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SETA ES MEDITÁCIÓ

A  kényes őszi nap mindenhová elér.
Ennyi fény, ennyi fény! Ez  már a fény utolja. 
Rezgő fényoszlop a jegenye, óvatos 
forrás iparkodik lábánál, hangja sincs.

A  koporsóra itt nem gondol senki; halhatatlan 
hittel építi házát, erődíti és béleli.
Gyanútlan sétáló, számat tátom minduntalan.

Ifjúkoromban váltig undorodtam-, 
kaloda-város, börtön-város, sivatag-város.
Nagyon sajnáltam magam érte.

Ház nőtt az üres telkeken, a dombokon, a réteken. 
A  bulgárkertek salátái, káposztái, zöldségei 
házakká változtak s ahol a labdát rúgtuk, a 
gyakorlótér roppant gyep-négyszöge.

A  hűtlen bűnhődik: a régit sem felejtheti, 
az is benne van, ami nincs, 
az is benne van, ami van; 
most a hűnél hűbbnek kell lennie.

Nagy kerekes-hidak, piaci bódék, 
konflisok a Széchenyi téren, 
árkok, eperfák, öreg temető, 
fatelep, tehéncsorda, búzaföld, 
kanyargós ródlipálya-lejtök, 
madarak- és fák-napja, régi Tettye, 
kaszárnya-ablakok alatt komiszkenyérért 
siránkozó kölykök, vaskos beszédű, 
kopott lányok . .  .

Bennem van minden, ami nincs, 
s bennem van minden, ami van.

Ö bűvölő város, sokarcú
ha kérdeznék, nem tudnám, bogy milyen vagy.

Nyugalmak, zajok fészke,
kőszürke és levélzöld,
hegyen hivalkodó, völgyben rejtőzködő,
tegnapelőtti és holnaputáni,
makacs munkás, kéjjel lustálkodó,
öl-puha, aszkéta-rideg,
aggastyán-bölcs, kamasz-melldöngető:

ha kérdeznék, nem tudnám, hogy milyen vagy. 
N ekem ; a város mindörökre.

Ennyi fény, ennyi fény! Ez  már a fény utolja.
Az ősz kirakta foltjait a tájra, 
ö lében  viszi a Mecsek a télbe 
embereid és házaid.



G Ö N Y E I A N T A L

N ÉPM ŰVELÉSI FELA D A TO K , PRO BLÉM ÁK 
A  MÚZEUMI M UNKÁBAN

Figyelemre méltó jelenség, hogy a múzeumi kiállítások látogatottsága évről-évre 
növekszik. 1965 és 1967 között országosan 6 millió körül mozgott, míg 1968-ban egy
szerre 6 478 ooo-re emelkedett a látogatók száma, méghozzá úgy, hogy a múzeumok 
valamennyi típusában (országos, szak-, megyei, helyi múzeumok) egyenletes az emel
kedés és földrajzi területi megoszlásban is arányos. Sokféle összetevője van az évek 
óta tartó látogatószám növekedésnek. Itt csak a legfontosabbakra emlékezhetünk. 
A  kiállítások tartalma és megjelenítési színvonala az elmúlt 10 évben ugrásszerűen 
fejlődött. Különösképpen aláhúzandó az időszaki kiállítások színessége, amely újból 
a múzeumokba vonzza a látogatót. Az elemzéskor nem elhanyagolható körülmény a 
kibontakozó belföldi turizmus, amelynek szükségszerű velejárója a muzeális emlé
kekkel való ismerkedés. De idesorolható motiváció a honismereti kutatótevékenység, 
a műgyűjtés fellendülése, s különösen, hogy a közoktatás egyre tervszerűbben veszi 
igénybe a múzeumok nyújtotta élményszerű, vizuális szemléltető lehetőségeket. 
A  látogatólétszám emelkedés olyan kulturális körülmények között zajlik le, amikor 
több kulturális-művészeti területen -  főként a tömegkommunikáció hatásaként -  
átrendeződés megy végbe, a közönség száma és összetétele változóban van. Az emel
kedésnek nyilván határai vannak, pontosan nem látjuk a fejlődés ütemét, de folya
matossága a további lehetőségekre hívja fel a figyelmet.

Természetszerű, hogy a múzeumok 150-160  egységből álló hálózata más fajta 
szerepet játszik a népművelésben, mint a sokezer könyvtár, művelődési otthon, klub. 
A  múzeumok tevékenysége -  nem tekintve a sokféle tudományágra, amelyeket ben
nük művelnek, s arra a mérhetetlen nemzeti és internacionális jellegű kultúrkincsre, 
amelyet a kiállítások és a raktárak őriznek -  a többi intézménynél körülhatároltabb. 
Éppen ezért igen érdekes az az elemzés, amely az Országos Népművelési Konferen
ciát előkészítő egyik szakbizottságban készült, s amely a megyei népművelési irányítás 
négy szakmai góca között, a könyvtár, megyei kulturális központ és a színház mellett, 
a múzeumot említi meg. Ezért is különösen aktuális, -  mintegy elfogadva a bizalmat, 
— a jövőben alaposabban foglalkozni a múzeumok népművelési munkájával és az azt 
befolyásoló feltételekkel.

A  múzeumok tanácsi kezelésbe adása óta igen gyors fejlődésnek indult a múzeu
mokban folyó népművelési tevékenység. A  szerves kapcsolat folytán a múzeumok 
jobban beleilleszkedtek a megyék kulturális fejlődésébe. Részben ennek következ
ménye a vidéki időszaki kiállítások számának és színvonalának növekedése, az a sok
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féle új forma és módszer, amely ez idő alatt az intézményekben meghonosodott. Nem 
szabad azonban elfeledkezni arról, hogy mindenfajta kiállítási, népművelési munká
nak előfeltétele a múzeumi tevékenységben a kellően megalapozott tudományos kuta
tás, az eredmények publikálása, ellenőrzése és csak ezt követi a kiállítás, az ismeretter
jesztés. E  tekintetben is hozott újat a tanácsi irányítás, emelkedett a tudományos kiad
ványoknak a száma, jó néhány megyei múzeumi évkönyv nemzetközileg számontartott 
kiadvánnyá nőtte ki magát. A  tudományos munka és a népművelési munka iránti igé
nyek fokozódása ösztönzőleg hatott a vidéki múzeumi dolgozókra, új lehetőségek 
nyíltak előttük. Ugyanakkor azonban növekedett a megterhelésük is. Ez részben a 
megnövekedett munkavolumenből származik, részben abból az egyszerű technikai ok
ból, hogy az intézmények száma és főként a múzeumba begyűjtött tárgyak száma is 
gyorsan fejlődött. Az utóbbi időszakban a muzeológusok szakmai találkozóin viták 
zajlottak le arról, hogy milyen legyen a tudományos és a népművelési munka közötti 
helyes arány. Ügy érezzük, hogy a két munka közötti szembeállítást még a kérdés 
feltevésében is kerülni kell, mert a múzeumban e két fő tevékenységi forma csak egy
mással összhangban létezhet. A  viták egyik alapvető oka az, hogy jelenleg a vidéki 
múzeumokban dolgozó muzeológus szaklétszám objektíve kevés a megnövekedett 
tudományos és népművelési feladatok ellátására. A  vidéki múzeumok tevékenysége 
sokkal sokoldalúbbá vált, de pl. kevés a néprajzos szakember, feltétlenül fejlesztenünk 
kell a legújabbkori történeti muzeológiával foglalkozók számát, az utolsó években 
sajnos alig fejlődött a vidéki múzeumokban a természettudományi múzeológia, egyes 
helyeken még vissza is fejlődött, a régészek tevékenysége elsősorban a leletmentésre 
irányult, s kevés az idő az önálló régészeti feladatok megoldására, s lehetne még 
több példát felhozni. A  népművelési munka továbbfejlesztése megköveteli a követ
kező ötéves tervben a szakmuzeológus-létszám növelését, ezzel kapcsolatban a mu- 
zeológiai tudományos munka erősítését. E  mellett a múzeumokban folyó népművelő 
munka néhány sajátossága azt is szükségessé teszi, hogy külföldi múzeumokhoz ha
sonló módon a múzeumi népművelési munka összehangolására, irányítására, más 
szervekkel való együttműködés elősegítésére önálló, a múzeumi népművelést főbiva- 
tásként végző munkatársakat is kiképezzünk és munkábaállítsunk.

A  múzeumi népművelés fő formája a kiállítás. A  múzeumi kiállítás-politika te
rületén szintén újabb vizsgálódásokra van szükség. Jelenleg a múzeumi állandó kiál
lítások 8-IO évre készülnek. Ennek fő oka anyagi természetű. A  tapasztalati adatok 
arra mutatnak, hogy kb. 5-6 esztendő alatt „kifutják”  magukat az állandó kiállítá
sok és sok helyen -  főként a nagyobb látogatottságú intézményeknél technikailag is 
elhasználódnak. A  múzeumi dolgozók gondosságát dicséri, hogy sokszor régi kiállí
tások is igen jó állapotban megőrződnek hosszú éveken keresztül. A  tartalmi vonzási 
idő határai mellett, figyelembe kell vennünk az installáció erkölcsi kopását is. A  kö
zönség egyre igényesebb, vonzódik a modernhez, a széphez, az újhoz. Az állandó 
közönség kapcsolódását a múzeumokhoz -  a statisztikai adatok bizonyítják ezt -  fő
ként az időszaki kiállítások biztosítják. Itt természetesen eltekintünk a látogatóknak 
attól a körétől, akik mint új látogatók jelentkeznek intézményeinkben. Éppen a nép
művelési közönségszervezési szempontok indokolják, hogy egy-egy állandó kiállítás 
megtervezésénél a jövőben fokozottabb figyelmet fordítsunk a kiállítás fő témájához 
kapcsolódó, azt mintegy kiegészítő időszaki kiállítások programjának kialakítására. 
Ezzel párhuzamosan azt is figyelembe kell venni, hogy időszakosan a régebbi, ke
vésbé érdekes és értékes anyagokat újabb, frissebb, értékesebb anyagokkal cseréljük 
ki.

A belső és külső idegenforgalom, úgy gondoljuk, alapvetően befolyásolja az ál
landó kiállítások tartalmát is. A  múzeumok fejlődésének történetében volt és van is 
-  és bizonyos mértékben a jövőben is lesz -  olyan törekvés, hogy az adott terület fej
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lődését a maga teljességében mutassa be a lakosságnak. Ez egy kicsit azt eredmé
nyezte pl. a helytörténeti kiállítások vonatkozásában, hogy a dunántúli megyék hely- 
történeti kiállításai sok hasonlóságot mutatnak, mind megannyi kis „Nemzeti Mú
zeum” . Ezzel nem szeretném lebecsülni a kiállításokat, amelyek színvonalukkal, tu
dományos megalapozottságukkal méltán vívják ki az idelátogató hazai és külföldi 
szakemberek, turisták elismerését. Az új helyzetben azonban -  a korábbi és helyi 
szükségletek tiszteletben tartásával -  figyelmet kell fordítanunk arra, hogy az ország 
különböző területein meglátogatható kiállítások nyújtsanak sajátos, specifikus él
ményeket, olyat, amivel a látogató csak ott találkozhat. Ezért nagyon figyelemreméltó 
pl., hogy a hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum a korábbi igen szép régészeti 
kiállítás helyén most nem egy általános régészeti kiállítás megnyitását tervezi, ha
nem a neolitikum művészetét kívánja bemutatni, amelyben gyűjteménye erős. Ehhez 
hasonló módon más szakágakban is van lehetőség kezdeményezésre. Magunk részéről 
pl. igen helyesnek és szükségesnek érezzük azokat a fáradozásokat, anyagi áldozato
kat, amelyeket a Baranya Megyei Tanács hoz egy jelentős magyar képzőművészeti 
gyűjtemény létrehozása érdekében. A  budapesti Nemzeti Galéria mellett hovatovább 
Pécs lesz az a második magyar képzőművészeti múzeumi kiállítási centrum, ahol a 
magyar képzőművészet utolsó fél évszázadát legteljesebben meg lehet ismerni. Ha
sonló célt szolgálnak a négy nagy tájegységben létrehozandó szabadtéri falumúzeumok, 
amelyek közül a zalaegerszegi igen magas színvonalon reprezentálja ezt a jó ügyet.

A  kiállításoknál még néhány kérdésre figyelmet kellene fordítanunk a népmű
velési hatékonyság fokozása érdekében. Több külföldi országban igen hatékony ku
tatásokat folytatnak a kiállításrendezés módszertani kérdéseinek megoldása érdeké
ben. Sajnos nálunk e kérdéssel még kevesen foglalkoznak. Minden kiállításnál, nem
csak a tartalomban, hanem a megformálásban, szerkesztésben, művészi kivitelezés
ben sokféle szempontot kell érvényesíteni. Ma még -  részben anyagi okokból -  rit
kán vállalkozunk olyan kiállítások rendezésére, amelyek kifejezetten az ifjúság neve- 
lésének-oktatásának célját szolgálják. A  komplex témafeldolgozások, amelyek szin
tén nevelési szempontokat vesznek figyelembe, elég ritka jelenségek a kiállítási tema
tikában. Szolnok megyében érdekes kezdeményezés indult el az elmúlt évben, hogy az 
emberi élet egyes korszakait mutassák be mindazokkal a lehetőségekkel, amelyekkel 
egy múzeum rendelkezik. Ugyancsak fejleszteni kell módszertani szempontból kiállí
tási technikánkat is, mert jelentős szerepe van abban, hogy a kiállítások mondaniva
lójára, legkiemelkedőbb tárgyaira a figyelmet ráirányítsa. E  téren a legnagyobb hiá
nyosság a világítástechnikának nem kielégítő szintje.

Nevelési-módszertani szempontból analízis alá kell vennünk a múzeumokban 
megrendezésre kerülő képzőművészeti kiállításokat is. Számos intézmény kezdi kiala
kítani a maga sajátos képzőművészeti kiállítási profilját. Ezek egyike-másika talán 
még további finomításra szorul, olykor vitatható is, de a profilalkotás szándéka tulaj
donképpen helyes. Az évente megrendezett, mintegy 600 időszaki kiállítás közül leg
alább 300, vagy annál több, képzőművészeti jellegű.E kiállításoknak nagy szerepe 
van a képzőművészeti közízlés fejlesztésében. A  múzeumoknak éppen ezért arra is 
figyelemmel kell lenniök, hogy az emberek egy része a képzőművészettel éppen e kiál
lításokon keresztül kerül szemtől szembe. A  képzőművészeti kiállítások tematikájá
nak és színvonalának hellyel-közzel tapasztalható egyoldalúsága, olykor másodlagos- 
sága érzékenyen érintheti az emberek, főként a fiatalok ízlésvilágának alakulását. 
Ezért is indokolt a képzőművészeti kiállítások tervének nagyobb távlatokban való föl
vázolása. Ez lehetővé teszi azt, hogy a képzőművészeti ízlésfejlesztésben nagy szere
pet játszó ismeretterjesztő és népművelési intézmények saját programjukat össze
hangolják a szemléltetésnek múzeumok által nyújtott lehetőségeivel. Több dicséretes
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példát lehetne felhozni. A  Magyar Nemzeti Galériának igen szoros együttműködése 
alakult ki több vidéki múzeummal éppen ennek a szempontnak a figyelembevételével.

A  kiállítások tartalmának gazdagítása és főként egyes nagyobb tájegységek egy
séges bemutatása erőteljesen követeli több megye összefogását és együttműködését. 
A  közös bemutatkozás olyan, eddig kiaknázatlan lehetőségeket biztosít, ami egy-egy 
vidéki kiállítást országos jelentőségű kulturális eseménnyé tehet. Ezek között említ
hetnénk olyan rendezvényt is, mint pl. a Dél-Alföldi festők tárlata, a pécsi Kerámia 
Biennálé, vagy a miskolci Grafikai Biennálé, -  bár ezek ebben a vonatkozásban nem 
teljesen tipikusak. Talán két más példával jobban rá lehetne mutatni az ilyen kezde
ményezések jelentőségére: a székesfehérvári múzeum a Néprajzi Múzeum és más 
múzeumok segítségével „Festett táblák 1526-1825”  címmel rendezett az év elején 
kiállítást, amely első ízben vállalkozott, eddig csak a szakemberek által ismert, de 
azok által sem ilyen gazdagságban feltárt szinten és megjelenítésben, a népművészet 
egy sajátos impozáns ágának a bemutatására. A  kiállítást méltán többször meg kellett 
hosszabbítani és bekerült a Nemzetközi Művészettörténeti Kongresszus programjába 
is. Szeptember elején rendezte meg Győr-Sopron és Vas megye Sopronban „Nyugat- 
Magyarország könyvművészeti kiállítását” , amely Szombathelyen és Győrben is be
mutatásra kerül. A  kiállítás a művészetek egy sajátos ágát mutatja be és nyugodtan 
lehet mondani, hogy ilyen kiállítást csak a két megye és a megyében működő külön
féle intézmények, múzeumok, könyvtárak, levéltárak, egyházi intézmények összefo
gásával lehetett és elsősorban csak itt megvalósítani.

Egyéb kérdések közül meg kell említenünk a népművelésnek igen gyorsan fej
lődő, szép ágazatát, a honismereti mozgalmat. Nyilván e munkának egyik bázisa lehet 
a múzeum is. Kevéssé foglalkoztunk még e kérdéssel, ezért 1970-ben, úgy gondoljuk, 
szakmai tanácskozáson kell tisztáznunk feladatainkat. A  honismereti munkához is 
kapcsolódik az a probléma, amely szorosan kapcsolódik a korszerű művelődés foga
lomköréhez. Ezt az emberek technikai műveltségi szintje emelésében szoktuk meg
határozni. A  múzeumok sajátos módon a technika-történeti emlékek, az ipartörténeti 
emlékek gyűjtésével járulhatnak hozzá e feladat megoldásához. Sajnos ezideig nem 
volt elég energiánk a feladattal foglalkozni, kivéve néhány múzeumi szervezetet, ahol 
a  helyi sajátosságok és lehetőségek a feladat megoldását már korábban napirendre 
tűzték. Ügy tudományos, mint népművelési szempontból a közeljövő feladata a to
vábbi lépések megtétele.

Végezetül még egyszer vissza kell térnünk a látogatószám alakulásához. Mint az 
ismeretes, 1968 elején rendelkezés szabályozta a múzeumi belépőjegyek árát. Másfél 
évre visszatekintve nyugodt lélekkel elmondhatjuk, hogy a csekély mértékű árvál
tozás nem befolyásolta a múzeumok látogatottságát, hisz ez idő alatt nagymértékű 
látógatószám-emelkedés következett be. Az ország előtt álló művelődési követelmé
nyek azonban mégis további intézkedéseket sürgetnek annak érdekében, hogy újabb 
és újabb rétegek számára tegyük közkinccsé a kultúrának azt a szektorát, amelyet a 
múzeumi kiállítások képviselnek. Ezért foglalkozunk egy olyan minisztériumi rendel
kezés előkészítésével, amely 1970. január i-től elősegítené meghatározott társadalmi 
rétegek múzeumi látogatását. Az előzetes elképzelések szerint nagy nemzeti ünne
peinken (március 15., március 21., április 4., május 1., augusztus 20., november 7.), 
valamint minden hónap első szombatján, -  esetleg első és harmadik szombatján - ,  
mindenki számára ingyenessé tennénk a múzeumlátogatást. A  nemzeti ünnepek alkal
mából az ingyenes belépés biztosítását külön indokolni nem szükséges. A  havi egy 
vagy két szombati ingyenes nyitvatartás összefügg azzal, hogy a kormány fokozatosan 
lehetővé teszi az ötnapos munkahétre való áttérést és ezzel is szeretnénk a növekvő 
szabad idő hasznos eltöltéséhez hozzájárulni. Mindemellett biztosítani szeretnénk,
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hogy a tanulóifjúság (általános és középiskolások, ipari tanulók) tanári vezetésselr 
csoportosan, (tanulmányi kirándulások alkalmával, a tanterv kiegészítéseként) szin
tén díjmentesen és minél nagyobb számban látogassa kiállításainkat.

Bár az előzőkben többféle problémát és hiányosságot említettünk, mégis a tel
jesség kedvéért hozzá kell tenni azt, hogy a hozzánk látogató külföldi múzeumi szak
emberek, közéleti személyiségek -  akár nyugatról, akár a testvéri országokból érkez
nek -  mindig nagy elismeréssel szólnak a magyar múzeumi kiállítások korszerűségé
ről, modern megformálásáról s a múzeumokban folyó népművelési tevékenység haté
konyságáról. Különösen meglepi őket a vidéki kiállításoknak a fővárosi kiállítások
kal teljesen egyenrangú színvonala. S valóban, saját tapasztalataink is azt bizonyít
ják, hogy nincs okunk szégyenkezni. Ezek az eredmények elsősorban a magyar nép
művelők és muzeológusok leleményességét, tudományos felkészültségét, modem 
szemléletmódját és a közéleti problémák iránti érzékenységét dicsérik.
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O K T A T Á S  —  N E V E L É S

MALIK LÁSZLÓ

A  TÖ RTÉN ELEM O KTATÁ S ÉS A  MÚZEUM

Az általános iskolai és középiskolai szakmódszertanok külön fejezetben tárgyal
ják a történelemoktatás és a múzeumok kapcsolatát. Útmutatásokat adnak a múzeum- 
látogatások előkészítésére, lebonyolítására, a látogatások utáni értékelésekre.

Mégis, mikor az ember elmegy a múzeumokba, ott legtöbb esetben érdekte
lenül sétálgató diákcsoportokat találhat. Ilyen diákcsoportok láttán a külső szemlé
lőnek az az érzése támad, hogy ezeket a szegény gyerekeket ideterelték kísérőik jóhi
szeműen, jóakarattal az előre nem látható eredmény sejtése nélkül. Az ilyenfajta 
múzeumlátogatásoknak nem sok haszna van.

Éppen ezért a múzeumlátogatást izgalmassá kell tenni, olyan légkört kell te
remteni történelemórán és azon kívül, hogy tanulóink értelmileg és érzelmileg vár
ják ezt a látogatást; a tanárnak pedig arra kell ügyelnie, hogy az elkövetkező látoga
tásnak oktatási, nevelési szempontból maximális haszna legyen.

Ezt megvalósítani nem egyszerű dolog. Hosszú, szívós nevelőmunka szükséges 
ahhoz, hogy egy iskolában, egy községben olyan légkör teremtődjön ,amely élettelivé 
teheti a történelem-oktatást.

Az alábbiakban több mint másfél évtizedes ilyen irányú munkánkról számolok 
be röviden.

Ennek a munkának irányítója általában a történelemtanár. Ha a tanár csak a tör
ténelemórák tananyagszerű megtartására törekednék, nem szolgálná megfelelően tan
tárgya nevelési célkitűzéseit. Bár a tanóra az oktatás és nevelés legfontosabb alkal
ma, mégis kevés az említett légkör létrehozására. A  történelemóra és a múzeumláto
gatások megszervezésének módszereivel itt nem akarok foglalkozni, mivel azok az 
adott tárgy szakmódszertanából ismertek. Itt csak arról a többletről akarok írni, 
amelyek zömmel órán kívül történnek, de be kell hogy törjenek a történelem órára, 
élettelivé kell tenniük azt, az órán folyó munkának vissza kell hatnia az órán kívüli 
munkára szinte annyira, hogy ne lehessen a kettőt egymástól elválasztani. Ha ez meg
valósul, a múzeumokkal való kapcsolat evidenssé válik.

A  bolyi történelemtanárok foglalkoznak helytörténeti kutatásokkal. Ennek a 
munkának köszönhető, hogy ma már elkészült a község monográfiája, napjainkban a 
gyűjtött vagy rögzített anyag rendezése folyik. Nincs olyan korszaka népünk történeté
nek, amely mellett országos történeti keretben fel ne tudnánk villantani a helyi vonat
kozásokat. E  munka során kerültünk személyes ismeretségbe pesti, pécsi, mohácsi 
múzeumvezetőkkel, muzeológusokkal. És ez a kapcsolat -  amint azt az alábbiakból 
látni fogjuk -  nemcsak az iskolai munkának vált hasznára, hanem a múzeumoknak is.



Nehezen képzelhető el igazán termékeny múzeumi kutatómunka szerteágazó helyi 
kapcsolatok nélkül.

Megismertük a megyei és a járási múzeumok anyagát, köztük a bolyi leleteket. 
Nemcsak a kiállított anyagra koncentráltak, hanem a raktárban levőkre is.

17 évvel ezelőtt hoztuk létre általános iskolai tanulókból a történelmi szakkört. 
Ez a szakkör a későbbiek folyamán régészeti szakkör, az utóbbi években honismereti 
szakkör néven szerepelt. Az első két évben csak iskolai szakkörként dolgoztunk. 
Megindult a régészeti tárgyi emlékek gyűjtése is. Szántások, építkezések, sírásások 
közben előkerült kultúrmaradványokat gyűjtöttek össze tanulóink. Azonnal kapcso
latba léptünk a mohácsi múzeummal, amely az összegyűjtött értékesebb tárgyak vé
detté nyilvánítása iránt intézkedett. Így megszületett a múzeumi kapcsolat. Hivatásos 
régészek kezdtek járni hozzánk Bolyba, hogy a gyűjtött anyag korbahelyezését el
végezzék. Két év után önálló kiállítást rendeztünk a bolyi Művelődési Házban Boly 
történetének általunk gyűjtött régészeti és néprajzi emlékeiből. Ezután az általános 
iskolában kaptunk külön termet állandó kiállításunk számára. Az állandó kiállítás 
addig létezett, míg a kiállítási teremre is szükség lett osztályterem céljaira. Ekkor a 
gyűjtött anyagot, több mint 120 tárgyat, átadtuk a mohácsi múzeumnak. Számunkra 
csak egy szekrény anyag maradt meg olyan válogatásban, hogy községünk történeté
nek minden korszakát egy-egy jellemző régészeti anyaggal demonstrálhassuk.

Ebben az időben történt, hogy iskolai szakkörünk mellett a helyi művelődési 
házban felnőtt szakkör is létrejött. Ez a két kör szorosan együtt dolgozott egymással, 
vezetője is ugyanaz a személy volt.

Azonkívül hogy konkrét tárgyakkal gazdagítottuk a mohácsi és a pécsi múzeu
mokat, segítségére voltunk a megyei múzeumnak a helyi lelőhelyek felkutatásában. 
Mi fedeztük fel a „Hohl” pincesor mögött lévő bronzkori urnatemetőt, mi rögzítettük 
a bolyi római castellum pontos helyét, mi hívtuk fel a figyelmét a megyei múzeumnak 
a községünkhöz tartozó „Sziebert” -puszta melletti kora-avarkori temetőre. A  mi ta
nulóink mentették meg a tudományos élet számára a Kántorréti útépítésnél előkerült 
pogány magyar harcos sírját. A  mi tanulóink találtak rá ugyancsak a Kántorréten hat 
Árpád-kori edényégető kemencére. Múzeológus szakemberekkel történt határbejárá
sunk kapcsán együtt oldottuk meg a Bolyt először említő, I. László által 1093-ban ki
adott oklevél (Zichy I. 1.) problémáit, tanulóink találtak rá egyik padláson a „Proto- 
cullum currentalis oppidi Bolly; pro annos 1804-18 12 .”  címiratú magyar nyelvű, 
kézzel írott könyvekre, melyeket helyi feldolgozás után a mohácsi múzeumnak ado
mányoztunk . . .  stb.

Megjegyzem, soha nem ástunk leletek után, a mi munkánk a felfedezésre, az 
építkezéseknél előkerült leletek megmentésére és azok jelentésére terjedt ki. A  föld 
általunk való bolygatása, szakértelem híján, csak káros következményekkel járt volna.

Nevelőmunkának viszont izgalmas aktusai voltak az ásatáslátogatások. Hosszú 
sorokban indultak tanítványaink kerékpárral, a sátorhelyi csatatéri ásatásokhoz. 
Meghatódva szemlélték a tömegsírokat, nemzetünk történetének egyik sorsdöntő 
eseménye tragikus maradványait. Ott voltak a bólyi avar-kori temető feltárásánál 
szinte napról-napra. Látták a földből lassan kibontakozó előkelő avarok gazdag sír
mellékleteit, látták a rabszolgák szegényes temetkezési helyeit, kezeiket dörzsölve, 
kerekre nyitott szemmel lesték a földtakarójukat lassan levető X II-X H I. századi 
edényégető kemencéket.

Nemcsak mi „adtunk” a múzeumoknak, hanem a múzeumok is nekünk. Mú
zeumlátogatásaink alkalmával minden esetben szakvezetőt kaptunk, múzeumi szak
emberek jöttek ki hozzánk és előadásokat tartottak a felnőttek és az ifjúság számára. 
Amikor községünk fennállásának 870 éves jubileumát ünnepeltük, a pécsi és amohá- 
csi múzeumokból hoztuk ki a bolyi leleteket, és a helyi Művelődési Házban kiállítást
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rendeztünk a község szinte egész történetét reprezentáló anyagból. A  kiállításra ke
rülő anyag elhelyezésére szolgáló szekrényeket, tárlókat is a Janus Pannonius Mú
zeum bocsátotta rendelkezésünkre. A  szakszerű elhelyezést két muzeológus végezte 
teljesen díjtalanul. A  Magyar Nemzeti Múzeum régésze, Bökönyi Sándor kőkori 
eszközmásolatokat ajándékozott helyi gyűjteményünknek azért, mert tanulóink révén 
jutott egy régészeti szempontból érdekes állatcsontvázhoz, amit egy Árpád-kori 
edényégető kemencében leltek.

Tanulóink produktív történelmi kutató- és gyűjtőmunkával is foglalkoznak. A  
helytörténeti gyűjtött anyagokból grafikonokat, dolgozatokat készítenek. A legújabb 
idők népesedési, gazdasági, kulturális mutatóiból készült grafikonokat kiállításokon 
mutatják be a község lakosainak, a dolgozatokat pedig a szakközépiskola havonta 
megjelenő, „Mezőgép”  című stencilezett KISZ-tájékoztatójában közöljük.

A  dolgozatok közül pár:
Adalékok Dunaszekcső, Bár és Palotabozsok történetéhez. (Patay Vilmos II. o.)
II. Lajos király halálának körülményei dunaszekcsői népi hagyományokban. 

(Kutnyánszky István II. o.)
Az ösztönös zsellérmozgalmak Baranyában és Dél-Somogyban témakörből:
Hét falu betyárja. (Auth János II. o.)
A  páléi betyárcsárda. (Pavalics Imre III. o.)
A  KPM  és a Tanácsköztársaság megalakulásának 50. éves jubileuma kapcsán 

készült dolgozatokból:
Adalékok Boly munkásmozgalmi krónikájához. (Tencz Károly III. o.)
Egy vöröskatona visszaemlékezései a Tanácsköztársaság idejére. (Mészáros Fe

renc és Nagy László II. o.)
Egy bolyi szemtanú visszaemlékezései az 1918-as, 1919-es eseményekre. (Földes 

Zoltán II. o.)
Pécs-Baranya története az 1918-19-es pécsi újságok tükrében. (Tomanek G á

bor III. o.)
Komló és környéke a Tanácsköztársaság idején. (Nagy Lajos II. o.)
A  szerb és a magyar nacionalizmus összecsapása Drávatamásiban. (Golobics 

József II. o.)
Jóllehet, hogy ezek a dolgozatok nem tudományos értékűek, de a bennük sze

replő tények alapjai lehetnek a tudományos kutatásnak. Az idén és jövőre községünk 
és hazánk felszabadulásának 25. éves jubileuma kapcsán a negyed százados múlt ku
tatásával akarunk adalékokat gyűjteni községünk és megyénk történetéhez.

Hogy keretet adjak írásomnak, újra az elején elmondottakat villantom fel: 
. . .  „sok az unott arc a múzeumokban . . . ”

A  fentebb elmondottakkal -  természetesen más célok mellett -  arra törekszünk, 
hogy az iskolás gyermek és az iskolás koron túl lévő felnőtt élvezni tudja mindazt, 
amit a múzeumokban lát. A  leletmegtalálás öröme, a korbahelyezés izgalma, a szak
szerű ásatások megtekintése, az elemi szinten mozgó történetkutatás eredménye fö
lötti boldog érzés vezeti el — többek között — az embert ahhoz, hogy élvezni tudja a 
múzeumlátogatást, és hogy bizonyos fokú történelmi légkör uralkodjék az iskolában, 
a községben.

Az elmondottakat 17 éves munkánkból tallóztam. Az aktív „történész munká
ból”  általában a tanulóifjúság 10 -15 % -a  vette ki a részét. Könnyen lehetne több is, 
de elég ez, az ő produktív munkájuk, aktivitásuk elég az említett légkör kialakításá
hoz. Több tanuló aktivizálása csak akkor helyénvaló, ha más tárgyak tanárai nem 
törekednének tantárgyukkal kapcsolatos hasonló munkára. Vigyázni kell arra, hogy 
a tantárgyak közötti egyensúly meglegyen! Gondosan ügyelni kell arra is, hogy a 
helytörténeti munka ne eredményezzen ún. „templomtorony szemléletet”  az iskolá-
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ban. hanem a helytörténeti tényeket csak az egyetemes történelemmel szoros kapcso
latban lévő nemzeti történelem helyi részeként kell kezelni!

Felvetődik a kérdés, hogy jobb történelem osztályzatokban jelentkezik-e az 
ilyen munka? Általában igen, de nem feltétlenül. Az órákon, de főleg az érettségin 
a vizsgabizottság egy kihúzott tételhez tartozó tényanyagot és összefüggésrendszert 
vizsgál, az adott tárgyhoz kapcsolódó neveltségi szintet mérni nem tudja sok objektív 
és szubjektív tényező hiányában.

A  neveltségi szintről az élet vizsgáztat. Viszont ez nem baj, mivel: „Non scolae, 
séd vitae discimus!”

Az azonban biztos, hogy az ilyen irányú munkákban tevékenykedő tanuló az 
iskola elvégzése után is izgalommal szemléli a múzeumok kiállításait, belekapcsoló
dik lakóhelye kulturális és politikai életébe, szívesen olvas történelmi tárgyú regé
nyeket, ha munkája közben a múzeumokat érdeklő leletre bukkan, jelenti azt, figye
lemmel kíséri a volt iskolájában folyó ilyen irányú munkát. Erről nevelői gyakorla
tunk során több esetben meggyőződhettünk.

A  szocialista munkaiskola célkitűzéseit, a sokak számára elvont anyagot tartal
mazó történelem tantárgyon keresztül is így akartuk és akarjuk szolgálni iskolánkban 
és községünkben.
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B É R C Z Y N É  PILASZANOVICH IR ÉN

A MŰVÉSZETI E M LÉ K E K  SZEREPE 
AZ ESZTÉTIKAI N EVELÉSBEN

Mint a pécsi Művészeti Szakközépiskola művészettörténész tanára szeretnék a 
címben megjelölt problémával foglalkozni.

Az iskola speciális képzését és helyzetét csupán abból a szempontból szeretném 
érinteni, amennyiben pedagógiai munkám kereteként jelentkezik. A  tanulmány ta
pasztalatainak igazságait állításaim érdekében szűkítettem, a kutatási területet csak 
az iparművészeti tagozaton folytatott munkámra terjesztettem ki.

A  felvételi vizsgát nyert tanulók négy iparművészeti szakon (kerámia, ötvös, 
díszítő, szövő) folytatják tanulmányaikat. Az iskola szakjellegét biztosítják a rajz, a 
mintázó, ábrázoló geometriai órák tananyaga. A  négy év tanulmány befejezése után, 
a tanuló a közismereti tárgyakból érettségi vizsgát tesz, szakmai tárgyakból csak a 
választott iparművészeti szakágból tesz vizsgát, illetve szakmunkás bizonyítványt nyer 
két évi gyakorlattal. Az 1968-69-es tanévtől a művészettörténet tárgyat már az első 
osztályba is bevezették, mint közismereti tárgyat és az ebben az évfolyamban kezdő 
tanulók érettségire kötelezettek.

Az esztétikai nevelés érdekében, a művészettörténeti tanulmányok szükségessé
gét bizonyítja az is, hogy a műtárgynál elsődleges az emocionális hatás. Az érzelmek 
fontossága mellett azonban a serdülő túlértékelheti, ha nem hangsúlyozzuk az értelmi 
összefüggéseket, a történelem dialektikus logikáját, s a művészettörténet eligazító, 
tudatosító, támpont szerepét.

A  teljes feloldódást, elmélyült élményt csak olyan művészi emlék nyújthat, 
amely tartalmilag és formailag egyaránt tökéletes, harmonikus alkotás. Ezért a tör
ténelmi példák kiválasztásakor, szemléltetésekor olyan alkotásokra kell koncentrálni, 
amely a művészeti korok egyes szakaszaiban ugyanazt a művészi értéket képviseli a 
legpregnánsabban. Ez azonban nem jelenti azt, hogy esetleg nem problémamentesek, 
sőt a művészettörténeti kutatások eredményeit, a korízlés visszhangját feltétlen fel 
kell idézni. Az ilyen apró momentumok nemcsak a szép érzéki, konkrét megnyilvá
nulási, hanem azokat az emberi vonásokat, társadalmi szellemet is idézik, amelyben 
a mű fogant.

Az a tény, hogy a műalkotás létrehozásában értelem, érzelem, képzelet és akarat 
együtt lép színre, izgalmas vizsgálódási feladatokat nyújt. A  tanulók nagy szeretettel 
mélyednek el az ilyen jellegű feladatokban. Ezek a gyakorlatok akkor válnak valóban 
hasznossá, ha olyan alkotások esetében végezzük, amelyek az ember saját történelmi 
fejlődésének egy-egy etapját, egy-egy szakaszát képes megörökíteni művészi igazság-
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gal. Olyan élő valóságot kell teremteni a műalkotás elemzésével, amely a tanulóban 
elindít olyan folyamatokat, amelyet végigjárni már magának kell. Nem instrukciók 
és konkrét tények közvetlen felhasználásával, hanem mindezek leülepedett tudatá
ban. Kellő készség, majd megfelelő jártasság birtokában az ismeretek értékmérője 
és szabályozója további tevékenységében.

A  középiskola egyedi helyzetét nemcsak a képzés tárgyköre gazdagítja, hanem az 
is, hogy itt Pécsett, a több ezer éves múlttal rendelkező városban működik. Ez olyan 
tényező, amelyet nem lehet nem kihasználni. A  speciális művészi nevelés mellett így 
nyert tartalmat a szélesebb terjedelmű esztétikai nevelés. A  szűkebb pátria megis
mertetése érzelmileg motiváltabbá teszi az itt élőt, a kollégium, vagy szűk albérletek
ben lakó gyerekeket egyaránt. Élő történelem lesz a város, ha már tudnak a múlt 
nyelvén olvasni, s egy kő szépsége, egy kapualj meghitt íve, egy köztéri szobor térfor
máló ereje, a képtár gazdag anyaga emberréválásuk egyengetője. A  város emlékei 
szinte kényszerítő erőként sugallják a valóság esztétikai megismerését. Az iskola és a 
környezet személyiségformáló ereje képessé teszi a tanulót arra, hogy a valóság
hoz fűződő esztétikai megnyilvánulásai és viszonyai gazdag szellemi és érzelmi életet 
takarjon. A város adottsága és a Janus Pannonius.Múzeum intézményei kitűnő kiál
lítások keretén belül biztosítják ezt a nevelési feladatot.

Az óra negyvenöt perce azonban nem alkalmas nagy kitekintésre, és az idő 
rövidsége egyik tárgy rovására sem mehet. Helyesebb módszernek bizonyult, hogy 
az előző órán, az érdeklődést felkeltve öt-tíz perces „előzetes”  formájában az érin
tett tárgy egyedi értékeit, jelentőségét hangsúlyoztam. A  helyszínen a tanuló sze
mélyes meggyőződése, a már megismert egyetemes művészet keretében az általános 
jegyek -  általa levont, „megbízható”  összehasonlító értéket képviselnek. így a mű
vészetben megteremtődik az a kapcsolat, amely a tanulóban tudatosítja „a  minden 
összefügg mindennel”  elvet; ezt a tanuló maga bizonyítja az általa felismert közös 
vonásokkal. Távol tarthatjuk ezáltal azt a veszélyt, hogy a hazai művészetet „csak 
provinciálisnak”  bélyegezze. Erre, a serdülő korban lévő gyermeknél fokozott figye
lemmel kell ügyelni, hisz lázad minden ellen ami régi, tagad minden konvenciót. Kri
tikai érzéke már elég fejlett arra, hogy saját normákat állítson maga elé, de éppen 
kiforratlansága, olykor a következetlenség, vagy véletlenszerű motívumok miatt ha
mis szólamok befogadására fogékony, s hamis értékek mellett tör lándzsát.

Érdeklődése az új ismeret iránt rendkívüli módon megélénkül, s meghagyva a 
felfedezés örömét, a tanárnak ezt kell kihasználni. Szívesen vállalnak többletmunkát 
saját erőik próbatételére. Amikor egy-egy tanuló készül fel a helyi művészeti tárgy 
ismertetésére, akkor az osztályközösség előtt való szereplés, a vállalt munka becsülete, 
-  fontos tényezője lesz az egyén önalakításának és az egyén és közösség viszonyának 
kapcsolatában. Ezek a beszámolók természetesen tanári ellenőrzésre, felügyeletre 
szorulnak. A  tanulók a rendelkezésre álló tényanyagban gyakran elvesznek; az össze
függések levonása nem mindig sikeres. Mégis, e módszer egyszerűbb feladatoknál 
feltétlen szükséges.

Az óra szűk időtartama még előkészítéssel sem lehet mindig elegendő. A  tanórán 
kívüli megoldás a művészi emlékek csoportos megtekintése a magas napi, illetve heti 
óraszám mellett túlzott kívánság lenne. „A ki akar alapon”  pedig maga a tanár hát
ráltatná a kitűzött esztétikai nevelési célt, a helyi adottságok megismertetését. Marad 
az egyéni megtekintés és a közös megbeszélés lehetősége. Ilyenkor a legnehezebb val
lomásra bírni a tanulókat, s meggyőződni arról, hogy valóban megnézte-e a kiállítás 
anyagát. Tapasztalataim szerint csak jóképességű, negyedikes osztályban lehet ezt 
megcsinálni a gondolkodás fejlettsége, az absztrakt fogalmak alkalmazása, megfelelő 
előadói készség, szókincs, s megfigyelés birtokában. Máskülönben legjobb esetben is,
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csak passzív élményre degradálunk egy jelentős dolgot, az ember és műalkotás egy
másra találását. Ugyanakkor hangsúlyozottan, érett osztályokban a tanuló egyéni 
gondolkodásbeli sajátságainak fontos megnyilvánulása lehet; figyelmük akaratlagos 
koncentrálásra kényszerül a megfigyelés és előadás alkalmával egyaránt

Mielőtt a tananyagba épülő konkrét helyi emlékek közül említenék, szeretném 
felhívni a figyelmet arra, hogy az osztályfőnöki órák szabadon választott témái kivá
lóan alkalmasak a város nevezetességeinek feltérképezésére. Esetleg KlSZ-foglalko- 
zások keretén belül a város emlékeinek módszeres feldolgozása is lehetséges, bár ahol 
„Honismereti szakkör”  működik, vagy egyéb feladatok nem teszik lehetővé, -  a mű
vészeti emlékek feldolgozása, vetélkedők formájában is igen hasznos lehet.

Nézzünk egy-két kiragadott példát. A  római művészet kapcsán a Geisler Eta 
utcai ásatások; a korakeresztény művészet emlékeiként a trichorát és a Székesegyház 
altemplomát, a sírkamrák elhelyezkedését tekintjük meg. A  kőtár emlékei és rekonst
ruált megoldása a pompás románkori pécsi műhely színvonalát dicséri. A  reneszánsz 
pasztoforium, „a klasszikusan eklektikus” egymásra épülő Káptalan utca 2., a barokk 
és copf stílusú lakóházak (Gyógypedagógiai intézet, Nevelők Háza stb.) alig észre
vett, vagy megszokott utcaképi jelenségek -  elmúlt századok hírnökei lesznek. 
A  klasszicista Egyetemi Könyvtár, az eklektikus Dóm, a századvég díszes külsőbe 
burkolt szerény építészeti értéket hordozó bérházai, a napjainkban épült irodaházak 
is (Rét utca) megtekintésre kerülnek.

A  Modern Képtár anyaga lehetővé teszi, hogy huzamosan beépüljön a vizuális, 
esztétikai élmény kialakításához nélkülözhetetlen szemléltetésbe. A  képtár nemcsak 
negyedikes „tananyag” , amikor a téma, a huszadik század és a ma élő művészet. Az 
első osztály első rajzóráitól kezdve a kontaktus szinte állandó. Rajzórákon ugyanúgy 
alkalmat keresnek a képtár megtekintésére, mint ahogyan a művészettörténeti órákon 
az évekre lebontott tananyagot megelőzve szintén sor kerül. Ez leginkább akkor jogos, 
ha egy korábbi művészeti korban felvetett probléma megoldását a huszadik század 
adottságaiban is ki akarjuk mutatni, mint állandó műfaji, vagy emberi igazságot, mű
vészi alapállást. Másodsorban a művészettörténet nem holt dolgok története, s nem is 
szabad, hogy csak a történelmi távlat fedezékéből merjünk ítélni, újat vállalni. Tehát 
az állandó kontaktus a tanulók figyelmét fokozottan a képtár felé irányítja. így lett le
hetséges az is, hogy a Tanácsköztársaság ünnepi megemlékezésének sorába minden hi
valkodást kerülve, az első osztállyal „a proletár festők”  képeit néztük át. A  tanulók 
önmaguk bizonyították a tartalom és a forma egységét s az idevágó történelmi ismere
tek, a tisztázott elméleti fogalmak ha mégoly megtanult nyelvén is. Az évfordulók, 
egy-egy művész jubileuma, szintén ráirányíthatja a figyelmet egy-egy mester kiállított 
alkotására. A  képek, ha nem is maguk az életmű, de egyes korszakok eredményeként 
beható képelemzés alá vehetők. A  gyakori látogatás biztosítja, hogy a múzeum anyaga 
nem holt leltározott köztulajdon, hanem a gyermek személyiségének alakításában 
aktív tényező. A  minél több alkalom, minél több lehetőség apró szépségek felidézé
sére. Egyáltalán, a kiállítás anyagának gyakorlott áttekintésére, a szubjektív érték
mérő érzékeny, és precíz megbízhatóságához nélkülözhetetlen gyakorlat.

