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kekre, a jövő nemzedék nevelésére — oktatására többet fordítunk, mint bár
mely állam a történelemben.

Tőkés országokban a tanuláshoz való jog biztosításának legfontosabb mu
tatója, a beiskolázás — iskoláztatás mértéke a gazdasági helyzet függvénye. 
Így például a fejletlen országokban, ahol az egy főre jutó nemzeti jövedelem 
átlaga 84 USA $, az alsófokú beiskolázás csupán 22%-os, középfokon meg 2,7%- 
os, s tízezer főnyi lakosságra is mindössze 17 pedagógus jut (adatok: Harbin- 
son—Myers: Education, manpower an economic growth. New York, 1963).

A közelmúltban felszabadult, fejlődő országokban mintegy 700 millió írás- 
tudatlan van, s számuk minden erőfeszítés ellenére is emelkedik, mert a népes
ség emelkedése gyorsabb ütemű, mint az oktatás szervezeti fejlődése. Itt nem
csak az a probléma, hogy a gyermekkorúaknak töredéke jár csak iskolába, ha
nem az is, hogy a rendszerint rövid tanulmányi idő ellenére is igen nagy a le
morzsolódás.

Gyermekeinknek további alapvető joga az egészség. Ehhez hozzáértjük az 
egészségügyi ellátás, a preventív intézkedések és a rendszeres gyógykezelés le
hetőségét is.

Mindaddig, amíg számos latin-amerikai országban tízezernyi emberre jut 
egy-egy orvos, s csillagászati méreteket ér el a csecsemőhalandóság, addig szük
séges harcolni a gyermekek e jogának biztosításáért. Amíg nem tudjuk min
denhol kivívni és realitássá tenni a gyermekeknek a megöregedéshez való jo
gát, addig nem lehetünk saját eredményeinkkel sem elégedettek. Megdöbbentő 
az is, hogy „ . . .  már jelenleg sincs Földünkön 20 év alatti gyermek és ifjú, aki
nek a csontrendszere ne tartalmazná a radioaktív sugárzás roncsoló hulladékát, 
a stroncium 90-et. . . ” (Boldizsár Iván: A túlélés „képlete” című cikke a Nép- 
szabadság 1969. február 9-i számában), önmagunk védelme ürügyén a gyermek 
védelmének kötelezettségét szegjük meg, a jelen állítólagos érdekében a jövő 
valóságos érdekeit sértjük meg helyrehozhatatlanul!

Az egészséges fejlődés egészén belül különös jelentőségű a játék és szóra
kozás lehetőségének biztosítása is. Közhelyszámba megy az a megállapítás, 
hogy gyermekeink megterhelése vetekszik a felnőttekével. Gyakori, hogy pe
dagógusok és szülők is megnemértéssel fogadják a gyermekeknek játék utáni 
vágyát és természetes szükségletét. Szocialista pedagógiánk álláspontja az, hogy 
a játék és a szórakozás a nevelési folyamat egyik láncszeme, amely folyamat 
eredményeképpen a gyermek felkészül a társadalomban való életre. Ahogyan 
ezt Makarenko is megállapítja: „ .. .a gyermeknek szüksége van a játékra. Ezt 
az igényét ki kell elégítenünk, nem azért, mert mindennek megvan az ideje: a 
munkának is, a játéknak is, hanem azért, mert ahogyan a gyermek játszik, 
úgy fog majd dolgozni.”

A szocialista nevelő- és munkaiskola alapvető építőkockáit — az oktatás
nevelést, a termelőmunkában való részvételt, a politikai-közéleti tevékenységet 
és a szabadidő eltöltését — az iskolák egy része nem szervezi egységes tevé
kenységrendszerré, gyakran nem is tekinti a személyiség mindenoldalú fejlesz
tése érdekében elengedhetetlenül összetartozó egységnek. Ennek fontosságára 
már a KISZ KB emlékezetes 1964-es „szabadidős” határozata is felhívta figyel
münket. Ügy érzem, az egészen belül különösen a szabadidő megfelelő eltöl
tésére neveljük hiányosan a tanulókat, szervezésére pedig a pedagógusokat. 
(Ennek a kissé elhanyagoltabb területnek a fellendítéséhez kívánunk hozzájá
rulni a Baranyai Művelődésnek e számával is).

A szórakozás lehetőségének, mint gyermeki jognak a biztosítása ahhoz is
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társul, hogy védelemre van joga az életkorának nem megfelelő kiadványok, fil
mek, rádió- és tv-programok káros hatásai ellen.

A szocialista országok e téren is fölényben vannak, mert kultúrpolitikáju
kat nem a profitérdek, hanem a társadalom egészének az érdekei határozzák 
meg. Ezen kívül elengedhetetlen természetesen a szülők pedagógiai kultúrájá
nak emelése, de a fejlődést veszélyeztető hatások ellen ki kell alakítani a gyer
mekekben is az önálló kritikai érzéket, etikai ítélőképességet is.

A gyermeki jogok biztosítása elválaszthatatlan a felnőttekétől. Ahhoz, hogy 
emberek legyünk és lehessünk, az embernek a mindennapi élet valóságában 
kell kivívnia jogait és szabadságát. Így mindenekelőtt szabaddá kell válnia a 
kizsákmányolás és az éhség nyomorúságától, a tudatlanság szolgaságától, hogy 
képes legyen megérteni a környező világot, képes legyen befogadni, felhasz
nálni és továbbadni az emberiség tapasztalatait, tudását, eszméit, harcának ered
ményeit.

Az elmúlt évet az ENSZ az Emberi Jogok Évének nyilvánította, ezt nyilat
kozatban tette közzé. Hatása nagy volt, tényleges eredménye kérdéses, mert 
elég, ha a vietnami szennyes háborúra, Közel-Kelet permanensen izzó tűzfész
kére, a dél^afrikai fajüldözésre, az észak-amerikai néger gettók felkeléseire 
gondolunk. A helyzetet borúlátóan ítélte meg az UNESCO közgyűlésének 1968. 
október 15-i megnyitásakor a Végrehajtó Testület elnöke, A. dell’Oro Maini is: 
„Ha szétnézünk a nagyvilágban, aggodalommal, sőt riadalommal jegyezhetjük 
meg, hogy a béke útja rögös és hogy az Egyetemes Deklarációban kinyilvání
tott emberi jogokat túl gyakran veszik semmibe, midőn azokat burkoltan meg
sértik vagy lábbal tapossák.”

Szeretnénk remélni, hogy az 1969-es év, a GYERMEKI JOGOK ÉVE sak
kal bizakodóbb értékelésre szolgál majd rá, s ebben a mi törekvésünk, tevé
kenységünk is kellő súllyal szerepel. Tartozunk azzal önmagunknak és az em
beriségnek, hogy a gyermeknek a legjobbat adjuk önmagunkból, mert a jövő 
mindig olyan lesz, amilyenné a jelen társadalma formálja a ma ifjúságát.
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BENKŐ GYULA

AZ ÚTTÖRŐMOZGALOM SZEREPE 
A SZABADIDŐ FELHASZNÁLÁSÁBAN

. A munkaidő rövidítése — írta K. Marx — egyenlő a szabadidő növe
lésével, azaz az egyéniség teljes kibontakozásához szükséges idővel, mely azon
ban ismét mint a leghatalmasabb termelőerő hat vissza a munka termelőere
jére” .

Szocializmust építő társadalmunk fő jellemzője a technikai forradalom, 
mely együtt jár a termelékenység fokozásával, a szabadidő növekedésével. Ezért 
egyre fokozottabb mértékben vetődik fel a szabadidő hasznos eltöltése szerve
zésének kérdése. A gyermekeknél akkor járunk el helyesen, ha figyelembe 
vesszük az életkori sajátosságokat. Ezért az úttörőmozgalomnak és az iskolá
nak kettős feladata van: egyrészt a gyermekek jelenlegi szabadidejének szer
vezése; másrészt a gyermekek felkészítése a jövőre, hogy felnőtt korukban 
öntevékenyen tudják megszervezni saját szabadidejüket.

Mikor tud az úttörőmozgalom és az iskola e kettős feladatának eleget ten
ni? Akkor, ha a pedagógusok, úttörővezetők figyelemmel kísérik a gyermekek 
idejének alakulását és fejlődését, ezzel összefüggésben a gyermeki érdeklődés 
irányát. Akkor, ha olyan lehetőségeket, programokat biztosít az úttörőcsapat a 
gyermekek számára, mely kielégíti igényeiket, a tanulás mellett biztosítja ak
tív pihenésüket, szórakozásukat, testi fejlődésüket, személyiségük sokoldalú 
kibontakozását.

Anélkül, hogy az iskola szerepét, feladatát csorbítanánk, meg kell jegyez
nünk, hogy az úttörőmozgalomnak élenjáró szerepe van a szabadidő szervezé
sében. Adódik ez abból, hogy a Magyar Úttörők Szövetsége politikai tömeg
szervezet, melynek feladata a gyermekek kommunista nevelése, elsősorban a 
tanórán kívüli tevékenység szervezésén keresztül. Ezért fontos politikai kér
désként kell kezelni minden úttörőcsapatban, hogy a gyermekek hol, hogyan és 
mivel töltik szabadidejüket?

A gyakorlati tapasztalatok igazolják, hogy e fontos politikai feladatnak 
csak részben teszünk eleget. Az alapvető problémát az okozza, hogy a szabad
idő értelmezése nem egységes. Egyesek szabadidőnek tekintik a tanítási órán 
kívüli idő egészét, mások csak azt az időt, amit a gyermekek az úgynevezett 
„tétlen” pihenésre fordítanak. A szabadidő nagyon összetett, rengeteg kötött, 
részben kötött, vagy kötetlen elfoglaltságot magába foglaló időmennyiség, ami 
a társadalmi fejlődéssel, az életkorral együtt változik, gazdagodik. Nagymér
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tékben függ azonban a felnőttektől — szülőktől, pedagógusoktól, úttörőveze
tőktől — hogy a gyermekeknek mire van lehetősége. Sokszor az iskola támasz
totta követelmények, — melyek vitathatatlanul egyre nőnek — a szülők részé
ről olyan többlet igényekkel párosulnak, melyek a feltételezett szabadidő nagy 
részét kötötté teszik a gyermek számára és ez a kötöttség elsősorban a külön
órákban jut kifejezésre. Ha elfogadjuk azt, hogy a gyermek számára a tanulás 
jelenti a munkát, akkor érdemes elgondolkozni azon, hogy vajon a napi 10—12 
órai munka nem megterhelő-e a gyermekek számára? Nagyon fontos lenne, el
sősorban a gyermekek szempontjából, a tanulás, mint szellemi munka és a rend
szeres, sokoldalú, elsősorban a szabad levegőn végzett fizikai munka, testedzés 
helyes arányainak kialakítása. Aláhúzza ennek a fontosságát az is, hogy csak 
a testileg is erős, izmos, egészséges ember tudja képességeinek, adottságainak 
legjavát nyújtani.

Találkozhatunk a szabadidő olyan jellegű lekötésével is (elsősorban falun), 
amikor az iskola után odahaza a gyermeki tevékenységet a házkörüli munkára 
korlátozzák. Azt hiszem szükségtelen magyarázni, hogy a szabadidőnek ilyen, 
vagy olyan egysíkúvá tétele helytelen. Biztosítanunk kell minden gyermek szá
mára, hogy a szabadidő egy részét a fiziológiai és családi kötelezettségei kielé
gítésére (étkezésre, alvásra, tisztálkodásra, házimunkára) fordítsa; másrészt 
társadalmi, szellemi és fizikai igényei kielégítésére (tanulásra, művelődésre, já
tékra, sportra és társadalmi munkára) használja fel.

Az úttörőmozgalomnak az iskolával közösen ebben fontos szerepe van. A 
jól szervezett úttörőmunka feltétele a szabadidő célszerű felhasználásának. Saj
nos azonban a gyakorlati szervező munkánk ma még nem terjed ki minden 
gyermekre, és főleg nem veszi figyelembe az egyes pajtások helyzetét, életkö
rülményeit. A vezetők figyelmét általában az aktív gyermekekkel való foglal
kozás köti le, és ez nem egy esetben túlterhelésükhöz is vezet. Ugyanakkor má
sok számára a minimális megterhelés sincs biztosítva. Az úttörőmozgalomnak 
alapvető feladata, hogy az osztályfőnökök család- és gyermekismeretére építve, 
alakítsa ki a megbízatások rendszerét, a gyermekek személyiségre szabott prog
ramját. A kisdobos és úttörőpróba követelményei nagyszerű lehetőségeket biz
tosítanak erre. A szülőknek az ellenőrző munkába való bevonásával el lehetne 
érni, hogy a gyermekek ne csak az őrsi és raj foglalkozásokon tekintsék köve
telménynek a próbában foglaltakat, hanem otthon is. A család, az iskola és az 
úttörőcsapat ilyen irányú munkakapcsolata az alapfeltétele a szabadidő hasz
nos megszervezésének, a helyes életritmus kialakításának.

Soha nem téveszthetjük azonban szem elől, hogy a gyermek életeleme a 
játék. Gorkijt idézve „a játék a gyermek útja a világ megismerése felé, amely
ben él és amelyet megváltoztatni hivatott.” Éppen ezért nem áll jogunkban a 
játéktól megfosztani egyetlen gyermeket sem. Sőt a legkomolyabb úttörő fel
adatokat is játékossá kell tennünk számukra, ha azt akarjuk, hogy ne kötelező 
munkát, hanem önként vállalt feladatot, aktív pihenést jelentsen az a számuk
ra. Ezzel nemcsak a szabadidő célszerű felhasználását segíthetjük, hanem az 
úttörőszervezet tömegkapcsolatának, tekintélyének további növelését is.

Ma már az úttörőszervezet kétségtelenül kivívta a társadalom elismerését. 
Mindez elsősorban azoknak az úttörővezetőknek — pedagógusoknak, ifiveze
tőknek — köszönhető, akik határtalan lelkesedéssel szervezték és szervezik ma 
is a gyermekek tevékenységét — kulturális, sport, társadalmi munka-akcióit.

Vannak azonban még tennivalók. Megyénkben az úttörőcsapatok egy ré
sze nyárra nem tervez semmiféle programot, holott ez az időszak nagyszerű le-
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he tőségeket kínál a nevelőmunka számára. Az utolsó tanítási óra után szinte 
„kitágul” a gyermekek környezete, melynek nagy hatása van a gyermekekre. 
Ez az az időszak, amikor a gyermek a legtöbb szabadidővel rendelkezik, ugyan
akkor a legkisebb a pedagógiai szervezettség, a pedagógiai irányítás. Sokszor a 
gyermekek időtöltésének tartalma és formája attól függ, hogy milyen a gyer
mekek igénye, akarata, felkészültsége és mire vannak otthon lehetőségei. A vá
gyak, tervek nem egyszer azért fulladnak az unalom mocsarába, vagy azért vál
tanak ki ellentétes eredményt, mert a megvalósításhoz nincsenek meg a lehe
tőségek, a feltételek. Szükséges tehát, hogy mi felnőttek többet törődjünk a 
nyárral, a gyermekek nyári szabadidejével. Szervezzünk még több tábort, or
szágjáró kirándulást, túrát, nyári sportversenyeket, őrsi vagy raj összejövete
leket, segítsük a gyermekeket, hogy vágyaik teljesüljenek.

Mindez szükséges ahhoz, hogy gyermekeink többet tudjanak, boldogabbak 
legyenek, jobban felkészüljenek a felnőtt korra, okosabban ki tudják használni 
a gyermeki évek minden lehetőségét, — a nyári szünidőt is —, mint elődeik. 
Ez ma igénye a társadalomnak, az iskolának, de magának a gyermeknek is.
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VÁRNAI ZOLTÁN

AZ ÜTTŐROSZERVEZETEK FELADATAI A KISEGÍTŐ ISKOLÁKBAN

A kisegítő iskolákban és — tagozatokban működő úttörőszervezetek pozi
tív hatása, a nevelés területein mutatkozó nagy jelentősége minden gyakorló 
gyógypedagógus előtt ismeretes.

Nevelésünknek nincs olyan területe, amit az úttörő munka sajátos módsze
reivel, tevékenységi formáival ki ne egészítene. Az iskolai és a mozgalmi neve
lés harmonikusan kiegészíti egymást és tulajdonképpen csak e kettő ad kerek 
egészet. A két területen folyó, de azonos célú nevelési munkánk alapvető fel
adata, hogy társadalmunkba hasznosan beilleszkedő szocialista embert formál
jon. Az előbb említett „kiegészítő” tevékenységen túl éppen ennél a sarkalatos 
pontnál jelentkezik a mozgalmi nevelés jelentősége, tanulóink társadalmi re
habilitációjához ez nyújt segítséget.

A szervezeti élet, az úttörő-megbízatások, az iskolai rendezvényeken való 
aktív közreműködés, a táborozások, a szakköri munka mind-mind az életbe való 
zökkenőmentes beilleszkedést szolgálja. Növendékeinkben elsősorban az úttö
rőcsapatban végzett tevékenységek révén erősödik az a tudat, hogy ők is hasz
nos tagjai a társadalomnak, és az ő munkájukra is számít az emberi közösség.

Az elmúlt tanévekben az alábbi szempontok alapján vizsgáltam úttörőszer
vezeteink munkáját:
1. Milyen a viszony az úttörőcsapat és az iskola között? Az iskolavezetés milyen 

támogatást nyújt a csapatoknak, illetve mennyiben veszi igénybe ezek segít
ségét az intézmény nevelési munkájában?

2. Hogyan valósul meg az életre nevelés, a társadalmi rehabilitáció az úttörőcsa
patok munkájában? Nyújt-e segítséget a szervezet a munkábaállítás, az életbe 
való beilleszkedés nehézségeiben?

3. A szakkörök mennyiben segítik a fenti célt, munkatervük, végzett munkájuk 
alapján alkalmasak-e erre?

Értékelésem kizárólag a debilis gyerekekre vonatkozik. Külön kérdéskomp
lexumot vet fel annak meghatározása, hogy az imbecillis gyerekek bevonha- 
tók-e a munkába, és ha igen, milyen mértékben?

A vizsgálat főbb tanulságai:
1. Az iskolák és az úttörőcsapatok kapcsolata szoros, munkájuk koordinált. Az 

iskolavezetés mindenütt támogatást nyújt a csapatoknak, ennek ellenében vi
szont követelményeket is támaszt tevékenységükkel szemben. Azon túl, hogy 
az iskolai ünnepélyek rendezését a csapatokra bízza, a nevelési munka leg
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különbözőbb területein jelentkező problémák megoldásában is igényli segít
ségüket. A jótanulási, a takarékossági mozgalom, a társadalmi munkák mo
torja az úttörőcsapat. Jelentős az a segítség, amit az intézmények belső rend
jének, fegyelmének kialakításában és megszilárdításában, a tiszta, egészséges 
környezet megteremtésében és megóvásában nyújtottak a csapatok. 
Kiemelkedő volt az a munka, amit a honvédelmi nevelés, a hazafiasságra ne
velés területén végeztek úttörőcsapataink. A „Vörös zászló hőseinek útján”- 
mozgalom, a „Három tavaszt ünnepiünk” ünnepségsorozata, az „Auróra ak
ció” , a raj és az őrsi foglalkozások anyagának kiválasztása és feldolgozása 
szolgálta ezt a célt. Növendékeinkben kialakult és rögződött' a szocialista ha
za, a honvédelem, valamint a barát és ellenség fogalma. A Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom 50. évfordulójának megünneplésére alaposan felké
szültek csapataink. Az egyes városi és területi ünnepségek lebonyolításában 
is szerepet vállaltak. Az ünnepélyes csapatgyűléseken kívül szovjet hősi em
lékművek megkoszorúzása, nyilvános szakköri ülések és kiállítások, veterá
nokkal való találkozások szervezése stb. jelezték a gondos felkészülést. Csapa
taink a Magyar Úttörők Szövetsége által meghirdetett mozgalmi feladatok 
alapján végezték és végzik munkájukat. Mindenütt igyekeztek valamilyen 
formában eleget tenni a próbakövetelményeknek. Nem volt egységes azon
ban e próbakövetelményeknek a pajtások értelmi szintjéhez való viszonyí
tása.
Egységes követelményrendszer híján minden csapatvezető önmaga, a többi 
hasonló csapattól elszigetelve határozta meg az úttörő próbák követelményeit. 
Ezért több esetben furcsa helyzet állt elő. Csak egy kirívó példa a sok közül: 
A próbakövetelmények irodalmi művek olvasását írják elő. Amíg az egyik 
csapatnál egy meglehetősen hosszú ifjúsági regény olvasása szerepelt követel
ménynek, addig a másiknál, ugyanolyan szintű próba anyagában mindössze 
alig fél oldal terjedelmű népmese szerepelt.

2. Az életre való felkészítés, a társadalmi rehabilitáció mindenütt szerepel a csa
patok munkatervében. Szakköri foglalkozások, üzemlátogatások, a csapat és 
a testvér KISZ-szervezettel való kapcsolat kiépítése, a végzett növendékek 
munkábaállításának intézményes segítése mind ezt a célt igyekezett szolgálni. 
Sajnos a munkatervek felsorolt pontjai inkább csak formálisak voltak, gya
korlati megvalósításúit nem volt teljes és megnyugtató. Elsősorban a KISZ- 
szervezetekkel való kapcsolat kiépítésére, tanulóink munkábaállításának se
gítésére gondolok.
Komlón a kisegítő iskola Taksonyi József úttörőcsapata és a Komlói Víz- és 
Csatornamű Zalka Máté KISZ alapszervezete kötött egymással „együttmű
ködési szerződést” , melyet az iskola részéről az igazgató és az úttörővezető, a 
vállalat részéről pedig a vállalati igazgató, a párt- és a KISZ-titkár írt alá. A 
megállapodás időrendi sorrendben tartalmazza a két szervezet által vállalt 
kötelezettségeket:
A KISZ-szervezet vállalja, hogy
— „rendszeresen részt vesznek az úttörőcsapat nagyobb megmozdulásain,
— az alapszervezet ünnepélyesebb összejöveteleire meghívják az úttörőket, 

ezek ünnepélyesebbé tétele érdekében rövid kultúrműsorok tartására ké
rik fel őket,

— folyamatosan biztosítják a tanulók rendszeres üzemlátogatását. Ezzel a 
végzős tanulók pályaválasztását, munkára nevelését kívánják segíteni,

— az úttörőcsapat nyári táborozásán az alapszervezetet két KISZ-tag képvi-
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seli, és mint ifivezetők segítik a nevelőket,
— az alapszervezet által megrendezésre kerülő kirándulásokra, túrákra az 

úttörőket meghívják,
— a csapat hulladékgyűjtését oly módon segítik, hogy vállalati gépkocsit biz

tosítanak az összegyűjtött hulladék elszállítására,
— a munkaórákra nyersanyagot biztosítanak,
— vállalják az iskola kisebb javítási munkáinak elvégzését,
— az úttörők év végi jutalmazására pénzösszeget biztosítanak,
— egy nyolcadik osztályt végzett tanuló vállalatuknál történő elhelyezkedé

sét biztosítják.”
Az úttörőcsapat ezzel szemben vállalja, hogy
— „a KISZ-szervezet ünnepélyesebb taggyűlésein kultúrműsorral közremű

ködnek,
— köszöntik a testvér alapszervezetet március 21-én,
— a sikondai strand környékének parkosításában részt vesznek,
— a KISZ-tagokkal közös társadalmi munkát végeznek.”
Sajnos a többi csapatnál már kevésbé tapasztalható a két szervezet közötti 
szoros, baráti és főleg folyamatos együttműködés. A végzett növendékek el
helyezkedésének támogatása is csak kis mértékben valósult meg. A pályavá
lasztásban tanácsot adnak, ismertetik az elhelyezkedési lehetőségeket, de 
konkrét segítséget a munkábaállás nagy problémájában csak szórványosan 
nyújtottak. A KISZ-szervezetekkel kötött megállapodásokból mindenütt 
hiányzott az iskolát elhagyó tanulók támogatása, „utógondozása” .

3. Minden csapatnál több szakkör is működik. Ezek zöme barkácsoló-, ezermes
ter-, ének-, rajz- stb. szakkör.
A kisegítő iskolák felsős tanulói számára már olyan szakköröket kell szervez
ni, amiben egy-egy szakma területén kapnak alaposabb képzést és szereznek 
jártasságot. Van ilyen példa is: A pécsi intézetnél komoly eredményt mutat
nak fel a szőnyegszövő szakkör tagjai, nem egy elkészített munkájuk való
ságos remekmű.
Ugyancsak hasonló eredményességgel dolgoztak a mohácsi csapat kézimunka 
szakkörének tagjai is. A gyakorlottabb pajtások kezéből kikerült hímzések 
utat találhattak volna — csak úgy, mint a szőnyegszövők esetében — a házi
ipari boltokba is.
Hiányos lenne ide vonatkozó mondanivalóm, ha nem említeném meg azokat 
a szakköröket, amiket debil növendékeink eredményesen tudnának felhasz
nálni gyakorlati életre való felkészülésükhöz. Ezek egyrésze a legújabb ren
delkezések szerint csak társadalmi erőből szervezhető, költségvetésbe nem le
het betervezni.
Főleg a lányok számára igen kiválónak tartom a kisgazdaasszony szakkört. 
Ennek keretében számos olyan ismeretet szereznek, amit később önálló éle
tük vezetésénél eredményesen fel tudnak használni.
Ipari jellegű szakkörök közül, az említett szőnyegszövő és kézimunka szakkö
rön kívül, a szalma-, háncs- stb. fonó, kosárkötő-, kefekészítő-, esetleg könyv
kötő szakkör, valamint az ezekhez hasonló más, kevés technikai felszerelést 
igénylő, könnyen beszerezhető anyagokat felhasználó szakkörök szervezését 
tartom a legcélravezetőbbnek.
Mezőgazdasági jellegű szakkörök közül a növénytermesztő-, növényápoló-, 
gyógynövény gyűjtő-, gomba tenyésztő-, méhész-, selyemhernyó-, nyúl-, ba
romfi- és más kisállattenyésztő szakkör indítása lenne a legcélravezetőbb.
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A felsorolt mezőgazdasági szakköröket csak úgy, mint az ipari szakkörök egy 
részét, a helyi termelőszövetkezettel, állami gazdasággal együttműködve le
hetne megszervezni.
Az említett szakkörökön kívül minden bizonnyal még sok más lehetőség vár 
kiaknázásra, a helyi adottságoktól függő variánsok nagy száma szinte lehe
tetlenné teszi a teljes felsorolást.
Az eddigieknél lényegesebben többet kell foglalkoznunk szakköreink problé
máival, hiszen a gyakorlati készségek és képességek fejlesztésén túl az eset
leges életpálya legfőbb előkészítői. Kiegészíti iskolai munkánkat, de egészen 
más jellegű foglalkozási forma, mert a szakköri tevékenység a tanóráktól el
térő módszereket kíván. A sikerélményeken keresztül tanulóink éppen a 
szakköri foglalkozások során érezhetik leginkább, hogy ők is hasznos tagjai 
lesznek társadalmunknak.
A szakköri tagság nem lehet csak a jól tanulók kiváltsága, minthogy társadal
munk építésén nem csak a legkiválóbbak munkálkodnak.
Ha növendékeink a szakkörökben tanultakat a gyakorlati életben is haszno
sítani tudják, vagy esetleg ez éppen megélhetésük alapját képezi majd, ak
kor a szakkör munkája, úgy hiszem, eredményes.

Végezetül jogosan merülhet fel a kérdés: melyek lennének azok a felada
tok, amelyek megoldásra várnak úttörőcsapatainknál?

1. Elérni, hogy csapatainknál ne csak munkatervi pont legyen az életre va
ló felkészítés és a társadalmi rehabilitáció szolgálata. Ennek érdekében meg 
kell teremteni a testvér KISZ-szervezettel való szoros kapcsolatot; rögzíteni a 
közös tennivalókat.

2. A testvér KISZ-szervezettel közösen, a végzett tanulók számára megke
resni az elhelyezkedési lehetőségeket, intézményesen segíteni a növendékek 
munkába állítását, szükség esetén a KISZ-szervezeten keresztül támogatni őket 
munkahelyükön felmerülő problémáik megoldásában.

3. A kölcsönösség elve alapján minden úttörőcsapatnak meg kell keresnie 
a módot, amivel viszonozhatja a KISZ-szervezet segítségét, nehogy a két szer
vezet közötti viszony egyoldalúvá váljék.

4. Elsősorban azokat a szakköröket kell fejleszteni, amelyek az előbbiek
ben említett cél megvalósítását szolgálják. Meg kell keresni annak lehetőségét, 
hogy a szakkörökben készült kifogástalan munkadarabok rendszeres jövedel
met biztosítsanak a szakkör, illetve annak tagjai számára. Helyes lenne, ha az 
ügyesebb szakköri tagok az iskola elhagyása után tovább is értékesíthetnék 
„termékeiket” . Ennek érdekében javaslatot kell tenni a KISZ irányításával mű
ködő Csökkent Munkaképességűekkel Foglalkozó Irodájának, hogy a fogyaté
kos fiatalok számára szervezzen háziipari szövetkezetét, akár központi műhe
lyek megteremtésével, akár pedig a bedolgozó rendszer felhasználásával. E szö
vetkezet és a szakkörök munkájának koordinálásával óriási lehetőségek nyílná
nak iskoláinkat elhagyni kényszerülő tanulók számára. Ily módon a szakkörök
ben tanultak révén állandó rendszeres jövedelemhez jutnának.
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PÉNTEK KAROLY

JÁTSSZUNK!

Sok szó esik mostanában az életritmus felgyorsulásáról, gyermekeink túl
terheléséről. Szenvedélyes viták hangzanak el, de az előbbrelépés egyelőre nem 
megnyugtató. Az iskola követel, a szülő parancsolgat — esetleg kér — az isko
lás-gyermek pedig dolgozik, dolgozik. S mind a két „fél” elvárja, hogy maximá
lisan teljesítse a feladatot a tanuló. Az esetleges gyengébb teljesítményt „bün
tetés” követi. — „természetesen” . Kedves szülők, nevelők, — egyáltalán — fel
nőttek, kérdem én, helyes ez?

Mi felnőttek idézzük elő a gyermekeknél azt a rengeteg konfliktust, amik
kel bizonyos idő után újra mi „ütközünk” . Merevségünk, lassúságunk, néha fan
tázia-szegénységünk stb. is segíti az egyén, és közösség negatív személyiségje
gyekkel való gazdagodását. Állandóan a kötelesség szót hangoztatjuk, s elfelejt
jük, hogy a gyermeki lélek nagyon érzékenyen reagál, minden „keménykedés
re” . A gyermek igazságot igényel, még a kényesnek ítélt kérdés esetében is.

Az igazság megköveteli, hogy bevalljuk: a gyermekek nagy százaléka leg
alább annyit dolgozik, mint mi felnőttek. Tehát csínján kell bánnunk azzal a 
dorgálással, amely több esetben — talán — nem is jogos. Kérem ne értsék fél
re, nem a minden áron való gyermek-védelem szól belőlem, csak nagyobb meg
fontolást, több megértést, mélyebb gyermekismeretet kérek minden felnőttől.

A gyermeki világ megismerése után felvetődik a probléma, hogy az állan
dóan tevékenykedő gyermek fiziológiai és idegi fáradtságát hogyan lehetne fel
oldani?

A feladatot két helyen, az iskolában és otthon is meg kell tenni. Az isko
lában az órákon való állandó figyelemkoncentrálás miatt és egyéb hatások kö
vetkeztében nagyfokú a tanulókra való idegi ráhatás. Ha az órák közti szünet 
nem ellensúlyozza ezt az idegmunkát, feltétlenül idegi túlterheléshez vezet. A 
gyermeknek belső indítékból adódóan mozgásigénye van. Az órán „kénytelen” 
nyugodtan ülni, figyelni, szerepelni. A szünetben ez a mozgáséhség hatványo
zottan jelentkezik. „Ha valamilyen ok (pl. helyszűke) miatt ezt nem engedhet
jük meg, akkor szoktunk a rendetlenkedőkkel szemben büntetést alkalmazni. 
Valószínű, hogy minden pedagógus, aki olyan iskolában tanít, ahol szünetek 
alatt a szaladgálás tilos, és a gyermekeknek párosával, csendben és rendben sé
tálni kellene, tisztában van azzal, hogy milyen meddő küzdelmet folytat e kö
vetelmény érvényesítéséért, a fegyelemért. (Dr. Baróczy Róna—Dr. Putnoky Je
nő: Tanulás és motiváció.) Az oktatás egyik fontos alapfeltételét képtelen biz
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tosítani a nevelő az óráján ha a tanulók a szünetet nem megfelelő módon hasz
nosították. „A pedagógusnak nem arra kellene felfigyelnie, aki sokat ugrándo
zik, „rosszalkodik” , hanem ellenkezőleg: éppen arra kellene magyarázatot ke
resnie, hogy ez vagy az a gyermek miért nem élénk, miért nem szaladgál a szü
netekben. (Dr. Baróczy—Dr. Putnoky: Tanulás és motiváció). A játék a mozgás, 
mindenkor friss, tiszta levegőt igényel, tehát amikor csak tehetjük, vigyük ki 
a gyerekeket az udvarra. A szolgálatos nevelő szervezze meg az óraközi játékot. 
A játékkal felfrissül a gyermekhad s az órán újra aktívabb, lelkesebb, eredmé
nyesebb munkát végez.

A játék, a fejlődésben lévő szervezet természetes szükséglete, segítségével 
ismeri meg a gyermek a világot, fejlődik jelleme, személyisége.

Ne tekintsük jutalomnak a játékot, több annál!
A játék nem büntetési eszköz, kedves nevelők és kedves szülők! Érdemes 

a játszó gyermekeket figyelni, szeretettel irányítani tevékenységüket, hisz já
ték közben ismerjük meg igazi énjüket. Amikor elfeledkeznek a környezetről 
s „ . . .  százan, ezren Labdát vernek víg — feledten,. . (Ady Endre: Dalok a 
labdatérről).

Tegyük lehetővé, hogy gyermekeinknek a napi szükséges játékalkalmuk 
meglegyen. Szerepeljen a napirendben, mint a tanulás, meg az étkezés. E téren 
nagy feladat hárul a nevelőkre, hisz több esetben a szülőt is meg kell győzni, 
hogy a túlterhelés okozta időhiányt jobb, ésszerűbb munkamegszervezéssel — 
napirend — és szükséges „idegi-zsilipek” optimális időközönkénti játékkal való 
működésbehozásával csökkenteni lehet. Szükséges az otthoni munkának is a 
szigorú megszervezése, beosztása a napirend betartása.

Nem múlhat el egy nap sem úgy, hogy ne játsszon a gyermek.
A közelmúlt felmérései bizonyították, hogy gyermekeink nem játszanak 

eleget, s nem mindig szerencsés a játék-kiválasztásuk sem.
Szükséges bizonyos fokú — jó érzékkel történő — felnőtt irányítás, befo

lyásolás. Ez a szülők és nevelők együttes kötelessége.
A játék motiváló hatását jobban ki kell használni.
Kovács György: Gondolatok az alkotójáték irányításához c. munkájában a 

következőket írja: „Napjainkban (1963) a gyermekek játéktémáinak 70—80%-a 
nyolc-tíz játéktémára vonatkozott ugyan, de így is kevés, nem biztosít változa
tosságot” .

Óralátogatásaimkor végzett felmérések, elbeszélgetések arról győztek meg, 
hogy ez az általános iskolában is probléma — ha nem is ilyen komoly.

Mikor, mit játsszanak gyermekeink?

A gyermekek mozgás-igénye meghatározza a választ: Sokat, amikor csak 
alkalom kínálkozik! Óraközi szünetekben, úttörőfoglalkozásokon, tavaszi-nyári 
szünetekben, kirándulásokon stb.

Télen is hasznosabb szabadtéri játékkal tölteni az időt, mint osztályterem
ben teremjátékot játszani (Elhasznált levegő, por). A nevelők helyesen teszik, 
ha a foglalkozások zömét — ha engedi az idő — télen is kint tartják, sok moz
gással.

A szakemberek a leghasznosabbnak a mozgásos játékokat tartják, s nem 
minden ok nélkül. Kielégítik a gyermekek mozgáséhségét. Fejlesztik a rész
vevők fiziológiai és pszichológiai képességeit, sokoldalúan hatnak a gyerme-
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ékekre, alkalmassá teszik őket a nagyobb munkavégzésre és kiegyensúlyozott
ságot biztosítanak.

A mozgásos játékok közül a labdajátékok a legkedveltebbek.
Aránylag hamar elsajátíthatók, s gyors örömérzethez vezetnek, ami von

zóvá teszi őket a tanulóknál. A tanulók igen kedvelt játékai a sor- és váltóver
senyek is. Sokrétűségük, változatosságuk, természetük miatt még a szakemberek 
— edzők — is szívesen felhasználják, és a felnőtt játékosok is szívesen játsszák 
(labdarúgók, kézilabdázók stb.)

Hasznosak — és nagyobb népszerűséget érdemelnének, a különböző népi 
játékok is.

Az ország egyes helyein pl. szívesen játsszák a különböző métákat (Vár
méta, Fészekméta, Hosszú méta).

A vízijátékok fontosságát, hasznosságát mindenki ismeri.
A gyermekek nagyon szeretik, hisz felüdítenek és mégis kemény küzde

lemre serkentenek. Hozzászoktatják a tanulókat a vízhez, a vízben való moz
gáshoz. Az úszóoktatás „előiskolái” , ha helyesen alkalmazzuk őket.

A gyermek és játék elválaszthatatlan egymástól!
Kedvettessük, szerettessük meg még jobban a játékokat a gyermekkel, 

hisz általuk nemesedik, edződik egyéniségük. Barátokra tesznek szert. Megis
merik a világ bonyolultságát, környezetüket és a tevékeny emberi közösséget.

„Mennyi fiú! Játék és feladat 
többel összehozott pár hét alatt, 
mint addig évek.

(Szabó Lőrinc: Egérfogó)
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DR. BALLÉR ENDRÉNÉ

AZ o l v a s t a t As  s z e r e p e  a z  ö n á l l ó
GONDOLKODÁSRA NEVELÉSBEN

A korszerű oktatás szükségessége, a tudomány fejlődésével való együttha- 
ladás problémája állandóan visszatérő témája a folyóiratoknak, újságoknak, s 
különösen az iskolai értekezleteknek. De szükségességét elsősorban a „gyorsuló 
idő” veti fel, kívánja meg.

Milyen a korszerű oktatás? „Van egy széles körben elterjedt félreértés az 
ismereteket tartalmazó könyvek természetét illetően. Sokak szerint az ilyen 
könyvek arra valók, hogy tartalmukat fejünkbe gyömöszöljük. Azt hiszem, en
nek inkább az ellenkezője igaz. A könyvek azért vannak, hogy a tudást bennük 
tartsuk, míg fejünket valami okosabbra használjuk. A könyvek valószinűleg 
jobban meg is felelnek az elraktározás funkciójának. Ami engem illet, fejem
ben minden lexikális tudásnak pár hét a felezési ideje. Ezért az ismereteket 
értékmegőrzés céljából a könyveknek és könyvtáraknak engedem át, jómagam 
inkább halászni megyek, olykor halra, olykor jó tudásra.” (Szentgyörgyi Albert)

A korszerű oktató-nevelő pedagógus az ismeretnyújtás mellett a tanuló
kat önálló gondolkodásra, készségeiknek és hajlamaiknak megfelelő öntevékeny 
művelődésre neveli. Ennek az öntevékenységre, önálló gondolkodásra való ne
velésnek az egyik legközvetlenebb eszköze a könyv. Ha hozzáértéssel irányítjuk 
a tanulót olvasmányainak megválasztásában, ha ismerjük egyéniségét és ér
deklődési körét, akkor szinte észrevétlenül jut el a tanulástól az önálló ismeret- 
szerzés élvezetéig. Az olvasottság fogalma néhány évtizeddel ezelőtt még azonos 
volt a fontosabb szépirodalmi művek ismeretével. A tudományos-technikai for
radalom ezt a szemléletmódot alaposan megváltoztatta. Hiszen a ma vagy hol
nap megszerzett diploma gyorsan elavul, ha csak a jegyzethez, ill. a vizsgákhoz 
összeszedett tudásanyag áll mögötte, s ehhez nem társul egy olyan készség sőt 
szükséglet, hogy tulajdonosa a szakirodalom segítségével, képességeihez mérten 
lépést tartson a tudomány fejlődésével.

Tehát az olvasásra nevelés egyéni- és társadalmi szükségszerűség. De az 
olvasásra, az önálló ismeretszerzésre való igény nem alakul ki az emberben 
egyik napról a másikra. Ezt nekünk pedagógusoknak kell kimunkálnunk, s már 
az általános iskolában hozzá kell kezdeni. Hegedűs Géza mondja egyik köny
vének előszavában: „A  könyv megszeretése, az olvasás legyen életforma. Ha az

*  Részleteik a szerző díjnyertes pályaművéből.
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ember nem olvas, legyen hiányérzete! De ennek az életformának a kialakítá
sához hosszú út vezet.”

A gyerekre ható három nevelési tényező: a család, az iskola és az ifjúsági 
szervezet közül itt az iskolára hárul a legfontosabb feladat. Igaz, az előnyös csa
ládi környezetből kikerült gyerek, aki szinte a könyvek közt nőtt fel, otthon is 
kap ösztönzést az önművelésre. De még az ő esetében is, és még inkább a hát
rányos helyzetű tanulók esetében az önálló ismeretszerzésre, az olvasás által 
való önművelésre nevelni tudatosan, rendszeresen, a szükséges fokozatokat be
tartva, a tanuló képességeit, érdeklődési körét figyelembe véve csak az iskola 
képes. Itt van meg a mód az igény felkeltésére és kielégítésére is. Itt nyílik le
hetőség a fejlődés figyelemmel kísérésére, az igények tervszerű fokozására. Az 
iskola teremti meg a lehetőségét annak is, hogy az ösztönzés a sikeröröm ha
tására megsokszorozódjék, hiszen a tanórák a bizonyításra is módot adnak. Mert 
ha a pedagógus felhívja a tanuló figyelmét a tananyaggal kapcsolatos műre 
— vagy ha a tanuló önként jelentkezik a már előre megszerzett ismerettel — 
akkor meg kell adni a lehetőséget arra is, hogy a tanuló az osztály előtt beszá
molhasson az olvasottakról. S itt jutottunk el az iskolai könyvtárak fontosságá
hoz. Ebben az esetben nem a könyvtáron, hanem az iskolain van a hangsúly. 
Ez nem csak könyvtárügy, hanem a pedagógia területe is.

Sok általános- és középiskola érvel azzal, hogy miért vesződjék szegényes 
iskolai könyvtára állományával, amikor a város vagy község kitűnő közkönyv
tára szinte csábít esztétikus berendezésével és gazdag állományával az olva
sásra. A tanulók zöme tagja is a közművelődési könyvtárnak. Más iskolák a 
gyerek magánkönyvtárának gyarapításával gondolják megoldani az olvasásra 
való nevelést. Miért nem nyújt megoldást egyik könyvtár sem? Azért, mert itt 
nem egyszerűen olvasásra nevelésről van szó, többről: önálló ismeretszerzésre 
való nevelésről, egy készség kibontakoztatásáról, hogy olyan embereket enged
jünk ki az életbe, akik tudnak önállóan gondolkodni, akik 30, 40, 50 éves fej
jel is tudnak majd tanulni, mert az iskola óta létszükségletük a tanulás. Ezt 
a szükségletet az iskolai könyvtár tudja jól megalapozni, szigorúan a tananyag
hoz igazodó könyvállományával és a tanulók személyiségének megismerésével.

A közkönyvtárakkal szemben nem is léphetünk fel ilyen igénnyel. Azok
nak már a gyűjtőkörük is más: az a céljuk, hogy lépést tartsanak a könyvki
adással, s elsősorban olyan könyveket vásárolnak, amelyekre a felnőtt olvasó 
tart igényt. Állománygyarapításukat nem az iskolák szükséglete szabja meg.

Amikor a megjelent tantárgyi bibliográfiákkal felkerestem a megye egyik 
jól felszerelt járási könyvtára igazgatóját és megkérdeztem, az itt felsorolt mű
vek közül melyiket és hány példányban vásárolná meg, azt a választ kaptam, 
hogy a kémiához például a bibliográfiának legfeljebb az egyharmadát, de azok
ból is csak egy-egy példányt. Egy másik esetben tanúja voltam, amikor a ta
nuló Arany: Toldi estéjét kérte a Megyei Könyvtárban. A könyvtáros — nagyon 
helyesen — azt válaszolta: „Ez kötelező olvasmány, kérje az iskolai könyvtár
ban! Nekünk csak néhány példány van belőle.”

Tehát azokból a művekből, amelyek az iskolai könyvtár törzsállományát 
kell, hogy alkossák, a közkönyvtárak alig vásárolnak. Ez természetes, hiszen 
nekik más a feladatuk.

A korszerű oktatás követelményének eleget tenni csak az iskolai könyv
tárak segítségével lehet. A közkönyvtár olvasóvá nevel. Az iskolai könyvtár is 
nevelhet olvasóvá, de elsődleges célja: megtanítani gondolkodva tanulni. A 
„másfajta” oktatás és a „másfajta” tanulás, a korszerű követelményeknek ele
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get tevő iskolai munka egyik legfontosabb eszköze. De természetesen ezt az esz
közt használni kell!

Értelmes használatához nagy segítséget nyújtanak a tantárgyi bibliográ
fiák, amelyek osztályokra bontva, sőt ezen belül még az egyes anyagrészeket is 
figyelembe vevő tagolással ajánlják a tanórai vagy otthoni felhasználásra al
kalmas szakirodalmat. Ezzel nemcsak a könyvtár gyarapításához adnak nél
külözhetetlen segítséget, hanem a tanár munkáját is megkönnyítik. Sajnos, 
nem veszik eléggé igénybe sem az iskolák, sem az egyes szaktanárok ezt a se
gítséget. Ennek illusztrálására említem meg, hogy a bibliográfiák megjelenése 
után fél évvel a szigetvári járásban egyetlen iskola volt — az almamelléki — 
amelyik ezek alapján állította össze a könyvrendelését. A legtöbb helyen meg 
sem vásárolták.

Milyen fokozatokon keresztül valósulhat meg a tanulók olvasmányainak be
építése — tehát a korszerű oktatás egyik feltétele — az iskolában?

Első lépés: az iskola a bibliográfiák anyagát és a tanulók létszámát figye
lembe véve vásárolja meg a szükséges könyveket az egyes tantárgyakhoz, meg
felelő példányszámban.