A  múzeum állagának megtekintése mellett rendszeresen fel kell hívni a figyelmet 
az időszakos kiállításokra és a művészettörténeti előadások meghallgatására. Ügyelni 
kell arra, hogy végső fokon a még nem tanult korok művészete csak úgy nyer értelmet 
az egyes kitekintésekkor, ha konkrétan kapcsolódik a megismert tényanyaghoz.

A  kritikák és a folyóiratok figyelemmel kísérése speciálisan a tárgy iránt érdek
lődő tanulóknál tapasztalható. Egy-egy anyagrészt érintő alapvető irodalommal azon
ban mindenkinek jelezni szoktam a probléma mélységét vagy széleskörűségét. Érde
mes megjegyezni, hogy ilyen alkalmakkor rendszeresen két-három tanuló legalább
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utánanéz a még csak nem is „ajánlott olvasmánynak” . Erről feltétlen be akar számolni 
az osztály közössége előtt, olykor még a szünetek rovására is. Az osztály megkülön
böztetett figyelemmel kíséri ilyenkor társa szereplését. Az irányítás és a rávezetés 
feladata igen fontos ténykedése a tárgyat tanító tanárnak.

Ez a kis összegezése gondolataimnak kétéves pedagógiai munkám tapasztalata, 
de valóban gyakorlati tapasztalata, egy nem is oly gyakorlott pedagógusnak. A mű
vészettörténeti tárgy szépsége és szeretete mellett a lassan összeálló tapasztalatok 
alapján szeretném, ha olyan ismereteket szereznének tanítványaim, amelyek egész éle
tük, esztétikai igényességük és vizuális kultúrájuk meghatározó alapja lenne.
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VASS A N N A

A JANUS PANNONIUS MÚZEUM 
TERM ÉSZETTU D O M ÁN YI K IÁ LLÍTÁ SA

A  természettudományi osztály állandó kiállítása „A  Mecsek hegység természeti 
képe” 1966. október i-én nyílott. Elkészültét több évi gyűjtő és feldolgozó munka 
előzte meg.

A  kiállítás három részből áll, amelyek egymással összefüggenek.
Az első terem a Mecsek hegység geológiáját, földtörténeti kialakulását mutatja 

be. A  kiállítás egyben szemléletesen bemutatja a hegység legjellemzőbb kőzeteit, 
amelyek egyúttal egy-egy földtörténeti korszaknak is képviselői és a falbaépített kő
zetek előtt mintegy nagyító alatt, bemutat a hasonló korú kőzetekből, az alapkőzetet 
alkotó ásványokból, valamint az illető korszakra jellemző őslénytani maradványok
ból néhány jellemző példányt.

A  legutolsó vitrin a Villány-hegység földtörténetét mutatja be röviden.
A  vitrinsorral szemben lévő falon a mecseki fekete kőszén történetét és területét 

mutatjuk be részletesebben. A  kőszéntelepes sorozat jellegzetes kifejlődését, a telepes 
sorozatból való furatmagok szemléltetik.

A  látogató a kiállításból megismerkedhetik a Mecsek hegység földtörténeti ki
alakulásával, legjellemzőbb kőzeteivel és ugyancsak legjellemzőbb őslénytani marad
ványaival.

A  következő terem a Mecsek hegység növényvilágával foglalkozik. Kapcsoló
dik a geológiai teremhez, amennyiben hegységünk jelenlegi növényvilága összefüggés
ben van annak geológiai kialakulásával és a klímaváltozásokkal. A  mészkő, a dolomit 
és a permi vörös homokkő, s a rajtuk kialakult talaj más és más növényzet kialaku
lását tették lehetővé. A  Mecsek hegység közelsége a mediterrán területekhez, vala
mint a klímaváltozások sajátos növényzet kialakulását eredményezték területünkön.

A  kiállítás első része a virágtalan növényekkel foglalkozik, külön kiemelve né
hány növénybetegséget okozó fajt, amelyeket részletesebben is ismertet.

A  Mecsek hegységben is élő virágtalan növények közül a vírusok, baktériumok, 
a moszatok, a gombák, a mohok és harasztok bemutatott példányai kerültek a terem
nek erre a bevezető részére. A  gombák nagy fajszámuk, változatos életmódjuk és 
nagy elterjedtségük folytán igen nagy gazdasági jelentőségű növények. A  kiállított 
anyag első része rövid áttekintést ad a termesztett növényeink gombabetegségeiről, 
valamint a penészgombák és az élesztőgombák stb. azon csoportjáról, amelyek gazda
ságilag fontosak, vagy amelyek gyógyszeralapanyagot adnak. Az alsó vitrinsorban 
termőhely szerinti csoportosításban láthatjuk a legfontosabb ehető és mérgező gom
bákat.
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A  növénytani kiállítási terem további részén a Mecsek hegység és környékének 
vegetáció-térképe és növénytakarója látható. A  főhelyet a Keleti- és Nyugati-Mecsek 
vegetáció-térképe foglalja el, s alatta a félkörben futó vitrinsorban láthatjuk az egyes 
erdőtársulások jellemző növényfajait. Az egyes vitrinrészek felett a megfelelő erdő
társulás rövid jellemzése tájékoztat a Mecsek egyes erdőtársulásairól, s a gombnyo
másra kigyúló megvilágítás mutatja a térképen a megfelelő erdőtársulás elterjedtsé
gét a Mecsek hegységben.

A  növénytani terem anyagából megismerheti a látogató a Mecsek hegység nö
vényvilágának, növénytakarójának legfontosabb képviselőit, azok elterjedését a Me
csek hegységben.

A  következő terem a Mecsek hegység állatvilágát mutatja be élőhelyek szerint. 
A  Mecsek hegység földrajzi fekvése, földtani alakulása, sajátos éghajlata és növény- 
takarójának változatossága, adja a magyarázatát annak, hogy a hegységünkben elter
jedt állatvilág fajszáma országos viszonylatban is kimagasló értéket ért el.

A  teremben bemutatott anyag a Mecsek hegység gerinces és gerinctelen állat
világát ismerteti. A  gerinces állatokat diorámákban, élőképszerűen, természetes kör
nyezetben, több vonásában jellemző erdőtársulásokban mutatjuk be.

A  haldioráma a Dunában, Drávában és a Mecsek-környék halastavaiban élő 
fajokból mutat be néhány közismert halfélét.

A  kétéltűek és a hüllők diorámája a Mecsekben előforduló fajok közül ismertet 
meg néhány jellegzetes állattal.

A  következő dioráma a nádasok, mocsarak és a halastavak fészkelő madaraiból 
mutat be néhányat.

A  Mecsek erdőit és ligeteit gazdag madárvilág népesíti be. A  fiatal bokros erdők 
és a ligetek madaraiból láthatunk néhányat a következő kis diorámában.

A  folyók és az állóvizek környékének, a rétek és szántóföldek határterületeinek 
gazdag a kisemlős élővilága. A  kisemlősök diorámájában ezekből láthatunk néhány 
jellegzetes példányt. Ebben a diorámában láthatjuk az ugyancsak mezőgazdasági terü
leteken élő fogolycsaládot is.

A  további három nagy dioráma a nagyemlősöket mutatja be.
A  Mecsek hegység kiterjedtebb sík- és dombvidéki erdőiben mindenütt él az őz. 

Az őzdioráma hegyvidéki erdős, bokros, kora őszi tájat ábrázol, benne az őzön kívül 
néhány olyan állatot is bemutatunk, amelyek ugyanolyan terepen élnek.

A  magyarországi szarvas, agancs- és testméretre Európában a legelsők közé tar
tozik. Hazai vonatkozásban Baranya, Tolna, Somogy és Zala megye állománya a leg
kiválóbb. A dioráma hegyvidéki, késő őszi tájat ábrázol, bükkerdővel. Az előtérben 
lévő tisztáson a szarvast, a környezetében a hasonló területen élő állatokat mutatunk 
be.

A  vaddisznó hazai nagyvadjaink között a leggyakoribb. Kedvelt tartózkodási 
helye a nedves talajú erdőség. Diorámánk télvégi erdőrészletet ábrázol a tölgyerdő
ben. A  dioráma közepén egy kan és egy koca, valamint oldalt egy kis malac látható, 
környezetükben néhány olyan állatfajjal, amelyek hasonló élőhelyen fordulnak elő.

Az állattani terem még a gerinctelen állatokat ismerteti meg a látogatókkal.
Az első fekvő tárlóban a szerves anyag körforgalma látható a természet háztar

tásában.
A  második fekvő tárló a rovarok szerepéről tájékoztat az erdőgazdaságban.
A  betegséget terjesztő rovarokkal foglalkozik a következő tárló anyaga.
A  legutolsó fekvő tárló a Mecsek hegység barlangjainak állatvilágát ismerteti.
Az állatvilág -  a fauna -  szorosan összefügg környezetével. A  kiállítás további 

része a gerinctelen állatok világából mutat be néhány jellegeztes példányt erdőtársu

18



lásonként és a vitrinen belül az erdőtársulások egymás felett elhelyezkedő szintjei 
szerinti csoportosításban.

Ez a rész bemutatja a „bokorerdő és lejtő sztyepprét” , a „mészkedvelő tölgye
sek” , a „cseres-tölgyesek” , a „gyertyános-tölgyesek”  valamint a „bükkösök”  gerinc
telen állatvilágát.

A látogató a kiállítás megtekintése nyomán képet kap a Mecsek hegység és kör
nyékének állatvilágáról, annak a környezettel való szoros kapcsolatáról.

A  kiállítás tehát a földtani fejlődésen, az állat- és növényvilág fokozatos kialaku
lásán, fejlődésén keresztül megismertet a Mecsek hegység geológiájával, földtani 
múltjával, valamint növény- és állatvilágával. Az általános természettudományos kép 
mellett alkalmat ad a kiállítás megtekintése az egyes iskolai osztályok számára a ta
nult anyag szemléltetésére, természetes környezetben való bemutatására, ismétlésére 
és ezzel a tanult anyag elmélyítésére.

SZ E R K E SZ T Ő I M E G JE G Y Z É S

Az általános és középiskolák tanmenet szerint foglalkoznak a növénytan, állattan, embertan, 
általános biológiai ismeretek oktatásával. A  feldolgozott anyag általános jellegű, és a pedagógiai 
gyakorlat során csak részben válik élő ismeretanyaggá. Ezt persze csak általánosságban mondhatjuk, 
mert a tanulók speciális érdeklődési körének kialakulásával a biológiai ismeretszerzés előtérbe kerül
het.

Az alsó és középfokú természettudományos oktatás egyik jelentős problémája az iskolai biológiai 
szertárak és szemléltető eszközök hiányossága. Kevés olyan iskola van, (különösen falun) amelyik 
olyan biológiai gyűjteménnyel rendelkezik, amely alkalmas volna a tárgy iránti érdeklődés felkelté
sére.

Valamit enyhít ezen a diákok kötelező gyűjtő feladata, de ennek módja, és mai lehetőségei 
(vásárlás, csere) nem biztosítják már a gyerekek közvetlen találkozását a természettel.

A  természettudományi ismeretek jelentősége, és a segítő szándék vezeti elképzelésünket, amikor 
pedagógusok, gyakorlati népművelők számára külön ismertetést közlünk a pécsi természettudományi 
kiállításról.

Különösen azért tartjuk fontosnak a kiállítás bővebb ismertetését, mert szűkebb hazánk termé
szetrajzának ismerete nélkül nehezebben boldogulnak a tanárok, olyan távoli földrészek bemutatá
sával, amelyeket jó esetben egy-egy kisfilmmel szemléltethetnek csak.
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BÁ N  V A L É R

TAN U LM ÁN YI SÉTA A MÚZEUMBAN

A  múzeumok, kiállítások általában nem tartoznak a legnépszerűbb ismeretközlő 
eszközök közé. A  könyv után a rádió, a film és a televízió vonult fel a maga erős fegy
vereivel a tudomány és művészet várának, egyben pedig a tömegek szívének meghó
dítására. Az utóbbi három azonban bizonyos veszélyeket is rejt magában, amennyiben 
gyakran olcsóbb megoldásokat használ az érdekesség, a szórakoztatás érdekében. A 
másik hátrányuk, hogy „újra játszásra”  csak abban az esetben van lehetőség, ha a mű
sorszerkesztő jónak látja. Ezzel szemben, ha egy kiállítási teremben körüljár valaki, 
akkor kedvére nézelődhet, elidőzhet egy-egy tárgynál, összefüggéseket kereshet, visz- 
szatérhet néhány lépést, ha kívánja. És ha ideje engedi, órákat is tölthet egy múzeum
ban. Önálló ítéletet alkothat (akárcsak olvasás közben), nem „láncolja le”  figyelmét 
a rendező szándéka, mint más, divatosabb kommunikációs eszközök esetében.

Pedig kultúrpolitikánk jól ismeri a régi római közmondás igazságát: Ignoti nulla 
cupido, vagyis ami ismertlen, azután nem is vágyunk. Ezért irányulnak komoly erő
feszítések abban az irányban, hogy például a múzeumi hónap keretében propagandát 
fejtsenek ki az elmélyültebb tudományos, művészeti édeklődés kialakítására. Az is 
kétségtelen, hogy a múzeumbarátok nem könnyű feladatra vállalkoznak. A  művelő
dés sokféle lehetősége ugyanis nem csupán elvonja a figyelmet a mi területünkről, 
hanem a sokoldalúság, túlzott bőség folytán sokszor a jóllakottság érzését kelti kultu
rális vonatkozásban.

Meg aztán az idő kérdése! A  2-3 óra-helyett, melyet mondjuk fiatalok kiállítá
son tölthetnének, többnyire inkább beülnek egy kommersz-film megtekintésére, vagy 
sétálnak egyet a szabad levegőn.

Mindezek alapján első lépcsőként az iskolára és a pedagógusra építhetünk. Vajon 
a szülők hány száaléka viszi el gyermekét múzeumba, kiállításra? Viszont a tanítási 
időben az ismeretszerzésre vagy a megszerzett ismeretek sz.emléltetésére a múzeum
vagy kiállítás-látogatás igen ajánlatos. A  magam részéről nem is tudom pontosan, 
hányszor vittem el diákjaimat a Janus Pannonius Múzeumba. Utána élménybeszá
molót írattam velük és a legjobb munkákat jelessel jutalmaztam. Hogy nem volt-e 
unalmas számomra ez az évről évre ismétlődő program? Ellenkezőleg: bevallom, 
hogy utolsó látogatásom alkalmával is fedeztem fel olyan apróságokat .melyek koráb
ban elkerülték a figyelmemet. A  kiállítási anyag viszonylagos zsúfoltsága mellett a 
múzeumok népszerűségét csökkenteni szokta a tárgyak „fetisizálása” . Ne várjuk a fia
taloktól, hogy az élettelen tárgyak láttán első pillantásra ájuldozzanak a bámulattól 
vagy lelkesedéstől. Előfordul ugyan kivétel is: a Zsolnay-múzeumból kijövet nem egy 
diákom jelentette ki (nem egészen szakszerűen, de nagyon őszintén): „Ilyen szépet még
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nem láttam!”  Általános elvként azonban leszögezhetjük, hogy a legsikerültebb kiállí
tás eredményét is leronthatja, ha -  csak az órát nézve -  végigszáguldunk rajta a gyere
kekkel. Ha elmarad a megfelelő előkészítés és az utólagos közös értékelés, akkor 
gyakran jobb el sem menni. Nagyon sokat tehet a siker érdekében a jó vezető is. Köz
hellyé vált kifejezés: „Ha ezek a kövek beszélni tudnának.. . ”  Nos, egy múzeum- 
látogatásunk alkalmával egy idős, nagytudású vezető szavait szinte tátott szájjal fi
gyelték a tanulók. A  kövek valóban „megszólaltak”  rajta keresztül.

Szándékosan a végére hagytam a .,lakóhelyismeret”  kérdését. A  Mecsek kőzet-, 
növény- és állatvilágával a Természettudományi Osztály nem csupán szakszerűen, de 
a technika, a világítás korszerű eszközeivel ismertet meg, a Néprajzi Osztályon pedig 
Dél-Dunántúl falvainak sajátos használati tárgyaival találkozhat az érdeklődő. De 
tovább is mehetnénk: vajon azok a pécsi és baranyai fiatalok, felnőttek, akik tanul
mányi kirándulásokon, társasutazások alkalmával az ország más részeiben vagy kül
földön múzeumokat és műemlékeket tekintettek meg, ismerik-e saját lakóhelyük ha
sonló nevezetességeit? Mert ha megismernék, biztosan jobban meg is szeretnék. Ma
gam is tapasztaltam egy csoportos múzeumlátogatás után, hogy 3-4 tanulóm a követ
kező vasárnap délelőttöt rászánta, hogy nyugodtan, alaposan újra végigsétáljon a 
bemutató termeken.

És a munka még nem fejeződött be. Művelődésügyünk előtt folyamatos felada
tok állnak. Addig ugyanis, amíg a III. kerületben lakók megismerik Idrisz baba tür- 
béjét, megtudják, hogy ki volt Makár ezredes, akiről az Alkotmány utca előző nevét 
kapta, addig még sok a tennivalójuk intézményeknek és a lelkes amatőröknek egy
aránt. Elsősorban természetesen a már összegyűjtött és közzétett anyag megismerése 
illetve megismertetése. Mert (ismét egy latin közmondással élve): Semper aliquid 
haeret, vagyis: mindig ragad valami.
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B É N I M IKLÓ SN É

A  MÚZEUMOK SZEREPE
A Z ISKO LAI O KTATÁSBAN, AN G LIÁ BA N

Az elmúlt évtizedekben a múzeumoknak a kulturális életben betöltött funkciója 
és jelentősége gyökeresen megváltozott. A  19. századvég jobbára csak kuriozitásokat 
befogadó múzeumainak helyét elfoglalták a rendszeres és tervszerű tudományos 
gyűjtő és feldolgozó munkát végző intézmények, amelyekben nem elégednek meg a 
tudományos munka tervszerűségével, hanem mind nagyobb gondot fordítanak a 
közreadás -  főleg e vonatkozásban a kiállítások -  tudományos megalapozottságára 
és technikai színvonalára.

Ma már az egész világon elfogadott tény, hogy a múzeumok aktív részesei a 
kulturális élet egészének. A  múzeumok „felhasználásának”  módja, a népművelés 
gyakorlata azonban még nem alakult ki és jobbára csaknem mindenütt az útkeresés 
stádiumában vannak.

A  múzeumok tömeghatását és a népművelési munka fontosságát felismerve az 
ICOM (International Comittee of Museums), az UNESCO  égisze alatt működő Mú
zeumok Nemzetközi Tanácsa, állandó jelleggel napirenden tartja a témát, folyóirata 
az ICOM NEW S és a MUSEUM rendszeresen közli az egyes országokban elért ered
ményeket, módszereket. Az elmúlt évben két nagyobb szabású nemzetközi konferen
ciát illetve szemináriumot is rendeztek Moszkvában és Krakkóban. Az előbbin a mú
zeumok és iskolák kapcsolatát, az utóbbin a múzeumi népművelés módszereit és a 
továbbfejlődés lehetőségeit vitatták meg.

Közös vonás a világ szinte valamennyi országában, hogy a múzeumlátogatók 
jelentős részét az iskoláskorúak alkotják. A  Szovjetunióban, Lengyelországban főleg 
a történelem- és művészettörténet-oktatás szerves kiegészítője, az ázsiai, afrikai or
szágokban a technikai ismeretterjesztés bázisa és egyes nyugati országokban az alsó és 
középfokú oktatás alapjául szolgálnak azok a tárgyi emlékek, amelyeknek kizárólagos 
őrzői a múzeumok.

Az utóbbi néhány évben lehetőség adódott több országban a múzeumok és isko
lák együttműködésének tanulmányozására. A  különösen jó eredményeket elérő ang
liai múzeumok munkáját szeretnénk itt ismertetni.

Az iskoláiról oly híres szigetországban nincs kötelező iskolai tankönyv. Az alsó- 
és középfokú oktatásban használatos könyvek az adott iskola igazgatójától illetve a 
városi oktatási szervek irányításától függ. A  történelem, természettudományok, föld
rajz, néprajz, művészettörténet, sőt a rajzoktatás tanterve is a múzeumok kiállításai
hoz alkalmazkodik. Anglia nagyobb városaiban: Londonban, Birminghamben, 
Manchesterben, Glasgowban és másutt is, a városi tanácsok mellett iskolai oktatási
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központok működnek. Ezeknek többek között feladata a tanárok tájékoztatása a 
múzeumok kiállításairól, a tanárok kiképzése a múzeumi tárlatvezetésekre, valamint 
az iskolai tanulócsoportok múzeumlátogatásának szervezése. Nem széles körben, de 
sok helyen az Iskolai Oktatási Központ státuszában lévő munkatársak iskolai órákat 
tartanak a múzeumokban.

De nem csak az Iskolai Oktatási Központ szervezi a tanulók múzeumlátogatá
sait és múzeumi tanóráit, hanem a nagyobb múzeumok maguk is rendelkeznek önálló 
oktatási osztállyal. Az osztály szoros kapcsolatban áll az Iskolai Oktatási Központtal 
és az iskolákkal is. Több nagy múzeum alkalmaz pedagógusokat az iskolai órák meg
tartására. Az ilyen múzeumok természetesen jól felszerelt tantermekkel rendelkeznek, 
sőt a gyerekek számára külön büfét és társalgót is rendszeresítettek.

Nagyon elterjedt Angliában a múzeumi tárgyak kölcsönzése. A  híres nagy mú
zeumok, a British Museum, a Victoria &  Albert Museum, a walesi Nemzeti Museum, 
a Science Museum stb. mind rendelkezik kölcsönzési osztállyal. A  múzeumtól távol
eső iskolák részére rendszeresen kölcsönöznek másodrendű eredeti tárgyakat és a 
múzeum műhelyeiben készülő másolatokat.

A  cardiffi (Wales) Nemzeti Múzeum Oktatási osztálya 18 fővel dolgozó műtárgy
másoló részleggel rendelkezik, ahol a régészeti tárgyaktól kezdve, a faekéig a múze
um valamennyi kiemelkedő értékű tárgyát több példányban elkészítik. Az osztály 
évente katalógust bocsájt ki a walesi alsó és középfokú iskolák számára és csekély 
kölcsönzési díj fejében az iskolák által megadott időpontra speciális szállitóládákban 
és speciális teherautókon a helyszínre szállítják. 1965-ben 18 ezer kölcsönözhető tár
gyat tartottak itt nyilván. A  walesi Nemzeti Múzeum oktatási osztályával érdemes 
egy kicsit közelebbről megismerkedni. Az 1950-ben felállított részleg 31 munkatárssal 
dolgozik. Vezetését évente a múzeum más osztályainak vezetője látja el, így a múzeum 
valamennyi vezető beosztású munkatársa érdekelt. A  vezetőn kívül 10 munkatárs 
foglalkozik az iskolai tárlatvezetések szervezésével és lebonyolításával, 2 fő végzi a 
kölcsönzés adminisztrációját és a már említett 18 beosztott a műtárgymásolatok terve
zésével, kivitelezésével. Az osztálynak két erre a célra készült teherautója is van.

A  múzeummal kapcsolatban álló iskolákban rendszeresen előadásokat tartanak. 
Évente két alkalommal vetélkedőket rendeznek, pályázatokat írnak ki. Munkájuk 
eredményességét bizonyítja az évente mind nagyobb számban Wales legtávolabb vidé
keiről érkező iskolai tanulócsoportok.

A  már említett nagy múzeumokban a múzeumi tanórákon feltűnő érdeklődést 
mutató gyermekek számára klubok működnek a múzeumokban. Egy-egy klub lét
száma nem haladja meg az 50 főt. Céljuk, játékos foglalkozásokon keresztül megis
mertetni a tanulókat a múzeumok munkájával, a műalkotások jelentőségével, létre
jöttüknek körülményeivel, történetükkel, technikájukkal, funkciójukkal stb.

A  londoni Természettudományi Múzeum gyermekklubja már egy sor kutatót 
adott a múzeumnak. Az intézmény rendszeresen igénybeveszi a klub tagjait gyűjtő- 
utakon, sőt még expedíciók alkalmával is. A  költségeket a múzeum fedezi.

Speciális programokat dolgoznak ki a múzeumok az oktatási központokkal 
együttműködve a nyári, téli és tavaszi szünidei foglalkoztatásokra. Ebben kirándulá
sok, vetélkedők, önálló kiállításrendezések (főleg a gyerekek által, a múzeumok mű
helyeiben készített kerámia-, fa-, fémtárgyak, aquarell, olaj képek kerülnek bemuta
tásra!) szerepelnek.

A  gyermekklubok 5-18  éves korú tanulókat foglalkoztatnak. (Angliában a köte
lező iskolai oktatás 5 éves korban, ún. előkészítő osztállyal kezdődik.) Minden évben 
pályázatokat írnak ki a klubtagok számára, 5-9, 10 -13 , 14 -18  éves korcsoportoknak. 
A  pályázatok témája különböző: pl. le kell rajzolni vagy festeni a gyerekek által leg
jelentősebbnek tartott múzeumi tárgyat, vagy „Utazás a térképen”  címmel földrajzi,
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néprajzi, történeti tárgyú feladatokat kell megoldani. A  díjnyertes pályamunkákat 
kiállítják.

Igen nagy gondot fordítanak a tanárok képzésére. A  magyar olvasónak szokat
lanul hangzó, de másképpen nem fordítható „Hogyan használjuk a múzeumokat”  
címmel tanfolyamokat, előadásokat tartanak.

A  skóciai Glasgow Szépművészeti Múzeumában -  az Iskolai Oktatási Központ 
jóvoltából igen jól működő oktatási osztállyal rendelkezik -  évente 200 tanárszakos 
egyetemi- és főiskolai hallgató számára 6 hetes tanfolyamot rendeznek az iskolák és 
múzeumok témakörből.

Az angol Oktatásügyi Minisztérium rövid tanfolyamokat indított gyakorló ta
nárok számára a South Kensington-i Imperial Institute-ban. A  tanfolyammal azt kí
vánták elérni, hogy a londoni és London környéki múzeumok kiállításainak és tárgyi 
gyűjteményeinek megismerésén kívül a gyakorlatban sajátítsák el a múzeumokban 
folyó oktatás módszereit. Ennek megfelelően gyakorlati munkára is sor került, a 
résztvevőknek meghatározott tantervi anyaghoz ki kellett választani a múzeumok 
kiállításainak megfelelő részeit.

Angliában a régészek, művészettörténészek, antropológusok és más múzeumi 
szakemberek mellett mind több a „museum educationist”  azaz a múzeumi oktató. 
Feladatukat az egyik tanfolyam előadója így fogalmazta meg: „Önök nem egyszerűen 
leckeórákat tartanak a múzeumokban. Nem feladatuk tudományos eredmények fel
tárása vagy hipotézisek közlése. De kötelességük a tanulók értelmi adottságainak 
megfelelő fokon, felkelteni érdeklődésüket a múlt történeti hagyományai iránt, kivál
tani belőlük ezek megbecsülését és megtanítani jelentőségük értékelésére. Nem üres 
szavakkal kell megtömni a tanulók fejét, hanem meg kell nyitni értelmüket az új 
tapasztalatok és a szép befogadására, amit csak a múzeumok nyújthatnak.”
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F E L D  ISTVÁN

D IÁKSZEM M EL A MÚZEUMRÓL

A  múzeumok a kulturális nevelőmunkában fontos szerepet játszanak. Ebből az 
következne, hogy éppen a diákok -  itt főleg a gimnáziumi, szakközépiskolai tanulókra 
gondolok -  kapcsolata lenne a legszorosabb a múzeumokkal. Mert minden múzeum 
segítséget nyújthat a tanulásban a megtanult anyag mélyebb, alaposabb elsajátításá
ban. Nem is beszélve arról, hogy a középiskolásokban van érdeklődés lakóhelyük tör
ténete, műemlékeinek eredete, nagy szülöttei, botanikai, néprajzi különlegességei 
iránt. Ezt az érdeklődést a múzeumok tudják a legkönnyebben, legalaposabban ki
elégíteni.

Mindezek ellenére ez a szoros, sokoldalú kapcsolat egy „átlagdiák”  esetében a 
legkevésbé sem áll fenn. Bizonyos viszolygás, irtózás tapasztalható sokhelyütt, ha 
múzeumról van szó. Valószínű, hogy ez annak a régi szemléletnek a maradványa, 
amely szerint a múzeum sokszor poros, ócska, hasznavehetetlen dolgokat gyűjtögető 
intézmény, kopasz, öreg „tudósok” munkahelye. Bármennyire is túlzásnak hat, az 
ilyen szemlélet, maradványai még nagyon sok diáknál megvannak. Ezt mi, diákok 
tudjuk a legkönnyebben megállapítani, mert a tanulók ezt a véleményüket nem a 
szaktanároknak mondják cl. A  diákok nagy része még nem képes felfogni a múzeu
mok kulturális-tudományos jelentőségét. Ennek nem a múzeumok az okai, hiszen 
azok nem zárkóznak el a diákok elől. Talán, a régi múzeum-szemlélet, vagy -  bár ezt 
nem merem általánosítani, hiszen nagyon sok kivétel van -  a legilletékesebbek, a ta
nárok nem hangsúlyozzák megfelelőképpen a múzeumok szerepét.

Van a diákok között olyan réteg, amely aktívan érdeklődik, látogatja a kiállítá
sokat, rendezvényeket, szakköröket -  még akkor is, ha nem akar muzeológus, törté
nész stb. lenni. Kár, hogy ez a réteg még kevés főt számlál. Sokan vannak, akiknek 
a viszonya a múzeumhoz abban áll, hogy osztályukkal megnézik néha a kiállításokat, 
talán kicsit érdeklődnek is, de egyébként teljesen passzívak. A  harmadik, szerencsére, 
fogyó réteg, amely erős ellenszenvvel viseltetik minden iránt, ami múzeumi. Persze, 
teljesen irreális, hogy minden diák aktívan részt vegyen a múzeumi rendezvényeken, 
olvassa a múzeumi kiadványokat, különösen érdeklődjön a kiállításokon. Csupán azt 
kellene elérni, hogy a múzeumokhoz kapcsolódó tudományág iránt érdeklődő minden 
fiatal megtalálja az utat a múzeumokhoz. A  „harmadik réteg” eltűnjön, ne nevesse ki 
a múzeumi szakkörökben dolgozókat.

Az általánosságok után nézzük meg milyen formái, lehetőségei vannak ma a diák 
és a múzeum érintkezésének. Talán a leghétköznapibb: a tanítást közvetlenül előse
gítő múzeumlátogatás, egy történelem-, biológia-, vagy földrajzórán. Kevés iskolának 
van lehetősége, hogy saját szertárának anyagával biztosítsa egy, -  akár az őskorról,
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a római korról vagy a népvándorlásról szóló -  tanórához szükséges szemléltetést. Ilyen 
esetekben nagy segítséget nyújthat egy „múzeumi óra” . Az eszményi megoldás 
egy jó vezető lenne, aki a szaktanárral együtt élvezetes, az általánost és a vidék 
jellegzetességeit is bemutató szemléltető órát eredményezhetne. Nem lehet eléggé 
értékelni egy ilyen jólsikerült órának a jelentőségét, főleg ha többször megismétlődik, 
tehát pl. őskort, római kort stb. bemutató órák múzeumlátogatása. Sokszor az a hely
zet, hogy a tanuló elvész a részletek sűrűjében, hamar megunja, és kevés az olyan 
tanár, aki megfelelőképpen pótolni tudna egy jó vezetőt. A  legrosszabb az, ha a tanár 
azt az utasítást adja, mindenki nézzen meg saját maga jól mindent, jegyzeteljen, és az 
iskolában majd beszámol a látottakról. Ez elkedvetlenítő hatású, nem segíti elő a mú
zeum megbecsülését, hiszen itt is a kötelezőt látja a diák. Unalmas lesz, mint egy 
rossz múzeumi vezető, aki nem tudja lekötni hallgatósága figyelmét. A tanulók élet
korához alkalmazkodó vezetés, akár csak egy történelmi időszakot, csak egy geológiai 
termet egy egész kiállítást mutat be, mindenképpen a diákok érdeklődésére tarthat 
számot. -  Az ilyen vezetés segíti elő a jó diák-múzeum viszony kialakulását. A  tanu
lók igénylik a vezetést, a jó vezetőket.

A  Janus Pannonius Múzeum új régészeti kiállítása modernségével nagyszerű le
hetőségeket kínál, hasonlóan a természettudományi múzeum a földrajz- és biológia
órákhoz, az óriási értékeket tartalmazó képtár a művészettörténethez stb. Azt hiszem, 
az ilyen órák hiánya is részben válasz a cikk elején feltett miértre. A  szaktárgyi órák 
múzeumlátogatásai a leghasznosabbak. De a legtöbb tanuló még csak az osztályfőnöki 
órákon jut el a város múzeumaiba. Természetesen itt is nagy szerepe van az ismeret- 
szerzésnek, de kevésbé kötött, meghatározott a program, mint egy szaktárgyi látoga
táson.

Majdnem minden középiskolás osztály tesz országjáró kirándulást. Az ilyen ki
rándulások múzeum-dömpingjére gondolok. Természetes, hogy akit érdekel a régé
szet minden város régészeti múzeumában talál újat, de annyira nem különböznek 
múzeumaink, hogy minden középiskolás élvezzen három-négy egyformán az ie. 2300- 
1000-ig terjedő időszak történetét bemutató kiállítást. Talán érhető is, hogy egy diák 
egy négynapos országjáráson megnézve, vagy inkább átrohanva 5-6 múzeumot, viszo- 
lyogva gondol bármilyen múzeumra. Ez csupán szervezés kérdése, de sokkal nagyobb 
jelentősége van, sem mint gondolnánk.

Ennyivel össze is lehetne foglalni az „átlagdiák”  kapcsolatát a múzeummal. Ez 
a kapcsolat csak tárlatlátogatásokra korlátozódik, mégis nagyon eredményes lehet. 
Sok függ a tanártól, a tájékoztatásról, a jó vezetéstől, mert elérhető, hogy amellett, 
hogy a diák ismereteket gyűjt, megismeri a múzeumot, annak szerepét és jelentőségét 
is.

Az állandó és egyéb kiállítások rendezése azonban a múzeumnak csak egyik 
funkciója, de a népművelés szempontjából a legfontosabb.

Az ismeretterjesztő előadások, az ásatások bemutatása, pályázatok, vetélkedők 
is jelentősek, ezek a rendezvények együtt alkotják a második területet, ahol meg kel
lene vizsgálni a diák és múzeum kapcsolatát. A  múzeumi hónap során, vagy a Pécsett 
a múzeumi szerda esték sorozatban megrendezett előadásokon, ásatásokat bemutató 
vezetéseken diákok is vettek részt. Ez nem különösebb jelentőségű, hiszen a Múzeum
barátok Körének középiskolás tagjairól, és néhány gimnázium különösebben érdek
lődő diákjairól van szó. Ezen a területen is akad még tennivaló: nem hiszem, hogy 
az iskolákban működő különböző szakkörökből nem vennének ezeken többen részt 
megfelelő propagandával, iskolai szervezéssel.

A  város több középiskolájában működő honismereti, történelmi, munkásmoz
galmi szakkörök közül sok tart fenn már szorosabb kapcsolatot a múzeum osztályaival: 
ez a harmadik terület. Fennáll itt a lehetőség, hogy aktív diákok száma növekedjen. A
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különböző szakkörök együttműködése a múzeummal igen sokrétű és változatos lehet. 
A  Leöwey Gimnázium magyar szakköre baranyai néprajzi anyagot gyűjtött össze, és 
az iskolában a múzeum támogatásával kis kiállítást is rendezett. A  néprajzi osztály 
munkatársát is meghívták egy előadás tartására. A  Nagy Lajos Gimnázium honisme
reti szakköre a múzeum támogatásával működik, részt vesz a múzeum gyűjtőmunká
jában, a néprajzi és nyelvjárási pályázaton. Muzeológusok vezetésével ismerkednek 
meg a tagok egy-egy múzeumi osztály munkájával, a nehezebben hozzáférhető mű
emlékekkel. De még lehetne néhány példát sorolni. A  szakkör tagjai bármikor for
dulhatnak segítségért a múzeumhoz, munkájukhoz minden szükségeset megkapnak. 
Különböző gyűjtési témákat javasol a múzeum, lehetőség bőven van, csupán a tanulók 
szabadideje határozza meg, mit tudnak elvégezni.

De nemcsak a szakköröknek nyújt segítséget a múzeum, a pályázatokon résztvevő 
középiskolásoknak egyénileg is megad minden támogatást. Csupán az a kár, hogy 
még kevés a számuk az ilyen szakköröknek, a múzeummal együttműködő diákoknak. 
Sok iskolai szakkör nem tart fenn még kapcsolatot a múzeummal, bár néhol -  mint pl. 
a Nagy Lajos Gimnázium -  az iskolák olyan saját gyűjteménnyel rendelkeznek, 
amely megérdemli a múzeumi védettséget.

1963-tól kezdve három alkalommal rendezte meg a múzeum az októberi múze
umi vetélkedőt, nemcsak középiskolások, hanem általános iskolai tanulók részére is. 
A  megyei szintű rendezvény az összes nagyobb iskolát megmozgatta, és egészen magas 
színvonalon biztosította játékos keretben a megye és múzeumainak megismerését. 
Nem hiszem, hogy lehetett volna jobb módszert találni ennél, amely évről évre felhív
ta a figyelmet a középiskolákban a múzeumokra, és jó kapcsolatot alakított ki.

Végül még egy javaslat: idén harmadszor .ezúttal Sátoraljaújhelyen rendezték 
meg az Országos Honismereti Tábort, a régészet, néprajz, munkásmozgalom iránt 
érdeklődők kéthetes munkatáborát. A  KISZ  és a megyei múzeum együttes munkájá
val nagyszerű 2 hetet szerzett a fiataloknak. Tolna megye szintén harmadszor rendezi 
megyei szintű táborát. A  táborokban a szakkörök legjobb munkát végző fiataljai is
merkednek közvetlenül a múzeum munkájával, kapnak tanácsokat, és közben maguk 
is elősegítik a tudományos munkát. Az illetékesek részéről kis jóindulattal jövőre egy 
baranyai tábor is talán megvalósítható lenne.
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KRAUSZ GYÖRGYNÉ

A M ÁSODIK ÉV

Gondolatok az osztályfőnöki munkáról

,.Nem tud az ember sohasem elég jó lenni 
ahhoz, hogy termésbe hozzon minden csirát, 
mely ott szunnyad a gyermek lelkében.
Ezt éreztem folyton és sohasem voltam ma
gammal megelégedve."

(Kemény Gábor)

Az év első szülői értekezlete. Faggatom a szülőket az évkezdés hangulatáról, a 
gyerekek otthon elejtett megjegyzéseiről. „Ügy örültek egymásnak” , „a világért ott
hon nem maradt volna az osztálydekorálásról” , „soha még rossz szóval nem illette 
osztálytársait” , „őszintén szeretik egymást” , „szeretnek együtt lenni szabad idejükben 
is” . -  Melyik osztályfőnök nem örülne ilyen nyilatkozatoknak? Örültem is nagyon, 
hiszen ezt az összetartozást éreztem magam is, amikor szeptember közepén tanul
mányúiról hazaérkezve ott láttam valamennyiőjüket az állomáson. Vártak, hogy el
mondhassák, mit csináltak már, hogy kezdtek nélkülem, és szemük fényében, hangjuk 
csengésében ott volt a büszkeség is: lám, mit tudnak már nélkülem. Meg is csodáltam: 
kész, értékes KISZ-program, új, ízléses osztálydekoráció és nagy próbát jelentő isko
lai vállalkozás: a klub programjának megszervezése.

Az első évi munka és a második év elejének benyomásai alapján ki kellett alakí
tanom egy olyan programot, amely biztosítja az osztálynak mint közösségnek további 
fejlődéséi, és emellett most már erőteljesebben a személyiség formálására ad lehető
séget. Ez már eleve meghatározza a magam önművelési programját is: tanulmányozni 
a közösségfejlődés törvényszerűségeit és mélyíteni lélektani ismereteimet.

Miben látom egy, az önkiszolgálás1 szintjén némileg már túljutott, az öntevé
kenység2 néhány vonását is magán viselő másodikos osztályközösség fejlesztésének 
lényegét, fő feladatait?

i. Tovább erősíteni a közösségi összetartozás érzését.
a) A  bevált, élményt adó közös megmozdulások szervezésének új motiválója: 

„Osztályhagyományt teremtünk!”  Nagyon lényegesnek tartom ezt a motivá
ciós lehetőséget. Ha tudatosan élünk vele az osztályfőnöki munkában, elér
hetjük, hogy tanítványaink olyat igényeljenek, illetve tartsanak természetes-

1 és 2 értelmezésüket lásd: Petrikás Árpád: önkiszolgálás -  öntevékenység -  önkormányzat, Ped.
Szemle J967. 7-8.

28



nek, ami egyébként nehezen volna keresztülvihető tanári javaslatra. Két pél
da: A  párhuzamos osztályokkal való kapcsolattartás (évfolyam -  illetve isko
laközösség formálása céljából) nem mindig rokonszenves gondolat. Jól sike
rült évfolyamszintű farsangi estünk az első osztályban hagyományt terem
tett, megrendezését mindhárom osztály igényli továbbra is: erre az alapra má
sodikban és később egyéb közös megmozdulások építhetők; megmozdulások, 
melyeknek eszmei tartalma megszünteti a beszűkült „mi osztályunk”  szem
léletet, összehasonlításra ad lehetőséget, a másik osztály értékeinek megis
merésére (Pl. tanulmányi verseny), segítőkészséget ébreszt.
A  másik sajátos osztályhagyomány az anyák napjának közös megünneplése, 
melyet az első év elején (szinte még általános iskolásként) javasoltak a gye
rekek -  és mint „vállalt programot”  meg is tartottak. Én féltem tőle. Tudtam 
ugyan: kell, hogy így is lássák egymást: a nyilvánosság előtt, édesanyjuk tár
saságában. Hiszen van köztük, aki nehezen viseli ezt el, de látva, hogy más 
társai ezt nagyon is rendjénvalónak tartják, ő is alakulni fog. Nagyon benső
séges, szép összejövetel volt. Hagyománnyá vált, igénylik megtartását. Rá 
tudnám beszélni őket most, 17 éves korukban? Aligha. így viszont ők maguk 
készülnek rá, és meg tudják tölteni korukhoz illő, méltó tartalommal.

b) A  közösségi összetartozás tartalmi jegyeinek bővítését is lényegesnek tar
tom. (A közösség mibenlétének megértése, a közösségben elfoglalt hely, sze
rep ismerete, a tudatosan cselekedni akaró közösségi ember számára nélkülöz
hetetlen. Ez elsőben tisztázandó.)
Másodikban az osztály-, évfolyam- és iskolaközösség relációinak megértetését 
értem ezen, és azt a tevékenységet, amely gyakorlattá teszi elvi megállapítá
sainkat. Mi lehet ennek a módszere? Az osztályfőnök tevékenységével tulaj
donképpen csak az -  e munkát tudatosan tervező iskolavezetés támogatja: 
számontartatja az osztállyal az iskolai élet eseményeit, osztályfői órán teret 
ad a megbeszéléseknek („legjobb osztály” -értékelés, versenyek állásának fi
gyelemmel kísérése, iskolagyűlések témáinak továbbgyűrűztetése, majd iskolai 
szintű feladatvállalásra serkentés, azok értékelése stb.).

2. Az iskolaközösség másodikban egyrészt tehát az osztálykeretek kitágítását 
jelenti. Nincs ellentmondásban ezzel az, hogy továbbra is napirenden tartjuk az osz- 
tályvezetőség v e z e t é s i  s z í n v o n a l á n a k  emelését, egyre nagyobb önálló
ságra szoktatjuk, ugyanakkor erősítjük a demokratizmust is. A  táguló látókör, az is
kolai szinten való gondolkodni-tudás, problémalátás képessége ugyanúgy, mint a na
gyobb önállóság, nagyobb felelősséget is jelent. Míg elsőben az egyén és a közösség 
viszonyát elsősorban a közösséghez való alkalmazkodás, az együttélés szabályainak 
betartása, majd pedig az egyre aktívabb munkavégzés jellemzi, másodikban el kell 
érni azt, hogy a közösségért való tevékenykedés belső motívumokra, elsősorban a 
felelősségérzetre épüljön. (Ez lesz az alapja a harmadikban a céltudatos állampol
gárrá nevelésnek.)

3. Nézetem szerint ugyancsak elengedhetetlen feladat másodikban -  és éppen 
az alakuló felelősségérzet lesz ennek a bázisa -  a hatékony közvélemény formálása. 
A  törekvés megvalósításában elsősorban az osztályvezetőségre kell támaszkodni, hisz 
ők a közösség legszélesebb látókörű tagjai, akiknek bázisuk is van az osztályban, 
tehát képesek társaikat is befolyásolni. Ók értik meg legjobban, hogy a közösség tag
jainak nevelése csak közös erőfeszítéssel oldható meg. Az osztályfőnök nélkülük 
hiába dolgozna, hiszen nevelési módszernek és eszköznek egyaránt a meggyőzést 
tartja. Több osztályvezetőségi megbeszélésen napirendre került a téma, és mind
annyiszor meg is állapodtunk, hogy az szóbanforgó hibákat ők viszik az osztály elé.
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Tovább mentek ennél. Osztályvezetőségi megbeszélésre hívták meg a hanyag, lusta 
tanulókat, hogy indokolják meg, miért rontják önhibájukból az osztály eredményeit 
és tekintélyét. Máskor osztályfői órákon történt ilyen beszámoltatás az ő vezetésük
kel. Az osztály jogosnak érezte ezt, hisz helyük az iskolai rangsorban nagyon is fog
lalkoztatta őket. És ez már eredmény. -  Az osztályvezetőség a nehezebb dolgok meg
oldásában is jó partnernek bizonyult. Valóban belső igényből fakadóan foglalkoztak 
az ilyen kérdésekkel is, mint önnevelés, a világban való tájékozódás, erkölcs és maga
tartás. És ami megint csak meglepő volt, ők maguk találták meg az osztályra való 
hatás legmegfelelőbb módját is (egyéni beszélgetés, csoportos vita, figyelemfelkeltő, 
vitaindító faliújságcikkek -  Milyen lesz a magatartásjegyed? -  Akitől többet vá
runk . . .  stb.).