A legújabban megjelent bibliográfia még azt is közli, hogy pl. egy osztott 
iskolában kb. 820 féle műre van szükség (a példányszám az osztályok létszá
mától függ) ahhoz, hogy az iskolai könyvtár a korszerű oktató-nevelő munka 
teljes értékű segítője lehessen. S a beszerzendő műveket is felsorolja.

A második lépés: A könyvtár gondos kezelése, hogy az mind a tanulóknak, 
mind a nevelőknek a rendelkezésére álljon.

A harmadik: A nevelők ismerjék iskolájuk könyvtárának anyagát, (kata
lógusok szerepe!) Már a tanév elején építsék be az olvastatásra szánt művet 
a tanmenetükbe. (Az volna az ideális, ha ezt az igazgatók és a szakfelügyelők 
is megkívánnák.)

A negyedik: A nevelő időben hívja fel a tanulók figyelmét, keltse fel — 
esetleg egy korábbi anyagrésszel összefüggésben — érdeklődésüket a mű iránt. 
Természetesen, ilyenkor elsősorban a tantárgy iránt különös érdeklődést mutató 
tanulók jöhetnek számításba, hiszen nem kívánhatjuk meg, hogy minden ta
nuló minden tantárgy szakirodalmát tanulmányozza. De — különösen a tehet
ségesebb tanulók közt — mindegyik tantárgynak legyen meg a maga „tudós” 
szakcsoportja. Ez azért is fontos, mert egyik célunk az is, hogy a tanuló örömet 
találjon a feladat, az ismeretszerzés ilyen formájában, s ne feladott leckeként 
kezelje elsősorban, hanem szinte ő maga igényelje.

Az ötödik: Az órába beépített beszámolót, megnyilatkozásokat értékelje, ju
talmazza.

Ez a módszer nemcsak új anyag közlő órán valósítható meg, hanem össze
foglaló órán is, ahol az olvasottság éppen az anyag új szempont szerint történő 
feldolgozását teszi lehetővé.

Mi lesz az ilyen jellegű munkának az azonnal tapasztalható eredménye?
— A tanuló tudása bővül, az ismeretek szintjéről a tudás szintjére juthat el.
— Ezt a többletet átadta társainak is.
— Megismerte az önálló ismeretszerzés örömét, s az bizonyára további 

ilyen jellegű munkára serkenti.
— Mások, esetleg gyengébb tanulók is kedvet kapnak az olvasásra, először 

talán csak a jegyért, de később már nekik is igényükké válik.
Az ilyen formában történő olvastatás nem vezethet túlterheléshez. Hiszen 

nemcsak az akkor tárgyalásra kerülő anyagot mélyíti el vele a tanuló, hanem
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egy — esetleg később sorrakerülő — tananyag elsajátításának az útját rövi
díti meg vele, s a szakirodalom olvasásával szinte észrevétlenül válnak a tan
tárgy szakkifejezései aktív szókincsévé. Az ismeretterjesztő művek olvasása, 
különösen az általános iskolában — a szépirodalomról nem is beszélve — nem 
megterhelés, inkább szórakozás. Különösen ha a tanuló önként vállalja. A szép- 
irodalmi és az ismeretterjesztő művek teremtik meg az átmenetet a komolyabb, 
s a középiskolában már megkívánt szakirodalom olvasásához.

Ezen a ponton egy másik problémát is érintünk: a szabadidő értelmes eltöl
tését. Tanítványainkat nekünk kell felkészítenünk igényben és lehetőségben 
a szabadidő értelmes, hasznos s egyben kellemes eltöltésére. Ma különösen ve
szélyes konkurrenciát jelentenek a könyvvel szemben a passzívabb kikapcsoló^ 
dási formák, különösen a tv. Természetesen a tv műsora is felhasználható értel
mesen a gondolkodás fejlesztésére, s különösen az ismeretek gyarapítására. De 
a sok szabadidővel rendelkező tanuló nem válogat a műsorszámokban, s ez a 
gondolkodás fejlesztése helyett inkább tompító lehet, mivel a nem neki való 
műsor nem is késztetheti gondolkodásra.

Külön kell törődnünk a közepesnél jobb, valamilyen irányban fokozottab
ban érdeklődő tanulóval. Itt a már fentebb említett differenciáltság elvét kell 
alkalmaznunk. Ha el is ismerjük, hogy a tanulók egy részénél esetleg túlterhe
lést eredményez tantárgyi tanulmányainak egyéb könyvekkel történő támoga
tása, (egyébként ezt is vitatni lehet), a tanulók nagyobb részénél igény, szük
séglet, hogy hajlamaik, érdeklődési körük szerint könyvet adjunk a kezükbe. 
„A felesleges terhelés ellen tehát továbbra is harcolnunk kell, de el kell fogad
nunk azt az igazságot, hogy a tanulók egy része nagyobb teljesítményekre ké
pes, mint amit a közepes és átlagos viszonyokra épített tanterv előír. A peda
gógia törvényei ellen cselekszünk, ha ezeket nem vesszük figyelembe.” (Miklós- 
vári Sándor: Az ifjúsági könyv az iskolában; Köznevelés, 1967. december 8.)

Az olvastatás az önálló gondolkodásra való nevelés mellett, vagy éppen 
ezzel összefüggésben a pályaválasztás nehéz gondját is könnyebbé teszi. Hiszen 
ha a tanuló érdeklődési körét, képességeit figyelembe véve ajánlunk neki ol
vasmányokat, ezzel egyúttal egy meghatározott szakterület felé is irányítjuk.

Eddig elsősorban az ismeretterjesztő művekről beszéltem, mivel még min
dig fennáll az a szemlélet az egyes iskolákban, hogy a könyvtái'at zömében csak 
szépirodalmi művekkel fejlesztik. Láttam olyan iskolai munkatervet, ahol az 
olvasásra nevelés az esztétikai neveléssel kapcsolatosan szerepel. Több iskolá
ban tapasztaltam, hogy nem is ismerik az ismeretterjesztő sorozatokat (Bölcs 
Bagoly, Búvár, Nagy Emberek Élete). Sőt még olyan jól felszerelt középiskolá
ban, mint a komlói Kun Béla Gimnáziumban, ha van is ismeretterjesztő mű, 
csak egy-egy példányban, tehát közös osztálymunkára nem használhatók fel. 
A növényhatározót csak egy-egy napra tudják kiadni, mivel kevés van belőle. 
De kevés a kémia és a matematika szakkönyv is, bár igény van rá; ezt a köl
csönzőfüzetek is mutatják, pl. az egyik tanuló mindig kémiaszakkönyvet köl
csönöz.

Pedig az iskolai könyvtár nem egy jól felszerelt szertár, hanem több szer
tár felszerelésével egyenrangú, hisz minden tantárgy számára nyújthat értékes 
szemléltető anyagot.

Ezek után beszélnünk kell még a szépirodalom olvastatásáról is. Esztétikai 
nevelésünk fő feladata, hogy tanulóinkat képessé tegyük a valóságban objek
tiven létező esztétikum felismerésére. Ehhez arra van szükség, hogy minél ér
tékesebb esztétikai élményt nyújtsunk a számukra. A szépirodalom különösen
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fontos szerepet kap ennek a feladatnak a megvalósításában. A szépirodalom 
ismeretbővítő szerepe mellett formálja a tanuló egyéniségét, megváltoztatja 
szemléletmódját, megtanítja meglátni a szépet. A technicizálódás korában vi
gyáznunk kell arra is, hogy a természettudományos és a technikai műveltség 
mellett ne essünk az ellenkező végletbe, a humán műveltség elhanyagolásának 
hibájába.

A megyében készített felmérések azt mutatják, hogy tanulóink olvasnak. 
(V. ö. Baranyai Művelődés 1968. decemberi számában Szabó Jenő: A tanulók 
olvasottsága Drávaszabolcson c. írása.) De azt is mutatják, hogy az olvasott 
könyvek mennyisége nem mindig mutat vele egyenrangú minőséget. Pedig nem 
mondhatjuk azt, hogy a mennyiség majd csak átcsap egyszer minőségi ered
ménybe. Az irodalomolvasásnál ez a törvényszerűség nem alkalmazható. Mert 
az álművészet, a giccs, a félponyva soha nem nevel rá a művészi szép felisme
résére, s nem kelti fel az igazi irodalom iránti igényt.

Amelyik tanuló irodalomolvasási tervét így fogalmazza meg: „A  Rejtő
sorozatot szeretném kimeríteni.” (idézet egy középiskolai felmérésből), az mész- 
szebb van a művelt, az igényes olvasó szintjétől, mintha „olvasási múlt” nem 
állna mögötte, de első könyvként Arany Toldiját adnánk a kezébe.

A jó irodalom iránti igényt megint csak nekünk pedagógusoknak kell ki
fejlesztenünk. „ . . .  az első néhány doboz cigaretta után kifejlődik a szervezet
ben egy hatóanyag, ami várja, követeli a nikotint, hogy munkába léphessen. 
Hasonló hatóanyagot kell kifejleszteni az iskolának is magasrendű irodalmi esz
ményekből, hogy a tanulók egész életükre rászokjanak az olvasásra.” (Kenye
res Z., Az olvasás minősége, Kritika, 1968. szept.)

Vannak válogatás nélkül olvasó tanulók. Van, aki válogat, de ilyen szem
pont szerint: „Bűnügyi könyveket szeretek olvasni.” (idézet felmérésből). Olyan 
középiskolai osztályban, ahol Berkesit 12-en jelölték meg kedvenc íróként, Fe
jes Endrét csak 2, Németh Lászlót csupán 1 tanuló, vagy ahol a könyvnek csak 
a címét nézik, de a szerzőjét nem, nagyon messze vannak az igényes olvasó 
kialakításától, s így attól is, hogy az irodalmi élmény a művészi szemléletmód 
formálója legyen. Az iskolai könyvtár szerepe a szépirodalom olvastatásában 
is nagy. Mert igaz, hogy a szépirodalmi művek közül inkább csak a kötelező 
és az ajánlott olvasmányokat gyűjti, de ezeknek olyan nagy a száma, hogy el
olvasásuk szinte biztosíték arra, hogy utánuk „olcsóbb” irodalom már nem elé
gíti ki a tanulót. S változatlanul nagy a szaktanár, tehát a magyartanár szerepe. 
Neki kell a tanulók szépirodalmi olvasottságát irányítani, gondolkoztatva, ele
mezve mutatva meg a művekben a művészi szépet, hogy később önállóan is ezt 
keressék, s élvezni is tudják. A szépirodalom olvastatásához nincs szükség kény
szerre, tanítványaink úgy is olvasnak. De arra szükség van, hogy a bennük 
meglevő törekvést helyes irányba tereljük, s hogy egyáltalán kihasználjuk. A 
megyében vizsgált középiskolák közt egyet találtam csupán, (Komló: Steinmetz 
gimn.) ahol a tanulók által felsorolt olvasmányok mindegyikét szívesen adnám 
én is a kezükbe. S itt megint a magyartanár és a gondosan kezelt iskolai könyv
tár szerepét látom.

A gondolatsort zárjuk le azzal a Riedl Frigyes-mondással, amivel Benedek 
Marcell kezdi. Az olvasás művészete c. könyvét: „Az irodalomtanárnak az a hi
vatása, hogy megtanítsa a növendékeit — olvasni.”
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METZING JÓZSEFNÉ

HOGYAN SZERVEZTÜK TANULMÁNYI KIRÁNDULÁSAINKAT

A tanulmányi kirándulásról a Tan terv a következőket írja elő: „A tanuló
kat elő kell készíteni a megfigyelendőkre. Feltétlenül ki kell használni a tanul
mányi kiránduláson adódó nevelési lehetőségeket is. Nem szabad megfeledkez
nünk a szerzett élmények megbeszéléséről és rendszerezéséről.” Ezt a követel
ményt igyekeztünk megvalósítani országjárásunk megszervezésekor.

Először a tervezésről kell szólnom.
Amikor három évvel ezelőtt az első országjárást terveztük, sokat vitatkoz

tunk azon, milyen egységekre osszuk fel hazánkat, hogy a kirándulás mara
dandó élményt nyújtson tanulóinknak, ugyanakkor ne legyen túlzsúfolt, s emiatt 
fárasztó részükre. Ez a kérdés összefügg azzal, hogy — mivel nálunk a tanuló
létszám alacsony —, mely osztályokat fogjuk össze. Az első próba jelentkezés 
után úgy láttuk, hogy a felső három osztály (6., 7., 8. osztály) létszáma elég 
ahhoz, hogy egy autóbuszt megtöltsön.

Így az országot három részre osztottuk fel:
1. Budapest és környéke. (Budapest, Dunaújváros, Székesfehérvár, Marton- 

vásár, Velence.)
2. Dunántúl. (Veszprém, Szombathely, Kőszeg, Sopron, Győr, Pannonhal

ma, Nagyvázsony, Keszthely, Hévíz, Balatonfüred, Tihany, Balatonlelle, 
Kaposvár.)

3. Észak-Magyarország. (Miskolc, Aggtelek, Eger, Mátraháza, Lillafüred, 
Parádfürdő, Visegrád, Esztergom).

Az a tanuló tehát, aki 6. osztálytól kezdve részt vesz az országjáráson, álta
lános iskolás korában végigjárja hazánk földrajzi és történelmi nevezetességei
nek nagy részét.

Távolabbi tervünk, hogy amint tanulólétszámunk úgy emelkedik, hogy két 
autóbuszt vehetünk igénybe, bekapcsoljuk a kirándulásba az 5. osztályt is, s 
ekkor négy éves időszakra emeljük az országjárást. A negyedik évben az Al
föld jellegzetes tájait járjuk be.

Hogyan készítjük elő az országjárást?
A kirándulás teljes anyagát itthon dolgozzuk fel. A történelmi és földrajzi 

nevezetességeket az osztályfőnökök, történelem és földrajz tanárok gyűjtik ösz- 
sze. A gyűjtőmunkába a tanulókat is bevonják. Ehhez felhasználják a külön
böző folyóiratokat és útikönyveket. Az összegyűjtött anyagot rendszerezzük,
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majd legépeljük, s ezt a földrajz és történelem tanárok ismertetik a tanulók
kal. Az anyag lényegét a tanulók feljegyzik az ún. kirándulási füzetükbe.

Diafilmeken le is vetítjük az anyagot. Minden olyan helységben, ahol tör
ténelmi és földrajzi nevezetesség van, egy-egy tanuló ismerteti ezeket ott a hely
színen. A csoportban kb. 10—12 ilyen „idegenvezető” tanuló dolgozik. Ők ter
mészetesen megkapják teljes egészében az ismertetésre szánt anyagot.

Az idegenvezetőkön kívüli három „újságíró” is tevékenykedik a csoportban, 
akik feljegyzéseket készítenek az élményekről, s azt otthon feldolgozzák. Az így 
kikerekített élménybeszámolók kiegészítésként bekerülnek a kirándulás teljes 
anyagába olyan céllal, hogy ezeket a következő kirándulás alkalmával (3 év 
múlva) felhasználhassuk.

Minden nagyobb helységben (pl. Veszprém, Sopron, Győr stb.) már hóna
pokkal a kirándulás előtt a helyi KISZ Bizottság segítségével felkérünk egy 
KISZ-fiatalt is, aki kalauzol bennünket a városban, ő  csak kalauz, nem idegen- 
vezető. Időközben elküldjük neki az általunk összeállított műsortervet és ide
genvezetői ismertetést azzal, hogy azt olvassa el, a helyszínen esetleg egészítse 
ki — „újságíróink” ezt jegyzik —, és a megjelölt útvonalon úgy vezesse a cso
portot, hogy a betervezett időn belül a nevezetességeket meg tudjuk tekinteni.

Hogyan igyekszünk valamennyi tanulót érdekeltté tenni az anyaggyűjtés
ben?

A kiránduláson látottakat és hallottakat a tanulóik röviden feljegyzik az ún. 
kirándulási füzetbe. A feljegyzéseket minden este takarodó előtt csoportonként 
megbeszélik, kiegészítik, esetleg helyesbítik.

A kirándulás utolsó délutánján, vagy estéjén vetélkedőt rendezünk az ösz- 
szegyűjtött anyagból, s ezt díjazzuk is.

A kirándulási füzetet a tanulók a nyári szünet alatt befejezik. Elhelyezik 
benne az üdvözlő lapokat, fényképeket és egyéb emlékeket. Az új tanév elején 
a földrajzot és történelmet tanító nevelő számonkéri a kiránduláson szerzett is
mereteket, és azt pontozással jutalmazza.

Hogyan fejezzük be évi kirándulásunkkal kapcsolatos pedagógiai tevékeny
ségünket?
! Az új tanév szeptember és október hónapjában elkészül kirándulásunk 
nagyméretű tablója. Ezen az útvonal rajza mentén fényképek, üdvözlő lapok 
és más emlékek vannak összegyűjtve. Az aláírt szöveget az „újságírók” állít
ják össze.

A tablót az iskola folyosóján helyezzük el. Mindhárom év kirándulási anya
ga így folyamatosan tablóra kerül. A későbbiek folyamán a régi tablók a tan
termek falait díszítik majd.

Azt tervezzük, hogy a jövőben diafilmeket is készítünk. Ezeket a követ
kező kirándulások előkészületeinél használjuk fel.
1 Befejezésül még el kell mondani a következőket:

A nevelőtestület tagjai közül részt vesz a kiránduláson a 6., 7., 8. osztály 
főnöke és az igazgatóhelyettes, ő  a kirándulás vezetője, ő  végzi a kirándulás
sal kapcsolatos összes adminisztrációs munkát: szervezést, levelezést, költség- 
elszámolást.

Szülőket a kirándulásra nem viszünk.
A nevelők ugyanazt a térítési díjat fizetik, mint a tanulók. Költségeikkel 

a tanulókat nem terheljük. A fennálló rendelkezések értelmében útiköltség, 
szállásköltség és napidíj térítés címén a Járási Művelődésügyi Osztály költsé
geiket utólag kifizeti.
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A kirándulás vezetője a tanév első szülői értekezletén ismerteti az év végi 
kirándulás tervét és előre látható költségeit. Ugyanezen az értekezleten elszá
mol a szülőknek az előző évi kirándulásról, amelynek bizonylatait betekintés 
végett átadja a szülőknek.

A jelentkezési határidő november 1. (a szállás biztosítása miatt). Kirándu
lásaink hat naposak, a tanítás befejezése után következő héten bonyolítjuk le, 
még mielőtt a tanulók nyaralni mennek, illetve munkát vállalnak.

A kirándulás előtt, kb. május harmadik hetében szülői értekezleten ismer
tetjük a szülőkkel a szükséges tudnivalókat.

A Kirándulás összköltsége 400—450,— Ft.
A tanulók 100,— Ft készpénzzel jelentkeznek, hogy ebből a szállásdíjat ren

dezni tudjuk. A többit takarékbélyegben gyűjtik össze. Takarékossági könyvecs
kéjüket havonta bemutatják, hogy a rendszeres gyűjtést ellenőrizhessük. Ta
nulóink nyári keresetüket és a termelőszövetkezetben végzett munka ellen
értékét is a kirándulásra fordítják.

Tervünknek van egy szépséghibája. Hátrányos helyzetű tanulóink nagy ré
sze nem tud résztvenni az országjáráson. Éppen azok, akik egyénileg még ke
vésbé jutnak el hazánk távoli tájaira. A következő évek egyik feladata lesz 
ennek a helyzetnek a felszámolása. A szülők meggyőzésével, a gyermekek nyári 
munkájának megszervezésével, a szülők munkahelyének megkeresésével, s a 
megfelelő segély kieszközlésével próbáljuk ezt elérni. így minden tanulónk szá
mára biztosítani kívánjuk a lehetőséget, hogy hazánk tájait megismerhesse, 
földrajzi és történelmi ismeretei elmélyüljenek.

Az eddigiekben vázolt három éves kirándulási tervünknek jelenleg a har
madik szakaszát készítjük elő. Két év tapasztalatai alapján elmondhatom, nem
csak a gyermekek földrajzi és történelmi ismeretei gyarapodtak, hanem a ne
velés egyes területein is előre léptünk.

Tanulóink nagyon lelkesen készülnek a kirándulásra. Egész évi iskolai és 
úttörő munkájukra serkentőleg hat a kirándulás lehetősége: sokan ezért tanul
nak, (a szülők is bizonyos tanulmányi szinthez kötik a részvételhez való hozzá
járulást), ezért végeznek úttörő munkát, ezért takarékoskodnak.

A kirándulás maga nagyon alkalmas a közösségi élet kibontakozására, az 
egymáshoz tartozás, az egymásért való felelősség, az egymással való törődés, 
a kölcsönös gondoskodás elmélyítésére. A kirándulás emléke is gazdagítja a 
gyermekek érzelmi életét. Amikor tablóikat nézegetik, emlékeiket idézgetik, 
hangjukból a jogos nemzeti büszkeség, a hazaszeretet melege csendül ki. Érde
mes tehát kirándulásainkat pedagógiailag nagyon gondoson előkészíteni és meg
szervezni.

(Szerkesztői megjegyzés: Iskolai tanulmányi kirándulások lebonyolításával is fog
lalkozik a Baranya megyei Idegenforgalmi Hivatal. Más megyék idegenforgalmi hi
vatalaival kölcsönös kapcsolatban előkészíti a kért útvonalon történő országjárást, 
megszervezi a szállást, étkezést, idegenvezetést. A pedagógusok ezáltal a helyi elő
készítésre fordíthatják az eddig szervezésre használt energiát is.)

25



KŐSZEGI GABOR

SPORTMUNKA A KÖZÉPISKOLÁKBAN

A középfokú iskolák tanulói, az iskolatípustól függően több-kevesebb sza
badidővel, vagy hosszabb-rövidebb tanítási szünidővel rendelkeznek. Akár a 
napi rendszeresen ismétlődő szabadidőt, akár a tanítási szüneteket vizsgáljuk, 
sok esetben nem találunk megfelelő programot fiataljaink időtöltéséhez. Az 
ifjúság nagyobb része keres hasznos tennivalót üres idejében. A kisebb rész 
céltalan csavargása, tereken csoportosuló „galerik” különböző ötletei az idő 
agyonütésére, s néha törvénybe ütköző cselekmények elkövetése, arra késztet
nek, hogy az iskolai sportkörök által adott lehetőségeket leírjam. Különösen szép 
nevelési feladatot jelent az előbb említett kisebb rész bevonása a szervezett 
foglalkozásokba. A befektetett energiát pótolja az a jóérzés, hogy a társadalom 
számára hasznos embereket formálunk.

Szeretném röviden a szabadidő egy részének sportolással való eltöltését, 
illetve annak értelmét igazolni. A 14—18 éves tanuló fiatalok napjaink nagy 
részét szellemi munkával töltik. A gimnáziumi tanulók számára az elméleti 
tárgyak napi 5—6 órája és a délutáni 3—5 órai tanulás nagy szellemi terhelést 
jelent. Ezt aktív pihenő közbeiktatásával, a szabadidő más jellegű és testi fel
üdülést is jelentő felhasználásával célszerű ellensúlyozni. Ennek élettani hatá
sait nem akarom kifejteni. Az optimális fizikai felfrissülés hatása a szellemi 
munkára közismert.

Az iparitanuló intézetek tanulói több fizikai munkát végeznek mint a gim
náziumi, technikumi hallgatók. Ez a munka a munkafolyamatok, munkafogások 
bizonyos egysíkú végzése miatt a szervezetet egyoldalúan igénybevevő fizikai 
terhelést jelent. Náluk a sportolás szabadidőben, a munkaártalmak ellensúlyo
zása vonatkozásában fontos. Az alapvető testi képességek fejlesztése a közép- 
iskolás korú tanulóknál elsődleges testnevelési feladat. Mindezt a heti 1—2 test- 
nevelési óra biztosítani nem tudja. Éppen ezért a szabadidő egy részét az egész
séget, edzettséget biztosító sportfoglalkozásra kell fordítani. A sportfoglalko
zásokat a középfokú iskolák sportköri és az intézmények KISZ-szervezetei kö
zösen rendezik és hangolják össze a többi iskolai tennivalóval. A tanév munka
napja során szervezik az iskolai tömegsport foglalkozásokat. Ennek lehetőségei 
a hét meghatározott napjain teljes délutáni, vagy az összes munkanap koradél
utáni ideje. Természetesen az erre a célra igény bevehető időt arányosan osztják 
fel a tanulócsoportok, vagy KISZ alapszervezetek között. Az egyes csoportok a
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maguk idejében általános fizikai felkészülést végezhetnek, illetve megrendez
hetik a maguk csoportjának „kis versenyeit — bajnokságait” .

A tömegsportfoglalkozásoknak az intézmény egészét összefogó rendje az, 
amikor a rendelkezésre álló időben az osztálycsoportok között rendeznek ver
senyeket vagy bajnokságokat. Így az iskolai háziversenyek az osztálycsoportok 
által elért eredmények helyezést és rangot jelentenek a középfokú intézményen 
belül. Közismert tény, hogy a meghatározott időben, rendszeresen ismétlődő, 
felügyelettel, vagy önkormányzati rend alapján lebonyolításra kerülő sportfog
lalkozások az élettani hatásokon túl pedagógiai — közösségi nevelő erővel bír
nak.

Az iskola-bajnokságok rendje (egyéni sportágakban, de főleg csapatok ala
kításával, illetve csapatjátékokban) az előbb említett hatásokat még fokozzák. 
Az iskolabajnokságok lebonyolítási formája évfolyamos (például Nagy Lajos 
gimnázium), csoportos, vagy a kisebb középiskolákban körmérkőzéses formá
ban történhet. (Pl, Bólyi Mg. Technikum). Az eredményeket, elért helyezése-
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két az iskolai sportfaliújságon, az iskolarádióban, vagy ha rendelkezik az intézet 
újsággal, úgy ott is rendszeresen közlik. Az ilyen szervezett keretek átfogják 
az adott középfokú intézmény egészét, a tanulók hasznosan töltik idejüket és 
nem érzik kényszernek a részvételt.

A sporttal kapcsolatos tennivalókat a megyében és Pécs városában több 
középiskola szervesen beépíti az iskola munka tervébe, éves programjába. A 
tanulók és osztálycsoportok időszakos vagy tanév végi értékelésének egyik 
Szempontja az a munka, melyet sport vonatkozásában-végeztek. A középfokú 
iskola fő feladatát szolgálja és az oktató-nevelő munkát segíti a több helyen 
bevezetett „jó tanuló — jó sportoló” mozgalom, illetve ennek értékelése. (Pl. 
Komló, Kun Béla Gimnázium.)

Az osztályok, vagy KISZ alapszervezetek számára kiírt legeredményesebb, 
legaktívabb, legjobb csoport értékelése és jutalmazása az osztálycsoportok kö
zösségének, de az iskola közösségének formálásához is nagyban hozzájárul. 
(Gépipari Technikum, Széchenyi Gimnázium).

A tanítás nélküli munkanapok felhasználása sportfoglalkozásokra, újabb 
lehetőségként jelentkezik. Az előre ismert ilyen alkalmakat szervesen be lehet 
építeni a sportköri munkatervbe. Az ilyen napokra tervezhetőek a versenyek, 
bajnokságok döntői. Külön kell említenem a mindinkább elterjedő „iskolai 
sportnapok” rendszerét. Ezek az alkalmak is beilleszthetők az intézet éves prog
ramjába, esetleg éppen a tanítás nélküli munkanapok kitöltésére. Lehetőséget 
adnak az egyes sportágak döntőinek megrendezésére az évfordulók, iskolai név
adók. Jó ha ezen alkalmakkor osztják ki a díjakat is, ezzel az évforduló vagy 
ünnep élményét teszi még maradandóbbá. (Komló, Kun Béla Gimnázium.)

Az iskolai sportkörök, KISZ-szervezetek természetjáró szakosztályai, cso
portjai különösen jól használják fel a hétvégét, megfelelő túrák, kirándulások 
lebonyolítására. Fél, egész és másfél napos túrákat is az iskolai sportmunka ré
szeként és az éves program vonatkozásában kell szemlélnünk. Az egyes évsza
kokban más-más jelleggel és tartalommal kell ezeket szerveznünk és lebonyo
lítanunk. Adott időben osztályok, évfolyamok vagy teljes iskola természetjáró 
csoportjai túrázhatnak. A túrákat színessé tehetjük különböző feladatok, aka
dályok és elérendő célok kitűzésével. Ha a természetjáró szakosztályokban ki
fejtett tevékenységet a többi sportággal együtt, egyéni és osztálycsoport, az is
kolai versenyrendszer tekintetében értékeljük, úgy nagy tömegek mozgathatók. 
Észrevétlenül is megszeretik a részvevők a természetet, értékelni tudják a jó 
levegő és túra élettani hatását, megtalálják az esztétikumot is. Olyan igény- 
nyé tudjuk fejleszteni a túrázást, melyet a későbbiekben is felhasználhat a ta
nuló napi, illetve heti munkája utáni teljes kikapcsolódásra és felüdülésre. (Pl. 
Zrínyi Közgazdasági Technikum).

A téli, tavaszi, nyári tanítási szünet alkalmas az adott lehetőségek további 
bővítésére. Ilyenek lehetnek: sportpályák építése, korszerűsítése, létesítmények 
gondozása, felújítása, szerek és eszközök készítése stb. Különösen alkalmasak 
ezek az időszakok a természetjáró szakosztályok több napos túráinak lebonyo
lítására, az évszakok sajátos jellegéből adódó sportágakban versenyek rende
zésére (pl. télen sízés, nyáron úszás, stb.)

Középfokú iskoláink nagy része az életre közvetlenül készíti fel tanulóit, 
így a tanítási szünidőkben külön hangsúlyt kap az önállóságra nevelés. Ezért 
szerteágazó, sok testgyakorlati ágat felölelő iskolai sportmunkában képzett 
diákvezetőkre van szükség. A tanítási szünidők jó lehetőséget biztosítanak a
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Középiskolai erdei verseny

megfelelő sportvezetői képzésekre is (pl. sportvezetés ifjú mestere tanfolyamok 
megrendezésére.)

Az iskolai szakosztályok feladata, hogy a jó mozgásérzékű, nagyobb ered
ményekre képes, és a rendszeresen még nem sportoló tanulókat fogják össze és 
így hozzájárulnak egy adott sportág utánpótlásának neveléséhez. Ezt a terü
letet már a helyi, vagy megyei sportszervek, szakszövetségek, illetve az iskola- 
bizottságok fogják össze és adnak versenyzési alkalmakat.

A Középfokú Iskolai Sportbizottság az előbb említett sportolási és verseny
zési alkalmakon túl, az illetékes megyei TS bizottságaként segíti a tömeg és 
minőségi munka összehangolását. Tömegsportban a megye iskoláira vonatkozó 
versenyértékelést végez, káderképzés területén tanfolyamokat szervez és a kö
zeljövőben létrehozza az általános iskolai sportnapközihez hasonló, a nyári szü
netben működő sportkollégiumi rendszert. Űjabb területet ölel fel a középfokú 
iskolák országos bajnoki rendszere, melynek újbóli létrehozása a kiemelkedően 
jó versenyzők és csapatok részére biztosít verseny- és mérkőzési alkalmat. En
nek kiírása egyaránt lehetővé teszi az iskolai szakosztályhoz és társadalmi egye
sülethez igazolt iskolai tanulók szereplését a középfokú oktatási intézmény szí
neiben.
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PIRISI JANOSÍNÉ

NEVELÖK KLUBJA A SZIGETVÁRI JÁRÁSBAN

Ma, amikor az élet, a gazdasági-technikai-társadalmi fejlődés egyre gyor
suló ütemének követelményei naponta állítják új problémák megoldásának fel
adata elé a pedagógusokat, amikor gyakorlati munkánkban is egyre jobban 
érezzük a pedagógia forradalmi megújulásának szükségességét, a pedagógus- 
továbbképzés feladatai még az eddiginél is nagyobb jelentőségűvé válnak. E 
tény felismerése és járásunk helyzetéből fakadó problémáink késztettek ben
nünket arra, hogy a járás és a város pedagógusainak továbbképzését új tarta
lommal töltsük meg és ehhez új formát, új keretet biztosítsunk. Így jutottunk 
el a Nevelők Klubja létrehozásának gondolatához, majd megvalósításához.

A Nevelők Klubja 1968. december 5-én tartotta alakuló gyűlését, az elő
készítő munkát azonban már augusztus végén megkezdtük. A klubba 160 pe
dagógus kérte felvételét a szigetvári járás és Szigetvár város területéről.

A klub működésének célját működési szabályzatunkban a következőkép
pen határoztuk meg:

„A  Nevelők Klubja a járás és város pedagógusainak önkéntes egyesülése. 
Célja és feladata, hogy a szocialista nevelés ügyét előrevigye, segítsen a neve
léstudomány legújabb eredményeit közkinccsé tenni, a pedagógusok oktató
nevelő-képző tevékenységét tudatosabbá, korszerűbbé, hatékonyabbá tenni. Se
gítse a tagok általános műveltségének továbbfejlesztését, biztosítson számukra 
igényes szórakozási lehetőségeket.”

A klub ösztönzi és segíti tagjainak szervezett keretek között folyó és önkép
zés útján megvalósuló politikai, pedagógiai-pszichológiai, szakmai továbbkép
zését. Hozzájárul a tagok általános műveltségének fejlesztéséhez és egyúttal szó
rakozási lehetőséget biztosít számukra.

A speciális érdeklődési igények kielégítése érdekében az általános jellegű 
rendezvényeken kívül A, B, C szakos, alsó tagozati és neveléstudományi szak
osztályi keretekben is szervez programokat, kötetlen témájú klubdélutánokat. 
A Nevelők Klubja a Járási Könyvtár pedagógiai részlege mellett működik.

Szoros kapcsolatot tartunk fenn az Országos Pedagógiai Könyvtárral és a 
Pedagógus Szakszervezet Megyei Könyvtárával. A nálunk meg nem található 
könyveket a tagok részére innen vagy az ország bármely más könyvtárából 
könyvtárközi kölcsönzés útján — rövid időn belül — beszerezzük. Szeretnénk 
kartársaink körében keresetté tenni az Országos Pedagógiai Könyvtár doku
mentációs anyagát, és a magyar nyelven nyomtatásban még meg nem jelent 
írások fordításait is.
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A klub irányítása, felügyelete, támogatása

A Nevelők Klubja a Járási Tanács VB. Művelődésügyi Osztályának és b. 
Városi Tanács VB Művelődésügyi Csoportjának felügyelete alá tartozik. Irányí
tásában, támogatásában részt vesz a Szigetvári Járási Művelődési Központ, a 
TIT Pedagógiai Szakosztálya, a Járási Könyvtár és a Pedagógus Szakszervezet 
Járási Bizottsága. Elnöke Mecséri Lajos és Bóra Ferenc, a járási és városi mű
velődésügyi osztály vezetői.

A klub működésének tapasztalatai

Eddig alakuló gyűlésünkön kívül 3 munkatervi feladatunkat teljesítettük.
1968. december 19-én Székesfehérvárra szerveztünk egynapos tapasztalat- 

csere kirándulást. A Schönherz Zoltán Általános Iskolában folyó komplex ma
tematikatanítási kísérletet tanulmányoztuk. A kiránduláson 50 pedagógus vett 
részt, nagyobb részben az alsó tagozatban tanító pedagógusok és igazgatók, 
kisebb részben matematika szakos tanárok. A résztvevők összetételét azért ala
kítottuk ki így, mert a kísérletet csak kezdeténél, az 1—2. osztályban helyes 
megismerni, s egyes elemeinek alkalmazását is elsősorban itt lehet megoldani.

A kirándulás a résztvevők egybehangzó véleménye szerint nemcsak hasz
nos, tanulságos volt, hanem érdekes, kellemes élményt is jelentett. Ezt elsősor
ban a székesfehérvári Schönherz Zoltán Ált. Iskola rendkívül kedves vendég-
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látásának, nagyszerű szervezésének és az ott folyó kiemelkedően értékes tar
talmi munkának köszönhetjük. Vendéglátóink kedvessége messze meghaladta a 
„kötelező” udvariasság, szívélyesség határait. Kedvességüket ezúton is, még- 
egyszer köszönjük!

Székesfehérváron az első és második osztályokban néztünk meg egy-egy 
matematika órát. Mindkét óra és Pálfy Sándor docens előadása rendkívül so
kat nyújtott pedagógusainknak, akik megértették, hogy jobb, korszerűbb mód
szerekkel többet lehet megtanítani, s ugyanakkor biztosítani lehet azt is, — 
ami a leglényegesebb — hogy a tanulók szeressék a matematikát! Kartársaink
ban a legmélyebb nyomot éppen az hagyta, hogy a kísérletben résztvevő gye
rekek milyen örömmel, milyen kitartóan, s mennyire önállóan dolgoznak a 
matematika órákon. Felismerték azonban ennek okát is: hogy ha — a kísér
let alapgondolatának megfelelően — olyan helyzeteket teremtünk, amelyben a 
tanulók az összefüggéseket maguk fedezik fel, akkor egyszerre biztosíthatjuk a 
képességek optimális fejlesztését, a készségek fejlődését és a tanulók aktív ér
deklődését. Azt, hogy maga a munka, a matematikai feladatmegoldás, a telje
sítmény legyen a fő motivációs tényező. Rendkívül biztató tényként értékeljük, 
hogy a kartársak keresték és meglátták a kísérletnek azokat az elemeit, amelye
ket a jelenlegi tanterv előírásainak betartása mellett, a mi objektív körülmé
nyeink között is meg lehet oldani, át lehet vinni a kísérletből. S hogy az ott 
ébredt szándékok, elhatározások a tettek útjára is lépnek, arról máris vannak 
tapasztalataink. Ügy gondolom, hogy a tapasztalatcsere nemcsak a matematika 
oktatásának színvonalát emelte, hanem sokat tett annak a helyes szemléletnek 
a kialakulása, megerősödése érdekében is, amely szerint a személyiség egészé
nek, s ezen belül a képességeknek a fejlődését elsősorban a tanulók tevékeny
ségének megszervezése biztosítja, nemcsak a matematika, hanem valamennyi 
tantárgy tanításának keretében.

Másik rendezvényünk december 7-én zajlott le: dr. Tunkli László, az ELTE 
Pszichológiai Intézetének adjunktusa tartott előadást „A  meggyőzés pszicholó
giája” címmel. Ez „kibővített” klubfoglalkozás volt, meghívtuk a nem klub
tag pedagógusokat is. Jól számítottunk, az előadás valóban sok olyan értékes 
információt, élményanyagot nyújtott, amelyet fontos volt minél több neve
lőnknek meghallgatni. Különös tekintettel arra, hogy az ez évi második tan- 
testületi nevelési értekezlet témája járásunkban éppen a világnézeti nevelés 
lesz, s ennek kulcsproblémája éppen a dialektikus materialista világnézet meg
győződéssé formálása. Pszichológiai aspektusból megvilágítva, meggyőző érvek
kel alátámasztva hallhatták pedagógusaink, hogy a meggyőződés-formálásnak 
legfontosabb alapelve szituációkat teremteni, amelyekben az egyén vonja le a 
világnézeti következtetéseket.

1969. január 23-án dr. Arató Ferenc, az Országos Pedagógiai Könyvtár igaz
gatója tartott előadást „A könyv-munkaeszköz” címmel. Az értékes és nagy 
érdeklődéssel hallgatott előadás nagy mértékben járult hozzá pedagógusaink 
korszerű pedagógiai szemléletének kialakulásához. Arató elvtárs meggyőző ér
vekkel bizonyította: biztosítani kell, hogy a pedagógus által vezetett, szabá
lyozott ismeretszerzés és az öntevékeny, spontán ismeretszerzés egy irányba has
sanak. A tanártól közvetlenül szerzett ismeretek és a könyvvel végzett mun
kának egymással kölcsönhatásban kell kiegészíteniük egymást. Nagyon fontos, 
hogy száműzzük az iskolából az egykönyvűséget, a szinte kizárólag a pedagó
gus szájából való tanulást. Az iskola egész rendszerének az önképzés képességei
nek kialakítását kell szolgálnia. A könyvet a gyermek kezében munkaeszközzé

32



kell tenni, mert nem válik magától azzá. Az előadást szép járási könyvtárunk
ban rendeztük. Arra számítottunk, hogy az érdeklődők száma nem lesz magas, 
mert a kezdés időpontjára — délután 2 óra — a vidéki pedagógusok bejutása 
nehéz. Ezért különös örömünkre szolgált, hogy mégis mintegy 100 pedagógus 
hallgatta meg az előadást.

További terveinkkel kapcsolatban szükségesnek tartjuk elmondani még, 
hogy célunk nem az, hogy a jövőben — úgy tudjuk — valamilyen formában 
minden nevelő számára kötelező állami továbbképzés mellett még egy, más to
vábbképzési formát valósítsunk meg. Jövő évi munkatervünket úgy fogjuk ösz- 
szeállítani, hogy a klub tagjainak a kötelező továbbképzés anyaga elvégzésé
hez nyújtsunk segítséget.

3 Baranyai Művelődés 33



VARGA TIBOR

NEVELÖK POLITIKAI TOVÁBBKÉPZÉSE BARANYÁBAN

A pedagógustól elvárja a kérdező diák, hogy helyes választ adjon szakmai, 
ideológiai, politikai kérdéseire. A helyes válasz feltétele viszont az, hogy az 
egyetemeken, főiskolákon tanult anyagot rendszeresen kiegészítsék, napjaink 
zajló eseményeit figyelemmel kísérjék, megvitassák nevelőtestületeink. Korsze
rűen a ma követelményeinek megfelelően szolgálják az oktató-nevelő munkát, 
az iskolában folyó tudatos, tervszerű politikai nevelést, tanulóink gondolkodás
módjának helyes formálását.

A szervezett állami ideológiai továbbképzés és az önképzés hivatott bizto
sítani, segíteni a pedagógusokat az általános és konkrét, társadalmi, politikai 
feladataik megértésében, megvalósításában.

Az 1964/65. tanévtől kezdve fokozatosan megszüntettük az állami ideológiai 
továbbképzés hagyományos rendszerét, mely a marxizmus 3 ágának tanulmá
nyozását tűzte ki célul és bár az adott időszakban eredményesen szolgálta ne
velőink ideológiai-politikai fejlődését, mégis korszerűtlenné vált, mert nem épült 
eléggé a közvetlen, iskolai gyakorlati munkára.

Az említett formák elősegítették a párt politikájának megértését, az ellen
séges ideológia visszaszorítását, általában növelték nevelőink ideológiai kultu
ráltságát és gyorsították a tantestületek eszmei-politikai-pedagógiai egységé
nek kialakulását.

Megállapítható volt azonban, hogy hiányosságok mutatkoznak a tanult 
ismeretek alkalmazásának mértékében és minőségében. Az anyagot, mely nem 
állt közel a nevelők szakterületéhez, megtanulták ugyan, de oktató-nevelő te
vékenységük folyamatában nem tudták alkalmazni a kívánt mértékben.

Társadalmi-politikai fejlődésünk, a közoktatás új feladatai szükségessé tet
ték ideológiai továbbképzési rendszerünk átszervezését, illetve az oktatási for
mák és azok anyagának, módszerének megváltoztatását, korszerűsítését.

Oj utakat kellett keresnünk, illetve olyan ideológiai oktatási rendszert ki
dolgozni, mely közel áll az egyének szakterületéhez, politikai-ideológiai és szak
mai fejlődésüket egyaránt szolgálja.

Ezen új oktatási rendszer egyik formája a szakosított ideológiai továbbkép
zés, mely keretében a hallgatók szaktárgyukon keresztül foglalkoznak ideoló
giai-politikai kérdésekkel. A másik a tantestületi politikai viták rendszere, me
lyek leginkább szolgálták az említett feladatok eredményes megoldását.

A szakosított ideológiai továbbképzés konferenciáinak tevékenysége csak 
szűkebb szakmai réteget érdekelt és érint, míg a politikai viták anyaga ezreket.
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Ezért most csak e formával foglalkozom. A tapasztalatok szerint politikai viták 
anyaga érdekli a nevelőket, a hallottakat alkalmazni tudják munkájukban. Biz
tosítja rendszeres tájékoztatásukat a legfontosabb kül- és belpolitikai kérdések
ben.

A jelenlegi, 1968/69-es tanév politikai továbbképzési munkáját, a múlt év 
tapasztalatait figyelembe véve készítettük elő és a következő témákat vettük 
figyelembe:

— A szocializmust építő kommunista pártok történelmi tapasztalatai. (Ál
talános törvényszerűségek, nemzeti sajátosságok.)

— Az állami monopolkapitalizmus sajátosságai és hatása a tőkés országok
gazdasági, politikai életére.

— Az európai béke és biztonság kérdése.
— Az USA távolkeleti politikájának következményei (főleg Japán és Indo

nézia vonatkozásában).
— Aktuális kül- és belpolitikai kérdések.
Valamennyi tantestületben az érdeklődés középpontjába került, hogy a 

szocializmus építésének általános törvényszerűségeivel szemben a sajátosságok 
hangsúlyozása mikor csap át nacionalizmusba, illetve mikor válik károssá, ve
szélyessé.

Felmerülhet a kérdés: a nevelő a foglalkozásokon kap-e segítséget az órá
ján jelentkező problémák megoldásához? Azt mondhatjuk, hogy igen.

„Minden nemzet eljut a szocializmusig, ez elkerülhetetlen, de nem teljesen 
egyformán jutnak el. Mindegyik országnak, népnek meglesznek a maga sajátos 
vonásai” — idézte kissé pontatlanul Lenint az egyik érettségire készülő negyedi
kes tanuló a történelem órán, majd így folytatta: „Nálunk 1945—47. de főleg 
1948 után a szektáns, dogmatikus vezetés eltorzította a lenini normákat, nem 
fordított gondot a nemzeti sajátosságokra. . .  a magyar nemzeti sajátosságok és 
a kötelező törvényszerűségek betartásával bajok voltak . . . ”

Másutt a nevelő vitatkozott: „A szovjet példa mechanikus másolása sok gaz
dasági nehézséget okozott és számos aktív kádert kapcsolt ki a politikai élet
ből . . .  megsértették a nemzeti érzést, részben az elkövetett hibák voltak az 
56-os ellenforradalom okai” .

A torzítások következményei súlyosak, az emlékek mélyen élnek még az 
emberek tudatában. A felnőttek álláspontja formálja a fiatalok szemléletét is. 
A vitavezetők munkáját ugyan elősegítette a párt jelenlegi politikája, mégis ne
héz kérdéssel birkóztak meg, mikor hosszas vita után a hallgatókkal egyetértés
ben rögzítették a nemzeti sajátosság kérdésével kapcsolatosan kialakult helyes 
álláspontot. Ezek után középiskoláinkban ma az érettségi anyagra felkészítő tör
ténelemtanárok óráikon érvekkel bizonyítják, hogy a szocializmust építő kom
munista pártok irányvonalában elfogadott, alkalmazott gyakorlat a nemzeti sa
játosságok figyelembevétele.

Valamennyi általános- és középiskolában felmerült — helyes vagy helytelen 
megfogalmazásban —, hogy az általános törvényszerűségek témakörén belül (a 
párt vezető szerepe, munkás-paraszt szövetség, tőkésosztály felszámolása, mező- 
gazdaság szocialista átszervezése stb.) a sajátosságok elhanyagolása súlyos hiba, 
mely a pártnak a tömegektől való elszakadótásához vezethet.

Figyelemreméltó tény a nevelők és tanulók többségének állásfoglalása —, 
mely szerint: a nemzeti sajátosságok alkalmazása során tekintetbe kell venni az 
internacionalista kötelezettségeket is. Valamennyien szükségesnek tartották és 
tartják az egyes szocialista országok közti konzultációkat, egymás érdekeinek fi
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gyelembevételét annak érdekében, hogy elkerüljük a káros, bomlasztó naciona
lista hibákat.

Aktuális feladattá vált, hogy iskoláinkban tisztázzuk a szocializmust építő 
kommunista pártok és országok közti azonosság és különbség kérdését is.

Az osztályfőnöki és történelemórákon, de részben más órákon is, ahol aktuá
lis politikai kérdésekkel is foglalkoznak, számos esetben a tanulók aggodalom
mal figyelték a csehszlovákiai események után a nemzetközi munkásmozgalom
ban folyó vitát, és egy részük a kommunizmus vereségének és a fellazítási poli
tika győzelmének könyvelték el a kialakult helyzetet.

A politikai vitákon felkészített nevelőknek azonban sikerült megértetni, 
hogy a szocialista forradalmak különböző időpontjaiban és különböző fejlettségi 
szintű országokban győztek, ezért a vitatott kérdések, a különböző álláspontok 
a kommunista mozgalomban tevékenykedő pártok összetételében mutatkozó kü
lönbségekből, valamint gazdasági, kulturális és egyéb adottságaik különbözősé
géből fakadnak.

A jelen helyzetben a kommunista pártok jellegét, politikáját az említett el
térő körülmények határozzák meg, illetve erőteljesen befolyásolják azt. Az elért 
eredmény végül is olyannyira számottevő, hogy a tanulók fogalmazták meg: „A 
történelmi tapasztalat bizonyítja, hogy a szocialista világrendszeren belül az 
adott különbözőségekből fakadóan az ellentmondások, összeütközések megvan
nak ugyan, de ezek nem antagonisztikusak, kibékíthetetlenek, mint a kapita
lizmusban” .

A meglátogatott órán a vitára a nevelő így tett pontot: „A pártok közti 
vita a különböző — részben a nemzeti sajátosságokból adódó — irányvonalak, 
elképzelések végső fokon nem vezetnek és nem is vezethetnek a fő feladatok, 
célkitűzések tagadásához” — érvelését tanulói elfogadták.

Emberek millióit érintő és foglalkoztató kérdések voltak és vannak napiren
den az iskolákban. E kérdésekkel való foglalkozás szükségszerű követelmény 
volt, mert a témák megvitatása és az iskolai gyakorlatban való alkalmazása so
rán bebizonyosodott, hogy a jó nevelői munka előfeltétele a bonyolult nemzet
közi kérdésekben való tájékozottság és 'helyes állásfoglalás.
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DR. ZUKOVITS IMRE

A TANULÓKÍSÉRLETEK ALKALMAZÁSA AZ ÜJ ANYAG 
FELDOLGOZÁSAKOR

A tudomány és a technika hatalmas ütemű fejlődése következtében a kor
szerű alapműveltség tartalma igen gyorsan változik, növekszik.

A megnövekedett mennyiségi ismereteket azonban csak úgy tudjuk tanít
ványainknak átadni, a modern munkaeszközök, szerszámok kezelését, használa
tát csak akkor tudjuk eredményesen elsajátíttatni, ha egyre tökéletesebb, jobb 
módszereket, eljárásokat alkalmazunk iskolai oktató-nevelő munkánkban.

Az újabb és korszerűbb oktatási-nevelési módszerek felderítése, ill. felhasz
nálása, a tanítási órák hatékonyságának állandó növelése fontos feladat minden 
pedagógus számára.

A tanulók részéről is jogos igényként merül fel annak a szükségessége, hogy 
a nevelő biztosítsa számukra a sokoldalú tevékenységet a tanítási órákon.

Ilyen vonatkozásai miatt korszerű és eredményes megoldási mód, ha tanít
ványainknak lehetővé tesszük, hogy az új anyag feldolgozása során velünk pár
huzamosan kísérletezhessenek.

Az új anyag feldolgozásának a menetébe beépített, a tanárral párhuzamo
san, frontálisan végzendő tanulói kísérletek nem kötelezőek az általános iskolai 
fizika, kémia stb. tanításában. A közvetlen iskolai tapasztalat azonban azt mu
tatja, ha kötelezően nincs is előírva, mégis arra kell törekednünk, hogy a tanulók 
a kimondottan tanulókísérleti órákon kívül is minél több alkalmat kapjanak a 
kísérletek bemutatásában való aktív részvételre, illetve a kísérleteknek a tanár
ral szinkronban történő elvégzésére.

A tanulóknak a tanítási órákon való cselekedtetése nemcsak mint a mozgás
szükséglet kielégítését, a figyelem felkeltését és fenntartását szolgáló aktivizá- 
lási eszköz szerepelhet, hanem nagy jelentőségű a közvetlen megismerési folya
matokban is, a tanítási óra hatékonyságában is.

A tárgyakkal való manipuláció, a mozgásosság, az egyes kísérleti- és mun
kaeszközök használatának elsajátítása elősegíti a tanulók értelmi erőinek — a 
megfigyelésnek, az emlékezésnek, a képzeletnek, a gondolkodásnak — a fejlődé
sét.
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A tanulókísérletek és az új anyag feldolgozása

A továbbiakban egy kémiaórán kívánom bemutatni, hogyan lehet megvaló
sítani az új anyag tárgyalásakor is az aktív tanulói tevékenységet.

„Az alumínium” című tantervi anyagot Főiskolánk gyakorló iskolájában a 
következő módon dolgozta fel a nevelő:

I. Rendtartó intézkedések: jelentés, naplóbeírás

II. Dinamikus órakezdés: A vasgyártás történeti fejlő
dése

III. Számonkérés
a) Önálló felelés: Az acélgyártásról
b) Osztályfoglalkoztatás: Az ipar fémé. A vas tu

lajdonságai, ércei. Előállítása.

IV. Az óra céljának megjelölése:
A mai órán az alumínium tulajdonságaival ismer
kedünk meg.

V. Üj anyag tárgyalása:
a) Az alumínium fizikai tulajdonságai. 

összehasonlítása a vassal
b) Kémiai tulajdonságai:

1. Vegyértéke
2. A levegő, vízben nem változik. (A120 3)
3. Az oxidrétegéből megtisztítva oxidálódik.

Mi keletkezett?
A változás egyenlete:
4 A l+3 ö 2= 2  A1,Oj 
egyesülés

4. Vízbontás alumíniummal.
5. Az alumínium viselkedése savban és lúgban.

c) Előfordulása: vegyületben 
Érce: a bauxit.
A bauxit összetétele: víztartalmú alumínium- 
oxid, szilíciumvegyületek és egyéb szennyező 
anyagok.

dj Lelőhelyei: Vértes, Bakony stb.

VI. ö s s z e f o g l a l á s :

Miben egyezik és miben különbözik az alumínium 
a vastól:
a) fizikai tulajdonságaiban?
b) kémiai tulajdonságaiban?

VII. Verseny-feladat: A—B csoport
A csoport: AkO.j szerkezeti képlete 
B csoport: Al(OH)3

Egy tanuló rövid, 3—4 
perces előadása, 
önálló munka. 
Beszélgetés.

Közlés.

Tanulókísérlettel.

Módszer:
Beszélgetés a tanulókí
sérletek alapján.

A tanulók önálló mun
kája.
A kísérletet a tanulók is 
végzik.
A tanár és a tanulók ál
tal párhuzamosan vég
zett kísérlet. 
Szemléltetés.
Közlés.
Beszélgetés.
Szemléltetés a térképen.

Beszélgető módszer.

önálló munka.

a) A tanítás tartalmi és módszertani vonatkozásai

A frontális tanulói kísérletek elvégzéséhez a tanulók tálcán megkapták a 
szükséges eszközöket.

Az órán az új anyag tárgyalása során a tanárral párhuzamosan a tanulók
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is végezték az egyes kísérleteket. Az észleléseket megbeszélték; az így megálla
pított eredményeket rögzítették. Az órán a cselekedtetésen keresztül sokolda
lúan biztosítva volt a különböző érzékszervek foglalkoztatása is. Pl. az alumí
nium fizikai tulajdonságainak megállapításakor a tanulók nézték, tapintották, 
hajlították, ollóval vágták a kezükben lévő alumínium lemezt.

A tanulópárok össze is hasonlították az alumíniumot az azonos nagyságú 
vaslemezzel. — Pl. az egyik tanuló behunyta a szemét, a társa pedig egyik te
nyerébe a vaslemezt, a másikba az alumíniumlemezt helyezte. Majd felszólí
totta a behunyt szemű tanulót, hogy tartsa fel azt a kezét, amelyben a köny- 
nyebb fém van. Ezután a tanuló kinyitott szemmel állapította meg, melyik a 
könnyebb fém, melyiknek kisebb a fajsúlya.

A fémek affinitási sorának ismeretében a tanulók deduktív úton állapítot
ták meg, hogy az alumíniumnak nagyobb vegyülési hajlammal kell rendelkez
nie, mint a vasnak. Ennek ellenére azt tapasztalhatták, hogy a megfigyelt vas
lemezkék rozsdásabbak voltak, mint az alumíniumlemezek; az alumíniumleme
zeken annyira feltűnő változásokat nem tapasztaltak, mint a vaslemezeken.

Ekkor történt a probléma felvetése:

T: „összeegyeztethető-e ez az alumíniumnak az affinitási sorban elfoglalt 
helyével?”

A problémára a tanulók a kísérleti vizsgálódással keresték meg a helyes 
választ. Valamennyi tanuló tevékenykedett, kísérletezett; keresték, kutatták a 
probléma megoldását.

Az alumínium valamennyi lényeges fizikai és kémiai tulajdonságát a fron
tális kísérletezés során nyert közvetlen tapasztalatok alapján, a tanár irányítá
sával a tanulók maguk állapították meg. így biztosítva volt az új anyag feldol
gozása során is a tanulók széleskörű tevékenysége.

Az összefoglaláskor a tanulók összehasonlították az alumínium és a vas 
tulajdonságait. Kiemelték az azonos és a megkülönböztető tulajdonságokat. Ha
tározott hangsúlyt kapott az alumíniumnak lúgban való oldódása. Ezzel a kö
vetkező egység, a timföldgyártás tanítását készítette elő a nevelő.

Végül gyakorlásként két csoportban versenyfeladatot oldottak meg a tanu
lók.

b) A tanulókísérleti eljárás hatása a tanítási órán

A tanulók közvetlen szemléletből táplálkozó önálló ténymegállapításai és 
az elvontabb logikai viszonyok ■— a szükségszerűség, az ok-okozat stb. — fel
ismerésén alapuló tanulói következtetések lényegében az új fogalmak aktív el
sajátításának a folyamatát jelentik.

Ezek alapján növendékeink intellektuális aktivitására, gondolkodásuk szín
vonalára következtetni tudunk abból, hogy az egyes órákon milyen mértékben 
tudják maguk a tanulók felismerni, meghatározni az összefüggéseket, a tör
vényszerűségeket, illetve milyen mértékben van szükség a nevelő irányítására 
és az ismeretek közlésére.

Ilyen szempontok alapján különböző pécsi és baranyai iskolákban számta
lan olyan kémia- és fizikaóráról készítettünk részletes feljegyzéseket, amelye
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ken az új anyag tanítása során a tanárral párhuzamosan a tanulók is elvégez
ték az egyes kísérleteket. Vizsgálataink során szembetűnő jelenségként észlel
hettük, hogy az új anyagnak a tanulók cselekedtetésével, tanulókísérletekkel 
való feldolgozása viszonylag sok helyes tanulói megnyilatkozásra, egyéni meg
állapításra adott lehetőséget.

Az ilyen jellegű órákon feltűnő módon megnövekszik a közvetlen szemlé
letből kiinduló, az elvontabb logikai viszonyok — a jelenség — lényeg, az ok
okozat, a szükségszerűség stb. — felismerésén alapuló önálló tanulói következ
tetések száma.

A megfigyeléseink, vizsgálataink alapján általános jelenségként állapíthat
juk meg, hogy a tanárral szinkronban végzett kísérletek nyomán
a) széleskörűen bontakoztatható ki a tanulók aktív manuális és szellemi-értelmi 
tevékenysége.
b) A kísérletek közvetlen elvégzése, megfigyelése, elemzése nyomán; az egész 
osztályra kiterjedő széleskörű intellektuális és manuális tevékenység lehetővé 
teszi, hogy a kísérletekre vonatkozó ténymegállapításokat, a jelenségek közötti 
összefüggések felismerését és ezekre épülően az egyes törvényszerűségek meg
állapítását maguk a tanulók végezzék el.

A tanulókísérletek hatását legegyszerűbben úgy mérhetjük fel, ha össze
hasonlítjuk a tanulókísérleti órák eredményeit az olyan órák eredményeivel, 
amikor csak a tanár egyedül végezte el, mutatta be a megértéshez szükséges 
kísérleteket.
A jeltételvariáló kísérleteink eredményei és más tárgyakkal kapcsolatos vizs
gálataink alapján is állíthatjuk, hogy
a) a tanárral szinkronban végzett kísérletek nyomán széleskörűen bontakoz

tatható ki a növendékek aktív manuális és szellemi-értelmi tevékenysége.
b) A cselekedtetés, az új anyagnak tanulókísérletekkel való feldolgozása mini

málisan is 10—15%-kal fokozza a növendékek intellektuális aktivitását.
c) A jelenségek közvetlen észlelése nagymértékben segíti a világos és pontos 

fogalomalkotást, az összefüggések, az ok-okozati viszonyok öntevékeny gon-
1 dolkodás útján való felismerését.
d) Tehát az új anyagnak tanulókísérletekkel történő feldolgozása valóban ser

kentő tényezőként alkalmazható az iskolai oktatásban.
Az oktatási folyamat egyes mozzanataira fordítható időt döntő mértékben 

befolyásolja az anyag tanulókísérletekkel történő feldolgozásának ideje, mert 
több pécsi iskolában megvizsgáltuk az új anyagot tárgyaló tanulókísérleti órák 
időbeosztását is.

Vizsgálataink alapján a következő megállapításokat tehetjük:
1. Az általunk megfigyelt tanulókísérleti órákon az új anyag feldolgozására az 

órák 44,4—61,3%-át használták fel a nevelők. Ezeken az órákon a tanulókí
sérleti megoldás időbeosztási nehézségeket nem okozott.
— Ezt főleg az tette lehetővé, hogy a megvizsgált osztályokban a nevelők 

rendszeresen elvégezték a tantervben előírt fizikai gyakorlatokat, illetve a ké
miai tanulókísérleteket. Így a tanulók már rendelkeztek bizonyos tapasztala
tokkal és jártasságokkal a fizikai és a kémiai kísérletezés területén.
2. A különböző iskolákban végzett megfigyeléseink, vizsgálataink is azt mutat

ják, hogy az új anyagnak tanulókísérletekkel való feldolgozásához több idő
re van szükség, mint az olyan fizika- és kémiaórákon, amelyeken csak a tanár 
kísérletezik. Vizsgálataink során általában 7,3—14,1%-kal volt több időre 
szüksége a nevelőknek az új anyagnak tanulókísérletekkel való feldolgozásá
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hoz. A tanulókísérleti órák általában 4—7 perccel voltak időigényesebbek, 
mint azok az órák, amelyeken a tanulók nem vettek részt a kísérletek elvég
zésében.
Ez az eltérés azonban még olyan mértékű, hogy jó szervezéssel többek kö

zött elegendő idő jut az óra végi összefoglalásra is. Ezért nem fogadhatjuk el az 
olyan véleményeket, hogy az új anyagnak tanulókísérletekkel történő tanítása 
nagy időbeosztási nehézségeket okoz és igy akadályozza más didaktikai felada
tok megfelelő szintű megvalósítását.

A tanulói kísérletezés jelentősége

1. Amikor hangsúlyozzuk a cselekedtetés, a tanulókísérleti megoldás fontos
ságát az új anyag feldolgozásában, egyúttal szeretnék rámutatni arra is, hogy 
nem szabad mereven értelmezni a cselekedtetés követelményét.

Valamennyi tanítási egység ilyen módon való feldolgozása semmi esetre sem 
lehet a célunk. Nem is tudnánk minden anyagot ilyen módon tanítani, hiszen 
gyakori az olyan eset, amikor a kísérlet veszélyessége, vagy bonyolultsága miatt 
egyenesen tilos a tanulók bekapcsolása a kísérletek elvégzésébe.

Azonban ahol csak erre mód és lehetőség nyílik, feltétlenül használjuk fel a 
cselekedtetés serkentő hatását tanításainkban.

2. Különösen a természettudományos tárgyak oktatásában van nagy jelen
tősége a cselekedtetés tanulókísérletekkel történő megvalósításának.

A különböző fizikai, kémiai, biológiai, földrajzi stb. jelenségek megismerte
téséhez, a fogalmak kialakításához szinte elengedhetetlenül szükség van a való
ságon keresztül történő megközelítésre. Ha csak lehetséges, előbb a valóságban 
— a természetben, a termelésben, a mindennapi életben — figyeltessük meg a je
lenségeket, majd a különböző kísérletek bemutatásával, elvégeztetésével teremt
sük meg az alapot az általánosításhoz.

A fokozatosság és a körülmények figyelembevételével, már az új anyag tár
gyalása során is biztosítsunk lehetőséget a tanulóknak arra, hogy a tanárral 
párhuzamosan az egyszerűbb kísérleteket maguk is elvégezhessék.

Ezzel a megoldással nemcsak a manuális készségek fejlesztését segíthetjük 
elő, hanem kiemeljük a tanulókat a megfigyelő szerepéből és lehetővé tesszük 
számukra az ismeretek alkotó módon való elsajátítását.

3. A kísérletezésen alapuló tanítási módszer igen alkalmas a növendékek 
értelmi erőinek fejlesztésére, mert lehetővé teszi pl., hogy a kémiai anyagokat, 
a fizikai és a kémiai jelenségeket stb. a változás folyamatában, az összefüggések 
és a különbözőségek viszonylatában dialektikusán vizsgálhassák a tanulók.

Elsősorban a kísérletekkel biztosíthatjuk azt a tapasztalati tényanyagot, 
amely a jelenségek dialektikus értelmezéséhez, a törvényszerűségek megállapí
tásához és az ismeretek gyakorlati felhasználásához szükséges.

4. Amikor kiemeljük a tanulói kísérletek jelentőségét a növendékek aktív 
ismeretszerzésében, ugyanakkor azt is szeretném hangsúlyozni, hogy a tanuló
kísérletek igen eredményesen alkalmazhatók az ismétlés, a gyakorlás és az ellen
őrzés során is.

Pl. Az év végi számonkérést is megszervezhetjük tanulói kísérletek segítsé
gével. Ilyenkor célszerű, ha csoportonként különböző kísérletek elvégzését jelöl
jük ki. Gyorsítja és eredményesebbé teszi a tanulók munkáját, ha írásban, fel
adatlapok formájában kapják meg az egyes kísérletekre vonatkozó kérdéseket
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A kísérletek önálló elvégzése és végül az egyes csoportok, illetve tanulók 
szóbeli beszámolói lehetővé teszik, hogy a tanár helyesen értékelhesse a tanulók 
tudását.

Különösen az év végi számonkéréskor — de más órákon is — adhatunk 
egy-egy tanulónak olyan feladatot, hogy pl. végezzen el egy adott fizikai, vagy 
kémiai kísérletet és a kísérlet értelmezése közben számoljon be a kapcsolatos 
elméleti anyagról is. Az ilyen jellegű számonkéréskor azonban ügyeljünk arra, 
hogy az egyes tanulók tudásának és kísérletező készségének figyelembevételével 
differenciáltan jelöljük ki az elvégzendő kísérleteket.

A fizika és a kémia stb. órákon alkalmazott tanulókísérletek és gyakorlatok 
célja az ismeretek megszilárdítása, alkalmazása, valamint elemi jártasságok és 
készségek kialakítása és ezen keresztül a politechnikai képzés támogatása.

A tanulókísérleti órákon a tanuló maga idézi elő a jelenségeket, a változáso
kat. Közben megismeri az anyag jellemző tulajdonságait, megtanulja az anyag
gal és a kísérleti eszközökkel való bánásmódot. Begyakorolja az egyes kísérleti 
berendezések, műszerek összeszerelését, megismeri az egyszerűbb mérési eljárá
sokat, néhány technikai berendezés kezelésében gyakorlati tapasztalatokat sajá
tít el és a különböző kémiai, fizikai eszközökkel való bánásmódban bizonyos ma
nuális készségekre tesz szert. Ezeken kívül alkalom nyílik a növendékek számára 
ismeretei alkalmazására és megszilárdítására is.

5. A tanulói kísérleteknek nemcsak az oktatásban, hanem a nevelésben is 
nagy jelentősége van.

A közös, együttes tevékenység nyomán kedvező módon alakul a tanuló vi
szonya a munkához, növekszik benne a mások iránti megértés, segítés szelleme. 
A pontosságot, a koncentrált figyelmet követelő kísérletek rendszeres végeztetése 
előmozdítja a fegyelmezettebb magatartás kialakulását. A növendékek fokoza
tosan megtanulják eszközeik megóvását, a takarékos anyagfelhasználást és az 
idővel való helyes gazdálkodást is.

A tanulókísérleteknek tehát egyaránt nagy jelentősége van az ismeretszer
zésben és a nevelésben.

A tanulókísérletek és gyakorlatok előkészítésébe vonjuk be a tanulókat. Ju
talmul engedjék meg számukra, hogy előzetesen ők is kipróbálhassanak egy-egy 
kísérletet; ezt a megoldást felhasználhatjuk arra is, hogy a tanulókon keresztül 
lemérjük a kísérletek végrehajtásához szükséges időt, ami jó támpontot adhat 
a tanítás időbeosztásának megtervezéséhez.

A tanulókat fokozatosan neveljük rá a kísérletek önálló végrehajtására. 
Kezdetben minden egyes kísérletet előzetesen mutasson be a nevelő. Részletesen 
ismertessük a kísérletek egyes mozzanatainak helyes megoldási módját. A végre
hajtás közben a tanár egyénenként ellenőrizze a tanulók tevékenységét. Minden 
kísérletnél állapítsuk meg, hogy ki oldotta meg sikeresen a feladatot, illetve kik 
azok, akiknél probléma merült fel. Addig nem szabad továbbhaladni, míg min
den tanuló nem végezte el sikeresen a kísérletet. Különösen kezdetben igen fon
tos, hogy elegendő időt biztosítsunk a tanulóknak arra, hogy a kísérletezéshez 
szükséges alapvető jártasságokat és készségeket megszerezhessék. A kezdeti 
sietség, türelmetlenség igen káros hatással lehet a növendékek későbbi tevé
kenységére.

A tanulókat fokozatosan tanítsuk meg a kísérletek során észlelt jelenségek 
elemzésére, az ok-okozati összefüggések felismertetésére, a változások indokol- 
tatására. Tanítsuk meg a tanulókat arra is, hogy a kísérletek eredményeit ho
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gyan lehet szóban, vagy írásban összefoglalni, rögzíteni. Dletve, hogyan kell 
azokról a számonkérés alkalmával beszámolni.

6. A tanulókísérleti órák igen alkalmasak a tanulók szellemi és manuális 
munkájának folyamatos megfigyelésére is.

Célszerű, ha előzetes tervezés alapján óránként néhány tanuló munkáját 
fokozottabb figyelemmel kísérjük. Ezeket a megfigyelt tanulókat az órán muta
tott tudásuk, értelmi és manuális tevékenységük alapján óra végén értékeljük. 
Sőt, ha a minősítéshez elegendő adat áll rendelkezésünkre, esetenként osztály
zatot is adhatunk a megfigyelt tanulóknak. Az egyes órákon megfigyelendő ta
nulók előzetes tervezése lehetővé teszi, hogy egy-egy tanév során valamennyi 
tanulónk kísérletező készségét, jártasságát pontosan megismerhessük. Tanulóink 
kísérletező készségének és jártasságának részletes ismerete lehetővé teszi, hogy 
fejlődésükhöz differenciált módon nyújthassunk segítséget.

7. A tanulókísérletek és a tanulói gyakorlatok rendszeres alkalmazása tehát 
nemcsak az új ismeretek könnyebb elsajátítását, a manuális-technikai jártassá
gok és készségek kialakítását teszi lehetővé, hanem a munkához, a tevékenység
hez való helyes viszony kifejlesztésével elősegíti, hogy növendékeink a közösségi 
célokért dolgozni tudó és akaró személyiségekké váljanak.
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DR. BALLÉR ENDRE

OLVASÓLÁMPA

A közösségi nevelés témája pedagógiai könyvkiadásunk előterében

Ez a megállapítás nem túlzás, hiszen ha dr. Széchy Éva: A közösségi nevelés 
útjai a középiskolában című munkájával nyitjuk a témával foglalkozó legújabb 
művek sorát (Tankönyvkiadó, 1967.), akkor már azóta is számos jelentős mun
kát kell megemlítenünk. így: Rozsnyai Istvánná: Közösség születik (Tankönyv- 
kiadó, 1968.), dr. Petrikás Árpád: Az osztályközösség szervezése és nevelése 
(Tankönyvkiadó, 1968.), s a közeli időből, a Tanulmányok a neveléstudomány 
köréből 1967. számos értekezése — a címek is érdekesek, jól mutatják a téma 
gazdagodását — : Petrikás Árpád: A közösségi nevelés elméleti és gyakorlati 
problémái a pedagógiai viszonyrendszer összefüggésében; Gáspár László: A kö
zösségi tevékenységekre épülő nevelési folyamat általános vonásai; Vajó Péter: 
A követelmény szerepe a nevelés rendszerében; Horváth Lajos: Az erkölcsi kö
vetelmények érvényesítése a 10—14 éves tanulók közösségi tevékenységében. 
Végül pedig ide tartozik a Pedagógiai Közlemények legújabb kötete, Horváth 
Lajos munkája: Tevékenységi rendszer és erkölcsi nevelés az általános iskola 
felső tagozatában (Tankönyvkiadó, 1968.)

Már a felsorolás is tekintélyes terjedelmű, az anyag is az (az említett művek 
együttesen több mint 1100 oldalt tesznek ki), s bizony egyre nehezebb a gyakorló 
pedagógusnak lépést tartani a munkája jobb végzéséhez annyira nélkülözhetet
len pedagógiai irodalommal. (Csakugyan jó lenne egy tudományos alapokon 
szervezett „gyorsolvasó tanfolyam”, ahogyan erről, azt hiszem, az Élet és Tudo
mányban olvashattunk nemrég.) A közösségi nevelésről számos munka jelent 
meg már régebben is. Melyek azok a vonások, melyek ezekben a munkákban 
mégis újak?

1. Differenciálódás az iskolatípusok szerint

Széchy Éva, Rozsnyai Istvánné, Petrikás Árpád elsősorban a középiskolás 
korosztállyal foglalkozik, Horváth Lajos a 10—14 évesekkel. Hangsúlyozni sze
retném azonban, hogy mindegyik munka mindegyik iskolatípusban egyaránt fel
használható.

2. Az említett munkákban a közösségi nevelés széles, komplex felfogása ha
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tározottan előtérbe került, épp a személyiségformálás hatékonyságának fokozása 
érdekében.

Széchy Éva a középiskolai tanulóközösség nevelésének új vonásait abban 
látja, hogy az iskolaközösség résztvesz a tanulók erkölcsi-politikai nevelésében 
(elgondolkodtatóan szegényes a mi iskoláink gyakorlata a szovjet iskolákéhoz 
képest ezen a téren); harcol a magasabb színvonalú tudásért (a tudományos 
diáktársaságok rendszere például a szovjet iskolákban nagyon figyelemre mél
tó), irányítja a szabad idő megszervezését; mindezek során kialakul azután a 
a tanulói önkormányzat korszerű formája, s ez az önkormányzat jelentős szere
pet játszik az iskolai élet ügyeinek intézésében. (Vannak például a Szovjetunió
ban olyan végzős osztályok is, olvashatjuk a könyvben, ahol az osztályfői teen
dők ellátását átadják az osztályközösségnek!) Kár, hogy Széchy Éva munkája — 
bár természetes is, hiszen a Szovjetunióban készített és megvédett kandidátusi 
disszertáció — csak itt-ott érinti a magyar iskolák gyakorlatát, s néha ez az 
érintés sem felel meg a tényleges szintnek (említi például, hogy a magatartási 
jegyek közösségi megbeszélésére „néhány magyar középiskola gyakorlatában is 
van példa” ; ennél, úgy vélem, lényegesen kedvezőbb a kép már évek óta például 
a mi megyénkben is. (Példái között nagy elismeréssel említi néhányszor a pécsi 
Nagy Lajos Gimnáziumot.)

Rozsnyai Istvánná a budapesti Berzsenyi Dániel Gimnázium iskolaközössé
gének fejlődését vázolja fel 1957—61 között izgalmas, lebilincselő stílusban, szí
nesen, plasztikusan, igazgatói tapasztalatait adva. Nála a közösségi nevelés szé
les, komplex értelmezése elsősorban azt jelenti, hogy az iskolaközösség formá
lása kerül előtérbe az igazgatónak az aktív KISZ-magra támaszkodásával, köl
csönösen alakító, lélekformáló kapcsolatával. A könyvből elsősorban a közösségi 
élet politikai alapvetését, az igazgató és a KISZ-vezetők kapcsolatát, az iskola
közösséget erősítő formák szerepét (főleg a táborozások, ünnepélyek, iskolagyu- 
lések), s a megragadó pedagóguslelkesedést kell kiemelni.

Utalni kell azonban nézetem szerint a munka néhány komoly fogyatékossá
gára is éppen a közösségi nevelés sokoldalú felfogása alapján. A könyvből alig- 
alig derül ki, hogy az iskolában elsősorban tanulás folyik, a közösségi tevékeny
ség ezzel jóformán nincs kapcsolatban. (Ezt nem pótolja néhány oldal elvi fejte
getés.) A nevelői közösség a legjobb esetben is szürke, középszerű, semleges ne
velők halmaza, akiknek egyedei számos keservet percet szereznek az igazgatónak 
és a KISZ-vezetőknek. A lelkes fiatalok hatására is csak néhányan kezdenek 
formálódni a helyes irányba. Úgy látszik, a szerző nem osztja azt a tételt, hogy 
az igazgatónak elsődleges célja a nevelői közösség formálása. Helyette a KISZ- 
vezetőség alakításába veti bele magát. Tulajdonképpen a KISZ-szervezet helye, 
szerepe sem világos, a tagság nagy része mintha felesleges ballasztot jelentene, 
s ezért felettük létrejön egy újabb rendszer („második mechanizmus” ?), az ügye
letes tiszti tanács (ÜTT), amelyik lassan átveszi az egész iskolai mozgalmi élet 
irányítását. S végül a drámai zárszó az igazgatónő lemondásáról azt sejteti, hogy 
ilyen — vagy más — problémák miatt végül is nyilván nem sikerült az igazgató
nak minden elképzelését valóra váltani. Ügy vélem, hogy ebben a vezetés hibái 
is szerepet játszhattak, akkor viszont jó lett volna erről is szólni.

Petrikás Árpád a közösségi nevelés sokoldalúságát könyvében — főként az 
elsődleges közösségeket tartva szem előtt — 6 fő tevékenységi terület elemzése 
során fejti ki. Társadalmi-közéleti tevékenység; az iskolai munkamegosztás so
rán kialakult osztálymegbízatások; az oktatás és a tanulás hatékonyságát segítő 
közösségi tevékenység; a termelés és a gyakorlati munkával összefüggő tévé
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kenység; a tanulói igények kielégítését és átformálását szolgáló tevékenység; s 
végül a közösségek egymáshoz való viszonyából fakadó tevékenység. Látható, 
hogy a kép mennyire hasonló Széchy Éva kutatási eredményeihez.

Petrikás Árpád másik tanulmányában a közösségi tevékenységből fakadó 
teljes hatás- és viszonyrendszert elemzi. A pedagógiai hatásrendszert a hatásvi
szonyok, értékviszonyok s tevékenységviszonyok összetevőjeként vezeti le, ki
emelve, hogy mindezek elmélyítésében a közösségi nevelésnek, a közösségi vi
szonyoknak van alapvető szerepe.

Gáspár László ugyanezt a széles értelmezést mélyreható filozófiai elemzés
sel kapcsolja össze (talán túlzottan is elvont, sokszor nehezen követhető stílus
ban). Gáspár László a társadalom és az egyén viszonyából, valamint a társadalmi 
tevékenységi módok konkrét gyakorlati elsajátításának feladatából indul ki, s 
jut el a „nevelési folyamat hordozójáig” , a szocialista gyermekközösségig. A szo
cialista iskolaközösséget úgy jellemzi, mint „a nevelők, gyermekek és szülők tör
ténelmileg aktuális együttműködése az osztály nélküli társadalomban” . (77. old.) 
Nem világos azonban, miért kell kiemelni az osztály nélküli társadalmat, talán, 
mert csak akkor reméli a szocialista iskolaközösségek általánossá válását? Szá
mos közösség bizonyíthatja, hogy ez nem így van (már Sackij vagy Makarenko 
óta). Ugyanakkor felvetődik az, hogy elegendő-e a közösséget csupán együttmű
ködésként felfogni? Továbbá: itt is, másutt is úgy találjuk, hogy az iskolaközös- 
ség fogalmába a szülői közösség is teljes értékű tagként beletartozik. Holott, ha 
a közösség ismérveit figyelembe vesszük, úgy vélem, a szülői közösség nem al
kothat szerves egységet a nevelői és tanulói közösséggel. A szülői közösség léte 
is kérdéses.

Gáspár László a közösségi tevékenységek rendszerét a következő területe
ken vizsgálja: az oktatás; az iskolások termelőmunkája; az iskolások szorosan 
vett politikai-közéleti (társadalmi) tevékenysége; a szabad idő tevékenység. Csak 
ez a teljes tevékenységi rendszer tudja biztosítani a kollektíva fejlődését és a 
személyiség helyes irányú kibontakozását, ahogyan ezt a tanulmány utolsó része 
megmutatja.

Horváth Lajos a tevékenységi rendszer és az erkölcsi nevelés viszonyát vizs
gálja legutóbb megjelent kis könyvében, s ő is a közösségi tevékenység átfogó 
rendszerének kialakítását hangsúlyozza. Talán nála kerül a legerőteljesebben 
előtérbe az a más szerzőknél is kiemelt gondolat, hogy „a közösségi élet dinamiz
musa csak akkor fejti ki személyiségformáló hatását, ha olyan, a gyermek szá
mára egzisztenciális jelentőségű közösségi tevékenységben realizálódik, amely 
alkalmas a közösségi tagok gazdaszemléletének létrehozására, amely kialakítja 
és egyre magasabb szintre emeli a tanulók meggyőződését, hogy ők valóságos, 
tehát mélységesen és komolyan gazdái az iskolának, az iskola céljainak, felada
tainak...” (34. old.). Nagyon fontos az a megállapítása is, hogy „az iskolaközösség 
tevékenységi rendszere csak megfelelő társadalmi kapcsolatok esetén alakítható 
ki” (47. old.) Számunkra különösen érdekes, hogy Horváth Lajos számos Bara
nya megyei iskolát is említ pozitív példái között, így például a gerényesit idézi 
az azóta elhunyt Konrád Béla hozzászólását egy szigetvári továbbképzési tan
folyamon (69. old.), a Komló-dávidföldit (85. old.), a sásdit (96. old.), a pellérdit 
(108.), a bikalit (137.), s utal a Baranya megyei művelődésügyi osztály vizsgálati 
jegyzőkönyveire is.

3. A közösségi neveléssel foglalkozó említett művek egy következő közös 
vonása az, hogy nemcsak építenek az iskolai gyakorlatra, hanem céljuk annak 
segítése. Helyesen érzékeltetik az előrelépés legfontosabb útjait. Széchy Éva
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például leszögezi: „a magyar iskolai munkának . . .  szervezett részévé kell, hogy 
váljék a nevelésnek két olyan alapvető fontosságú területe, mint az osztálykö
zösségi élet sokoldalú, tanórán kívül is terjedő intenzív építése (az osztályfő
nöki munkának ez a gyengén fejlett oldala), valamint az iskolák tanórán kívüli 
nevelési intézményeinek, különböző köreinek korszerű, mindenoldalú fejleszté
se.” (201. old.)

Petrikás Árpád könyvének V. fejezetében igen gyakorlatiasan vizsgálja az 
osztályfői tevékenységet, a KISZ alapszerv nevelőmunkáját, az osztályfői órák 
szerepét, a társadalmi és egyéni érdek összhangjának megteremtését a pedagó
giai vezetésben s a koordinálás, tervezés és a nevelőközösség hatékonyságának 
biztosítását az osztály munkájában. Függelékként pedig kitűnő szempontsoro
zatot ad a tanulóközösség életének, a tanulói személyiségnek a tanulmányozá
sához (alsó, felső tagozatban és középiskolában), s az osztályfői feljegyzések ve
zetéséhez. Horváth Lajos könyvében igen gyakran veszi.célba az iskolai gya
korlat különböző torzításait. Különösen időszerű mindaz, amit a „látszatönkor
mányzatokról” ír, ahol a vezetők nem a közösség képviselői, hanem a rejtett ta
nári autokratizmus eszközei, s hangsúlyozza a közösségi tevékenységnek a ta
nulók tudatára gyakorolt hatás-elemzését. Nagyon fontos az is, amit a közös
ségi élet „üresjáratairól” ír, s kitűnően a helyére teszi az akciókat is (főleg köny
ve utolsó — fő — fejezetében).

4. Befejezésül még meg kell említeni a vizsgált művekben található néhány 
olyan elvi kérdést, melynek kidolgozása eddig nagyon hiányzott. Így például: 
a közösség fejlődésének rajza (főleg Petrikás Árpád könyvének talán legmélyebb 
IV. fejezetében); az elsődleges közösség iskoláinkban (Petrikás Árpád nagy te
ret szentel ennek. Szerinte az osztály ez a közösség. Azonban nézetem szerint 
Horváth Lajos dialektikusabb, amikor ugyan ő is az osztályt vagy a rajt tekinti 
elsődleges közösségnek, de hangsúlyozza: „az elsődleges közösség funkciói az 
osztály és az őrsök életében együtt, összefonódva és részben tisztán megosztva 
valósulnak meg.” (115. old.) Igen fontos, újszerű a követelmény széles alapve
tésű megvilágítása Vajó Péter tanulmányában (összefüggésben annak ellent
mondást indukáló és megoldó funkciójával) és Horváth Lajos cikkében; s a ta
nulói felelősség kibontakoztatásának kérdései Petrikás Árpád könyvében, a fő 
tevékenységi formák leontyevi koncepciójának alkalmazása a közösségi neve
lésre Horváth Lajos könyvében.

Mielőtt elbúcsúznánk a neveléselmélettel foglalkozó művektől, megemlítem 
legalább Faragó Jenő: Fiatalok vallomásai világnézetről, erkölcsről című nem
rég megjelent könyvét (Kossuth, 1968.) A szerző anyaggyűjtési módszere sok
oldalú és újszerű (az írásbeli felmérést összeköti mesekísérlettel, a válaszok köl
csönös bírálatával, szóbeli vitákkal, régebbi felmérések megismétlésével), s 
ezért következtetései is megalapozottak: ifjúságunk világnézeti, erkölcsi arcu
latával lényegében elégedettek lehetünk. Különösen a vallásos világnézet ma
radványait, a materialista világnézetre nevelést és az erkölcsi felelősség kérdé
sét vizsgálja sokoldalúan, igen olvasmányos stílusban a szerző. Vizsgálódásába 
a siklósi gimnázium tanulóinak egy részét is bevonta, a kapott kép róluk igen 
érdekes és pozitív.

A továbbiakban — ha lehet, még az eddigieknél is rövidebben — néhány 
más — a pedagógiához közelálló tudományág néhány újabban megjelent művét 
említem meg. Célom csupán annyi, hogy érzékeltessem: ezek a munkák — 
amellett, hogy „új horizontokat” nyitnak előttünk, a pedagógiai tevékenység so
rán is felhasználhatók.
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Pszichológia

Egyik legújabban megjelent neveléslélektani mű Forrai Tiborné: Iskolai 
teljesítmény és szorongás című munkája (Akadémiai Kiadó, 1968.) A szerző egy 
budapesti általános iskola 2. és 4. osztályának tanulóit vizsgálta meg a téma 
szempontjából. Vizsgálati módszerei sokoldalúak (kérdőíves vizsgálat a szoron
gásszint megállapítására, intelligenciavizsgálat, Rorschach teszt, galvanikus bőr
reflex vizsgálatok, majd ezek után iskolai körülmények között, természetes kí
sérletet folytatva vizsgálta meg a szorongásnak a teljesítményre gyakorolt ha
tását, az osztályzás szerepét). A könyv nagy része az egyes vizsgálatok részle
tes, az olvasótól előismereteket kívánó, leírásával foglalkozik (legkönnyebben 
hozzáférhető, de más alapvetésű ilyen előismeretet nyújtó könyv például a Ror
schach teszt értelmezéséhez Vincze László munkája: Vizsgálati módszerek a lé
lektanban. A teszt.). A szerző következtetései (melyekben itt-ott túl is mutat az 
alsó tagozaton) megerősítik azt a tapasztalatunkat, hogy „a szorongás nagymér
tékben befolyásolja a tanulók iskolai teljesítményét” , s hangsúlyozza: „az ered
ményes munkavégzéshez bizonyos mértékű pszichikus tenzió elengedhetetlenül 
szükséges” (147. old.) Felhívja arra is a figyelmet, hogy „a pedagógusnak min
denekelőtt azt kell jól tudnia, kik azok a tanulók osztályában, akik minimális 
pszichikus tenzióval rendelkeznek, s kik az erősen szorongok” . Az előbbieknél 
fokozni kell a feszültséget, az utóbbiaknál minél nyugodtabb körülményeket 
kell teremteni. Megmutatja az osztályozás feszültségnövelő hatását, de azt is, 
hogy a tanulók már 4. osztályra is mennyire „hozzáedződnek” az iskolai hely
zethez, s az számukra már lényegesen kevesebb serkentést ad, mint például a 
másodikosoknál.

Vigotszkij: Művészetpszichológia (Kossuth 1968.) c. műve az 1934-ben, 38 
éves korában elhunyt világhírű szovjet pszichológusnak a 20-as évekig h-„ szá
mos, lazán összefüggő tanulmányát tartalmazza. A munka elsősorban a magyar 
szakos és az esztétikával foglalkozó nevelők számára lehet tanulságos, főleg le
bilincselő stílusával, intellektuális élményt nyújtó logikájával, gazdag tény
anyagával, de leginkább sok 'esetben ellentmondásra, s számos alapvető kérdés 
alaposabb végiggondolására késztető következtetésével, (pl. „a művészi effektus 
legközvetlenebb okai a tudattalanban rejlenek” (121. old.) „a műalkotás tipikus- 
ságát a legkritikusabban kétségbe kell vonnunk” (91. old.), „a művészet a tudat
talan társadalmi megoldása” (145), vagy a tartalomnak a forma által történő 
megsemmisítésének a törvénye (255. old.). Bravúros műalkotás-elemzéseket ta
lálunk a könyvben, s különösen lényeges, amit a katarzis szélesen értelmezett, 
lélektani alapvetésű fogalmáról ír: „Az esztétikai reakció olyan effektust rejt 
magában, amelyik két ellentétes irányban bontakozik ki, s amely a csúcspon
ton — mintegy rövidzárlatban — megsemmisül.” (345. old.) Ezt az elméletet 
azután számos példával világítja meg (Puskin, Csehov, Shakespeare művekkel, 
de egyéb művészeti ágakat is bevon vizsgálódási körébe). Ivanov jegyzetei 
nagyban segítik az eligazodásunkat, Leontyev tömör előszava a mű nagyságát 
érzékelteti.

Pietrasinski: A vezetés pszichológiája című kis könyve (Gondolat, 1968.) 
már átvezet a pedagógia másik fontos segédtudományához, a szociológiához, 
mivel inkább szociálpszichológiai munkának tekinthető. A lengyel szerző ismert 
és megkedvelt olvasmányos, ismeretterjesztő stílusában látszólag könnyedén 
bánik a vezetéslélektan súlyos gondolataival, s noha műve nem foglalkozik a 
pedagógiával — inkább az üzemi vezetést vizsgálja — nemcsak az iskolaveze
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tők, hanem minden pedagógus is haszonnal tanulmányozhatja (mivel a nevelő 
a fiatalok vezetője is). A szerző a sikeres vezetés feltételei, az autokratikus és 
a demokratikus vezetés mellett részletesen elemez ilyen kérdéseket, mint pél
dául a szervezőkészség, a kollektív tevékenység megszervezése, a vitavezetés 
technikája, az emberekkel való bánásmód, a helyes és helytelen megítélés, a 
kollektíva kialakítása, „a bírálat művészete” (olyan információk mesteri köz
lése, amelyek bírálatot is tartalmaznak”). A vezetők kiválasztása és nevelése, 
s a vezetők önképzése című fejezetek a káderpolitikához s a továbbképzéshez 
adnak elgondolkodtató ötleteket, kipróbálható módszereket.