Iskolánkban már hagyomány, hogy az osztálytitkárok az egyik szülői értekezleten 
beszámolnak az évi KISZ-munkáról. Jellemző volt, hogy az osztálytitkár éppen a köz
vélemény-alakításban kérte a szülők segítségét. (Otthoni befolyásolás iskolai ügyek
ben való állásfoglalásra.)

A  magam szaktanári munkájában is tudatosan kiaknáztam minden lehetőséget a 
felelősségérzet alakításában. A  másodikos irodalmi anyag bővelkedik is példákban.

A  közösségfejlesztés fent vázolt programjának megtervezése után, amikor a te
vékenységi formákat hangoltam volna a célokhoz, felötlött bennem: önállóságuk 
bizonyítékai után milyen szerep jut nekem? No, tudom, a közösségfejlesztés irányí
tásában bőven lesz teendőm, nem is attól féltem, hogy feleslegessé válók. Változtat
nom kell azonban a velük való kapcsolattartásban. Elsős korukban nagyon sokat vol
tunk együtt, minden közös programban részt vettem. Nem volt ez terhes kötelesség 
soha, másodikban mégis mást kell tennem. Hátrább kell lépni, egyéniségek már. To
vábbi gyakorlatot kell szerezniük az önállóságban, az élet minden területén. Tudatosan 
kell tennünk ezt, nekik is, nekem is. Nem álltam még ilyen feladat előtt. A  közös osz
tályakciók mellett foglalkoznom kell az osztály egységében természetesen meglévő 
kisebb csoportokkal is, és külön-külön az egyes tanulókkal, segítenem kell őket 
egyéni életük tervezésében, alakításában. így került munkatervembe a számomra leg
több gondot okozó feladat: a céltudatos személyiségformálás. Lehet ezt a második év
től kezdeni? Semmiképpen. De az első évben csak addig tudtam eljutni a tervezésben 
és a megvalósításban is, hogy az osztály minden tagját megismerjem a közösségben 
elfoglalt hely, egyéniség, képesség, érzelmi élet és akarati tulajdonságok, gondolko
dási jellemzők tekintetében. Másodikban legfőbb feladatomnak tekintettem a tanulók 
legjobb képességeinek és hajlamainak megismerését, az ezeknek megfelelő önálló 
foglalkoztatást. Ez részben a képességről való tényleges meggyőződést, a tanulók 
számára viszont önmaguk próbáratevését szolgálta. Véleményem szerint a pályavá
lasztás osztályfőnöki segítése itt kezdődik.

Magának a közösségi tevékenységnek megtervezése ez évben már nem jelentett 
olyan nagy gondot. Hisz az osztály sajátos jellege, arculata elsőben már kialakult, 
ehhez igazodhattam, másrészt maguk a gyerekek jelentkeztek igényekkel már az első 
év végén. Programunk gazdag volt. A  szabad idő közös eltöltésére szervezett klub- 
foglalkozásaink (részben nyilvános, részben zártkörű) a következő témákkal foglal
koztak: sportvetélkedő, lakberendezési verseny, élménybeszámoló külföldi útról, „ki 
mit szeret”  bemutató és beszélgetés, a hagyományos Mikulás-est. É v  közi kirándulá
son, osztályon belüli tollaslabda-bajnokságon volt együtt az osztály, és a már említett 
farsangi bálon (mely ezúttal jelmezes volt), meg az anyák napi ünnepélyen. Megmoz
dulásaink sajátos jelleggel gazdagodtak: legtöbbjükön részt vettek egy bányász-brigád 
tagjai is. Még év elején szocialista szerződést kötöttünk az iskolánkkal ilyen kapcso
latban álló Béta-akna egyik brigádjával. Az éves kapcsolat során feloldódott az eleinte
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meglévő feszélyezettség, és az osztályt patronáló brigádtagok és a gyerekek közt iga
zán jó viszony alakult ki. A  kapcsolat célja többrétű volt. Diákjaimban elsősorban a 
fizikai munkások iránti megbecsülést szerettem volna erősíteni, másrészt ez remek 
lehetőség volt arra, hogy már az iskolában „kivigyük” őket az életbe. Tervnek nagyon 
szép. De megint csak olyan dolog volt ez, aminek kimeneteléről egyáltalán nem vol
tak határozott elképzeléseim. A  megvalósításra gondolva magamban nem lelkesed
tem. Utólag visszatekintve amolyan „értelmiségi viszolygásnak”  tartom ezt az aggo
dalmat, melyet körülbelül így fogalmazhatok meg: mit is tudok beszélni velük, nem 
lesznek-e durvaságok, a négy pénzt keresők nagyzolása, ugyanakkor igénytelenség 
szellemiekben, aminek utálatára tanítottam eddig gyerekeimet. Félelmem oktalan 
volt. Látogatást tehettünk Béta-aknán. Nagy hatást tett ránk az itt végbement nagy 
fejlődésről kapott tájékoztatás, de talán még inkább a bányajárás. Közvetlenül látni, 
tapasztalni az otthon nyilván sokszor lefestett bányabeli munkakörülményeket (pedig 
csak a veszélytelen „szép”  helyeken jártunk!) elgondolkozóvá tették őket, és mintha 
a brigád tagokkal való kapcsolat mélyült volna el ezután az élmény után. Azt hiszem, 
gazdagodtunk e kapcsolat által. Őszintén meglepett az a komolyság, szinte felelősség- 
tudat, amellyel családos, meglett férfiak beszélgettek gyerekeimmel szinte kissé 
pedagógussá válva maguk is. A  másik imponáló dolog: műveltségük, tájékozottságuk 
volt, az egymás iránt érzett felelősség, üzemük szeretete -  megannyi vonás, ami kö
vetendő példa lehet. A  brigád a maga módján közvetlenül is segítette iskolai munkán
kat. Alapítványt tett a fizikai dolgozók gyermekei közül a legjobb tanulmányi ered
ményt elérő tanulónak (200 Ft). Az osztály két legjobb KISZ-aktíváját 100-100 Ft 
értékű könyvjutalomban részesítették, ketten ingyenes balatoni üdülésre kaptak meg
hívást. A  brigád egyik tagja velünk volt az év végi hat napos országjáráson.

Mit nyertek ők e kapcsolat által? Érdekes módon a Falak utolsó jeleneteinek 
egyike jut eszembe válaszukra gondolva. Lényegében azonos volt véleményük a film
beli párbeszéd konklúziójával. Ennyire általános jelenségről lenne szó? -  A  friss, 
hibákat nem tűrő szemlélet, a nyíltság, az őszintén segíteni akaró, mégis vágó kritika 
egymás megítélésében -  ez volt rájuk a legnagyobb hatással. Egy sajátos szülői érte
kezlet után beszéltünk erről. Az értekezlet, melyen ők is részt vettek, a magatartás- 
jegyek megbeszélését tűzte ki célul. Ismét olyan dolog volt ez, amit még nem csinál
tam, bár példát iskolánkban láttam már. A  szülők jelenlétében értékeltük a tanulók
kal valamennyiök munkáját, és tettünk javaslatot mindegyikük magatartásjegyére. 
Része volt ez annak a programnak, amellyel a tanulók személyiségének alakítását 
terveztem.

Tudatosan végezni a személyiségalakítást, azt hiszem, ez egyik legnehezebb, 
legtöbb problémát okozó pedagógusi feladat. A  mai világ sokrétű információs és kom
munikációs hatása mellett is vagy éppen ezek révén döntő módon befolyásolni növen
dékeink fejlődését: időigényes, aprólékos munka. Maga a tanulókra hatással levő in
formációs anyagban való tájékozódás (tv, rádió, ifjúsági lapok, irodalom) jelent sok 
időt, aztán ezek hatásának önmagunkban való felmérése, értékítéletek kialakítása, a 
véleményalkotás; de ez jelenti azt a feszültséget, amely izgalmassá teszi az iskolai 
munkát. Az osztályfőnök feladata, hogy megtanítsa tanítványait a világ dolgaiban 
való tájékozódásra, de méginkább arra, hogy igényükké váljék a külvilág hatásainak 
integrálása. Ez az a pont egyébként, ahol a növendékek nevelése révén a legtöbbet 
alakulunk magunk is. Modernnek kell maradnunk a szó legtisztább értelmében, hogy 
megértsük őket, és nem szabad szégyellnünk és tagadnunk, hogy tanulunk tőlük.

„Mint a magzat teremt anyát, 
s az -  változásában -  magzatát. . .”
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— alakulunk mi is -  őket nevelve -  egyre szélesebb referencia-skálával rendelkező, 
mélységeket átélő, szárnyalni is tudó, teljesebb emberré. Nem frázisként hangoztatjuk, 
hogy velük e g y ü t t  dolgozunk jellemük alakításán: ez meggyőződésünk kell hogy 
legyen. Sajátos bizonyítéka volt ez évben az osztályomban megtörtént tulajdonképpen 
sajnálatos, de a közösség és közös munkánk erejéről meggyőző eset. Lopás történt. 
Nagy valószínűséggel az osztály egyik tagja lehetett a tettes. Az ügy húzódott, míg 
végül is döntöttek: végére kell járni. Az egyik nap tanítás után jelenlétemben tárgyal
ták az ügyet. „Nem hagyhatjuk ezt a szégyenletes dolgot! Aki tolvaj, bűnhődjön érte!” 
Két óra hosszat tartott a „bizonyítási eljárás” , és a tettes megkerült. Utána még 
egy kis csoporttal beszélgetve bevallottam nekik, hogy ezt én egyedül képtelen lettem 
volna végigcsinálni. Egymásra néztek: „Pont azt beszéltük, mi is, hogy ha a tanárnő 
nincs itt, nem sikerült volna.”

Mi volt számomra az év legjelentősebb tapasztalata és egyben jutalma is? Hogy 
újra meggyőződtem róla: hihetek bennük és a felfogás, amellyel közeledtem feléjük, 
eredményeket is hoz. Hiszem, hogy meg lehet győzni őket arról, hogy az iskola és a 
tanulás nem szükséges rossz, hanem az életre való felkészülés izgalmas, érdekes 
eszköze. Az erőfeszítés pedig, amelyet követel, megajándékozza az embert az alko
tás örömével.

Tudatos volt-e munkám? Tervezéseimben, célkitűzéseimben több volt a tuda
tosság, mint az első év előtt. De semmiképp nem merném állítani, hogy az ösztönös- 
ség vagy inkább „érzék”  eltűnt belőle. Sajátos dolog: vannak esetek, amikor kikerül
hetetlenül állásfoglalásra kényszerülök; reagálok is anélkül, hogy a pedagógiai szem
pontokat végiggondolhattam volna magamban. Néha, amikor egy-egy akció váratlan 
következményekhez vezet, pedagógiai, pszichológiai műveltségemet érzem hiányos
nak. Értem az állandó önművelés szükségességét, igyekszem is lépést tartani, és az 
ösztönösséget kiszorítani munkámból. Hogy néha mégis a „pedagógiai érzékre”  
hallgatok a tanácstalanságból fakadó időt rabló tétovázás helyett, arra egy mentsé
gem van: tevékenységemben egyetlen szempont vezet: a gyerekek érdeke. Soha nem 
akartam a katedráról utasítgató autokrata tanár lenni. Amit diákjaimtól elvárok, az 
ennyi: értsék meg, hogy meg akarom könnyíteni számukra a felnőtté válás útját. Bizal
mukat megtisztelőnek tartom -  én azért tanultam, azért alakítottam és alakítom ma
gam ma is, hogy mindig szembenézhessek választ kereső, vizsgálódó, kutató tekin
tetükkel.
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DR. ZUKOVITS IMRE

A CÉLKITŰ ZÉS ÉS A  PROBLÉM AM EGOLDÓ GO NDO LKO DÁS

Az eredményes iskolai munka csak akkor valósítható meg, ha növendékeink 
világosan ismerik a tanulás közelebbi és távolabbi céljait. Oktató-nevelő munkánk 
tapasztalatai bizonyítják, hogy az önálló, alkotó jellegű ismeretszerzés alapvető 
feltételei közé tartozik, hogy a tanulók világosan lássák tevékenységük célját. Ismer
jék azt, hogy milyen faladat megoldását várjuk tőlük, milyen problémákra keresünk 
választ, vagyis mit akarunk elérni. A tudatosság hiánya, a célok, a feladatok nem is
merése bizonytalanságot ébreszt növendékeinkben, ami végül közömbösséget, rész
vétlenséget, gondolkodásbeli passzivitást eredményez.

Annak ellenére, hogy tudjuk, ismerjük a célkitűzés fontosságát és jelentőségét az 
oktatásban, mégis nagyon sok órán találkozhatunk a tanítási cél formális megjelölésé
vel. Ilyen esetekben nem lehet szó arról, hogy hogy biztosítottuk a tanulók tudatos 
értelmi tevékenységét a tanítási órán.

Ezért iskolai munkánk eredményességének fokozása érdekében nélkülözhetet
len, hogy a célkitűzéssel összefüggő pszichológiai, didaktikai és metodikai vonatko
zásokat sokoldalúan feltárjuk és elemezzük.

A Z  O KTATÁSI CÉL M E G JE L Ö L É S É N E K  M Ó D JA I

1. Tanulóink aktív gondolkodását már azzal is elősegíthetjük, ha világosan 
közöljük az óra tárgyát, vagyis közvetlen célkitűzést alkalmazunk.

PL: „A  mai órán, az ellenállások kapcsolási módjait és azok törvényszerűségeit 
ismerjük meg.”  Vagy: „Most a szénsav sóival, a karbonátokkal ismerkedünk 
meg.”  stb.
A  problémamegoldó gondolkodás fejlesztése szempontjából eredményesebb lesz 

az óránk, ha az óra témakörének egyszerű megjelölése helyett már a célkitűzésben rö
viden utalunk arra, hogy az új anyag milyen előzetes ismeretekhez kapcsolódik.

Pl.: „Eddig egyenlő nevezőjű törtek összeadásáról tanultunk, most olyan ve
gyes számok összeadását tanuljuk meg, ahol a törtrészek nevezője egyenlő.”
2. Az óra céljának közvetlen megjelölése nagyon sok esetben nem vezet kellő 

eredményre. Gyakran van szükség arra, hogy a tanítási óra célját problémaként jelöl
jük meg.
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PL: a 8. osztályban „A  nemzetközi helyzet a második világháború után”  c. tör
ténelmi anyag tanításakor célszerű először röviden áttekinteni a nemzetközi 
helyzet alakulását a második világháború utolsó éveiben és a háborút követő 
első esztendőkben. Különösen a Szovjetunió, az USA és Anglia közötti viszony 
alakulását kell vizsgálni. Ennek alapján így lehet megjelölni problémaszerűen 
a tanítási célt:
„A  mai órán vizsgáljuk meg, hogy a mélyreható ellentétek kialakulása következ
tében hogyan változott a Szovjetunió és a nyugati hatalmak politikája; milyen a 
nemzetközi helyzet a második világháború utántól napjainkig?”
A  problémaszerűen megoldott célkitűzések alkalmazása különösen nagy jelen

tőségű a tanulóktól távolabb álló témakörök iránti érdeklődés felkeltésében, valamint 
az aktív figyelem kibontakoztatásában.

P l.: a 7. osztályos kémia tanítása során „A  kémiai egyenletek”  c. tantervi anyag 
feldolgozásakor a következő módon oldhatjuk meg a problémajellegű célkitűzést: 

Sorolj fel fizikai változásokat!
-  Sorolj fel kémiai átalakulásokat!
-  Mi a különbség a fizikai változás és a kémiai 

átalakulás között?
-  Mi az égés?
-  Mikor beszélünk oxidációról,

redukcióról?
-  Milyen anyagokat égettünk oxigénben?
-  Mi keletkezett akkor, amikor szenet égettünk?
-  Írjuk le ezt a valóságban lejátszódott kémiai 

átlakulást szavakkal egyenlőség formájában!
-  Szén -f- oxigén =  széndioxid.
-  Milyen kémiai átalakulás ez?
-  Miért egyesülés?
-  Igen hosszadalmas volna szavakkal kiírni a 

kémiai átalakulásokat. Nem írhatnánk 
rövidebben?

A  probléma felvetése■

-  Vizsgáljuk meg, hogyan lehet a végbemenő
kémiai átalakulásokat rövidebben, vegyjelekkel, Célkitűzés
és képletekkel felírni! . .

A  problémaszerű célkitűzés jelentősége a gondolkodás fejlesztésében abban van, 
hogy a problémák felhívó jelleggel bírnak, világos célt mutatnak az emlékezés és a 
gondolati erőfeszítés számára. Sokszor eleve kizárják a tévutak lehetőségének egy jó 
részét, így a gondolkodást a logikusság irányába terelik.

A  problémaszerű célkitűzés által a meglévő ismeretrendszer zónái felidézhető- 
ségi ingerültségbe kerülnek; így az intellektuális aktivitás lényegéhez tartozó tudatos
ság és motiváltság jelentékenyen biztosítottak lesznek.

Mindezek a megállapítások természetesen érvényesek a részlet-célkitűzésekre is.
A  probléma felvetése azonban csak akkor lesz a tanulók számára mozgósító, 

tevékenységre indító hatású, ha az a tanulók számára is problémát, megoldásra váró 
fontos kérdést jelent.

Baranya megyében a helyi adottságokat figyelembe véve pl. a transzformátor 
tanításakor a következő módon alkalmazhatjuk a problémaszerű célkitűzést:

Milyen feszültségen állítják elő a váltóáramot?
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T .: Pécsett a hőerőmű milyen feszültséggel
dolgozik? 

t .: io ooo V.
Módszer:
Beszélgetés

T .: Szállítása milyen feszültségen történik? 
t . : 120 ooo V.
T .: A  mi használati eszközeink, gépeink,

pl.: mosógép, kávéfőző stb. milyen feszültségre 
vannak méretezve? 

t.: 220 V-ra.
T .: Ha bevezetnénk ezt a 1 20 ooo V-os áramot, 

a 220 V-ra méretezett eszközökben mi 
történne?

t.: Akkor ezek a gépek tönkremennének.
T .: Hogyan tudnánk ezt a nagyfeszültségű Probléma felvetése.

áramot használhatóvá tenni? 
t . : Át kellene alakítani.
T .: A  mai órán ismerkedjünk meg az átalakítást Az óra céljának

végző transzformátor működési elvével. . .  megjelölése.
A  helyi adottságok hasonló jellegű felhasználása a problémaszerű célkitűzésben 

a tanulók előtt azonnal világossá teszi az elsajátítandó ismeretek fontosságát a min
dennapi életben. A  tantervi anyag kapcsolása az élettel pedig nagy hozzájárulást je
lent a problémamegoldó gondolkodás fejlődéséhez.

3. A  tanítási órák egy részében az előző ismeretek hiányossága szinte önmagában 
meghatározza az oktatási célt, mint a „kiegészűlési tendencia”  kielégítését. Ezekben 
az esetekben különösen fontos annak a felismertetése, hogy a megoldás útja a hiányzó 
ismeretek pótlása, kiegészítése.

„A  tanuló normális körülmények között úgy sajátítja el az új ismereteket, hogy 
kérdések támadtak benne, s ezekre kereste a feleleteket, vagy feladatok elé állították 
őket, s ezekhez kellett megtalálni a szükséges ismereteket.”  (Nagy S .: Pedagógia III.)

P l.: a tanulók előtt szinte szükségszerűen vetődik fel, hogy a hőerőgépek -  tur
binák, gőzgépek — működésének megértése csak úgy lehetséges, ha előbb tanulmá
nyozzák a hőenergia átalakulásának törvényszerűségeit.

4. Az aktív tanulói gondolkodás biztosításának egyik hasznos és eredményes 
módja, ha már az óra céljának a megjelölésekor utalunk az új anyag gyakorlati jelen
tőségére.

Pl.: „Ismerkedjünk meg az alumínium tulajdonságaival, és vizsgáljuk meg az 
alumínium felhasználását a mindennapi életben!”  -  Kémia 8. oszt. -  
Vagy: „Ismerjük meg, milyen tulajdonságai vannak a különböző földtörténeti 
korokban keletkezett ásványi szeneknek, és ezeket mire lehet felhasználni!”  -  
Kémia 8. oszt. -
A fizika, biológia stb. tanítása során is gyakran utalhatunk már a célkitűzés

ben a feldolgozandó anyag gyakorlati jelentőségére.
Pl.: „A  mai órán vizsgáljuk meg, hogy az elektromágnest mire használhatjuk fel 
az iparban, a közlekedésben, a hírközlésben stb!”  -  Fizika 8. oszt. -  
A  gyakorlati életben való hasznosítás megmutatása összekapcsolja az új isme

retet a tanuló távlati célkitűzéseivel, bővíti a növendék érdeklődési körét, biztosítja 
az aktivitást újabb és újabb területeken is.

5. A  tudatos gondolkodási tevékenység kibontakozását elősegíthetjük azzal is, 
ha a célkitűzésben hangsúlyozzuk a tanítandó anyag tudományos jelentőségét, illetve 
az esetleges tudománytörténeti fontosságát.
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Az ilyen célkitűzéseket a felső tagozatban és főleg a középiskolában alkalmaz
hatjuk igen jó eredménnyel. P l.: Az elektromágneses indukció, a dinamó, az ammónia- 
szintézis stb. tanításakor.

A  felsoroltakon kívül a célkitűzés más módjait is alkalmazhatjuk a tanítási órá
kon. Gondoljunk csak arra, hogy mennyire változatosan lehet megjelölni egy-egy 
tanulókísérleti óra, üzemlátogatás, tanulmányi kirándulás, múzeumlátogatás vagy 
egy programozott módon szervezett óra oktatási feladatát!

A  mindennapi életben azonban az előzőkben részletezett megoldásokat, eljárá
sokat alkalmazhatjuk a leggyakrabban az óra oktatási céljának a megjelölésére.

Összegezve: tanulóink gondolkodási képességeinek fejlesztésében, a széleskörű 
gondolkodási tevékenység kibontakoztatásában egyaránt szükség van a közvetlen, 
illetve a távlati motivációjú célkitűzésekre, mint aktivizálási eszközökre. Azonban 
akár közvetlen, akár közvetett jelleggel határozzuk meg a tanítási óra oktatási-ne
velési céljait, feladatait, a széleskörű gondolkodásbeli aktivitást csak úgy valósíthat
juk meg, ha valamilyen úton és módon közvetlenül is érdekeltté tesszük tanítványain
kat az anyag feldolgozásában, elsajátításában.

Ebben a folyamatban a spontán érdeklődéstől kezdve, a tanítási anyag fontos
ságának és szükségességének világos tudatáig sokféle motívum előfordulhat, uralko
dóvá azonban a tudatos jelleget kell tennünk, amelyet gondos tervezés alapján kidol
gozott és változatos módon megoldott célkitűzésekkel valósíthatunk meg.
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DR. BALLÉR ENDRE

OLVASÓLÁMPA

Az utóbbi hónapokban megjelent oktatási-nevelési tárgyú műveknek két szem
betűnő vonása van. Az egyik az, hogy számos olyan munka látott napvilágot, melynek 
célja az iskolai pedagógiai tevékenység közvetlen segítése. A  másik pedig az oktatási
nevelési kérdések sokoldalú elemzése a pedagógia társ- és segédtudományainak fel- 
basználásával.

Az iskolai munkát közvetlenül segítő könyvek közül elsősorban az általános és 
középiskolai tankönyvekhez készült segédkönyveket lehet megemlíteni. Ezekkel 
azonban itt nem foglalkozunk, mivel nem egy-egy szaktárgyat, vagy részterületet tar
tunk szem előtt, hanem néhány általános, a pedagógusok szélesebb köre számára ér
dekes műre kívánjuk felhívni a figyelmet.

De segédkönyvnek nevezhetjük a Tanítók Kézikönyvtára új kötetét: Közösségi 
nevelés és egyéni bánásmód az általános iskola 1-4 . osztályában (Tapasztalatcsere) 
(Tankönyvkiadó). A  munka a Nagy Októberi Szocialista Forradalom ötvenedik év
fordulójára hirdetett országos pályázat legjobb anyagainak gyűjteménye. Nemcsak 
az alsótagozatos nevelők számára lehetnek inspirálók a kötet tanulmányai, hanem 
éppen a címadó gondolat égető időszerűsége teszi érdekessé és felhasználhatóvá a 
kiadványt a pedagógusok szélesebb köre számára is. Különösen Horváth Lajos ta
nulmánya ötvözi kitűnően egységbe a téma legfontosabb elméleti és gyakorlati kérdé
seit. Örömmel emeljük ki a kötet két baranyai szerzőjének színvonalas, az elmélet és 
gyakorlat egységében fogant munkáit: Pirisi Jánosné: Tervszerű közösségformálás az 
összevont osztályú tanulócsoportban (293-307. old.) és Gábriel Józsefné: A  cigány 
tanulókkal folytatott nevelő-oktató munkáról ( 3 3 9 - 3 5 5 .  old.) tanulmányait.

Ugyancsak segédkönyv a Nevelőmunka a középiskolában kötet. (Tankönyv- 
kiadó). A  munka -  a hasonló jellegű általános iskolai könyv folytatásaként -  tulaj
donképpen a Nevelési Program kibontása, s szintézisét adja a legfontosabb nevelés- 
elméleti kérdéseknek, sok esetben igen korszerűen, előremutatóan. így például ki
emelhetjük a tanulói öntevékenység, önállóság előtérbe helyezését a közösségi neve
lésről szóló részben (Bolyai lmréné és Ruzsnyai Istvánné tollából). A  kötet egyik 
legkiemelkedőbb fejezete Szokolszky István -  már címében is gondolatébresztő — 
munkája: A  tanítási óra, mint a közösségi nevelés színtere. Különösen figyelemre 
méltó még a pedagógiai ráhatás módszereit elemző rész (Pataki Ferenctől), a közép
iskolák sajátos nevelési problémáit összefoglaló fejezet (Dobos László munkája), de 
tulajdonképpen nem lehetne említés nélkül hagyni a kiadvány többi részét sem. Anél
kül, hogy itt a munka néhány vitára, továbbgondolásra késztető részével tüzeteseb
ben foglalkozhatnánk, csak néhány kisebb kifogást említünk meg. Időnként felesle-
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gesen sok az átfedés, ismétlődés (például az iskolán kívüli nevelési tényezőkkel való 
együttműködés a fő fejezeten kívül még kétszer is előkerül). A  nevelési eredményes
ség-vizsgálatról szóló rész lényegében szóról-szóra megismétli az általános iskolai 
kézikönyv azonos fejezetét. Főleg itt lett volna szükség néhány gyakorlati példa és 
probléma felvetésére a középiskolák életéből. Viszonylag elnagyolt a pályaválasztás, 
pályairányítás kifejtése. Talán jobban lehetett volna időnként differenciálni a gimná
ziumok és a szakközépiskolák között.

A könyv fejezeteinek tervszerű, egyéni és munkaközösségi feldolgozása kitűnően 
szolgálhatja a nevelők, főleg az osztályfőnökök továbbképzését, s ennek nyomán a 
nevelőmunka tudatosságának, hatékonyságának fokozását.

Régi hiányt pótol Rókusfalvy Pál: Pályaválasztás, pályaválasztási érettség című 
könyve (Tankönyvkiadó). A  kötet a pályairányítás pedagógiai, pszichológiai kérdé
seinek elemzésével elsősorban a pályaválasztási felelősök és az osztályfők tevékenysé
géhez ad segítséget, s ugyancsak továbbképzési segédkönyvként használható. A kérdés 
kiváló szakértője -  eddigi tanulmányainak összegezéseként -  azt elemzi, hogyan le
hetséges „az ember-pálya megfelelés gyermekkortól való kialakítása” . A pályavá
lasztási érettség alapvető fontosságú fogalmából indul ki (49. old.). A könyv második 
részében azután ennek összetevőit vizsgálja: a pályaismeretet, az önismeretet, a tu
datos életvezetés kialakulását s a pályaválasztási elhatározás kifejlesztését. A szerző 
hatalmas mennyiségű gyakorlati tapasztalatot, vizsgálatot elemez, általánosít, példái 
rendkívül szemléletesek, világosak. Számos fejezete közvetlenül is igyekszik segítséget 
adni a nevelők számára (például a pedagógusok diagnosztikai munkájáról szóló rész 
(65-82. old.), vagy a függelék gazdag anyaga, óravázlatai. Imponáló a feldolgozott 
elméleti anyag mennyisége is. (Meglepő, hogy a könyv a történeti áttekintésnél elha
nyagolja Nagy László világviszonylatban is úttörő elméleti és gyakorlati tevékenységét 
a pályaválasztás terén.)

Végezetül még egy „segédkönyvet”  említhetünk könyvszemlénk első részének 
lezárásaként. A szocialista iskolavezetésről (Űtmutató iskolaigazgatók és felügyelők 
részére) (Tankönyvkiadó) kötet az iskolavezetés és a felügyelet továbbképzésének 
lehet alapvető anyaga. A kiadványt Kiss Gyula szerkesztette rangos szerzőgárda 
közreműködésével. A  könyv az iskolavezetés három alapvető, egymással szoros össze
függésben lévő feladatát elemzi: az iskolai közösség formálását (a nevelőtestület, 
pártszervezet, szakszervezet, iskolatanács, ifjúsági szervezet, szülők); a pedagógiai 
munka vezetését (a tervezés, szervezés, segítés-ellenőrzés, a tapasztalatok rendszere
zése, elemzése, értékelése funkciók sokoldalú kifejtésével); valamint az iskola tár
sadalmi kapcsolatainak szervezését (politikai, társadalmi szervek, termelői közössé
gek). A  munka folytatása és továbbfejlesztése Kiss Gyula ismert munkájának (Az 
igazgató a pedagógusközösségben). Rendkívül időszerű az utolsó két fejezet is, amely 
az iskolavezetés és a felügyelet egymást kiegészítő, segítő munkáját elemzi, s az igaz
gatói munkaközösségek működéséhez, a vezetők továbbképzéséhez ad iránymutatást.

Az újabb kiadványok másik csoportját azok a művek alkotják, melyek komplex 
vizsgálódásukkal látókörünk rendkívül szükséges szélesítését segíthetik elő.

A  didaktika területéről két ilyen munkát emelhetünk ki. Az egyik szerzője az 
USA talán legjelentősebb pedagógiai teoretikusa, a méltán világhírű J. S. Bruner. 
Tanulmányának címe Az oktatás folyamata (A pedagógia időszerű kérdései külföl
dön sorozatban, Tankönyvkiadó). A másik a Szovjetunió világszerte figyelemmel 
kísért tudósának, L. N. Landának a munkája: Algoritmizálás az oktatásban (Tan- 
könyvkiadó). A  két szerző azonos problémával birkózik: az oktatás hatékonyságának 
növelését kívánja elősegíteni. A  két mű összevetése annak a kérdésnek a megvála
szolásához is hozzásegít, hogy a szocialista és polgári neveléstudomány nagyfokú 
egzaktságra törekvése vajon nem vezet-e a világnézeti ellentétek fokozatos elmosó-
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dásához, konvergenciájához. Bruner munkája is mutatja, hogy a világnézeti alapvetés 
különbsége ilyen területen is érvényesül, de bonyolultabb áttételekkel. Bruner sze
rint: „Bármely tantárgy alapjait bármely életkorban bárkinek meg lehet valamilyen 
formában tanítani” . (24. old. a fordítás kissé pontatlan, ezért némi javítással idé
zem). Ennek útjait elemzi a tanulmány. Egyrészt a tanulóknak elsősorban a tárgyak 
alapvető struktúráit kell tanítani, (azaz annak felismerését, hogy a dolgok milyen 
összefüggésben vannak egymással), figyelembe véve a gyermeki gondolkodás sajátos
ságait. Másrészt a tanulási készséget, az arra való alkalmasságot, kedvet és a tanulni 
tudást kell kifejleszteni. Bruner is úgy látja, hogy ehhez szükséges a problémameg
oldó gondolkodás, az érdeklődés, a kíváncsiság, a felfedezés izgalmának, az intellek
tuális érzelmeknek, a „belső jutalmazásnak”  a kibontakoztatása. Erősíteni kell a 
felfedezéses (intuitív) gondolkodást. (Érdekes, hogy az intuíció fontosságát egy 
szovjet munka is hangsúlyozza: Ponomarjov: Pszichikum és intuíció. Kossuth Kiadó.) 
S végül harmadsorban a célok elérésének legfontosabb feltétele a pedagógus személyi
ségének gazdagítása. Bár élni kell a tanítás segédeszközeivel is (melyeket figyelem
reméltó csoportosításban tárgyal: az eredeti tapasztalatokat helyettesítők, a model
leket alkalmazók, a dramatizálás eszközei s az automatikai eszközök), a lényeg: a 
pedagógus. „A  pedagógus nemcsak ismeretközlő, hanem egyben modell is . . .  a ne
velési folyamatnak is közvetlen személyes szimbóluma, egy olyan személyiség, akivel 
a tanulók összehasonlíthatják, vagy azonosíthatják magukat.”  Bruner határozottan 
leszögezi: „A  pedagógus és az eszközök között nem szabad konfliktusnak létrejön
nie. S nem is lesz konfliktus, ha az eszközök fejlődése során számolunk a tanítás 
céljával és követelményeivel.”  (84-85. old.)

Landa a Bruner által említett struktúrák felismeréséhez és alkalmazásához 
vezető egyik újabban feltárt utat, az algoritmusoknak a matematikából kölcsönzött 
ősi módszerének kibernetikai alapvetésű pedagógiai felhasználását elemzi. Algorit
musnak „azt a pontos, közérthető formában megadott előírást nevezzük, amely egy
értelműen megszabja bizonyos elemi műveletek egymásutánját, amelyek végrehajtása 
révén előállítható valamely feladattípus bármely feladatának megoldása” . (36. old.) 
Landa sok példával vizsgálja a tanári és a tanulói tevékenység algoritmusainak le
írását, típusait, az információt átalakító és az azok felismerését elősegítő algoritmu
sokat. Részletesen foglalkozik az algoritmusok iskolai oktatásának néhány elméleti 
kérdésével, megállapítva, mely típusú feladatokat célszerű algoritmikus eljárással 
megoldani, s melyeket nem. Hangsúlyozza a gondolkodás fejlesztésének előtérbe he
lyezését az algoritmus alkalmazása során.

Látókörünk szélesítését segíti elő egy érdekes neveléstörténeti tárgyú munka is : 
Ludwik Cbamajnak, a több, mint tíz éve elhunyt lengyel pedagógusnak és filozófus
nak Utak és tévutak a huszadik század pedagógiájában közel hatodfélszáz oldalas 
könyve. (Gondolat Kiadó.) A  szerző széles korképet ad századunk legjelentősebb 
polgári, és egy rövid fejezetben a munkásmozgalom pedagógiai-pszichológiai áram
latairól. (A szovjet pedagógiáról szóló rész már Illés Lajosné kiegészítése.) A  munka 
elsősorban arra alkalmas, hogy megbízható tájékozódási kiindulópontunk legyen. 
De -  épp azzal, hogy irányzatok szerint csoportosít -  az aktuális problémák történeti 
áttekintését is elősegíti. Az ismertetések azonban meglehetősen eklektikusak, a szerző 
állásfoglalásai időnként nem eléggé kritikusak, s -  főleg a munka tömörsége miatt -  
olvasása nagyfokú koncentrációt igényel.

A  pszichológiai munkák közül Mason Haire: Pszichológia vezetőknek című 
könyvére hívjuk fel a figyelmet. (Mezőgazdasági Kiadó.) A  szerző nem a vezetés 
pszichológiájával foglalkozik, hanem pszichológiai kérdéseket tárgyal a vezetés néző
pontjából. Noha ez a munka is a gazdasági vezetőket tartja szem előtt, számos része 
a pedagógiai vezetés számára is kitűnően hasznosítható. Elemzi például az emberi
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természetet, a jutalmazás szerepét, az emberi szükségleteket, a vezetés és ellenőrzés' 
problémakörét, a vezető és a beosztottak kapcsolatát, a vezetés technikáját, a kom
munikációt, a szervezést.

Az Alkalmazott pszichológia (szerk. Radnai Béla. Gondolat Kiadó) új kiadása 
mélységben és szélességben egyaránt jelentősen felülmúlja hét évvel ezelőtti elődjét, 
bár sajnálatos a Tipológia fejezet elhagyása. A  kötet tanulmányai tömören, mégis 
könnyen olvashatóan olyan gyorsan fejlődő, s az oktató-nevelőmunka számára is 
egyre nélkülözhetetlenebb tudományágakkal ismertetnek meg, vagy gazdagítják meg
lévő ismereteinket, mint a neveléslélektan, az iskolapszichológia, a munkalélektan, 
pszichotechnika, a munkahelyi vezetés lélektani kérdései, műszaki pszichológia, rek
lámpszichológia, művészetpszichológia, a személyiség lélektana, kriminálpszicho- 
lógia, pszichiátria.

A  szociológiai alapvetésű újabb munkák azzal válnak különösen érdekessé, hogy 
az iskolai élet olyan oldalait elemzik szociológiai nézőpontból, amelyek látszólag jól 
ismertek, így vizsgálva azonban izgalmasan újszerűekké, az olvasó számára további 
felfedező munkára csábítóvá válnak.

Ilyen könyv Kériné Sós Júliának, a tavaly tragikus hirtelenséggel elhunyt kiváló 
pedagógusnak és pedagógiai írónak posztumusz műve: Tanárok élete és munkája 
(Akadémiai Kiadó), amely a Szociológiai tanulmányok kitűnően szerkesztett sorozatá
ban jelent meg. A  dolgozat számos színes ecsettanulmánnyal, példával szemléletesen 
elemzi a tanárok életmódját, hivatástudatát. Bemutatja a tudós, a tanítás módszerét 
fejlesztő, a tanulókkal jó kapcsolatokat teremtő és a szervező tanárok típusait, a hiva
tásukkal teljesen vagy csak részben azonosuló, s az abban csalódott nevelőket. Meg
mutatja, mennyire befolyásolják a nevelői hivatástudatot olyan tényezők, mint például 
az életmód. „Az a helyzet -  írja - ,  hogy a tanárok nagy többsége az értelmiségi élet- 
színvonalat csak úgy tudja elérni, hogy fizetését jelentős túlmunkával kipótolja, igen 
fontos pedagógustípustól fosztja meg az iskolákat. . .  Nem érzik azt, hogy ki tudnak 
bontakozni, ha energiájuk és idejük túlnyomó részét óraadásra kell fordítaniuk.”  
(50. old.) Bemutatja a kommunista világnézet fontosságát a nevelőmunka hatékony
sága szempontjából. Foglalkozik azonban „az eklektikus humanistákkal” , ír a kommu
nista eszmékkel csak látszatra azonosulókról, s azokról a nevelőkről, akik a fáradt
ság, a bezárkózás, az óvatosság, a kispolgári önelégültség vagy akár a cinikus önzés 
közönyébe burkolva élnek.

A  pedagógia időszerű kédései külföldön sorozatban Ifjúságkutatás címmel egy 
magyar (Petrikás Árpád), egy német (Walter Friedrich), két szovjet (Manszurov- 
Lunkov) szerző tanulmánya ad képet ennek az új -  s nálunk még csak gyermekcipőben 
járó -  tudományágnak néhány problémájáról. (A negyedik cikk az érdeklődés diffe
renciálásának tényezőiről már aligha tartozik az ifjúságkutatáshoz közvetlenül. (Pet
rikás Árpád az ifjúságkutatás hazai feladatait tekinti át. Elsősorban a következő 
vizsgálódási területeket említi: az ifjúság egyes rétegeinek sajátosságai; az ifjúság 
különböző tevékenységének elemzése; a fiatalok erkölcsi, világnézeti, politikai álla
pota; az ifjúságra ható nevelési tényezők tanulmányozása. Példákkal illusztrálja a 
legcélravezetőbb módszereket is. Walter Friedrich -  aki az NDK-ban működő ifjú
ságkutatással foglalkozó intézet vezetője -  a marxista ifjúságkutatás elméleti prob
lémáit, alapjait vizsgálja. Különösen érdekes a fiatalok különböző élethelyzeteinek 
elemzése (család, iskola, munkahely, ifjúsági szervezet, szabadidő eltöltése). A  szovjet 
szerzőpár a tanulók politikai tudatának kialakulását elemzi.

Csalog Judit: Fiúk, lányok, nevelők („A  pedagógia időszerű kérdései hazánk
ban”  időnként kissé elfáradni látszó sorozatában) egy kezdő elsős osztályfőnök egy 
tanév során szerzett tapasztalatait írja le egy falusi gimnáziumban. A  szociológiai 
értékű, kitűnő, sodró stílusú, élvezetes olvasmány azt mutatja meg sok kedves, meg
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ható fiatal, számos érdekes, elgondolkodtató esemény s nem utolsó sorban a szerző 
nevelő rokonszenves, friss szemléletű egyéniségének bemutatásával, hogyan lehet 
a pedagógusnak korszerűnek lenni, s hogyan tud közel kerülni a tanulók személyisé
géhez és közösségéhez, épp azért, hogy eredményesen nevelhesse őket. Sajnálatos, s 
épp a munka alapgondolatának érvényesülését gyengíti, hogy a kezdő nevelő munká
jában teljesen magára marad a nevelőközösségben, sőt, lassan mindenki ellene for
dul. A  nevelőtársak szinte egységesen maradiak, korlátoltak, ellenségesek, bemuta
tásuk -  szemben a színes diákportrékkal -  bántóan -  szinte generációs ellentétet 
sugallva -  torz, sematikus. Ráadásul ebből már elméleti általánosítást is von le a 
szerző: úgy véli, nem áll az a tétel, hogy a nevelés folyamatában a nevelő képviseli 
a társadalmat, s annak igényeit. (Az viszont csakugyan hiba lenne, ha csak a nevelők
ről mondanánk ezt, s nem értenénk ide például az ifjúsági szervezetet).

Három munka is foglalkozik a személyiség elemzésével filozófiai, szociológiai, 
pszichológiai szempontból. De ezekről talán majd legközelebb.
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N É P M Ű V E L É S

DR. BÁ N D I G Á B O R N É

A MÚZEUMI NÉPM ŰVELÉS SZER V EZETI ÉS SZEM ÉLYI 
PRO BLÉM ÁIRÓ L

Az Országos Múzeumi Tanács 1968 októberében vitatta meg a múzeumok szer
vezeti kérdéseit.

Ebben a vitában került szóba a nevelési osztály felállításának problémája. A ta
nácskozás csak az országos múzeumokkal foglalkozott, de a nevelési osztály funkcióját 
úgy rögzítette, hogy az magában foglalja a vidéki múzeumok igényeit is.

A  nevelési osztály „feladata a múzeumi anyaggal kapcsolatos, ill. a múzeumban 
folyó tudományos munkából adódó ismeretek átadása a legkülönfélébb módon a leg
tágabb értelemben vett közönségnek.”

Ennek a kérdésnek a megtárgyalása azért kerülhetett napirendre mert az utóbbi 
években az országos, de főleg a vidéki múzeumoknál problémává vált a népműve
lési és a tudományos munka arányainak kérdése.

A  muzeológusok tudományos kutatói képzést kapnak. Ez határozza meg mun
kájuk célját, módszereit. Azt nem állíthatjuk, hogy csak népművelő képes hatékony 
népművelési feladatok ellátására, de az tény, hogy olyan népművelési tevékenység, 
mint ami az utóbbi években követelményként jelentkezett, nem várható el a kutatók
tól. Ez csak a tudományos munkára fordított idejük rovására volt lehetséges, és éppen 
ezért nem is végezték szívesen.

Talán furcsán hangzik, de azt is elmondhatjuk, hogy nem minden kutató volt ké
pes megtalálni a legmegfelelőbb népművelési formát, és ez sok esetben árthatott a 
múzeumi népművelési munka hatékonyságának.

A  fent idézett vita során olyan feladatok megbeszélésére került sor, amelyek 
egy országos múzeumban vetődnek fel. Vegyük sorra milyen problémákat oldhatna 
meg egy megyei múzeumban egy nevelési, vagy mondjuk inkább így -  egy népműve
lési csoport, vagy előadó.

1. Egységes múzeumi népművelési terv elkészítése, előadások, kiállítások, tár
latvezetések tematikus rendjének meghatározása, népszerű múzeumi kiadvá
nyok szerkesztése, terjesztése, propaganda munka, kiállításokhoz kapcsolódó 
járulékos munkák (szállítás, nyomda, megnyitók) -  rendszeres kapcsolat a 
Múzeumbaráti Körrel -  mint társadalmi bázissal - ,  a Múzeumi Hónap tervé
nek kidolgozása, kapcsolat üzemekkel, társadalmi szervezetekkel.

2. A  múzeum és iskolák közötti lehető legjobb együttműködés módjának kidol
gozása, és a kapcsolat megteremtése.

43



Iskolai foglalkozások megszervezése, összehangolása.
Állandó kapcsolat a honismereti szakkörökkel.

3. Kiállítás, rendezői, kivitelezői, tervezői (kiadványok, reklám stb.) technikusi 
feladatok megszervezése, koordinálása.

A  feladatok éles körülhatárolhatósága meghatározza a népművelési csoport mi
nimális személyi állományát is. Irányítása követlenül az igazgatóság hatásköre.

Szigorúan betartva a szakmai utasításokat, maximálisan igazodva a múzeum 
tudományos profiljához, -  a csoport külön munkatervvel és költségvetéssel dolgozna, 
mint múzeumi osztály.

Mi teszi szükségessé ezen csoport kialakítását? „Múzeumainkban eddig is folyt 
komoly népművelési tevékenység a tudományos munka mellett is.”  „Felesleges nép
művelő a múzeumba, mert tudományos intézmény lévén a kiállításokon kívül úgy 
sem vállalhat más népművelési tevékenységet,”  -  hangzottak el a vélemények.

Az itt felsoroltak és általában az ellenvélemények nem látnak túl a múzeumok 
tudományos funkcióján.

Az utóbbi években különösen, és nem véletlenül kerültek a múzeumok a kultu
rális érdeklődés középpontjába. A  közönség igényli a változatos, és jól megrendezett 
kiállításokat, tárlatvezetéseket, és szívesen látogatja az egyéb múzeumi rendezvénye
ket is.

Egy-egy múzeumi kiállítás ma már sokkal több kell, hogy legyen, mint tematikus 
vagy időrendi sorba rakott szép tárgyak bemutatása. Kevésnek bizonyult a csak be
mutatás szándéka. A  kiállítások céllal készülnek, nevelni, embert alakítani akarnak, 
nem a betévedőkre építenek, hanem a rendszeres múzeumlátogatókra, a művelődni 
akaró emberek igényeire.