Szociológia

A neveléstudomány és a nevelőmunka egyre többet hasznosíthat egy má
sik, rohamosan fejlődő tudományból, a szociológiából. (A fizikai dolgozók gyer
mekeivel való foglalkozás kérdése teljes mélységében például a szociológia fel- 
használása nélkül aligha érthető meg.) Ezen a területen a szocialista táborban 
kiemelkedő a lengyelek eredménye, s Szczepanski: A szociológia alapjai c. 
könyve (Kossuth, 1968.) tulajdonképpen tömör, világos összefoglalását adja a 
szociológia alapfogalmainak, ezért igen alkalmas arra, hogy önképzésünket ebbe 
az irányba is kiterjesszük (ha ezt eddig nem tettük meg, visszariadva Kulcsár 
és Baumann könyveinek terjedelmétől, eléggé el nem ítélhető módon). A szerző 
a társadalmi élet természeti, gazdasági alapjai után a kultúrát elemzi, s itt már 
áttér a pedagógiában közvetlenül is hasznosítható területekre, így például az 
ember és a személyiség szociológiai értelmezésére, a társadalmi cselekvésre, a 
társadalmi ellenőrzés rendszerére, amelynek eszközeiként a szokást, az erköl
csöt és a szankciókat említi. A mű leghosszabb (VII.) fejezete a társadalmi kö
zösségekkel foglalkozik, s itt a közösségi neveléshez kaphatunk új szemponto
kat (főleg a csoportokat tárgyaló részben.)

David Riesvian amerikai szociológus sokat emlegetett műve, A magányos 
tömeg (Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1968.) a pedagógus számára több 
szempontból is érdekes lehet. Egyrészt könnyed, élvezetes stílusával szinte „be
csalogatja” az olvasót a szociológia világába. Másrészt elgondolkodtató, s sok
sok áttétellel gondolatfrissítőnek is használható mindaz, amit az autonóm és a 
belülről irányított ember hanyatlásáról és a kívülről irányítottság elterjedésé
ről ír. A mi nevelésünk célja ugyanis épp az, hogy — ellenkező irányban a 
szerző által vázolt fejlődési folyamattal — a kívülről irányítást fokozatosan fel
váltsa a nevelési céljaink igenlésén alapuló belső irányítás, a személyiség ilyen 
jellegű autonómiája. Harmadszor a munka számos részlete közvetlenül is fog
lalkozik az iskolával, a neveléssel. Például a II. fejezet minden áttétel nélkül is 
tanulságos: A szerző szerint a modem (értsd: kapitalista) társadalomban válto
zás állt be a szülők szerepében, az ugyanis különböző okok miatt jelentősen 
csökkent. Űj lett a tanár szerepe is az amerikai iskola „szabadneveléssel” , „re
formpedagógiával” átitatott világában, „mivel a régi fegyelmezési eszközök töb
bé nem állnak rendelkezésre, a tanár talán még elesettebb, mint a szülők.” 
(119. old.) De a fő baj, hogy ez a nevelés tele van hatástalan, üres formalizmus
sal („különösen fontos az a tény, hogy az együttműködési és a vezetési készsé
get gyakran a tényleges cselekvés tartalmára való tekintet nélkül várják el a 
gyermektől, s így is vésik tudatába,”) (118. old.) s a másik baj a nevelői köve
telményállítás hiánya. „A demokráciának az a régi felfogása pedig, miszerint
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a megbecsülést a teljesítmény alapján lehet kiérdemelni, jóformán már csak a 
sportban marad fenn.” 119—120. (Nincsenek ehhez hasonló problémák itt-ott 
nálunk is?)

Legközelebbi könyvszemlénkhez máris sok értékes, ismertetésre váró anyag gyűlt 
össze (például: Alkalmazott pszichológia új, bővített kiadása, Bruner: Az oktatás fo
lyamata, a most megindult Tanítók Könyvtára sorozat eddig megjelent két kötete, 
A szocialista iskolavezetésről című kiadvány, Osulák Mihálynak az ifjúsági irodalom
mal foglalkozó könyve), s ez a sor bizonyára addig még jelentősen bővülni fog. Ez
zel a rovattal azt szeretnénk elérni, hogy indítékot, segítséget adjunk az olvasónak 
rendszeres önképzéséhez, s — kapcsolódva mostani számunk alapgondolatához — hoz
zájáruljunk szabadidejének minél termékenyebb felhasználásához.
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N É P M Ű V E L É S

BALÓ ISTVÁN

UTAZÁS ÉS NÉPMŰVELÉS

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

Az iskolában csak a tudományok alapjait, az ifjak indulásához nélkülözhe
tetlen szakmai ismereteket, jártasságokat és készségeket tudjuk biztosítani nö
vendékeinknek.

Az emberi kultúrának művelődésnek vannak olyan értékei, amelyeknek 
megértésére, elsajátítására csak az értelmi fejlettség magasabb szintjén, éret
tebb korban, a kellő élettapasztalatok alapján nyílnak meg a lehetőségek. Ezért 
a felnőtt korban is szükség van az állandó ismeretszerzésre, az állandó önkép
zésre, továbbképzésre, az egyén személyiségének, jellemének tudatának a for
málására.

Az egyén, és ezen keresztül a társadalom igénye, az ismeretszerzési, jellem
formálási lehetőségek sokoldalú biztosítása, szervezése.

Tehát társadalmi igény a sokoldalú népművelési tevékenység kibontakoz
tatása.

A népművelési tevékenység egyik igen fontos területe: Az országjárás, a 
kirándulás, a külföldi utazás.

A hazai tájak, ipari, mezőgazdasági létesítmények, a szocialista társadalmat 
építő dolgozóink természetalakító tevékenységének a bemutatása, a közvetlen 
tudatformálás, az igazi hazafiasságra nevelés kitűnő alkalmaiként használhatók 
fel. A hazai táj, a történelmi emlékek, az új ipari létesítmények megismerése 
a közvetlen tapasztalatszerzésen túl, érzelmileg is maradandó benyomásokat 
hagy minden résztvevőben. Pl. Egy-egy új ipari létesítmény megismerése az 
utazás minden résztvevőjében felkelti az emberi alkotás nagyszerűségének fel
emelő érzését.

Az ilyen, érzelmileg is erőteljesen színezett, motivált helyzetben jóformán 
nincs is szükség egyetlen mondatra sem és mégis mindenki megérti, felismeri, 
átérzi a szocialista építés nagyszerű voltát.

A kirándulás vezetőjének azonban nem szabad szem elől tévesztenie, hogy 
tudatosan kell megteremtenie az érzelmi hatások érvényesüléséhez szükséges 
körülményeket

51



Városnézés Debrecenben

A külföldi utazások, különösen a baráti oi'szágokba vezetett kirándulások, 
tanulmányutak a proletár internacionalizmusra való nevelés igen jó alkalmai. 
Egymás országának, népének, szokásainak, az azonos célokért folytatott munka 
eredményeinek a megismertetése nagy hozzájárulást jelent a szocialista tudat 
kifejlődéséhez.

A pécsi Doktor Sándor Művelődési Ház oktató-nevelő munkájának szerves 
része az utazás, a kirándulás. A kirándulás célja — kellemes időtöltés és szóra
kozás vonzó keretében — az ismeretterjesztés, a közvetlen szemléltetés. A ter
mészeti szépségeket és történelmi emlékeket saját környezetükben, az eleven 
valóságban mutatjuk be, ahol sajátos atmoszférájuk erejével a legmélyebb be
nyomást kelthetik a szemlélőkben. Ez a módszer élményszerűvé teszi az isme
retszerzést, közel hozza egymáshoz az elméletet és a gyakorlatot, hitelesebbé 
teszi a már ismert adatokat. Aki megnézte a siklósi várat és meghallgatta tör
ténetét, bizonyára elevenen el tudja majd képzelni magának a Zsigmond-kora- 
beli feudális-anarchikus viszonyokat, amelyek odavezettek, hogy néhány kis
király lába alá gyűrte az országot, börtönbe vetette a királyt is. Aki megjárta 
az aggteleki cseppkőbarlangot, soha többé nem fogja elfelejteni, hogy mi a 
cseppkő, hogyan jön létre, hogyan munkálkodik a víz a kőzetekben. Kossuthról 
például mindenki sokat tanult és hallott, de amikor monoki szülőházába lépve 
meglátták a múzeumban elhelyezett emléktárgyakat, ereklyéket, szinte szemé
lyes kapcsolatba léptek történelmünk e nagy alakiával.

Az életszínvonal emelkedésével és a művelődési igény növekedésével tö
megmozgalommá vált az utazás, a kirándulás. A kirándulások programját a mű
velődési ház nevelési célkitűzése alapján tervezzük. A résztvevők utazási ked
vét, szórakozási vágyát mindig összhangba hozzuk ismeretgyarapítási, nevelési 
szempontokkal. Kezdetben a városnézések mellett a megye szép tájainak és ne
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vezetességeinek megismerésére rendeztünk egynapos tanulmányi kiránduláso
kat (Siklós, Pécsvárad, Óbánya, Máré-vára, Hidasi-völgy, Abaliget, Zengővár- 
kony, Sikonda, Harkány, Szigetvár). Tizenöt év alatt egy-két hetes kirándulá
sokkal többször is bebarangoltuk az országot, ismerkedtünk az ország termé
szeti szépségeivel, történelmi múltú emlékeivel, szocialista alkotásaival. Ezek a 
tanulmányi kirándulások amellett, hogy lehetőséget adnak a dolgozók szabad 
idejének tartalmas felhasználásához és a szórakozáshoz, a komplex ismeretek 
terjesztésével és hatásával a legeredményesebben szolgálják a tudatformálást 
és a szocialista nevelést.

Ilyen ismeretterjesztő és nevelő céllal rendeztünk minden évben 10—12 
bel- és külföldi utazást, tanulmányi kirándulást. Elmúlt kirándulásainkon az 
érdeklődés irányításával elértük, hogy sokan jegyzetekkel indultak útra. Az 
utazás előtti tájékoztatót a programmal kapcsolatos ismeretterjesztő kisfilmek 
bemutatásával tettük érdekessé és hasznossá. Így a Kőemlékek nyomában című 
film hazánk műemlékeinek bemutatása mellett stílusmagyarázatot és történel
mi áttekintést adott. Az Esztergom kincsei című film a város történelmi neve
zetességeit és gazdag műemlékeit ismertette. Az Üveggyártás című film az üveg
gyártás technológiáját és a művészi üvegtárgyak készítését, a Korszerű hen
gerművek című film pedig a kovácsoltvas előállítását mutatta be. Az előkészí
tés eredményeként a kirándulók elővették vagy megvették még a programmal 
kapcsolatos tájékoztatókat, útleírásokat. Pl. A Salgóvár történetéhez Petőfi 
Salgó című versét is elolvasták, a pákozdi emlékművel kapcsolatban nemcsak 
a szabadságharc első nagyobb csatájával ismerkedtek meg tüzetesebben. Akik 
az előkészítés alkalmával tudták meg, hogy „a vén zászlótartó” Petőfi édesapja 
volt, elmélyültebben olvasták Petőfi A vén zászlótartó című versét.

AZ UTAZÁS NEVELŐHATÁSA

1. Értelmi nevelés

Az értelmi nevelés feladata a magas színvonalú általános műveltség, a tu
dományos világnézet és a fejlett, önálló gondolkodás kimunkálása, s ezzel a 
kommunista személyiség kinevelése. E három feladat a legszorosabban kapcso
lódik egymáshoz, elválaszthatatlan kölcsönhatás van közöttük.

Napjainkban egyre nagyobb tömegekkel kell a kor tudományos, technikai 
és kulturális eredményeit a lehető legrövidebb úton megismertetni. Ennek a 
munkának eredményes elvégzéséhez jó módszerekre van szükség. A leggyor
sabban eredményhez vezető út ma már nem képzelhető el a szemléltetés min
den eszközének legnagyobb mértékű felhasználása nélkül.

Az emberek egy jelentős része könnyebben megérti és rögzíti emlékezeté
ben azt, amit lát is. A szemléltetés változatos, igen érdekes és értékes módja a 
kiállítások és tárlatok kollektív látogatása. A művelődési ház tizenöt év alatt 
az ország minden tájára rendezett tanulmányi kirándulást, s a programban 
mindig szerepelt az értelmi nevelést szolgáló üzem-, múzeum-, tárlatlátogatás.

Az üzemlátogatások során megismerkedtek a résztvevők többek között a 
porcelán-, a dohány-, a vas-, a gép-, a papírt az üveg-, a bőr-, a sörgyártás 
technológiájával. Az alapanyagoktól a kész termékig megismerkedtek külön
böző mechanikai, kémiai eljárásokkal is. A technikai érdeklődés felkeltésén túl
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az általános műszaki kultúra terjesztését is szolgáltuk ezekkel az üzemlátoga
tásokkal. Ilyen hasznosan szolgálták az ismeretek bővítését a néprajzi, régé
szeti, természettudományi kiállítások is. Nagy volt az érdeklődés az irodalmi 
emlékek iránt is. Mindenhol, ahol jártunk, meglátogattuk íróink, költőink egy
kori lakóházát, emlékmúzeumát. Az út előkészítése során felhívtuk az utasok 
figyelmét az érdekes és értékes látnivalókra. Így sokan előre tanulmányozták 
íróink, költőink életét, munkásságát (Pl. Batsányi, Kazinczy, Vörösmarty, 
Arany, Petőfi, Madách, Jókai, Mikszáth, Gárdonyi stb.), s mindenhol sok olyan 
dokumentumot láttak, amelyek kiegészítették és bővítették irodalmi ismeretei
ket. Az emlékkiállítások érdekesen, szemléletesen ismertették meg látogatóikat 
íróink, költőink pályafutásának állomásaival, műveivel, és ezek megszületésé
nek körülményeivel. Az érdekes relikviák arra is tanították nézőinket, hogyan 
kell szeretni a szülőföldet és annak irodalmát. Egy-egy ilyen irodalmi séta, lá
togatás haladó irodalmi, kulturális hagyományaink ápolására és megbecsülésé
re nevelt, az irodalom élményszerűbbé vált és közelebb került a látogatókhoz.

Ezek a tanulmányi kirándulások közvetlen szemléltetéssel elmélyítették 
és élményszerűbbé tették a résztvevők ismereteit, megindították a reproduktív 
fantázia működését, s ezzel a régi ismeretelemek újszerű kombinálására kész
tette őket. Tárgyak, események hosszú és körülményes szóbeli ismertetése he
lyett ezek a szemléltetések közvetlenül hozzájárultak a természettudományos, 
politikai, művészeti stb. ismeretek bővítéséhez, elmélyítéséhez, jobban, meg
győzőbben bizonyítottak, mint az előadótermi szemléltetések, s mindez mé
lyebb, tartósabb ismeretek kialakításához vezetett.

2. Hazafias nevelés

A hazafiság, a szocialista haza szeretetének elmélyítésében részt kell vál- 
lalniok a művelődési intézményeknek is. A művelődési ház — többek között 
— úgy tesz eleget a hazafias nevelés feladatának, hogy bemutatja a környező 
táj szépségét teljes gazdagságában, megismerteti széleskörben a város, a me
gye történelmi múltját, például állítja az itt élő emberek őseinek nagyszerű 
tetteit. Így mutattuk meg, hogy városunk, vidékünk mennyire része a haza 
tájainak, milyen elszakíthatatlan szálakkal fonódik az egész haza történelmé
hez. Pl. a pécsváradi kirándulás alkalmával meghirdettük következő kirándu
lásunkat a Márévárhoz. Ehhez sokszorosíttattuk „A  Márévár romjai” (Dr. Sző- 
nyi Ottó: Történelmi emlékek a Mecsekben) című írást és a Márévár regéjét 
(Várady Ferenc: „Baranya múltja és jelenje” ). Ezt a két ismertetőt a 35 pécs
váradi kirándulónak adtuk oda és a következő vasárnap 70 fővel indultunk a 
Márévár vadregényes romjaihoz. Az egyes történelmi személyekhez, vidékek
hez fűződő regék, mesék, mondák a vidék érzéseit, gondolatait, vágyait feje
zik ki, ismertetésükkel az emberek érzéseire, képzeltére, kedélyére is hatva 
kelthetjük fel az érdeklődést a táj, az emlék iránt, fgy ismerkedtek meg a ki
rándulók a Mecsek egyik legszebb részével és így vált élményszerűvé a „szülő
föld” , amelynek fogalmát ezek a kirándulások tartalommal telítették. Hasonló 
sikerrel és eredménnyel végződött a zengővárkonyi kirándulás. Vonattal men
tünk a kitűzött helyre. A kirándulás vezetését a Janus Pannonius Múzeum igaz
gatója vállalta. Már útközben felhívta egy-egy érdekességre a figyelmet, amerre 
haladt a vonat. Hosszúhetényben kiszálltunk a vonatból és közösen megnéztük 
a rómaikori villa maradványait. A vezető itt ismertette a római birodalom út
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hálózatának rendszerét és az őrtornyok szerepét. Innen gyalog átmentünk Zen- 
gővárkonyba, ahonnan a hegy tetején lévő kilátóból megnéztük a vidéket, majd 
az ásatásokat. Az ebédet is itt fogyasztottuk el, majd különböző társasjátéko
kat játszottunk, beszélgettünk, énekeltünk, a festői környéken sétáltunk és az 
esti vonattal kissé fáradtan, de mégis felüdülve utaztunk vissza Pécsre. Megbe
szélésünk alapján a kirándulás résztvevői néhány nap múlva találkoztak a mú
zeumban, ahol a kiránduláson látott ásatások leleteit tekintették meg a múzeum 
igazgatójának vezetésével.

Ezek az emlékek nem múlnak el senkiben nyomtalanul. A nem pusztán 
értelmi, hanem erős érzelmi és esztétikai hatás biztosítja tartósságukat. Aligha 
van a hazaszeretetre nevelésnek eredményesebb módszere, mint ilyen — gaz
dag tematikájú — tanulmányi kirándulás.

3. Esztétikai nevelés

A tanulmányi kirándulások keretében sok lehetőség nyílik az esztétikai 
szemlélet fejlesztésére. A közvetlen szemléltetés sok esetben csak tanulmányi 
kiránduláson lehetséges, amely jellegét tekintve ugyanolyan előadás, mint bár
mely teremben tartott előadás, de sokkal szemléletesebb, sokszor rengeteg egyéb 
élményt is nyújt és ezért az esztétikai szemlélet fejlesztésében igen hasznos. .

A művészeti emlékek bemutatására rendezett tanulmányi kirándulás első- 
han történeti jellegű, mivel az emlékek közvetlen szemléletével a szülőföld és 
a haza történetének alaposabb megismeréséhez vezet, miközben az esztétikai 
szemlélet fejlesztéséhez is hozzásegít.

Egyik dunántúli kirándulásunkon nagyon sok művészeti emlék bemuta
tására került sor. Mindenki számára emlékezetes maradt többek között a vesz
prémi városnézés. Célkitűzésünket előre közöltük az Idegenforgalmi Hivatallal 
és jó vezetőt kértünk. A veszprémi idegenvezető — nagyon helyesen — a vá
ros legmagasabb pontján, a Várhegyen kezdte a városnézést, ahonnan gyönyörű 
kilátás nyílik. Láttuk a város dombjait, felismertük kanyargós utcáit, a Séd
patak völgyének romantikus házsorait, az egyetemi városrész új épületeit, a 
közeli Betekints-völgy festői kiránduló helyeit stb. Ilyen szemléltetés közben 
ismertette a város földrajzi, történelmi és művészettörténeti nevezetességeit. 
Előadásába beleszőtte a megtekintésre kerülő emlékek történetét is. A tájékoz
tató előadás után kezdődött csak az egyes emlékek bemutatása, esztétikai elem
zése. A hely és az emlékek fejlődésének képe így élményszerűen elevenedett 
meg a hallgatók előtt, s később már könnyen kapcsolódtak ehhez az emlékek
re vonatkozó speciális ismeretek. A városnéző sétát a Bakonyi múzeum meg
tekintésével fejeztük be, amelynek néprajzi kiállítása a Bakony életét tárta 
elénk; a múzeum mellett felépített „Bakonyi Ház” pedig a vidék építészeti for
máit és sajátos lakberendezését mutatta be. A hosszúra nyúlt városnéző séta 
alatt az esztétikai élmények és ismeretek feledtették a fáradtságot.

A soproni idegenvezető általános tájékoztatóját a város történetéről, múlt
járól, jelenéről színes diaképekkel tette szemléletessé, érdekessé és vonzóvá. 
Nagyon szép, színes diaképekkel mutatta be azokat a helyeket, műemlékeket, 
amelyeket másnap a hallgatók a városnézésen a helyszínen is láthattak. A dia
képek bemutatásával a szemléltetett tárgyról, emlékekről érdekes történeteket 
mondott el, ezzel is felkeltve az érdeklődést a város látnivalói iránt.
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4. Technikai nevelés

Amikor Lenin célul tűzte ki a politechnikai nevelést és meghatározta ezzel 
kapcsolatban a nevelési feladatokat, külön felhívta a figyelmet a kirándulások 
jelentőségére. A kirándulásokon többek között meglátogattuk a fontosabb gyá
rakat, üzemeket, (Dunaújvárosi Vasmű, Diósgyőri Lenin Kohászati Művek, 
Győri Vagongyár, Tiszalöki Duzzasztómű és Erőmű, Ajkai Timföld- és Alumí
niumkombinát, Herendi Porcelángyár stb.) és jól működő termelőszövetkezete
ket is. (Mágocs, Baracska.)

A közvetlen élmény, a tapasztalat, a szemléltetés vonzóvá, szórakoztatóvá 
tette az ismeretközlést. Ez megértett, maradandó és alkalmazásra is érett tudást 
adott. Pl. a tiszalöki erőműben világos és meggyőző választ kaptak az érdeklő
dők arra, hogyan fejlesztik az áramot. Az Ajkai Timföldgyár és Alumínium
kohóban látottak és tapasztaltak után nem felejtik el a látogatók a timföldgyár
tás kémiai folyamatát, technológiai menetét, vagy hogyan készül a megolvasz
tott timföld elektrolízisével az alumínium.

Üzemlátogatásaink alkalmával tehát alapvető fizikai és kémiai eljárásokat 
ismertek meg a hallgatók, a látogatók. A technológiai eljárások láttán műszaki, 
technikai érdeklődésük fokozódott, miután közvetlen tapasztalatokat szereztek. 
Ezek a tapasztalatok sok látogatóban, szemlélőben felkeltették az érdeklődést, 
biztos alapot teremtettek ahhoz, hogy ismereteiket most már tapasztalataikhoz 
fűződő könyvek olvasásával, tanulmányozásával egészítsék ki.

5. Testi nevelés

A kirándulásoknak a test nevelésére, az egészségre is hasznos hatásuk van. 
Minden tanulmányi kirándulás programjába iktattunk több fürdést és gyalog
túrát. Az 1967. évi kirándulás alkalmával pl. hét gyalogos városnézésen vettünk 
részt. Fürödtünk Győrött, Verőcén, Bánkon, Egerben, Budapesten, Velencén és 
a Balatonban. Nagyon kellemes túrát tettünk meg a meredek hegyszirten, ma
gasan a táj fölött emelkedő Sírok várának komor szépségű romjaihoz. Az alsó 
várból sziklába vájt alagúton közelítettük meg a fellegvárt, ahol ismertettük 
a vár keletkezését és történetét. Hasonló módon ismertettük a többi vár törté
netét is. A široki vár felejthetetlen élményt adott, emellett a hegymászás bra
vúros teljesítmény is volt. Nagyon kellemes túrákat tettünk még pl. a keskeny, 
sziklás, virágos Szalajka-völgybe, a regényes szigligeti várba, a festői tájban, 
meredek hegyszirten kiemelkedő sümegi várba.

A természetjárással, fürdéssel stb. eredményesen szolgáltuk a testkultúra 
megszerettetését, ápolását is.

A csoportvezetés elvi kérdései

A kirándulások, a hazai és a külföldi tanulmányutak sikere igen nagy mér
tékben függ a csoportvezető „személyiségén” kívül attól is, hogy a vezető, ho
gyan, milyen módszereket alkalmazva irányítja a csoportot?

Ez a tény teszi szükségessé, hogy a csoportvezetés néhány, de alapvető 
fontosságú kérdésével kissé részletesebben foglalkozzunk.

Először is azt kell világosan látnunk, hogy az utazások nem csupán a kol
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lektív pihenés, üdülés, szórakozás és a spontán ismeretszerzés alkalmai, hanem 
fel kell használni ezeket a tudatos ismeretszerzésre, a világnézeti, erkölcsi, esz
tétikai stb. nevelésre is.

Ez a követelmény a csoportvezető számára azt jelenti, hogy az országjárá
son, kiránduláson, külföldi utazáson résztvevőket, az üdülés, a szórakozás mel
lett részben értelmi úton, logikai eszközökkel, részben érzelmi hatásokkal rá 
kell bírni újabb és újabb fogalmak, ismeretek befogadására, megértésére, eset
leg eddigi véleményeik, meggyőződéseik módosítására, változtatására.

Végeredményben az utazásokat, a kirándulásokat is az értelmi, erkölcsi, 
világnézeti stb. nevelés szolgálatába kell állítanunk.

Az utazás vezetőjének számolni kell azonban azzal a ténnyel, hogy a neve
lés, a tudatformálás igen bonyolult folyamat. A nevelőhatás lényegesen más, 
mint pl. a fizikai hatás. A fizikai hatások jellemzője, hogy meghatározott okok
ra meghatározott okozatok következnek.

Az embereknél az ismeretközlési, nevelési folyamatokra azonban az egyes 
egyének, az aktív ellenállástól kezdve, a belső aktivitástól eredő, tudatos együtt
működésig igen széles skálán reagálhatnak.

Népművelési tevékenységünk során jelen vonatkozásban a különböző utazá
si csoportok vezetésénél is gyakran tapasztalhatjuk a védekező ún. „oppo
náló” tendenciát. Ez a védekező magatartás leggyakrabban abban nyilvánul 
meg, hogy az utazás résztvevőinek nagy része nem figyel oda a különböző ma
gyarázatokra, ismertetésekre. Ezeket csak az utazás, külföldjárás üdülési, szó
rakozási része érdekel.

A másik megnyilatkozás, az ún. kritikus magatartás. Az ilyen típusú részt
vevők jó előre útikönyvekkel, ismertetőkkel látják el magukat. Az ismertetések, 
magyarázatok közben, kételkednek abban, amit az előadó, csoportvezető állít. 
Sokszor lemosolyogják az előadót, csoportvezetőt. Társaik körében azt mutat
ják, hogy ők jobban értenek a témához, vagy jobban ismerik a tájat, a vidéket. 
A két negatív magatartási forma a különböző társas tendenciákban kereshető.

Ezt főleg azzal küszöbölhetjük ki, ha bizonyos fokú közvetlenséget építünk 
ki a csoport tagjaival. A közvetlenség megvalósítása nyomán az utazási csoport 
tagjai a csoportvezetőt szinte „csoporttagnak” fogadják be, ami elősegíti a tu
datos nevelési ráhatások, ismeretközlések érvényesülését.

Az intimitás, a közvetlenség követelménye többek között azt jelenti a cso
portvezető részére, hogy kerülje az igen aprólékos, tudálékos, idegen- és szak- 
kifejezésekkel teli magyarázatokat, a csoporttagok állandó jellegű figyelmezte
téseit. Az utazást vezető munkája akkor lesz igazán eredményes, ha éreztetni 
tudja a résztvevőkkel, hogy tiszteli, becsüli általános és szakmai ismereteiket, 
emberi tulajdonságaikat és véleményeiket.

A jó vezető irányítja a beszélgetéseiket, hagyja hogy a kirándulók önmaguk 
ismerjék fel az egyes logikai összefüggéseket. Az utazás résztvevőiben így ki
alakuló élmény, az „igazság” felismerésének az élménye a legintezívebben ható 
erőt jelenti a meggyőzés, a tudatformálás területén.

Az előkészítő szakasz feladatai

Az utazási csoport vezetője a jelentkezési iratok alapján tanulmányozza a 
résztvevők adatait. Az eredményes csoportvezetéshez elengedhetetlenül szüksé
ges annak ismerete, hogy a résztvevők életkori, műveltségi, foglalkozási össze
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tételét ismerje. A nevelési terv összeállítása után a csoportvezető részletesen 
tanulmányozza az utazási útvonalat.

Célszerű, ha leegyszerűsített térképvázlatot készít az útvonalról és meg
jelöli azon a történelmi, művészettörténeti emlékeket, a fontosabb földrajzi ada
tokat, ipari létesítményeket.

Annak ellenére, hogy az utazások során minden helyen szakképzett idegen- 
vezető áll a csoport rendelkezésére, nélkülözhetetlen, hogy az egész utazást irá
nyító csoportvezető is gondosan készüljön fel az útra.

Alapvető követelmény:

a) A csoportvezető alaposan ismerje az útvonalat és a látható, megismer
tetendő nevezetességeket, emlékeket stb.

b) Rendelkezzen olyan ismeretekkel, művészeti, földrajzi, termelési, ipari 
adatokkal, amelyek segítségével az utazás közben vonzó, és főleg meg
győző módon tudjon összehasonlításokat, viszonyításokat tenni.

Alkalmas körülmények között tett összehasonlítások, adatközlések a poli
tikai-világnézeti nevelés eszközeiként használhatók fel.

A gyakorlatban is bevált módszerként szeretnénk ajánlani a csoportveze
tőnek, hogy az utazási térképvázlat mellett írásban készítse el napi bontásban 
a városnézések, a megismertetendő történelmi, művészeti stb. emléknek jegy
zékét. Rögzítse írásban a legfontosabb adatokat, összefüggéseket, kapcsolatokat.

Az utazás levezetése

Különösen fontos követelmény, hogy a vezető már az induláskor biztosítsa 
a kellemes, közvetlen hangulatot. Ezért a legszükségesebb szervezeti tájékoz
tatást is ne hivatalos hangon, hanem udvariasan, de ugyanakkor kellő határo
zottsággal tartsa meg.

Az utazás megkezdése előtt a vezető 2—3 perces időtartamban adjon fel
világosítást arról, hogy a következő 3—4 órán belül kb. mikor érkeznek olyan 
helyekre, ahol érdekesebb, vagy fontosabb dolgokat láthatnak. Hasonlóan kell 
eljárni az utazás további szakaszaiban is.

Az állandó figyeltetés, magyarázat fárasztó. A következmény nagyon gyak
ran az, hogy már az első napon elfásulnak a résztvevők.

A látnivalókat erőteljesen szelektáljuk, vagyis egy részüket csak általáno
san, a pillanatnyi benyomás erejéig figyeltessük meg. A csoport érdeklődésének 
megfelelően döntsük el, hogy mit figyeltessünk meg részletesen.

A csoportvezető feltétlenül tájékoztassa előzetesen a helyi idegenvezetőket 
a csoport összetételéről, érdeklődési köréről. Itt is érvényes a szabály: az idegen- 
vezető keveset beszéljen, csak a legfontosabb adatokat közölje. Inkább hagyjon 
időt és lehetőséget arra, hogy a résztvevők kérdezhessenek. A csoportvezető az 
előzetesen megtervezett nevelési alkalmak megteremtésén és felhasználásán kí
vül bátran használja ki a spontán felvetődő lehetőségeket is.

Befejezésül azzal szeretnénk még foglalkozni, hogy mind az egyén, mind a 
közösség, vagyis a csoport szempontjából feltétlenül hasznos, ha az utazást kö
vető 1 hónapon belül ismét összehívjuk az utazás résztvevőit. A látszólag az él
mények, a benyomások felelevenítését, a fényképek cseréjét szolgáló alkalom
nak nevelési szempontból nagy a jelentősége.
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SCHUSZTER ÁDÁM

A BORJÁDI MŰVELŐDÉSI HÁZ A KORSZERŰSÖDÉS ÜTJÄN

Az ember sokoldalú fejlődésének, a társadalom és az egyén harmonikus 
kapcsolata kialakításának a népművelés fontos eszköze. A művelődés áramába 
bekapcsolódott emberek maguk is alakítják, gazdagítják fejlődő szocialista kul
túránkat. A társadalmi-politikai eredmények hatására körzetünkben is jelentő
sen fejlődött a népművelés, jobban igazodik a társadalom előtt álló aktuális fel
adatokhoz és megindult a népművelés tartalmi és módszerbeli korszerűsítése. 
Az emberek igényeinek megfelelően előtérbe került az ismeretterjesztés. Körze
tünkben is megalakult az előadói munkaközösség. Az ismeretterjesztésben nőtt 
a természettudományos és a nemzetközi kérdésekkel foglalkozó előadások szá
ma. Az egyedi előadásokkal szemben fordulat állt be az összefüggő ismereteket 
nyújtó előadássorozatok javára. Ezeket kiterjesztettük körzetünk valamennyi 
községére. Az ismeretterjesztés új formáinak egész sora bontakozott ki körze
tünkben is az elmúlt években, amelyek néhány év előtt szervezetten nem létez
tek. Ilyenek: helyi kiállítások, szellemi vetélkedők, ismeretterjesztő filmvetíté
sek, kirándulással egybekötött városnézés, múzeumlátogatás és színházlátogatás.

Napjainkban egyre nagyobb jelentőségű a szabadidő-mozgalom. Ezt az in
dokolja, hogy egyre több munkahelyen bevezették a munkaidő-csökkentést, al
kalmat nyújtva, hogy a rendszeres heti munka után a dolgozók kedvük szerint 
pihenhessenek, szórakozhassanak, vagy alkossanak. E megváltozott viszonyokra, 
a valóságos tényekre a népművelési dolgozóknak Ls fel kell figyelniök.

Tudva, hogy az ismeretterjesztés változatos formája a kiállítás és a tanul
mányi kirándulás, mi is elhatároztuk, hogy kísérletet teszünk — újabb rétegek 
bevonása érdekében — a fenti forma alkalmazására.

Ennek érdekében a Múzeumi Hónap idején kihoztuk Borjúdra — nem mon
dom, kissé félve — Pleidell János Busójárás című festménykiállítását, továbbá 
a Janus Pannonius Múzeumtól a 18 db képből álló Nagy magyar festők repro
dukciós kiállítást, melyet Romvári Ferenc muzeológus szakszerű tárlatvezetéssel 
nyitott meg. Kihívtuk Kiss Attila muzeológust, aki Ásatás, kincskeresés címmel 
tartott egy igen értékes előadást a majsi ásatásokról. Mindhárom esetben a láto
gatottsággal elégedettek voltunk. Ettől felbuzdulva több ízben rendeztünk Bor
júdon múzeumi szellemi vetélkedőt is.

A művészi ízlés fejlesztését szolgálta a különféle baranyai vendégegyüttesek 
fogadása, melyek között két ízben szerepeltek a Pécsi Nemzeti Színház művé
szei is.
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A zenei ízlés fejlesztése érdekében fogadtuk két éve a KISZ Központi Mű
vészegyüttest, a híres Rajkó-zenekart is. Miután meggyőződtünk arról, hogy a 
lakosság megszerette és óhajtja is ezeket az előadásokat, kiállításokat, elhatároz
tuk, hogy elvisszük a dolgozókat múzeumokba, színházba és városnézésre, a szín
házi kultúra, a művészi ízlés fejlesztése céljából. A múzeumi kiállításoktól pe
dig az ismeretek bővítését remélve.

Munkatervünkben már több éve rögzítettük, hogy az ismeretterjesztés kö
tetlen formái közül elsősorban a tanulmányi kirándulásokon való részvételt ki
terjesztjük a tagközségek lakóira és részvételüket biztosítjuk. A klubkönyvtárak 
vezetőitől a maximális segítséget kaptuk.

Fenti célok elérésére a legkézenfekvőbb kezdeményezésnek az látszott — 
mivel termelőszövetkezetünk a jól dolgozó üzemegységi tagokat rendszeresen 
egy napos harkányi üdülésben részesíti —, hogy a tsz-vezetőkkel megbeszéljük, 
kapcsoljuk ezt össze a siklósi vár és múzeum meglátogatásával. E javaslat a ve
zetőség egyetértésével találkozott. Kezdeményezésünk bevált, és azóta az érdek
lődőket elvisszük a siklósi várba, ahol több múzeumi kiállítás is látható.

Pécsi kirándulásaink önköltségesek. Ezek fő célja egy színházi előadás meg
tekintése.

A televízióban is megnézzük a színházi előadásokat, de az élőt nem pótol
hatja, mert a személyes élmények maradandóbbak. A színházlátogatások eszté
tikai hatása is kamatozik, és a kritikai szellem is fejlődik, hisz bírálják a kevésbé 
jó darabokat a mi nézőink is.

A színházlátogatásokat mindig egybekötjük városnéző sétával, egy-egy mú
zeum meglátogatásával. Minden alkalommal más-más múzeumi osztály megte
kintésére kerül sor. Eddig megnéztük a Janus Pannonius Múzeum természet- 
tudományi, néprajzi, régészeti termeit, a Zsolnay kerámiakiállítást és a Modern 
Képtárat.

Megállapíthattuk, hogy a helybeli előadás után (Ásatások, kincskeresők.) 
a régészeti kiállítást nagyon szívesen nézték meg az emberek. Azóta, ha valami 
csontmaradványt, vagy egyéb tárgyat (pl. kőkalapácsot Nagybudméron) talál
nak, behozzák az iskolába, és kérik, állapítsuk meg, milyen kori lelet. Kihív
ják a helyszínre — mint Borjúdon avarkori sír esetében — a múzeumigazgatót 
Mohácsról. A képtárat is érdeklődéssel nézték Romvári Ferenc muzeológus elő
adása után.

A természettudományi kiállítás is nagyon érdekes a falusiak számára. Egy- 
egy látogatás után a biológia szakos tanárt felkeresik, és különböző kérdéseket 
tesznek fel a látottakkal kapcsolatban. E kirándulások eredménye az is, hogy 
egyre több kitömött madár található a borjádi házakban, ami a természet szere- 
tetére is utal.

Városnéző sétáinkat, Pécs nevezetességeinek megtekintését úgy szervezzük 
meg, hogy a rendelkezésre álló aránylag kevés idő alatt is sokat láthassunk. Pl. 
a Rákóczi út (Kossuth téren parkolt a buszunk) — István tér — Székesegyház — 
Zsolnay Múzeum — Széchenyi tér — Nemzeti Színház útvonalon nem egy neve
zetes műemlékkel, történelmi nevezetességgel ismerkedhettek meg kirándulóink. 
Itt említem meg, hogy a pécsi Doktor Sándor Művelődési Ház szervezte ország
járó kiránduláson hárman vettek részt körzetünkből, s elismerőleg nyilatkoz
tak e népművelési forma ismeretbővítő hatásáról.

Körzetünkben nemcsak a felnőttek, hanem az általános iskolások is rend
szeresen vesznek részt kirándulásokon, főleg a tanév végén. Ütirány itt Mohács, 
Siklós—Harkány, Pécs, Abaliget. Városnézésen és múzeumlátogatáson kívül,
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Mohácson átkelés a Dunán, Pécsett az állatkert megtekintése is szerepel, a gye
rekek legnagyobb örömére. Feledhetetlen élmény marad a júniusi kirándulá
sunk a negyedikesek részére, mert éppen akkor érkeztünk velük a Székesegy
házba, amikor a TV részére készítettek a felújításokról felvételt egy hét végi 
TV-adáshoz. Mondanom sem kell, hogy minden kiránduló megnézte a TV-adást.

Kirándulásainkat a lakosság igényli, hisz rendszerint 40—60 fő vett azokon 
részt. Ezért folytatni kívánjuk őket, egyre távolabbi helységek meglátogatásá
val, az eddigiek mellett. Célunk továbbra is legalább évi egy színházi előadás 
megtekintésére elvinni a dolgozóinkat, hogy egyre jobban kiaknázhassuk a mű
vészetek különböző ágaiban kínálkozó lehetőségeket népművelési munkánkban. 
Csak szívós nevelőmunkával érhetjük el, hogy mind a fiatalok, mind a felnőttek 
csak az értékest, a művészit, a szépet nézzék majd meg, s bízhatunk abban, hogy 
műélvezet közben találják meg a szórakozásukat. Ha ez sikerül — amit remé
lek — akkor fáradozásunk nem volt hiábavaló.
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HALLAMA ERZSÉBET

A MÁSODIK NYOLCAS

Nyolc óra munka után következne a nyolc óra szórakozás. Mi minden fér 
ebbe a második nyolcasba? Ki mit kezd a munka és a pihenés közti idővel?

Riportalanyaimat jól ismerem, s mivel magánéletükről nyíltan vallottak, 
nem határozhatom meg precíz koordináta-pontjaikat. Nem feltétlenül pozitív 
példák — csak valódiak. Amikor a népművelők a szabad idő hasznos eltöltésé
ről gondolkodnak, nem árt, ha differenciálják azt a tömeget, amelyre — mind
nyájan hajlamosak vagyunk erre! — úgy tekintenek sokszor, mint egyértelműen 
„megfogható” emberanyagra.

Mi történik tehát a munkaidő leteltével?

1.

A fiatalasszony komoly dolgozó nő, pénzügyi előadó, egy gyermeke van, aki 
most jár az első osztályba. Otthonában nincs példás rend, de tisztaság van és 
kellemes hangulat. Magnózenével és gőzölgő feketével fogad.

— Megkérlek, hogy a konyhába be se kukkants — mondja szégyenkező mo
sollyal. — Tegnap a szobákat tettem rendbe, a konyha ma következne.

— Ezt én akadályozom m eg. . .
— Ugyan . . .
— Hagyjuk az udvariaskodást, én kérdezni jöttem.
— Hát igen. . .  Ha váratlanul befut egy vendég, vagy bármi más hirtelen 

elfoglaltság, azt bizony egy hétig is megérzem. Szigorú rendben, mondhatnám 
menetrendszerűen végzem a házimunkát. Másképp képtelen lennék úrrá lenni 
rajta.

— Tehát hogyan?
— Elég messze van a munkahelyem, jó fél óra hazáig az út, de hazafelé kell 

a bevásárlást is elvégeznem, ezért hat óra, mire hazaérek. A fiamért hétkor sza
ladok el a nagymamához, aki idős és beteges, de mégiscsak ő marad, mint meg
oldás: a napközinél jobb. Szárazon hangzik, tudom, de ne érts félre. Szegény 
anyám nem tud már a gyerekkel foglalkozni, de nála kijátssza magát, uzsonnáz
nak, aztán mikor hazaérünk, nyolcig átnézem a leckét. Vacsora. Kilenckor lefek
vés. Nos, mikor végezzem tehát a házimunkát?

— Gondolom, hattól hétig.
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— Persze. Kilenc után se a mosógépet, se a porszívót nem indíthatom be. 
Este arra van időnk, hogy beszélgessünk néhány szót a férjemmel, elolvassam az 
újságot, felvarrjak egy gombot, vagy más efféle. Ha tehát a menetrendet nem 
tartom be, vége a szombat-vasárnapnak.

— Mi van szombat-vasárnap?
— Minden akkor van. Mozi, színház, séta, kirándulás, játék a gyerekkel. 

Ebédfőzés, ilyenkor anyám jön hozzánk.
— Szigorú életrend. Nem nyomasztó néha?
— Mit tehetnék? Majd ha a gyerek nagyobb lesz...

2.

Tévé-szerelő, két gyermeke van, felesége is dolgozik.
— Mit kezd az estéivel?
— Láthatja. . .  Annyi az ismerős, annyi a kérés, és nem dobhatom ki az ab

lakon azt a pár forintot sem.
— Munka végeztével mindjárt „folytatja a munkát” ?
— Nem mindjárt. Hazamegyek, a bevásárlás ugyanis az én reszortom. A fe

leségem később ér haza, épp elég gondja van a gyerekekkel és a házimunkával. 
Szóval bevásárolok, megkérdem a srácokat, mi újság az iskolában, aztán fogom 
a táskát.

— Minden nap?
— Hát minden nap azért nem. A kimaradt napokon viszont örülök, hogy 

otthon ülhetek, és megjavíthatom a kilincset, kicserélhetem a villanykörtét, meg
nézhetem, mit írtak megint a gyerekek ellenőrzőjébe.

— Tévét néz?
— Ritkán. Tévé-csömöröm van. Hol egy műsor végét látom, hol az elejét,, 

megszoktam, hogy ne érdekeljen, az zavarna a munkában. A gyerekek és az 
asszony megnéznek néhány műsort, én legfeljebb szombat este.

— Hová jár szórakozni?
— Jó, ha kijutok egy meccsre. Olykor a rokonokat is fel kell keresni, szülői 

értekezlet az iskolában, meg ez, meg az. A szórakozás nem az én műfajom. Fá
rasztó ám ez az örökös rohangálás.

3.

— Nem tudom, tőlem mi okosat tudhatna meg. Én rendkívüli eset vagyok. 
Nem téma.

— Miért, olyan ritka mérnök, aki a továbbképzőt végzi? Vagy másvalaki, 
aki a munkahelyén túl is dolgozik valamin? Tudományos munkán esetleg, vagy 
egyéb továbbképzésen?

— Dehogyis ritka. Dehát ez olyan életforma, mint a szerzeteseké. Semmi 
romantika, semmi szenzáció.

— Nem szenzációt keresek. Tudom, hogy élnek. Mennyi van még hátra a 
tanulásból?

— Már csak fél év. De aztán utána. . .  Szóval vannak bizonyos elgondolá
saim, van egy kedves témám, amin aztán dolgozni szeretnék.



— Tudományos minősítés?
— Nincs kizárva. De inkább nem beszélnék róla — babonás vagyok.
— Mennyit tud e mellett a munka mellett olvasni?
— Semennyit. Én a tanulást komolyan veszem, nem azért tanulok, bogy pa

pírom legyen, ahogy mondani szokták. Tudja, az egyetem szinte a nullával 
egyenlő, ha az ember négy-öt évig ül a babérjain, vagyis a diplomáján. Kiinduló
pont, semmi több. Valami, ami jogot ad az embernek ahhoz, hogy perspektívá
kat tűzzön ki maga elé. Valami, ami megadja a lehetőséget — a további munká
hoz.

— Mégis: mozi,’színház, hangverseny . . .
— A zenét szeretem. Elmenni nem -érek rá, de a rádióműsort rendszeresen 

áttanulmányozom, és a kedvemre való hangversenyeket meghallgatom. Nézze, 
számolnom kell: egy zenedarab mondjuk fél óra, azt meghallgatom, aztán ki
kapcsolom a rádiót, és neki a könyveknek, jegyzeteknek. Ha igényelném a másik 
formát, öltöznöm kellene, odabuszozni, végigcigarettázni a szünetet, hazabuszoz- 
ni: az egész estém kiesne.

— Mit szól hozzá a felesége?
— Mit szólna? Nem jött volna hozzám, ha nem tudna megérteni. Különben 

is, pici a gyerek, van vele elég gond. Ő is talál magának bőséges elfoglaltságot. 
Különben ő a házi „sajtófigyelő” , ha valami érdekeset olvas, azért megmondja. 
Vagy elolvasom én is, vagy meghallgatom a „kivonatot” . Mert az ember azért 
nem akar egészen szakbarbár lenni.

4.

A fiú futóismerősöm, táskarádiójával gyakorta feltűnik, mint egy század
előből idecsöppent aranyifjú. Indulataimat titkolni igyekszem előtte.

— Hová megy és honnan jön?
— Megnéztem az egyik haveromat, de nem volt otthon. Most megyek, majd 

csak összefutok valakivel.
— Szóval „csak úgy” . . .
— Csak úgy.
— Elég gyakran jár szórakozni, ugye?
— Hát mit csináljak? Egyébként elég unalmas, csak ücsörgünk itt-ott. Nem 

iszunk sokat, inkább sört. Na, azt sokat.
— Telik a technikusi fizetésből?
— Szűkösen. Hazaadok hatot, megmarad egy ezresem, de abból ruházkodni 

is kell.
— Hm. Ne haragudjon, de . . .
— Miért, csak nyugodtan. Tudom, mit gondol. De ezek a cuccok nem is 

olyan olcsók. Meg aztán cigi, ez-az.
— Meg mozijegy.
— Ja, mozijegy. Na látja.
— Mit szokott megnézni a moziban?
— Mindent. Kivéve egy pár filmet, ha a srácok időben megmondják, hogy 

aludtak rajta. A tévében mindent, de van, hogy lecsavarjuk.
— Sose volt m ég. . .  mondjuk egy irodalmi előadáson? Egy természettudo

mányi előadáson? Egy rendes színházi előadáson?
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— Már hogyne! A Piroskámat megnéztük, testületileg. Legutóbb meg az 
Omegáékat.

— Hát. . .  nem tartom fel tovább.
— Ráérek . . .

5.

Idős barátnőm féléve ment nyugdíjba. Azóta mintha kivirágzott volna. Már 
tavaly nyáron megjárta Olaszországot, de nem ám IBUSZ-szal, hanem „maszek” . 
Májkonzerven élt és mindent megnézett.

— Ezt se hittem volna — dicsekszik —, hogy eljutok egyszer kedvem szerint 
mindenfelé. Az idén megyek Leningrádba, Moszkvába, Kievbe, de már Finnor
szágon is töröm a fejem . . .

Felnevelt három gyereket, az utóbbi éveket mindenféle társadalmi munká
val, túlórázással töltötte. Mióta nyugdíjas, egyetlen színházi estét nem hagy ki, 
bújja az újságok műsorrovatait, a legváratlanabb ötletei támadnak: a külváro
sokba is elmegy egy-egy előadás után, ami — feltevése szerint — érdekes lehet. 
Beiratkozott a könyvtárba, mivel a nyugdíj azért mégsem elég könyvekre is, ha 
utazni akar az ember. Hetente öt-hat könyvet elolvas, felfedezte legutóbb Stein- 
becket, Iszak Bábelt és — Tolsztojt.

— Megvallom neked, ha kinevetsz is — mondja komolyan —, hogy egész 
életemben szerettem volna elolvasni a Háború és békét, de sose volt rá időm. 
Most aztán megnéztem filmen, és egymás után kétszer elolvastam a könyvet 
Tolsztoj nagy író volt.

Nem nevettem ki, csak megkérdeztem tőle:
— Sose unatkoztál még életedben?
— Nem értem rá. — Rámnéz gyanakodva, micsoda ostoba kérdéseket teszek 

fel neki, és agresszív hangon hozzáteszi: — Miért, szerinted most ráérek unat
kozni?
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BANKNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA

SÉTA A „VÁGÓHÍDON”

Amint a neve is mutatja, közvágóhídnak készült Szigetváron az a kisebb- 
nagyobb blokkokra tagolt lapos tetejű épület, amelyben jelenleg 12 cigánycsa
lád lakik.

1944-ben épült. A bombázások alatt a féligkész létesítmény erősen megron
gálódott, sokba került volna a helyreállítása. A felszabadulás után különben is 
gondokkal küzdő községi tanács nem tudott erre áldozni. Ugyanakkor pedig a 
külterületeken, pl. a Halásztanya környékén, a község déli részén lévő vályog 
cigánytelepülések az időjárás viszontagságai következtében sorra lakhatatlanná 
váltak. Nem egy régi vályogházat egyszerűen elmosott az eső. A cigánylakosság 
már nem akart ismét vályogházakat építeni magának, így szükségessé vált a „te
lepek” felszámolása. A családok egy részét a községi tanács szükségmegoldás
képpen a vágóhídnak készült épületben helyezte el, illetve önkényesen is fog
laltak itt „szobát” maguknak. így kerültek a lakók a Vágóhídra.

Az épület ma is romos. A náddal, kátránypapírral betetőzött helyiségek fö
lött galambok tanyáznak, a sötétebb zugokban baglyok lógnak a pókhálók'kö- 
zött, lent pedig patkányok, egerek. A környéke is elhanyagolt. Itt-ott törött tég
ladarabok — bizonyára járdának szolgálnak sárosabb időben — amott ócskavas
kupac, meg rőzsecsomó. Távolabb kiterített gyermekruhákat lenget a koratava
szi szél.

Eredetileg kb. 20—25 család lakott itt, ma már csak 12. De ez a szám is csök
ken. A Városi Tanács szoba-konyha-kamrás, parkettás, nagy ablakos lakásokat 
építtetett. Több vágóhídi család költözött át oda a közelmúltban.

Ezzel párhuzamosan több szorgalmas, dolgos család épített, vagy vett házat 
magának a városban. A cigánylakosság jelentős hányadának ma már állandó 
munkahelye, rendes otthona van, s nem is érez semmiféle megkülönböztetést. 
Van olyan tehetséges fiatal művezető pl. a Cipőgyárban, akinek a szülei még 
vágóhídiak voltak, a nagyszülei pedig házaló kéregetők. A mai vágóhídiak talán 
a cigánylakosság legelesettebb, legszerencsétlenebb töredéke, számuk se lenne 
jelentős, ha gyermekeiken keresztül nem okoznák az egyik legsúlyosabb prob
lémát az iskolai munkában.

# * *
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Minden családnak egyetlen helyisége van. Hatan, nyolcán, de tízen is lakják. 
Itt történik minden, a főzéstől az alvásig. A szobák — egy-két kivételtől elte
kintve — szűkek, sötétek. Egyetlen „lakáson” van tenyérnyi ablak, a többi csak 
az ajtó felső, üveges részén keresztül kap némi fényt. Több ajtón azonban bá
doglemez van az üveg helyén. A szellőztetés — hiszen nincs is ablak — meglehe
tősen ismeretlen fogalom, „úgyis eleget nyitál a sok gyerek, folyton rájuk kell 
szólni, hogy ne hagyják nyitva az ajtót.”

Villany van a szobában, csak nem mindenki használja, ugyanis akik nem 
tudtak fizetni, azokét kikapcsolták. „Ezt ugye rendszeresen kell fizetni, én is 
odaadtam a múlt hónapban 35,70 Ft-ot” — büszkélkedik az egyik asszony. Nekik 
szép új rádiójuk is van. így aztán a családoknak mintegy fele petróleumlámpá
val világít, amíg a villanyégő ott őrködik porosán, sötéten a mennyezeten. Rádió
ja két családnak van, televíziója egynek. De az utóbbit nem tudják használni, 
mert rossz a fal, zárlatos a konnektor. Gondosan letakarva áll a szekrény tete
jén, majd az új lakásban . . .

A berendezés is vegyes. Fekvőalkalmatosság, ágy és tűzhely mindegyikben 
van, de asztal, írásra, tanulásra alkalmas asztal csak három helyen. Két család
nak a hagyományos hálószobabútora van, a többieknek szedett-vedett: rozzant 
vaságy, kopott „stelázsi” . Nem az a problémájuk, hogy nincs asztal, hanem, hogy 
kevés a fekvőhely. Hárman, négyen szorongnak egy ágyon, de nem is férne be 
több, mint amennyi van.

A „módosabbak” szobájának falán rengeteg kép, a gitáros fiútól a szűz- 
máriáig minden.

Vödör víz, mosdótál mindenütt látható, de szappan, meg valami mosószeres, 
tisztítószeres doboz után hiába kutat a látogató szeme. Kora délelőtt van, ön
kéntelenül is a reggeli nyomait keresi az ember: bögréket, tejeskannát, de e he
lyett kenyeret és valami furcsa piros színű zsírt lehet látni több helyen is. Hur
kazsírt. (Faluról hozták disznóölésről.) Egy helyen mégis látunk tejet, méghozzá 
palackozottat. A picinek mindennap meghozom — mondja az asszony — mégis
csak jobb, mint a másik. — És a többiek? (hat gyereke van) legyint, „azok nem
igen szeretik a tejet!” Jobb nekik a hurkazsíros kenyér.

* * *

Csak az asszonyok és a gyerekek vannak otthon. A férfiak dolgoznak. Álta
lában alkalmi munkások. Rakodók a Tüzépnél, a bútorboltban, az útépítésnél. 
Akad köztük konzervgyári segédmunkás is, meg olyan is, aki éppen börtönben 
van lopásért, verekedésért. Többen rendőri felügyelet, vagy utólagos megfigye
lés alatt állnak.

A nők általában otthon vannak. Csak két asszony jár el dolgozni a vágóhíd- 
ról, az egyik konzervgyári segédmunkás, a másik alkalmi fűtő az iskolában a 
téli szezonban. Egynéhányan kosarat kötnek, a többiek meg azt se. Alkalmi ta
karításokat nem vállalnak. Nem is értenek hozzá, meg aztán nem hívja őket 
senki.

— Mit csinálnak egész nap? — buggyan ki önkéntelenül a kérdés.
— Hát csak álljunk, meg üljünk, beszélgessünk — kezdi az egyik asszony, 

aztán riadtan folytatja — meg mosunk, főzünk, ha van miből.
És szülnek!
— Mikorra várja?

, — Májusra.
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— Hányadik terhessége?
Lehajtja a fejét, hallgat, csak később mondja halkan, mintha a bűnét val- 

laná:
— A kilencedik.
ö t  gyereke van. Három itthon, kettő állami gondozásban. Mutatja, hogy a 

sok gyerek közül, akik befelé leskelődnek, melyik az övé.
— Az ott a Marikám. Áldott jó kislány, annyit segít, hogy egy asszonynak 

is becsületére válna. De a Pista nagyon ronda gyerek lett ám! Elmond minden
nek, rám ölti a nyelvét, benevet rám az ajtón és elfut. Az apjuk meg iszik, csú
nyán beszél velem. Elmennék tőle, de nincs hova. Hát így vagyunk.

A két kicsi azért került állami gondozásba, mert betegek voltak. Állandóan 
orvoshoz kellett őket hordani. — Hát azt én nem bírom — mondja. Az egyik 
gyermekotthonban van, a másik nevelőszülőknél. Több, mint két éve látta őket. 
Valakitől hallotta (vagy csak úgy véli), hogy szépek, kövérek, jó dolguk van.

— Nem tudom, ezzel is mi lesz? — simogatja szomorúan megránduló hasát.
— Miért nem ment be a kórházba?
— Be voltam rendelve. Már megvoltak a papírok is, de hazajöttem. Attól 

is félek. Már háromszor voltam. . .
Lehajtja a fejét: — A szüléstől is félek . . .

*  *  *

A 12 családban összesen 46 gyerek van. Három családban lesz újabb kicsi 
a közeljövőben. Három családból pedig összesen tíz gyermek állami gondozás
ban van (többségben a szülők lopásért, betörésért való börtönbüntetése miatt).

A 36 otthon nevelkedő gyerek közül 14 az iskolások száma. Se a normál, 
se a gyógypedagógiai felsőtagozatban nincs vágóhídi gyerek, nemcsak jelenleg, 
de az 1958-as tanévtől kezdve nem is volt. Az 1949—58 közötti időszakban 3 ta
nuló jutott el a gyógypedagógiai ötödik osztályba — el is végezték — és 1 ta
nuló a hatodikba, de év közben kimaradt.

A normál felsőtagozatban ez ideig egyáltalán nem volt vágóhídi gyerek.
Az 5 elsőosztályos közül 3 tanuló egy évvel túlkoros, tehát másodszor járja 

az első osztályt. Tanulmányaik mostani állása szerint jelen tanévben is buknak, 
tehát már két év túlkorossággal harmadszorra maradnak az első osztályban. A 
további 2 tanuló normálkorú, tehát először járja az első osztályt, de valószínűleg 
egyik se jut tovább másodikba.

A 2 második osztályos tanuló közül egyik normálkorú. Hosszú idő óta ő az 
egyetlen, aki környezeti adottságaihoz képest kimagasló eredménnyel ment az 
első osztályból a másodikba. Feltételezhető, hogy eljut a nyolcadik osztályig, sőt 
tovább is. A második tanuló 5 évvel túlkoros. Harmadszor járta az első osztályt, 
kétszer a másodikat. Talán ez évben átjut a harmadikba, de ez még kétséges. 
Pedig nem gyógypedagógiai alany, hanem a hátrányos helyzet és a gyakori mu
lasztás miatt annyira hiányos a tudása, hogy a minimális követelményeknek 
sem tud megfelelni.

A vágóhídi gyerekek kb. 80%-a megrekedt az első, második osztályban, il
letve a gyógypedagógia alsó tagozatában. 14 éves korukig maximum négy osz
tályt végeznek el, sokan még ennyit sem. Vajon mi ennek az oka?

Megtesznek-e mindent a nevelők ezekért a gyerekekért?
Ilyen súlyos mértékben hátrányos helyzetű tanulók, mint a vágóhídiak, 

osztályonként csak elenyésző számban vannak. A nevelők nagyon sokat tesznek
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ezekért a gyerekekért is, rendszeresen korrepetálják őket, látogatják a családo
kat, tankönyvekkel segítik őket stb. Az évről évre való bukások, ismétlések nem 
jelentik azt, hogy ezek a gyerekek nem fejlődnek. Sokat közülük az iskolában 
kell megtanítani beszélni, óvodába egyikük se jár, legtöbbjük az iskolában kerül 
először kulturáltabb környezetbe, lát először könyvet, ceruzát. Egy-egy tanév 
alatt sokat fejlődnek ezek a tanulók, lemaradásuk egy részét be is hozzák, de 
nem tudják egészen utolérni magukat, illetve általában két év alatt érik el az 
egy évnek megfelelő követeiményszintét. Nagy részük nemcsak hogy az inger- 
szegény környezet következtében testi-lelki fejlődésében visszamaradt, hanem 
a szülők rendezetlen körülményei, züllött életmódja miatt szellemileg fogyaté
kos is. Több család esetében maguk a szülők is gyógypedagógiai tagozaton vé
geztek el egynéhány osztályt, vagy még azt se. A vágóhídi lakosság kb. 50%-a 
analfabéta, különösen az asszonyok. Döntő oka a gyerekek lemaradásának a mu
lasztás. A téli időszakban nem számít igazolatlannak a ruha-, cipőprobléma 
miatti mulasztás, ha a szülő ezt bejelenti. (Ezt a rendtartás biztosítja.) A legtöb
ben ki is használják ezt a lehetőséget. Gyakori eset, hogy a szülők elküldik isko
lába a gyerekeket, csakhogy ők elálldogálnak valahol, elcsavarogják a tanítási 
időt.

*  * *

A kivétel:

— Mit reggeliztél?
— Zsíros kenyeret.
— És ebédeltél? Főzött anyukád?
— Igen. Krumplilevest.
— És tegnap?
— Tegnap meg krumplistésztát.

Kovács Jóska az első osztályt 4,1-es eredménnyel végezte, számolásból jele
sen, magaviseletből és szorgalomból példásan, igazolatlan mulasztás nélkül. A 
második osztály első félévében 3,5-re csökkent az eredménye (különösen a rajz 
és az írás húzza le). De ez az időszak különösen nehéz és szomorú volt a család 
részére, erre az időszakra esett apa súlyos betegsége és halála. Azóta Jóska már 
több tárgyból is javított, egy kis megerőltetéssel a tanév végére elérheti a múlt 
évi színvonalát.

Eredménye így is kimagasló a vágóhídi gyerekekéhez képest, a saját maga 
hátrányos helyzetéhez képest Okos feleleteit hallva felmerül az emberben, ha 
kitart, bármi lehet belőle, kiemelkedhet környezetéből, de halálos vétek lenne, 
ha elkallódna.

Négy gyerekkel maradt magára az édesanyja. Jóska a legidősebb, aztán jön 
az elsős Miska — sajnos, több tárgyból is bukásra áll — és két kisebb lány. A 
gyerekek s a lakás tisztasága is kielégítő. Talán az ő szobájukban van az egyet
len igazán tanulásra alkalmas asztal a telepen. Az ágyon díszpárna és két hatal
mas baba büszkélkedik.

— Ajándékba kapták a kislányok? — akad meg rajtuk a szemem.
— Nem. Én vettem nekik — mondja önérzettel az asszony. Ne érezzék, hogy 

nincsen apjuk . . . ,  mert az mindent megvett nekik. (Valóban az egyik sarokban 
egy doboz gyerekjáték!)
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Kovácsné a férje betegsége alatt három alkalommal kapott a Városi Tanács
tól 800 Ft segélyt. Kb. 1200 Ffc-ot tesz ki az özvegyi nyugdíj és amit a gyerekek 
után kap. Emellett még kosárkötéssel keres valamit. Ügy tervezi, hogy ősszel 
beadja a gyerekeket napközibe — ők lesznek ott az első vágóhídiak — és mun
kába áll. ígértek is neki helyet a konzervgyárban. Üj lakásra is kapott ígéretet. 
Bútort is vett már, csak ide nem akarja hozni, néhány hónapig ott maradhat a 
bútorraktárban. Lehajtott fejjel beszél, könnyes a szeme, de 'bizakodik. Nem 
hagyhatja el magát, itt a négy gyerek. Fel akarja őket nevelni, szépen, becsület
tel.

A Kovács család objektív körülményei valamivel talán jobbak a többieké
nél, a szülők — sajnos, most már csak az anya — becsületesebb, szorgalmasabb.

De a Jóska gyerek még így is kivétel. Tehetséges gyerek, akivel nem kell 
többet foglalkozni, akit nem kell korrepetálni, abból, amit az órán hall, megta
nulja az anyagot. Egy a 36 iskolás gyerek közül, aki bukásmentesen halad. Az 
egyetlen. Mert öccse is bukik. Annak ellenére, hogy a nevelő korrepetálja, törő
dik, egyénileg is foglalkozik vele. De a Jóskáért is kell tenni, figyelemmel kell 
kísérni, segíteni kell, hogy ne csússzon le, ne csavarogjon el, ne kallódjon el.

Mostanában ugyanis többször mulasztott a tanításról amiatt, hogy édesanyja 
alkalmi munkát vállal, s ilyenkor Jóska vigyáz a kistestvéreire.

Tanítója úgy próbált segíteni a helyzeten, hogy megbeszélte az asszonnyal, 
küldje el Jóskával iskolába az egyik kislányt is, ő úgyis iskolás lesz a következő 
tanévtől, legalább megismerkedik az iskolával. A másik kicsit pedig talán el 
tudja helyezni valahol, amíg dolgozik. Ez a segítség főleg Jóskának szól, hogy ne 
kelljen mulasztania, de az ügyes ötlettel a leendő iskolás-testvér — és az anya 
is nyer.

És természetesen a többiekért is sokat kell még tenni. Hogy meggyorsuljon 
a fejlődésük, hogy rövidebb idő alatt behozhassák a helyzetükből adódó lema
radást.
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FÜLÖP ISTVÁN

HASZNOS ÉS KELLEMES NYÁRI IDŐTÖLTÉST

A tudomány, a technika gyors ütemű fejlődésével párhuzamosan egyre in
kább tért hódít a munkaidőcsökkenés, nő a szabad idő, amelynek célszerű fel- 
használását elsősorban az iskolán kívüli művelődésnek, a népművelésnek kell 
biztosítania.

A népművelés a maga eszközeivel már sokat tett a teljes értékű, sokoldalúan 
fejlett ember nevelésére, a műszaki-technikai szemlélet kialakítása, az ismeret- 
terjesztés és tudatformálás érdekében, de ezzel, úgy érzem, tevékenysége még 
korántsem vált teljessé. Éppen a fent említett gyors technikai fejlődés, a mun
kahelyek szinte napról napra történő automatizálása, a közlekedés rohamos 
ütemű gyorsulása magával ragadja az embert is, aki nem mindig képes ezt át
venni, mert szervezete igényli a nyugalmat, a pihenést és kikapcsolódást.

A népművelés korszerűsítése ma már állandó napirend. Ennek szükséges
sége nem eredményez tartós vitát, míg módszere és formája annál inkább.

Nem célom vitatni a nevelés, tudatformálás, ismeretnyújtás fontosságát — 
ezt elsőrendű feladatnak tartom —, de vitatom mindazt a véleményt, amely a 
népművelést csak erre korlátozza. (Találkoztam ilyen véleményekkel is.)

Korszerűsíteni csak megfontoltan jó pedagógiai, népművelési módszerekkel 
szabad, függetlenül attól, hogy a forma régi, vagy újnak számít. Hogyan, melyek 
azok? — Nehéz lenne e cikk keretében felsorolni. Közülük csak egy kérdést és 
formát emelnék ki részletesebben. A haza ismeretének igénye, a természet adta 
táj szépségeinek értéke, az ismeretek szórakozva történő befogadása nem új 
dolog. Az évenkénti turistaforgalom azt bizonyítja, hogy az igény ma gyakor
lattá is vált. Amikor fiatalokkal, felnőttekkel beszélgettem, örömmel hallgattam, 
hogy jártak Jugoszláviában, Csehszlovákiában, a Szovjetunióban, Ausztriában, 
Olaszországban stb., és ez jó, — de nem olyan dicsekvésre méltó a kép, ha az 
érdeklődés Sopronra, Debrecenre, a Bakonyra, a Bükkre és nem utolsó sorban 
szűkebb hazánkra Pécs-Baranyára és a Mecsekre irányul.

Egy nyugatnémet turista mondotta az elmúlt nyáron, amikor megtekintette 
az Állatkertünket és a Vidámparkot, hogy mi nem tudjuk, milyen értékkel ren
delkezünk. Valóban nem ismerjük értékeinket? De igen, csak nem élünk lehető
ségeinkkel és nem használjuk ki a természet adta és a szocialista társadalom te
remtette adottságokat.

Moszkva, Belgrád, Bécs stb. ünnepnapjain szinte kihaltak az utcák, mert 
vonzóbb a Lenin-hegy, a tenger, a Bécsi-erdő, addig a pécsi Kossuth Lajos utcá
ban egy tenyérnyi szabad hely sincs vasárnap délután.
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Bár a Mecseki Kultúrparknak évi negyedmillió látogatója van, mégsem 
mondható kielégítőnek, mert a látogatók mintegy 20—25%-a megyén kívüli, 
vagy több ízben hozzánk látogató vendég. A látogatottság növelése nemcsak gaz
dasági függvénye az intézménynek, hanem a fenti célok megvalósítása is.

Az 1960. augusztus 19-én megnyílt Kultúrparknak ez ideig 2 123 000 látoga
tója volt. A megnyitás évében mindössze 84 állattal, s a Vidámparkban 22 játék
kal rendelkeztünk.

Azóta az állatfajok száma több mint háromszorosára, létszáma négyszeresére 
emelkedett. Olyan állatok, mint a farkas, ezüstróka, a különböző medvefélék, 
az oraszlán, puma, sakál, bölény, teve, guanakó és majmok, valamint egyes ma
dárfajok stb. közvetlenül csak állatkerten belül ismerhetők meg. A közvetlen 
bemutatáson túl az ismeretterjesztést szolgálják a ketreceken elhelyezett felírá
sok, szemléltetett táblák és dolgozóink helyszíni felvilágosításai. (Ezekre külön 
is felhívnám a figyelmet.)

Kedves színfoltja az állatkertnek az állatóvoda, a látogatók között incsel
kedő vidra, a hazánkban eddig legsikerültebben szelídített farkas. („Bizsu” a 
farkas és gondozójának, Alpár Alfrédnénak barátságáról már külföldön is be
szélnek.)

A szórakozás és tanulás itt összetetten jelentkezik, hisz a látogató olyan fo
galmakkal ismerkedik meg, mint

— faj és fajta
— vadállat és háziállat
— gondozás és szelídítés
— természetes és mesterséges környezet stb.
Az itt látottak közelebb hozzák az embert a növény- és állatvilág ökológiai, 

cönológiai, állatföldrajzi, állat- és növényállattani problémáinak megismerésé
hez.

A szerzett élmények maradandóságát segíthetik a helyszínen olcsón megvá
sárolható képeslapok, ismeretterjesztő füzetek. Mint módszert javasolnám a ki
rándulás során az állatkert délelőtti megtekintését, ugyanis ebben az időszakban 
az állat mozgékonyabb, pihentebb, szívesebben tartózkodik a külső ketrecben.

Az ismeretszerzést a Vidámparkban a pihenés, felüdülés követheti, ahol ez 
évben több mint negyven játék üzemelése várható. A játékok is évről évre gya
rapodnak, korszerűsödnek. Közkedveltté vált az óriáskerék, elvarázsolt kastély, 
dodgem, és reméljük, hasonló népszerűségre tesz szert a most először induló csó
nakázó, vitorlázó, kanyargójáték és a hullámvasút.

A kirándulást gazdagabbá teheti az üdülőszálló, a francia-emlékmű, az új 
tv-torony stb. megtekintése, valamint egy-egy séta a Flóra pihenőhöz vagy a 
Kisrétre.

Intézményünk szolgáltatói körét, tevékenységét — csoportos látogatások 
esetén idegenvezetéssel, étkezés biztosításával, a későbbiek során értékmegőr
zővel, többnyelvű kiadványaival, ismeretterjesztő keresztrejtvény-füzettel stb. 
is — fokozni kívánja.

Űj szolgáltatásként jeletnkezünk önálló vidéki részlegünkkel egy-egy Bara
nyai Falusi Vasárnap és egyéb kulturális rendezvényen a tömegszórakoztatás 
biztosítására.

Szeretnénk, ha népművelő kollégáink egyre több és több kiránduló csopor
tot vezetnének a Mecsek és a Mecseki Kultúrpark megtekintésére, hogy intéz
ményünk is a maga eszközeivel hozzájáruljon a biológiai, természettudományi 
nevelés erősítéséhez, és szolgálja az ember különösen nélkülözhetetlen igényét: 
felüdülni, pihenni, szórakozni és szeretni a szépet, a természetet.
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B E M U T A T J U K :

HÜSZ ÉVES A KPVDSZ KIVÁLÓ SZÍNJÁTSZÓ EGYÜTTESE.

Ez évben ünnepli a pécsi KPVDSZ színjátszó együttese fennállásának 20. 
évfordulóját. A csoport két évtizedes működésére jellemző, hogy tevékenysé
gükben szem előtt tartották a népművelési munka egészének célkitűzéseit. Mű
sorválogatásuk és a csoportban meghonosodott nevelő munka ezt a célt szolgál
ja. A csoport nemcsak Pécs város területén fejtett ki eredményes tevékenysé
get, de a megye kis falvaiba is rendszeresen ellátogattak és olyan helyekre vit
tek színvonalas előadásokat, ahol a lakosságnak eleven színházi élményben még 
nem volt része. A csoport évente a megye területén átlagosan 20—25 előadást 
tartott Ellátogattak a munkásszállásokra is. Rendszeresen részt vesznek a Mű
velődési Autó programjában. Emellett jut erejük még arra is, hogy a szakmai 
továbbképzéseken módszertani, vagy szakmai bemutatókkal vegyenek részt.

Az évforduló jó alkalom, hogy megemlékezzünk azokról, akik a csoport 
születésénél jelen voltak és hosszú ideig, vagy még ma is aktív tagjai a csoport
nak. Az alapító tagok: Lőcsei Ferenc Szocialista Kultúráért jelvénnyel kitünte
tett, Vidor György, Konkoly Lászlóné, Latincsics László, Latincsics Lászlóné és 
Kövess Imre.

Lőcsei Ferenc ma is aktív és lelkes tagja a csoportnak. De azokról is illendő 
megemlékezni, kik több mint tíz éve szolgálják a csoportban végzett munká
jukkal a szocialista kultúra ügyét: Bedekovits János, Gyopár Tamás, Henrich 
Ferencné. A csoport első rendezője Sármássy Miklós volt, majd őt követte Somló 
Ferenc, Kresz Frigyes. Jelenleg a csoport vezetője Rudolf Gyula.

Első bemutatójuk Koppány György: Hétpróbás vitéz című darabja volt. Ezt 
követték a következő bemutatók: Gábor Andor: Dollárpapa, Fehér Klára: Nem 
vagyunk angyalok, Rozov: Felnőnek a gyerekek. E darab Kresz Frigyes rende
zésében került bemutatásra 1960. évben a nyíregyházi Országos Színjátszó Fesz
tiválon komoly sikerrel.

A bemutatók sora a következő darabokkal folytatódik: Egy kis bécsi ká
véház; Az igazság házhoz jön; Jobb, mint otthon; Kis unokám; Fekete ventillá
tor; Botcsinálta doktor; Drága tanár úr. Az utóbbi években mutatták be három 
sorozatban „50 év humora” címmel a magyar kabaréműsorok válogatott gyöngy
szemeit.

A csoport ezenkívül rendszeresen műsorral vesz részt a városi társadalmi 
ünnepeken.

Ez évben a csoport a három 50 éves évforduló jegyében készült és méltón 
ünnepelték meg a nevezetes évfordulókat.

A csoport eredményes munkájáért 1964. évben a „Kiváló Színjátszó Együt-
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A kisunokám

tes” kitüntetést nyerte el. Majd 1967. évben ismételten megkapta ezt a kitünte
tést.

A húszéves évforduló olyan útjelzőkő, mely egy csoport életében nemcsak 
fontos, de a további munka meghatározója és lelkesítője is lehet. Az elért ered
mények nagyszerűek, de egyben kötelezőek is. Amikor a 20 éves fennállását 
ünneplő kiváló csoportnak gratulálunk, egyben hisszük, hogy további munká
jukkal még eredményesebben veszik ki részüket a város és a megye kulturális 
életéből és a népművelés munkájából.

BUCSKY MIHÁLY

PORTRÉ A FELSŐSZENTMÄRTONI DÉLSZLÁV NÉPI EGYÜTTESRŐL

Azok közé a baranyai együttesek közé tartozik, amelyek éveken át hallat
nak magukról.

Tizenkét év történetét nehéz néhány mondatba rögzíteni. Gazdag és színes 
az együttes múltja. Ezért kisebb-nagyobb epizódok exponálásától el kell tekin
tenem.

Az együttes „magva” , az úttörő tamburazenekar 1957-ben alakult. Senki 
sem gondolta még akkor, hogy az első nehéz — vezetőt és tagokat egyaránt pró-



bára tevő — lépések, majd az azt követő kezdeti sikerek, egy egyre feljebb ívelő 
út elindítását is jelentik. Egy év múlva a zenekar mögött gyermekkar áll már. 
1960-ban megyei rendezvényeken vonják magukra a figyelmet. 1961-ben az or
szág színe elé lépnek, az emlékezetes „Baranyai színes szőttes” című televíziós 
műsorban. Jó szereplésük újabb lendületet ad munkájukhoz. Az idősebbek is 
kedvet kapnak a szereplésekhez és bekapcsolódnak az együttes életébe. Meg
alakul a tánccsoport és ezáltal létrejön a három csoportot — ifjúsági zenekart, 
énekkart és tánckart — egyesítő népi együttes. Ettől kezdve minden este bené
pesül a művelődési ház. Van már miért próbálni. . .  Megérkezett az első fellé
pés körútja. Zala megye délszláv lakossága gyönyörködik énekükben és játé
kukban. Elismeréssel fogadják a MOHÁCSI BUSÓJÁRÁSON a Prélo (Fonóban) 
című produkciójukat. Sok-sok helyi fellépés és a közeli falvakban való szerep
lés után ismét Zala megye, majd két év múlva Vas megyében lépnek ismét a 
közönség elé. A legemlékezetesebb turné Jugoszláviában volt. 1967-ben a Zág
rábi Népi Fesztiválon képviselik hazánkat. A zágrábi szereplésen kívül a szi
szeid vésődött kitörölhetetlenül az emlékezetükbe. Leleményes magnósok hang
szalagra rögzítették ottani előadásukat és azt visszapergetve búcsúztatták őket.

Ennyit a múltjukról. És mit mond a jelen?!
Az úttörő csoportban ma 23 zenész és 32 énekes vesz részt. Tehetségesek és 

szorgalmasak. Eshet hó és eső, próbát nem mulasztanak. Pengetős hangszereik
ből és ajkukról felszabadultan száll a dal s ének. A felnőttek harmincnyolcán 
vannak; táncosok, zenészek és szólóénekesek. Ezek közül hét házaspár jár rend
szeresen az együttesbe. Valamennyien ott „melegedtek össze” és alapítottak a 
nagy családon belül kisebb családot. A még pártában lévő lányok is igen kapó
sak. Egy-egy vidéki szereplés után kérők hada lepi el a falut. Ezért aztán a vá
ratlanul jelentkező utánpótlás biztosítása okozza a legnagyobb gondot. Az ott
hon maradók nem szakadnak el az együttestől, de a más falvakba férjhez me
nők búcsút mondani kénytelenek. . .  A zenekar prímása Györki Dárábán (Do
bos) Pál. A népzenei műsorokat kedvelő rádióhallgatók gyakran találkozhatnak 
az éter hullámain keresztül a zenekarral. Az együttes népszerű két szólistája
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Antalovics Mihály és Vilyvác Vince. Antalovics Mihály régi énekes. Vilyvác 
Vince most tűnt fel. Ö lett az országos délszláv népdaléneklési verseny győz
tese. ő  a szólistája a Fonóban című dalos, táncos, zenés játéknak, amelyet a Ta
nácsköztársasági Kulturális Szemlére újítottak fel.

Az együttes fáradhatatlan vezetője és szervezője Horvát Márk, a művelő
dési ház igazgatója, a falu „kedves Marci bácsija” . A zenét gyermekkora óta 
műveli. Zeneelméleti alapismeretekre Bolkovics István kántortanító oktatta. De 
ő nem elégedett meg ezzel a tudással és szorgalmasan továbbképezte magát. 
Tanítója lett önmagának, hogy mások tanítója lehessen. Édesapja cipésznek 
szánta. A suszter-kalapácsot a hangszerkészítő szerszámokkal cserélte fel. 1928- 
ban készítette az első tamburicát. 1934-ben egy teljes zenekarra való hangszert 
konstruált. Eddig több mint ötven hangszer került ki a keze alól. Az általa ké
szített hangszereken játszanak jelenleg is az együttes tagjai.

Hogy mi az együttes fennmaradásának és egyenletes sikerének a titka? 
Erre Horvát Márk válaszolt meg frappánsan:

— A lelkesedés tart össze és fiatalít minket, ezért nem „öregszik” ki az 
együttes.

VÁRNAI FERENC

SIMON FERENC JÓZSEFNÉ 
a Népművészet Mestere

A romániai Lécpeden, ahol Simonné született és hosszú ideig élt, mostani 
fényképéről nem ismernék fel. Meglepő az az „átváltozás” , amelyet az új kör
nyezet okozott nála. Hiába keressük már a Moldvában annyira megszokott női 
hajviseletet Simonnén és a többi Moldva-kömyékéről áttelepült „fehérnépen” ,

amelyről mindenki felismerhette a csángó
magyar asszonyt. Nem találjuk a gyönyörűen 
hímzett fehér kendőket, amelyekről le lehe
tett olvasni a családi állapotot, a kort, a szár
mazási helyet és a kalendáriumi időt. A pusz- 
tiniai és lábniki főkötők, a dúsvarrású ingek, 
a szebbnél szebb színárnyalatú, szoknyát he
lyettesítő „katrincák” a ládák mélyére kerül
tek. Domokos Pál Péter a Csángó népzene 
című könyvében több, 1932-ben készült fény
képet közöl, régi öltözetben Simon Ferenc 
Józsefnéról, született Fazekas Ilonáról, „az 
egyik legfontosabb énekesiről.

Ma Mekényesen él. Domokos Pál ezt ír
ja idejöveteléről az említett könyvben: „A 
moldvai Lécpeden egyedül maradt özvegy, 
férje utáni bánatában az énekhez menekült. 
Éneklő készsége, szép hangja, a harmincas 
évek óta köztudomásúvá vált. Népzenekuta- 

Simon Ferenc Józsefné tők egymás után keresték fel özvegyi otthoná-
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ban; később Kolozsvárra, majd Bukarestbe is elvitték. Sokan, sokszor lefényké
pezték, sőt fejét éneklés közben megmintázták. Egy ilyen éneklési alkalommal 
említette leghőbb vágyát, hogy Magyarországra telepedett fiához szeretne átköl
tözni. Kérését meghallgatták és 1952-ben fiához és az ugyancsak abban a falu
ban lakó testvérhúgához érkezett, a Baranya megyei Mekényesre” .

Hetvenegy éves. Huszonhét unokája és tizenkét dédunokája van. Elégedett 
és boldog. Örömmel újságolta. Augusztus 18-án megkapta a Népművészet Mes
tere kitüntetést, melyet a Parlamentben vett át, majd Kalocsán lépett fel or
szágos népművészeti rendezvényen Alkotmányunk ünnepén.

Életében az éneklés fontos helyet töltött és tölt be ma is.
— Ha mezőre mentem, hosszú úton — emlékszik vissza — mindig énekel

tem, mert nagyon szeretem az éneket.
Mekényesen is sokan felkeresték már. Holland, belga és német népzeneku

tatók is jártak nála. Az egyik német vendégnek — mesélte — annyira megtet
szett a „Meg akartam házasodni, galambot akartam fogni” kezdetű népdal, 
hogy addig nem tágított míg azon nyomban meg nem tanulta és amikor elbú
csúzott ezt énekelte az autóból kiintegetve.

Arra a kérdésre, hogy mire a legbüszkébb, azt válaszolta: „Hogy Kodály 
Zoltán előtt énekelhettem, aki több énekemet fel is vett. Kétszer szorítottam 
vele kezet.”

VÁRNAI FERENC
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KOVÁCS SÁNDOR

KÖNYVTÁROS SZEMMEL A SZABADIDŐRŐL

A modern társadalmak technikai előrehaladása, a gépesítés egyre szélesebb 
körben való alkalmazása mind az iparban, mind a mezőgazdaságban együtt jár 
az ott dolgozók munkaidejének fokozatos csökkenésével. A tényleges, a terme
lési folyamatban eltöltött munkaidő megrövidülése viszont a szabadidő mennyi
ségi megnövekedését eredményezi. Ez a kettős változás több olyan problémát 
felvet, melyeknek megoldása sürgető követelményként jelentkezik.

A megnövekedett szabadidő rengeteg lehetőséget rejt magában, elsősorban 
a dolgozók művelődésének, hasznos szórakozásának megszervezése terén. A nép
művelés szakemberei mind többet gondolkodnak azon, hogy ezt a szabad idő
mennyiséget, milyen formában, milyen tartalmi töltéssel tudnák legcélszerűbben 
felhasználni a dolgozó emberek érdekében. Nem könnyen megoldható feladat 
ez, mert bonyolult, sok összetevője van. Jelenleg még az olyan alapvető kérdés 
körül, mint a szabadidő fogalmának a meghatározása, is viták folynak. Ha va
laki csak belepillant a probléma — terjedelmesnek még egyáltalán nem mond
ható— irodalmába, máris láthatja, hogy mennyi nyitott kérdésre kell még meg
adni a szakembereknek a választ.

A tájékozódni kívánók részére eddig javarészt külföldi szakirodalom állt 
rendelkezésre, az utóbbi néhány évben azonban a hazai kutatás elméleti és gya
korlati területén egyaránt jelentős eredmények születtek. Ezek a művek sok 
tekintetben támaszkodnak a külföldi tudományos kutatások, tapasztalatok ered
ményeire — így elsősorban a jeles tudós, Joffre Dumazedier a szabadidőről szó
ló munkáira, valamint néhány kiemelkedő angol és német szakíró műveire —, 
ugyanakkor azonban mindig szem előtt tartják a szocialista társadalom lénye
ges eltérő vonásait a modem kapitalista formációktól. A szabadidő jól szerve
zett kihasználásában ugyanis a mi társadalmunk potenciálisan többet tud nyúj
tani, mint a nyugati társadalmak. Lehetőségeink korlátlanok, éppen ez kötelez 
bennünket arra, hogy e kérdés tanulmányozásában mind mélyebbre hatoljunk.

Az alábbiakban néhány olyan önálló kiadványt, tanulmányt, újságcikket 
szeretnék röviden ismertetni — inkább csak tájékozódás, figyelemfelkeltés cél
jából — melyeknek egyrésze a szabadidő elméleti problémáival foglalkozik, más 
része pedig a gyakorlati munkához ad útmutatásokat, modelleket.
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Önálló kiadványok 

SZÁNTÓ Miklós

Életmód, művelődés, szabadidő. Bp. 1967. Akad. Kiadó. 169 1.
A könyv három részre tagolódik. Az első részben tisztázza a szerző a sza

badidő és az életmód fogalmát és elméleti problémáit. Foglalkozik a technikai 
fejlődés és a munkaidő megrövidülésének összefüggéseivel, a munkaintenzitás 
és a szabadidő kapcsolatával. Többek között érinti az automatizálással együtt
járó elidegenedés bonyolult problematikáját, amelynek egyik ellenszere éppen 
a szabadidő okos felhasználásában rejlik.

A második részben egy demonstatív vizsgálat anyagát találjuk. A kérdő
íveket a Váci úti Tizenhárom-ház és a szomszédos Tömöri lakótelep 168 család
ja között osztották szét. A kérdések a szabadidő felhasználásának változatait 
kutatták, egy állapotot rögzítettek, mely lényeges elméleti következtetések le
vonására alkalmas és hozzásegít további hasonló tárgykörű szociológiai vizsgá
latokhoz.

A harmadik rész időszerű művelődési problémákkal foglalkozik.

HARANGI László—VITÁR Zoltán

Televízió falun. (Egy kutatás tapasztalatai.) Bp. 1967. NPI. 223. 1.
A tömegszórakoztató eszközök között rövid idő alatt a legnagyobb népsze

rűségre tett szert a televízió. Milliók nézik esténként műsorait, az emberek mű
velődésében játszott szerepe óriási jelentőségű. Különösen a falusi lakosság kö
rében, hiszen falun a mozi mellett a televízió jelenti a kultúra forrását. így a 
szabadidő felhasználásában is más, jelentősebb a szerepe falun, mint városban.

A könyv, amely a Bratislavai Népművelési Intézet munkatársainak közre
működésével készült, egy nagyszabású felmérés tapasztalatait összegezi, me
lyet az északi határmenti községekben végeztek. Elsősorban azokra a kérdések
re keresték a választ, hogy milyen hatása van a televíziónak a szabadidőre és a 
közösségi tevékenységre falun. Az értékes tapasztalatok nagy segítséget nyújt
hatnak a falusi népművelők munkájához.

DOBOS László—RADNAI Béla

Felnőttekről felnőtteknek. Bp. 1965, Gondolat. 230 1.

A könyvben pedagógusok, pszichológusok írásai szerepelnek. Elsősorban a 
felnőtteknek kívánnak segíteni a modem élet számtalan problémájának a meg
oldásában, többek között a szabadidő célszerű, gazdaságos felhasználásában. 
Nagyon fontos kérdéseket vet fel Halász László: Munka, művelődés, szórakozás, 
pihenés című írásában. A mai ember előtt megszámlálhatatlan lehetőség áll sza
badidejének eltöltésére, a lehetőségek között szükségszerűen válogatni kell. A 
választás indítéka összetett, sok minden befolyásolja, műveltség, érdeklődés, 
lakóhely. Fontos feladat — ezeknek a tényezőknek a figyelembevételével — az 
embereket rávezetni a művelődés, szórakozás, pihenés helyes arányainak kiala
kítására.
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KUTAS Rudolf—PÁLOS Miklós— SZÉCHY Ágnes

Az ötlettől a megvalósításig, ötlettár ifjúsági kluboknak. Bp. 1968, NPI. 901.

A szaporodó ifjúsági klubok lehetőséget nyújtanak a fiataloknak szabadide
jük kulturált eltöltésére, kötetlen szórakozási és művelődési alkalmak biztosí
tásával. Nagyon fontos, hogy a klubfoglalkozások műsora érdekes, változatos 
legyen, lekösse a fiatalok figyelmét, ugyanakkor megfelelő színvonalon álljon. 
Ehhez a Népművelési Propaganda Iroda kiadványai adnak segítséget a klubve
zetőknek. Az ötlettárak modellként használhatók egy-egy vita, beszélgetés, ta
lálkozó vagy vetélkedő megszervezéséhez.

Az NPI hasonló jellegű kiadványai közül hasznosan forgathatók még: 
LEGÉNDY Miklósné: Száz játék klubvezetőknek. Bp. 1965.

A művelődési otthonok belső kiképzése (Szerk. Bánszki Pál), Bp. 1966. 
CZEGLÉDI György: A művelődési házak rádiós szakköreinek útmutatója. Bp. 
1967.

Tanulmányok, cikkek

A szabadidő növekvő fontosságát jelzi az is, hogy folyóiratainkban, sőt 
napilapjainkban mind gyakrabban találkozunk olyan írásokkal, melyek a prob
léma egy-egy részterületének vizsgálatára vállalkoznak, vagy jelzik bizonyos 
sürgető feladatok megoldásának szükségességét. Az alábbiakban ezekre az írá
sokra hívom fel a figyelmet.

MURÁNYI Mihály: Munka, pihenés, ünneplés =  Világosság, 1966. 7. évf. 
12. sz. 727—734.1.

MOLNÁR László: Műveltség és termelés ma és holnap =  Alföld, 1968. 8. 
sz. 50—53. 1.

GULYÁS Mihály: Korszerű igények, elavult eszközök =  Élet és Irodalom, 
1967. 11. évf. 8. sz. 3. 1.

BÉNYEI József: Hétköznapi gondok =  Élet és Irodalom, 1967. 11. évf. 14. 
sz. 4. 1.

MOLNÁR Zoltán: A népművelés „új mechanizmusa” előtt =  Élet és Iro
dalom, 1968. 12. évf. 8. sz. 1. 1.

SIPOS Gyula: A szabadidő gondjairól =  Népszabadság, 1968. 169. sz. 8. 1.
VIRIZLAY Gyula: Kulturált szabadidő =  Népszava, 1967. 274. sz. 3. 1.
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I S M E R D  M E Q B A R A N Y Á T !

DR. RUZSÁS LAJOS

ISTVÄNFFY MIKLÓS 

1538. december 8 — 1615. április 1.