Hol segíthet tehát a múzeum a korszerű műveltség megszerzésében?
A  Népművelési Tanács: Irányelvek a Népművelés 5 éves tervezéséhez 1966— 

1970. című füzetében olvashatjuk: „Arra kell törekednünk, hogy népünk jobban értse 
hazánk múltját és jelenét, helyét a világban . . . ”

„Egységbe kell ötvöznünk a helyi, nemzeti és nemzetközi fejlődés értékeit, tuda
tosítani a magyar és az egyetemes történelem tanulságait. . . ”

„Ápoljuk a hazafiasság érzését átszövő hagyományos -  részben ösztönös -  mo
tívumokat . . .  hagyományainkat.”

De a fent idézett sorokon kívül oldalakat idézhetnénk az irányelvekből, melyek 
a múzeumi népművelés kérdését érintik, és amelyek nem igények csupán, hanem köve
telmények: „Erősíteni kell a múzeumi kiállítások világnézeti nevelő jellegét.”  „Több 
tárlatvezetés szükséges a képzőművészeti ízlés fejlesztésének támogatására.”  „Külö
nösen fontos feladat a diákok rendszeres látogatásának szervezése.”  Mindezen fel
adatok elvégzéséhez kevés már a tudományos kutatók népművelési munkára fordít
ható ideje.

Arról van szó, hogy meg kell tervezni a múzeumi tudományos profilhoz igazodó 
népművelési tevékenységet. Ez pedig nem csak a kiállításokat, hanem minden olyan 
népművelési formát és módszert felölel, amelyekben a múzeum által gyűjtött tárgyak, 
a múzeum tudományos tevékenységének eredményei a legnagyobb nevelő hatást ér
hetik el. Ugyanúgy, mint a tudományos kutató munka, a múzeum népművelési tevé
kenysége is tudományos szintű felmérések alapján, hosszútávú tervezést igényel. Sem
milyen igényt nem elégíthet ki az ötletszerű, rendszertelen tevékenység. A  múzeum 
minden rendezvényének egymással, -  és az illető múzeumban folyó tudományos mun
kával kapcsolatban kell lennie.

Az állandó kiállításokon túl igen nagy gondot kell fordítani az időszaki kiállí
tások rendezésére, témáinak megválasztására, az előadássorozatok, tárlatvezetések 
tematikus tervezésére. Kiemelt feladat a múzeum és iskolák kapcsolatának kiépítése.
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Még a legkorszerűbben felszerelt iskolák sem rendelkeznek olyan szemléltető eszkö
zökkel, mint egy múzeumi kiállítás. De ezen túl, -  a múzeumot rendszeresen, jól irá
nyítottan látogató diákokból alakítható ki a múzeumot rendszeresen látogató felnőtt. 
Meg kell, és meg is lehet valósítani a rendszeres iskolaióra-szerű, a tananyaghoz jól 
kapcsolható múzeumlátogatást.

Nem elhanyagolható a Baranyában, de biztosan más megyében is hagyomány
ra épülő, Múzeumbaráti Kör tevékenységének irányítása sem. A  Baráti Kör tagjai 
a múzeum széles társadalmi bázisát jelenthetik.

Mindezekkel a feladatokkal foglalkozó, lelkiismeretes és sok időt igénylő tevé
kenységet nem varrhatjuk a tudományos kutatók nyakába. Először talán komoly 
anyagi áldozatok árán valósítható meg ez az átszervezés, de olyan befektetést jelent, 
amely rövid idő alatt amortizálódik.

Nem véletlenül került napirendre országos fórumon e kérdés, és nem véletlenül 
foglalkoznak vele rendszeresen a szaklapok. Megyénkben is megtettük e szervezési 
munkának első lépéseit. Az idei Múzeumi Hónapban már programpontként szerepel
nek az előbbiekben felvázolt feladatok.

Korántsem biztos, hogy minden területen a megfelelő megoldást választottuk, 
de hasznos tanulságokat nyerünk a jövő számára.

A  Megyei Tanács a lehetőségekhez mérten anyagi fedezet biztosítását tervezi 
műtárgymásolatok, népszerű kiadványok készíttetéséhez. Ezekkel is reklámszerűbbé, 
hangsúlyozottabbá kívánjuk tenni a múzeumi propagandát.

Még ez év őszétől kísérletképpen és adottságainknak megfelelően (sajnos kiál
lításaink nem fűthetők) elindítjuk a múzeumi -  iskolai órákat.

Szoros kapcsolatot alakítunk ki a Múzeumbaráti Körön keresztül a honismereti 
szakkörökkel.

A  szakszervezet segítségével üzemek dolgozói számára múzeumi kirándulásokat, 
műteremlátogatásokat szervezünk.

Azt reméljük, hogy a megyénkben megrendezendő múzeumi-népművelési vita 
sok hasznos, és jól alkalmazható lehetőségre hívja majd fel figyelmünket, és bátorí
tást ad más múzeumoknak is népművelési csoportok létrehozásához.

Azok a megyék pedig, ahol már ilyen szervezett tevékenység folyik, hasznos 
tanácsokkal látják el a most indulókat.
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D R. F. PETR ES ÉV A

AZ IDŐ SZAKI K IÁ LLÍTÁ SO K R E N D E Z É SÉ N E K  K ÉR D ÉSEIR Ő L

A Z IG É N Y  K É R D É S E

Az időszaki kiállítások rendezésének szükségességét a múzeumok előtt nem kell 
bizonyítanunk. Mégis, röviden emlékeztetve az okokra, melyek rendezésüket indo
kolják: a legtökéletesebben rendezett állandó kiállítás sem biztosítja a múzeumlátoga
tás állandó szintjét fél évnél tovább. A  múzeum törzsanyagának bemutatása különben 
is más célt szolgál: állandó képet adni egy gyűjtemény, egy terület anyagáról. Ahhoz, 
hogy a múzeum emellett a statikus, megőrző és regisztráló szerep mellett, élő, mozgó 
szervezet is legyen, ezt a célt szolgálja az időszaki, változó kiállítások rendezése. Egy 
terület -  megye, tágabb vidék vagy éppen ország -  kulturális életének egyik fontos 
tényezője lehet az a múzeum, amely jól ismeri fel helyzete adta lehetőségeit és erre 
építi fel kiállítási programját. Ez függ földrajzi helyzetétől, a helyi kulturális -  művé
szeti, irodalmi -  élet lehetőségeitől és a múzeum szakember adottságaitól.

TÉM A V Á LA SZTÁ S, A  K IÁ L LÍT Á SO K  JE L L E G E

Másképp tervez egy olyan város, amely az átmenő idegenforgalomra számít, 
mint pl. Székesfehérvár, amely Budapest közelségének jó és rossz oldalával kell hogy 
számoljon. Jó, hogy mindenki áthalad a városon, aki Budapest felé megy -  de csak 
akkor áll meg, ha érdemes megállnia. Meghatározza ez pl. azt, hogy Budapesten be
mutatott kiállítást nem mutatunk be. Megint más helyzettel kell számolnia olyan vá
rosnak, amely végcélja egy útnak, mint pl. Szeged vagy Szombathely.

Ezek a helyek egy-egy szezonra összpontosíthatják a kiállítási tevékenységet -  
megint számolva a látogatók összetételével (szabadtéri játékok, turisták stb.).

Nem hagyható figyelmen kívül a helyi adottság -  élénk képzőművészeti élet, 
mint pl. Pécsett, helyi jellegzetességek -  mint pl. kerámiaművészet Hódmezővásár
helyt.

Lényeges feltétel, az utoljára hagyott szakember-ellátottság, amely sokszor saj
nos eleve meghatározza vagy olykor keresztezi a fenti adottságok adta lehetőségek 
megvalósítását.
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M U N K A M Ó D SZER EK

A kiállítás jellegét kialakító tényezők figyelembevétele mellett, még egy alap
vető szempontra érdemes gondot fordítani. Évek távlatában, hosszú lejáratra érde
mes csak gondolkozni, sorozatban kell tervezni a kiállításokat. Ez az egyetlen módja, 
hogy elképzelésünket program szerint tudjuk megvalósítani. A  sorozat fogalma lehet 
szószerint értelmezett, tehát időrendi sorrendben bemutatott anyag (mint pl. „A  XX. 
század magyar művészete”  sorozat Székesfehérvárott); lehet témák változása egy te
rület anyagából („A  Közép-Dunántúl anyagi műveltsége”  sorozat: Kerámia, Üveg), 
ebben az esetben az időhatárok és a terület adott (őskortól a XX. század első feléig, 
három megye múzeumainak anyagából) csak az anyag változik; vagy a sorozat legtá
gabban felfogott változata, amikor csak egy szempont adott: pl. a „Népművészet év
századai”  sorozat, amelyben egy biztos: az a szándékunk, hogy a Néprajzi Múzeum 
gazdag és kiállítás hiányában hozzáférhetetlen anyagából minden évben, esetenként 
kiválasztott témát kiállítunk és hozzáférhetővé teszünk.

A  sorozatok jelentik az időszaki kiállítások gerincét. Ehhez járul óhatatlanul 
minden múzeumban az a feladat, hogy az évenként adódó évfordulók, emlékkiállítá
sok gazdája legyen -  a helyi művészek számára fórumot biztosítson, vagy más speciá
lis kívánság alapján rendezzen kiállításokat.

Más munkamódszert kíván egy képzőművészeti kiállítás vagy egy régészeti, tör
téneti kiállítás előkészítő gyűjtő és rendező munkája.

A  képzőművészeti kiállítások rendezése viszonylag a leginkább megoldott, ab
ban az esetben, ha egy vagy több művész bemutatására vállalkozik. Mindjárt más a 
helyzet, ha többet akar egyszerű regisztrálásnál: ha történeti igénnyel, vagy más olyan 
csoportosítással kíván bemutatni művészt, vagy irányzatot, iskolát vagy korszakot, 
amely több mint időrendi és esztétikai egymásmellé helyezés. Ebben az esetben, -  
(ahogy a XX. század magyar művészete sorozatnál kívánták művészettörténészeink 
és az egy-egy témához felkért társ-, vendég rendezők) a kiállításokat szinte a publi
káció-feldolgozás igényével kell előkészíteni, gyűjteni és a teljes anyagból kiválasztani 
azt, amely a kívánt mondanivalót visszaadja. Ehhez a történeti szemléletű kiállítások
hoz minden esetben a kérdésre, művészre vonatkozó irodalmat is kiállítjuk.

Még teljesebbé válik a művészeti kiállítás történeti jellegének és „korba helye
zésének”  hangsúlyozása a kiállítást kísérő előadások és hangversenyek rendezésével, 
de ez már messzebb vezet eredeti témánktól.

Történeti szemlélettel próbáljuk megoldani régészeti, néprajzi, iparművészeti 
kiállításainkat is. „A  Közép-Dunántúl anyagi műveltsége”  sorozat -  száraz, tudomá
nyosan csengő címe kísérleti kiállításokat takar. Meglepő volt számunkra is, egy na
gyobb terület kerámiájának átvizsgálása, több évszázad egymásutánját egymás mellé 
téve, milyen kép alakul ki. Régészeti tárgyak (őskor, római kor, néprajz, középkor) 
néprajzi darabok és az iparművészeti gyűjteménybe tartozó első manufaktúrák edé
nyei rajzolták ki egy terület fazekasművességének arculatát, hanyatló vagy ívelő kor
szakait.

A  kifejezetten néprajzinak vélt kiállításainkban is mindig többet szeretnénk adni, 
mint exotikumot vagy raktárban lévő tárgyak kirakását. A  témát úgy valósítjuk meg, 
hogy szinte minden oldalról „körbejárjuk” . „Pásztorművészet”  kiállítás: nem elég a 
pásztorművészet darabjait esztétikus elrendezésben kitenni -  bemutatjuk hozzá a 
nyersanyagot, a technikát, jelzésszerűen a paraszti élet felszereléseit. A  tárgyakon 
ábrázolt jeleneteket kivetítve, kinagyítva, ének-tánc szövegek illusztrálásával, a pa
raszti élet filmszerű megelevenítését kapjuk.
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Az idén kezdett „Népművészet évszázadai”  sorozatban a ki nem mondott moz
gató erőt a szándék jelenti: a népművészet és a művészet határait keresni, a történeti 
stílusok és a népi stílusok határvonalait, összefüggését megtalálni.

De ezzel már a kiállításrendezés kérdéseinek a végére is jutottunk -  ahhoz a 
ponthoz, amely már a feldolgozáshoz vezet. Ezt a legjobban rendezett kiállítás, vagy 
a hozzákészült katalógus is csak elindítani tudja, megoldani nem. Nem is feladata -  
de az igényt felkelteni, a szakembert vagy nagy közönség érdeklődését egy irányba 
elindítani és az adott témáról teljes képet adni a műfaj adta lehetőségek határain belül 
— ez az időszaki kiállítás maximális célja. Ha ezt megvalósította, nem rendeztük hiá
ba.
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S. HÁRS ÉV A

VIZUÁLIS N EV ELÉS A MÚZEUM OKBAN

Az ember ősidők óta fogékony a szépre. Igényli, hogy önmagát, ruházatát, kör
nyezetét a fogalmai körébe tartozó „szép” , vagy „szépítő”  eszközökkel díszítse. Ez az 
igény a tárgyak használhatóságától független, azok díszítetlenül éppúgy ellátnák fel
adatukat. Az ősember olajtartó edénye éppúgy megfelelt volna céljának, ha készítője 
nem rovátkolja be oldalát, nem szépíti mészbetéttel, de az egyiptomi, a görög-római 
társadalom létéhez, a középkori kultúra önmegtartóztatásra nevelő, szigorú eszmeisé
géhez sem kellett feltétlenül a szép, a művészi igény. Mégis -  ha az évezredekkel, szá
zadokkal változó társadalmak és kultúrák történetét végigtekintjük, azt látjuk, hogy 
az ember sohasem tudott meglenni „szép”  nélkül, művészet nélkül, annak ellenére, 
hogy ez alapvető létérdekeivel nem függött össze.

A  „szép” -művészetek az ember életében különös helyet kaptak, a művészetek 
alkotói pedig különös megbecsülést. Ennek köszönhető, hogy a „remekbe készült”  
tárgyakat, faragott, hímzett népi eszközöket vagy ruhákat az emberek többé-kevésbé 
megőrizték -  nem is említve itt az anyagi értéket is jelentő ötvös tárgyakat (ékszere
ket), vagy a vallási kultuszt szolgáló festményeket, szobrokat.

A  régebbi korok szép-szeretetét, esztétikai kultúráját a múzeumok különböző 
művészeti kiállításain ismerheti meg a mai látogató. Az ismeretszerzésen, tájékozta
táson túl azonban a múzeumnak fontosabb feladata az ízlésnevelés: a jó múzeumi 
kiállítás a magasfokú művészi szép, művészi minőség felismerésére is megtanítja láto
gatóját.

Milyen eszközökkel érheti cl e célját a múzeum? -  Elsősorban azzal, ha maga
magával szemben is igényes. A  régi múzeumi kiállítások voltaképpen raktári tárolás
ban bocsájtották a közönség elé műtárgyaikat. Itt-ott (főleg külföldi útjainkon) még 
láthatunk olyan múzeumi tárlókat, amelyeknél az egyforma tárgyak sokaságától szé
dül el a néző s figyelmét a műtárgyra felfűzött, cérnaszálon fityegő leltári cédula köti 
le. A  képtárakban a régi rendezési elvek szerint a falakon minden tenyérnyi helyet el
fedtek -  a térdmagasságtól a mennyezetig -  s a képek elhelyezési magassága értékük 
nagyságával egyenes arányban emelkedett. Ezek a kiállítások esztétikai élményt nem 
nyújthattak, legfeljebb a mennyiség gazdagsága lehetett meghökkentő.

A  modern múzeumi kiállítás kevés tárgyat mutat be. Csak a legszebb, legjellem
zőbb darabokat, a korszak kultúrájára, művészetére vonatkozóan egyetemes érvényű 
és értékű műtárgyakat. Ezeket azután rajzokkal, feliratokkal kiegészítve igyekszik 
használati funkciójában is megszólaltatni. Múzeumi igényességnek kell megnyilvá
nulnia nemcsak a legkiválóbb tárgyak kiválasztásában, hanem a bemutatás miként
jében is. A  modern, csupa üveg tárolószekrény, a márvány vagy nemesfa fal- és padló-
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burkolatok, a halk járást biztosító, puha szőnyegek, rejtett világítások mind-mind az 
esztétikai igényesség, a szépre nevelés eszközei. Mindemellett a múzeumban eleve 
ünnepi hangulatot teremtenek és bizonyítják, hogy a tárlóban látható aprócska tárgy 
-  legyen az csillogó ötvöstárgy, kerámia vagy az ősember pattintott kőszerszáma — 
mindezeknél értékesebb, még többet mondó, hisz az egész elegáns, szép környezet 
miatta van.

Az ízlésnevelés, a vizuális kultúra fejlődése terén talán a legtöbbet a képzőmű
vészeti kiállításoktól várnak el. Itt azonban a legkevesebb a lehetőség arra, hogy fel
iratokkal, magyarázó szöveggel hozzuk közelebb a művet a maga korának társadal
mához és a mai emberhez. A  festménytől ma még a legtöbb ember általában történeti, 
irodalmi tartalmat vár. A cím után keresi az ábrázolásban kifejeződő jelenet, esemény 
látványát -  s a modern képek előtt gyakran érik csalódások. Ezek a festmények, vagy 
szobrok nem is mindig szépek, számára nem is mindig érthetőek. -  Hol itt hát az ízlés
nevelés, az esztétikai igényesség? -  kérdezi a modern képzőművészeti kiállítások lá
togatója. Aggodalma jogos. A  hiányosságokat azonban nemcsak a művekben, hanem 
önmaga hiányos képzőművészeti ismereteiben is keresnie kell. Tudjuk, hogy a művé
szettörténeti oktatás hazánkban igencsak gyerekcipőben jár, s ahol van, ott is meg
torpan a XX. század művészeti problémái előtt. Az izmusok (impresszionizmus, ex- 
presszionizmus, dadaizmus, szürrealizmus, stb.) és a korszakunkban már előttünk vál
takozó különböző művészeti áramlatok céljáról, hatásáról, következményeiről a mú
zeumlátogató közönség már vajmi keveset tud. A  kiállítás összefoglalja egy-egy stílus
áramlat művészi eredményét. Gazdaságuktól függően a múzeumok teljes képet is ad
nak néhány évszázad képzőművészeti kultúrájáról s ebben a legújabb idők alkotásai 
már történeti dokumentumokká váltak. A  múzeumba-kerülés már bizonyos rangot 
biztosít -  a művészi érték megítéléséhez mérce. S aki a múzeumok, képtárak gyakori 
látogatása mellett művészettörténeti könyveket is forgat, -  vagy épp a múzeumi séta 
hívja fel figyelmét a szakmai irodalom tanulmányozására -  már művelt, értő szemmel 
nézheti a jelenkori képzőművészeti alkotásokat is.

Hazai múzeumi kiállításaink a felszabadulás után európai viszonylatban az elsők 
között vállalták a didaktikailag és esztétikailag is legmodernebb rendezési elveket. 
A  Baranya megyei múzeumok e téren mindmáig rangos, tekintélyes helyet töltenek be. 
Meggyőződésünk, hogy kiállításaink látogatói mind ismeretekben, mind esztétikai 
élményekben gazdagodva hagyják el azokat a termeket, ahol a régészet, néprajz, a ter
mészettudomány s a szépművészetek ősi és újabb emlékei között tölthettek el egy-két 
örömteli órát.
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RO M V Á RY FE R E N C

GO NDO LATO K A  K ISPLA SZTIK A ! BIEN N Á LÉ ELŐ TT

Pécsett tulajdonképpen csak az elmúlt évtizedben alakult ki egy, a helyi jelentő
ségen túlemelkedő, egyre gazdagodó művészeti közérdeklődés, művészi élet, képző
művészeti alkotóműhely. A  dolgok természetes rendje szerint rendkívül differenciált 
ez a kép -  a rajzolgató széplelkektől egészen Martynig ívelően -  és komoly értéket 
képvisel az itteni festők, szobrászok, keramikusok, textiltervezők munkássága. (Iga
zolta ezt a Magyar Nemzeti Galéria-beli komoly szakmai siker.) A  kulturális élet 
helyi mozgatói mind azon munkálkodnak, hogy az itteni eredmények ne maradjanak 
egy kis közösség zárt világában, hanem egyúttal a magyar kultúra egészét gazdagít
sák.

Mindmáig egyedülálló kezdeményezése maradt a Baranya megyei Tanácsnak a 
Modern Magyar Képtár megteremtése, állandó fejlesztése, tervszerű gyarapítása. A  
várossal összefogva sikerült elérni azt, hogy a képtár egyre nagyobb rangot vív ki 
magának. Mert ugyancsak a Budapest-centrizmus következtében alakult ki nálunk az 
a jelenlegi fura állapot (ezzel azt hiszem egyedül vagyunk így Európában): a Magyar 
Nemzeti Galéria mellett, kivéve most már a pécsi képtár gyűjteményét, nincsenek 
képtárak! S ha végiggondoljuk, mennyi szellemi energiát fecséreltünk arra az elmúlt 
évek során, hogy teóriákat és vélt igazságokat kényszerítsünk a képzőművészekre s 
közben divattá vált a képzőművészetről pejoratív nyilatkozatokat tenni (ezzel tulaj
donképpen devalváltuk magát a művészetet), anélkül, hogy a reprodukció helyett a 
valódi műalkotás szuggesztív erejét, ha úgy tetszik varázsát hagytuk volna érvénye
sülni. Csak így lehet megszüntetni azt a nagy szakadékot, amely ma még kétségtelenül 
fennáll különösen a mai művészet és a nagyközönség között. Kategóriákban gondol
kodunk -  ez a stílus üdvözít, a másik elvetendő hamis szubjektivitása érvényesül 
gyakorta. A  kvalitás, a Mű önértéke így másodrendű kérdéssé degradálódik. Ha a 
művészet folyamatának egészét közelítenénk meg és csak ezután keresnénk a választ 
részproblémákra, úgy máris közelebb kerülnénk az igazsághoz, a művészethez magá
hoz.

A  Modern Magyar Képtár puszta léte tehát máris hézagpótló, egyben példát is 
mutat a többi nagyvárosnak. A művészet megismertetése, megszerettetése, megbecsü
lése terén nagyot léptünk előre. S a művészet értékeinek kiválasztásával, múzeumi 
rangra emelésével, ennek a lehetőségnek a megteremtésével a múzeum rangját is ma
gasabbra állítottuk.

Ezek után már nem véletlen az, hogy Pécsett indult el sok olyan jelentős kezde
ményezés, amely az élő művészet alkotó folyamatát van hivatva serkenteni. 1967-ben 
első ízben került megrendezésre az I. Országos Kisplasztikái Biennálé. Az ezt követő
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évben nagy sikert -  szakmai és közönségsikert -  hozott az I. Országos Kerámia Bien- 
náié. A  gazdag kerámia-hagyományok folytatásaként joggal vállalkozott rá Pécs-Ba
ranya, hogy a modern kerámiának seregszemléjét megrendezze. Baranya népi faze
kasságának tárgyi emlékei ma már méltán múzeumba kerültek, (Pécs és Mohács). A 
világhírű Zsolnay-gyár százéves történetét szinte teljességében nyomon követi a Janus 
Pannonius Múzeum gyűjteménye (Raktáron közel io ooo tárgy, ebből állandó kiállí
táson mintegy iooo tárgy reprezentálja a híres gyár nagyszerű művészi munkásságát). 
A  Porcelángyárban dolgozó tehetséges iparművészek mai kerámiát terveznek, emellett 
természetesen hagyományos zsolnayt is gyártanak. S a biennálé mellett a legújabb 
kezdeményezés is ennek a területnek a népszerűsítését célozza: ugyanis Siklóson 
olyan nyári művésztelep létesült 69-ben, ahol a keramikusok közösen dolgozhatnak, 
alkothatnak, a legideálisabb feltételek biztosításával.

Felvetődik nyomban a kérdés: vajon a kisplasztika vonatkozásában is találunk 
annyi érintkező szálat, mint a kerámia esetében? Hisz a románkor kiemelkedő pécsi 
műhelyének munkássága óta nem történt itt több e téren, mint bármely más vidéki 
városunkban. Azt sem mondhatjuk, hogy az itt élő szobrászok -  hisz mindössze ketten 
vannak -  munkássága ösztönözte volna erre Pécs városát. De a Villányban működő 
szobrász művésztelep és az egyre gyarapodó számú és egyre magasabb színvonalú köz
téri szobrok bizonyítják, hogy itt az érdeklődés homlokterébe került a szobrászat, 
mégpedig szobrászatunk sokáig háttérbe szorított területe, a kisplasztika is. És már 
előzetesen is megállapíthatjuk, hogy rendkívül szerencsés gondolatnak bizonyult a 
kisplasztikái biennálé Pécsett való megrendezése, főként akkor, ha sikerül is megtar
tani, a biennálék folytonosságát biztosítani. Eddig a kisplasztikák nem kerültek ön
állóan bemutatásra, egy-egy országos kiállításon képek, grafikák mellett kisbronzok, 
érmek és plakettek is szerepeltek.

A  biennálé érdeme az, hogy a szobrászatnak ezt az önálló területét önállóan, nem 
más műfajok között elvegyítve mozgósította. így a műfaji sajátosságok, az egyes mű
vek kerülhettek az érdeklődés középpontjába. Olyan tisztázatlan műfaji problémákat 
világított meg, hogy a legkirívóbb példát említsem csak: mi is a kisplasztika, mik 
annak sajátos specifikumai? stb. A  beküldött anyag változatossága is azt bizonyította, 
hogy maguk a szobrászok is sokféleképpen értelmezik a kisplasztika fogalmát. Elő
fordult olyan eset is, hogy köztéri szobor kicsinyített változatát küldték be kisplaszti
kaként.

Az 1967-ben megrendezett I. Országos Kisplasztikái Biennálén 46 művész vett 
részt. Az I. díjat Kiss.Nagy András kapta, II. díjas Lesenyei Márta, III. díjas Németh 
Mihály lett. Pécs város különdíját Rétfalvi Sándor érdemelte ki. A  kiállítás méltán 
aratott sikert Pécsett, magas színvonala a szakértőket is meglepte. A  szobrászok nagy 
számmal vettek részt az ünnepélyes megnyitón és ösztönzőleg hatott rájuk az az ér
deklődés is, amely Pécsett irányukban, a kisplasztika iránt megnyilvánult. Nem ke
vésbé hatott ösztönzőleg az a nagyarányú vásárlás, amely a Megyei Tanács és a Mű
velődésügyi Minisztérium jóvoltából a Modern Magyar Képtár anyagát gazdagította.

Az első biennálé Ferenczy Béni emberi és művészi nagyságát idézte, mintegy 
példaként állítva a halhatatlan emlékű mestert a ma nemzedéke elé. Kamarakiállí
tással adózott a rendezőbizottság Ferenczy Béni művészetének.

Második alkalommal, ez évben az első biennálé I. díjasát, Kiss Nagy Andrást 
mutatja be a Modern Magyar Képtár egy gyűjteményes anyag kiállításával. A  bien
nálé iránt megnyilvánuló fokozott érdeklődésről eddig elmondottakat támasztja alá 
az a tény, hogy a második biennáléra 96 művész, közel 300 alkotását fogadta el az 
Állami Lektorátus zsüribizottsága (előzőleg 46 művész 100 alkotással szerepelt). 
Szinte a teljes magyar szobrásztársadalom megmozdult. A  legjelesebbek szerepelnek 
a résztvevők között: Borsos Miklós, Csorba Géza, Kerényi Jenő, Kiss Nagy András,
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Laborcz Ferenc, Schaár Erzsébet, Varga Imre, Vígh Tamás és Vilt Tibor. Munkácsy- 
és Kossuth-díjasok, Érdemes és Kiváló Művészek. Csorba Géza, Rubletzky Géza és 
Tóth Gyula már közel hat évtizede szerepelnek kiállításokon, míg Lisztes István és 
Ráthonyi József most végeztek csak a főiskolán. A  huszonévesek meglepően erőteljes, 
egyéni hangot kereső frissessége egyébként is a kiállítás egyik kellemes meglepetése.

Nehéz egy ilyen nagyszabású országos tárlatot a megnyitás előtt kommentálni, 
bemutatni. Különösen akkor, ha figyelembe vesszük azt is, hogy a díjazás és az ugyan
csak rangot osztó vásárlások még előttünk vannak. És maga a rendezés, amely méltó 
környezetbe állítja a műveket, kiemelve belső értékeiket. Jelenleg még, e sorok írása
kor a szobrok és plakettek a múzeum raktárában sorakoznak, ma még mindegyik szo
bor csak magában rejti a „kiemelkedés”  lehetőségét. Tulajdonképpen furcsa egy zsú
folt múzeumi raktár, a benne felhalmozott szobrokkal. Megszoktuk, hogy jól rende
zett kiállításon egy-egy szobor szinte megelevenedik, életre kél. Űgyis kiemelkedik a 
többi közül, ha hatását nem csökkenti semmiféle zavaró momentum. A  szobor, amely 
körbejárható, több nézetből kell hogy élvezhető legyen. Fokozottan áll ez a kisplasz
tikára, amely méreténél fogva is intim jellegű, sőt még felülnézetből is, rálátással 
is megközelíthető kell legyen. A  kisplasztikát természetszerűen közelből nézzük, akár 
kézzel is megsimogathatjuk, kézbe vehetjük. Tehát formának és tömegnek összefogott- 
nak kell lennie, kontúrnak és negatív formának együttes hatással kell érvényesülnie. 
A  közelnézésből ered az a követelmény is, hogy a nagyméretű köztéri szobrok tömb
szerű monumentalitása helyett (de kevés ilyen, köztéri szobrot lehet látni!) a szemünk 
finomabb felületet igényel anélkül azonban, hogy részletezően aprólékos lenne a szo
bor. A  technikai adottságok kedvezőbb volta, a szobrász matériális függetlensége (egy
két kisbronz vagy plakett kiöntése nem haladja meg a szobrász anyagi erejét) lehetővé 
teszi az alkotó friss ötleteinek megvalósítását. Talán ezért is olyan frissek a plakettek, 
amelyekben oly sok gondolatot lehet kimondani, plasztikai nyelvre lefordítva. Külö
nösen gazdag eredményekkel dicsekedhet a magyar éremművészet. Akár Tóth Gyulát, 
vagy Csúcs Ferencet említjük a biennálén résztvevő idősebbek közül, akár felidézzük 
Beck Ö. Fülöp, majd Ferenczy Béni és Borsos Miklós érmeit. Vagy az előző biennálé 
nagydíjasának, Kiss Nagy Andrásnak magas szintet elért plakettjeit, ő  az idén is sze
repel plakettekkel. De Kiss Kovács Gyulát is említhetem, vagy Czinder Antalt, vagy 
Ligeti Erikát, vagy Szöllősy Enikőt, mind-mind értékei a magyar éremművészetnek. 
És nem utolsósorban a Pécsről elszármazott Asszonyi Tamást, aki Borsos Miklós és 
Kiss Nagy András mellett is képes még újat hozni és egészen jelentősei produkálni.

A  szoboranyag is örvendetesen gazdagodott az előző biennáléhoz viszonyítva. 
Kitűnő mesterek kapcsolódtak be és puszta megjelenésük már erős színvonalemelke
dést jelent. Borsos Miklós köveinek letisztult formái, Vilt szobrainak expresszív fe
szültsége, Kerényi Jenő sajátos felületi vibrálású bronzai, Kiss Nagy András pozitív- 
negatív felületekkel tagolt plasztikái, vagy akár Bocz Gyula egyre kiérleltebb forma
tisztasága, Csiky Tibor nyugtalan felületű fadomborművei mind a kifejezés skálájának 
sokféleségét hirdeti. A  gondolat elsődlegességét és a formai megoldás egyéni választ
hatóságát.

S befejezésül szubjektív gondolatként: a II. Országos Kisplasztikái Biennálé 
várható sikerét nem elsősorban a nagy mesterek bekapcsolódásának tulajdonítom. 
Fontosabbnak tartom azt a momentumot, hogy az itt egybegyűlt anyag gazdag válto
zatosságával minden eddiginél reálisabb összképet ad a jelen helyzetről, a plasztikai 
törekvésekről.

Ez a biennálé, amely országos értékeket vonultat fel, és rangsorol, bizonnyal nem 
marad hatástalan: a kisplasztika egészét fejlődésre serkenti.
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BA LÓ  ISTVÁ N

A T Á RLA TV EZETÉS MINT H A TÉKO N Y N ÉPM ŰVELÉSI 
M ÓDSZER

Napjainkban az ismeretterjesztő munka egyre nagyobb szerephez jut. Egyre na
gyobb tömegekkel kell a kor tudományos, technikai és kulturális eredményeit a lehető 
legrövidebb úton megismertetni. Ennek a munkának eredményes elvégzéséhez jó 
módszerekre van szükség. A  leggyakrabban eredményhez vezető út ma már nem kép
zelhető el a szemléltetés minden eszközének legnagyobb mértékű felhasználása nélkül. 
A  szemléltetés természetesen nemcsak a vizuális ismeretek szempontjából jöhet szá
mításba, hanem minden egyéb területen alkalmazható. A  nevelő, felvilágosító mun
kában is fontos szerepe van a szemléltető eszközök alkalmazásának. Az ismeretközlés 
különböző változatos formáinak bevezetése fokozza a szemléltetés jelentőségét.

A  szemléltetés változatos, igen érdekes és értékes módja a kiállítások és tárlatok 
kollektív látogatása. Az ismeretterjesztő előadássorozatok, akadémiák sok olyan ter
mészettudományos, politikai, művészi stb. témával is foglalkoznak, amelyek megérté
séhez közvetlenül nem tudunk olyan szemléltető eszközöket biztosítani, amelyek az 
anyag megértéséhez szükségesek, mert a szemléltető eszközök nagy terjedelműek, 
nehezen vagy egyáltalán nem beszerezhetőek. Ilyenkor célravezető, ha például a kép
zőművészetről tartott előadással kapcsolatban egyes múzeumok képzőművészettel 
foglalkozó részlegeit látogatjuk meg, a munkavédelemhez viszont kitűnő szemléltetés 
egy balesetvédelmi kiállítás megtekintése.

A  pécsi Dr. Doktor Sándor Művelődési Ház 1953-tól minden évben rendezett 
a megye és az ország megismerésére tanulmányi kirándulást, s a programban mindig 
szerepelt az értelmi nevelést szolgáló üzem-, múzeum-, tárlatlátogatás. Hasznosan 
szolgálták az ismeretek bővítését a természettudományi, néprajzi, régészeti kiállítá
sok. Nagy volt az érdeklődés az irodalmi emlékek iránt is. Mindenhol, ahol jártunk, 
meglátogattuk íróink, költőink egykori 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, Vörös
marty, Arany, Petőfi, Madách, Jókai, Mikszáth, Gárdonyi stb.), s mindenhol sok 
olyan dokumentumot láttak, melyek kiegészítették és bővítették irodalmi ismereiket. 
Az emlékkiállítások érdekesen, szemléletesen ismertették meg látogatóikat íróink, 
költőink pályafutásának állomásaival, műveivel és ezek megszületésének körülmé
nyeivel. Az érdekes relikviák arra is tanították nézőiket, hogyan kell szeretni a szülő
földet és annak irodalmát. Egy-egy ilyen irodalmi séta, látogatás haladó irodalmi, 
kulturális hagyományaink ápolására és megbecsülésére nevelt, az irodalom élmény- 
szerűbbé vált és közelebb került a látogatóhoz.
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Ezek a kiállítások közvetlen szemléletességgel elmélyítették és élményszerűvé 
tették a résztvevők ismereteit, megindították a reproduktív fantázia működését s ezzel 
a  régi ismereteknek újszerű kombinálására késztette őket. Tárgyak és események 
hosszú és körülményes szóbeli ismertetése helyett ezek a szemléltetések közvetlenül 
hozzájárultak a természettudományos, politikai, művészeti stb. ismeretek bővítéséhez, 
elmélyítéséhez, jobban, meggyőzőbben bizonyítottak, mint az előadótermi szemlélte
tések, s mindez mélyebb, tartósabb ismeretek kialakításához vezetett.

A  művelődési ház -  többek között -  úgy tett eleget a hazafias nevelés feladatai
nak, hogy bemutatta a környező táj szépségét teljes gazdagságában, megismertette 
széles körben a város, a megye történelmi múltját, például állította az itt élő emberek 
őseinek nagyszerű tetteit. Így mutattuk meg, hogy városunk, vidékünk mennyire része 
a haza tájainak, milyen elszakíthatatlan szálakkal fűződik az egész haza történelmé
hez. Pl. a zengővárkonyi kiránduláson, melyet a Janus Pannonius Múzeum igazgatója 
vezetett, a vezető már útközben felhívta a figyelmet egy-egy érdekességre, amerre a 
vonat haladt. Hosszúhetényben kiszálltúnk a vonatból és közösen megnéztük a római 
kori villa maradványait. A  vezető itt ismertette a római birodalom úthálózatának 
rendszerét és az őrtornyok szerepét. Innen gyalog átmentünk Zengővárkonyba, ahon
nan a hegy tetején lévő kilátásból megismertük a vidéket, majd az ásatásokat. Megbe
szélésünk alapján a kirándulás résztvevői néhány nap múlva találkoztak a múzeum
ban, ahol a kiránduláson látott ásatások leleteit tekintették meg szintén a múzeum 
igazgatójának vezetésével. Kossuthról például mindenki sokat tanult és hallott, de 
amikor monoki szülőházába lépve meglátták a múzeumban elhelyezett emléktárgya
kat, ereklyéket, szinte személyes kapcsolatba léptek történelmünk e nagy alakjával.

Tárlatvezetés a Jatius Pannonius Múzeum Vasarely kiállításán

55



Ezek az emlékek nem múlnak el senkiben nyomtalanul. A  nem pusztán értelmi, hanem1 
erős érzelmi és esztétikai hatás biztosítja tartósságukat. Aligha van a hazaszeretetre 
nevelésnek eredményesebb módszere, mint ilyen -  múzeumlátogatásokkal gazdagí
tott -  tanulmányi kirándulás.

A  modern ember élettempója kevés időt ad a gondolatokat, érzelmeket, szenve
délyeket követelő művészi alkotómunka megismeréséhez, pedig a társadalmi-gazda
sági lehetőségek széles művészeti kultúra megszerzését biztosítják. Elsősorban a nép
művelők feladata, hogy az embereket elvezessék az igazi művészethez.

Hogyan találjuk meg az utat a művekhez, hogy szépségük ne maradjon előlünk 
mindenkorra elzárva? Ez elsősorban módszertani kérdés. A  művelődési ház tudatfor
máló és ízlésnevelő munkájának szerves része a tárlatlátogatás. A tárlatlátogatás a 
janus Pannonius Múzeum képzőművészeti kiállításainak állandó, kollektív látogatá
sa mellett, a bel- és külföldi kirándulásainknak is állandó, népszerű programja. A 
tárlatvezetések mindig arra adnak jó alkalmat, hogy a közönség eredeti művek jelen
létében ismerkedjék meg a képzőművészet bizonyos kérdéseivel. Minden kiállítás 
többé-kevésbé meghatározott problémát vet fel, amit a tárlatvezetőnek a mindenkor 
adott közönség számára kell érthetően és meggyőzően továbbítani. Tehát a tárlat- 
vezetések módszerét részben az adott közönség szabja meg, ezért erre vonatkozó sza
bályokat nehéz lenne felállítani.

A  tárlatvezetéseknek azonban van egy szakmai oldala is, amennyiben mindig 
konkrét művekhez kötődnek, ezért a módszer másik oldalát ez határozza meg. Ez a 
kérdés már sokkal kézzelfoghatóbb, ezért itt megpróbálhatunk néhány szempontot 
megfogalmazni.

A  tárlatvezetéseknek is az a célja -  konrét művek vagy művészek ismertetésén 
keresztül -  hogy az emberek vizuális gondolkodását, helyes képzőművészeti szem
léletét, végső fokon világnézetét alakítsa. Ez a cél eleve megköveteli a tárlatvezeté
sek dialektikus módszerét, azaz, megköveteli, hogy a kiállított műveket sosem önma
gukban, hanem mindig előzményeikkel, következményeikkel, tehát társadalmi és 
művészeti „környezetükkel”  együtt, azokkal összefüggésben vizsgáljuk. így a kö- 
zönság az ok és okozati összefüggések láncolatán keresztül megérti a szükségszerűen 
létrejött és egymásból következő képzőművészeti problémákat és ha ideig óráig ér
zelmileg nem is, de értelmileg feltétlenül -  a maga szintjén -  azonosítani tudja magát 
a kérdésekkel. Ebben az esetben természetesen a „tetszik -  nem tetszik”  probléma 
kívül reked, hiszen ez annyira szubjektív kérdés, hogy nem tartozik -  elvileg -  a 
tárlatvezetések kérdéskomplexumába.

A  „tetszik -  nem tetszik” kérdés egyébként nagyon fontos, hiszen a dolgoknak 
elsősorban az érzelmi oldala az, ami feltétlenül döntő szerepet játszik a végső befoga
dásban, de ez a „műélvező” szubjektív ügye. Ezt a tárlatvezetőnek csak elő kell ké
szítenie, azaz megadni a lehetőséget arra, hogy a nézők érzelmileg is azonosulhassa
nak a művekkel ill. az általuk felvetett problémákkal. K i előbb, ki utóbb. Egy példa: 
tárlatlátogatás a Janus Pannonius Múzeum Vasarely-kiállításán. A  kiállítás a kine
tikus absztrakció vagy közismerten az op-art (optikai művészet) közvetlen előzmé
nyeit és tipikus példáit mutatja be. Az op-art lényege -  röviden -  az, hogy kis mé
retű, de nagyszámú geometrikus alapelem úgy van összeállítva, hogy összhatásukban 
különféle módon lüktető, vibráló, hullámzó fénymozgás képzetét kelti a nézőben. 
Tehát egy sajátos térproblémával állunk szemben, amelynek közvetlen képzőművé
szeti előzménye a kubizmusból kifejlődő geometrikus absztrakció volt. A  közönség
nek ezt a kérdést nem szabad kész tényként tálalni, mert akkor nem érti meg szük
ségszerű létrejöttét. A  tárlatvezetésen bevezetésképpen nagyon röviden, de szemlé
letesen jó ismertetni a megelőző térábrázolási problémákat (egyiptomi legnagyobb 
felületek törvénye, perspektíva, barokk illuzionizmus, Cézanne-i perspektíva, kubista
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tér), mert ezek után természetes következményként fogadják el az op-art problema
tikáját. K i lehet aztán emelni a barokk illuzionisztikus térproblémát és összehason
lítani a geometrikus absztrakció illuzionisztikus lehetőségével, az op-art-al és így még 
egy összefüggés, ami rávilágít a törvényszerűségre. így a közönség egyrészt kap egy 
áttekintést az előzményekről, összefüggéseket lát köztük és a szóban forgó op-art 
között, ezek következményeképpen természetessé válik számára a probléma. Ez pedig 
már a közelférkőzés, az értelmi és érzelmi befogadás első lépcsőjét jelenti. Ilyen előz
mények után a képekről jóformán nem is kell külön-külön beszélni, legfeljebb csak 
az általános ismertetéskor utalni rájuk, hiszen azok szinte magától értetődővé vál
nak. Természetesen ez elv csak, a gyakorlatban sok körülmény közrejátszik, -  külö
nösen a már említett közönség-összetétel -  amelyek motiválják az általános szem
pontokat és elképzeléseket.

Mindenesetre nagyon fontos, hogy a közönséget bevonjuk a létrejövés folyama
tába és ezáltal belülről közelíttessük meg velük a müveket és hagyjuk, hogy ezek után 
szubjektíve foglaljanak állást, és ne kívülről akarjuk elfogadtatni velük a saját, (a 
tárlatvezető) szubjektív véleményünket. így válhat csak a közönség alkotó befogadó
vá, ami egész emberi magatartását is befolyásolhatja.

57



FANCSO VITS G Y Ö R G Y

A LÁTOGATÓ ÉS A MÚZEUM E G Y  FELM ÉRÉS TÜ KRÉBEN

A  múltban nem jelentett problémát a múzeumok és a közönség kapcsolata -  a 
múzeum szűk társadalmi szerepe miatt. Valamikor a múzeum a parancsoló csend a 
hűvös és arisztokratikus elzárkózás otthona volt. (Ma is vannak nézetek, melyek a 
múzeumot ilyennek szeretnék látni a jelenben és a jövőben is.) Ezzel ellentétben a 
múzeum ma kulturális életünk hagyományos, ugyanakkor változó intézménye.

Népünk tömegméretű kulturálódása az ismereteknek, ízlésnek és az ehhez fű
ződő tömegigényeknek széles horizontja késztette és készteti a múzeumot a mozgásra. 
Tehát a dolgok természetéből következik, hogy ma a múzeum jóval nyitottabb és 
szélesebb társadalmi funkciót is vállaló intézmény mint valaha. Következésképp sok
oldalúbbak társadalmi, emberi kapcsolatai.

Ám ellentmondást találhatunk még a jelenben is bőven!
Kiváltképp abban, hogy noha az általános gazdasági (különösen ipari) haladás, 

amely felszabadított bennünket a „munka jármától” , rendszerünk lényegéből fakadó 
szociális juttatásai a társadalomnak, példa nélkül álló specializálódásra vezetett. Nem 
csak a technika és az egzakt tudományok világában, hanem -  és ez nem kevésbé fi
gyelemre méltó - ,  a kultúra és a szabad idő eltöltésének területén is. Ámde a hivatott 
intézmények struktúrája, belső tartalmuk, valamint céljaikat megszabó koncepciók 
nem fejlődtek olyan gyorsan mint az kívánatos lett volna. Ahogyan köz-szóhaszná
latunkban szoktuk volt mondani: nem igazodtak kellően az élethez.

Ma nem egy kifinomult ízlésű, a múlt uralkodó osztályának szűk kiváltságos ré
tegével állunk szemben, hanem a tömegekkel: -  magatartásban, ismeretben, ízlésben 
és igényben változatosan specializált csoportokkal, egyénekkel. Minthogy múzeumunk 
struktúrája még mindig eléggé „konzervatív” alapon nyugszik, műveltető szerepe 
ezért is szűk és egy-egy esetben egzakt irányú. E  szerkezet jellegéből fakad a múzeu
mon belül művelt tudományágak múltbanéző status quo-ja, ezzel szemben a közel
múltat és a jelent művelő tudományágak viszonylagos elmaradása, elhanyagoltsága. 
Íme az ellentmondások egyike. (Az imént leírtakkal nem azt vitatjuk, mintha az elmúlt 
években nem történt volna semmi a jobb szinkron megteremtése érdekében. Példa
ként említhetnők: a tanácsosítást, amely jobban helyi talajra állította a múzeumot. 
Vagy például az új osztályok nyitását is a mozgás, változás jeleként értékelhetjük stb. 
Azt sem állítjuk, hogy az aposztrofált struktúra ma már teljesen elveszítette volna 
jelentőségét!)

* A  tárgyként választott nagyobb elemző cikknek ez csupán az első része -  (a szerző megjegyzése.).
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Mégsem hiszem, hogy tévednék, amikor azt mondjuk, hogy az említett ellent
mondás feloldása csak úgy képzelhető el, ha a múzeum a megismert (felismert) tö
megméretű helyi igények magas szintű kielégítésére törekszik. Ez így az első hallásra 
provinciálisnak tűnik, ám nem az, ha jobban meggondoljuk. Az „idegenek” érdeklő
désének felkeltését a múzeumi program a tájhoz és népéhez jobban kötődve tudja 
igazán kielégíteni. Az ide látogató a megyében és a városban egyaránt a sajátost ke
resi, azt amit máshol nem kap meg. Más oldalról nézve: itt élő dolgozóink önvizsgá
latát, önvizsgálatra késztetését ezáltal jobban szolgáljuk. A  pécs-baranyai múzeumi 
kultúra továbbfejlesztésével elérhető, hogy az itt élő ember a maga sajátos arculatú 
környezetével közvetlenebbül érzékelheti léte történetiségét. Tehát ne erőltessünk 
dolgokat.

Fontos feladatunk, hogy a specializált és változó igényű közvéleményt megis
merjük, objektív lehetőségeinket következetesebben feltárjuk. Ebben a megismerés
ben „szakértelemre”  kell szert tennünk. A  probléma annál is inkább élő, mert mint 
ismeretes, megnövekedett a társadalom munkán kívül eltöltött szabad ideje. Ebből 
pedig kézenfekvőén következik a múzeum látogatottságának növekedése is. A  mú
zeumnak, mint az emberi kultúra egyik sajátos hordozójának, hozzá kell járulnia 
ahhoz, hogy a szabad idő helyes eltöltésére nevelés egyik fóruma legyen. Másfelől a 
múzeumnak -  kiállításai révén -  az ismeretszerzés, a művelődés, a kultúra „fogyasz
tásának”  művészetére is kell tartania.

Ehhez meg kell ismerni a „fogyasztót” !
Ma a marxista társadalomtudomány minden ágában növekedett az érdeklődés 

a társadalmi magatartásnak, a társadalmi élet keretein belüli megfigyelése iránt. Kö
vetkezésképp kialakult a társadalom-méréstan változatos módszere, amely az ember, 
vagy csoportjai különböző magatartásainak adatszerű feldolgozására, összegezésére 
törekszik. E  módszereknek vannak hívei és vannak, akik kétségeiket fejezik ki.

Az általunk használt módszer felmérő-statisztikai. Már ebből is nyilvánvaló, 
hogy az értékelés köre viszonylag szűk. Mit lehet várni egy ilyen felméréstől? Sokat 
is és keveset is egyszerre. Sokat például abban a vonatkozásban, hogy számos adat bir
tokába juthatunk látogatóink nemét, korát, iskolázottságát, foglalkozását tekintve. 
(Némiképp már ebből is leszűrhető néhány következtetés.) Keveset abban a vonat
kozásban, hogy a látogató, amikor kiállításon van, és szemlélődik, hogy akkor melyek 
e cselekedetének kísérő gondolatai, hangulatai, érzései és így tovább. Számunkra igen 
fontos volna tudni ezekről is ámde a gondolatok nem észlelhetők olyan közvetlenül, 
mint maga a cselekedet, a tény, hogy múzeumban van.

Vizsgálatunk jellege tehát statisztikai, módja kérdőíves, a megfigyelés köre ki
terjed a múzeumba látogatókra lényegében véve nemre és korra tekintet nélkül.

A  felmérést a múzeum időszakos és állandó kiállításain végeztük. Ezek a kiállí
tások változatosak. Éppen az izgatott bennünket, hogy a különböző hatások milyen 
reagálást váltanak ki. Megpróbáltuk meglesni a látogatót akkor, amikor éppen „bent 
van” , vagyis amikor szemléli kiállításaink egyikét. Ebben a különös pillanatban pró
bálkoztunk azzal, hogy szólásra bírjuk, nyilatkozzon arról amit lát s arról is, hogy azt 
hogyan látja. Megszólalni -  ez a mi esetünkben kérdéseinkre adott válaszokat jelen
tette.

A  látogatók véleményük kinyilvánítására más módon is próbálkozhatnak. Beír
hatják észrevételeiket a „vendégkönyvbe” . S ezt jószerint meg is teszik. Ám a beírá
sok sokszor igen formálisak, legtöbbször csupán névaláírások. Olykor-olykor szemé
lyesen is találkoznak muzeológusok és látogatók egymással s ekkor a szóbeli közlés 
útján is kifejtik nézeteiket. Azok igen hasznosak és azokból sok minden leszűrhető.

Azonban ennyivel nem elégedhetünk meg, különösen akkor nem, ha valóban 
mélyére akarunk nézni problémáinknak. Ha azt kutatjuk például, hogy mi vezeti el
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látogatóinkat a múzeumba, mi elégíti ki őket vagy éppenséggel mi nem s, hogy mire 
lennének kíváncsiak a jövőben. Ezért kell nekünk „rákérdezni”  a látogatóra, ezáltal 
akarva, akaratlan figyelmüket is felhívjuk a szemlélés egy-egy „eszközére” . Lássuk 
tehát, melyek ezek a kérdések:

K E D V E S LÁ TO G A TÓ !

Kérjük, hogy a kiállítás megtekintése után szíveskedjék a kérdőívet kitölteni!

I.

A látogató neme: nő férfi*
Szül. év: ........................................
Foglalkozása: ...............................................................
Lakhelye: .....................................................................................

II.

j .  Miért szeret múzeumba járni?*
Időtöltésből Szórakozásból Kíváncsiságból
Ismeretszerzésből
Egyéb okból, éspedig: ..............................................................................................

i .  Gyakran vagy ritkán jár-e?*
3. Milyen kiállításokat látogat szívesen?*

Régészeti Történelmi (Helytörténeti) Néprajzi
Művészeti (képző- v. iparművészeti) Természettudományi
Egyéb, éspedig: ........................................................................... ............................... .

4 . Milyen állandó vagy időszaki kiállítást látna a jövőben szívesen?

III.

1. Miért nézte meg a jelenlegi kiállítást?

2 . Mi tetszett? ............................
3. Milyen hiányosságot észlelt?

IV.

i. A  múzeumi kiállítások látogatásán kívül milyen kapcsolata van a múzeummal (múzeumokkal) 
vagy milyeneket képzel el, tart lehetségesnek? ...............................................................................................

*-gal jelölt kérdéseket aláhúzással jelöljük!
Kérjük, hogy az ívet kitöltés után a teremőrnek leadni szíveskedjék!

Tudjuk, hogy e kérdőív közel sem adhat mindenre választ. Hogy miért nem, 
azt már a fentiekben röviden érintettem. Általános érvényű, úgynevezett végső követ
keztetés nem vonható le. Inkább lehetséges az egyedi válaszokon elgondolkodni.

Arra is utaltam már, hogy az általunk választott módszer nem új, ámde alkalma
zási területe (vagyis múzeumra, múzeumi kiállításra vonatkoztatása) némiképp új
szerű. Hasonló felmérésre még országosan nem került sor.

A pedagógia didaktikai tárházának egyik ismert kifejezése: kérdezni tudni kell! 
Ez az „állítás” a mi dolgunkra is érvényes. S túlzott nagyképűség volna állítani, hogy 
kérdezési tudományunk mindenben tökéletes. Ellenkezőleg a „kérdezés”  bonyolult, 
-  az ember az első pillanatban nem is hinné - ,  furcsa „játék”  (Közismert a bírósági 
gyakorlat „izzasztó”  kérdés-rendszere.).
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Nem mindegy a kérdések sorrendjének, tartalmának és „tálalásának” módja. 
Nyilvánvaló, hogy a kérdések elsődlegesen a kérdező szempontjait, problémáit, cél
jait tükrözik s nem a megkérdezettét..Más oldalról nézve -  különösen az írásban 
feladott kérdések -  befolyásolják a válasz spontaneitását. Kizárják a választ adó 
egyéni elképzelését, válaszait egzisztenciális latolgatás tárgyává teszik esetenkint a 
válasz igazi tartalma a mélyben marad. Az adott válaszok tehát olyanok amilyenek. 
Éppen ezért rendkívül óvatosnak kell lennünk azok értékelésében. Számolnunk kell 
az emberi türelmetlenséggel is. Az emberek többsége nem szereti a túl sok kérdést s 
főleg azt, ha sokat kell vesződniök a kérdőív kitöltésével. Tapasztalat, hogy a vi
szonylag szűkén megfogalmazott kérdőívünket is elnagyolva, látható módon türel
metlenül töltötték ki.

A  feltett kérdések mindig „sugallnak” valamit. A  nagyon rosszak már eleve a 
választ is megadják. Vizsgáljunk meg egy példát. Kérdőívünk második (II) egysé
gében találhatni az alábbi kérdést: Miért szeret múzeumba járni? Történetesen ott 
vannak felsorolva a látogatások lehetséges indítékai. Az esetek többségében indíték
nak az ismeretszerzést húzták alá, bár más kérdésekre adott válaszokból ez a szán
dék nem tűnik elő. Ellentmondás ez a javából, amely megmutatja, hogy a válaszban 
az előbb már említett egzisztenciális, hiúsági megfontolások benne vannak. Hasonló 
tapasztalható a harmadik (III.) egység első kérdésénél is.

A  válaszokban benne van a környezet hatása is. A  társas élet, a kollektív kör
nyezet szokásai, impulzusai jelentős mértékben befolyásolják a szemlélőt véleményé
nek, ítéletének megalkotásában. Másfelől egy-egy kiállítás, legyen bár az állandó 
vagy időszaki, eleve adott környezetet nyújt, egyfajta esztétikai, érzelmi, hangulati 
stb. hatást gyakorol. Itt-ott előtűnik a válaszokból ez a szempont is. Mindenképpen 
megfontolásra érdemes, hogy múzeumaink, kiállításaink kívül és belül milyen hatást 
.gyakorolnak az odaérkező látogatóra, mennyire „fogják”  meg őket.
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BÜ KKÖ SD I LÁSZLÓ

A MÚZEUMOK SZER EPE A K LU BÉLET BEN

A  tudatos népművelői munka legkülönfélébb epizódjai szervesen kapcsolódnak 
egymáshoz, egymásból következnek. A  bűvös „komplexitás”  amellyel minduntalan 
találkozunk, nem azt jelenti, hogy egyetlen rendezvényben az elképzelhető szemlél
tetési módok összességét felsorakoztassuk, hanem azt, hogy egy-egy nevelési cél
kitűzés érdekében különböző eszközökkel s formákkal permanens nevelési folyamatot 
biztosítsunk.

Bár egy klubközösségben is differenciálódnak az érdeklődési körök, és a külön
böző jellegű rendezvények résztvevői a tagság más-más rétegéből kerülnek ki, a hatás 
mégis a teljes közösséget éri, mert a klubéletben az egyén ismeretei terjednek, közössé
gi értékké válnak.

Amíg rendezvényeink mozaikszerűen illeszkednek csak egymáshoz, munkánk 
eredménye lemérhetetlen, ide-oda kapkodás csupán, amely a kultúra értékeit -  ke
mény szervezési munkával -  eladta ugyan a közönségnek, de e kereskedői tevékenység 
nevelési hatékonysága kétes.

A korszerű népművelés nevelési funkciókat tűz maga elé, s azt a kultúra ered
ményeinek, alkotásainak felhasználásával végrehajtja.

Az elmúlt idők gyakorlatában főként a színes formák keresése dominált. Ezek 
ismeretében, ha a tartalom újszerűségére törekszünk, az már maga fogja kínálni a 
vonzó formát.

Ha azért szervezünk múzeumlátogatást, hogy munkanaplónk e rubrikájába is 
kerüljön végre adat, az kemény munkát, szerény sikert ígér. Ha azonban a nevelési 
feladatok végrehajtásánál, az adott lehetőségek és formák között válogatunk, a ne
velési folyamat elkerülhetetlenül viszi közönségünk érdeklődését a múzeumi anyagok
nak ismeretéhez, igényéhez. S itt az igény a fontosabb. Ha egyetlen múzeumlátogatást 
sem szerveztünk, de tíz emberben alakítottunk ki igényt a rendszeres múzeumláto
gatásra -  eredményes népművelői munkát végeztünk.

Az alábbiakban néhány példát szeretnék elmondani a múzeumok és klubok kap
csolatának lehetőségéről. A  példák követhetők, de helyesebb ha az organikus kapcso
latot látjuk meg bennük és saját munkánkat, programunkat hasonlóan alakítjuk.

Ha azt akarjuk, hogy a klub tagjai elmenjenek a múzeumba, tanácsos úgy in
téznünk, hogy előtte a múzeum jelenjen meg a klubunkban. Ennek több formája le
hetséges.

Az ízlésnevelés, a vizuális kultúra fejlesztése állandó feladatunk, érdekében 
több kamarajellegű klubkiállítást, vetítettképes előadást szervezünk az évad során. 
Szűkebb provinciánk ismerete, történelmi és művészeti értékeinek megbecsülése a
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modern hazafiság egyik alaptényezője kell, hogy legyen. A  JPM  mindig készséggel 
bocsátott anyagot a felelősségteljes kölcsönzők részére. Elfekvő raktárkészletükből 
vagy akár lebontásra kerülő kiállításaik anyagából nívós klubkiállítások kerekedhet
nek a külvárosi vagy vidéki művelődési házakban. így pl. a Két Kapoli c. pásztorfara
gásokat bemutató kiállítást közel ezer látogató nézte meg a meszesi művelődési ház 
klubjában és könyvtárában. Olyan látogatók, akik nem igen gondolnak arra, hogy a 
belvárosi kiállításokat megtekintsék. A  kiállítás kapcsán a pásztoréletről, régi, kiha
lófélben levő foglalkozásokról esett szó irányított beszélgetéseken, végül megszületett 
a „spontán”  elhatározás: el kell látogatni a néprajzi múzeum állandó kiállítására. A  
gyárvárosi klub és kézimunka-szakkör Mándoki László Baranyai népművészet c. 
vetítettképes előadásának, színes diáinak láttán lelkesedett föl és látogatta meg az 
állandó népművészeti kiállítást.

A kiállítás látogatása a JPM néprajzi osztályán nem merülhet ki annyiban, hogy 
tizenhat-tizennyolc klubtag végigbámészkodj a a mutatós, érdekes anyagot. Ha nincs 
módunk arra, hogy néprajzossal előre megbeszéljük a tárlat vezetését, készüljön föl 
rá a klub vezetője vagy egy függetlenített népművelő.

Minden népművelési terv tartalmaz kirándulásokat. Bár Harkány gyógyvizének 
és vendéglátóiparának ismerete is része lehet honismereteink összességének, e ki
rándulások szervesebben is bekapcsolhatók ismeretterjesztő tevékenységünkbe.

Egyik klubunk mecseki gyalogtúráján, ahol az előre kiadott programban szalon
nasütés, fejelőbajnokság és akadályverseny szerepelt a Fehérkúti turistaházban való 
sörözésen kívül, „véletlenül”  néhány érdekes követ talált egyik klubtagunk. Vita ke
rekedett, hány ezer éves lehet a kőzet. Legközelebb érdekes szénkristályok kerültek a 
klubba, s a hegyen kezdődött vita folytatásaként született elhatározás kimondta, hogy 
a következő havi kiránduláson szellemi vetélkedőt rendezünk „K i tud többet a vén 
Mecsekről?” címmel. A  vetélkedő sikere érdekében természetesen közös látogatást 
tettünk (két csoportban, a kettős műszakok miatt) a JPM  természettudományi osztá
lyán. A  lelkesebbek külön is elmentek, s jegyzeteket készítettek a kiállítás feliratairól, 
így történt, hogy a sok ügyességi játékkal tarkított vetélkedőn, a következő kirán
duláson nem csak a köveket, csigákat ismertették, hanem a beavatatlanok ámulatára 
azt is tudták, mekkora egy lappantyú!

Természetesen szükség van fürdőkirándulásokra is. Pécsváradra érdemes évről 
évre csónakázó- és fürdő-kirándulást rendezni. Reggel a csoport elutazik Pécsváradra. 
Megnézi a várat, az ottani ásatásokat, egy régész az ásatások megmutatásán kívül 
érdekes dolgokat mondhat az Árpád-kori Baranyáról, máskor a lengyeli kultúráról, 
baranyai avarokról. Aztán könnyű séta a Dombay-tóhoz, s közben kis beszélgetés 
Dombay János tudományos tevékenységéről, leleteiről.

Az igényesebb klubok nyáron nem Harkányba utaznak fürödni, hanem Siklósra. 
Langyos vize kellemesebb, üdítőbb. A siklósi vár megtekintése fürdés előtt alkalmat 
ad egy igényesebb előadásra megyénk középkori életéről, a legpompásabb illusztrá
cióval körítve. A  művészettörténeti vonatkozásokra való utalás is adott a vár külön
böző szárnyainak megtekintésekor. A börtön muzeális jellegén túl felidézheti, hogy 
ide zárták az utolsó magyarországi parasztfelkelés vezetőit, amelynek kapcsán egyik 
legjobb köztéri szobrunkról is ejthetünk majd néhány szót a várból jövet.

A  fenti esetekben a felkért előadót természetesen utaztatnunk kell a kiránduló 
csoporttal s ez némi költségtöbbletet jelent és plusz terhelést az előadónak. A  tapasz
talatok szerint azonban e többletek vállalása az akciók hatékonyságán többszörösen 
megtérül. Közönségpszichológiailag sem közömbös ugyanis, hogy egy ismeretszerzési 
alkalom egyébként is érdekesebb eseményhez, alkalomhoz kapcsolható-e. A  kirán
dulás ténye, a hangulatos nap emléke, érzelmileg is kedvesebbé teszi a nap bevezető
jében megtekintett múzeumi kiállításon látottakat és az előadáson hallottakat.
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A  szellemi vetélkedők minden klub legérdekesebb eseményei.
A  már többhelyütt hagyományossá váló múzeumi vetélkedőn kívül, melyet a 

Múzeumi Hónapban rendezünk, szervezhetünk évente egy „K i tud többet Pécsről? 
vagy Baranyáról?”  c. vetélkedőt is. E  vetélkedőt érdemes több játékvezetővel meg
oldani. Ennek jelentősége abban van, hogy a játékvezetők, -  akik szintén klubunk tag
jai -  más-más témakörből teszik fel majd a kérdéseket s ennek megfelelően készítik 
fel a tagságot. Aki a történelemmel foglalkozik, várossétára vezeti a klubot. Műem
lékeket látogatnak meg, elmennek a Zsolnay kiállításra, a kőtárba, a római sírkam
rákhoz. A  sétavezető közben magyaráz. Játékszabály, hogy a játékvezető csak azt 
kérdezheti a vetélkedőn, amit az előkészítésnél elmondott, megmutatott.

Gazdaságpolitikai szakértőnk a következő héten új lakótelepre vezeti klub
társait, majd egyik üzem látogatására. (Lehetőleg olyan nagyüzembe -  vagy tsz-be -  
ahol klubunkból néhányan dolgoznak!)

A  múzeumi vetélkedők évek óta közismertek. A  múzeumok megtekintésén kí
vül a Baranya c. könyv alapján készítik általában elő. Ezt színesíteni lehet helytörté
neti anyagokkal, olyan kérdésekkel, amelyek pl. helyi mondákra, anekdotákra, kör
nyékbeli dűlőnevekre, népszokásokra vonatkoznak. Derűs izgalmat kelt pl. ha kiolva
sószövegeket, gyermekmondókákat kell a versenyzőknek mondaniuk, ki tud többet 
alapon. Ez alkalmat ad a közönség bekapcsolására is.

A  Zsolnay kiállítás a múzeum leglátogatottabb tárlata. A  Pécsi Porcelángyár 
száz éves jubileuma idején valószínű több klub szervezett ide látogatást.

Egyik pécsi klub e látogatást megelőzően egy élő Zsolnay unokát hívott meg 
klubestre. E  klubesten szóba került Zsolnay Vilmos akaratereje, amellyel autodidak
tából tudományos fölfedezővé válhatott, fiai művészeti hajlamáról és tevékenységé
ről, művészetpártolásáról, a gyár vonzáskörébe tartozó neves képzőművészekről, 
Zsolnay Júlia és Sikorszky Tádé keleti kapcsolatairól, Pécs szecessziós, kerámia-díszes 
épületeiről, s nem utolsósorban a Mattyasovszky-Zsolnay család szociális tevékenysé
géről. (A beszélgetés vezetője jól használta Pataky Dénesné: Zsolnay kerámia c. JPM  
kiadásában megjelent könyvét.) A  klubestet követően látogattak el a mai Porcelán- 
gyárba, ahol egyik fiatal tervező-kerámikus volt a kalauzuk, aki gyártmányaikról, 
azok ízlésfejlesztő vagy konzerváló szerepéről egyaránt beszélt. Ezután már el kellett 
menni a múzeumi kiállítást is megtekinteni, ahol külön megtárgyalhattuk az eozin 
és porcelán érdekességeit, a gótikus és mór arabeszk díszítéseket, a magyar népmű
vészet hatását és a szecesszió stílusjegyeit, Rippl-Rónai, Nikelszky Géza és Martyn 
Ferenc sajátos karakterű munkáit, s közben többször szó esett arról, hogy egy-egy 
készlet, váza, kandallócserép milyen társadalmi osztály ízlését, milyen életforma 
szimbólumát jelenti. Minderről persze már korábban egy fiatal pécsi kerámikus klub
beli kiállításán is esett szó, mindezt most örömmel elevenítették föl a klubtagok, akik 
a Zsolnay kiállításról azonnal átmentek a Modern Magyar Képtárba, hogy Rippl- 
Rónai, Mattyasovszky-Zsolnay László, Martyn Ferenc festményeit is megtekintsék 
vázáik, dísztálaik, tányérjaik után.

A  Modern Képtárba egyébként ezer gondolatból kiindulva eljuthat a klub. Elő
ször is a modern művészet „közérthetősége”  állandó vitatéma. De példaként említ
hetjük a művészetek állandó megújhodását a haladás és konzervativizmus harcának 
illusztrálásaként, apák és fiúk ellentétének, új idők új dalokat követelő voltának ábrá
zolásaként, leszögezve, hogy a társadalmi változásokat, ha késve is, de követi a tudat 
változása, s a társadalmi tudat változását ha mégoly késve is, de követi az ízlés vál
tozása. És ahogy a társadalmi változásokat előkészítik „korán jött”  gondolkodók és 
forradalmárok, úgy az ízlésváltozást is előkészítik művek és esztétikák.

Egy biztos. Ügy nem szabad'elmennünk, hogy ne kapcsolódna látogatásunk va
lamilyen korábbi programhoz, feltételezhető korábbi ismerethez. A  pedagógia és and-
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ragógia alaptörvénye, hogy az új ismereteket a már meglévőkre építi. A  népművelés 
sokszor megfeledkezik erről a gyakorlatban. „Elmegyünk a Modern Képtárba, mert 
úgyis mindig a modern képzőművészeket szidják!”  Tárlatvezető legyen a talpán, aki 
ilyen előkészítés után egy klubközösséggel megkedvelteti Forgács Hann Erzsébet 
expresszionizmusát. Jó, ha előzményként nem művészeti kérdéshez kötjük a látoga
tást, hanem társadalmi, vagy morális problémához, vitatémához, mert e kérdésekben 
kialakultabb ismeretekkel és magánvéleménnyel rendelkezik mindenki. Ha ennek 
gazdagításaként kapja a művészeti ismereteket, nem éri idegenül az élmény, nem érzi 
magától távolállónak őket.

Ne szervezzen tárlatlátogatást az, aki maga sem volt még a Modern Képtárban. 
Sem vezetni egy ilyen látogatást, sem előkészíteni nem tud az, ki nem ismeri a nagy
bányaiak újító szerepét, a Nyolcak és az Aktivisták társadalmi kapcsolatait, aki nem 
tud Csontváry vagy Gulácsy magányáról, Egry rusztikus vadembcrségéről! Mert nem 
biztos, hogy egy ifjúsági klub tagjainak föltétien művészettörténészre vagy képzőmű
vészre van szükségük tárlatvezetőként. Elsősorban népművelőre, aki érzelmileg is 
közelebb hozza a művek alkotóit s a műveket az emberekhez. Mindez persze feltéte
lezhető művészettörténészről vagy egy festőről is, de akkor nekik pontosan kell is
merniük a látogatók összetételét, előismereteiket, különben könnyen előfordulhat, 
hogy a szakkifejezésekkel teletűzdelt nagyon értelmes tárlatvezetésből egy kukkot 
sem ért közönségünk.

A  jó tárlatvezető, miután már elhitette, hogy nem a „mit akar ábrázolni?” kér
dés a fontos, bekapcsolja nézőit, aktivizálja a látogatót, s némi bevezető indítás után 
érzékelésükre s emócióikra bízza egy-egy mű kifejezésének megsejtését, úgy hogy köz
ben minduntalan segít, kiegészít. Semmiképpen sem a „leégetés”  szándékával, ellen
kezőleg, hogy sikerélményt biztosítson! Ha valaki egyszer úgy érzi, hogy önmaga is
mert föl egy számára eddig elképzelhetetlen dolgot, s ezt klubtársai is bizonyíthatják, 
ezután is törekedni fog hasonló fölismerésekre, majd az izgalom élményén túl, ter
mészetesen szükségévé válhat a tárgykörrel való foglalkozás, abban való elmélyedés. 
Mindez persze a gyakorlatban hosszú permanens folyamat eredményeképpen követ
kezik be.

Talán föltűnt, hogy egy-egy konkrét program indítékául milyen sokszor hivat
koztam vitákra. Állítom, hogy e vitákat könnyű kirobbantani, s céljaiknak megfele
lően irányítani. Nincs olyan összetételű közösség, ahol ne vitatkoznának szívesen. 
Csak a vita indítékául alapismereteket kell nyújtanunk.

Képzőművészeti, néprajzi, természettudományi és akármilyen kiállításon nem 
azért kell sokat beszélnünk, mert a verbális hatás fontosabb lenne a vizuálisnál, 
hanem azért, hogy látogatóinkat meditativ sétára kényszerítsük, apró kulcsokat ad
junk az érzelmi megközelítésre, kis racionális mankókat az emocionális befogadásra.

Csak azt képes intellektuálisan feldolgozni az ember, amihez érzelmileg már kö
tődik. Meg kell szerettetnünk az emberekkel a múzeumokat. Ez ugyanis csak úgy le
hetséges, ha jól érzik az emberek magukat a múzeumokban. Hogy jól érezzék ott ma
gukat, oda kell őket vinni, s hogy odavihessük őket, fel kell kelteni a múzeumok iránt 
az érdeklődést. Az érdeklődést úgy kelthetjük fel, ha megmutatjuk miként állhatnak 
a múzeumok az önművelési igény szolgálatába.
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L E N G Y E L T Ó T I JÁ N O S

N Ö VEKVŐ  SZABADIDŐ -  N Ö VEKVŐ  M ŰVELTSÉG

Korunk tudományos fejlődése, technikai alkotásainak sokfélesége a gyakorlati 
életben felhasználható alkalmazási lehetőségeivel nemcsak mindennapi életünk me
netét változtatja meg, de a jövő beláthatatlan útja előtt is kitárja kapuit. Senki előtt 
sem lehet közömbös, hogy mindennapi életét milyen útra állítja.

Az útválasztás intézményes segítői közé tartoznak a művelődési otthon jellegű 
intézmények is. Szerepük mind fontosabbá válik. Mint általános irányú művelő
dési lehetőséget nyújtó tanfolyamok, szakkörök stb. helyei, társadalmunkban nélkü
lözhetetlen feladatokat töltenek be. Tömegnevelési szükségszerűségük vitathatatlan. 
Nevelésirányítási munkájuk különösen a „tizenhuszonéves”  fiatalság körében hé
zagpótló feladatokat tölt be a család és iskola, iskola és társadalom között. Művelő
dési intézményeinkben ezeknek az eligazító feladatoknak a végrehajtása változatos 
módszerekkel történhet.

Művelődési otthonaink összefogó, irányító szerepének fontossága a tömegek 
emelkedő szabad idejével egyenes arányban növekedik. Gyakorlati tény, hogy ko
runk gépesítési lehetőségei a munkást a munkának nemcsak egyes mozzanatának, de 
egész folyamatsorának az elvégzése alól is mentesítik. A  történelmi 8—1—8—}—8 társa
dalmi jelentőségű képlete hovatovább átalakul. Az ősi első tag korunk mindig újabb 
munkagépei folytán egyre kevesebbedik a Munkából levonandó Szabad idővel. A  
munkások millióinak vérével pirosra festett „Három nyolcas” ma már módosult, és 
a szabad idő növekedése korunkban a dolgozók világméretű igényévé vált.

Ez tavasztól őszig -  sok esetben télen is -  megváltoztatja az egyének, családok 
megszokott életrendjét. Eltöltésének módja takarékossági mozgalmak elindítója, 
egyes vidékeken gazdasági fellendülés hozója, népek között fennálló idegenkedés el- 
simítója, és földrajzi, történelmi stb. ismereteink, tudásunk bővítője lehet. Ugyanak
kor, ha az eltöltő erkölcsi mínusz előjellel rendelkezik, réme lesz a családnak, növe
lőjévé válik a börtönöknek, s előbb-utóbb kiveti magából a közösség.

A  szabad idő eltöltésének mikéntje társadalompolitikai kérdéssé vált.
Hasznos és célszerű eltöltésének lehetőségét népművelési munkánk sokféle mód

szerrel segítheti.
Sok művelődési házban van már fúró faragó, barkácsoló munkára berendezett 

helyiség, ahol az igénylők „hobbyjuknak” élve tölthetik szabad idejüket. A  korszerű 
népművelési létesítményeknél a klubhelyiségek betervezése elengedhetetlenül szük
ségessé vált. A  gyermekklubtól a nyugdíjasok klubjáig az időbeliségnek, a gitár-klubtól 
a tánc-klubig a szórakozásoknak, a nevelők-klubjától az orvosok-klubjáig a szakma- 
beliségnek egész skálája bizonyítja a művelődési lehetőségeknek, ezzel együttesen a
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szabad idő helyes eltöltésének módszeres segítését.
Művelődési intézményünk körzeti Művelődési Ház. Munkájában a falusi igények 

vezethetik. Ezek a szempontok merőben mások, mint a városi, vagy megyei művelő
dési központoké. A  szabad idő hasznos és célszerű eltöltésének a segítségében azonban 
egyformán egységes, egyenértékű a felelősségük.

Művelődési Házunk munkájában fontos szerepet kapnak a kirándulások. Munka
tervünk nyári eseménysorozatának sarkalatos rendezvényei, mert a szervezés előzetes 
munkája, valamint az átélt élmények visszaemlékező hatásai hosszabb időre kiható 
élményanyagul szolgálnak.

Az elmúlt öt év kirándulásai a következők voltak:
1. Mozsgó-Pécs-Siklós-Harkány. Időtartam 2 nap.

Szállás a siklósi várban. Résztvevők: ifjúság.
2. Pécsi táncfesztivál alkalmával Pécs-Pécsvárad. Időtartam 2 nap.

Szállás a pécsváradi Műv. Házban. Résztvevők: ifjúság.
3. Keszthely-Hévíz-Badacsony. Időtartam 2 nap.

Szállás Keszthelyen. Résztvevők: ifjúság.
4. Fonyód-Tihany-Balatonfüred. Időtartam: 1 nap.

Résztvevők: ifjúság.
5. Körzeti kirándulás Fonyód-Badacsony. Időtartam 1 nap.

Résztvevők: felnőttek, ifjúság.
6. Harkány-Siklós. Időtartam x nap. Résztvevők: tsz-tagok.
7. Fonyód-Keszthely-Hévíz-Badacsony. Időtartam: 1 nap.

Résztvevők: tsz-tagok.
8. Budapest. Időtartam 2 nap. Résztvevők: tsz-tagok.
9. Körzeti kirándulás a „Zrínyi”  jubileumra. Időtartam 1 nap.

Résztvevők a körzet lakói. Az autóbuszon való szállítást a tsz vállalta.
Óránkénti menetrendszerű közlekedéssel.
A  résztvevők száma mintegy 600 fő volt.

10. Budapest-Visegrád-Szentendre-Aquincum. Időtartam 2 nap.
Szállás Budapesten. Résztvevők: ifjúság.

Kirándulásainknál szervezési munkánk három részre tagozódik:
Előkészítő-szervezési munka: Két szombat esti előmegbeszélés, a kirándulás
helyének földrajzi, történelmi, ipari (üzemek) ismertetése.
A  kirándulás.
A  látottak feldolgozása. A  résztvevők élményanyagának klubszerű megbeszé
lése. Szemléltetési anyag: a készített fényképek.
Természetesen ezt a módszeres menetet csak az ifjúsági kirándulásoknál tart

hatjuk be, mert a körzeti, valamint a helybeli felnőtt közönség összehozása így nem 
lehetséges. Azonban sohasem mellőzzük a tervezett látnivalóknak a menetközbeni 
(autóbuszon, vonaton) ismertetését.

Előbbiekből önként adódik, hogy a kirándulásvezetőnek vagy személyében, vagy 
felkért vendég közreműködésével gondoskodnia kell a látnivalók (terület, múzeumi 
anyag, esetleges ipari fontosságú üzem) tolmácsolójárói: a meglátogatott hely „ide
genvezetőjéről” . Ezen nem minden tekintetbeni szakvezetőt értünk. Szervezett ki
rándulásunkon azonban lehetetlen helyzetként kellene elkönyvelnünk, hogy pl. a ti
hanyi apátság altemplomában levő I. András király síremlékéről kirándulóink nem 
hallhatnak semmit, mert nincs kéznél a hivatásos idegenvezető.

A  szervezett kirándulás a vezető vizsganapja, fizikai erőnlétének, a pillanatnyi 
helyzet követelte elhatározó képességének, szellemi felkészültségének erőpróbája.

Tervezés nélkül nem szabad kirándulást vezetnünk. Ezen a terven a következő
ket rögzítjük:
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a) A  kirándulás célja; (szórakozás, tanulmányi, komplex jellegű.). Munkánk 
közben a harmadik forma fordul elő legtöbbször.

b) A  meglátogatandó helyek fontosságuk szerint.
c) A  helyekhez kapcsolódó fontosabb események, évszámok és nevek bejegy

zése.
d) A  napirend megtervezése.
A  tervet kivonatosan sokszorosítjuk és menetközben a résztvevőknek osztjuk ki 

azzal a figyelmeztetéssel, hogy a kirándulás alkalmával a látottakról készítsenek egy
két szavas feljegyzést: pl.: A  látott Ferenczy Noémi-féle gobelin nekem azért tet
szett, mert olyan egyszerű, mintha egy alsó tagozatos tanuló rajzolta volna” . A  ki
rándulás után ezek az összeszedett jegyzetek érdekes értékelési vitához adnak anyagot.

Művelődési házunk az 1968. év júliusában Budapest-Visegrád-Szentendre- 
Aquincumra kirándult.

Indulás péntek este. A  Kaposváron adódó 2 óra várakozási időt a városban tör
tént sétával töltöttük ki. Az utazás kényelméhez a MÁV-nál a szabad fülkét előre 
biztosítottuk. A  Déli-pályaudvaron hajnalban kísérő várt. A  Budai Pedagógus Sport
kör turistaszállójában kapott szállásunkon gyors mosakodás, átöltözés. */2 8 órakor 
hajón indulás Visegrádra. Az egyes helyeken -  Római-part, Oroszi stb. pár szavas 
ismertetés.

Visegrádra érve azonnal a várba indultunk. A  hely látása eddigi történelmi is
mereteik alapján az ifjúságra gyakorolt hatásában lenyűgöző volt. Itt a Duna védő
karjában magasodó sziklabércre épített vár korabeli biztonságossága megértette 
IV. Béla várépítési rendeletének védelmi fontosságát. Tágult szemekkel nézték a Sa- 
lamon-toronyban kiállított kincseket, figyelmesen hallgatták Zách Klára legendás 
tragédiáját. Évszázadok távlatába merülve ültünk Mátyás király rompalotájának 
követeket fogadó udvarában. A  híres, Bonfini által leírt, négyféle bort csörgedező 
szökőkút környezete szinte az „egyszervolt, hol nem volt”  mesevilágaként tüntette fel 
történelmünknek azt az „igazságosnak”  örökített korszakát.

Kirándulásunknak a visegrádi vár és Mátyás király palotájának a megtekintése 
volt első napunk súlyponti része. (Történelmi ismereteket felidéző, elmélyítő, rög
zítő, tudatosító cél.)

Ebédre a Duna-part egyik első osztályú éttermébe mentünk ebédre. (Nevelési 
cél: viselkedés, nyilvános helyen étkezés, étlapról választás, a környezet nevelő ha
tása.)

Ebéd után autóbuszon utaztunk vissza Szentendrén keresztül. Útközben rövid 
ismertetés Szentendre és Aquincum történetéről.

A  szálláson egy órai pihenő.
Leutazás Fogaskerekűn. Az Erzsébet-híd megtekintése. (Utalás a magyar tech

nikai képzés eredményeire.) Séta a Belvárosban.
Utazás a Földalatti villamoson a Városligetbe. A  Lenin-szobor, a Dózsa György 

felvonulási út megtekintése. Szórakozás a Vidám-parkban.
Szállásunk a fogaskerekű vasút felső végállomása közelében volt. A  pár perces 

sétán gyönyörködve néztük az éjszaka fényében ragyogó fővárost.
Másnap (vasárnap) délelőtt a Halászbástya, a Vármúzeum megtekintése után 

a Nemzeti Galériába mentünk. Meglepő volt ennek a sok felhalmozott művészi 
kincsnek az ifjúságra való hatása. Mintha csak ösztönösen megérezték volna a mű
vészet kifejező lelkiségét. Hosszan álltak, visszatértek egy-egy műalkotás elé. (Cél: 
ízelítő a művészeti nevelésből, ízlésformálás.)

Séta a városban. Az Országház, Astoria (az őszirózsás forradalom egyik köz
pontjának a megtekintése) Nemzeti Múzeum, Corvin Áruház.

Ebéd a Városligetben.
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Az „Ezeréves emlékmű” és „Hősök terének” , a Vajdahunyad vára épületegyüt
tesének a megtekintése. Séta az Állatkertben. (Cél: a természetismeret bővítése, isme- 
retanyag-gy ű j tés.)

A  kirándulás befejezéséül a fővárosban vendégszereplő N D K  cirkusz megte
kintése.

Éjfél után utazás haza. Érkezés hétfőn hajnalban.
A  két nap anyagát elemezve a következő súlyponti részek adódnak:
Első napon. Dunai hajóút élménye. Tájismeret.
Visegrád mint földrajzi és történelmi értékelésű anyag.
Szentendre és Aquincum.
Városnézés.
A  második nap már mind fizikailag, mind szellemi elraktározó motívumok

ban kevésbé volt fárasztó.
A  Várból Buda és Pest helyzetének összehasonlítása. A  táj, mint települési meg
határozó.
Múzeum-élményként a Nemzeti Galéria.
Séta a városban. Középületek, kirakatok, áruházak, tömegforgalom.
Állatkert megtekintése. Cirkusz, mint pihentető szórakozás.
Kirándulásunk hatását az idő értékeli. A  megrögződött és a távolsággal meg

szépülő emlékek nevelő hatása, a közösségi élmények összekapcsoló ereje olyan er
kölcsi tényezők, amelyekről Művelődési Otthonunk nem mondhat le. így vesszük be 
munkatervünkbe a kirándulást minden évben. Biztosítását Művelődési Házunk költ
ségvetésében szép összeggel segítjük. Ez a segítség erkölcsi viszonzás akar lenni az 
ifjúság felé azért a sok munkáért, amellyel minden megmozdulásban tevékenyen 
részt vesznek. Évről évre ismétlődő kirándulásainkkal az adódó szabad idő helyes és 
célszerű felhasználásának egyik sikeres, maradandó nevelő élményeket adó munka- 
módszerét valósítjuk meg.

69



D R. V A R G H A  K Á R O L Y

A  BA R A N YA  M E G Y E I HONISM ERETI SZAKKÖ RI M UNKA 
FŐBB TAN U LSÁG AI ÉS T ER V EI

A  megyénkben folyó honismereti szakköri munkáról az utóbbi időben többször 
esett szó értekezleteken, de rendezvények, jubileumok kapcsán a sajtóban is több 
közlemény érintette az ilyen irányú tevékenységet. Lapunk 1968. évi májusi számá
ban (Baranyai Művelődés, i. h. n s - 12 0 . 1.) „A  honismereti munka Baranyában”  
címen áttekintettük az addig megtett utat, szóltunk a munka módszereiről, eredmé
nyeiről. Az érdeklődő olvasók, a honismereti szakkörök vezetői és tagjai a cikkekből 
még a munka fejlődéséről beszámoló közlésekről, irodalomról is tájékozódhattak.

Távol áll tőlünk az ismétlés szándéka. A  jelen sorok csak folytatni kívánják 
a honismereti munkáról ott mondottakat, hiszen közben elmúlt fölöttünk egy ese
ménydús esztendő, amelynek érdemes levonni tanulságait, mert ezeknek birtokában 
jobb, gazdaságosabb, eredményesebbnek ígérkező terveket készíthetünk. A  tanul
ságok áttekintése az új tervek készítése előtt azért is hasznos, mert gondolatokat éb
reszthet azokban az emberekben, akik az állam- vagy a pártapparátusban ellenőrzői, 
felügyelői, felelős támogatói ennek a jelentős népművelési tevékenységnek. Nem mel
lékes az eddigi honismereti szakköri munkából levonható tanulságok és az új tervek 
ismerete a szakköröket támogató, a fenntartó, a szakkörök munkáját felhasználó 
szervek számára sem. A  tanácsszervek, a művelődésügyi intézmények, a Hazafias 
Népfront, a K ISZ, az Úttörő Szervezet, a Nőtanács, a Vöröskereszt stb., stb. veze
tőinek munkája sok ponton érintkezhet a honismereti tevékenységgel; hasznos tehát, 
ha kölcsönösen tájékozódnak arról, amiben egymást támogathatják, amiben a köz ja
vára tevékenykedhetnek. Ez a tájékozódás elősegíti a szellemi és az anyagi erőkkel 
való jobb gazdálkodást, az erők jobb összevonását, a munkaterületek pontosabb el
határolását. A  tanulságok leszűrése hatásos gyógyszer két fenyegető betegség: „a 
nem a mi asztalunk”  szólásban megfogalmazott közömbösség és a „sokat markol, 
keveset fog”  szólást igazoló túltervezés betegsége ellen.

I. T A N U LSÁ G O K

Az eddigi sikerek és fiaskók egyaránt bizonyítják, hogy csak a szakképzett hon
ismereti szakkörvezetők irányító munkája, személyes példája nyomán bontakozik 
ki eredményes, jó szakköri tevékenység. Az ilyen vezetők mind a szakmai, mind pe
dig a nevelő munkában jól gyarapítják önmaguk és szakköri tagjaik értékeit, híveket
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szereznek a honismeretnek és helyesen szolgálják a közösség (falu, város, tsz, iskola 
stb) ügyét is. A  lelkes és jól képzett szakkörvezető mindenütt le tudta küzdeni az 
előtte tornyosuló akadályokat, még mostoha körülmények között is volt ereje a szak
köri közösség együtt-tartására. Az elmúlt idők azt is igazolták, hogy a mohácsi hon
ismereti szakkörvezetői tanfolyam egykori hallgatóiból lett vezetők szinte kivétel 
nélkül hűek a szakköri munkához, valamilyen formában részt vállalnak a honismeret 
gondjaiból.

A  szakköri tagsággal kapcsolatos legfőbb észrevételünk az, hogy a jó vezető 
könnyen irányítja őket, mert hamar rajongóivá lesznek a munkának. A tagok több
sége nem fél az áldozatvállalástól, és az együttes lelkesedés sok akadályt képes elhá
rítani a szakkör útjából, sok jól megfontolt közös terv megvalósítására ad erőt. 
Ugyanitt meg kell azonban azt is mondanunk, hogy a honismereti szakköri tagok lét
száma még messze elmarad a remélt és a lehetséges létszámtól. Ha megyénk települé
seinek számát tekintjük és ha településenként legalább 2-2 emberrel számolhatnánk, 
akiknek egjlk legfőbb gondjuk szűkebb hazájuk, megyéjük, falujuk, iskolájuk, tsz-ük, 
üzemük stb. történeti adatainak gyűjtése, akkor is ötszáznál több tagot kellene szám
lálnunk. Mindeddig nem sikerült azonban elérnünk, hogy településenként 2-2 ember 
vállalja a múlt és a jelen eredményeinek következetes gyűjtését, följegyzését. Meg
győződésünk, hogy jobb szervezéssel, új erők bevonásával jelentősen enyhíthetők len
nének ilyen irányú gondjaink. Elköltözés, új munkabeosztás, az érdeklődés ellany- 
hulása stb. is sokszor okoz változást a szakkör létszámában. Tudjuk, hogy ez a mun
ka önkéntes, anyagi hasznot esetleg csak évek múlva hozhat művelőjének, éppen 
ezért különösen lelkes embereket és jó közösséget kíván. Ma, a rádió és a televízió 
korában nem könnyű embereket összegyűjteni és megtartani a rendszeres honismereti 
munkára, jóllehet a szakkör igen sok olyan lehetőséget nyújt az egyén kibontakozásá
ra, amelyet a hír- és művcltségközlés modern technikai eszközei meg nem adhatnak. 
Rideg tények igazolják, hogy gyakran még azok sem érdeklődnek eléggé a honisme
ret, a honismereti szakköri munka iránt, akiknek ez hivatalból erkölcsi kötelessé
gük (pl a történelemszakos tanárok) vagy illendő feladatuk, igen hasznos segítőjük 
lenne (pl. tanácsi, művelődésügyi stb. dolgozók). Talán nem szükséges itt bizonyíta
nunk, hogy az átlagemberek milyen szomorúan keveset tudnak a falu, a megye 
múltjáról, népeinek életéről, értékeinkről, jelentős személyeinkről stb. Mindezeknek 
megismerése nélkül pedig a jobb jövő építését, vagy akár a fokozódó idegenforgalom 
helyes fogadását még elgondolni is nehéz! Szakköreinkben még mindig kevesen van
nak, még mindig nincs ott a társadalom minden rétege és korosztálya. Még mindig 
igen sokan hiányoznak azok közül, akiknek ott lenne a helyük, hiszen vagy oktathat
nának ott, vagy pedig művelődhetnének a közös munkában.