Szigetvár ostroma idején Zrínyi és 
katonái harcukkal, majd kirohanásuk
kal nemcsak a hősi helytállás példáját 
nyújtották az utókornak. Az égő Sziget
vár lángjai rávilágítottak arra a két út
ra, amelyek közt a magyarság a XVI. 
században választhatott, amelyeken jár
hatott.

Sziget eleste bel- és külföld előtt 
egyaránt feltárta a Habsburg uralkodó 
és a Német-római Birodalom gyengesé
gét. A magyarság egy része a mohácsi 
katasztrófa után a birodalom erejében 
bízva, annak segítségét remélve, válasz
totta meg I. Ferdinándot magyar király- 
lyá. Sziget ostroma aztán világosan meg
mutatta, hogy ez a támogatás mennyit 
ér. A német birodalom az 1566. évi had
járatra Miksa császárnak akkora segít
séget szavazott meg, melyet apja sosem 
kapott. A hadjárat mégsem járt semmi 
eredménnyel, hacsak eredménynek nem 
nevezzük azt, hogy az ország egy továb
bi darabját foglalta el a török, a császári 
hadsereg pedig — miután a Dunántúl 
északi részét kiélte és elpusztította — 
feloszlott. E keserű szavakkal foglalta össze és jellemezte az 1566. évet Forgách 
Ferenc váradi püspök.1 Ugyanakkor a birodalomról pedig külföldön mondták ki,

1 Ghymesi Forgách Ferenc: Magyar Historia 1540—1572. Kiadta: Majer Fidél. 
(Magyar Történelmi Emlékek. Második Osztály) 346. p.
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hogy az majdnem feloszlott, ereje pedig úgy lehanyatlott, hogy szinte a semmi
vel volt egyenlő.2

Nem csoda tehát, hogy többen, akiknek szemében a legelső, a legnagyobb 
feladat a török elleni harc, az ország egységének helyreállítása volt, elfordul
tak a Habsburg-úttól. Hiszen azt kellett látniuk, hogy bár több alkalom kínál
kozott arra, hogy Bécs Erdélyt átvegye, katonai és pénzügyi erő hiányában ezt 
megvalósítani nem tudta. De Bécs nemcsak, hogy Erdélyt nem tudta megsze
rezni, hanem a kezében lévő területeket sem tudta megoltalmazni. Ezért kezd
tek arra gondolni, hogy Magyarország egységesítését, amit Bécstől nem várhat
tak, valami módon Erdéllyel próbálják elérni.

A magyarság egy része kitartott a Habsburg-gondolat mellett. Közéjük tar
tozott Lstvánffy Miklós is.

Intvánffyt családjának hagyományai, baranyai, illetve szlavóniai birtokai, 
tanulmányai Nagyszombatban, majd Itáliában, hivatalnoki pályája mind-mind 
a királyi Magyarországhoz, a Habsburgokhoz kötötték.

Ezek a külső megkötöttségek szülték Habsburg-pártiságát, amelyhez a kor 
velejárója, a vallási elfogultság társult. A kettő együtt Istvánffyt érzéketlenné 
tette a másik út, Erdély és az Erdélyhez kapcsolódó próbálkozások megértésére. 
Ezért is írta Bocskai Istvánról, az erdélyi fejedelemről: „ . . .  inkább lenne a csá
szár lovainak gondozója, mint első annál az árulónál” .

A történetíró lstvánffy Miklós munkásságából, mint érdemeket a követ
kezőket emelhetjük ki:

A művelt, Itáliát, Lengyelországot, a német birodalmat és Erdélyt megjárt 
politikusnak és történetírónak alapvető élménye a magyarságnak a török elleni 
harca, volt. A török veszedelem jelentőségét, a borzalmasságát írta az ötéves 
gyereknek a leikébe az a futás, amelyre családja 1543-ban kényszerült. Eb
ben az évben foglalta el a török — Péccsel együtt — Baranya megye nagyobb 
részét. lstvánffy Miklós szülei ekkor a dunántúli védelmi vonal legnagyobb erős
ségében, Sziget falai közt kerestek menedéket. 1551—1555-ig az itáliai Padová- 
ban tanult. 1557-ben fordult meg újra Szigetvárott. Az ősi Lstvánffy-birtokból, 
Kisasszonyfalvától (ma Kisasszonyfa Baranyában) próbált jövedelmet szerez
ni. Ekkor megismerkedhetett közelebbről a török megszállás alá került magyar 
jobbágyok sorsával. A fölöttük való szánakozás — ami művéből kicseng — nem
csak a jövedelmét vesztett földesúr keserve. 1565-ben ismét megfordult Szige
ten, de csak rövid időre. Végleg e várhoz kötötte azonban egy emlék: 1566-bah 
testvére ott ment a halálba Zrínyi Miklós mögött a kirohanók közt. Élete folya
mán maga is többször szállt hadba a török ellen. Utoljára 60 éves fejjel kötött 
kardot. Ebből érthető, hogy az az lstvánffy Miklós, aki az ország első közjogi 
méltóságát töltötte be, alnádor volt és mint ilyen rengeteg politikai esemény 
hátterét ismerte, a német birodalomban, Lengyelországban és Erdélyben diplo
máciai tárgyalásokba látott bele, hogy ez az lstvánffy Miklós történeti munká
jában mégsem a politikai és diplomáciai eseményeket örökítette meg, hanem a 
harcot, amelyet hazája a török ellen folytatott. Ha munkáját olvassuk, csak 
imitt-amott találunk rövid kitérést a politika eseményeire. Műve úgyszólván 
elejétől végig hadtörténet. A háború mellett minden más háttérbe szorult. Mun-

2 Ruzsás Lajos: Budina és Cserenkó. Századok; Historia Szigethi totius Sclavo- 
niae fortissimi propugnaculi quod a Solymanno Turearum imperatore nuper captum 
Christianisque ereptum est ex Croatico sermone in Latinum conversa per M Sámue
lem Budinam Labacensem. Cum gratia ezt privilegio Caes. Maist. Viennae Austriae 
ex officina Caspari Stainhoferi. MDLXVIII.
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Icájának első érdeme, hogy a magyarságnak a törökkel folytatott harcát, hazája 
védelmét, ragyogó stílusban és nagy részletességgel megörökítette. Könyvének 
lapjairól elénk lépnek a XVI. századi várháborúk hősei. Drégely ostrománál a 
következő a megjegyzése: „ez volt a vége Szondynak, előző katonai pályájához 
méltó, álhatatosságának dicséretével az utódok előtt emlékezetes.” A törökverő 
Thury György kanizsai parancsnok emlékét pedig eképpen örökíti meg: „ily 
szomorú vége lett ennek a páratlan férfiúnak. Halálának oka inkább a pusztuló 
Magyarország, mint ő maga maga volt.” Eger ostromáról írt sorai márványtáb
lára kívánkoznak: „ . . .  mert még senki sem emlékezett ugyanis arra, hogy a mi 
korunkban, vagy elmúlt korszakokban akár a törökök vagy más népek várost 
vagy várat a hadigépeknek és ágyúknak nagyobb tömegével és nagyobb szívós
sággal ostromoltak vagy védelmeztek volna.”

Az akkor még csak kezdeteinél tartó napi sajtó mellett, amelyet a röplapok 
képviseltek, továbbá az igen kétes értékű híranyagra támaszkodó és szenzáció- 
hajhászó néhány könyv mellett, amelyet idegen szerzők írtak,3 4 főképpen Ist- 
vánffy Miklósnak a munkája volt az, amely a magyarság harcát Európa köztu
datába belevitte. Könyvének minden kiadása külföldön látott napvilágot: elő
ször 1622-ben Köln-ben, másodszor 1685-ben ugyanott. 1724-ben harmadszor 
szintén Kölnben, és végezetül 1758-ban Bécsben.

A középkorban a tudásszomj a magyar diákok kezébe vándorbotot nyo
mott, és sorra látogatták az európai egyetemeket. Az 1618. esztendőben a pári
zsi egyetemről hazafelé tartó Szepsi Csombor Mártont Lotharingiában az or
szágúton egy lovas érte utol. Leszállt paripájáról, s gyalog folytatva útját Szepsi 
Csomborral beszédbe elegyedett. Amikor megtudta a diákról, hogy magyar, rög
tön a törökre terelődött a szó, s a francia nemes kifejezte bámulatát, hogy egy 
maroknyi nép mint is tud egy ilyen rettenetes erejű ellenféllel szemben helyt
állni/1 Hogy az európai közvélemény erről a helytállásról, nemsokára nem szál
longó hírekből, hanem egy szemtanú tudós könyvéből értesült, az Istvánffy 
Miklós munkájának érdeme.

Szemét nem kerülte el az az igen fontos tény, amelynek jelentősége utóha
tásában mutatkozott meg, és ez a második érdeme. Nem a politikus, aki hivata
li munkát végzett, hanem megint csak a katona Istvánffy Miklós vette először 
észre, hogy a török hatalma a XVI. század második felétől már hanyatlott. Nem 
Szigetváron, de Szigetvárnál megtört a török. Ezt mondja erről: „és akik a tö
rök helyzetről ma írnak, azoknak emlékezniük kell arra, hogy nincs már meg 
náluk Szolimán ereje, se hatalma, még kevésbé szerencséje, nem ugyanaz már 
az ellenségnek a tudása, a fegyelmet és az anyagi ereje sem.”5 Ez a megállapítá
sa 1587 után került ki tolla alól. Amit ő csak egy-két jelből vett észre, azt ké
sőbb az események egész láncolata igazolta. A maga korának és harcainak ta
pasztalataira támaszkodva, a múltra vonatkozólag azonban Istvánffy művét for
gatva, és attól megerősítve vetette papírra azt a meggyőződését Zrínyi Miklós, 
a költő, hogy a török legyőzhető. Mégpedig legyőzhető jelentősebb külső segít

3 Waczulik Margit: Szigetvár 1566. évi ostroma az egykorú történetírásban. (Szi
getvári Emlékkönyv. Szerk.: Ruzsás Lajos. Bp. Akadémiai Kiadó, 1966. 287. p.; Benda 
Kálmán: A törökkor német újságirodalma. Bp. 1942. (Magyar Történettudományi In
tézet.)

4 Sepsi Csombor Márton: Europica varietas. Kassa, 1620. (Szepsi Csombor Már
ton összes művei. Sajtó alá rendezte Kovács Sándor Iván és Kulcsár Péter. Bp. 1968. 
Akadémiai K. 252. p. — Régi magyar prózai emlékek. Szerk. Tolnai Gábor 1. köt.)

5 Nicolai Isthvánfi Historiarum de Rebus Ungaricis. Libri XXXIV. Liber 30.

83



ség nélkül is. Istvánffy megállapításának jelentőségét Zrínyi Miklós ismerte fel, 
és rajta keresztül hatott igazi horderejével a magyar gondolkodásra.

Istvánffy gondolatai közrejátszottak egy további felismerésben is, amelyet 
maga nem mondott ki, vagy nem akart kimondani. Istvánffynak van egy ver
se, amelyben Mátyás királyról is szól. Mátyásról, „ . . .  akinek a dicsősége a csil
lagokig hat, aki egymaga felülmúlja az összes királyokat, akinél nagyobb sem 
most, sem a múltban nem volt.”6 Istvánffy mint történetíró Mátyás alakjával 
mérte a magyar múltat és a maga korát. Nem írhatta meg, hogy ő sem volt 
megelégedve azzal az erőfeszítéssel, amelyet a Habsburg uralkodók a törökkel 
szemben kifejtettek. Az 1595. év tárgyalásánál akaratlanul is megnyomta a tol
lat: „hadi siker pedig a jövőben sem remélhető, .. .ha csak az égiek kegyelme 
valami dicső és buzgó uralkodót nem ad, aki a régi és romlatlan hadi fegyelmet 
helyreállítva, a katonák szörnyű kegyetlenkedéseit megfékezve és megtorolva, 
a nyomorult és ártatlan népet a gyalázatosságoktól megmenti, megtartja, gon
doskodásával és jó intézkedéseivel a harácsolástól megvédi, és harcos lelkének 
minden hevével egyedül csak a barbár ellenség legyőzésének halhatatlan dicső
ségére törekszik.”7 Ekkor, 1595-ben Mátyás főherceg, a későbbi király volt a 
Magyarországon operáló bel- és külföldi hadak főparancsnoka. Győzelmek 
csúsztak ki a kezéből, és a hadjárat semmiféle eredménnyel nem járt. A fize
tetten katonákat a tél beálltával a Dunántúl nyugati részén és a Csallóközben 
helyezte el téli szállásra. Azok aztán elpusztították mindazt, amit a háború még 
meghagyott. Istvánffynak a sorai ítéletet mondanak burkoltan Mátyás főher
ceg és a Habsburg uralkodók felett, akiknek nem „egyedüli” céljuk volt a bar
bár ellenség legyőzése, nem erre a „halhatatlan dicsőségre” törekedtek. Istvánffy 
Miklósnak ezt a megállapítását idézi Zrínyi Miklós, nyíltan kimondva, mit ér 
a német segítség: „ . . .  egy április szeléhez hasonlók voltak azok a segítségek, 
amelyek oly nagy dicsekedéssel hazánkban jöttek nyáron, s aratás után öszszel, 
jól megrabolván országunkat, visszamentek, s magunkat magunknak hattak; 
kinek nagyobb bizonyságát a ki látni akarja, nézze meg Istvánfiban XXVIII. 
részében vége felé, és több sok más helyeken.8

Istvánffy látta az uralkodónak, a nemzeti királynak a jelentőségét, és az is
teni kegyelemtől várta e „dicső és buzgó uralkodót” . Látta továbbá annak az 
uralkodói abszolutizmusnak a szükségességét, amely már Európában másutt 
jelentősen előrehaladt, és amelynek egyik alkateleme, eszköze az önálló hadse
reg volt. Felismerését azonban nyíltan ki nem mondta. De kimondta nagy ol
vasója: Zrínyi Miklós, a költő.

6 Nicolaus Istvánffy Carmina. Ediderunt Josephus Holub et Ladislaus Juhász. 
Lipsiae, MCMXXXV. Teubner. 33. p. — Ad Joannem Sambucum Pannonium c. köl
teményének 46—48. sorai.

7 Nicolai Istvánfi Pannonii Historiarum de rebus Hungaricis libri XXXV. Az 
idézet a 28. könyv végéről.

8 Zrínyi Miklós: Ne bántsd a magyart! a török áfium ellen való orvosság. JGróf 
Zrínyi Miklós Hadtudományi munkái. Sajtó alá rendezte: Rónai Horváth Jenő. Bp. 
1891. 89. p.)

A kép Pálffy Caesar felvétele nyomán készült.
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DR. SOÓS SÁNDOR

EGY 30 ÉV ELŐTTI LÁTOGATÁS 

(Kiss Géza emlékezetére)

„Lőrincrü Söllére mén a vonat” — mondaná egy ormánsági ezen a ködös 
novemberi délutánon. Lassan beérünk az Ormánságba.

1939. március 29-én pontosan így utaztam, és ma is a régi recept szerint 
Sellye előtt egy állomással szállók ki majd, Kákicson.

Lüktet a sínpár a vonat alatt.
Arra a feszült várakozásra gondolok, amely egykor eltöltötte bensőmet Ká

kics előtt. Meg akartam ismerni az akkori felsős diák szemében is már nagynak 
tűnő embert: Kiss Gézát.

A diák szeme nem tévedett. Most is ugyanoda igyekszem, csak ma igen ne
héz beletörődni abba, hogy az ember helyett a sírját kell megkeresni.

Hogyan lett neves emberré Kiss Géza?
1937 novemberében olyan időpontban jelent meg „Ormánság” című köny

ve, amikor a magyarság szerencsétlen történelmi sodródását minden gondolkodó 
érezte és látta. A népi írók villámokat szórtak, zengett az ég a nagy magyar 
parlag fölött. A felvillanó fények két rohanva közeledő veszélyt világítottak 
meg: egyik volt a politikai rendszer rothadtsága, a másik a nemzeti független
ség ellen végzetes erőket felvonultató külpolitika. A szemükhöz rémülten kapó 
pesszimisták egy harmadik, talán még szomorúbb veszélyt is felismertek, amely 
lehetett oka is és okozata is az előző kettőnek. Az életerejében megrokkanni lát
szó magyar faj életuntsága és aléltsága volt ez.

Kiss Géza az az ember volt, aki könnyezve és karjaszakadtáig húzta a vész
harangot.

Súlyos fogalmak és vádak száguldottak a magyar hétköznapok fölött: nem
zetpusztítás, „Földindulás” , faji öngyilkosság, hulló magyarság, történelmi ha
lál. Ettől az általános hangulattól bizonyos fokig senki meg nem menekülhe
tett. Az akkor látható horizont sötétségét alig zavarta meg valami. Soha nem 
folyt még oly hévvel a falukutatás, a magyar sajátságok meghatározása és 
minden olyan adat felsorakoztatása, amely alkalmas arra, hogy megőrizze az 
utókor számára egy pusztulóban lévő és talán eltűnő világ jellegzetességeit. Lá
zas robajjal keresték azt, ami még menthető.

Közel két évtizede már, hogy Kákics felé utazván ilyen gondolatok foglal
koztattak, és a Kiss Gézához való közeledés ezt a hangulatot csak fokozta. Mi
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előtt útrakeltem, mégegyszer elolvastam könyvének zárósorait, amelyekben Je
remiás próféta magabiztos szomorúságával búcsúztatta el az ormánsági népet:

„Kétszázötven év annyi magyargyilkos támadása s még gyilkosabb magyar 
nemtörődömsége minden valószínűség szerint megásta a sírját. Ami negyven 
évvel ezelőtt még hozhatott volna gyógyulást, ma már alig rántja vissza a sír 
széléről. A magyar fának ez az ága nem lesz többet.

S ha nincs mit nézni a jövőbe? Zárjuk le a múltat. Legyen ez a könyv nagy 
gyászjelentés: nézzétek, a magyar léleknek ez a virága is volt valamikor.”

A papiak felé közeledve izgalmam fokozódott, otthon lesz-e, komolyan 
vesz-e ez a borús homlokú nagy ember egy diákot, és beszélget-e velem úgy, 
ahogy azt elképzeltem, önbizalmamat erősítgettem a kákicsi utcán, azon gon
dolkoztam, ebben a nehéz témakörben milyen kérdéseket említsek majd, hogy 
érdeklődését fölkeltsem. A vonatkozó irodalmat jól ismertem, abban bíztam, 
hogy az elegendő lesz majd egy hosszú beszélgetés kialakításához.

Kiss Géza otthon volt. Nyílt homlokú, szerény mozgású, kissé hajlott, ala
csony termetű, szemüveges ember. Nem a legjobb hangulatban találtam. Ne
héz dolgom lett volna, ha szerencsére meg nem kérdezi már a legelején, hová 
való vagyok. Amikor elmondtam, hogy Pécsett lakom és rokonokat megyek lá
togatni Sósvertikére, egyszeriben felélénkült. Amikor hallotta, hogy az egész 
rokonság itt él a Dráva mellett, jól szemügyre vett és ennyit mondott: „jelleg
zetes ormánsági koponya” .

Azután elmesélte, hogy egy pesti antropológus barátja nemrégen tanulmá
nyozta az itteni népet, és tőle sokat tanult. Mosolyogva jegyezte meg, ha aka
rom, akár el is adhatom a fejemet. A szorgos falukutatás idejében hallani le
hetett ilyen esetekről, ő is említett valakit. A tréfás ajánlatra azt feleltem, hogy 
egy szegény diáknak jól jönne a kis zsebpénz, de az eladás eleve lehetetlen. 
Modern-református módra az elégettetés híve vagyok, és azt fej nélkül csú
nyának tartom.

Rendkívül felélénkült. Azt mondta, nyomtalanul szeretne meghalni. Az 
egészsége nem. jó, volt már tüdővérzése is, így mesélte. A beszélgetés hama
rosan a halál körül forgott. Nagyon szerette ezt a témát, mint mindent, ami sze
rinte közel állt az Ormánsághoz. Amikor megkértem, hogy — ha módjában áll 
— az általam részletesen feldolgozott Sósvertikére vonatkozóan szolgáltasson 
adatokat, készségesen félrefordította egy nagy, faragott asztal tetejét, amely 
alól ezer és ezer cédula kandikált elő, megjelent könyvének feljegyzés-anyaga. 
Valami különös merengéssel forgatta a sok papírlapot, mint aki végignézi seb
helyeit.

Amikor hosszas keresés után visszafordította a faragott asztal tetejét, már 
az volt az érzésem, hogy ez a jó  magyar — vigasztalan. Itt született Kákicson, 
1891-ben. Apja itteni református lelkész volt, Zoltán testvérbátyja ma Nyárá- 
don élő nyugalmazott református lelkész, aki nemrég levelet és verset is kül
dött ide a faluba egy derék parasztnak. Írásából kitűnik, minden vágya az, hogy 
kákicsi földbe temessék.

Ez a család nagyon szerette Kákicsot, ezt a népet, Kiss Géza pedig szülő
falujának és az Ormánságnak szerelmese volt. Kellemes énekhangján ősi, keleti 
zenénk minden szépsége megcsillant. Gyermeki örömmel beszélt, írt és meg
hallgatott minden kis adatot, ami népére vonatkozott. Említette, ezután adja ki 
majd az ormánsági szótárt. Fáradhatatlanul tanult és búvárkodott a nyelvku
tatás nehéz területén. Nem rajta múlott, hogy nem tudta befejezni. Hagyaté
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kát egy másik kákicsi, Keresztes Kálmán dolgozta fel, és az 5 neve alatt is je
lent meg az értékes ormánsági szótár.

Egy napig voltam a vendége, tudása és lelkesedése magával ragadott. Szo
morúsága is. Nagyon féltette a magyarságot és a Dunántúlt a náci törekvések
től, gyűlölte az Ormánság népét fojtogató grófi birtokot, a tehetetlen és fölöt
tébb tehetségtelen magyar politikusokat. Saját népe hibáit is látta, de megbo
csátotta, mint az ember a hozzátartozójáét. Négyszemközt is ugyanazt mondta 
az ormánsági emberről, mint amit könyvében írt róla:

„Szép magyar arca, kinyíló barna, vagy kék szeme mögött magábamélyedő, 
finom és érzékeny hangszer ez a lélek, s talán éppen ezért törik össze olyan 
hamar, s marad le a csak anyagiakra törő, egész életüket józan és vaskos kéz
zelfoghatókban kiélő más népek mellett. S ha önmaga területén, maga önálló
ságában nincs egy lépés sem tovább, inkább a sírba dobja magát és jövendő
jét, mint mások életének függvénye legyen.”
I Kiss Géza tiszta lelke nyitott könyv volt előttem egy napig. Naplóm ma is 
frissen őrzi, hogyan láttam ö t  akkori szememmel:

Pesszimista, akinek kedvét sokszor el tudják venni, önmagát tépdesi, nem 
tud problémákról lemondani, inkább elvész bennük. Szeretne menekülni ön
maga tompultságából, ugyanakkor érzi, hogy a gondolkodó ember ma csak 
ilyen lehet. Végzetszerűség és utolsó reménység, a „minden mindegy” hangoz
tatása és ugyanakkor alkotási vágy, elcsüggedés és néha egekig törni tudó ujjon- 
gás — ez Kiss Géza, ez az örök vívódás. Kétkedés a miatt, hogy életének mi 
haszna van, önvád a miatt, hogy mások mit mulasztottak és egyetlen vigasz, 
lesz majd idő, amikor az álmok valóra válnak.

Kétségtelen, hogy alaphangulatát betegsége nagymértékben befolyásolta. 
Volt már eddig is tüdővérzése, légzési zavarait hallani lehetett. Tulajdonképpen 
az éneklés nem volt számára előnyös, ezt nagyon panaszolta. Ezen kívül sokat 
ártott az egészségének és kedélyének egy nevezetes ügy.

Nem is gondolná az ember, hogy Móricz Zsigmond látogatása volt az. A 
kákicsi magyarok ma, közel 20 év után is friss gyűlölettel gondolnak vissza 
Móricz Zsigmondra, oly élénken, mintha még ma is élne. Kiss Géza is azt mond
ta, hogy életének értelme került veszélybe, és egy meggondolatlan embernek 
majdnem sikerült őt szembeállítania népével.

Mi volt az az eset, amely miatt a kákicsi remete amúgyis nehéz élete na
gyon megkeseredett?
i Elmondta ezt maga Kiss Géza. Bizonyítják a birtokomban lévő újságok is, 
hallottam Móricz Zisgmond pécsi előadását, beszéltem a kákicsiakkal, és lát
tam a fényképeket is.

Ügy érzem, hogy a nagy magyar író érdemei elbírják ezt az árnyékot, 
amely a régi ügy őszinte feltárása révén elégtételként megjár a kákicsi magya
roknak és Kiss Géza emlékének.

Mi történt?
Móricz Zisgmond megjelent Kákicson.
A dolgok kezdetét maga az író rögzítette a Pesti Napló 1938. január 9-i szá

mában: „...m egjelent egy szép könyv, mely az Ormánság életéről a legna
gyobb költői lelkesedéssel beszél, Kiss Géza kákicsi református lelkész könyve. 
Éppen ez a könyv hozott ide . . . ”

Napokat töltött a faluban. Házról-házra járt, jegyzetelt, fényképezett, és 
mindenek fölött: vendég volt Ahogy csak lehetett valaki akkor is az Ormán
ságban. Majd búcsúzás, az utolsó pohár Noa-bor. . .  és elment.
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Kiss Géza könyvének lapjain még meg sem száradt a nyomdafesték, a falu 
népe és az egész ország az említett cikkben a következőket olvashatták:

„Ezek nem szeretnek dolgozni. —
Kijelentem, hogy egész kákicsi tartózkodásom alatt az volt a benyomásom, 

hogy ezek az emberek, férfiak, nők valami határtalan kárörömben élnek és 
soha egyébre nem gondolnak, csak arra, hogy milyen nagyszerű, hogy nekik 
nincs gyerekük. —

Ügy néznek ki, mint a nagyvárosok kültelki romjain a söpredék nép. — 
. . .  ők el vannak szánva, hogy 30 év múlva már egy magyar sem lesz Ká

kicson.
Tessék megnézni a képen, hogy minden anya mellett egy gyerek van, mint 

tehén mellett egy borjú.
A pap rettegő szerelemmel rejtegeti a falu hibáit. —”
— Megdöbbentő! —
Hogyan írhat így magyar a magyarról! Hová tud elrohanni a toll, ha nem 

fegyelmezik!
Kiss Géza belebetegedett. Az ő személye, az ő könyve hozta ide Móricz 

Zsigmondot, még ő vezette végig a falun. Micsoda mély keserűséggel beszélte 
ezt el. Szembeállították a népével! Azonnal értékelte Móricz sorait és világosan 
látta, hogy ezt már soha sem lehet helyrehozni és elfelejteni.

Arról volt csak szó, hogy Móricz Zsigmond, a „realista” is beleesett egy 
régi magyar hibába, az önmarcangolásba? Mentségül szolgáljon az, hogy ő sem 
tudta elkerülni az akkori idők túlfűtött pesszimizmusát és pánik-hangulatát?

Nem. Ebben részben Kiss Géza is benne volt. Móricz írása azonban goromba 
volt, igazságtalan és ízléstelen.

A fejleményeket a Pesti Napló 1938. február 20-i számában az író maga 
meséli el. Az első cikk ma is megtalálható Kákicson, bűnjelként őrzik. Az ál
talam őrzött második cikket, a „helyreigazítás” szándékát most mutattam meg 
egy-két kákicsinak.

Móricz Zsigmond a pécsi vásárban kákicsi asszonyokkal találkozott. Fele
lősségre vonták, közöttük az is, akinek fényképét az újság képes melléklete hoz
ta. Pedig három gyermeke volt.

Az író bocsánatot kért tőle — úgymond, — ha úgy van — és üdvözletét 
küldte Kiss Gézának. Az üzente neki, hogy szereti őt, igen nagyra becsüli és 
nagyon sajnálja. Cikkét így fejezte be: „Az Ormánság a magyarságnak legősibb 
és legkülönb népe volt, annak is kell maradnia.”

Móricz Zsigmond 100 pengőt tűzött ki annak a kákicsi gazdának, és gazda- 
asszonynak, akinek pünkösdre legszebb lesz a háza és udvara. „ . . .  ha ezt el
fogadják és meghívnak, ott leszek újra Kákicson . . . ”

Nem hívták meg.
A gúny által okozott sebek nem gyógyulnak.
Kiss Géza is hordozta magában, ameddig élt, még kilenc éven át. A nép 

még ma is hordozza, és a nép sokáig él. —
Ha megbocsátani nehéz, elfelejteni talán lehet, ha valami fájt is. Az akkori 

szellemi élet kiválóságait meg lehet azért érteni. Az elsötétülő magyar horizont 
nyers és rémült látása megtízszerezte az aggódást, fajtánk féltését. Egy dologban 
talán indokolt volt a nagy pesszimizmus is. Azokban az években nem látszott 
semmiféle kibontakozási lehetőség, sőt a sodródás fokozódó ereje volt egyre 
inkább érezhető. A külpolitikai veszély mellett a mélyebbre látók azt is tud
hatták, hogy az ország belső ellenzékének saját ereje megközelítően sem ele-
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gendő arra, hogy bármily módon megdöntse Európa egyik legelmaradottabb 
társadalmi rendszerét és állami gépezetét.

Kiss Géza azért megérte az Ormánságot körülzáró nagybirtokok szétzúzá
sát. Javaslatainak egy része tartalmilag már törvénnyé vált. Az Ormánság éle
tében azóta sok változás történt, amelyekre régebben senki sem számíthatott.

A temető felé haladva eszembe jutott, hogy 1947-ben, halála előtt nem sok
kal a pécsi kórházból hazaküldte fiát, aki a presbitereknek meghagyta édes
apja kérését: a temető sarkába, egyszerű, jeltelen sírba temessék.

Csak az igazán nagy emberek kérése ez.
Kiss Géza meghalt. A presbitérium összegyűlt és úgy gondolták, mégis

csak méltó helyen kell eltemetni nagy halottjukat. Nem a szabadon lévő észak
keleti sarokba, a vizesedhető lapos résznél, hanem föl a dombra, a temető köze
pén magánosán álló nagy tölgyfa alá. Ezt kívánja meg a kellő tisztelet és a gyá
szoló nép.

A presbitérium így határozott.
És a sír, bár egyszerű volt, de nem maradt jeltelen. A tölgyfa oldalát ki

faragták és márványtáblát helyeztek oda. A tölgy be akarta forrasztani sebét és 
a márványtáblát darabokra törte.

Utána két és félméteres, díszesen faragott kopjafát kapott a sír. Ma a kopja
fa első lapján széles és szilánkos hasadás látható, amely fentről lehaladva ketté
vágja Kiss Géza nevét és az évszámokat. Ott megáll és nem megy tovább. Egy 
centit se. Kísérőm azt mondja, három éve villám sújtott belé.

Mégiscsak teljesíteni kellett volna a haldokló utolsó akaratát.
Ha valaki ma, vagy holnap, Kákicsra élőket látogatni jár, el ne felejtse 

megnézni az egyszerű sírt!
A dús húmuszú ormánsági föld féltőn és örökre ott zárta magába szerel

mesét.

Kákics, 1958. november 23.



BENDE LAJOS

A KOZÁRI HARC A TÖRÖKÖKKEL

Ma már csak kevesen tudják, hogy az egykor híres Héder nembeli Darói 
Majos család baranyai volt, és hogy ősi családi váruk, Daróvár a mai Jagónak 
község határában állott. A századik viharai — s nem kis mértékben a környező 
falvak népének rombolása, hogy építkezéseihez olcsó követ és téglát szerezzen 
magának — úgy eltüntették a régi fényes várat, hogy a környék népe ma már 
a helyét is alig tudja megmutatni. Az utolsó adatot talán éppen Tinódi Sebes
tyén hagyta róla ránk, aki 1543-ban járt utoljára vendégként Daróvárott. A 
vár a Dárói Majos család kihalása következtében ekkor már a jogtudós Ver- 
bőczi István fiáé, Verbőczi Imréé volt. Tinódi a Kozár falu mellett történt harc 
lefolyását magától a vezértől, Verbőczi Imrétől kívánta hallani, hogy a hű be
számoló alapján vitézi éneket szerezzen róla. Meg is írta aztán az éneket, amely 
dallamával együtt a Kolozsvárott nyomtatott Crónikában jelent meg. Az ének 
címe: „Verbőczi Imrehnek Kászon hadával kozári mezőn viadalja.” Ez a győ
zelem nagy lelkesedést váltott ki mindenfelé a sok csapástól sújtott hazában, 
mert Mohács óta ez volt az első eset, amikor a magyarok nyílt csatában legyőz
ték az elbizakodott törököt.

Verbőczi István, Imre atyja — mint tudjuk — szomorú hírnevet hagyott 
maga után az 1514. évi jobbágyelnyomó törvények megszerkesztésével. Ezt a 
szerepét még jobban elrútította törökbarát politikája, amivel érthetetlen hi
székenysége folytán egyik sírásója lett a középkori Magyarországnak. Rá is 
fizetett azonban hiszékenységére, mert Buda török kézbe kerülése után a ma
gyarból renegát törökké lett Szulejmán budai pasa lakomára hívta meg, ott 
mérgezett ételt adott neki, amely azután másnap halálát okozta. így szabadult 
meg a pasa a neki alkalmatlanná vált öreg Verbőczitől. Fia Verbőczi Imre 
1541-ben már embernyi ember, derék vitéz katona, merő ellentéte volt apjá
nak. Halálosan gyűlölte a törököt, s védelmezője volt a szegény magyar job
bágynak.

A Régi Magyar Költők Tára III. kötetének 456. oldalán, a jegyzet rovat
ban egy 1548-ban, Szent Lőrinc estéjén kelt, de címzett és levélíró megjelö
lése nélküli levelet találunk, amelyben az áll, hogy Kászon pasa szerint az öreg 
Verbőczi odaígérte Döbrököz várát Szulejmán szultánnak, „de soha nem adá 
meg a császárnak.”

Döbröközre a töröknek a budai út biztosítására lett volna szüksége. Igen 
ám, de az öreg Verbőczi hiába ígérte oda a várat, abban akkor fia, Verbőczi
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Imre lakott, akinek esze ágában sem volt azt a töröknek átadni. Sőt Buda el
veszte után első dolga az volt, hogy Ferdinánd pártjára álljon, aki őt Tolna 
megye főispánjává nevezte ki. így azután a mohácsi Kászon bég (a pécsiek 
Kaszimnak ismerik) a budai pasa parancsára hiába kérte a várat. Verbőczi a 
kérést kereken elutasította, és mint tolnai főispán, a török portyázóit ahol csak 
érte, elkapta, levágta és az általuk elhajtott foglyokat megszabadította. Azért 
mondta az említett levél szerint Kászon bég — aki Pécs elfoglalása után pécsi 
pasa lett és a mai belvárosi templom építésével tette emlékezetessé nevét —, 
hogy Verbőczi Imre sok kárt tett „az császár szolgáinak, kit az császár mind 
tud.”

A bosszús bég egyre törte a fejét, hogyan tudná a kölcsönt visszafizetni. 
Főképpen három vitéz hadnagyát: Sárközy Gábort, Budaházy Jánost és Muthy 
István szerette volna lesre csalni és elpusztítani, ami azonban sehogy sem akart 
neki sikerülni. Ezért azután legjobb bajvívó vitézeit küldte Döbrököz alá, hogy 
vívjanak meg és győzzék le a hadnagyokat. Minthogy azonban Kászon mindig 
háromnál jóval több vitéz küldött ezekre a viadalokra, a magyarok részéről is 
a három hadnagyon kívül még mások is kiálltak bajvívásra. Néha sikerült 
egy-egy török vitéznek győzelmet aratnia, de soha sem a hadnagyokon. Mégis 
Kászon, hogy vitézeit a további baj vívásokra lelkesítse, a győztesen hazatérő 
törököknek gazdag ajándékot adott. így Recsefnek egy bársony subát, 1000 
oszporát és egy 60 forint értékű szablyát, Kara Hajdárnak egy ruhára való ara
nyos bársonyt, 200 oszporát és egy ezüstös sisakot, ami bizonyára a mohácsi 
csatából való szerzemény lehetett, Terek Péternek pedig — aki neve után ítélve 
renegát magyar volt — 5 sing finom skarlátot és 500 oszporát ajándékozott.

Ezeknek a gazdag ajándékoknak a híre eljutott a szlavóniai török várakba 
is, ahonnan azután tömegével jöttek a török vitézek Kászonhoz szolgálatukat 
felajánlani a dús ajándék reményében. A bég nagy örömmel fogadta az ajánl
kozókat, s 1542 március 25-én a kora hajnali órákban, saját katonáit is mellé
jük adva elküldte őket rabolni Döbrököz tájékára. Az lehetett a szándéka a 
ravasz bégnek, hogy rablásukkal kicsalja Verbőczi Imrét várából, és lesre hozva 
vitézeivel együtt megsemmisíti. Ha pedig ez sikerül, akkor már nem lesz nehéz 
a várat elfoglalnia. Csakhogy Kászon tervéről Pécsett, Váralj ay püspök udva
rában valahogy tudomást szereztek, és gyors futárral levelet küldtek Verbőczi- 
nek, hogy készüljön föl, mert a mohácsi bég nagyszámú hadat küldött föl Tol
nába rablani. Bár Tinódi nem mondja, de énekének szövegéből kivehető az is, 
hogy segítséget ígértek a tolnai főispánnak.

Verbőczi a hír vétele után azonnal fölkészült, és 225 lovassal, valamint 200 
hajdúval elindult D. felé, Szászvárra, — úgy látszik — itt kellett volna talál
koznia a pécsiekkel. Hiába várt azonban — a megadott időpont már régen el
múlt —, de a segítség csak nem akart megérkezni, s mivel már késő délutánra 
járt az idő, nagy haraggal indult hazafelé Döbröközre. Alig indult el — való
színűleg már Köblény táján — a parasztok értésére adták, hogy a török had 
számos rabbal és gazdag zsákmánnyal pihenőt tart a kozári mezőn. Nem le
het kétséges, hogy Verbőczi azt is megtudakolta tőlük, hogy pontosan hol van 
a tábor és mennyien lehetnek a törökök. Ez utóbbiról a jobbágyok bizonyára 
csak becslés alapján tájékoztathatták.

Verbőczi hadnagyaival hamar megtanácskozta az előállott új helyzetet. El
határozták, hogy megtámadják az ellenséget, amennyit csak lehet, levágnak be
lőlük, és a szegény magyar rabokat megszabadítják. Gyorsan irányt változtat
tak tehát, és biztosított menetben elindultak Kozár felé. A törökök — Tinódi
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szerint — 260 lóval voltak, de hogy volt-e velük gyalogos is és mennyi, azt nem 
említi. Abból mégis, hogy Verbőczi olyan hosszú ideig várta Szászváron a pécsi 
segítséget, csak arra következtethetünk, hogy Kászon hada jóval meghaladhatta 
az ő seregét. E mellett bizonyít az is, hogy a bég nagyon jól tudta, hogy Ver
bőczi sok jó vitézzel rendelkezik, így természetesnek látszik, hogy olyan nagy
számú hadat küldött föl Tolnába, amely véleménye szerint elég erősnek lát
szott a magyarok legyőzésére. Gyenge erőkkel aligha tarthatta tanácsosnak sze
rencsét próbálni.

Kozár — ma Egyházaskozár — környékének terepviszonyai nagy segítsé
gére voltak Verbőczinek, s talán nem tévedünk, ha azt mondjuk, hogy bizo
nyára ez lehetett a fő oka annak, hogy jóval kisebb seregük ellenére mégis a 
támadás mellett határoztak.

Egyházaskozár ugyanis Köblénytől ÉK-re fekszik, s a falu D-i oldalán a 
ma Malomároknak nevezett kis patak folyik K—Ny-i irányban. A pataktól D- 
re egészen Köblényig még ma is erdős a vidék. Ilyen lehetett az a XVI. szá
zad közepén is, legfeljebb az erdők ritkulhattak meg azóta. A falutól K-re szá
raz, magasabb fekvésű, tágas mezőség húzódott föl egészen Szárász faluig. Mint
hogy a falutól D-re a vidéket erdők borították, Ny-ra meg É-ra is akkoriban 
mocsarak húzódhattak, mert ez a terep még ma is vizenyős, így a harc csakis 
az előbb említett száraz mezőségen folyhatott le, hiszen lovas csatát másutt 
vívni nem lehetett.

Verbőczi az erdők oltalmát kihasználva, seregével csendben és teljesen 
rejtve haladt föl egészen a patakig. A török tábor az erdőtől É-ra legfeljebb 
500 lépésnyire lehetett, a falu közelsége miatt, ahonnan mind maguknak, mind 
lovaiknak ivóvizet hoztak. Mivel az idő már későre járt, a török talán nem is 
gondolt arra, hogy megtámadják, vagy ha gondolt is rá, Verbőcziéket nem D. 
felől, hanem Ny-ról, Mágocs és Döbrököz felől várta. így aztán — bár bizo
nyára voltak figyelői az erdő felé is, amelynek belsejébe azonban be nem lát
hattak — főképpen a Ny-i oldalt vigyázták, mert azt tartották veszedelmes
nek.

Azt, hogy maga a harc valójában miképpen folyt le, egykorú írás nem tar
totta fenn számunkra. Segítségünkre jön azonban a terep. Ez még ma is egy
részt arról beszél, hogy ha Verbőcziék a nekik kedvező helyzetet nem használ
ták volna ki, nem is győzhettek volna, másrészt meg arról, hogy Verbőczi és 
hadnagyai a hadi dolgokban való nagy tudatlanságot árultak volna el, ha itt 
nem vállalják a harcot. A terepviszonyokat tekintetbe véve — aminthogy mást 
nem is tehetünk — a harc lefolyását a következőkben rekonstruálhatjuk.

Mint már említettük, Verbőczi az erdők védelme alatt rejtőzötten egészen 
a patakig tudott előre menni, amiről azonban az ellenségnek tudomása nem 
lehetett. A török vezér a tábortól az erdőig terjedő 500 lépés figyelőtávolságot 
teljesen elegendőnek tarthatta, így a figyelő őrök már csak akkor vehették ész
re a mieinket, amikor azok a patakon átkelve támadási alakzatba felfejlődtek. 
Csekély számukat tekintve csak kettős vonalat tudunk feltételezni 100—100 lo
vassal, ami kb. 200 m hosszú arcvonalat alkotott, mivel a lovasságnak a tá
madáshoz legalább 2 m egymástól való térköz szükséges, mert különben aka
dályoznák egymást a harcolásban. Ez volt az első lépcső. Közvetlen a lovasság 
mögött állottak fel a hajduk, részben felporozott puskákkal. Ez volt a második 
lépcső, amely szintén kb. 200 méternyi hosszú vonalat képezett. Végül meg
maradt a 25 lovas hátuk biztosítására, különös tekintettel az erdőre.

Mindebből az következik, hogy mieink az ellenséget meglepték, és így azok-
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nak harcrendbe való felállásukhoz mindössze 5—10 perc idő állhatott rendel
kezésre, vagyis csak annyi, amennyi alatt a mieink a sekély patakon átkelhet
tek. A vágtató lovasságnak azután legfeljebb 2 percre volt szüksége, hogy az 
ellenséget elérje. Ez a 7—8 perc pedig semmiképpen sem lehetett elégséges 
ahhoz, hogy a török a lovasroham fölfogására kellőképpen előkészülhessen, így 
aztán a mieink fergetes rohamát nem is tudhatta föltartóztatni. A kezdeti előny 
a mieink oldalán volt. Azt is tekintetbe kell vennünk, hogy a töröknek a rabok 
őrzésére is bizonyos számú embert kellett visszahagynia, ami csökkentette har
colói számát. így a két ellenfél ereje között nagyobb különbség nem lehetett, 
ami pedig még így is adódott, azt a meglepetés, a mi katonáink jobb minősége, 
s nem kis mértékben — a szegény foglyokat látva — haragos lelkesedése ki
egyenlítette, és a harc sorsát a mieink javára billentette. Az sincs kizárva, hogy 
ebben talán a rabok egy részének is része lehetett.

A harc folyamán Verbőczi Imre szembekerült az ellenség egyik elöljárójá
val (ma azt mondanánk, vezérével), talán éppen a vezérséget viselő Murad 
agával, amikor is a viadal közben a tolnai főispánnak eltörött a kopjája. Köz
ben még az egyik török vitéznek sikerült Verbőczi lovát is ledöfnie, úgyhogy 
mindketten a földre estek. A török aga már éppen fejét készült venni Verbő- 
czinek, amikor az egyik magyar lovas vitéz a török elé ugrott, úgyhogy ura a 
földről föl tudott kelni. A török azonban kitűnő vívó volt, és a magyar vitézt 
hamar legyőzve annak fejét vette.

Egy régi katonai szabály azt tartja: aki időt nyer, mindent nyer. Ez történt 
itt is. Amíg a török a magyar vitézzel vívott, azalatt számos magyar érkezett 
oda, köztük talán valamelyik vitéz hadnagy is, s a török vezetőt hamar legyőzte, 
és fejét lecsapta, így megmentette ura életét. A harc közben azonban az ellenség 
többi vezérei, így Musztafa, Ibrachim és Lapmaga vajdák is elestek. A török 
nem tarthatta tovább magát, hanem rendetlen futásban keresett menedéket. Az 
egész harc nem tartott félóránál hosszabb ideig. Tinódi szerint vitézeink 90 
török fejet és 16 törököt — bizonyára a főbbek közül — ejtettek, és az összes 
magyar rabokat, szám szerint 220-at megszabadítottak. Az elesettek száma bi
zony jóval több lehetett 90-nél, mert Tinódinak csak a kopjahegyre tűzött fe
jek számát adták meg, de azokét már nem, akik futás közben a harc helyétől 
kissé távolabb, esetleg puskagolyótól találva estek el.

Tinódi nem említi az elesett magyarok számát sem, pedig bizonyára vol
tak ilyenek is, hiszen — mint ő maga énekli — az egyik lovas vitéznek a török 
vezér fejét vette.

Hogy azután Kászon bég hogyan fogadta Mohácsra visszaérkező embereit, 
arról hallgatnak az eddig ismert forrásmunkák. Annyi bizonyosra vehető, hogy 
ez alkalommal nem jutalmazta meg katonáit.