Gyors változást hozna ezen a téren, ha több üzemünk, vállalatunk, közületünk 
stb. vállalná egy-egy szakkör megszervezését, patronálását, fenntartását, mert ahol 
van gazdája a honismeretnek, ott az a hozott áldozatok arányában el is várja a jó 
munkát. Megyénkben a honismereti szakköröknek pl. a helyi krónikaírás még egyál
talában nem a legerőteljesebb és a legígéretesebb hajtása, hanem éppen a leggyen
gébb oldala. Igazán számottevő, mintaszerű krónika még egy sincs megyénkben. A  
falu-krónika, tsz-krónika, üzemi-krónika, iskola-krónika stb. írásában a termés is 
kevés, a minőség is gyenge. Ha pedig akad néhány kivétel, az egyéni és nem közös
ségi, nem szakköri munka, ami nem így van más megyékben. Ha a közösségi nevelés 
hatékonyságát kívánjuk fokozni és előtérbe helyezni, az egyedül a szakköri tevékeny
ség kiszélesítésével érhető el.

Néha már az otthonos munkahely, a szakköri szoba biztosítása is elég indítékot 
nyújt a munka megkezdéséhez, máskor pedig az otthontalanság az oka a lelkes törek
vések ellanyhulásának, sőt magának a szakköri munka megszűnésének is. A  honisme-
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reti munkát, annak értékeit ismerő vezetőink mindenütt megtalálják a módot és le
hetőséget a szakkör támogatására, sőt azonnal feladatok megoldásával is megbízzák 
a tagokat, mert a feladatok megoldásához megteremtették a feltételeket. A  honisme
ret munkásai általában ma még nem a környezetüktől, feletteseiktől kapják a munka 
lelkes és eredményes vezetéséhez szükséges, sőt egyenesen nélkülözhetetlen „kalória
pótlékot” , hanem azt maga a munka öröme nyújtja nekik. Elismerés illeti a nehéz kö
rülmények között is kitartó és eredményesen munkálkodó szakköröket! Akik a mai ro
hanó, kereset után néző, a szórakozásnak olyan sok lehetőségét kínáló világban olyan 
nemes szenvedélynek hódolnak, mint a honismereti munka, csak azok tudják, hogy ez 
a tevékenység nem olyan „sport” , mint pl. a labdarúgás, amelynél talán győzelemre 
segíthet a partról a hangos lelkesítés, hanem ez inkább olyan, mint a világtól távoli 
vagy néha hozzá igen közeli és ugyancsak zajló vizeken való evezés, amelynél csak 
az erőt és idegeket igénylő evezőcsapások viszik előre csónakunkat. Minden honisme
reti szakkör értékét a négyirányú honismereti tevékenység egészében vagy valamelyik 
részterületén: a feltáró, a gyűjtő, a feldolgozó és a közreadó munkában elért -  és 
mindenkor elég egyszerűen lemérhető -  eredmények szabják meg.

Ha nincs fenntartó szerv, amely létrehozója és gazdája lenne a szakkörnek, még 
mindig akadhat egy-két lelkes lokálpatrióta „csodabogár” , akiknek örülnünk, akiket 
támogatnunk kell. Akkor is örülünk az ilyen embereknek, ha az általuk összegyűjtött 
tárgyi és leírt anyag feldolgozatlanul szekrényekben és fiókokban marad. Ez még 
mindig több, mert tett, mint a teljes nemtörődömség egyén vagy csoportok részéről. 
Milyen messze vagyunk még megyénkben attól, hogy az ilyen „gyűjtögető emberek” 
szívében és emlékezetében felhalmozott anyagokat ismerjük és biztosítsuk azoknak 
közkinccsé válását!?

Mint az élet számtalan más területén, itt is leszűrhető az a tanulság, hogy a terv
szerű, a rendszeres munka nyomán születnek csak jó eredmények. Ezt az igazságot 
fényesen bizonyítja két példa. Az egyikkel a sásdi járás kitüntetett szakköre, a má
sikkal a mohácsi úttörők kutató gárdája szolgált. A  Tanácsköztársaság 40 éves for
dulóján még fogalmunk sem volt olyan jelentős történeti adatokról, mint amilyeneket 
az 50 éves évfordulóra a rendszeres, szívós kutatás földerített. Olyan adatok ezek, 
amelyekkel eddig sem a levéltárak, sem a megyei, sem az országos párttörténeti gyűj
temények nem rendelkeztek. A  mohácsi úttörők olyan adatokat tártak fel Radnóti 
Miklós életének itt végigszenvedett óráiból, amelyek az irodalomtörténet művelőinek 
mondottak újat. Az idejében elkészített, a lehetőségeket és a feladatokat helyesen 
egyeztető (és jóváhagyott!) terv az eredményes munka alapja.

Helyesnek látszik, hogy a munka gazdája megyénkben továbbra is a Népműve
lési Tanácsadó marad. Ez megfelel az országos gyakorlatnak is, de az elmúlt 9 év ta
pasztalatai is egyedül itt állnak a szakkörök rendelkezésére. A  mohácsi egy hetes szak- 
körvezető-képzőn végzettek ma is többségükben ide kapcsolódnak, de biztosítja a 
Népművelési Tanácsadó az évközi rendszeres továbbképzést, a megye alapos megis
merését is. Nem egy olyan kiadványa készült egyenesen a honismereti szakköri munka 
támogatására, amelyet más vármegyék is átvettek és örömmel használnak. Minden 
más irányban (Múzeum, Levéltár stb.) a Népművelési Tanácsadótól kaphatnak szak
köreink a legegyszerűbben támogatást, mert ezt az értékes népművelési formát itt 
ugyanúgy támogatják, mint az öntevékeny művészeti munka bármely más ágát.

A  honismereti szakkörök feltáró és gyűjtő munkáját általában követi a feldol
gozó és a közreadó munka. Akár kiadványokra, akár kiállításokra vagy ünnepi ren
dezvényekre gondolunk, a Népművelési Tanácsadó mindenkor megadhatja a szakkö
röknek a kívánt segítséget. Örömmel kell nyugtáznunk azt a tényt, hogy a honisme
reti munka kisebb vagy nagyobb eredményeit igazoló minden megfelelően megírt, 
politikai és szakmai tekintetben egyaránt jó cikk közlése megyénkben mindenkor
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biztos, sőt még a közérdekű honismereti tárgyú és nem túl terjedelmes könyvek meg
jelentetése sem tartozik a lehetetlenségek közé. Ha ebben mégis panaszkodást hallunk, 
az abból adódik, hogy a sérelmezők nem vesznek tudomásul egy elhatározó tényt: 
amíg a kész művet (a kiadást javasló bírálattal!) le nem tették az asztalra, addig senki 
nem tárgyalhat a kiadásról. A  tárgyilagosság megköveteli, hogy észrevegyük mind
azokat a lehetőségeket, amelyeket honismereti anyagok közreadásával a Múzeum, a 
Levéltár (Baranyai Helytörténetírás), a Dunántúli Tudományos Intézet, a Tanárkép
ző Főiskola évkönyve, a Baranyai Művelődés „Ismerd meg Baranyát!”  rovata, a 
Műszaki Szemle, a Dunántúli Napló, a rádió stb. nyújthatnak. Aligha lehet szükség 
egy új megyei helytörténeti folyóirat megindítására! A  fejlődés útja talán valamely 
meglévő lehetőség bővítése, kifejezetten honismereti munkák közlésére történő át
állítása lehetne.

Meggyőződésünk, hogy a honismereti szakköri mozgalom országosan is, me
gyénkben is túl van a kezdeti nehézségeken még akkor is, ha egyesek nem ismerik ezt 
a mozgalmat, vagy egyenesen kétségbe vonják mozgalom voltát. Az is bizonyos, hogy 
-  mint minden a világon -  a honismeret ügye is csak a nézetek harcával, küzdelem
mel és munkával haladhat előre. Haladását azonban támogatni fogja mindenkor az a 
meggyőződés, amely tagokban és vezetőkben, fenntartókban és patronálókban kez
dettől él: a honismereti szakköri tevékenység az egyén és a köz szempontjából egy
aránt hasznos munka, amely a szocialista embernek és a társadalomnak nemes idő
töltés útján gazdagítja tudását és érzelmi világát. A  szakköri foglalkozások, az elké
szült és megjelent cikkek oktató és nevelő hatása jelentős, de hol vannak ezek haté
konyságukat tekintve azoktól a rendezvényektől, amelyek mögött mindenkor megta
lálható a honismereti szakkörök munkája. Hadd idézzünk néhány ünnepi percet az 
elmúlt évekből. Dr. Mohácsi Jenő, dr. Kiss Géza, Baksay Sándor, Kazaliczky Antal, 
Kerner István, Gállos Ferenc, Albert István stb. emléktáblájának leleplezése, vagy 
Művelődési Otthon (Ház) névadó ünnepsége; a tormási falumúzeum, az egerági, az 
átai gyűjtemény, a sellyei Ormánsági Múzeum megnyitása; a siklósi jobbágylázadás 
szobrának, a csertetőti sortűz emlékművének, Albert István szobrának, a Tanácsköz
társaság sásdi eseményeit megörökítő emléktáblának, Zsigmondy szobrának, Ist- 
vánffy mellszobrának stb. leleplezése; a szederkényi kiállítás stb. -  Ezeknél a rendez
vényeknél igen sokszor a honismeret helyi emberei, szakköri tagjai voltak az ötlet
adók, a „súgók” , a legszorgosabb munkások, igen sokszor akkor is, ha nem ők mond
ták az ünnepi beszédet, ha nem ők vitték a megemlékezés, a hála koszorúját, ha csak 
névtelenül, talán mellőzve is ott álltak valahol az ünneplő tömegben.

Igen jelentős tanulsága az eddig végzett munkának az, hogy csak ott születtek 
értékes eredmények, ahol a szorgalmas és gyümölcsöző törekvéseket támogatják, el
ismerik és nem sajátítják ki, nem engedik más számlára írni. A  szakkör vezetőjének 
és tagságának munkáját másnak, mint a honismereti munkának feltüntetni öncsalás, 
mások megcsalása és súlyos nevelési hiba. Ebben a kérdésben nem szabad megalkud
nunk, mert az a honismereti munka meggyilkolását jelenti! Meggyőződésünk, hogy 
nincs egyetlen szakkörvezető, de egyetlen eredményesen dolgozó, anyagokat produ
káló tag sem, akinek közömbös lenne, hogy munkáját értékelik-e, megbecsülik-e, az 
az ő erkölcsi és anyagi tőkéjét erősíti-e vagy másét. Minden ember jogos kívánsága, 
hogy jó munkája az ő nevét öregbítse! Itt nem egészen mindegy, hogy kié a dicsőség, 
még akkor sem, ha a közé a haszon! A  jó, az eredményes munkáért járó elismerés 
azt illesse mindenkor, aki az ügy érdekében valóban fáradt, az úttörő, a kezdemé
nyező szerepét vállalta. Ugyanez az elv vonatkozik minden más összegyűjtött anyagra, 
elkészült kiállításra stb. is. Mindennemű honismereti munkának ez az igazi megbe
csülése adja annak a viszonynak alaphangját, amely a honismereti szakkörök tagjait 
akár a Janus Pannonius Múzeumhoz, akár a Levéltárhoz, a Szakszervezethez, a sajtó
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hoz, a rádióhoz vagy bármely más szervhez, intézményhez vagy személyhez fűzi. 
Ugyanitt le kell azonban azt is szögeznünk, hogy ez a viszony alapjában véve jó.

Tanulsága az eddig elvégzett munkának az is, hogy csak igen kevés szakkör és 
gyűjtő alkalmazta a jobb eredmények biztosítására a modern technika eszközeit. A  
magnetofon, a fényképezőgép még mindig nem kapta meg az őt megillető szerepet a 
múlt és a jelen rögzítésében, értékeinek, tanulságainak megörökítésében. Ezek pedig 
a honismereti munkának rendkívül hasznos és meggyőző, alapjában véve egyszerűen 
alkalmazható segédeszközei.

II. T E R V E K

A  tanulságok leszűrése segíthet bennünket a jobb tervek elkészítésében, a munka 
színvonalasabb elvégzésében. Terveink a jövő legfőbb feladatainak megoldására ké
szülnek.

Egyik legfőbb feladatunk lesz hazánk felszabadulásának méltó megünneplése, az 
elmúlt 25 év gondos megörökítése. -  Ha az eddig megünnepelt évfordulókra nem sike
rült megalakítani a honismereti szakkört, most igazán időszerű lenne az érdeklődők 
összefogása. A  „jobb későn, mint soha” közmondás talán még abban is segíthetne, 
hogy akadna olyan érdemes egyén, akit a falu vezetői szívesen elküldenének maid a 
jövő évben a honismereti szakkörvezetői tanfolyamra. Ebben az agitációs munkában 
igen sokat tehetne a Hazafias Népfront, de gondolhat erre minden más közösség, in
tézmény is.

A  honismereti munkát patronáló szervek, de főként a nemzetiségi szövetségek 
gondoskodjanak arról, hogy a szocialista haza megismerésének és megszerettetésének 
a honismereti szakkörökben adott kiváló lehetősége a nemzetiségi dolgozók számára 
(akár anyanyelvükön) is biztosítva legyen.

Legyen a honismereti szakkörök gazdája továbbra is a Népművelési Tanácsadó. 
Megyei szakreferense a népművelési évad lezártával számoljon be évente a Megyei 
Népművelési Tanácsnak a végzett munkáról és a következő év feladatairól.

Pécsett és Komlón bármilyen keretben is (Műv. Ház, Múzeum mellett), de biz
tosítani kell a honismereti szakkör megszervezését, hogy az érdeklődők ezekben a 
városokban is élhessenek a népművelésnek ezzel a jelentős formájával.

A  szakkörvezetők szakmai és ideológiai képzését ellátó Népművelési Tanácsadó 
a Megyei Népművelési Tanács segítségét kérve szorosabb kapcsolatot kíván teremteni 
az egész megyében, de főként Pécsett az úttörőkkel, az iskolákkal, a KISZ-szel. E l 
kell érnünk, hogy megyénkben minél több fiatal foglalkozzék a honismerettel, hogy a 
középiskolások ilyen vonatkozású munkája ne legyen elrejtve a szakkörök elől, hogy 
a pályázatokon (Helikoni, országos, megyei, helyi stb.) díjazott művekről a megyei 
szakkörök jobban tájékozódhassanak.

A  közvetlen felügyelet szervei is új, magasabb igényeket támasztanak a szakköri 
munka javítása érdekéljen. A  szakköri munkát megszabó hivatalos rendelkezéseknek 
mindenben érvényt kell szerezni, de még ezen felül is szükség van néhány intézke
désre. Mindenképpen biztosítani kell, hogy a honismeret megyei szaktanácsadója az 
év elején megtekinthesse a munkaterveket, és csak az általa láttamozott munkaterv le
gyen végrehajtható. Ezt mind a reális tervezés, mind a munkafegyelem így kívánja. 
Még szoros kivételképp sem szabad megengedni a jövőben, hogy a legalább alapfokú 
képzésben nem részesült egyén szakkört szervezzen és vezessen. Ezt több okból kell 
így kívánnunk. A  szakképzés hiánya ezen a téren súlyos szellemi, tudatbeli és anyagi 
károkat okozhat. Nem félünk azt sem kimondani, hogy itt még a magasabb képzett
ségű egyén sem biztosan jó vezető, hiszen a honismereti munka mindenütt, így Bara
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nyában is speciális, helyi forrásokból is merít, és ezeket külön meg kell ismernie még 
a más szakmai ismeretekkel jól felszerelt történelem szakos tanárnak is.

Szükségesnek látszik a fizetett szakkörvezetők munkájának bizonyos szabályo
zása is. A  nyújtott anyagiakért félreérthetetlenül kötelező adminisztratív és szellemi 
munkát meg kell követelni, egyértelműen intézkedni kell a honismereti munkából 
eredő anyagi és szellemi javak tulajdonjogáról, elhelyezéséről, vagyis a megteremtett 
értékek szakszerű és gazdaságos felhasználásáról, biztosításáról.

A  tapasztalat igazolta, hogy mindenütt javul a honismereti munka, ahol a párt 
és az állami szervek ismerik a munkaterveket. Szükséges ezért, hogy a Népművelési 
Tanácsadó vezetője és a megyei honismereti felelős negyedévenként a járási tanács 
elnökével és a járási művelődésügyi osztály vezetőjével megtárgyalja a járás honis
mereti szakköreinek munkáját, megbeszélje a feladatokat és az eredményeket. Kívá
natos lenne az is, ha minden járás rendelkezne végre járási honismereti felelőssel.

Sok helyütt már bizonyos régebbi tervek megvalósulásáról adhatunk számot, 
mégis segítséget kér a honismereti munka a Megyei Népművelési Tárnicstól, a Haza
fias Népfronttól, a Szakszervezettől stb. a krónikaírás, üzemtörténet, tsz-történet, 
iskolatörténetírás fölvirágoztatására, amely munkákban más megyék már szép ered
ményekkel dicskedhetnek.

Meggyőződésünk, hogy szakkörvezetőink és szakköri tagjaink becsületesen és 
nemes szándékoktól fűtve szolgálják a szocialista ember, a szülőföld, a megye és a 
haza javát. Reméljük, a jövőben még több módjuk lesz bizonyítani, hogy hű gazdái, 
szorgos gyarapítói megyénk és hazánk értékeinek, becsületes, áldozatkész vállalói a 
megyei honismereti gondoknak.
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K ÍG Y Ó S SÁND O R

FELLEN D Ü LT  A HONISM ERETI M UNKA PÉCSVÁRADON

Közismert, hogy a múzeumok, tudományos tevékenységük mellett népművelési 
teendőket is ellátnak. Innen ered a művelődési otthon-jellegű intézményekkel való leg- 
újabbkori féltcstvérségük és egymásrautaltságuk is. Az idősebb és tapasztaltabb test
vér, a múzeum természetesen több segítséget nyújthat a művelődési házaknak, de a 
viszonthatás sem lényegtelen.

Elméleti fejtegetések helyett álljon itt a pécsváradi tapasztalat, mely egy re
ményteljes jövőbeli együttműködésnek csupán első fejezete.

A  kezdet 1967 októberére tehető. Ekkor alakult meg Pécsváradon a honismereti 
szakkör, mely később sok hasznos kezdeményezés forrása lett. Bár ilyen jellegű tevé
kenységet eddig is végeztünk, de mégis fontos volt ez az ..újrakezdés” . Ekkor kap
tunk szakembert a szakkör élére. Hihetetlen, hogy milyen eredményt tud elérni egy 
profi muzeológus, jószándékú, de tanácstalan amatőrökkel. Ezért ha tanácsot adhatok 
hasonló gondokkal küzdő kollegáknak, első helyen a megfelelő szakember „beszerzé
sét”  tudnám javasolni.

A  szakkör tevékenységét úgy terveztük, hogy a konkrét, gyakorlati feladatokat 
egy aktívabb érdeklődő közösség végezze, a rendezvények viszont mindenki számára 
elérhetők legyenek. Kutatási céljainkat minden esetben összehangoltuk a Janus Pan
nonius Múzeum célkitűzéseivel.

Az ig6j/6S-as évad elvégzett feladatai:

a) Pécsváradiak az első világháborúban és a Nagy Októberi Forradalom védel
mében. (Gyűjtés és feldolgozás a teljesség igényével.)
(A megyei pályázaton I. díjat nyert.)

b) A  pécsváradi református magyarság házassági kapcsolatainak feldolgozása 
1790-1940. Anyakönyvi gyűjtés és feldolgozás. (A megyei néprajzi gyűjtő
pályázat díjnyertese.)

c) A  pécsváradi németség népi gyógyászatából. Egy híres gyógyítóasszony lejegy
zett „tudományának”  összegyűjtése és magyarra fordítása.
(Megyei néprajzi pályázat díjnyertese.)

d) A  pécsváradi tűzoltóegyesület történetének felgyűjtését, sajtótermékeinek 
összeszedését megkezdte a szakkör ebben az évadban.
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Rendezvények az ig6j/68-as évadban:

a) Barangolás az antik birodalmak világában (előadássorozat). Egy év a fáraók 
birodalmában; Hellas földjén; Történelmi utazás Itáliában.

b) Történelmi emlékestek. -  Gállos Ferenc-emlékest és emléktábla leleplezés. 
A  pécsváradi református magyarság múltjából.

c) Séta a történelmi Baranyában (kirándulás a megye műemléki központjaiban).

1968/69-es évad elvégzett feladatai:

a) Gyűjtés a pécsváradi németség népdalaiból (részleteiben közvetítette a Pécsi 
Rádió).

b) A  pécsváradi vízimalmok feltérképezése és meglevő épületeinek fotodoku- 
mentálása.
A  vízimolnárság néphagyományainak összegyűjtése.

c) Megkezdtük a falu teljes építészeti fotódokumentációjának elkészítését.
ríj Folytattuk a helyi sajtótermékek gyűjtését (Éjféli Láng, Húsvéti Hírharang).

Rendezvények az 1968-69-es évadban:

a) Az értelem hajnalán (előadások az emberi fejlődés kezdeteiről): Az emberré 
válás új útjai -  Találkozás „Sámuellel” ’ -  Szemelvények a magyar föld ős
korából.

b) Vallástörténeti estek: Az ókori világ vallásai -  A  Holt-tengeri tekercsek és a 
kereszténység kezdetei -  Sámánizmus, az ősmagyarok vallása.

c) Kiállítások -  Képek a pécsváradi vízmolnárság emlékeiből -  Vízimalom-kiál
lítás (A műszaki prop. hónap kererében a Mayer-malomban.).

A  Honismereti Szakkör egyre inkább kinőtte hagyományos kereteit, átalakult 
Honismereti és Várbaráti Körré, csatlakozott a baranyai Múzeum Barátok Köréhez. 
Beférkőzött a klubok programjába, az értelmiségi, ifjúsági és nő-klubban fejtett ki 
sokoldalú tevékenységet előadásaival, történelmi rendezvényeivel.

Tudományos életünk jeles képviselői is részt vettek a szakkör rendezvényein: 
Nemeskéri János, Hahn István, Vértes László, Diószegi Vilmos és a Janus Pannonius 
Múzeum csaknem minden muzeológusa. Sokat segítettek Bándi Gábor, Kiss Attila, 
Fancsovits György, a Dunántúli Tudományos Intézettől pedig Ruzsás Lajos, András- 
falvy Bertalan és a pécsváradi lelkes amatőrök.
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D A N K Ó  IM RE

MÚZEUMI K IA D V Á N YO K

A  felszabadulás után, de különösen az utóbbi tíz évben, igen sok múzeumi kiad
vány látott napvilágot. Ezek a kiadványok, akárcsak a múzeumok maguk, kétarcúak. 
Egyrészt tudományosak, másrészt pedig ismeretterjesztő-népművelő jellegűek. Mú
zeumi kiadványaink, bármily szépen fejlődtek is, még mindig elmaradnak sok külföldi 
ország hasonló kiadványai mögött, mind mennyiségben, mind kiviteli színvonaban. A 
Szovjetunióban például minden múzeumnak számtalan kiadványa van, a pár lapos 
leporellóktól a vaskos kötetekig. A  szovjet múzeumi kiadványokra jellemző, hogy igen 
sok közülük az olcsó, igen nagy példányszámban előállított ismeretterjesztő munka, 
amely az illető múzeum anyagával foglalkozik, vagy csupán egy-egy kiállítást ismer
tet, sőt nem egy esetben csak a gyűjtemény, vagy a kiállítás egyik-másik nevezetes da
rabját. Az angol múzeumi kiadványokra hármas tagoltság a jellemző. Az úgynevezett 
„vezetők”  három változatban készülnek, az egyik változat terjedelmes tudományos 
feldolgozás, a második egy, a széles múzeumlátogató közönség igényeit szolgálja, a 
harmadik változat pedig csak a legszükségesebb eligazításokat tartalmazó kalauz. A  
szomszédos országok közül Jugoszláviában vannak a legkimunkáltabb múzeumi kiad- 
ványak. Zömük kiállítási vezető, de olyan formában, hogy az ismertetett kiállítások
kal kapcsolatos tudományos kérdésekre népszerű formában, de bőségesen kitérnek.

A  magyar múzeumi kiadványok, mint már említettem, kettősek: tudományosak 
és ismeretterjesztő-népművelő jellegűek. A  kétféle kiadvány között azonban szoros 
kapcsolat áll fenn. A  tudományos kiadványok végső soron népművelési, ismeretter
jesztő funkciót is betöltenek, amennyiben a bennük közzétett tanulmányok, cikkek 
eredményeit, a népművelés népszerűsíti. Közismert, hogy tudományos munka nélkül 
nincs eredményes ismeretterjesztő tevékenység, a folyamatos tudományos munka 
pedig megkívánja az eredmények közzétételét. Ugyanakkor meg kell jegyeznem azt 
is, hogy idővel az úgynevezett ismeretterjesztő népművelő kiadványok is tudományos 
értékkel bírókká válnak, sőt olykor-olykor forrás értékűekké lesznek. A  múzeumi kiad
ványok általában minden, a múzeumokban folytatott tudományág köréből, leggyak
rabban az illető múzeum gyűjtő- és feldolgozó munkájához kapcsolódóan közölnek ta
nulmányokat, cikkeket. Szerzőik zöme a múzeumok munkatársai, de sokszor „külső”  
szerzők is helyet kapnak bennük.

A  magyar múzeumi kiadványok sorában a pécsi ]amts Pannonius Múzeum kiad
ványai előkelő helyet foglalnak el. Ezeknek a kiadványoknak az esetében is megfigyel
hetjük az említett kettősséget. A  múzeum immár tizenharmadik évfolyamba lépő év
könyve szigorúan tudományos jellegű kiadvány. Hasonlóan tudományos jellegű a 
Dunántúli Dolgozatok című kismonográfia sorozata is. Ebből eddig öt szám jelent
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meg. A  tudományos kiadványok mellett találjuk A  Janus Pannonius Múzeum füzetei 
című kiadványsorozatot, amely jelenleg a tizenötödik számánál tart és főleg kiállítási 
vezetőket, színes, gazdagon illusztrált, népszerű ismertetéseket tartalmaz. A  pécsi 
Janus Pannonius Múzeum esetében, az említett kiadványokhoz sorakozik még a 
Pécs-Baranyai Múzeumbarátok Köre két kiadványa is ; a tizenhatodik számnál tartó 
Múzeumi Körlevél és az úgynevezett külön kiadványok sorozata, amelyben a második 
szám most van sajtó alatt. A  Múzeumi Körlevél híranyagot, rövid cikkeket és a mú
zeummal kapcsolatos aktuális kérdéseket tárgyaló írásokat tartalmaz. Népszerűsé
gét, sokoldalú felhasználhatóságát igazolja, hogy első számai ma már valóságos könyv- 
ritkaságok, akárcsak a volt Pécsi Városi Múzeum régi 'Értesítői. Ez utóbbiak 1908- 
1942 között jelentek meg. Egyes számai tudományos igényű rövid közleményeket, 
adatközléseket tartalmaztak.

Az elmondottak szerint a pécsi múzeum gazdag kiadványokban, bár megállapít
hatjuk, hogy vannak múzeumaink, amelyek kiadványokban gazdagabbak. Ezek közé 
tartozik a miskolci Hermann Ottó Múzeum, amely ötféle sorozatot jelentet meg rend
szeresen. Hasonlóan gazdag a debreceni D éri Múzeum is, itt az évenként megjelenő 
vaskos évkönyv mellé egy kismonográfiákat tartalmazó kiadványsorozat is járul, va
lamint a Múzeumbarátok Körének időszakos kiadványai. Ez utóbbiaknak az a saját
ságuk, hogy ellentétben más múzeumok kiadványaival, nem alkotnak sorozatot; az 
egyes kiadványok formátumban, tartalomban, kivitelezésben igen különbözőek.

Az országos múzeumok legjelentősebb kiadványai az évkönyvek (Magyar Nem
zeti Múzeum: Folia Archeologica; Néprajzi Múzeum: Néprajzi Értesítő; Petőfi Iro
dalmi Múzeum, Természettudományi Múzeum, Iparművészeti Múzeum, Legújabb- 
kori Történeti Múzeum: Évkönyv; Szépművészeti Múzeum: Bulletin; Mezőgazdasági 
Múzeum: Közlemények; Budapesti Történeti Múzeum: Budapest régiségei, stb.). A  
vidéki múzeumok legfőbb törekvése az, hogy évkönyveket tudjanak kiadni, illetőleg 
ahol már van, ott folyamatossá, időben megjelenővé, törés nélkülivé kívánják tenni. 
A vidéki múzeumok közül a következők adnak ki évkönyveket: Xantus János Mú
zeum, Győr: Arrabona; István király Múzeum, Székesfehérvár: Alba Regia; Bako
nyi Múzeum, Veszprém: Évkönyv; Savaria Múzeum, Szombathely: Évkönyv; Dobi 
István Vármúzeum, Eger: Évkönyv; Jósa András Múzeum, Nyíregyháza: Évkönyv; 
Móra Ferenc Múzeum, Szeged: Évkönyv. Több olyan múzeumunk is van, amely nem 
tud rendszeresen kiadni évkönyvet, hanem egy bizonyos évfordulóhoz, alkalomhoz 
kötötten jelentet meg évkönyvet, mint például a Göcseji Múzeum Zalaegerszegen, az 
Erkel Ferenc Múzeum Gyulán és a Rákospalotai Múzeum, stb. Azoknak a múzeumok
nak a zöme, amelyek nem képesek évkönyvet kiadni, vagy csak időszakosan tudnak 
megjelentetni, szívesen használják a füzetsorozatot. Ezek tartalma nagyon változa
tos, sokszor egy-egy körülhatárolt tudományos tárgyról szóló tanulmányt, adatközlést 
tartalmaznak. Az is gyakori, hogy a tárgy eléggé független a múzeumtól, a múzeumban 
folyó munkától, sőt a múzeum anyagától is. Többször hangoztatott vélemény, hogy 
ezek az eleven füzetek, amelyek sokoldalúságukkal széles körű érdeklődést keltenek, 
a legalkalmasabb múzeumi kiadványok. Füzetsorozatokat adnak ki a következő mú
zeumok: Rippl-Rónai József Múzeum, Kaposvár; Béri-Balogh Ádám Múzeum, Szek- 
szárd; Türr István Múzeum, Baja; Móra Ferenc Múzeum, Szeged; Palóc Múzeum, 
Aszód; Jász Múzeum, Jászberény; Damjanich Múzeum, Szolnok; Savaria Múzeum, 
Szombathely. A  szolnoki múzeum érdekes kezdeményezése volt az úgynevezett Mú
zeumi Levelek című füzetes vállalkozás, amely önálló, egymástól elkülönített füze
tekben a megye és a város területére vonatkozó kutatások rövidre fogott ismerteté
seit, adalékait közölte.

Annak az általános igénynek, hogy a múzeumi munkáról a közönség, főleg pe
dig a múzeumbarátok tájékozódást szerezzenek, több múzeum körlevelek kiadásával
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próbált eleget tenni. Ezek a körlevelek igen változatosak, többségük rotaprintes el
járással készül és bizonytalan időközökben jelenik meg (Székesfehérvár, Mezőgazda- 
sági Múzeum, Eger, stb.).

A  múzeumi kiadványok közül tudományos és publikációs szempontból leglé
nyegesebbek az évkönyvek. Minden múzeum széles körben elterjeszti őket csereként 
külföldi múzeumokban, tudományos intézetekben és könyvtárakban is. A  nemzet
közi kiadványcsere a viszonzásképpen kapott kiadványok tudományos értékét tekint
ve igen hasznos, de anyagilag is jelentős. Hogy a nemzetközi tudományos élet vérke
ringésébe évkönyveink anyaga bekerülhessen, egyes évkönyveink világnyelveken je
lennek meg, illetőleg a közölt tanulmányokhoz egy- vagy kétnyelvű összefoglalás járul.

A  füzetsorozatok a nemzetközi csere szempontjából kevésbé jelentősek, hasonló
képpen más kiadványok is. Bár azoknál a múzeumoknál, ahol csak ilyen kiadványok 
vannak, ezek is cserealapot képeznek.

A  magyar múzeumi kiadványok közül nagyon hiányoznak az olcsó, nagy pél
dányszámban kiadott, gazdagon illusztrált kiállítási vezetők, műtárgyismertetők. 
Ezek hiányát állandóan érezzük, de különösen fokozott formában akkor, amikor kül
földi csoportos látogatókat fogadunk. Természetesen az idegen nyelven kiadott veze
tőkben, műtárgyismertetőkben még nagyobb a hiány.

A  jövőben a múzeumi kiadványok megjelentetését, márcsak a rendkívül meg
nőtt érdeklődés miatt is, tovább kell fejleszteni és szoros egységben a múzeum tudo
mányos munkájával, szélesebb alapokra kell fetketni. Rendszeressé kell tenni leg
alább a megyei múzeumok számára az évkönyvek megjelentetését. Ahol csak lehet, 
füzetsorozatokat kell indítani, az egyes múzeumok köré egy lelkes és nagy feladatok 
megoldására képes külső munkatársi gárdát biztosítani. Ezen kívül feltétlenül az 
eddiginél lényegesen nagyobb mértékben kell megjelentetni kiállítás- és műtárgyis
mertetőket, méghozzá több esetben idegen nyelveken is.

A  legkülönfélébb múzeumi kiadványok együttesen a legjobb alapot szolgáltatják 
a honismereti mozgalom, a helytörténeti kutatás és ezeken keresztül a hazafias neve
lés számára. Nemcsak tudományos értékük, ismeretterjesztő-népművelő funkciójuk, 
hanem munkaközösséget alkotó, fejleszteni képes adottságaik miatt is becsüljük meg 
őket. Segítsük elő kiadásukat, elterjesztésüket és legcélszerűbb felhasználásukat.
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D R. BÁ N D I G Á BO R 
DR. KISS A T TILA

BEM U TATJU K A  JANUS PANNONIUS MÜZEUM ÚJ, 
ÁLLAN D Ó  R É G ÉSZET I K IÁ LLÍTÁ SÁ T

„Dél-Dunántúl története az őskortól az Árpád-korig”

A  felszabadulás után újraéledő magyar múzeumügy egyik jelentős eseménye 
volt 1951-ben a pécsi Janus Pannonius Múzeum első önálló régészeti kiállításának 
megnyitása. A  Dombay János által irányított ásatások színes és több vonatkozásban 
országos jelentőségű anyaga újszerűén, merészen modern formában, kitűnő didak
tikai érzékkel került bemutatásra. A  tizenhat évig nyitvatartó kiállítás 1967-ben be
fejezte küldetését.

Az elmúlt évek során a baranyai régészeti kutatások hatalmas ütemben fej
lődtek. A  múzeum munkatársai számos nagyméretű feltárást végeztek, a régészeti 
gyűjtemény közel duplájára nőtt az első nagy bemutatkozás óta. A  tudomány szük
ségszerű előrelépésével, az új leletanyagok szaporodásával és a történeti feldolgozá
sok új eredményeivel, ismét jelentős dátumhoz érkezett a pécsi Janus Pannonius Mú
zeum Régészeti Osztálya. Sokéves gyűjtő és kutató munka bemutatására vállalko
zunk, az 1969-ben nyíló új állandó régészeti kiállításunkkal, mely Dél-Dunántúl törté
netét mutatja be az i. e. IV. évezredtől a magyar államalapítás koráig.

A  kiállítás tartalmi tervezésénél és rendezésénél arra törekedtünk, hogy ez a be
mutatkozás, mely minden bizonnyal több évig fog ismereteket nyújtani, ne csak méltó 
követője, hanem továbbvivője is legyen a pécsi múzeum kiállításrcndezői hagyomá
nyainak. Több mint ötezer esztendő történetének emlékeiből válogattunk úgy, hogy 
az esztétikai követelmények mellett a jellemző vonások mindig előtérben maradja
nak. Sok egymást követő nép történetének forgatagában tanúsággal eligazodni, -  ezt 
várjuk kiállításunk látogatóitól. Meggyőződésünk, hogy a kiállítás megtekintésével 
minden látogató alkotótársunkká válhat és a dél-dunántúli táj évezredeket átfogó 
történetének ismeretében még mélyebb lesz hazaszeretete.

A  kiállítás őskori részét dr. Bándi Gábor, a Janus Pannonius Múzeum régésze, 
a római időszakot bemutató termeket dr. Fülep Ferenc és dr. Burger Alice, a Ma
gyar Nemzeti Múzeum főigazgatója, illetve osztályvezetője, a népvándorláskori és 
középkori részt dr. Kiss Attila, a Janus Pannonius Múzeum régésze tervezte és ren
dezte. A  kiállítás művészeti terveit dr. Boreczky László készítette. A  kivitelezés mun
káját a Múzeumok Központi Gazdasági Igazgatóságának Kiállításrendező Csoportja 
végezte Bánkúty Albin vezetésével.

*  *  *
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A  dél-dunántúli őskori népek élete és története évezredeken át szorosan kapcso
lódott a Kárpát-medence nyugati térségének fejlődéséhez. A  sajátos földrajzi adott
ságokkal rendelkező hegyes-dombos táj történeti eseményeinek táplálója, -  egymást 
váltva, -  hol a Balkán mediterrán civilizációja, hol pedig a közép-európai területek 
népeinek kultúrája volt. E  két nagy művelődési kör találkozási zónájában fekvő terü
let gazdag és rendkívül változatos őstörténete elevenedik meg kiállításunk első ter
meiben is. A  Duna és Dráva által határolt vidék régészeti leletanyagában lépten-nyo- 
mon tanúságot tesz a történelem, mérhetővé válik az emberi fejlődés a kőkor kez
detétől az ókor hajnaláig, nyomon követhetjük szűkebb hazánk egyre gazdagabban 
kitárulkozó helytörténetét is.

Az első jelentősebb kőkori népesség megtelepedésére az i. e. IV. évezredből szár
mazó leletek nyújtanak bizonyosságot. A  jellegzetes vonaldíszes agyagedényeikről 
megkülönböztetett nép, ismereteink szerint ÉNY-ról érkezett a Dél-Dunántúlra, 
Európa nagy síkságairól. A  területünkön feltárt telepeiken (Mohács, Szentlőrinc, Pécs) 
csupán egyszerű földbe vájt putrik nyomát, tapasztott tűzhelyek töredékeit találjuk. 
Eszközeik és szerszámaik kőből és csontból készültek, megélhetésük forrása a vadászat 
és halászat mellett már a jelentős állattartás és a kezdeti földművelés volt.

E  nép hosszú évszázados életét az egész Kárpát-medencét érintő népvándorlás 
zavarta meg. Az őslakosság szállásterületeirc az i. e. III. évezredben érkeztek meg a 
déli eredetű új népesség első csoportjai. A  Boszna-völgyétől egészen Bajorországig 
nyomuló bevándorlókat, a mi területünkön, első lelőhelyükről, Lengyeli népnek ne
vezzük. Telepeiknek és temetőiknek nyoma számtalan helyen előkerült Baranya me
gyében is. A  korszak nemzetközi hírű lelőhelye Zengővárkonyban került feltárásra. 
A  temetők révén a kőkor végének és a rézkor első időszakának gazdag, sok déli vo
nást mutató civilizációja tárul elénk. A  hagyományos nyersanyagokból készült tárgyak 
mellett itt tűnt fel elsőként a réz és az arany. Szép ékszerek készültek belőlük. A  lele
teken túl, a sírokban megmaradt csontvázak is fontos adatokat szolgáltatnak. Tanúsá
guk szerint, -  a szerszámok és ékszerek eredetét igazolva, -  a lengyeli nép a mediter
rán emberfajtához tartozott, mely a Földközi-tenger vidékéről terjedt szét Európában. 
A  művészi szintű állat- és emberszobrocskák alapján ez az első időszak területünkön, 
amikor az ugyancsak déli eredetű primitív termékenységkultusz nyomait bizonyítani 
lehet.

Az i. e. III. évezred második felének történeti eseményeiről még alig rendelke
zünk adatokkal a Dél-Dunántúl területén. Az utóbbi évek meginduló kutatásai alap
ján úgy tűnik, hogy a lengyeli nép lassú északra húzódását újabb ÉNy-balkáni nép- 
vándorlás idézhette elő. A  Baranyában csak néhány lelőhelyről (Pécsbagota, Siklós) 
ismert új népességet, szállásterületének központjáról Balatoni csoportnak nevezzük.

A  közel-keleti magaskultúrák történeti eseményei i. e. 2100 táján újból megmoz
gatták a balkáni peremterületek népeit is. Ettől az időtől kezdve gyakran érték terüle
tünket kisebb-nagyobb támadások dél felől. Egy-egy történeti mozgás újabb és újabb 
népeket hozott. A  földből előkerülő régészeti leletek, az ásatásokon megfigyelt telep 
és temetőjelenségek lehetővé teszik a gyorsan változó események térképezését. A 
rézkor utolsó időszakában (i. e. 2100-1900) az ún. Péceli kultúra népe (Pécel, Pest 
megyei községről kapták nevüket) nagyobb tömegben foglalta el a Balatoni csoport 
területeit. E  jelentős állattartásból élő, fejlett kultúrájú nép azonban újabb események 
áldozata lett. I. e. 1900-ban egész DK-Európa forrongásban volt. A  frissen érkező 
balkáni népekkel egyidőben, az Al-Duna-vidék őslakói is elindultak a Kárpát-meden
ce felé. E  két irányból érkező csoportok megjelenésével új korszak kezdődött a Du
nántúlon is, melyet a kor találmányáról Bronzkornak nevezünk.

Az új, eddig ismeretlen leleteket adó, több száz dél-dunántúli feltárás alapján
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bizonyosnak mondható, hogy a hódítók gyorsan elfoglalták a péceli nép területeit s 
hamar megtörténhetett az őslakosság beolvadása is. Az újonnan érkezőket Baranya 
megyei községről nevezte el a történettudomány. A  terület első bronzkori civilizáció
ját Z Ű K 1 K U L T Ú R Á N A K  nevezzük. Ismereteink egyik legfontosabb forrása a Pécs- 
Nagyárpádon feltárt óriási kiterjedésű falu leleteiből származik. Ebben az időben 
vált nagyobb jelentőségűvé a földművelés, ekkor tűntek fel a társadalmi tagolódás 
első jelei is a Dunántúl őstörténetében.

A  virágzó falvak, a kibontakozó fémművesség, a földművelés elterjedése, a déli 
eredetű civilizáció csúcsát jelentette.

Az e korszakot lezáró események azonban új fordulatot hoztak az egész Dunán
túl történetében. A  hosszú ideig tartó déli orientáció i. e. 1700-1650 táján hirtelen 
véget ért. Az ÉNy-felől támadó pásztornépek révén a terület kapcsolatai az i. e. II—I. 
évezred további századaiban Közép-Európa felé fordultak.

Az új civilizáció képét ismét jellegzetes kerámiaművessége tette minden szom
szédtól megkülönböztethetővé. A  hódítók és az őslakosság összeötvöződéséből kiala
kult kultúrát ezért Mészbetétes edények N É P É N E K  nevezzük. A  nagyállattartással 
foglalkozó mozgó népesség temetkezési szokása is megváltozott. A  korábbi csontvázas 
rítus helyett, a hitvilágban bekövetkezett változás nyomán, a hamvasztásos temetke
zés vált általánossá. A  megyénkben feltárt temetők és telepek (Szebény, Szajk, Szent- 
lőrinc, Pécs-Szabolcs) anyaga jól illusztrálja a korábbi időszakokhoz képest minden 
tekintetben bekövetkezett változást.

Az i.e. II. évezred utolsó évszázadaiban, -  mely a későbronzkor időszaka, -  a 
megélénkülő középeurópai események újabb változásokat eredményeztek a Dunán
túlon. Kitűnő bronzfegyverekkel támadó nép vetett véget a rövid békeidőnek. A  te
metkezési szokásukról Halomsíros népnek nevezhető érkezők hamarosan az egész 
Dunántúlt hatalmukba kerítették. Támadásuk irányát földbe rejtett kincsleletek jel
zik, egészen a Dráváig. E  nép távoli, északi rokonainak újabb hulláma, -  Urnasíros 
kultúra, -  aztán végleg elsöpörte a régi civilizáció nyomát. Ez az időszak a nemzetségi 
társadalom bomlásának kora, az őskor utolsó periódusának, a V A S K O R N A K  hajnala 
a Kárpát-medencében.

A  Közép-európai vaskori kultúrát az ún. Későhalomsíros nép hozta a Dél-Dunán- 
túl területére. A  komoly katonai erővel rendelkező hódítók már hatalmas, földsáncok
kal erődített magaslati telepeket építettek. Központjaik (Pécs-Jakabhegy) a bronz- és 
vasművesség, valamint a nagy területeket átfogó kereskedelem centrumává lettek az 
i. e. I. évezred folyamán. A  különböző méretű halomsírokban a kor minden gazdagsá
ga és pompája megmutatkozik. Ez a kor már az ókori civilizáció közvetlen előfutárá
nak tekinthető, amikor a tárgyi emlékek mellé az írott történelmi dokumentumok is 
felsorakoznak Európában.

Az i. e. 6-4. században jelentek meg a Dél-Dunántúlon az első olyan népek, ame
lyekről már az antik (görög) források is megemlékeztek. A  szentlőrinci temető e 
nép, a P A N N O N O K  emlékeit őrizte meg számunkra. Ezeket követték az őskor 
utolsó népei a K E L T Á K , melyeknek A N  D I Z E T E S  nevű törzse az i. e. 3. században 
foglalta el a mai Baranya vidékét.

Az európai hadjáratokat végigharcoló, majd megtelepedő kelták terjesztették 
el vidékünkön a kerámiaművességben a korongolást és nagy szerepet játszottak a vas
művesség általánossá tételében. A  Mecsek déli lankáin települt kelta falvak népe meg
érte a római hódítók ideérkezésének évtizedeit is, az időszámításunk kezdetén.