A kozári harc nem volt nagyszabású hadművelet, amelyen talán tízezrek 
vettek volna részt, hanem mindössze egy kisebb erőkkel történő összecsapás. 
A győzelem mégis sokat jelentett, és az egész országban nagy örömet keltett, 
mert amikor az egész ország a hatalmas török szultán lába előtt görnyedt, 
mégis akadt egy magyar férfiú, aki fittyet hányva atyja múltjának és ígéreté
nek, odavágta az ellenségnek: „Coki, te, kontyos!”, és elsőként mutatta meg 
nemzetének, hogy a török nem legyőzhetetlen, hogy kisebb, bátor magyar erők
kel nagyobb török sereget is sikerül megverni.
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LEHMANN ANTAL

XIX. SZÁZADI ÜVEGHUTÁK A ZSELICBEN

A Mecsektől nyugatra, Baranya és Somogy megyék mai határterületén el
terülő zselici dombvidéken a török megszállás utáni időben, a XVII—XVIII. 
század fordulóján hatalmas földterületek kerültek a Neoaquistica Commissio 
adományozásai révén — többek között —, a Batthyány- és Festetits-családok 
birtokába. A terület középkori, sűrű településhálózata megritkult, a viszonylag 
nagylétszámú lakosság a hosszú ideig tartó török háborúskodás és megszállás 
ideje alatt a tizedére csappant, ezért a hajdani szántóföldeket visszahódította 
az erdő, a réteket a mocsár és nádas. így végeredményben ritkán lakott, nagy
kiterjedésű erdőterületekhez jutottak a Zselic új földesurai.

A feudalizmusnak ebben a szakaszában is a földbirtok értékét elsősor
ban a jobbágymunka adta meg, ezért vált szükségessé a lakosság létszámának 
és a településhálózat sűrűségének növelése, melyet idegenből, elsősorban a né
met tartományok területéről történő betelepítéssel oldottak meg a zselici föld- 
birtokosok; ez viszont maga után vonta a szántóterületek növelésének szüksé
gességét, amiért is megindult az erdők nagyarányú kiirtása. A kitermelt nagy- 
mennyiségű faanyag értékesítése az akkori rossz útviszonyok és a távoli piacok 
miatt szinte lehetetlen volt, ezért országszerte az erdőkben gazdag hegy- és 
dombvidéki területeken elterülő nagybirtokokon — így a Zselicben is — első
sorban a felhasználatlanul heverő fa, mint nyersanyag és energiaforrás érté
kesítése és nem a tőkés vállalkozásokra jellemző profitszerzési szándék volt az 
oka az ipari tevékenységeket, — faszén- és szurokégetést, hamuzsírfőzést, üveg- 
és cserépedénygyártást — folytató kisebb-nagyobb ipari üzemek létesítésének. 
Így jöttek létre a XVIII. század végén a veszprémi püspökség városlődi, az 
Esterházyak pénzeskúti és úrkúti, az Orczyak parádi, a pécsi püspökség hosz- 
szúhetényi, valamint a Petrovszkyak szentmártoni birtokain létesített üveghutái 
mellett a Zselicben a Festetitsek gálosfai uradalmához tartozó Szentluka-pusz- 
tán és a Batthyányak mozsgói uradalmához tartozó Lukafa-pusztán is hasonló, 
manufaktúra jellegű üveghuták.

Ezekről a kis üzemekről sajnos nem sok adat maradt fent, amelyekből 
pontosan rekonstruálhatnánk azok berendezését, működését, termelési viszo
nyait. Egyedül a Somogy megyei Gálosfától délkeletre, mintegy 4 km-re fekvő 
Szentluka-pusztán működött hutáról tudunk konkrét adatokat.

Egy, 1307. szeptember 30-án, Dittrich Ferenc „Öveg-Bányai Számtartó” ál
tal keltezett „Számodás”-ból tudjuk, hogy egy negyed év alatt, (1807. július
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1-től október 1-ig) a huta 1140 szekér, vagyis 947 öl fát, 11 mázsa üvegcserepet, 
14 mázsa sót, 92 mázsa hamuzsírt, 412 pozsonyi mérő hamut, 149 mérő homo
kot, 36 mérő meszet és 24 mérő kovaföldet használt fel. A huta közvetlen kör
nyékén — mondhatnánk helyben — szinte korlátlan mennyiségben rendelke
zésre álló fa adta az olvasztáshoz szükséges hőenergiát, elégetése után pedig a 
hamujából készült — a vízzel történő oldás, szűrés majd bepárolás útján — a 
hamuzsír, vagy szóda, azaz nátriumkarbonát, az üveggyártás egyik fontos alap
anyaga, melyet külön üzemrészlegben állítottak elő a hamuzsírfőzők. A homok, 
a másik fontos alapanyag is helyben volt, ugyanis a Zselicben sok helyen a fel
színen, vagy közel a felszínhez előfordul a pannon- és levantei korokból szár
mazó, nagy szilikáttartalmú homokféleség, melyre az erdőirtás közben bukkan
hattak rá az itt dolgozó emberek. így a legfontosabb, legnagyobb tömegben 
szükséges alapanyagok helyben voltak. Nagyobb távolságról, mintegy 15 km- 
ről, a Mecsek nyugati és a Zselic keleti területeiről, Kán, Bükkösd, Hetvehely 
környékéről csupán a mészkövet kellett ideszállítani, de ezekből az anyagokból 
aránylag kis mennyiségre volt szükség, s ezért a szállítási költségük nem ke
rült tetemes összegekbe. A felsorolt anyagokból a huta 295 sukk táblaüveget, 
1736 sukk fehér- és 4045 sukk zöld üveget, 1138 darab ablakráma üveget és 27 
darab lámpaüveget készített a negyed év alatt, s mindezekért 3992 forintot ka
pott, ami kb. 16 000 forintos évi termelésnek felel meg. Ezek a számok azt tük
rözik, hogy közepes nagyságú üzemről van szó, mivel pl. a Verőce megyei Brez- 
nickben működő huta 1807. évi termelése 3000 sukk öblös- és 1500 sukk tábla
üveg volt, a Hont megyei Keczegén működő huta 3000 forint, a Zólyom me
gyei lipcsei kamarai uradalmi huta viszont 27 500 forint értékű üveget termelt 
egy év alatt.

A szentlukai üveghuta termékeit — a kor szokásainak megfelelően — a 
kereskedők — legtöbbjük zsidó és tót üveges volt —, helybe jöttek átvenni és 
saját maguk szállították szekereiken, kocsijaikon a piacokra, boltokba. Ennek 
emlékét őrzi pl. a Lukafa-puszta és az almamelléki vasútállomás közötti út neve 
is, melyet a helybéli lakosság „Zsidó út”-nak nevez, ugyanis e dombháton ha
ladó földút egész éven ót járható volt, viszonylagos szárazsága miatt, így rajta 
bonyolították le legbiztonságosabban a kereskedők a kényes, törékeny üvegáru 
szállítását.

A szentlukai huta, vagy ahogy akkor nevezték „Öveg-Bánya” megmaradt 
üzleti könyveiből tudjuk, hogy az üzem árufelvevő körzete elég nagy, mivel 
magába foglalta a mai Somogy megye középső, Tolna megye déli és Baranya 
megye északi területeit a Nagyszakácsi — Kapoly — Gyönk — Tolna — Baja — 
Mohács — Siklós — Szigetvár — Böhönye — Nagyszakácsi helységeket össze
kötő vonalon belül, de távolabbi vidékekre is eljutottak a Szentlukán készült 
termékek, mint pl. Kőszeg, Batina, Szabadka városokba, sőt a felvidéki Cser- 
venka helységbe is. A pécsi üvegkereskedők is sok termékét vásárolták, az év 
minden hónapjában, több alkalommal is vittek árut a hutából, ami azt látszik 
igazolni, hogy termékei jó minőségűek lehettek.

Az 1807—1808-as esztendőben 43 munkást foglalkoztatott a szentlukai üveg
huta. Ebből a létszámból csak Kiss Antal ökrös-szolga volt magyar, a többi 42 
német-, cseh- és morva nemzetiségű munkás. Ez érthető is, hiszen ebben az 
időben számottevő magyar ipari szakmunkás még nem lehetett, mivel az ipari 
termelés csak ebben az időben kezdett kialakulni hazánkban. Az üveggyári 
munkásgárda foglalkozás szerint 19 szakmunkásra — 4 táblaüvegkészítő, 7 
üvegfúvó, 1 olvasztó, 1 hamuzsírfőző, 2 fűtő és 4 keretkészítő —, valamint 24
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segédmunkásra — 1 fűtőfiú, 3 fűtőlány (tehát gyermek-munkaerőt is foglal
koztatott a huta), 13 napszámos, 3 kocsis és 4 ökrös-szolga — oszlott meg Szent- 
lukán, de a termelésben egyidejűleg nem vettek mindannyian részt; egyidőben 
8—12 munkás dolgozott a gyárban, a többiek egyéb, leginkább mezőgazdasági 
munkát végeztek. A huta termelése nem lehetett folytonos, inkább a téli fél
évre korlátozódott a tevékenységének zöme.

Az erdők mind nagyobbmértékű kiirtásával és a terület mezőgazdasági 
hasznosítás alá vételével lassan felhasználódott a szentlukai huta energia- és 
nyersanyagbázisa, a fa, ezért Csorba József 1857-ben megjelent „Somogy vár
megye ismertetése” c. munkájában már úgy ír róla, hogy megszűnt, de a mai 
Almamellékhez tartozó Lukafa-pusztán, ami azelőtt Batthyány, majd pedig 
Biedermann birtok volt, még ebben az időben is működött egy hasonló manu
faktúra.

A lukafai hutáról konkrét adatok ezideig még nem kerültek elő, csupán a 
helyét ismerjük egy 1780-ban és egy 1865-ben készült térkép alapján. Az üzem 
nagyságára a település lakosságszámából következtethetünk csupán. 1850-ben 
257 lakosa van a pusztának, amelyből 70 magyar, 187 pedig német nemzetiségű, 
1857-ben viszont már csak 166 lélek lakott Lukafán, tehát itt is megszűnő fél
ben volt ekkor már a szentlukaihoz hasonló nagyságú huta, a hasonló céllal, 
1846-ban Auer bécsi, Czvetkovich pécsi és Koharich szigetvári kereskedők által 
létesített cserépedénygyárral együtt, amely utóbbi gépi berendezése és felsze
relései egy későbbi vásárlás útján Pécsre kerültek, hogy velük megalapozódjék 
a világhírű Zsolnay Porcelángyár.

A II. József császár rendeletére, 1784-ben Munichsmeyer toscanai tüzér
tiszt által készített térkép Szágytól északkeletre is feltüntet egy üveghutát négy 
épülettel, de sajnos erről az üzemről sem tudunk ennél többet. A Zselicben 
tehát egymástól nem nagy távolságra három üveghuta működött a XVIII— 
XIX. század fordulóján: a szentlukai, lukafai és szágyi, melyek pár évtizedes 
működés után megszűntek, mivel primitív technológiájuk, elzárt földrajzi fek
vésük, nyersanyag- és energiaforrásaik kiapadása nem tehette életképessé azo
kat.

A huták munkásai — akik legnagyobbrészt a Szudéta-vidékről származó 
németek voltak — az üzemek megszűnése után elvándoroltak, vagy a környék 
falvaiban települtek le és mezőgazdasági foglalkozást folytattak az ezt követő 
időkben; számuk hozzájárult a zselici sváb faluk népességszámának növekedé
séhez.

A huták épületeit a későbbi idők folyamán lebontották, anyagát major
sági istállók és lakóházak építésére használták fel. így napjainkban a hajdani 
füstölgő kéményű üzemek helyén, melyekben a folyékony, fortyogó, üveggel 
telt kemencék mellett megfeszített tüdővel, pattanásig duzzadó arccal végezték 
akrobatikus mutatványnak is beillő mozdulatokkal a különféle edények fú
vósát, alakítását a verejtékező üvegfúvók, izzadva rakták szekérszám a huták 
telhetetlen torkába a fahasábokat a fűtők, — csak itt-ott találunk egy-egy da
rab alaktalan üvegdarabot, eltört pohár- vagy mécsestalpat, kidobott salakot. 
A környéki szőlők présházainak elhagyott zugában nagyritkán még találhatunk 
egy-két kékeszöld színű olajmécsest, vastagfalú poharat, melyek összetörés nél
kül átvészeltek egy mozgalmas évszázadot és jelt adnak arról, hogy milyen ter
mékek készültek a hajdani szentlukai, lukafai és szágyi üveghutákban.
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VÁRSZEGI ALAJOS

SZÁSZVÁR ELFELEJTETT VARA

Szászvár több évszázados múltját legjobban a ma is látható vár falmarad
ványai bizonyítják. Mohlepte, kerek terméskövei sok vérzivatarnak és szenve
désnek voltak szemtanúi.

Még ma is elevenen él a várból kivezető titkos, földalatti folyosókról szóló 
néphagyomány. Egyesek szerint a Rózsahegyig, mások szerint Márévárig is el
húzódnak ezek a labirintusok. Vannak, akik nagy jelentőséget tulajdonítanak 
a vár történelmi szerepének, mások viszont kicsinylően szólnak históriájáról.

A népi hagyomány mellett a szakirodalom sem sokat mond a szászvári vár
ról. A Baranyában található középkori várak ismertetésekor általában csak 
megemlítik és egyszerűen felsorolják Szászvárt. Így tesz Haas Mihály, Szőnyi 
Ottó és Gosztonyi Gyula is idevágó munkájában. Többet sejtet már az Arche
ológiái Értesítő 1878. évi 7. száma, amelyben az akkori műemlékbizottság tervei 
olvashatók Geduly Ferenc közlésében. A 278. oldalon az alábbi felsorolást ta
láljuk:

„Szászvár.
Várrom távlati rajza, Szaszinek Ferencz küldeménye............................ 1
Várrom távlati fé n y k é p e ............................................................................1”
A Múzeumok és Műemlékek Országos Központja közlése szerint — sajnos 

—, ez a rajz és fénykép időközben elkallódott, nincs meg a terv- és fénykép
tárukban, és mór fel nem kutatható.

Ezek után önkénytelenül is felvetődnek a kérdések: Mi hát akkor a való
ság? Mikor épült? Ki építtette? Milyen céllal emelték? — A kérdésekre a je
lenleg föllelhető adatok alapján szeretnénk válaszolni.

Mai ismereteink szerint a vár eredete bizonytalan. Brüstle József az 1860-as 
évek elején személyesen járt Szászváron. A romok megtekintése után a vár 
eredetére vonatkozóan kialakult véleménye szerint: — mivel a vár kerekded 
terméskövekből épült fel, arra mutat, hogy akkor épülhetett, amikor még fal
törő kosokkal ostromolták a falakat. — Brüstle e megállapításában kétségkívül 
a római időkre gondolt. Bár bizonyítékaink nincsenek erre vonatkozóan, de 
nem is vethetjük el teljesen feltételezését. A „História Parochiae II.” az ere
detre vonatkozóan ezeket mondja: „Nincs kizárva, hogy már a rómaiaknak is 
volt itt erődítményük. A földalatti várfalak között a plébánia pincéjében ró
mai téglákból egy hatalmas boltív két széle látható. Egyébként „arx de Szász” 
néven állandóan szerepel ezen vár az Árpád-házi királyok alatt, — kapcsolatban
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a szászvári apátsággal, illetve a Máza község határában létezett koromzói apát
sággal.” — A rómaiak ittlétét bizonyítják a bakbűzi villagazdaság nagykiter
jedésű téglatöredékei, amit Dombay János is megtekintett. Ugyancsak a ró
maiakat idézik a Kantárhegyen az 1900-as években talált római vízvezetékcsö
vek a Vida-szőlőben. Ezekből a pécsi Janus Pannonius Múzeum is őriz leltárá
ban pár darabot. Ezen égetett agyagcsövek talán éppen egy római castrum víz
ellátását szolgálták.

Visszakanyarodva a római idők elé, megemlítjük még Bukovszky János, 
volt bányaigazgató véleményét is, aki a régi „Zaaz” nevét az őskelta „zaz dvere”- 
átjáróhely szóból próbálja levezetni. Szerinte, az akkori erősen mocsaras völgy- 
ségi patakon való átjárás helyét zsilipszerűen működő fakapuval — Falltor — 
zárták el a kelták, mint Lengyel és Zengővárkony közötti átjáróhelyet. Ez a 
biztosított erősség lett volna a későbbi római erődítmény, tehát a mai vár 
elődje. — Mindenesetre az őskor emberének nyomait is megtaláltuk Szászvár 
határában.

Aki Szászvár változatos domborzati viszonyait ismeri, nehezen tudja elkép
zelni, hogy a jelenlegi várat miért éppen ilyen mély fekvésű helyen építették, 
amikor arra alkalmasabbnak látszó és védettebb terepet is találhattak volna, 
hacsak nem egy évezredek folyamán kialakult védelmi helyet újítottak fel 
mindannyiszor az egymást követő hatalmak.

A mai hivatalos szakirodalom Burgundiái Bertalan pécsi püspöknek (1219— 
1252) tulajdonítja a vár, illetve várkastély építését. Így találjuk ezt a Múzeumok 
és Műemlékek Országos Központjának adattárában. Mielőtt ezeket az adatokat 
ismertetnénk, tudnunk kell, hogy a feltevések szerint Zaaz határa II. András 
király 1235-ben kelt adományozó levele értelmében került volna Bertalan 
püspök birtokai közé. A nevezett Máza fennhatóságát kapta meg jutalmul és 
költségei fejében, amikor közvetíteni próbált Jakab aragoniai király és András 
király leánya, Jolán házassága ügyében.

Az említett adattárban őrzött alaprajzok Stippek József eredeti felmérései, 
amelyek 5 lapon mutatják be a vár falaira épült plébániaiak és templom alap
rajzait. Ezek a rajzok 1926. és 1944. évi keltezéssel készültek. Helyszűke miatt 
nincs módunkban részletesen ismertetni az alaprajzok leírását, csak a lényegre 
mutatunk rá. Ismertetésünk szempontjából legjelentősebb tény, hogy Stippek 
József felmérései szerint a külső várfalon öt kerek bástyát tételez fel. Fontos 
továbbá a plébánia pincéjét bemutató alaprajz, amelyen különböző boltívek, 
félköríves ajtók szerepelnek. A nyugati oldalon lévő kisebb helyiségben két fél
köríves falfülke van, faragott kőkerettel, valamint egy kifelé szűkülő, félkör
íves ablaknyílás. — Stippek szerint ez a pince lenne Bertalan pp. XIII. századi 
várának földszintje, hat boltozott teremmel és a már említett kiugró torony
aljjal. Sem az irodalomban, sem Stippek József rajzain nincs feltüntetve, hogy 
miért Burgundiái Bertalannak tulajdonítja a várat. A Múzeumok és Műemlékek 
Országos Központjának véleménye szerint is azonban a rajzon szereplő építé
szeti formák a román korra mutatnak, ami a XIII. századba való helyezését 
alátámasztja. — Laikus szemmel, az első benyomásra is megállapítható, hogy a 
hatalmas kövekből megépített pince alapfalai és boltozatai régebbiek a rá
épült plébániaiaknál.

A Historia Par. Szasziensis Tom. I-ben találjuk Horváth János, egykori 
szászvári plébános (1836—1847) levelét, aki a tőle érdeklődő püspöki titkárnak 
az apátsággal kapcsolatos kérdéseire részletesen válaszolt. Ebből idézzük a vár
ra vonatkozó sorokat: „Szász falunak nagyon is megfelelő elnevezése a „Szász-
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vár” , mivel a közepén még napjainkban is egy erődítménynek romjai látha
tók, amely vár igen régi időkből származik, midőn még ellenséges támadások 
megakadályozására a helységeket megerősítették. Erre engednek következtetni 
kemény anyagból, kerek kövekkel kirakott falai. Az egész vár négyszögalak
ban helyezkedik el, minden egyes oldala 40 orgia (öl), s egykor midőn a körü
lötte fekvők fölött mintegy uralkodó szerepet töltött be, nyolc kerek torony
nyal ellátva, amint a fentmaradt romokból következtetni lehet, s mindegyik 
árokkal és vízzel volt körülvéve.”

Horváth János véleményét a várfal nyolc bástyájára vonatkozóan, — szem
ben a Stippek József által feltételezett öt bástyával — magam is osztom, mert 
a ma is kivehető alapfal vonulatok ezt mutatják. A falmaradványok legna
gyobb része a föld felszínével egy szintben van, mégis — különösen esős idő 
után — jól kirajzolódnak azok kontúrjai. Alátámasztja a 8 kerek bástyáról 
vallott véleményt az is, hogy a Stippek József rajzán szereplő 1-es számú bás
tya nem lehetett sarokbástya, mert a tőle K-re lévő lakás pincéjében álló falak 
világosan mutatják, hogy azok is eredeti várfalmaradványok, s a lakásnak át
alakított valamikori magtár és istálló az eredeti várfalakra épülhetett.

Másik bizonyíték az, hogy 1942-ben a tűzoltószertár déli falánál épült új 
közkút ásásakor, annak kerületében a kútásók megtalálták a várfal maradvá
nyait, amit magam is láttam. A II. József-féle 1785-ös katonai térkép árokrend
szere és épületvonulata ugyancsak a 8 bástyás várterületre utal. Végül is elöntő 
érv lehet Horváth J. megállapítása, akinek idejében bizonyára több falrész 
volt látható a várból. — Az 1. számú bástya 1935. körüli években lett lebontva 
egy bejárati nagykapu létesítése miatt. Ez a bástya volt szinte a legépebb álla
potban. Kerületében őrszoba-féle kiképzés volt. Ennek vandál lerombolásával 
igen sokat veszített a vár eredetiségéből, ami az akkori közigazgatás nemtörő
dömségének és a múlt értékes emlékei iránti érzéketlenségének szomorú és fi
gyelmeztető eredménye. A 2. sz. bástyát ma gyümölcstárolásra használják. A
3. sz. bástyát már szintén csak alapjaiban szemlélhetjük. Az 1920-as években 
mintegy méternyire emelkedett ki a földből. Az idő kérlelhetetlen vasfoga, to
vábbá az ott játszadozó gyermekek rombolási kedve azonban lassan ezeket a 
bástyacsonkokat is eltüntette.

Megemlítjük még a feltételezett 4. sz. bástyával kapcsolatos ismereteinket 
is. Az 1772—1779 között épült mai templom homlokzatához csak 1827-ben 
kezdték hozzáépíteni a tornyot és a következő évben fejezték be. Ennek a to
ronynak a sisakja hagymaalakú volt és zsindellyel fedett. A templomtorony 
1890-től kezdve süllyedni kezdett az alatta lévő várbástya miatt. A tornyot tel
jesen lebontották, az alapot kiszedték és új betonágyazattal látták el. Erre 
építették azután az 1892-ben befejezett mai tornyot. A torony süvegén látható 
évszám erre emlékeztet.

A fentebb idézett Horváth J. leveléből még a következő sorokat tartjuk 
fontosnak: „Az imént említett plébánia-lakban igen sok dolog fellelhető, mint 
pl. hatalmas kőtömbökből művészi hozzáértéssel készített kőfaragó munkák, 
melyek a falakhoz illesztve díszlenek. Kőpárkányok, művészi kézzel faragott 
ívek 13 lépés hosszú, 13 széles, 7 láb magas beosztásban házikápolnához hason
lóan — s ha az ember e részbe belép, balra és jobbra kőtáblákhoz hasonlóan 
asztalok, avagy székek láthatók-e, nem tudom biztosan. Végül ugyanazon részbe 
belépve éppen szemben kőből művésziesen kifaragott ablakkeret látható. Azon
ban annak ellenére, hogy — mint mondám — mindez megtalálható az említett 
plébánia lakban, egyáltalán nem tartom valószínűnek, hogy a szászvári apátsági

99



székhely a vár falain belül állott volna valaha. A katonai védőrség nem az ott 
élő férfi szerzetesek védelmét szolgálta, hisz az 1600 n-öl belső térfogata a vár
nak nem lett volna elég a körülbelül 100 főnyi őrségnek sem, hozzávéve a há
borús felszerelések raktárát is.”

A levélben jelzett kápolnaszerű helyiség, cella vagy „kiugró toronyalja” , 
mint ahogy azt a mai szakirodalom említi, talán a legérdekesebb és legszebb 
része a várpicének. A Horváth J. által felsorolt kőasztalok, vagy székek azonban 
már nem találhatók a helyiségben. Lehet, hogy azokat a későbbiek során eltá
volították, de az is lehetséges, hogy betemették, — s ez a valószínűbb — mivel 
jelenleg a toronyaljnak félkörívesen kifaragott bejáratán csak lehajolva lehet 
belépni. Ha leásnánk a helyiségben, azt hiszem az eredeti padozatot elérve, a 
kőpadok is napvilágra kerülnének. A feltöltést valószínű a talajvíz miatt csi
nálták, mert most is, ha huzamosabb esőzés van, a talajvíz hamarosan feltör 
a pincében. Ez nem fordulhatott elő akkor, amikor a várat mély vizesárok vette 
körül. — Stippek J. alaprajza nem jelzi a pince DK-i helyiségében látható tég
lából emelt vastag boltívcsonk két boltozatindítás falmaradványait, amely az 
ősi várnak még korábbi része lehet. A plébánia története ezt a részt tartja ró
mai eredetűnek. Világosan látszik, hogy a mai alapfalak ennek meghagyásával 
épültek. — Ugyancsak a plébánia története „földvárnak” mondja a várat olyan 
érveléssel, hogy: „a jelenlegi pince volt a vár szíve, ahová csak a beavatottak 
juthattak. Ezt vették körül a földfeletti erős falak, több erős toronnyal a vár
sánc keleti és déli oldalán is.”

*  *  *

A vár leírása után tekintsünk be annak történelmi szerepébe. A vár nem 
kimondottan hadicélra épülhetett, hanem a központi gazdasági birtokot volt 
hivatva megvédeni a feudalizmus túlkapásai ellen, amint erre a későbbi ok
iratok is utalnak. Ilyen értelemben ír Brüsztle is. Szerinte a Mázán létezett 
koronczói bencés kolostor lakói — az akkori idők különböző betörései és jog
talanságai ellen saját magukat és vagyonukat védeni akarván — Szászra men
tek, mivel akkor az már meg volt erősítve.

A XIV—XV. században elég gyakran találkozunk az okmányokban Szász 
(Zaz, Zaaz) nevével. Egy 1397. évi Zsigmond-kori oklevél Andics György vár- 
urat említ meg Zazról Ravasz Mihály plébánossal és még négy személlyel együtt, 
mint nevezetes zaazi egyéneket. — 1439-ből találjuk először „castrum Zaaz”- 
ként említeni. Ez az oklevél értesít bennünket arról, hogy vára középkorú ere
detű és központja Henrik pécsi pp. (1421—1445) 19 falura kiterjedő uradalmá
nak. — 1476-ból szintén „castrum Zaaz”-nak nevezi egy oklevél.

A vár katonai jelentősége a török idő alatt domborodott ki. Zápolya János 
idejében Baranya a nemzeti király pártján állott. Halálával bekövetkezett párt
állás-ingadozások miatt özvegye, Izabella királyné tanácsosai biztatására 1540- 
hen Althynay Simont bízta meg, hogy Pécset és környékét foglalja el. így ke
rült Szász erődítménye is rövid időre a királyné kezére. — Minden túlzás nél
kül állíthatjuk, hogy) a vár a mohácsi vész és a török megszállás ideje között 
amolyan kisebb végvár szerepét töltötte be. Ezt igazolja Tinódi L. Sebestyén: 
„Verbőczi Imrének Kászon hadával kozári mezőn viadalja” c. 45 versszakos 
históriás éneke. Eszerint Verbőczi Imre, Döbrököz ura megszállt hadával Szá
szon, ahol találkozni remélt a pécsi püspök hadaival, amit erről a 22. versszak 
szól:
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„Kétszáz huszonöt lóval és kétszáz gyaloggal,
Száznak vámsában beszálló hadával,
Szömbe nem lehete az pécsi urakvál,
Mellé nem jövének mert az ő hadokvál.”

1542. március 25-én itt érte a hír és indult el nyomban katonáival a kozári 
mezőre kiszabadítani a 220 magyar rabot Kászon, mohácsi bég portyázó csapa
tai kezéből, akiket Recsef vezér vezetett. A szájhagyomány ma is őrzi a török 
vezér emlékét a Lovas-féle malom felett lévő „Recsef-horgos” nevében, mint
hogy menekülés közben itt esett volna el a török bajvívó vezér. — Egy évre 
rá, 1543. július 13-án II. Szülejmán szultán parancsára Ahmed rumiliai beg- 
lerbég foglalja el á várat. Ezt az eseményt Güzel Szinán csausz, hivatásos törté
netíró örökítette meg, aki résztvett a mohácsi és az 1543. évi hadjáratban. Fel
jegyzéseiben (Thury György fordította magyarra) így emlékezik meg Szász 
török megszállásáról:

„Ahmed pasát pedig a világvédő padisah, minthogy azon úttól nyugotra, 
— melyen ő maga ment, volt még egy másik út — az egész rumilii hadtesttel 
arra küldötte. Ennek pedig az volt az oka, hogy az említett út mentében van 
egy vár, melyet Szász-nak neveznek. Ennélfogva ezzel a szigorú meghagyással 
küldte el: „Te menj és kérd fel azt a várat szép szerével. Ha legmagasabb ke
gyelmemet elfogadva várukat a biztonság helyének akarják tekinteni és fejőket 
biztosítani óhajtják kardom ellen: jó rájok nézve. De ha mellüket paizsul tart
ják lélekrabló nyilaim elé; ha boldogtalan fejőket le akarják üttetni vérontó 
éles kardommal, s ha azt akarják, hogy földjüket feldúljam és kifosszam, tar
tományukat elpusztítsam: akkor harchoz kezdve ama sárkánytorkú ágyúkkal 
és tűzokádó zarbuzánokkal tedd szűkké nekik nyomorult várukat és tedd föld
del egyenlővé bástyáikat.” — Ahmed pasa tehát a nevezett várhoz érvén, egy 
embert küldött be, megvinni a világhódító izenetét. A várbeliek hallván a fel
szólítást, összegyűltek, s a többi várak sorsából elképzelve, hogy mi fogja fe
jőket érni, elfogadták a padisah ő felségének legmagasabb kegyelmét; s hogy 
megmentsék fejőket és leiköket a véres kardtól, családjaikat a számtalan tatár 
had pusztításától, s tartományukat a tűztél, szívvel-lélekkel folyamodtak a vi
lágvédő padisah kegyességéhez és meghódoltak. A várat átadták a nevezett 
Ahmed pasának, magokat pedig a világbíró padisah többi szolgái közé tartozó 
szolgának kívánták számíttatni. Ahmed pasa látván a feslett erkölcsű gyaurok 
dolgát, átvette a várat, embert rendelt bele s őrizetéről és védelmezéséről kellő
leg gondoskodott. Azután eljővén onnan Szekszár vára mellett állapodott meg 
és ott csatlakozott a szultáni hadsereghez.”

Az idézett török író adataival szemben a „Monumenta Hungáriáé Histo
rica” c. mű a vár elfoglalását Haszonnak tulajdonítja. A XII. fej. 235—236 oldala 
ezeket mondja: „ ...m elyek  közül Szász és Male — mivel ugyanazon vidéken 
voltak — Péccsel egyidőben Kászon (Cazsunum) által csendben foglaltattak el, 
mivel a félelemtől teljesen demoralizálva voltak.”

A török ezután közigazgatási központtá alakította ki „szászi nahié” néven, 
amely a pécsi szandzsákhoz tartozott, és jelentős területet foglalt magába. — 
A Velics-Kammerer adatok szerint 1545-ben 142 martalóc katona volt a várőr
ség létszáma, akik napi 3059 akcse zsoldot kaptak. Ali Cselebi Efendi defterdár 
(pénzügyi tisztviselő) feljegyzése szerint ugyanebben az évben 64 martalócot 
helyeztek át Szászról a döbröközi várba. — 1618-ban 55 lovas ulufedzsi őrzi a
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várat Omar Veli agával együtt, egyben biztosítja a török adó behajtását. Ér
dekesen, ez a feljegyzés „Sasi párkány” névvel illeti a várat.

A törökök elleni magyar portyák során Ortelius-Meyer adatai szerint 1603. 
júliusában „Sasswar”-t a keresztények bevették és felgyújtották. — 1662-ben 
a kiskomáromi gyalogosok törtek be a megszállt területekre, s a török őrhelye
ket, köztük Nádasdot és Szászt felperzselték. 1664-ben Zrínyi Miklós híres téli 
hadjárata alkalmával, Pécs ostroma idején hadainak egy része ugyancsak fel- 
piörkölte a várat. (Várady F.) — Szeghalmy Gy. szerint ebben az évben szűnt 
meg Szászon a török őrség, ami nem valószínű, mert — mint azt a későbbiek
ből tudjuk — 1680-ban (más források szerint 1680 körül) a várat a keresztény 
csapatok felrobbantották. — Nincsenek adataink a vár végleges felszabadítá
sának idejéről, így azt az 1687. aug. 12-iki nagyharsányi csata idejéhez kötjük.

A török kiűzése utáni időkben a vár elvesztette korábbi katonai jelentősé
gét, s ma már csak az elmúlt századok napjaira emlékeztetnek ódon falai. Az 
Országos Levéltárban található és 1720-ból származó összeírás még ezt mondja 
röviden: „A  község két részből áll, mégpedig egy fegyveres őrhely köré ösz- 
szevont, és egy terjedelmes művelt területhez tartozó részből.”

Szólnunk kell még a község nevében szereplő „vár” szóvég hozzáadásáról 
is. Az 1829. évi Vis. Can. szerint „Szász” , míg az 1836. évi egyházmegyei cím
tárban már „Szászvár” a község hivatalos neve. — Szepesy Ignác pécsi püspök 
— mint a község hűbérura — 1835. április 6-iki bérma-körútja alkalmával 
változtatta meg hivatalosan a község nevét egységesen Szászvárra, hogy a fenn
álló kettős névelőfordulást megszüntesse. A község neve ugyanis a régi apát
sággal kapcsolatban mint Szászvár (szászvári apátság), a plébániai felsorolá
sokban viszont mint Szász (szászi plébánia) szerepelt.

Baranyában mintegy hat-hét olyan középkori várat, illetve várromot tart 
nyilván a szakirodalom — köztük a szászvárit is —, amelyek még elég beszé
desen hirdetik azok hajdani szerepét. — Nem ismerjük a Műemlékek Országos 
Központjának a várral kapcsolatos restaurálási terveit, de a vár falainak ré
gészeti feltárásával, a meglévők korzerválásával, esetleg felújításával egy erő
sen pusztulásnak indult és feledésbe merült középkori műemlékünket ment
hetnénk meg. Ugyanakkor a 2. sz. sarokbástya felhasználásával, valamint az 
istálló átalakításával egy tájmúzeumot lehetne berendezni. Anyag bőven lenne 
hozzá, hacsak a szénbányát, a munkásmozgalmakat, Kiss György emlékeit, a 
község gazdasági életét vesszük is figyelembe. Így az ősi vár, amely hajdan a 
vidék nyugalmán őrködött, megváltoztatva szerepkörét, ugyanannak a tájnak 
emlékeit őrizné az elkövetkezendő századoknak.
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DR. ANGYAL ENDRE

RÉGI PÉCSI FESTŐK

Egy író-barátommal beszélgetve, sajnálkozással kellett megállapítanunk: 
mennyire terra incognita, ismeretlen terület a régi Pécs, elsősorban a XVIII. 
és XIX. század festészete. Igaz, mai festészeti szemléletünket a Cézanne. Van 
Gogh, Picasso nevekkel meghatározó vonal jelzi, de azért vannak világszerte 
jelek, hogy kezdik újra felfedezni a XIX. század piktúráját is. Amikor néhány 
éve Ferrarában jártam, Boldininak, a XIX. század olasz mesterének műveiből 
rendeztek tárlatot, 1968-ban pedig Berlinben az a tárlat aratott nagy sikert, 
amely ezt a francia címet viselte: „Le Salon imaginaire” . Az „imaginárius sza
lon” persze nem főúri vagy nagypolgári szalont jelent, hanem olyan, ugyancsak 
„szalonnak” nevezett kiállítóhelyiséget, amely a XIX. század minden európai 
nagyvárosában létesült. A berlini kiállításra majdnem minden európai képtár 
küldött anyagot, a Szovjetuniótól Angliáig, s kiderült, hogy ez a „szalon-festé
szet” a maga nemében eléggé érdekes, megérdemli figyelmünket és megérdemli 
az újjáértékelést.

Nos, ilyen „imaginárius szalont” a XIX. századi pécsi festők alkotásaiból is 
be lehetne rendezni, legalább hosszabb-rövidebb tartamú tárlatok formájában. 
A Janus Pannonius Múzeumnak így alkalma nyílna, hogy a raktáraiban rejlő 
gazdag anyagot bemutassa, s ebben más hazai gyűjtemények, művészeti vagy 
közéleti szervek is segítségére lehetnének.

Negyven évvel ezelőtt már történt valamelyes ilyen kísérlet. 1929 októberé
ben a Pécsi Képzőművészek és Műbarátok Társasága ülésszakot és kiállítást ren
dezett Weber Xavér Ferenc (Pécs, 1829—Mündhen, 1887) emlékére. Török Gyula 
muzeológus, Nikelszky Géza festőművész és Ludwig Ferenc nyugalmazott városi 
főorvos méltatták Weber pályáját, kiállították a művész Pécsett levő képeit és 
leleplezték emléktábláját szülőházán, a János utca 1. számú épületen.

Sajnos, néhány év múlva lebontották a házat, az emléktábla eltűnt, és a 
Weber-hagyomány is feledésbe merült. Pedig hogy kortársai mennyire becsülték 
Webert, arról Ludwignak — aki orvos létére képzett festő és müncheni Weber- 
tanítvány volt — szinte ditirambikus szavai tanúskodnak: „Hallom ismét a mes
ter lelkes szózatát a szent művészetről, érzem kezének vezetését és ismét átjárja 
lelkemet az a mély ihlet, mely keblemet akkor oly boldogítóan betöltötte.”

A XIX. század jeles magyar esztétikai írójának, Keleti Gusztávnak (1834— 
1902), Zichy Mihályról, Jan Matejkóról, Mészöly Gézáról, Munkácsy Mihályról 
szóló finom tollú kritikai cikkek szerzőjének is igen jó véleménye volt Weber-
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ről, különösen a pécsi mesternek immár Münchenben készült históriai festmé
nyéről, a „Szigetvár végpercei”-ről. Íme, néhány mondat Keleti méltatásából: 
„A  tények ellenére népünk között mondaszerűvé vált a hit, hogy a vár belső tor
nyát, a szorongatott védők utolsó menedékét, a kirohanás után Zrínyi hátrama
radt hős neje maga robbantotta fel. hogy saját életén kívül még háromezer törö
két is romjai közé temesse. A vár védelmének és elestének emez utolsó megrázó 
pillanatát tárja szemünk elé a művész. Levezet a torony aljába, a hadi szerek 
tárába, lőporos hordók közé, hova meghalni sietett a vár hős védőjének hős öz
vegye, Zrínyiné. özvegysége csak fél óráig tart. Térdre omolva, izgatottságtól 
vonagló, de szelíd szép vonásaiban el nem torzuló arczczal várja be üldözőit, a 
kincseket és vért szomjúhozva benyomuló törököket; baljával a lépcsőre támasz
ke ’ ik, jobbjával elszántan odatartja az égő kanóczot a lőporos hordó fölé, egy 
pillanat még, s Szigetvár helyét csak vastag füstgomoly, kőzápor s szétdarabolt 
testhalmazok jelzik.” — Méltatását pedig ezzel a megállapítással egészíti ki Ke
leti: „Az alakítás és kezelés szempontjából még több dicsérni valót találunk e 
műben” .

Valóban, a mai szemlélő is elismeréssel adózhat a kép jól felépített kompo
zíciójának, nemes pátoszának. Ma ugyan már tudjuk, hogy Zrínyiné nem volt 
ott Sziget ostrománál, mégis, amikor a modern horvát rendezés színre viszi Ivan 
Zajc Zrínyi-operáját — amely 1877-ben, tehát hat évvel Weber képe után ké
szült — ugyancsak fáklyát ad a férjétől búcsúzó és a várat felgyújtani készülő 
Zrínyiné kezébe. 1968 őszének szigetvári ünnepségein, az eszéki operaénekesek 
előadásában bemutatott részletben magunk is láttuk ezt a jelenetet, ezt a rende
zői megoldást.

Webernek — német hangzású neve ellenére — voltak délszláv családi nexu
sai is. Apja, a Pécsett rövidáru-kereskedést nyitó polgár, a stájerországi Rad- 
kersburgból (Radgona) került Pécsre: Radkersburg pedig még egy 1935. évi 
nemzetiségi térkép szerint is szlovén nyelvterület. Feltehetőleg az öreg Weber 
elnémetesedett szlovén családból származott. Pécsett aztán horvát nőt, Csecse- 
lics Teréziát vett feleségül, aki ugyan kevéssel egyetlen fia születése után meg
halt. Mégis, nagyon valószínűnek tartjuk, hogy Weber Xavér Ferenc a német és 
a hamar elsajátított magyar mellett őseinek szlovén és horvát nyelvét is bírta. 
Méltatói többször kiemelik, hogy hét nyelven beszélt: a másik három az iskolá
ban tanult latin, a művészi pályán fontos olasz és valamelyik más nyugati nyelv 
lehetett.

Apja kereskedőnek szánta, mégis, beleegyezett abba, hogy fia — egy pesti 
fényképésszel társulva — műtermet nyisson, az egykori Király utcában ma is 
fennálló ún. bazár-épületben. Az apa 1865-ben meghalt; erre Weber eladta a 
rövidáru-üzletet, bérbe adta a családi házát, s Münchenbe utazott, hogy művé
szeti ismereteit tökéletesítse. Fő mesterei a müncheni Akadémia két híres pro
fesszora volt: a német Carl von Piloty és a magyar származású Wagner Sándor. 
Hosszabb itáliai tanulmányút — Velence, Firenze, Róma, Nápoly, Pompeji — 
után végleg Münchenben telepedett le.

A bajor főváros művész-negyedében, a bohém hangulatú Schwabingban 
bérelt lakást és műtermet. „Ezt a műtermet előkelőén berendezte és nagy
értékű műgyűjteményével díszítette fel. Ide zarándokoltak sűrűn pécsi ismerő
sei” — írja Ludwig Ferenc. Maga a festő is majdnem minden évben hazalátoga
tott Pécsre, barátságot tartott fenn Zsolnay Vilmossal és ismételten részt vett 
az országos tárlatokon. A Szigetvár-kép mellett a „Szent László” (1873) és a 
„Mater Dolorosa” (1880) is díjat nyert és elismerést aratott.
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Lyka Károly szerint Weber „igazi természetének alapsajátsága a jókedv és 
a kedélyesség” . Megírja róla, bogy Piloty tanítványaként éldapot szerkesztett és 
bűvészmutatványokkal szórakoztatta fiatal kollégáit. Keleti Gusztáv és Ludwig 
Ferenc visszapillantásaiból tudjuk, hogy már Pécsett az ifjúság vezére és szóra
koztatója volt. Ludwig szerint „bűvészi mutatványokkal, álarcos jelmezek ki- 
eszelésével lepte meg környezetét” . Ma ezt így is mondhatnók: happeningeket 
rendezett.

Nem szándék nélkül használtuk ezt a divatos kifejezést. Ma már tudjuk, 
hogy a kései romantika és biedermeier látszólag kispolgárian nyugodt felszíne 
alatt sok „avantgardista” jelenség forrongott. A kedvelt biedermeier szobadí
szek, a különböző tárgyakat összeillesztő ragasztó, képrámába vagy üveglap alá 
elhelyezett quodlibet-ék tulajdonképpen már a pop-art előfutárai, az pedig elég
gé ismeretes szakkörökben, hogy az első nonfiguratív festményeket nem kisebb 
egyéniség festette, mint Victor Hugo, a romantikus költő. Nem mondhatjuk te
hát Weberről sem, „hogy történelmi képeit mintegy álruhában festette” (Lyka 
Károly). Talán inkább a vidámság, a mókázás, a bohém életstílus volt az álruha, 
mely egy problémákkal telített lelket takart és rejtett el. Aligha véletlen, hogy 
fiatalkora óta vonzódott a drámai, tragikus hangvételű témákhoz. 1846-ban festi 
„Tengeri vihar” című képét (a Janus Pannonius Múzeum birtokában), még igen 
kezdetleges technikával, de a romantikus pátosz, a felkorbácsolt természet for
mái iránti igen sok érzékkel. Egyik legjobb képe pedig az ugyancsak Pécsett őr
zött „Múlandóság” : egy koponya, két gyertya közt, alatta biblia és koporsó, mö
götte feszület. A romantikus megoldás ellenére van a kép hangvételében olyas
valami, ami már Paul Delvaux, Fabrizio Clerici vagy Salvador Dali „fantasztikus 
realizmusát” idézi. Ez a Weber a mai néző számára is nagyon sokat mond, s ép
pen ezért kellene művészi hagyatékát egyszer áttekinthető formában bemutatnL 
Karakteres portréi ugyancsak komoly művészi értéket jelentenek.

*  *  *

A XIX. századi pécsi festészet „imaginárius szalonjában” előkelő helyet fog
lalna el Vizkelety Imre (Üjarad, 1819—Pécs, 1895) is. A róla való megemlékezést 
születésének 150. évfordulója különösen időszerűvé teszi. Igaz, műveit sok hely
ről kellene összegyűjteni, nemcsak magyar, hanem külföldi képtárakból, múzeu
mokból is. A kisnemesi származású tisztviselő-fiú ugyanis először jogot végzett 
Pesten, majd 1840—1842 közt a bécsi Akadémia növendéke volt, a híres Leopold 
Kupelwieser (1796—1862) tanítványa, azé az osztrák mesteré, aki maga is dolgo
zott Pécsett.

Bécsből kiindulva bejárta az akkori Nyugat- és Észak-Magyarországot. 1842- 
ben egyebek közt volt Sopronban, Fertődön, a Balaton vidékén és Besztercebá
nyán, 1843-ban pedig — az országgyűlés alkalmával — Pozsonyba is ellátoga
tott. Mindenfelé festett-rajzóit, s ezt tette hosszabb itáliai tanulmányútján is. 
Itáliai élményeit irodalmi formában is hasznosította: 1881-ben — már Pécsett — 
három füzetben útikönyvet adott ki: „Kalauz Rómába és Olaszországba utazók 
számára” .