* * *
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Vaskori karperecek

A  Dunántúl területén új korszakot jelentett a római hódítás. A  Földközi-tenger 
medencéjét elfoglaló római állam i. e. 12-9  között szerezte meg délről érkező csapa
taival a Száva és a Duna közötti területeket. Az újabb kutatások szerint már ebben az 
időben, Augustus császár légiói hídfőállásokat létesítettek a Dunántúl területén is.

A  hódítók korán megtelepedtek a dél-dunántúli vidéken is. A  Mecsek déli lej
tőin kisebb települések alakultak, s ma már biztos adataink vannak arra, hogy a je
lenlegi Pécs város területén az i. u. I. században Sopianae római város is kibontakoz
hatott.

Pannonia területén a hódítást követő időszakban részben a helyben élő illyr— 
kelta őslakosság, másrészt az újonnan érkező telepesek élete követhető nyomon. A 
Pécs-Vasason és Kékesden feltárt, hamvasztásos rítusú temetőkben előkerült itáliai 
bronz-serpenyő, Pó-vidéki, domborművű ábrázolásokkal díszített agyagedények és 
egyéb ékszerek a korszak élénk kereskedelmi kapcsolataira utalnak. E  leletek egyben 
arra is rámutatnak, hogy Pannónia már ebben az időben olyan értékeket tudott elő
állítani, amelyek csereértéket jelentettek a birodalom központi területe felé is.

A  katonai és kereskedelmi kapcsolatok a fejlett úthálózaton keresztül bonyolód
tak le. Baranya öt fontos út csomópontjába esett. Ezek mellett mérföldkövek álltak, 
s a rajtuk lévő felirat a nagyobb városok közötti távolságot jelezte.

Az i. u. II. századra a fejlődés során lassan megszűntek a különbségek a hódítók 
és őslakók között és kialakultak a romanizált, rendezett tartományi élet feltételei.

A  III. század utolsó évtizedében bekövetkezett tartományi közigazgatási rende
zés jelentős mértékben érintette a dél-dunántúli területeket. Diocletianus császár, 
Pannónia négy részre történt újraosztása során a Duna menti Valeria tartomány szék
helyévé tette az erre legalkalmasabb települést. Sopianae-t. Ez a város és környéké
nek IV. századi felvirágozását nagyban elősegítette. Gazdag, nagy pompával beren
dezett villák és majorságok épültek ebben az időben a mai Baranya területén (Hosszú- 
hetény, Nagyharsány. Mecsekjánosi). A korai római kor pannóniai viseletét sírkövek
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ről ismerjük, míg a késői idők ruházatát, a keleti misztérium-vallások következtében 
megjelent csontvázas sírok leleteinek helyzetéből lehet rekonstruálni. A  területünkön 
feltárt későrómai temetők (Majs, Zengővárkony, Gödrekeresztúr, Geresd, Feked) 
gazdag leletei a baranyai római népesség gazdasági fellendülésére, társadalmi tagoló
dására és kultúrájára adnak felvilágosítást.

Valeria tartomány székhelye Sopianae, a korábbi feltételezésekkel szemben már 
a második század elején is jelentős, kőépületekkel rendelkező település volt. A  város 
helyét az 1926-ban végzett csatornázási munkák, valamint az elmúlt évtized ásatásai 
alapján határozhatjuk meg. A  római kori város központja a jelenlegi postapalota és a 
Rákóczi út térségében lehetett. Sopianae nagy kiterjedésű, későrómai temető-csoport
jai a Sallai utca és a püspökvár között terültek el. Az elmúlt években mind a település, 
mind a temető területén nagyobb területet feltáró ásatások voltak. A  városias élet 
bizonyítékai az előkerült épületcsoportok, a postapalotánál feltárt fürdő, a házakat 
díszítő mozaikok, freskók és stukkók.

Pannonia városai közül Sopianae a IV. századi ókeresztény sírépítményeivel és 
azok festett kápolnáival emelkedik ki. Az új vallás pannóniai központja lett a város, 
s feltételezhető, hogy a IV. században püspöki székhely is volt. Kiállításunkon a fel
tárt sírépítmények, helyszínen nehezen tanulmányozható formáit, a látogatók szá
mára maketten mutatjuk be.

Sopianae-ban és környékén a római kori életformának a hun betörések, majd 
az egész terület hun uralom alá kerülése vetett véget az V. század első felében. A 
lakosság egy része Itáliába és a nyugati tartományokba menekült, másik részének 
élete igen nagy szegénységben, területünkön folytatódott. A  római kultúra részben 
mint passzív elem (utak, épületek, művelt területek), részben ismeretanyag formájá
ban (szőlőművelés, mezőgazdasági ismeretek, kereszténység) hagyományozódott a 
népvándorlás évszázadaira.

*  *  *

Baranyában, mint a Római Birodalom valamennyi Duna menti provinciájában, 
a közép-ázsiai eredetű hunok által mozgatott népvándorlás hatására szűnt meg a 
római uralom. A  fejlett mezőgazdasági termeléssel és iparral rendelkező, „civilizált” , 
városi kultúrával összekapcsolódott római korszak után a sokkal kezdetlegesebb 
gazdasági életet élő „barbárok”  időszaka kezdődik az V. század első felével.

Baranyában a római korszak utáni 500 esztendőben egymást váltva több nép te
lepedett meg. A  hun katonai megszállás 433-tól 455-ig tartott. E  korszak egyik leg
ismertebb európai régészeti együttese a Pécs-Üszögön talált sírlelet. A  lószerszámok
kal, lándzsával eltemetett férfit a hun birodalom legmagasabb hatalmi jelképével: az 
arany-veretes íjjal temették el. A  hun korszak földbe ásott házformáját Mohácsról 
ismerjük.

Az észak-európai eredetű keleti gótok a IV. században a Fekete-tengertől észak
ra levő területeken éltek. A  hunok legyőzték őket, és a hunok oldalán vettek részt a 
Római Birodalom elleni háborúban. A  hun birodalom szétesése után 455-ben teleped
tek le Pannóniában. 470 után a Balkánon keresztül Itáliába vándoroltak. A Zsibót- 
Domolospusztai lelet tanúsága szerint előkelőik koponyáikat hun szokás szerint torzí
tották. Az itt talált női sír gazdag ékszerei a Fekete-tenger északi partvidékének ötvös 
hagyományait őrzik. -  A  terület 470 és 504 között a kelet-római - ,  504 és 546 között 
a keleti gót állam fennhatósága alatt állott.

Az északi germán eredetű langobárdok a Bécsi-medence felől hatoltak be Pan
nóniába (526), de a déli területeket csak 546 után szállták meg. Rövid ittlétük alatt a 
Tisza-vidéken élt ugyancsak germán gepidákkal folytattak hosszú háborúkat. A  gepi-
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Népvándorláskori fibula (Mohács)

dákat 567-ben az avarokkal szövetkezve legyőzték, majd a veszélyes szövetségesek 
elől a róluk elnevezett Észak-Itáliába -  Lombardiába -  telepedtek át. A  mohácsi, 
igen rövid ideig használt langobárd temető sírja a VI. századi női viselet rekonstruk
cióját tették lehetővé.

A  közép-ázsiai eredetű avarok a VI. század közepén foglalták el a Kárpát-me
dencét. Az avarok nagyállattartó nomádok voltak. Lovas és fegyveres sírokat tartal
mazó temetőiket Boly-Szíbertpuszta, Cserkút, Pécs-Köztemető lelőhelyekről ismer
jük. A régészeti leletek tanúsága szerint az avarok Dél-Oroszországból keleti szláv 
népességeket is telepítettek Baranyába. Az avarkori női sírokból előkerült ékszerek 
mutatják, hogy a Bizánccal folytatott háborúk zsákmányaként nagyszámú bizánci ék
szer jutott el területünkre.

A VII. század végén újabb, nagy tömegű, a legújabb kutatások szerint feltehe
tően finn-ugor nyelvet beszélő népességek jelentek meg a Kárpát-medencében. E  késő 
avar kori népességek a romonyai, nagypalli, szellői, kékcsdi. hirdi, szebényi, dunaszek-
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csői hatalmas temetők temetkezési szokásai, leletei alapján az állattartó nomád élet
formát fokozatosan felhagyva, állandó falvakba letelepedve, földművelésre tértek át.

Az V. századtól állandóan terjeszkedő frank állam Nagy Károly korában 791 és 
803 között véres háborúkban megsemmisítette az avar államot és Pannónia területén 
a hűbériség új rendjét hozta létre. A  régészeti adatok szerint a frank korszakban nem 
került sor új népesség megtelepedésére Baranyában. A  korabeli írott források szerint 
Liupramm, salzburgi érsek, 836 és 859 között Quinque Basilacae-n, a mai Pécsett, 
templomot szentelt fel.

A  bonfoglaló magyarok 900 után szállták meg a Dunántúlt. A  mohács-téglagyári 
temető leletei, valamint a Pécsről származó sisak a honfoglalók keleti eredetű hagyo
mányait mutatják be. A  palotabozsoki, ellendi, vasasi, beremendi és majsi temetők a 
honfoglaló magyar köznép viseleti és használati tárgyait reprezentálják.

Baranya már a kora időkben a fejedelmi Árpád-család birtokába került, s Pécs 
környéke feltehetően a fejedelem egyik téli szálláshelye lett.

Az államalapításkor létrejött vármegye központja Baranyavár, az 1009-ben 
alapított püspökség központja Pécs volt.

Kiállításunk további része a megye sűrű Árpád-kori településhálózatát és a 
középkori falusi élet emlékanyagát mutatja be, a török hódoltság koráig. Nagyszámú 
és jelentős pénzleletek tanúskodnak az egyéb forrásokon kívül arról a pusztulási 
folyamatról, mely a török dúlások eredményeként igen sok falu megsemmisüléséhez 
vezetett.

Bemutatjuk a Pécsett és Baranyában lévő múzeumokat

A  JA N U S PANNO NIUS M ÚZEUM  PÉCSI K IÁ L LÍT Á SA I:

B A R A N Y A  N É P E

Néprajzi állandó kiállítás -  Pécs, Rákóczi út 15.
Megyénkben a magyarság mellett számos különböző nemzetiségű nép él. Ezek 

a nemzetiségek még ma is őrzik nemzetiségi kultúrájuk tárgyi emlékét, meséiket, szo
kásaikat.

Kiállításunk a magyar népi kultúra mellett bemutatja az egyes népcsoportok 
kulturális, gazdasági életére leginkább jellemző emlékeket.

A  délszlávok, a XVIII. században betelepült németség, a cigányok, és a felsza
badulás után idekerült telepesek (moldvai csángók, bukovinai székelyek) kultú
rája teszi változatossá megyénk népi hagyományait.

Külön termekben kerültek bemutatásra szinte valamennyi nemzetiség gazdál
kodását, viseletét, művészetét reprezentáló tárgyi emlékek.

Természetesen a látottak nem tükrözik a megye teljes néprajzi képét, de a kiál
lításnak nem is ez a célja.

Ha végigmegyünk a termeken és figyelmesen nézzük meg a kiállított tárgyakat, 
egységes elképzelés alakul ki valamennyiünkben Baranya népének kultúrájáról.
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A  M E C SE K  H E G Y S É G  T E R M É SZ E T I K É P E

Természettudományi állandó kiállítás -  Pécs, Rákóczi út 64.
Az ország egyik legmodernebb természettudományi kiállítása Pécsett nyílt meg 

1966-ban.
A  nagy előkészületet igénylő kiállítás a Mecsek hegység földtani kialakulását, 

növény- és állatvilágát mutatja be.
Ezt a történeti fejlődést a leginkább jellemző természetrajzi tárgyakon, gondosan 

preparált növényeken és állatokon keresztül ismerheti meg a látogató.
A  Mecsek hegység földrajzi közelsége a mediterrán területekhez, sajátos nö

vényvilág kialakulását eredményezte. A  növénytani teremben megtalálhatjuk a leg
egyszerűbb élő szervezetek mellett azokat a ritka és különleges növényeket is, ame
lyek a Mecsek hegység növénytársulásait jellemzik.

Környezetükben ismerhetjük meg az apró rovarokat és nagyvadjainkat.
A  szabad szemmel már nem látható élőlényeket művészi rajzokon és színes fotó

kon keresztül ismerheti meg a látogató.
Természetrajzi kiállításunk megyénk változatos természeti képét varázsolja a 

látogató elé.

A  Z SO LN A Y  K E R Á M IA

Iparművészeti állandó kiállítás -  Pécs, Káptalan u. 2.
Kiállításunk megyénk ipartörténeti nevezetességét, a 100 esztendős Pécsi Por

celángyár termékeit mutatja be.
Az első sikerek Zsolnay Vilmos nevéhez fűződnek. 1874-ben a világkiállításon 

mutatta be először sajátos, a porcelánhoz közel álló anyagból készült dísztárgyait, 
amit Zsolnay-féle keménycserépnek, vagy porcelánfayence-nak nevezett.
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Római sírkő (Töredék) 
Római sírépítmény (i. e. IV. sz.)



Honfoglaláskori sisak. Ormánsági ház belseje



A  hírnév egyre növekedett, s az érdekes és sima aranybrokát alapú dísztárgyak 
tömegesen árasztották el a világpiacot. Felhasználták a tárgyak díszítésére a magyar 
népi motívumok mellett a keleti művészetek motívumait is.

Külön figyelmet érdemelnek a sajátos üvegtechnikával készült díszedények, 
melyek készítési módja kínai eredetű.

A  múlt század végén fedezték fel -  Zsolnay Vilmos és Wartha Vince kémiapro
fesszor a fémfényű máz titkát.

A  PÉCSI EO ZIN  világhírnevet szerzett a városnak.
A  gyár nagyon sok érdeklődő művészt vonzott
Itt tevékenykedett Abt Sándor, Mattyasovszky Zsolnay László, Rippl-Rónat 

József és a közelmúltban pedig Martyn Ferenc Munkácsy-díjas festőművészünk.

M O D E R N  M A G Y A R  K É P T Á R

Képzőművészeti állandó kiállítás -  Pécs, Szabadság út 2.
A  Janus Pannonius Múzeum legfiatalabb gyűjteménye 1963-ban kapott végleges 

elhelyezést.
A  képtár alapját 1957-ben dr. Gegesi Kiss Pál akadémikus gyűjteménye jelen

tette; 180 festményt, grafikát és 50 szobrot ajándékozott a múzeumnak.
Az igen tehetséges Forgács Hahn Erzsébet szobrászművész munkái jelentik az 

adomány törzsanyagát.
A példamutató kezdeményezést újabbak követték. Désí Huber István özvegye 

a kiváló proletárfestő grafikáival egészítette ki a gyűjteményt. Tamás Henrik, az egy
kori Tamás Galéria tulajdonosa nemzeti értékű magángyűjteményét ajánlotta fel a 
múzeumnak. 1960-ban Kmetty János 35 alkotását küldte el Pécsre, majd Cserepes 
István hagyatékával Gábor Jenő festményeivel; 1965-ben pedig Désy Zoltán 10 fest
ményével lett gazdagabb a kiállítás. Tompa Kálmán 400 darabos nemzeti értékű 
gyűjteményét a Pécsi Városi Tanács, majd 1968-ban dr. Kunváry Bella 333 darabból 
álló értékes gyűjteményét pedig a Megyei Tanács vásárolta meg a múzeum számára.

A  kiállítás a gyűjteménynek csak egy részét, ezen keresztül a XX. század magyar 
festészetének útkereső, új problémákat felvető törekvéseit mutatja be. Mednyánszky, 
Koszta, Rudnay, Nagy István, Rippl-Rónai, Derkovits, Martyn Ferenc és a többi 
nagy művész alkotásain keresztül.

PÉCSI K É SŐ R Ú M A I SÍR É P ÍT M É N Y E K

Pécs, Geisler Eta u. 8.
Az 1958-ban újra kezdődő ásatások során kerültek elő a Megyei Könyvtár ud

varán a római kori festett sírkamrák.
Az itt berendezett kis múzeumban a feltárt sírokból előkerült leletek láthatók.
A  sírkamrák körül számos kisebb-nagyobb sír, felnőttek, gyermekek sírjai talál

hatók. Ezekből karperecek, gyöngyök, pénzek kerültek elő. A  leletek alapján a sírok 
kora, keletkezésük ideje a IV. század második felére tehető.

89



PÉC SI K Ő T Á R  

Pécs -  Dóm tér.
A  Megyei Könyvtárhoz egészen közel, a Székesegyház mellett nyert elhelyezést a 

románkori kőtár. Anyaga túlnyomórészt a Székesegyház restaurálásakor előkerült 
faragványokból, kisebb százaléka más pécsi lelőhelyekről származik. Igen gazdag volt 
városunk román kori faragványokban, a gótikában és a reneszánszban is magas nívójú 
alkotásokkal vett részt az egész ország szobrászati fejlődésében.

D É L -D U N Á N T ÚL  T Ö R T É N E T E  A Z  Ő SK O R T Ó L  A  K Ö Z É P K O R IG

Régészeti állandó kiállítás -  Pécs, Széchenyi tér 12.
A  két évvel ezelőtt bezárt régészeti kiállítás, mely tizenhat esztendeig volt lát

ható, az idei múzeumi hónapban adta át a helyét az új kiállításnak.
Az elmúlt évek alatt a múzeum munkatársai számos nagyobb feltárást végeztek, 

a régészeti gyűjtemény közel duplájára nőtt. A  tudomány szükségszerű előrelépésé
vel, az új leletanyagok szaporodásával, és a történeti feldolgozások eredményeinek 
felhasználásával készült el az új kiállítás.
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A  kiállítás egy módszertani bevezetővel indul azért, hogy a szép tárgyak és a be
mutatott régészeti kuriózumok mögött mindig követhető legyen az emberi közösségek 
által formált történelem, hogy a látogató biztonságosabban igazodhassék el a tárgyak
ból és jelenségekből rekonstruáló régészettudomány kutatási módszereiben. Meg
győződésünk, hogy így kiállításunk társszerzőivé válhat minden látogató és a dél
dunántúli táj évezredeket átfogó történetén keresztül még mélyebbé válik történe- 
lemszeretete.

Nyitvatartási rend:

Az állandó kiállítások hétfő kivételével minden nap 9 és 12, délután } és 6 között 
tekinthetők meg.

A  késő római sírépítmények és a Kőtár 9 -1 j óráig van nyitva.
Hétfőn a kiállításokban szünnap van.
A  Modern Magyar Képtárban szünnap; kedd.

Kiállítások a megye területén

Pécsvárad Dombay János régészeti emlékkiállítás -  a várban.
Siklós

Szigetvár

Mohács

Sellye

Komló

Tormás
Abaliget
Orfű
Harkány

Ibafa

Börtönkiállítás; X V II-X IX . századi kastély belsők; Mai magyar kerá
mia; A  Bolgár Hadsereg részvétele hazánk felszabadításában -  állandó 
kiállítások a várban.
Vártörténeti kiállítás (a várban).
Török hódoltság kori iparművészeti kiállítás a török házban (Bástya u. 
3-)-
Képek Mohács történetéből -  helytörténeti állandó kiállítás a Kanizsai 
Dorottya Múzeumban (Szerb u. 2.).
Ormánság népéletéből -  állandó néprajzi kiállítás a „Kiss Géza Or
mánsági Múzeumban” .
Talpasház -  szabadtéri néprajzi kiállítás a múzeum udvarán. 
Helytörténeti, geológiai és bányaművelési állandó kiállítás a Komlói Mú
zeumban.
Tormás története és népélete -  állandó kiállítás a Falumúzeumban. 
Szabadtéri geológiai és helytörténeti kiállítás a barlang bejárata előtt.
A  hal mint élőlény és mint táplálék -  szabadtéri vitrinkiállítás. 
Szabadtéri geológiai, helytörténeti és balneológiái kiállítás a fürdő terü
letén.
Pipagyűjtemény -  állandó kiállítás.
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I S M E R D  M E Q  B A R A N Y Á T

BÜCSÜ Á N G Y Á N  JÁNO STÓ L

Szívünkben mély szomorúsággal álljuk körül ezt a koporsót, hogy örök búcsút 
vegyek a Pécsi Orvostudományi Egyetem Tanácsa és dolgozói nevében egyetemünk 
nagy halottjától, Ángyán Jánostól, a kiváló tanártól, a gyémántdiplomás orvostól. 
A  Karunkra nehezedő gyász sötétje fájdalmasan szakadt ránk azért, mert egyetemünk 
alapítóinak és egy küzdelmes jelentékeny szakaszának utolsó idős tanára távozott el 
közülünk. Ángyán János nemes sajátságokkal bíró ember volt. Humanitás, bölcses
ség, éleslátás, kritikai készség, pontosság és igényesség harmonikus egysége alkotta 
kiegyensúlyozott egyéniségét, mélyen emberi megnyilatkozásait és orvosi tevékeny
ségét.

1 886-ban született Budapesten, 1908-ban nyert orvosi diplomát. Mint Jend- 
rassik-tanítvány sokoldalúan képezte magát külföldi neves professzorok mellett. 
Hosszú harctéri szolgálatban főleg mint hygienikus működött. Egyetemünk belorvosi 
tanszékére 1923-ban nyert kinevezést. Mint a nagy orvoselődök tisztelőjét mindig 
tettrekész lelkületét hevítette, amikor önmagát nem kímélve szellemi és testi erejének 
bőségében bízva vetette bele magát alig felsorolható társulati és társadalmi tevékeny
ség vállalása mellett az egyetemalapítás kezdeti és későbbi időszakában az oktatás, 
gyógyítás és tudományos munka feltételeinek megteremtésébe. Az általa alapított kli
nika szervezeti életében az érdeklődés középpontjában mindenek fölött a beteg és 
betegsége, a kórlényeg felfedezése érdekében a modern diagnosztika fejlesztése, a 
belorvos-szakképzés átfogó megalapozásának eszméje, a Jendrassik-iskola hagyo
mánynak tisztelete állottak. Klinikáján az újszerűség megfontolt kritikával fogadott 
alkalmazása a fejlődés erejével hatott. Megvetette a tüdőgümőkór elleni küzdelem 
modern szemléletének diagnosztikai és therapiás alapjait, széles körű harctéri tapasz
talatai alapján fertőző osztályt létesített, a mozgásszervi betegek kezelésére hydrofi- 
zikotherápiás részleget, radiológiai és kardiológiai egységet szervezett, modern diétás 
élelmezést biztosított. Nagy felelősséggel és odaadással teljesítette kötelességét ak
kor, amikor a tanári kar bizalma őt 1935-ben a dékáni, és 1943-ban a rektori székbe 
emelte azon küzdelmes esztendőkben, amikor az egyetem létéért meg-megújuló har
cot kellett vívni. Példaadással, jósággal és ha kellett szigorral nevelt kiváló tanítvá
nyokat és iskolát. Azon orvosgenerációk, amelyek klinikájáról az életbe kerültek, 
ragaszkodással, a szeretet és hála érzetével fogták körül mesterüket. Ö ezt mindenkor 
érezte és büszkeséggel töltötte el.

Amilyen szeretettel kereste betegeinek gyógyulását, tanítványainak boldogu
lását, épp oly lelkesen foglalkozott az orvosképzés és továbbképzés kérdéseivel. Az 
általa kifejtett továbbképzési tervezet -  amelynek előkészítésére felsőbb hatóságai
tól kapott megbízást -  mindig az élet által követelt igények szerint, elsősorban a gya
korlati képzést hangsúlyozta, féltve a belorvostan egységét a túlzott specializálódás 
korától. Az általános gyakorlat specialistájának nevezhető orvostípus képzése felé
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tartó törekvés ma is időszerű. Szívügye volt a tuberculosis elleni küzdelem intézmé
nyes fejlesztése, de szüntelen törekvésének késői gyümölcsét csak hosszú évek után 
látta meg a Pécsi Tüdőszanatórium megépítésében realizálva.

Már néhány évtized előtt megromlott látásának nyomasztó érzésével terhelve 
hallatlan akaraterővel teljesítette a nagy orvos elhivatottságának teendőit. Nyugállo
mányba vonulása után több évig a Szakorvos Képesítő Bizottság elnökeként tartotta 
a kapcsolatot egyetemével és a magyar orvosképzés ügyével. Szellemének mindvégig 
bámulatos befogadóképességével követte a modern irodalmat. -  „Inter artes et natu
ram”  lehetett volna életének jelszava, mert emberi jósága széles általános és orvos- 
történeti klasszikus kulturáltsága mellett rajongója volt mindennek, ami szép és nemes 
a természetben és a művészetekben. A  napi elcsigázó és betegeinek sorsa felett vir
rasztó gondokat szerető hitvesével megosztva a családi élet tiszta öröme adott erőt és 
fellendülést számára a holnaphoz.,

Elérkezett a pillanat, amikor búcsút kell mondanunk, el kell válni egymástól. 
Drága János bátyám! Szeretett egyetemed, kollégáid nevében búcsúzom Tőled. Kö
szönjük Neked a csaknem 40 éven át teljesített sok fáradságot, amelyet önfeláldozóan 
vállaltál átalakuló egyetemünkért. Abban a megható levélben, amellyel nyugalomba 
vonulásod alkalmával a Kartól búcsúztál, ezeket írtad: „ígérem, hogy az egyetem
ről sohasem feledkezem meg, és boldog leszek, ha ezt mint nyugállományú tanár le
hetőségeimhez képest tettekkel is bizonyíthatom.”  -  Most ezen ígéret visszhangjaként 
szálljon feléd a síron túl, hogy mi is ígérjük, hogy soha el nem felejtünk, és mi is bol
dogok leszünk, ha ezt tettekkel is be tudjuk bizonyítani. E  tartozásunk abból áll, 
hogy baráti szíved örök példa marad előttünk, s hogy az az orvosi szellem, amelyben 
munkálkodtál, tovább éljen mindazon területen, amelynek életedet szentelted!

Nyugodjál békében!

Elm ondotta dr. Botos B éla rektor dr. Ángyán János temetésén, 1969. jú liu s 25-án.
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M A N D O KI LÁSZLÓ

H AZAFISÁG ÉS TÖ RTÉN ELM I TUDAT

(Egy néprajzi gyűjtés margójára)

Tavaly októberben egy cikkel kopogtattam a Dunántúli Napló szerkesztősé
gében, meg is jelent az évforduló napján: 1849. október 6. a népköltészetben. A  kis 
cikk közölte az aradi vértanúk nótájának egy Baranyában feljegyzett változatát, és 
felhívással fordult az olvasókhoz: aki ismeri a dallamot, vagy régi feljegyzést őriz a 
szövegről, jelentkezzék a Janus Pannonius Múzeum Néprajzi Osztályán (Pécs, Rá
kóczi út 15. -  Telefon: 28-61). Némi túlzással azt mondhatnám, hogy népvándorlás 
indult m eg. . .

A  cikk megjelenését követő napon személyesen és telefonon kerestek fel, akik 
magnetofonszalagra énekelték a dallamot, ki emlékezetből, ki az újságból olvasta a 
szöveget, a dallam azonban (amely Baranyában eddig nem került megörökítésre!) ré
gen megtanult, s lassan feledésbe merülő nótakincs részeként újult meg az előadók 
ajkán. Volt, aki levelet írt, s mindjárt mellékelte a kottát, volt, aki arra kért, keressük 
fel magnetofonunkkal. . .  S mi -  mentünk, mentünk nem is egy helyre, azonban még 
mindig vannak bejelentések, amelyek elintézésre várnak. Előbb-utóbb mindenhová 
eljutunk, annak ellenére, hogy a dallam lényegében mindenütt (nemcsak Baranyában, 
hanem az ország más vidékein is) egyforma, alig-alig eltérő változatokkal, tehát tud
juk, hogy nem várható semmi új.

Az aradi vértanúk nótájának szövegéről ugyanezt lehet elmondani, hiszen való
színűleg véglegesnek tekinthető Üjváry Zoltán kollégám azon megállapítása, hogy 
valamennyi szájhagyományból lejegyzett szöveg végső forrása Lévay József: Az aradi 
nap c. költeménye. Sándor István ugyan megfontolandó érveket vonultat fel ez ellen, 
de állítását, hogy a dal népköltészeti termék, s csak később dolgozta fel (és át!) Lévai, 
nemigen fogadhatjuk el: a szöveg műköltői jellege egészen nyilvánvaló. A  szövegezés, 
amely valamennyi változatban megőrzi keresettsége nyomait, s az a tény, hogy az egész 
országban lényegében egy szöveget találunk (szemben a népköltészeti termékek gazdag 
variációival) kizárja a népi eredet lehetőségét.

Mégis érdemes a további változatok megörökítésére gondolni, sőt, gyűjtésre 
biztatni e sorok olvasóit is, hiszen sok tanulságot rejtenek a romlott változatok is, 
csonka feljegyzések, hiányos emlékek is tanúskodnak az aradi vértanúk nótájának 
mindmáig alakuló életéről. Ez a dal helyenként ma is funkciót tölt be, s ezeken 
a helyeken tudják, éneklik a „teljes”  szöveget -  mármint azt, amit a régi ponyvanyom
tatvány, s az arról készült sok-sok másolat őriz! . . .
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Minél több változat kerül feljegyzésre, annál több a remény, hogy az eredet kér
désére végleges választ kapjunk, s hogy a terjedés útjait megvilágíthassuk. Egészen 
bizonyos ugyanis, hogy a nóta szövegét jobbára írott (nyomtatott) változatok terjesz
tették, s csak másodlagosan számolhatunk az énekelt változatok terjedésével. Az ének
lés során, a szájhagyományozás folyamán változott és alakult a szöveg, koptak le a 
túlságosan műízű stílusjegyek, s főleg rövidült a sok strófás szerkezet. Arra a folya
matra, amit e nóta sorsa képvisel, van egy kitűnő német terminus: Zersingung (,szét- 
éneklés’). Az átadás során folyton változik, egyszerűsödik, rövidül -  s helyenként 
(a félreértett műköltői megfogalmazásból) romlik a szöveg. . .

Ott, ahol még él e dal (például a Bács-Kiskun megyei Mélykúton -  ezúton is 
megköszönöm Garamvölgyi István szívességét, aki nemcsak felhívta figyelmemet 
Mélykútra, hanem el is kísért szülőfalujába, és segítette gyűjtésemet), érdekes módon 
lakodalmakban és névnapok köszöntésénél szokták énekelni -  tamburakísérettel. A  
30-as évek végéig általános szokás volt Mélykúton és környékén, elvárták a Mély- 
kútról kijáró fúvószenekartól, hogy vacsora közben, amikor áttértek a tamburára (s 
azzal játszották a talpalávalót hajnalig), el tudják játszani az aradi nótát. Tudták 
is, csupán emlékeztetőül írták fel egy-egy kottára a rezesbanda énekesei a strófák kez
detét, mint a közölt képen is láthatjuk. (Állítólag az ormánsági lakodalmakban is 
el szokták énekelni ezt a nótát, de erre vonatkozó biztos adatom még nincs. Remélhe
tőleg e sorok nyomán akad majd, aki segíti múzeumunk további gyűjtéseit is!) Mély
kúton egy öreg ma is mindig elénekli!

Hallatlanul érdekes, hogy ezt a dalt (amely egyébként nem követi az események 
menetét, sőt, a valósággal ellentétben állítja azt, hogy „Damjanicsot hagyták végső 
vértanúnak”  . . . )  ilyen sokan tartották fontosnak ismertetni tavalyi felhívásunk nyo
mán. Ez a dal, amely régebben az október 6-i ünnepségek műsorán is szerepelt, nem 
a segítőkészség, hanem a hazafias felbuzdulás révén kezdett el áradni múzeumunk 
felé, s jól mutatja azt, hogy ma is milyen fontos az érzelem: többen megköszönték(!) 
cikkemet, megköszönték, hogy nem feledkeztünk meg az aradi vértanúkról. . .

Életünk dinamizmusa, állandó alakulása természetszerűleg kihat a tudatra, bele
értve a történelmi tudatot is: idővel kiesnek, vagy legalábbis elszürkülnek bizonyos 
események, öröm- és gyászünnepek, az idő nemcsak száll, hanem rostál is. Nem állít
hatjuk, hogy az a legjobb hazafi, aki a legtöbbet tudja történelmünkről, de azt sem 
mondhatjuk, hogy a hazafisághoz nem kell a történelmi tudat. A  kettő elválasztha
tatlan egymástól. . .  Úgy vélem, vannak bizonyos események, amelyeknek nem szabad 
feledésbe merülniök, nem szabad elszürkülniük sem. Ilyen esemény az aradi gyásznap, 
melynek idén van 120. évfordulója. Legméltóbb megemlékezésként álljon itt végül 
az aradi vértanúk nótája úgy, ahogyan ez év áprilisában énekelte Zöldest György Bir- 
jánban. Remélem, hogy pedagógusaink, népművelőink további változatok sorát gyűj
tik még ezután is össze, hogy azután az iskolai megemlékezéseken tanulók sora éne
kelje tovább, újabb 120 esztendeig a magyar szabadságharc hőseinek emlékére azt a 
dalt, amely, bár nem pontosan tükrözi az eseményeket, jól világítja meg népünk haza- 
fiságtól áthatott történeti tudatát.

Jaj, de búsan süt az őszi nap sugara.
Az aradi várnak tömlöc ablakára,
Szánja azt a tizenhárom magyar vitézt,
K j a tömlöc fenekén ott halálra kész.

Elitélték sorba mind a tizenhármat,
Szőttek-fontak a nyakukba ezer vádat,
Elnevezték felségsértő pártütőknek,
Hogy a magyar szabadságért harcra keltek.
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» v i l i k  már a b ö r tö n a j tó ,  vaa a * á r j$ ,  
C yartak  g y a r ta k  j ó  «ag y a rak  a h a l á l r a  
ügy a ln o «  mit • a lá n o to k ra  fö ld ö n  k tg y a l t a  
B a lÓ la tak  agy«« o a l l l a g  la « s  t i  ag a n .

Da odaswnt a s  a k a a s tó fa  k ö a tló b a  
U a g ö la lta ,  m agcaóko lta  la a a n té b *
D a*j«nie«  1« Íg y  k i á l t o t t  f a l  n y u g a la á b a , 
Y lgyása f a t t y ú  f a l  na b o r s ó id  a s s a k á lla m .

Oö«o«nt a s  a k a a s tó fa  k ö sa láb a  
tfa g ö la lta  » « g c a ó k o lta  lam an téb« , 
ta to n  h o ssá d  h a lá lom nak  k a r a a t t f á j a ,
R a jt a  h a lo k  m»g  b a s á m é rt, da h iá b a .

Aradi v á r  a r a d i  v á r  hagyaa v ö lg y a ,
Os «ok h ir a »  namaaaknak t a a a t ó j a .
T araa jan  a s  k a l ja n  k l as  v a r r l r á g o t  
k a la j t h a t a t l a n  lágyán  a t i  h a s i to k .

OyuJtötVa:. S rd é a s  Sándor ssusaolágu 
dsamoaaxag, IM O. a á r v l u s .





Uramfial az ítélet akasztófa,
Mintha gyáva útonállók lettek volna,
Mintha méltók sem volnának egy lövésre, 
Katonához, férfiúhoz illő végre.

Nyílik már a börtönaftó, vas a zárfa: 
Gyertek, gyertek hű magyarok a halálra! 
Búcsúzzatok el egymástól mindörökre,
Ügy menjetek, úgy szálljatok jobb életre1

K i is jöttek vérző szívvel, haloványan, 
Elbúcsúztak egy-két szóval katonásan: 
Gyerünk, pajtás, az istenhez, fe l az égre, 
Hadd fordítsa szemeit a magyar népre!

Ö, mi boldog, kit előre nevezőnek 
K i a halált legelőször ölelné meg, 
fa j, de bezzeg kit végsőnek hagytak hátra, 
Bajtársai szenvedésit végig várja.

Damjanicsot hagyták végső vértanúnak,
Bár mindig előtte állott a csatának. 
Kegyetlenül haragszik rá minden német. 
Számtalanszor földig verte ökelméketl

Ott áll köztük mankójára támaszkodva,
Mint egy dülöfélben lévő templom tornya, 
Mint egy tigris, mely vas közé vagyon zárva. 
Incselkedő gyermeksereg játékára.

Dörgő villám ! Ezek hát az én bíráim?
Kiket összetörtek az én katonáim? 
Mondhatom, hogy derék hősök, szép vitézek, 
Nincs kedvem az élethez, ha rájuk nézek!

É s körülnéz olyan hősen, olyan bátran, 
Mintha volna honvédek közt a csatában. 
Bajtársai mind ott függnek már előtte,
G t is viszik, ő is megyen már előre.

É s megáll az akasztófa közelében,
Megöleli, megcsókolja keservében.
Isten hozzád, szabadságom keresztfája,
Rajtad halok meg, hazámért, nem hiába!

Sürög-forog már a hóhér a kötéllel,
Számolni egy magyar hősnek életével. 
Damjanics meg így kiált fö l nyugalmában: 
Vigyázz, fattyú, fe l ne borzold a szakállam!

Mintha, amit szenved, nem is halál lenne, 
Mintha nem is sírba, hanem bálba menne.
A  németek buta képpel bámulának,
Hogy bátran mond jóéjszakát a világnak.

Aradi vár! aradi vár! halál völgye!
Hires magyar hősöknek a temetője! 
Viruljanak környékeden sírvirágok. 
Felejthetetlen legyen az ő haláluk!



V Á R SZ E G I A LA JO S

SZÁSZVÁR É L E T E  A  M A G YA R TAN ÁCSKÖ ZTÁRSASÁG ID E JÉ N

Az észak-mecseki szénmedencében hosszú út vezetett a forradalmi szellem, az 
1918/19-es események kialakulásához. Ennek magyarázatát elsősorban a sajátos, a 
semlegesítő környezetben kell keresnünk. Szászváron a helybeli és a környékből bejáró 
bányász törzsgárdát -  kivéve az idegenből ideszakadt baráber és egyéb elemeket -  a 
rokonság, baráti kör, napszámos munkaalkalmak a módosabb házaknál, egyéb össze- 
szövődés, vagy éppen a „fertál” , vagy az annál nagyobb földecske, a saját ház stb. 
szorosan odaláncolták eszmeileg és magatartásban is a faluhoz, amelynek mindig 
befolyása alatt állottak. Ennek irányítói pedig zömmel a jómódú gazdák, „pógárok”  
és iparos-kereskedők voltak. Az a harcrakészség, forradalmi hangulat, amely a komlói 
és a pécsvidéki bányákból átszivárgott, mindig sokat veszített erejéből a fent vázolt 
környezet hatására.

Az első megmozdulásokra -  mint az 1894. évi sztrájk is -  az alacsony fizetésből 
adódó nehéz megélhetési viszonyok kényszerítették a bányászokat. Ezt hamarosan 
követte a munkaidő csökkentésének kiharcolására indított 1898-as sztrájk. Emléke
zetes 1900 tavasza is, amikor a bánya mélyén éhségsztrájkba léptek a szászvári bányá
szok a 10%-os bércsökkentés miatt. Az 1905-ös megmozdulás a szociális követelmé
nyek mellett már politikai tartalommal is bővült. Az 1914-es sztrájk viszont szolida
ritási megmozdulás volt, mivel a bányaüzem a hadbavonult, de ismét hazabocsájtott 
hadköteles bányásztestvéreket nem akarta visszavenni.

A  bányamunkásság e jelentősebb megmozdulásai mellett „polgári vonalon”  is 
megindult a felvilágosítás az akkor még igen erős klerikális-idealista nézetekkel és 
befolyással szemben. Ezt bizonyítja az 1895. október 13-án a Piactéren -  ma Főtér — 
az életbe lépő polgári házasság törvényéről tartott népgyűlés során kirobbant heves 
szóváltás Kovács Pál segédjegyző és Rudolf Mátyás káplán között, amelynek befejező 
aktusaként Rudolfot 1 hónapi fogházra ítélte a bíróság kormánysértés címén, amely 
büntetést ez Pécsett ki is töltött.

Az I. világháború eseményei, a megpróbáltatások és a nélkülözések egyre inkább 
kialakítják a bányamunkásságban a tudatos osztályharc és a szolidaritás szellemét. 
A  folyamatnak még nagyobb lendületet adott a szervezkedő Szocdem, majd a Bánya- 
és Kohómunkások szakszervezete helyi csoportjának megalakulása 1918. áprilisá
ban, amit a „Bányamunkás”  1918. ápr. 20. száma közöl a vezetőség névsorával 
együtt. A  csoport legagilisabb vezetője Fledrich György, a szakszervezeti csoport jegy
zője volt. Elismert munkásmozgalmi tevékenységét mutatja a bányász szakszervezet 
országos vezetőségében viselt tagsága is. Gyűléseiket, összejöveteleiket általában a
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Keller-kocsmában tartották, amely különben is kedvelt gyülekező- és szórakozóhelye 
volt a munkásságnak. A  budapesti őszirózsás forradalom eseményei még csak fokoz
ták a nincstelen bányászproletárok elégedetlenségét. A visszafojtott feszültség 1919 
tavaszán, közvetlen a Magyar Tanácsköztársaság kikiáltása előtt, egy incidensben 
nyilvánult meg először. Március 1 5-én, ugyancsak a mai Főtéren népgyűlést tartott a 
bányászság. A  szónok az őszi, polgári demokratikus forradalom jelentőségét méltat
va, főleg a bányamunkásság rossz helyzetét emelte ki. Jobb fizetést, kedvezőbb mun
kakörülményeket ígérve, buzdította őket a népnyúzó urak likvidálására. A  pécsi püs
pököt azzal vádolta, hogy a megszálló szerb tisztekkel pezsgőzik. Szabó Géza espe
res, aki szüleivel és káplánjával maga is jelen volt a gyűlésen, ez utóbbi megjegyzésre 
fölindultán közbekiáltott: „Ne higgyetek neki! Hazudik a vörös!”  -  A  váratlan és 
éles közbeszólás nagy felháborodást váltott ki. A  feszült izgalomban Reinhardt János 
az öregiskola sarkánál álló Szabó Gézát, valamint szüleit és káplánját tettleg inzul- 
tálta. Az inzultus a plébánia kapujáig tartott. -  A  túlfeszített idegek később újabb 
eseményeket váltottak ki. Mintegy két-három napra a piactéri népgyűlés után ismeret
len egyének éjnek idején dinamitot dobtak a plébánia udvarába, de a robbanás nem 
okozott bajt. A  harmadik cselekményt ugyancsak ismeretlen egyének követték el 
egyik éjjel, amikor a Nepomuki Szt. János szobrot a Nagygátba dobták.

Ma már tudjuk, hogy az ilyen szélsőséges és meggondolatlan cselekedetek nem 
viszik előbbre a forradalom ügyét, hanem inkább hátráltatják a nagyobb néptömegek 
bekapcsolódását. Különösen vonatkozik ez a megállapítás az akkori Szászvár társa
dalmi viszonyaira, ahol a mélyen gyökeret vert hitélet közhangulata erősen elítélte az 
erőszakos megmozdulásokat. Ezután már nem is történt jelentősebb rendzavarás. 
Tettleg senkit nem bántalmaztak. Biztosíték volt erre a Kaposvárról kihelyezett 
„Nemzetőr század” , majd később „Vörösőrség őrsparancsnokság”  néven szereplő ka
tonai különítmény Szikora parancsnoksága alatt. A  parancsnokság a Pollák-féle 
főtéri emeletes házban volt. A  katonaságot az iskolákban, a nagykocsmában és magán
házakban szállásolták el. A  Flerkó-ház sarkán naponta állt őrség, innen is indultak 
el naponta a járőrök. A  parancsnokság szigorú fegyelmet tartott a katonák között, 
hogy elejét vegye az esetleges kilengéseknek. Ezt mutatja a „Somogyi Hírlap”  1919. 
márc. 30-i számában megjelent katonai esküdtszék ítélete éppen a szászvári különít
mény egyik katonájával szemben.

„A  vörös zászlóalj esküdtszékének első ítéletei

Szocialista fegyelmet várunk a vörös katonáktól.
Kaposvár, március 29.
A  Vörös Hadsereg proletárkatonáitól szocialista fegyelmet várunk, követelünk. 
Akik ez ellen vétenek, szocialista szigorral bánunk el velük. Ezt igazolja a ka
posvári „vörös zászlóalj”  esküdtszékének első két ítélete, amelyek így szólnak: 
Kollárits Ferenc géppuskás-századbeli „Vörös katona”  a szászvári különítmény 
tagja állandó ittassággal, brutális magaviselettel és felszerelési tárgyainak (kara
bély, pokrócok stb.) eladásával vádoltatott meg.
A  „Vörös Zászlóalj”  esküdtszéke ezen ügyben a következőképpen ítélkezett: 
Kollárits Ferenc szül. 1896. évben Drávatamásiban, állandó drávatamási lakos, 
a „Vörös Hadsereg”  kötelékéből ezennel kizáratott. Ezen kizárás a „Vörös Had
sereg” összes alakulataival közöltetett. Katonai ruházatától, felszereléseitől ezen
nel megfosztatott, az esetben, ha másik ruhája nincsen, ócska katonai ruha adatik 
neki. Elmaradt illetményei a mai napig kiutaltatnak, de ebből az összegből a 30 
korona tartozása levonatik és a kölcsönadóknak visszafizettetik.
Miután az esküdtszék megállapította, hogy a fent nevezett vádlott a Tanácskor
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mány szesztilalmi rendelkezéseibe ütköző cselekményt is követett el, forradalmi 
törvényszék elé állíttatik és a törvényszék összeüléséig is a Baross-laktanya zár
kájában szigorú őrizetben tartatik. A  „Vörös Zászlóalj”  esküdtszéke.”
A  ríiunkástanács megválasztására Császtán (Szászvár II.) került sor először. A  

község 542 lakosa után 5 tanácstagot választhatott. A  leadott 19} szavazat alapján 
április 2-án

Bakó János ifj. 
ifj. Böröcz József 
Zag Mihály 
Reisz Boldizsár 
Bakó József

134  szavazattal, 
58 szavazattal, 
47 szavazattal, 
42 szavazattal, 
40 szavazattal

jutott a munkástanácsba. Szászváron április 6-án került sor a választásra. Itt az akkori 
1795 lélekszám után 18 tanácstagot lehetett választani. Az öregiskolában tartott vá
lasztáson 1 61 szavazó jelent meg. A  választási bizottság tagjai Panta István, Jáger 
Ferenc, Gombor József; a szavazatszedő bizottság tagjai Limbacher Sándor, Kollár 
József és Guly Kovács György voltak. A  munkástanács tagjai lettek:

1 .  Panta István bányász 12 7  szavazattal
2. Kollár József bányász 109  szavazattal
3. Köves Kálmán csizmadia 10 3  szavazattal
4. Ropoli János bányász 91 szavazattal
5. Bencze József bányász 83 szavazattal
6. Jáger Mihály kovács 80 szavazattal
7. ifj. Papp István bányász 77 szavazattal
8. Kiss László földműves 72 szavazattal
9. ifj. Panta István földműves 66 szavazattal

10 . Kappéter Ferenc 65 szavazattal
1 1 .  Jáger Ferenc földműves 65 szavazattal
12 . Tillmann József földműves 64 szavazattal
13 . Böröcz József földműves 60 szavazattal
14 . Gombor József kocsmáros 58 szavazattal
15 . Szabó József földműves 55 szavazattal
16 . Gyenis István gölöncsér 52 szavazattal
17 . Wéber Ádám férfiszabó 50 szavazattal
18 . Tódembier Imre bányász 39 szavazattal

A  munkástanács akkori tagjai közül ma már csak Wéber Ádám van életben. A  név
sorból megállapítható, hogy a munkástanács bányászokból, parasztokból és iparosok
ból tevődött össze. Az értelmiséget Kappéter Ferenc képviselte. Ha az összetételt 
tovább elemezzük, kitűnik, hogy a „munkástanácsban” a munkásság egyenlő arány
ban szerepelt a parasztsággal, de az iparosság is csak egy híjával volt kevesebbel kép
viselve. Ez is alátámasztja korábbi megállapításunkat a sajátos környezettől, a pa
rasztság és az iparos-kereskedő réteg erős befolyásáról Szászvár közügyeibe. A  mun
kástanács forradalmi vezetése ezzel az összetétellel szinte már a választáskor kudarc
ra volt ítélve, mivel a parasztságot és az iparosokat képviselők szinte egytől-egyig tag
jai voltak korábban a képviselő-testületnek. A  legszembetűnőbb pedig az, hogy a sze
gényparasztság egyáltalán nem kapott képviseletet a munkástanácsban. Talán ezek a 
tények és egyéb jelenségek adtak tápot a reakció reménykedésének a Tanácsköztár
saság rövid életére vonatkozóan. Jellemzően fejezi ki ezt a súgva-búgva terjesztett 
bomlasztó hír: „Nem kell félni! Nem tart sokáig a kommunisták pünkösdi király
sága!”