Testvérével, az ugyancsak festőművész Bélával együtt a szabadságharc évei
ben Temesvárott dolgozott. A művészetből azonban nem tudott megélni: hiva
talnoki állást kellett vállalnia, először Lúgoson (1852), majd Üjvidéken (1857). A 
kiegyezés évében jutott el Pécsre, itt is maradt haláláig.

Életművét — éppen szétszórtsága miatt — nehezebb áttekinteni, mint We-
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bérét. Néhány kitűnő portréja („Győri nemes mátkapár” , „Pejacsevicsné arc
képe”) a Magyar Nemzeti Galéria birtokában van, de vannak oltár- és tábla
képei Temesvárott, Újvidéken, Sremska Mitrovicán és Jugoszlávia több más vá
rosában is. Változatos életpályája a magyar—román és magyar—délszláv művé
szeti kapcsolatokat is dokumentálja.

*  *  *

Ugyanez mondható el kortársáról, Mücke József Ferencről (Nagyatád, 1819 
—Pécs, 1883). Bécsi tanulmányai után egy ideig Pesten élt, majd Strossmayer 
püspök Horvátországba hívta: Eszéken és Zágrábban festett késő-romantikus 
hangvételű történelmi és egyházi tárgyú kompozíciókat. Művei a maga korában 
nagyon népszerűek voltak Horvátországban. Romváry Ferenc szíves közlése sze
rint az eszéki Szlavóniai Galéria gyűjteményeiben sok Mücke-kép akad, köztük 
portrék is. Érdemes volna egyszer ezt az anyagot is bemutatni Pécsett. A ki
egyezés után Mücke ugyanis városunkban telepedett le, s itt töltötte életének 
utolsó éveit. Pécsi és baranyai családoknál bizonyára még lappanganak Mücke- 
képek. Sajnos, legnagyobb pécsi teljesítményét, a líceumi templom freskó-soro
zatát az 1925. évi restaurálás alkalmával leverték. Sajnálatos intézkedés volt ez 
az akkori egyházi hatóságok részéről, hiszen a kitűnő Gebauer Ernő talált volna 
a maga számára más feladatot is: nem kellett volna az ő freskói kedvéért egy 
érdemes XIX. századi pécsi művész alkotásait feláldozni.

*  * *

Reméljük, nem erre a sorsra jutnak Graits Endre (Mohács, 1853—Pécs, 1909) 
pécsi freskói. Bécsi és római művészeti stúdiumok után sokfelé dolgozott, nem
csak városunkban — ahol letelepedett —, hanem Egerágon, Hirden, Dunaszek- 
csőn, Véménden, Bonyhádon, sőt a horvátországi Nasicén és Boszniában is. 
Ezekre a délszláv tájakra talán azért hívták, mert — mint mohácsi sokác család 
sarja — jól bírta a horvát-szerb nyelvet. Elsősorban az egyházművészetet kulti- 
válta, de van néhány sikerült arcképe is.

Sajnos, pécsi freskóműve sem maradt fenn csonkítatlanul, s ami megmaradt, 
nincs a legjobb állapotban. Ezt mondhatjuk például az Irgalmasok templomának 
freskóira: a bibliai jeleneteket és keresztény legenda-motívumokat ábrázoló, 
Tiepolo inspirációt követő freskók eléggé elsötétültek, s megvilágításuk sem 
a legjobb. Szeretnők hinni, hogy a templom esetleges restaurálásakor a Graits- 
freskók nem jutnak Mücke pécsi műveinek sorsára, hanem gondoskodás törté
nik szakszerű megtisztításukról és korszerű fénytechnikai eszközökkel való meg
világításukról. Az Irgalmasok templomának Graits-freskói ugyanis — a Tiepolo- 
utánzás ellenére — igen érdekes alkotások. Különösen Mária mennybemenete
lének az orgonakórus fölé festett freskója ragadja meg figyelmünket, színhar
móniájával csakúgy, mint a lendületes, átlós kompozícióval.

Graits művészete tulajdonképpen még nem „neobarokk” , hanem a „nagy 
barokk” dél-dunántúli kicsengése. Ez sajátos jelenség, és a korabeli Pécs műve
lődésének egyik érdekes aspektusáról tanúskodik. Ha Pécs utcáit járjuk, itt is, 
ott is látunk olyan, a XIX. század második feléből származó kispolgári lakóhá
zakat, amelyek provinciális változatban ugyan, de nagyon ügyesen alkalmazzák 
a kései barokk formáit. „Neobarokkról” itt sem lehet szó, hiszen ezek a szerény 
épületek nem főiskolai végzettségű „műépítészek” alkotásai. Egyszerű pallérok
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tervezték, kőművesek kivitelezték, olyan emberek, akiknek családjában apáról 
fiúra szállt a XVIII. századra viszavezethető barokk formai tradíció. Tulajdon
képpen a szomszédos Balkánon is hasonló a helyzet: az újabb kutatás rámuta
tott, hogy a szerbeknél és horvátoknál még 1850, a bolgároknál még 1870 körül 
is eleven művészeti tényező a barokk.

Ezekben az összefüggésekben kell szemlélnünk Graits ránk maradt pécsi 
freskóit is. A Ferences-templom kupolafreskója, a szentostyát felmutató Krisz
tussal és a szentek seregével még vérbeli későbarokk alkotás, és fejlődéstörté
neti szempontból inkább a XVIII. századi hagyományhoz kapcsolódik, mintsem 
az 1920 utáni mesterkélt és erőltetett „neobarokkhoz” . Kedvünk volna azt mon
dani: Graits Endre az utolsó pécsi barokk festő.

*  *  *

Weber, Vizkelety, Mücke, Graits: mellettük még sok úgynevezett „kismes
ternek” helyet kellene juttatni a XIX. századi pécsi festészet „imaginárius sza
lonjában” . Terünk azonban korlátozott, s így csak azzal a reménnyel zárhatjuk 
cikkünket, hogy előbb vagy utóbb sor kerül a XIX. század „elfelejtett” pécsi 
festőinek reprezentatív jellegű kiállítására.
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BARACS JÓZSEF

PÜSPÖKSZENTLÄSZLÖI TÁJ *

A természetvédelem fogalma alá tartozik az egy-egy tájon belüli növény- 
és állatvilág jelenlegi állapotban való megőrzése, esetleg azoknak szaporítása, 
ehhez a megfelelő környezet biztosítása, és minden olyan tevékenység, amely 
a táj szépségét, gazdagságát megtartani kívánja, egyrészt az ember gazdasági 
munkájának segítésére, másrészt pihenésre, szórakozásra és a természet iránti 
szeretetének elmélyítésére. E szemlélet felismerése és elmélyítése hozta létre a 
védett területeket, amelyek a munkában elfáradt ember pihenését, üdülését 
szolgálják, kikapcsolódást a mindennapi gondokból.

Püspökszentlászlói viszonylatban olyan terület megóvásáról van szó, amely- 
lyel érdemes foglalkozni, sőt körét szélesíteni, mert természeti szépsége a pihe
nésre vágyó, a természetkedvelő dolgozók előtt eléggé feltáratlan. A Legelőszéli 
bükkös vidékén speciális növényekben és csodálatos tájakban gyönyörködhe
tünk; a területnek mind geológiai, mind történelmi vonatkozásban (sok)-ezer 
éves múltja van, és ki-ki igénye szerinti érdeklődési körét kielégítve, felüdül
ve, természeti ismeretekben gazdagodva hagyhatja el a tájat.

*

A Püspökszentlászlóhoz tartozó terület a Keleti-Mecsekben, a Zengő olda
lán, tengerszint felett 400—500 m magasságban — Pécstől 17, Komlótól 8, Hosz- 
szúhetény községtől 2 km-re fekszik.

Megközelítése az alábbi módokon lehetséges:
Vonattal — a pécs—bátaszéki vonalon Hosszúhetény vasútállomásról, a 

községen keresztül; autóbusszal két komlói járattal Hosszúhetényen át.
Gépjárművel a 6-os műúton haladva Pécsről Hird után bal kéz felé, Buda

pestről a Hird előtti új úton jobb kéz felé haladva juthatunk el Hosszúhetény 
községbe.

Hosszúhetény tői északra feltűnik a vidék csodálatos panorámája: balról a 
Hármashegy (603 m), jobbról a Mecsek legmagasabb pontja, a Zengő (682 m), 
előtte kitűnő szőlőtermő területekkel.

Hosszúhetényből, a Művelődési Háztól, legjobb az utat már gyalogosan 
folytatni északi irányba a Kossuth és Petőfi utcákon át. A falut elhagyva gyö
nyörű völgybe jutunk, a Paprétre. Kis patak partján a Hármas-hegy és Zengő

* Részlet a szerző tanulmányából.
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között érkezünk a szentlászlói völgybe. A faluból szép kilátás nyílik a Zengő 
és a Hármas-hegy keleti oldalára. A község keleti végénél lévő szép parkban 
találjuk a volt püspöki nyaralót, amely jelenleg egyházi szociális otthon. A 
park mögött északra van a kitűnő, jóízű Hettyei-forrás.

•

A Mecsek ̂ hegység vidékének az adja meg egyik jellegzetességét, hogy a 
földközi-tengeri vagy mediterrán éghajlat bizonyos vonásai itt érvényesülnek 
hazánkban legerősebben.

A Mecsek déli oldala nagyfokú védettséget élvez és annyi sugárzást kap, 
mint Észak-Szicília vagy Dél-Spanyolország vízszintesen fekvő területei. Az 
északi lejtőkre a napsugarak kisebb szög alatt esnek. Ez a terület a nedves ég
hajlatot kedvelő gyertyános-tölgyesek és bükkösök hazája.

A püspökszentlászlói csapadékviszonyok az ország, de még a megye más 
részeihez képest is kedvezőbbek. Amíg a Nyugati-Mecseken a tavaszi csapadék 
felülmúlja a nyárit, itt a nyári csapadék több, mint a tavaszi. Ezért olyan szín
pompás a vidék nyári növényflórája. Az áprilisi és májusi, valamint az októ
beri és novemberi csapadék mennyisége az országos havi átlagnál jóval maga
sabb. Az évi csapadékos napok száma is magasabb az országos átlagnál; 140 
körül van. A havas napok száma kevesebb, mint az ország északi részében 
(kb. 25).

Nyáron itt mérsékeltebb a hőingadozás, mint a mészköves, rendkívül fel- 
melegedő Déli-Mecsek oldalán. Két C°-kal alacsonyabb pl. a júliusi középhő
mérséklet, mint Pécsett, így a nyári kirándulások felüdülést jelentenek a ter
mészetkedvelőknek a vidék fás, árnyékos, természeti szépségekben pompázó 
részeire.

A hőösszeg valamivel kevesebb, de a havonkénti ingadozása kisebb, mint 
a Mecsek déli oldalán. Évi összege 3 735 C°. A nagy nyári csapadék, a mérsékel
tebb nyári hő, a kevesebb napfény magyarázza, hogy ez a terület hűvösebb és
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nedvesebb éghajlatot kedvelő gyertyános tölgyesek, bükkösök hazája. Ez az oka 
annak a kedvező helyzetnek is, hogy itt a fás legelő nyáron elég dús táplálékot 
biztosít az állatállománynak.

A terület éghajlatában kiemelkedő helyet kap az óceáni és a földközi-ten
geri éghajlat hatása, kisebb a kontinentális hatás, és mediterrán jellegű a terü
let éghajlata. Ezzel összefüggő magyarázatot mondtak az itteni idősebb embe
rek: „Ha az Adriai-tengeren erős viharok uralkodnak, a Zengőn át morajlást 
hallani Püspökszentlászlón is.”

Baranya változatos felszíne, sokféle talaja, melegebb éghajlata, gazdag, 
változatos növényzete, igen kedvező lehetőséget nyújt a természetátalakító tár
sadalom számára. Aligha véletlen, hogy itt a Mecseken, éppen ezeken a kiemel
kedő tájképi szépségeket nyújtó helyeken találjuk az emberi élet régi, — sőt 
ősidőkbe visszanyúló nyomait

♦

A szentlászlói völgyben minden évszaknak megvan a maga színes varázsa. 
Enyhébb teleken már január végén, február elején mind a parktól délre, mind 
tőle északra az illatos hunyor, ez a csaknem zöldes virágú boglárka-féle, amely
nek levelei zölden áttelelve, még a téli hónapokban is, megtalálható.

Ugyancsak már februárban nyílik a rétszéleken, az erdei tisztásokon a ki
keleti hóvirág.

Januárban—februárban szálanként virágzik már a gyertyános tölgyekben 
és bükkösökben a szártalan, vagy közönséges kankalin, amely azután március
ban tömegesen jelenik meg főleg a legelőszéleken és a partoldalakon. Ez a 
kankalinfélék családjába tartozó faj jellemző növénye a tájnak.

A kankalinnal együtt csaknem mindenütt megtalálható a májvirág kék 
virága.

A kitavaszodás felé kedves színfoltot nyújt a kirándulóknak a hegyi lege
lőre vezető gyalogút baloldalán az illatos ibolya.

Még a tavasz derekán kezd virítani, de a nyár elején is látható — különösen 
hűvösebb időjárású években — a kaukázusi zergevirág. Ezt a növényt a Mecsek
ben Nendtwich Tamás pécsi gyógyszerész találta meg először. A virág a mecseki 
turistajelvénybe is belekerült. Már május hónapot megelőzően virít a kosbor
félék családjába tartozó növény, a majomkosbor. Virágzása egybeesik a Mecsek 
legszebb vadvirágának, a vadon termő pünkösdi vagy bazsarózsának virágzá
sával. Ez a Zobákról északkeletnek húzódó Takanyó-völgyében található leg
nagyobb mennyiségben, továbbá a kastélyparktól északkeleti irányban, a Réka- 
vár felé vezető völgyben. A gyönyörű meggypiros szirmú növény megérdemli 
a legnagyobb kíméletet, lelőhelyének természetvédelmét.

Gyakori a vidéken a rozsdás és gyapjas gyűszűvirág is. Általában a cserjé
sekben, erdőszéleken található.

Az ősz végén termést érlelő virágok közül kétségtelenül a lónyelvű csoda
bogyó a legértékesebb. A levelén lévő, állati nyelv alakú murvalevéltől kapta 
a nevét, ez alól bújnak ki a szerény kis zöld virágtakaró levelű és összenőtt lila 
porzójú virágai. Télen is zöldellő tulajdonsága miatt téli virágcsokrok díszítésére 
is használják.

Meglehetősen gazdag a Keleti-Mecsek páfrányflórája is. A leggyakoribb az 
erdei pajzsika. Késő ősszel a völgyekben őszi kikiricset is találni. A téli hóna
pokban a borostyán ad üde színt az erdőnek.
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A kastély melletti arborétum legszebb fái a fenyők. A legjelentősebb és a 
terület viszonyainak legjobban megfelelő fajta a douglasz és a lucfenyő. Cso
portjainak magassága eléri a 30—35 m-t is. Igen impozáns a jegenye fenyőcso
port, és bizonyítja, hogy e tájon termeszthető, népgazdaságilag kifizetődő, fája 
igen értékes, bányafának is kitűnően alkalmas.

Az arborétumban található vörösfenyő — szemmel láthatóan — nem érzi 
jól magát. Ez a fenyőfajta nem ennek a vidéknek a fája, nem kap elegendő 
napfényt. A fekete- és az erdeifenyők is elég jól díszlenek, bár nem úgy, mint 
a luc-, a douglasz és a jegenyefenyő. Az előbbi inkább a szárazabb vidéket, a 
napos, meleg déli oldalakat kedveli (kopár fásítás fája), az utóbbi itt jobban 
érzi magát, hiszen mindenütt szépen fejlődik, még akkor is, ha üde, nem nagy 
mésztartalmú talajra ültetik.

Gyönyörű tuja- és tiszafélék teszik üdévé télen is a parkot. Az egyéb fák 
között meg kell említeni az impozáns platánegyedeket és -sorokat, az akácosok 
több fajtáját, a nyírfákat, a fűz- és az egyéb fafajokat, amelyek a táj festői 
szépségét sokban gazdagítják.
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DR. KOVÁCS ANDRÁS

A PÜSPÖKSZENTLÁSZLÓI KASTÉLY

A Keleti-Mecsek egyik rejtett alpesi szépségű tája a Zengő és a Hármas- 
hegy közé ékelődő Szentlászlói-völgy. A hosszúhetény—püspökszentlászlói út
szakasz szépségét a Hosszúhetény szélső házaiig benyúló meredek oldalú és he
lyenként szorossá szűkült Hármas-völgy jelenti a közepén csörgedező hegyi
patakkal, Ny-i oldalon a Hármas-heggyel, K-i oldalán pedig a Zengővei. Ahol 
az összetorlódó hegyek elállják a völgy útját, ebbe a csendes zugba épült a püs
pökszentlászlói kastély, a templom, és a meredek domboldalra hosszan elnyúlva 
a néhány házból álló község. A kis település tanácsigazgatási szempontból Hosz- 
szúhetényhez tartozik.

A falu nevét a hagyomány kora-középkori eredetűnek vallja. A monda sze
rint Szent László király egyszer a Mecsek rengetegében vadászott kíséretével, 
és a mai Püspökszentlászló táján vihar lepte meg. Ezen a félreeső helyen a vi
har elől barlangba húzódott éjszakára. Emlékül kápolnát építtetett oda, amelyet 
alapítójáról Szent László-kápolnának nevezett el az utókor.

Tárgyi emlékek és oklevelek is bizonyítják valamiben a hagyomány igazát. 
A legrégibb oklevél a Fejér-Okmánytárban szereplő II. Endrének — Bodát, Má
zát és Nyárádot — Bertalan pécsi püspök számára adományozó és 1235-ben kelt 
oklevele, illetve az oklevél 1409-i keltezésű másolata említi a Nádashoz közel eső 
„Ecclesiam Sancti Ladislai” (Szent László egyháza) helyet a felsorolt birtokok 
határaként.

Az 1721. évi hosszúhetényi egyházlátogatási jegyzőkönyv Szent László egy
házáról is megemlékezett, amelynek falai romos állapotban akkor még fennáll
tak. Egy remete 1725-ben alamizsnapénzekből újabb kápolnát építtetett a romo
kon. A kápolna keletkezésének évszáma olvasható a jelenlegi templom déli külső 
falába helyezett kőbe faragva — egyéb latin szöveg között — „Anno 
MDCCXXV”.

Az 1725-ben épült kápolna mellett lassan kialakult Szentlászló falu. A szá
zad végén, 1797-ben ebbe a világtól hegyekkel elzárt kiszélesedett völgytorokba 
építtette föl gróf Eszterházi Pál László pécsi püspök nyaralókastélyát, és az 
1725-ben primitív módszerekkel felújított kis kápolna helyére a máig is meg
lévő templomot.

A kastély előtt gazdag park is létesült, amelyben Szent László szobra, gyö
nyörű szökőkút és aranyhalas, pisztrángos halastó emelte a nyaraló szépségét.

A szentlászlói kastély fénye és ragyogása azonban nem tartott sokáig. Ala-
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pítójának halála után lakatlanná vált a kedves épület, és patkányok, egerek, 
kígyók, békák vertek benne tanyát.

A XIX. század fordulóján végre megkezdték a megviselt épület helyreállí
tását. Ekkor kötötték össze a kastélyt és a templomot, amint az ma is látható. 
Az összekötő épület emeleti folyosója a templom „püspökkarzatába” , földszintje 
pedig a szentélybe vezet.

A templom ovális alaprajzú. Négy egyforma homlokzatát háromszögű 
oromfalak zárják le. A homlokzatból fa torony nyúlik ki.

A kastély téglatest-arányú négyszög, egyemeletes, barokk stílusú épület. A 
déli főbejárati oldalán erősen hangsúlyozott kiugró oromzattal; rajta a püspöki 
jelvényekkel domborművesen díszített háromszögű timpanon. Emeletén közép- 
folyosó mentén elhelyezkedő kilenc kisebb termet találunk. Tágas erkélyéről 
szép kilátás nyílik a parkra, a Zengő és a Hármas-hegy csúcsára. Nagy kár, hogy 
az épület tervezője névtelenül dolgozott, sem mesterjegyét, sem nevét nem örö
kítette meg. Műve mégis amellett szól, hogy szerzője nagymúltú építészeti ha
gyományokon nevelkedett jelentősebb mester lehet.

Szentlászló a pécsi püspök kedvelt nyaralója volt a felszabadulást megelőző 
időben. A kastélyparkot gazdag állományú, szép vadaskert egészítette ki. 1945 
után egy ideig turistaszállás céljait szolgálta az értékes épület, ma a r. k. egyház 
női szociális otthona. 1958-ban műemlékké nyilvánították. A legutóbbi restau
rálás szinte újjávarázsolta. Parkja is megérdemelné, hogy egykori fényében ra
gyogjon.

Az itt megfordult kirándulók többsége meggyőződéssel vallja, hogy Püspök- 
szentlászló község tájképi változatosságával, a barokk kastély- és templom
műemlék épületegyüttesével, továbbá a festői kastélypark a „baranyai Svájc” 
egyik vonzó szépségű gyöngyszeme.

A  pü sp ök szen tlászlói kastély
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DR. HORVÁTH ADOLF OLIVÉR

A SZIGETVÁRI JÁRÁS NÖVÉNYVILÁGA

Szigetvár és a róla elnevezett járás három táj találkozásánál fekszik. Sziget
vártól É-ra a baranyai Zselic található. Ez löszből, sárgaföldből felépülő, jellemző 
dunántúli, dombos táj. Érdekes a növényzete is, mert sok Ny-i, Alpok alji és 
Ny-balkáni (illyr) faj itt éri el K-i elterjedési határát.

A baranyai Hegyhát Ny-i fele és a Zselic K-i része között fokozatosan megy 
át a határ. Itt találkoznak a hegyháti és a zselici növényfajok. Egyébként a Hegy
hát is — a Zselichez hasonlóan — löszből épült fel, és tájképileg is hasonlít a 
hozzá kapcsolódó zselici halomvidékhez.

Szigetvártól D-re a járás síksági tája található. Ez már az Ormánsághoz tar
tozik. Eredeti növényzete a vizek mellett lágy fájú fűz-nyár ligeterdő volt, a rö- 
videbb időre elárasztás alá kerülő tájakon viszont kemény fájú ligeterdő ural
kodott, amelynek fő alkotó fafajai a kocsányos- vagy mocsártölgy és a szilfa vol
tak. Ez az erdei, síksági növénytársulás fokozatosan átment szép, hegyi elemek
ben gazdag gyertyános-kocsányos tölgyes erdőkbe. Ezeknek a talaja — hasonló
képpen a zselici és a hegyháti száraz, valamint a gyertyános tölgyesekéhez — 
barna erdőtalaj. A ligeterdők réti talajon díszlenek. A szigetvári járás D-i, sík
sági részének eredeti növénytakarója azonban — kis foltoktól eltekintve — el
tűnt, és átadta helyét a mezőgazdasági művelésnek. Ugyanezt láthatjuk a sziget
vári járás dombvidékén is, de kisebb mértékben.

A mai szigetvári járásnak növényvilágát első ízben Kitaibel Pál, a nagy 
utazó, magyar botanikus és egyetemes természetvizsgáló kutatta 1799-ben. 
Augusztus 12-én jött Szigetvárra, és sok érdekes megfigyelést jegyzett fel ceru
zával, gót betűkkel, német nyelven írt naplójába. (Kivéve a latin nyelvű nö
vényneveket.) Naplóját Dr. Gombocz Endre budapesti muzeológus egész életén 
át szorgalmasan tanulmányozta, így hibátlanul olvasta, a teljes szöveget kitű
nően megfejtette. A napló anyaga 1945-ben került kiadásra „Diaria itinerum 
Pauli Kitaibelii” címen 2 kötetben. Szigetvár környékéről az I. kötetben a 429— 
435. oldalakon olvashatunk.

A homokos Belső-Somogyból érkezve, Kitaibel Pál írja, hogy a nedves helye
ken még található a borókafenyő. Kocsin haladva Csertő irányában negyedórá
nyira az út mentén még annak a sáncnak a nyomai láthatók, amelyet II. Szuli- 
mán készíttetett.

A Zselicet így jellemzi: Szigetvártól 3/4 órányira éíhető el lófogattal É-i 
irányban és Kaposvárig húzódik ez a halomvidék, amelyet igen sok völgy szab-

114



A rem o n ia  agrim onioidés

dal fel. Mozsgó 'határában nagyobbacska domb található. Ez csillámmal kevert, 
puha (homokkőből áll. 2—3 láb mélységben homokos márga is észlelhető itt.

A Szigetvárnál folyó Almás-patak É-ra fekvő dombok kis forrásaiból és 
ereiből táplálkozik. Egykor ez a patak körülvette a várat, és lefolyástalan terü
letet alkotott egészen a XVIII. századig, amikor is Festetics csatornáztatta a vi
zét. Szigetvártól Szentlászló felé haladva az erdők jórészt bükkfából állanak, 
négy tölgyfajt (kocsányos, kocsánytalan, molyhos- és csertölgy) is meg lehet itt 
találni a kislevelő- és ezüsthárssal, valamint a mezei juharral együtt. A farkas
almát és a fagyait sebgyógyításra használja a népies gyógyászat.
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Lentermelés is folyik ezen a vidéken az eladásra és a házi használatra 
egyaránt. A hársfából szép deszkákat készítenek, a cigányok pedig kanalakat 
és teknőket, valamint egyéb tárgyakat faragnak belőle.

Ezek után ismerteti a Kisszentlászló réti (5) és erdei növényfajokat (45). 
Ezek között több érdekesebb is található: így a szúrós és lónyelvű csodabogyó, 
a szakállas székfű, farkasboroszlán, hegyi veronika. Szenttamásnál kátrányt és 
fekete szurkot készítenek. Égerfából és hársfából pedig nagy mennyiségben ké
szül itt karó. A magasan fekvő Kishárságyban svábok laknak. Az erdei fenyőt 
felhasználják malmok építésénél zsindelyezésükre. (Van, hogy 100 000 darab is 
kell erre a célra.)

Augusztus 14-én Dombó (Kastélyosdombó) felé utazott. Ezen a napon töb
bek között a következőket írja naplójába. A keskenylevelű gyékényből, amelyet 
itt magyarul kákának hívnak, tartós háztetőfedés készül. Dobszánál és Kisdob- 
szánál a talaj részben homokos. A Zselic a Kapos folyónál kezdődik és Sziget
várig húzódik. A Kapos folyónál dombok emelkednek, ezeken szőlőt művelnek. 
A Zselic áthúzódik Baranya megyébe is. A hosszúhátú, fényes szőrű, lógó fülű 
sertés vastag, kemény szalonnát szolgáltat. A göndör szőrű, rövid lábú fajtának 
puha a szalonnája, zsírosabb a húsa, könnyebben lehet felhizlalni. — Szigetvár
nak 500 háza van, ezekben 5000 lélek él. A Zselicben bükkfából szénagyűjtő vil
lákat és lapátokat készítenek. A Dráva mentén kiterjedt kocsányos tölgyesek 
húzódnak.

A fenti szemelvényekből is láthatjuk, hogy milyen sokoldalú volt Kitaibel 
Pál érdeklődése. A szakemberek számára érdekes sok növénytani adaton kívül 
kiterjedt az érdeklődése a földrajzi, a vízrajzi, a talajtani, a földművelési, 
az állattenyésztési, a települési, a természeti és a gazdasági földrajzi viszonyok
ra is.

Számos értékes növényföldrajzi adatát bedolgoztam a mecseki flóramű
vembe. Kitaibel után nemigen jártak botanikusok a szigetvári járás területén. 
E sorok írója mecseki növényzeti könyve megírása előtt és után is sokat kuta
tott ezen a tájon. Itt leginkább a középkötötten vályogos, agyagbemosódásos 
barna erdőtalaj található, a vizek mentén pedig a lápos réti talaj általános.

A Zselicnek egyik jellemző növényfaja a kisvirágú hunyor, amely a Jakab- 
hegy Ny-i pereméig, egészen Hetvehelyig jut el. A Mecsekben ennek helyét már 
az illatos hunyor foglalja el. Igen érdekes erdő Baranya—Somogy határán, Gá- 
losfa területén, Bőszénfa vasúti állomása közvetlen közelében a Farkaslakai 
erdő. Ebben a szép, bükk-gyertyános-tölgyes erdőben a kakasmandinkó, az illyr 
bükköny és a ritka vesepáfrány is található. Érdekesebb növények még a Zse
licben: a piros bogyójú pirítógyökér, a balkáni rekettye, a velencei lednek, a 
zöld virágú sziléne, a fanyarka, a kisvirágú pimpó, az aremónia, a molyhos ökör
farkkóró és a bánsági búzavirág.
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ŐRI FERENC

A GÖRÖSGAL PUSZTAI ISKOLA TÖRTÉNETE

1. A felszabadulás előtti helyzet

A puszta lakói gazdasági cselédek voltak. Helybeli iskola hiányában gyere
keik részint Nemeskébe (Stefaits rész), részint Tótszentgyörgyre (Nádosy rész) 
jártak iskolába. A tankötelesek száma Nemespusztával együtt mintegy 40 körül 
mozgott. A pusztán két helyen, a nemeskei vasútállomástól É-ra, valamint Gö- 
rösgal Szigetvár felőli részén volt cigánytelep, összlétszámúk változott, átlagban 
10—12 családra rúgott.

A puszta lakóinak iskolai végzettsége, kulturáltsága alacsony volt. Többsé
gük csak 3—4 osztályt végzett. A kulturális lehetőségek általában hiányoztak, 
a kultúra, a művelődés iránti igényük azonban meghaladta a mezőgazdasági 
cselédség átlagáét. Az utóbbi a puszta előnyös földrajzi fekvésének volt köszön
hető. (Műutak minden irányban, a vasútállomás és a város közelsége, a posta 
helyben stb.). A lakások tipikus cselédházak, amelyekben sok helyen több csa
ládnak volt közös és nyitott kéményű konyhája.

A puszta lakóiban már ekkor erősen élt a vágy saját iskolájuk iránt. Ennek 
létrehozása érdekében anyagi áldozatokat is szívesen hoztak.

2. 1945/46

Ideiglenes megoldásként Nicsovics Mária (ma Szigetváron tanít gyógypeda
gógiai osztályt) került Görösgalba. Ekkor — minden túlzás nélkül mondhatjuk 
— a tanítónőn és a tanítványokon kívül még semmi más feltétele nem volt meg 
az oktató-nevelő munkának. Hiányzott az iskolaépület, a nevelői lakás és a leg
elemibb felszerelés is. A nevelő egy üres cselédlakás szobájában, a posta előszo
bájában tanított, a gyermekek pedig széken, zsámolyon, „hokedlin” , egyesek 
pedig a földön ültek.

3. Iskolaszervezés — 1946/47

1946 nyarán a nagydobszai róm. kát. egyházközség pályázatot hirdetett a 
görösgali kántortanítói állásra. A választás jelen sorok írójára esett, aki 1946 
szeptember 6-án el is foglalta helyét.
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Az iskolaépület

Az iskola szervezésekor ez még hiányzott. Az egyik uraság (Stefaits) rendel- 
kezésre bocsátott, illetve tőle kisajátítottak egy volt kisebb magtárt, s azt alakí
tották át tanteremmé. Az anyagok beszerzését, s magát a munkát is a volt gaz
dasági cselédek, akkor újgazdák végezték. Valamilyen formában jóformán min
denki hozzájárult a tanterem létrehozásához, de különösen tevékenyen vették 
ki részüket Vas Ferenc, Vas Lajos, Sudár Ferenc, Sziber József, Hegedűs József, 
Molnár Imre és még többen. A „kész” tanterem kívül-belül egyaránt sok hiányt 
mutatott. Padlózata, ajtaja, ablaka rossz volt, a mellékhelyiség biztosítása nem 
yolt megoldható. A tanterem előtt 3 kukoricagóré, mögötte pedig több más ma
jorsági épület állt. Eső idején körös-körül mély sarat gázoltak a tanulók. A ház 
mellett bognárműhely volt. Mivel a kerítés hiányzott, emberek, állatok szabadon 
járhattak minden irányban. Röviden szólva: minden siralmas állapotban! A ta
nítói lakás is hiányzott.

Bútorzat, felszerelés

I Az iskola tárgyainak felsorolása még 23 év távlatából sem okoz nagy gon
dot! Volt a teremben 3 kecskelábú kocsmai asztal, pár kocsmai pad, kocsmai 
szék, 1 rozzant tanári asztal és szék (Bors József ék adták), 100x70 cm-es tábla 
{Hegedűs Józsefék adták), de szekrény már nem akadt. Ma szinte hihetetlen, 
hogy ilyen körülmények között is lehetett lelkesedéssel dolgozni!

Nagy lendülettel láttunk hozzá az iskolafejlesztéshez. Mindent a helyi la
kosok, az újgazdák szereztek be. Áldozatvállalásuk hosszú idő után is bámu
latba ejt! 4 személyes padokat csináltattak, szekrényt vettek stb. — Néhány év 
múlva az iskola belső rendje és felszereltsége meghaladta a környező iskolákét. 
Különösen az államosítás után gyarapodott, fejlődött iskolánk erőteljesen.

Az iskola tanulói

Az iskola tanulóit Görösgalpuszta, Nemeskepuszta, Molványhídpuszta gyer
mekei adták. A tanulólétszám 40—50 körül mozgott, emelkedő tendenciát mu
tatott.

A szülők döntő többsége biztosította gyermekei számára a megfelelő tárgyi 
feltételeket.

Az iskola tanerői

Amint már említettem, az 1945/46. tanévben Nicsovics Mária tanított Gö- 
rösgalpusztán.

1946. szeptember 6-tól 1963. aug. 15-ig, azaz 17 évet magam tanítottam Gö- 
rösgalpusztán. Valamennyien kezdők voltunk: én is akkor kezdtem pedagógiai 
pályafutásomat, az iskola is akkor „kezdett” , az ott lakó gazdasági cselédek is 
akkor kezdtek új életet. Az említett körülmények összejátszása okozta, hogy 
érzelmileg nagyon közel kerültek hozzám az iskola és az ott élő emberek, a volt 
tanítványok. (Nagy részüknek már szintén gyerekei járnak abba az iskolába!)
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Több mint 4 évig „ágyrajáró” voltam Vas Lajos családjánál. Földes, nem fűt
hető szobát tudtak csak adni. Nemcsak a villanyvilágítást kellett itt nélkülöz
nöm, de sokáig még a petróleumlámpát is. Bár lakásom körülményei nagyon 
mostohák voltak, a család irántam megnyilvánuló szeretete, figyelmessége, a 
szülők ragaszkodása kárpótolt a hiányokért, ök  adták össze a havi kosztpénze
met is, valamint segítettek a kert megmunkálásában. A  szülőket és a nevelőt 
az élet itt száz szállal kapcsolta egybe. Tevékenyen vettem részt a puszta éle
tében, minden megmozdulásában. Színjátszó csoportot, énekkart szerveztem. 
Még a környező községekbe is eljártunk színdarabot játszani. A bevétel nagy 
részét az iskola felszerelésének gyarapítására fordítottuk, másrészt pedig sport- 
felszerelésre költöttünk. Éveken keresztül aktív tagja voltam a labdarúgócsa
patnák is.

4. A fejlődés útján

Az első tanévben nyolc osztályt tanítottam — egyedül. Az 1947/48. tanév 
döntő változást jelentett az iskola életében. 1947-ben végzett a Molványban lakó 
Varga Anna. Mivel az iskolát ekkor 2 tanerőssé fejlesztették, ő lett a 2. számú 
tanerő. Egyelőre ideiglenes helyettesi minőségben szerepelt. (Ezt a kifejezést a 
fiatal nevelő generáció aligha ismeri!). Egy évig fizetést nem kapott, csupán az 
egyházközség adott neki mintegy 1800 Ft összegű ajándékot (pénzben). — Na
ponta kerékpárral járt át Molványból tanítani. — ö  oktatta az 1—4. osztályból 
alakított tanulócsoportot, magam pedig a felső tagozatot. Ebben a tanévben vál
takozó tanítás folyt.

1948-ban a szigetvári konzervgyár patronálta iskolánkat. Az iskolának 
használt épületben egy nagyobb méretű szobát alakítottak át nekünk tante
remmé. A legszükségesebb felszerelést is előteremtette, illetve megcsinálta a 
gyár (kétszemélyes padok, tábla, dobogó, asztal, tanári szék). Így sokat javul
tak az oktatás tárgyi feltételei. Ekkor egy műszakban tanítottunk. Az alsó ta
gozat létszáma 40—50, a felső tagozaté 25—30 körül mozgott. Minden évben 
volt néhány továbbtanuló is. Az iskolánkból kikerültek a középiskolában is meg- 
állták a helyüket. A létszámhoz, valamint ahhoz viszonyítva, hogy pusztáról 
kerültek ki, aránylag sokan érettségiztek. Egy volt tanulónk főiskolát is vég
zett, általános iskolai tanár lett. (Jelenleg Somogyhárságyon igazgatóhelyettes.)

1950. szeptembere, illetve októbere ismét nagy változást jelentett az iskola 
és a nevelők életében. Az iskola a Nádosy-féle kastélyba költözött. Egy nagy 
teremben az alsó, egy szobában pedig a felső tagozat nyert elhelyezést. A két 
nevelő ekkor házasságot kötött, s szintén a kastélyban kapott lakást. A körül
mények sokat javultak. Az iskola szépen gyarapodott felszerelésben, sőt már 
telkét is bekerítettük.

1952—54-ig a dolgozók iskoláját vezettem az iskolában (7. és 8. osztályok.) 
A  teljes munka egyedül az én vállamat nyomta. Végzett felnőtteink többsége 
tovább folytatta tanulmányait a középiskolában, leérettségizett. Ma is vezető 
állásokban vannak a gazdasági élet különböző területein.

Az úttörő csapatvezetői és népművelési ügyvezetői teendőket is elláttam. 
Pusztánk minden kulturális megmozdulásából kivettük a részünket. Ünnepé
lyek alkalmával mindig mi (az iskola) adtuk a kultúrműsort. A  téli időszakban 
természettudományos előadássorozatot, valamint szülők iskoláját szerveztünk. 
Ezek látogatottak voltak. Feleségem volt a községi könyvtár vezetője. — Idő
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közben 5 gyermekünk született. Magunk neveltük őket minden (nagymama! 
vagy házvezetőnői) segítség nélkül. 1963-ban Mozsgóra kerültünk, ahonnan 
Sértő Gyulát és nejét helyezték Görösgalpusztára.

1968 is sorsforduló volt az iskola történetében. A környék tanulóit bekörze- 
tesítették Nagydobszára. Így Görösgalpuszta felsős tanulói ma már Nagydob
szára járnak. A pusztában csak az alsó tagozat maradt meg. Sértő Gyula Nagy
dobszára jár tanítani, az alsó tagozatot pedig 2 csoportra bontották. Az egyiket 
Sértő Gyuláné, a másikat a Tótszentgyörgyről odahelyezett Somogyvári Já- 
nosné vezeti.
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TÍMÁR GYÖRGY

SZENTLÖRINC KÖRNYÉKÉNEK ISKOLATÖRTÉNETI ADATAIBÓL

(A Ratio Educationis koráig)

Alábbi soraink a „Baranyai Művelődés” 1968 decemberi számában közölt 
„A  helesfai iskola múltjából” c. írás adatait kívánják bővíteni és néhány vo
natkozásban helyreigazítani.

1721. május 21-én a kánoni látogatást végző Bohuss Imre kanonok előtt a 
szentlőrinci plébánián megjelent bizonyos Szebelébi György ludimagiszter. 
1729-ben Domsics Mátyás vizitája alkalmából ugyancsak Szentlőrincen Jesik 
János ludimagiszter neve került a jegyzőkönyvbe. Az 1738-as vizitén pedig Vipi 
József ludimagiszter szerepel Szentlőrincen.

Ezekből a jegyzőkönyvekből — sajnos — nem derül ki, hogy a nevezett is
kolamesterek hol működtek. Segítségünkre van azonban a szentlőrinci plébánia 
anyakönyve, amelyet 1720. augusztus 1 óta vezetnek. Ebben Szebelébi György 
és Kordi Ilona házaspár neve keresztszülőként ismételten megtalálható. (1722- 
ben például Helesfa 18 újszülöttje közül négy gyermeknél is.) Szebelébi György 
mint házassági tanú is szerepel. Két alkalommal helesfai párnál, egyszer pedig 
egy dinnyeberki leánynál, akit egy leszerelt katona vett el. Szebelébi ludima
giszter nevét legelőször 1721. jan. 15-én olvashatjuk. Az utolsó bejegyzés a kö
vetkező: „Anno Domini 1724. Die 4 Maij obijt Georgij ludimagistri Uxor in He
lesfa nomine Helena 40 annor.” (1724. máj. 7-én Helesfán meghalt Róna, 
György ludimagiszter felesége, 40 éves.) Szebelébi ezek szerint Helesfán műkö
dött, és nem Szentlőrincen, mint ahogy az irodalom (Brüsztle: Recensio) eddig 
nyilvántartja.
I Jesik János ludimagiszter neve szintén megtalálható az anyakönyvben. Az 
első bejegyzés dátuma 1725. nov. 4, az utolsó bejegyzésé 1729. május 8. Mind
annyiszor Cserdi, Helesfa és Dinnyeberki a működési helye. 1726. december 28- 
án például 5 helesfai gyermeket ő keresztel meg. Nyilván nem mertek Szentlő- 
rincre menni a nagy hideg miatt. — Az 1729. május 21-i kánoni látogatást kö
vetően valószínűleg felbontották a szerződést, mert nevével többé nem találko
zunk az anyakönyvben. De lássuk a Domsics vizita idevonatkozó szövegét! 
„Jesik János tanító 24 éves, szláv (tót), magyarul és latinul tud, elvégezte a ré- 
tori (szónoklati) osztályt, írása olvasható, de az ifjúságot nem tanítja és a pá
ronként járó 10 dénárt sem kapja meg. A lakosoknak meghagyták, hogy az il
letéket fizessék meg (különben jön a végrehajtás!) és a gyermekeket küldjék
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iskolába, mert a tanítónak különben egy forint és 6 dénár bírságot kell fizet
niük.” (Merényi: Domsics Mátyás egyházlátogatása).

1729 őszén új név, Kantorus Ferenc, (valószínűleg Kántor Ferenc) tűnik fel 
a helesfai ludimagiszterek sorában. Két télen át taníthatott Helesfán, és 1731 
nyarán halhatott meg (E részben mintegy 3 hónap anyaga hiányzik az anya
könyvből.) 1731 tavaszán szerepel utoljára, és még ez évben feltűnik Vipi Jó
zsef. 1740. február 13-án hal meg „Kanturus Ferencnek, az egykori helesfai 
ludimagisztemek özvegye, mintegy 45 éves, aki azelőtt Helesfán lakott” — írja 
az anyakönyv.

Vipi József nevét mintegy 80 alkalommal olvassuk az anyakönyvben. A 
bejegyzések szerint mintegy 50 helesfai gyermek keresztapja! Az utolsó bejegy
zés dátuma 1746. december 16. Valószínűleg nem volt családos ember, és nem 
is itt halt meg. Az anyakönyvi bejegyzések statisztikája amellett szól, hogy He
lesfán és nem Szentlőrincen működött, mint ahogy ezt Brüsztle állítja.

Valentovics László ludimagiszter nevét 1747. március 17-es dátummal ol
vassuk először. Lássuk a bejegyzést! „Helesfán született József, Valentovics 
László ludimagiszter és Erdei Klára fia. Keresztszülők: Horváth Dániel földes
úr és neje Pavics Katalin.” Nevével az 1748. június 25-i bejegyzésnél találko
zunk utoljára.

Király András ludimagiszter nevét mindössze két alkalommal találjuk az 
anyakönyvben, nevezetesen 1749. aug. 31-én és ugyanezen év november 11-én. 
I A Sánta József írásában említett 1756-os javadalmi jegyzőkönyv keltének 
évében a helesfai tanító Náray Imre volt. 1750. február 24-én kötött házassá
got: „nemes Náray Imre 'helesfay ludimagiszter és megyefalvi nemes Radicso- 
vics Anna. Tanúk: Tekintetes Horváth Dániel földesúr és Erdődi András ura
dalmi provizor.” Gyermekei: 1753-ban Ignác, 1754-ben Teréz, 1755-ben János. 
Nevével 1757-ben találkozunk utoljára.

1758 őszétől 1761 tavaszáig Horváth János a helesfai ludimagiszter, 1761 
őszétől 1762 őszéig nem találunk adatot. Mindenesetre nem valószínű, hogy az 
akkor már 40 éve működő helesfai oktatás megszakadt volna.

1762 telétől 14 éven keresztül Gőgös István Alajos (felesége Tótt Erzsébet) 
a helesfai ludimagiszter. Vele jutottunk el a Ratio Educationis kiadásának évé
hez.

Szentlőrincen 1738-ig biztosan nem működött ludimagiszter. Az 1757-es 
Canonica Visitatio jegyzőkönyvében már megtaláljuk a szentlőrinci ludimagisz- 
tert is. Ez Szakmári János, aki a halottak anyakönyvének feljegyzése szerint 
1759. dec. 16-án halt meg. E bejegyzés szövege: „ . . .  Szakmári János, (8 évig az 
iskola ludirektora), minden kötelességét pontosan teljesítő tanító, 60 év es ...”

Egy elődjét találhatjuk meg az anyakönyvben, az 1749 tavaszától 3 éven 
át működő Kőszegi Józsefet. — Szakmári utódja pedig a mintegy 40 éven át 
Szentlőrincen munkálkodó Vég György.

Mivel magyarázható, hogy Helesfán előbb működött ludimagiszter mint 
Szentlőrincen?

Szentlőrinc csak a XVIII. század második évtizedében fejlődött jelentős te
lepüléssé, mint a Breüner (Preyner) birtok központja. Özv. Kőnigssegh grófnő 
1720-ban, a templom felépítése után biztosított a plébánia részére megfelelő há
zat — Helesfa viszont a török uralom végéig lakott helység, a felszabadító há
borúk rombolását igen hamar kiheverte, és már a XVII. század legvégén a kör
nyék legnépesebb falva. 1710 táján itt lakik a Breüner birtok papja. A plébánia 
átkerül ugyan Szentlőrincre, de a három közeli népes falu — Cserdi, Helesfa,
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Dinnyeberki — és a Helesfán még a török időkből fennálló templom — részben 
a pap helyettesítésére is — indokolta a ludimagiszteri állás fenntartását. A ká
noni látogatások jegyzőkönyvében nem téves adat tehát a ludimagiszterekről 
szóló híradás. Szebelébi, Jesik és Vipi valóban a szentlőrinci plébánia ludima- 
glszterei voltak, működési helyük azonban Belesfa volt.
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