Április 10-én megválasztották Sásdon a „Hegyháti Járási Tanács”  tagjait. A  
tanácsba Szászvárról
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Panta István bányász 74 szavazattal.
Szabó István aknamester 74 szavazattal,
Böröcz József (Császta) földműves 74 szavazattal

került be. Az április 12-ćn megejtett választáson Szabó István 46 szavazattal került 
a Megyei Munkástanácsba elektorként.

A  munkástanács megválasztásánál megszűnt a községi képviselőtestület és az 
elöljáróság működése. Kutasi Vilmos közjegyző és beosztottjai viszont a direktórium 
irányítása alatt tovább végezték adminisztrációs munkájukat. A  munkástanács elnöke 
valószínűleg Kappéter Ferenc lett, bár a hivatalos iratokon „munkástanács megbí- 
zott” -ként szerepel. A  köztudatban ma is úgy él, hogy „ő lett akkor a főjegyző” . Éle
téről és munkásságáról annyit tudunk, hogy 1918 végén, de inkább 1919 elején került 
Szászvárra a jegyzőségre írnoknak, illetve helyettes segéd jegyzőnek. Pécsi származású, 
érettségizett. Három gyermeke volt, akik közül Ferenc Szászváron született. A  Ta
nácsköztársaság bukása után nem vonták felelősségre. Rövid időre a bányához ke
rült raktárosnak, majd Villányba, a jegyzőségre. -  A  végrehajtó bizottság, tehát a tu
lajdonképpeni „direktórium” névsorát nem ismerjük. Kappéter mellett egyedül ifj. 
Panta Istvánról tudunk a kiadott ügyiratok aláírásaiból. 1926-ban bíró lett. Népsze
rűségét mutatja, hogy 12 éven át egyhuzamban töltötte be ezt a tisztet. -  A  munkás- 
tanácson belül nemsokára megalakultak az egyes bizottságok. Ezek közül is csak a 
„közművelődési bizottság”  tagjait ismerjük egy erről szóló hivatalos kinevezési ok
mányból :

„273/1919. szám. Szászvár község Munkástanácsától
Jäger Antal r. kath. tanító elvtársnak

Helyben

Elvtársi tisztelettel értesítjük, hogy Szászvár községben megalakított közműve
lődési bizottság tagjává megválasztván, -  azt mindenben támogatni szíveskedjék. 
Közművelődési bizottság tagjai: Jäger Antal, Kiss László és Köves Kálmán.

Szászváron, 1919. évi május hó 21-én.

Ifj. Panta István P. H. Kappéter Ferenc
munkástanács megbízott munkástanács megb.”

Megyei szinten Baltha László gyógyszerész került a „Közegészségügyi Bizott
ságba.”
A  direktórium működése túlkapásoktól mentes volt, de kezdeményező szerep

re keveset vállalkozott. Ilyen tevékenységéből elvileg jelentősnek mondható a ter
vezett kisebb arányú földosztás, amelyet főleg a bányász tanácstagok szorgalmaztak. 
Az egykori püspöki uradalom bakbűzi majorsági földjéből -  amely akkor már Dr. 
Bitter Károly bonyhádi ügyvéd tulajdona volt -  akart a direktórium földeket kipar
cellázni a rászorulók között. Ezt azonban az augusztusi összeomlás megakadályozta. 
A  tervet a szegényebb réteg örömmel vette tudomásul, a módosabb, reakciós réteg 
gúnyos megjegyzések kíséretében „elkommunizálásnak” , önkényes eljárásnak mi
nősítette. Még manapság is hallani ilyen véleményt: „Az öreg Kürtös Ropoli 1919- 
ben földet akart osztani” . Ugyanezt a tervet a képviselőtestület 1924. május i-i hatá
rozatában jóváhagyta és azt az 1920. évi XXIX . t. c. és az ezt követő módosító és ki
egészítő rendeletek értelmében meg is valósította. Összesen 25 kh-t osztott ki a föld 
és a házhelyigénylők között 47 parcellában, ami valóban csepp volt csak a tengerben. 
A  helyi direktórium a járási és a megyei direktórium intézkedéseit végrehajtotta. A
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rendeletek megs2egőivel szemben az eljárást megindította. így a Sásdon székelő Bara
nya megyei forradalmi törvényszék Szabó Ferenc szászvári lakost pl. fegyver be nem 
szolgáltatásáért 5 napi elzárásra ítélte. (Sásd és Vidéke: 1919. júl. 6.) -  A  munkás- 
tanács a vallási ügyekbe nem avatkozott bele. Tette ezt így annál is inkább, mert 
a március 15-iki és az azt követő események amúgy is felkavarták a község nyugal
mát. A  direktórium ilyen irányú tapintatos intézkedését mutatja az alábbi másolat:

„Szászvár község Munkástanácsától 
J ä g e r  A n t a l  kántortanító elvtársnak

H E L Y B E N

A  Munkástanács határozata értelmében felkéretik, hogy naponként egy misénél 
a kántori teendőket a további intézkedésig elvégezni szíveskedjék. 
Amennyiben a kántori teendőket, melyek a törvény értelmében végezhetők, de 
nem kötelezhetők, nincs módjában teljesíteni, ebbéli határozatát a Munkásta
náccsal közölni kérjük.

Szászváron, 1919. évi május hó 21-én.

Kappéter Ferenc P. H. ifj. Panta István
munkástanács megbízott munkástanács megbízott

A  proletárhatalom első nyilvános és nagyszabású megmozdulása május 1. meg
ünneplése volt. A  bányamunkásság a Piactér és Császta közötti útvonalon tartotta meg 
nagyszabású felvonulását, amelyen a helybeli és jóhírű Hcinemann fúvószenekar a 
Marseillaise-t és egyéb indulókat játszotta. Közben a kézigránátok robbanásai csak 
fokozták a felszabadult hangulatot. A kocsmákban táncmulatságokat tartottak.

A  proletárdiktatúra idején a bányaüzemben ugyancsak megalakult az üzemi 
tanács, amelynek Patkós Péter, Kincsei Sándor és Dorn József voltak a vezető tagjai. 
A  mindig lenézett bányászság életszínvonala a Tanácsköztársaság ideje alatt határo
zottan javult. Az őszirózsás forradalomtól kezdve fokozatosan emelkedett a bányá
szok átlagkeresete, és a Tanácsköztársaság ideje alatt érte el a tetőfokát. A  bányaüzem 
a már korábban létesített bányatelepi magazinban ( =  élelemtárban-) biztosította a 
bányászcsaládok részére a legszükségesebb élelmiszereket, amelyeket könyvre vásá
roltak. A  felvásárolt árut az üzem legtöbb esetben előlegként számolta el. A vétele
zéskor, az ún. „faszoláskor” , a Bányatelep magazinja előtt -  ahol a bányászfeleségek 
végezték a bevásárlást -  nagy volt a sürgés-forgás.

A  természetbeni juttatásról így emlékezik meg Bukovszky János volt bánya
igazgató az „Adatok a Tolna-Baranyai Bányaigazgatóság történetéhez”  c. dolgozatá
ban:

„Ebben az időben a műszaki és technikai problémák megoldása mellett az üzem- 
vezetőségnek egyre nagyobb gondja lett a dolgozóknak élelemmel és egyéb elsőren
dűen fontos fogyasztási javakkal való ellátása. Már a világháború alatt bevezették a 
dolgozóknak természetbeni ellátását. A  dolgozók fejquotája mellett az egyes család
tagok részére is megállapítottak egy fejadagot. A kis üzemi élelemtár egyszerre nagy 
üzemmé változott. A  vételezést községek szerinti sorrendben tartották. Az élelmisze
reket üzemi fogatok szállították az egyes községekbe. 1919-ben a fejquotát borra, do
hányra, alsó és felsőruhára is kiterjesztették. Amikor a környéken a szükséges élelmi
szert -  főleg húst -  az üzem nem tudta beszerezni, Budapestről szállították azt le és 
osztották ki a dolgozóknak. A pénzbeli járandósága a dolgozóknak ebben az időszak
ban csak egészen csekély összeget tett ki. A  legnagyobb érték az inflációs korszakban
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a természetbeni járandóság volt. Különösen a nagy családú dolgozók jártak jól ezen 
természetes bérezési rendszer mellett, mert a fejadag olyan bőségesen volt megálla
pítva, hogy az életfenntartás mellett csereberére is bőségesen jutott élelmiszer.”  -  A  
természetbeni járandóságra annál is inkább szüksége volt a munkásságnak, mert a 
parasztság igen bizalmatlan volt az ún. „fehérpénz” iránt. Nem akarták elfogadni fi
zetési eszközül, pedig a bányászok ilyen pénzben kapták fizetésüket.

Ilyen életkörülmények között érte váratlanul a proletárságot a forradalom buká
sának híre. A  Vörösőrség különítményének katonái szétszéledtek. A Bonyhád felől 
érkező horthysta fehérek három napig tartózkodtak a faluban, s közben összefogdos- 
ták azokat, akik bátran kiálltak a forradalom ügye mellett. Köztük Reinhard Jánost 
is, Szabó Géza bántalmazóját, s megkezdődött a kihallgatások sorozata. A vissza- 
emlékezők úgy tudják, hogy az elhurcoltakat páncélvonaton szállították Szekszárdra. 
Ezek ügyében Szabó Géza személyesen járt el, és rövid vizsgálati fogság után a köz
benjárásra szabadon engedték őket.

A  bányamunkásság csak ezután eszmélt rá igazán, hogy mit is veszített a forra
dalom bukásával. A  vájárok és egyéb munkakörűek fizetése mintegy a felére csök
kent. Ezt még csak fokozta az egyre inkább fenyegető infláció veszélye. Az anyagiakon 
kívül talán még nyomasztóbb volt számukra a szabadságjogok elvesztése. A  fehér
terror számtalan intézkedését kellett érezniük, kezdve a megfigyelésektől -  feketelis
ta -  a csendőrség állandó zaklatásáig. Nem hiányzott a besúgók hada sem, s bizony 
akadt a munkásság soraiban is megalkuvó, aki vállalkozott e dicstelen szerepre. A  
nehezen kivívott proletárdiktatúra harcai összekovácsolták, eléggé egységbe tömö
rítették a bányamunkásságot, és többen illegalitásba vonulva harcoltak tovább elvesz
tett jogaikért. Ennek egyik igen fontos állomása volt az 1919. szeptemberi tíznapos 
sztrájk. Szászvári viszonylatban annyit tudunk az idősebb bányászok elbeszéléseiből, 
hogy katonaság szállta meg a bányatelepet, és a sztrájkolókat a munka felvételére 
kényszerítették. A  bércsökkentések, a gyanús egyének szanálása, az egyre súlyosbodó 
gazdasági nehézségek, amelyeket az 1921. évi április 5-8-ika között katonai karhata
lommal végrehajtott rekvirálások is jeleztek, több bányászt külföldre kényszerítet
tek, hogy ott keressék meg maguk és családjuk boldogulását. Az itthon maradottak 
pedig tovább harcoltak jogaikért. A  húszas évek közepén újabb sztrájkokkal tüntettek 
az éhbér miatt.

A  megtorlás időszakában a közigazgatás különösen jelentős szerepeit kapott a 
Horthy-rendszer megerősítésében. A  csendőrséggel karöltve nyilvántartásba vették 
a „kommunistagyanús”  egyéneket. Az illetékes kormánybiztost pontosan informál
ták az eseményekről. A  rendszer támogatásának egy más vonatkozású bizonyítéka a 
községi képviselő-testület 1919. évi december 23-i határozata, amely a köztársaság és 
a  királyság államformája között így döntött: „Egyhangúlag kimondja a képviselő-tes
tület, hogy a magyar királyság helyreállítását kívánja.” -  így igazat kell adnunk annak 
a korabeli reakciós hangú megállapításnak, amely ezeket írta: „Szászváron is felborult 
a helyzet. Egyesekre nézve pedig könnyen végzetessé válhatott volna a háborút követő 
(I. világháború) őszi forradalom, illetve vörös forradalom. (Értsd: 1919-es forrada
lom). Szerencsére mindenki helyén maradt, és csak látszólag állottak félre a vezető 
egyének.”

Huszonöt év telt el a Horthy-korszakban, mire a „látszólag félre állott vezető 
egyének”  meggyőződhettek arról, hogy a „királyság visszaállítása”  milyen szörnyű 
pusztulásba vezette az országot.

Ha az akkori vezetők nem is érhették meg valamennyien, de néhányan mégis 
meggyőződhettek arról, hogy az 1919-ben elbukott forradalom ügyét az 1945-ben 
feléledő proletárforradalom sok névtelen harcosa és dolgozója ismét diadalra vitte, 
és megteremtette magának a romokon a szocializmust építő, demokratikus Magyar- 
országot.
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D R. A N G Y A L  E N D R E

N IK O LA  TORDINAC, A BA R A N YA I HORVÁT N ÉPRA JZ 
KU TATÓ JA

A  zágrábi Felsőváros egyik csendes, régi utcájában, az Opatička ulica i8. szá
mú házában kapott helyet a Jugoszláv Tudományos és Művészeti Akadémia etnoló
giai intézete (Etnološki zavod JA ZU ). Az intézet levéltárában, MH 21 jelzéssel érde- 

•■ kes baranyai tárgyú művet őriznek, Nikola Tordinac kéziratát^ Hrvatski narodni obi- 
táji, pjesme i pripoviedke iz Pećuva i okolice. (Horvát népszokások, énekek és mesék 
Pécsről és környékéről. Fotókópiája a Dunánátúli Tudományos Intézetben).

Tordinac műve mindenképpen megérdemli figyelmünket. Nemcsak a baranyai hor- 
vátság néprajzát adja, hanem, mai kifejezéssel élve, szociográfiáját is. Kéziratát Ró
mában állította össze, ahol akkor egyházjogi tanulmányait végezte. A  rövid életű N i
kola Tordinac (1858-1888) ugyanis katolikus pap volt, érdeklődése azonban elsősor
ban mégsem teológiai, hanem irodalmi és néprajzi problémák felé fordult. Apja, Ivan 
Tordinac djakovói asztalos a pécsi származású Terezija Josipoviéot vette feleségül. 
(Tordinac mindig „Jozipovié” -nak írja anyja leánykori nevét). A  kis Nikola is Dja- 
kovón született, üzleti ügyekben sokat utazgató apja azonban már 1864-ben Bosz
niába vitte, s négy évig Szarajevóban élt, ahol nemcsak a keresztény, hanem a moha
medán gyerekekkel is szívesen játszott. Később is fel-felkereste Boszniát, sőt 1883- 
ban bosnyák népdal- és népmesegyűjteményt is adott ki. Ez megjelent nyomtatásban» 
de a pécsi gyűjtés mindmáig kéziratban maradt.

Már a vinkovei gimnázium padjaiban kezdett irogatni horvát újságok és folyó
iratok számára: ugyanakkor sokat és lelkesen olvasott. Djakovón szentelték pappá, 
utána káplán, majd Sremska Mitrovica városában hittanár volt, állásától azonban -  
nyilván politikai okokból -  meg kellett válnia. Kortársai mint temperamentumos, 
szókimondó embert jellemzik: nem meglepő, hogy az életben gyakran támadtak össze
tűzései.

Egyházi felettese, Strossmayer püspök 1884-ben Rómába küldte egyházjogi ta
nulmányokra, Tordinac azonban tüdőbajt kapott, s 1885-ben visssza kellett térnie 
Horvátországba. Betegsége egyre rosszabbodott, s hiába kezeltette magát Bécsben, 
Grácban és Gleichenbergben, 1888 februárjában, harmincéves korában meghalt. 
Barátai és tisztelői két évvel halála után Zágrábban kiadták elbeszéléseinek, karco- 
latainak egy kis gyűjteményét az író és kritikus Milivoj Srepelj (1862-1905) érdekes 
emlékezéseivel és Tordinacról szóló följegyzéseivel. A  kötet irodalmilag legbecsesebb 
darabja egy történelmi tárgyú kisregény, a Djakova'cki spasovdan (Az Úr mennybe
menetelének napja Djakovón). Tordinac ezzel a kisregénnyel, amely I. Lipót ko
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rában játszódik, mintegy előfutára lesz Miloš Crnjanski hatalmas kompozíciójának, az 
Örökös vándorlásnak.

Bennünket azonban most Tordinac baranyai gyűjtése érdekel. A  118  lapos kéz
irat előszavában elmondja, hogy már gyermekkorában járt Pécsett, anyja rokonságá
nál, s már ekkor fölkeltették figyelmét a pécsi és baranyai horvátok. Később újabb, 
immár rendszeres gyűjtőutat tett Pécsett, Nagykozáron és Szalántán, de akadtak me
se- és versmondói, informátorai a megye más horvátok-lakta területéről is. Gyűjtésé
nek középpontja mégis elsősorban Pécs és Nagykozár volt: Pécsett a nyomtatott forrá
sokat is tanulmányozta, és papoktól is, világiaktól is sok hasznos adatot szerzett, első
sorban Károly Ignác (184 1-19 16 ) budai külvárosi plébánostól. A  népdalokat, népme
séket már csak az idősebb korosztály tagjaitól tudta feljegyezni, s fölpanaszolja az ifjú
ság elmagyarosodását. Mégsem mondhatni, hogy a magyarságot gyűlölné, hiszen tájé
koztatói közül dicsérettel említ több pécsi magyar értelmiségit is.

Mindenesetre igyekezett igen alaposan tájékozódni, s ezért elmondhatjuk, hogy 
kéziratának I. és II. fejezete („Honnan valók a pécsi horvátok?” „Hol és hogyan lak
nak testvéreink?” ) nemcsak néprajzi, hanem históriai, művelődéstörténeti és szocio
gráfiai érdekességű is. A  pécsi horvátokat -  a Budai külváros akkori lakóit -  teljes 
joggal bosnyákoknak tartja, s megjegyzi: bevándorlásuk valószínűleg már a török 
hódoltság előtt megkezdődött. A  továbbiakban a pécsi délszlávság rövid egyház- 
történetét adja. Érdekes az a részlet, ahol -  egyházi anyakönyvek alapján -  a bosnyák 
lakosság eredeti vallási megoszlását próbálja rekonstruálni. Katolikusoknak tartja 
a pécsi Augustinović, Bartolović, Brozović, Dominković, Jozipovié, Katié, Tomašić, 
Vidakovié családokat. Mohamedánok voltak eredetileg a Barutanié, Delié, Kasapo- 
vić, Mirza, Širišaka családok, míg a Gojkovié, Mufié, Novakovié, Ostoié, Petrovié 
családok, görögkeletiek. A  három kategóriában több családnevet is felsorol, majd 
hozzáteszi: az ő korában már teljesen katolikus volt a pécsi és baranyai horvátság.

Nem hiányozhat ebben az összefüggésben a budai külvárosi plébánia történetének 
rövid áttekintése sem. A  plébánosok sorából különösen kiemeli a horvát egyházi író
ként is jónevű Štipan Gerdeniéet (1786-1848), akinek imakönyvét még a XIX. szá
zad második felében is használták.

A  terjedelmes -  több mint harminc lapos -  második fejezet elején földrajzi át
tekintést ad a Budai külvárosról. Érdekesek az általa idézett horvát helynevek: a 
Golerac vagy Gorelac, amely a mai Égetthegynek felel meg, bár Tordanic az Alsó- 
és Felsőgyükést is nyilván ideszámítja, a Brdica (Havihegy) és a šiiin  kamen, amely
ről a következőket mondja: „Egy kőkereszt áll rajta. Az emberek azt mesélik, hogy 
erről a meredek szikláról egy papnövendék zuhant le, s ennek a kegyetlen halálnak 
emlékére állították fel a kőkeresztet” . A  Sišin kamen tehát a Tettye és a Havihegy 
közötti szikla. Szerepel írásában a Misina, a Tekija (Tettye) -  a tárgyilagos Tordinac 
elutasítja a név szláv eredetét, és helyesen a törökből származtatja! -  valamint a 
šandrvani, az akkor még jól látható török kutak.

Fölsorolja a Budai külváros egyes részeit is. Ezek: Benga, Puturluk ( !!!) , Ze
munica, Barator, Balukana, Tekija. A  Puturluk, Barátúr, Balokány, Tettye helyne
veket világosan felismerjük, a Benga és Zemunica helynevet eddig nem tudtuk azono
sítani. A  Barator nemcsak a mai Barátúr utcát jelenti, hanem a Mindenszentek temp
lomának egész környékét. A  Tordinac-közölte névforma valószínűvé teszi, hogy ezen 
a vidéken a XVII. századi forrásokból ismert olasz kereskedők élhettek. A  baratto 
szó jelentése ugyanis az olasz nyelvben: elcserélés, kicserélés, csere, cserebere. A  Bara
tor helynév biztosan ennek derivátuma, s a magyar „barátúr”  csak hamis etimológia 
fejleménye.

Már ebből is látszik, milyen érdekes problémákat vet fel a pécsi és baranyai 
helytörténet számára Tordinac kézirata. Ha terünk engedné, idéznők azt a részletet,
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ahol -  igen szemléletesen -  leírja a Budai külvárost, ahol a Mindenszentek templomá
hoz fűződő poétikus legendát közli, vagy ahol a bosnyáknegyed házait mutatja be. 
Elégedjünk meg a pécsi horvátok gazdasági viszonyait taglaló bekezdésnek idézésé
vel : „A  pécsi horvátoknak, főleg a gazdagoknak, családi és nemzetségi szőlői vannak, 
földjei, legelői -  vagy amint ők mondják: caire (nyilván török szó!) - ,  magas és ne
héz lovai, némelyeknél négy vagy hat, de mindegyiknél, kevés kivétellel, két ló. A  he
gyen fentebb lakóknak kis házukon kívül nincs semmijük: a férfiak napszámosok, az 
asszonyok mosónők és szolgálók. Amikor a hegyekben elkezdték a szenet bányász
ni, akkor gazdag forrás nyílt meg a horvátok számára, akik nehéz kocsijaikon a sze
net egyik helyről a másikra fuvarozzák. A  gazdagabbak szolgákat tartanak, akik rak
ják és szállítják a szenet. Borral is kereskednek, és jól értenek termesztéséhez. Mind
egyiknek van szőlőjében pincéje és prése: élelmiszerrel is kereskednek.”  (Az idézett 
prózai és verses részleteket mind saját fordításunkban közöljük.)

Olvashatunk a pécsi és baranyai horvátok viseletéről, földműveléséről, táplál
kozásáról, a lakások világításáról. A  családnevek elemzéséből Tordinac joggal kö
vetkeztet arra: a baranyai horvátok is ismerték a zadruga, a „nagycsalád”  vagy „ház
közösség” intézményét. A  fejezet legnagyobb része aztán a népszokásokról, népi ünne
pekről szól: a születés, halál, házasság, aratás, szüret szokásvilága, a prelo (fonó), 
az egyházi év ünnepkörének folklórja. Itt már gyakran verses szövegeket is közöl. Ér
dekesebbnél érdekesebb részleteket olvashatunk, így a Porod (Születés) címszó alatt. 
Idézzünk csak két mondatott „A  gyermek bölcsője régebben egy kis teknő volt, most 
azonban az a szokás, hogy egy tölgyládácskát erősítenek két félholdformán görbült 
fára, hogy könnyebb legyen a gyermeket ringatni. A  bölcsőbe szalmazsákot és kisván- 
kost tesznek, alája pedig kenyeret és fehér hagymát, hogy a rontóasszonyok (nedob- 
rice) ne árthassanak a gyermeknek.”

Ha terünk volna, elemezhetnők a balkáni, elsősorban a szerb és a horvát folk
lórral való szerves összefüggést, utaljunk azonban legalább kivonatosan a Bartolovo 
címszóra. Itt Tordinac igen hangulatosan és részletesen leírja a pécsi Bertalan-búcsút: 
a processziót az Ágoston-templomtól a hegyre, a misét és prédikációt a Bertalan-ká- 
polnánál (akkor még horvát prédikáció és ének is volt, a magyarok miséje előtt), majd 
a búcsúsok szórakozását a kápolna körül és a környező szőlőkben. Néhány jellemző 
párbeszédrészletet is följegyzett.

Legterjedelmesebb -  közel hatvan lap -  a népdalgyűjtemény. A  X IX . század 
szokásának megfelelően Tordinac először „mitológiai énekeket”  közöl: idesorol né
hány vallásos jellegű népköltészeti alkotást is. Utánuk következnek a „régebbi, női 
énekek”  (Starije, ženske pjesme). „N ői énekeken”  a délszláv folkloristák általá
ban rövidebb, lírai jellegű költeményeket értettek, bár Matija Murko alapvető kuta
tásai óta tudjuk, hogy Szerbiában, Crna Gorában és a horvát tengerparton nők is ad
tak elő epikai énekeket, hősdalokat. Tordinac pécsi és nagykozári énekesasszonyai 
is ilyen típusú előadók. Énekeikben megjelennek a délszláv népi epika kedvelt hősei, 
Kraljević Marko, Ivo Senjanin (Baranyában Seljanin-nak mondták a neveti), Jankó 
vojevoda, azaz Hunyadi János, sőt az egyik énekben (Košutova majka) még a császár 
katonájának elképzelt Kossuth Lajos is!

Mutassunk be az igen gazdag anyagból legalább két rövidebb éneket! Az első
nek címe: A  túlsó parton (S one strane):

Száva vize túlsó partján 
Vezeti a fiú lovát, 
Kalapját a kézben tartja, 
Kalapjába hullik könnye, 
S átkozza a Száva vizét: 
Verjen Isten, Száva vizel
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K.ajtad át nem gázolhatok,
Nem úszhatom át terajtad.
Hogy kedvesem megcsókoljam.
Ám a kedves ezt fe le li:
N e átkozd a Száva vizét,
Nem ártott a Száva neked!
Anyád hozta a bajt terád,
Kád a tiéd, rám az enyém.
Azt mondotta a te anyád:
Tavaszig nem adom fiam.
Az enyém meg azt mondotta:
Nem adom a lányom őszig.

A románcszerű kis vers után következzék egy katonaének, a Fehérvári fizetség 
(Biogradska nadnica)! A  „három évi szolgálat”  motívuma kétségtelenül a katonai 
szolgálatra utal, a „Biograd” helynéven pedig érthetjük Székesfehérvárt is (horvát 
neve: Stolni Biograd), esetleg azonban a szerb Belgrádot is, ahol a XVIII. században 
hosszabb ideig állomásozott a Habsburg birodalom hadserege:

Égj, Fehérvár, gyúljanak a lángok.
Pusztulj el a tűz lobogásában!
Három évig szolgáltam én benned:
Első évben egy jó paripáért,
Másik évben ékes lószerszámért,
Harmadikban egy szép leánykáért.
Amikor a lovakat osztották,
Nekem csak egy öreg kancát adtak,
Amikor a szerszámot osztották,
Nekem csupa ócskaságot adtak,
Amikor a lányokat osztották,
Nekem csak egy vén, megúntat adtak.
Pusztulj hát el a tűznek lángjában!

Külön részletben szerepelnek az „újabb női énekek”  (novije ženske pjesme): 
ezek, mai szóhasználatunkkal, afféle „csasztuskák” , többnyire négy- de néha csak két
soros versikék. A  kézirat negyedik, utolsó fejezetében aztán hét hosszabb és tizenhá
rom rövidebb baranyai horvát népmesét közöl Tordinac. Kétlapos, nem teljes tarta
lomjegyzék zárja a gyűjteményt.

/ Ha átlapozzuk a kéziratot, felsóhajtunk: milyen kár, hogy ez a becses anyag 
eddig nem került kiadásra! Szeretnők hinni, hogy erre előbb-utóbb mégis lehetőség 
kínálkozik, hiszen nemcsak a baranyai néprajz kutatói, nemcsak a szlavisták, hanem 
a kultúrtörténet művelői is rengeteget meríthetnek Tordinac gyűjtésének kincsesbá
nyájából.

Felhasznált irodalom:

Anđrić, Nikola: Nikola Tordinac. Glas Matice Hrvatska, 1909, IX , 65-67.
Deželić, Velimir: Nikola Tordinac. Znameniti i zaslužni Hrvati, 9 25-19 25 . Zagreb 1925, 266. 
Firinger, Kamilo: Baranja u hrvatskoj književnosti. Enciklopedija Jugoslavije, 1955, I, 365.
Murko, Matija: Tragom srpsko-hrvatske narodne epike. Putovanja u godinama 19 30 -19 32 . Zagreb 

19 5 1, I, 189-205.
Tordinac, Nikola: Odabrane i pripoviesti. Zagreb 1890.
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Dr. SZITA LÁSZLÓ

SZÁZ É V V E L  EZELŐ TT A LA K U LT M EG AZ ÁLTALÁNO S 
M U N K Á SEG YLET  ÉS A M UNKÁSKÉPZŐ E G Y L E T  
PÉCSI SZER V EZET E

Száz esztendővel ezelőtt kezdődött Pécsett a munkásság önálló szocialista szer
vezkedése. 1869 júniusában történtek meg a szervezet kiépítésére irányuló első határo
zott és tudatos lépések. A százéves évforduló arra kötelez minket, hogy az első próbál
kozásokat -  az Általános Munkásegylet és Munkásképző megszervezését -  felelevenít
sük.

A  PÉCSI M U N KÁ SO SZTÁ LY A Z 1860-AS É V E K B E N

A  pécsi ipari proletariátus alapvető vonása, hogy területileg és szakmailag is két 
különböző fejlődési vonalon jutott el a modern ipari proletariátus jellegéig. A ki
egyezést követő két évtizedben a városon belül csupán közepes tőkeerejű vállalatokat 
találunk. Ez azt jelentette, hogy az üzemekbe fektetett tőke nagysága, az alkalmazott 
munkások száma, a gépesítés foka közepes méretű volt. Ezeknek az ipari üzemeknek 
a zöme kézművesipari műhelyekből, manufaktúrákból alakult. Munkásállományuk 
átmenetileg emelkedett csak húsz fő fölé. Ami a legfontosabb tényezőként a munkás- 
mozgalomra hatott: Ezeken az üzemeken belül a termelés „manufaktúra-szerű” ma
radt az 1890-es évekig. A  pécsi munkásság zömét tehát a hatvanas években a kis
üzemi szak- és segédmunkásság alkotta. Emellett a város határában rendkívüli gyor
sasággal növekedett a D G T  bányaüzeme. A  közép-európai jelentőségű liász-szénme- 
dence kiaknázása során hamar megteremtődött a tipikus nagyüzemi proletariátus. Az 
ipari munkásság számbeli gyarapodására és szerkezeti alakulására vonatkozóan az 
1859-ben és 1869-ben készült népszámlálási adatok és ipari összeírások alapján hozzá
vetőleges képet is nyerhetünk:

É v Kisipari műhelyek 
1-20 főt foglal

koztatnak

Közép- és nagyüzemek 
21-1000 főt foglal

koztatnak

Bányászat

1859 1 400 800
1862 1 900 100 1 300
1869 2 500 200 1 500
1880 3 800 200 2 700
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Mint a fenti adatokból is látható, Pécsett olyan létszámú munkásság jött létre, amely 
igényelte a szervezkedést. Nem téveszthető szem elől azonban az a tény, hogy egy
részt alapvetően kisipari munkásságról, másrészt nagyipari szervezetben dolgozó 
bányamunkásságról van szó. E  struktúrán belül a szervezkedés sajátossága, hogy 
mind az Általános Munkásképzőben, mind pedig a Magyarországi Általános Mun
kásegylet Pécsi Fiókjának megszervezésében a kisiparban dolgozó szakmunkásság 
járt élen. E  réteg a legműveltebb. Bevándorolta a nyugat-európai országokat. Ami a 
munkásság nemzetiségi összetételét illeti, többségükben németek voltak a szakmun
kások és a bányászok, de jelentékeny számú cseh munkás is dolgozott a bányákban. 
A  segédmunkásság túnyomóan magyar volt.

A Z  Á LTA LÁ N O S M UNKÁS E G Y L E T  PÉCSI F IÓ K JA  ÉS A Z  Á LTA LÁ N O S 
PÉCSI M U N KÁS-KÉPZŐ  E G Y L E T  M E G SZ E R V E Z É SE

Mind a levéltárban, mind a korabeli helyi polgári sajtóban, valamint az országos 
munkássajtóban kevés adatot találunk az 1868-1870 közötti helyi munkásmozga
lomra vonatkozóan. Arra azonban eleget, hogy belőlük a szervezkedés főbb esemé
nyeit felvázoljuk. -  Mint ismeretes -  a Magyarországi Általános Munkásegylet 1868. 
február 17-ćn alakult meg és nyújtotta be alapszabályait a belügyminisztériumhoz. 
1 868. július 19-ćn a Munkások Újsága közölte az Internacionálé alapító üzenetét. Biz
tos adataink vannak arról, hogy a Munkások Újsága -  amely júniustól a budapesti 
munkásegylet közlönye volt -  1868 nyarán Pécsre is eljutott. A  lapot megrendelők el
len azonban eljárást indítottak. Ez a tény csupán a pesti mozgalommal történő kapcso
lat felvételének első mozzanata volt, érdeklődés és tájékozódás. A  szervezkedés fon
tosságát sem vonták kétségbe, hisz az okok megvoltak itt is. A  „Pécsi Lapok” a „legé
nyek elégedetlenségéről”  és „összebeszéléséről”  tudósít. A  „Munkások Újsága”  1868 
márciusában a mohácsi mészároslegények sztrájkjáról ad hírt. Liptay Pálnak, a pesti 
munkásegylet alapító tagjának a Pécs-vidéki bányatelepekről készült tudósítása 1868 
májusában a munkarend szigorúságáról, a jogtalan büntetésekről, a munkások elkese
redett hangulatáról számolt be: 1869 januárjában a pécsi Prick-féle vasgyárban a mun
kások „összeesküdtek és a bérlőt megrohanták és csak a rendőrség erélyes fellépésére 
sikerült őt a komolyabb bajtól megmenteni” . 1869 áprilisában a pécsi asztaloslegények 
léptek kétnapos sztrájkba. A  munkások ösztönös megmozdulásai már arra a fokra 
értek, amikor azok tudatos szervezése szükségszerűvé vált.

1869 tavaszán indult meg és hamar eredményhez vezetett a szervezés. Megala
kult az Általános Munkás Egylet Pécsi Fiókja. Az Egylet az országos szervezet alap
szabályát fogadta el. Szervezését is pesti „szaktársak” segítségével végezték. Az egy
let pécsi alapítói között találjuk Merbs Józsefet, aki később a Munkásképző Egylet 
alapítója és ideiglenes elnöke lett Pécsett, majd 1870-től a bányászok segélyező és 
képző egyletének vezetője, az 1882. évi bányászsztrájk irányítója. Az egyletben ott 
találjuk a városi szakmunkások mellett a bányamunkásokat is. 1869 júniusában Szmo- 
lényi Nándor munkás, az Arany Trombita egyik szerkesztője a bányatelepi munkás
helyzetet értékelve rámutatott lapjában arra, hogy a munkásokat büntetésül lezárja az 
inspektor a tárnába és a kereseteket büntetésekkel csökkenti. Felhívta a bányászokat, 
hogy ezen „csak úgy és akkor segíthetünk, ha olyan törvények léteznek, amelyek a 
munkások jogait megvédik. Ezek között pedig az első a szövetkezhetési (Coalitio) 
jog, mely alapján a munkásoknak legálisan azon jog adatik, hogy a munkabérnek fel
jebb vagy alább szállítása nem egészen a munkaadók önkényére van bízva” . A Pécsett 
megtartandó munkás- és népgyűlésen különösen a „Coalitio” , vagyis az egylet-alapítás 
megtárgyalását javasolta.
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Az Első Pécsi Munkás Beteg és Rokkantak Egylete választmánya

Az egylet tagjai részére 1869 júniusában kinyomtatta Taizs Mihály Majláth téri 
nyomdájában az alapszabályokat német nyelven. Az egylet célja:

„A  munkásosztálynak szellemi gyarapodása, nem különben anyagi érdekeinek 
megóvása s elősegítése a végből, hogy ezentúl a munkás ne csak hasznos lakója 
legyen az államnak, hanem egyúttal annak szabadelvű alkotmányát élvezni képes 
polgárrá váljék . .
Az alapszabályokat kétszáz példányban nyomtatták ki, ami feltehetően a tagság 

számával volt megegyező. Az egylet 1869 és 1875 között állt fenn. 1869 nyarán a ne
héz anyagi helyzetbe került központot több vidéki fiókkal együtt a pécsi is pénzzel 
támogatta. Adataink vannak arról, hogy a pesti központon kívül kapcsolat jött létre 
a Szigetváron, Mohácson, majd 1870-ben a lukafai üvegmanufaktúra munkásai által 
és a kaposvári építő- és vasmunkások által megalakított munkásegyletek között. Az 
Arany Trombita 1869. augusztus 29-én részletesen beszámolt a Budapesten megtar
tott első tömeggyűlésről, amelyet az Általános Munkásegylet szervezett. A  gyűlést a 
pécsi egyleti vezetőség a következő távirattal köszöntötte:

„A z általános munkásegyletnek Pesten:
Kedves Barátaink és Testvéreink! Szerencsés üdvözletünket ezennel küldjük 
nektek a mai népgyűlésetekhez. Bízunk bennetek és várjuk az eredményt. A  
pécsi fiók egylet bizottmánya nevében. Merbc (József).”
Az egylet 1869-től állandó helyiséggel rendelkezett Pécsett a „bárány”  teremben, 

amelynek falán „a  munkások mohamedjének képe (ti. Lassalle Ferdinánd-Szita L.) 
csüng megkoszorúzottan” . Az általános munkásegyletben Pécsett mindvégig Lassalle 
tanításai domináltak. Az általános munkásegylet Pécsett az ellenzéki Irányit támo-
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gáttá. A  „szélbal”  helyi vezetője dr. Dietrich ügyvéd, rövid ideig az egylet választmá
nyába került, sőt annak tiszteletbeli elnöke lett. 1871 áprilisában a Pécsre érkező Irá
nyit a munkásegylet demonstrációval fogadta. Az egylet vörös zászlajával vonultak a 
munkások az állomásra, ahol ünnepélyes fogadtatást rendeztek. A  korabeli pécsi pol
gári lap így számolt be erről:

„A z állomás előtt Irányit az úgynevezett munkásegylet várta. Megjelenésekor 
ennek egyik vezetője beszédet mondott, melyre ő röviden válaszolt. Beszédére 
nagy lelkesedés volt a válasz. A  munkások vörös zászlóval vonultak fel. Miért 
van nekik vörös zászlójuk, ez nekünk nagy talány. Irányi nem fogadta el, hogy 
utazzék a városba, hanem a munkások között az utat gyalog tette meg. Irányi 
megjelenése a városban több volt egy konvencionális látogatásnál. A  célja az volt, 
hogy a munkásokat megnyerje a választásokhoz és bátorságot öntsön beléjük az 
elkövetkezendő harcra.”
Este a munkások fáklyás felvonulással köszöntötték Irányit. A  következő évek

ben többször került sor hasonló demostrációkra. 1874 nyarán -  átmeneti szünet után
-  újraalakult a Pécsi Általános Munkásegylet. 1874. június 10-én új választmány vette 
át az irányítást. Az új választmány vegyes képet mutat. Benne megtaláljuk újra dr. 
Dietrich ügyvédet, az ellenzéki polgári politikust és társát, Simonfay ügyvédet. Az 
előbbiről a korabeli pécsi német kormánypárti lap a következő jellemzést adta: 
„Dietrich úr csupán azért tartotta magát a munkások barátjának és hirdetett radica- 
lismust, hogy őket politikai céljaihoz kihasználja” . A  választmány további ismert 
tagjai: Kollonits Imre, az építőipari munkások későbbi egyletének jegyzője. Az „Első 
Pécsi Munkások Beteg és Rokkant Egylete”  választmányi tagja. Vincheimer J. kis
iparos mester. Weis János és Szalay Lajos porcelánipari munkások. Az egylet júniusi 
népgyűlésének jegyzőkönyvéből ismerjük azokat a határozatokat, amelyekből az új 
választmány tevékenysége lemérhető. A  gyűlés vita után a következő határozatokat 
hozta: „ 1 .  A  Pécsi Munkás Egylet az országos ellenzéki pártot támogatja. 2. A  kis
ipart kell támogatni a centralizált nagyiparral szemben. 2. A munkaidőnek megfelelő 
bért. 4. Az egyesület alapelve a szabadság, a rend, a törvényesség. 5. Az egylet nem 
lép fel a polgári társadalom ellen, ha az becsületes. 6. Az ifjúságot szabadságban kell 
nevelni. 7. A  munkásság képzését felemelni kell. 8. A  pécsi általános munkásegylet a 
közvetlen általános választójogot kéri. (Szalay L. a „titkos”  kiegészítést közbeszúrta.) 
9. A  munkásegylet más politikai párthoz nem csatlakozik.”

Minden különösebb elemzés nélkül lemérhető ezekből a határozatokból az egy
leten belül megerősödött polgári irányítás. A  következő években lényeges változás 
nem történt, némi előrelépés mégis megfigyelhető az 1875 őszén tartott egyleti gyűlé
sen hozott határozatokból és az új egyleti választmány összetételéből. Az egyleti ülést 
„Lassalle ünnepnek” hirdették. Dietrich kiszorult az egyletből, hasonlóképpen Simon
fay is. Elnöke a Németországból bevándorolt lassalleánus Hermann Ferenc szakmun
kás lett. Az értekezlet szónoka és a határozatok előadója Andreczky János cipészmun
kás, aki hamarosan a Frankel-irányzat legjobb pécsi képviselője lett, és az Általános 
Munkáspárt pécsi szervezetének vezetője 1880-tól. Andreczkyről a korabeli pécsi 
újság a munkásegylet gyűlését kommentálva igen elismerően a következőket nyilat
kozta: „Andreczky János. . .  külseje után következtetve született agitátornak lát
szik, beszédét mély tűzű belső meggyőződéssel mondotta el szépen, németül úgy, 
ahogy csak a legméltóbb dolgokhoz illik . . .  a programja utópisztikus, de logikája és 
finomsága kétségtelenül a munkásgyűlés fénypontja v o lt . . . ” . A  gyűlés határozata
-  érdemes összevetni az 1874. évi határozatokkal -  a következő volt: „ 1 .  Általános 
adókötelezettség. 2. A  közvetett állami adók eltörlése. 3. A  termelés és az ipar általá
nos támogatása, a kisipar megsegítése. 4. A  közvetlen termelők állami támogatása. 
5. A  szabad sajtó megvalósítása, a munkássajtó szabadsága. 6. A fennálló hadsereg.

111



megszüntetése és helyette népőrség felállítása. 7. A  népoktatás megreformálása, a 
felnőtt oktatás bevezetése. 8. Az általános, közvetlen, titkos választójog megadása. 9. 
A  munkásság sajtójának és szervezésének szabadsága. 10. A  munkásság ne tartozzon 
semmilyen párthoz, ne támogassa a parlamentbe igyekvő polgárságot, amely csak ki
használja őket. 1 1 . A  munkásegylet a munkások és iparosok szervezete és azok jogaiért 
küzd.”

A  munkásegyletről a következő években nem hallunk lényegeset. Közös ünnep
ségeket rendezett a betegek és a rokkantak egyletével, amely fokozatosan a legnépe
sebb munkásegylet lett, ahol a hatóság üldözésétől is kevesebbet kellett tartani. Fel
tételezhető, hogy tagjai átléptek ebbe az egyletbe. A  hetvenes évek végén közel 600 
tagja volt már a beteg és rokkant munkások egyletének.

Az általános munkásegylet mellett, azzal csaknem egy időben jött létre a pécsi 
munkásság másik szervezete, a Pécsi Általános Munkásképző Egylet.

A  munkásképző gondolata azokban a munkásokban fogalmazódott, akik először 
ismerték fel, hogy az általános munkásképző egyletbe olyan elemek is beférkőztek, 
akik nem őszinte hívei a munkásságnak. Az egyletet 1869 júniusában szervezték. A  
helyi polgári sajtó leplezetlen gúnnyal a következőképpen tudósít erről:

„Egy falragasz által jöttünk tudomására annak, hogy Pécsett egy: Általános 
Munkásképző Egylet létezik. Ezen egylet választmánya a mai napra (1869. jú
nius 27. -  Szita L.) a Tettye hegyre, az Isten szabad ege alá rendkívüli közgyűlést 
hirdet, mint hajdan őseink tevék. Mivel a közgyűlésre a meghívás Pécs. szab. 
kir. város közönségéhez van címezve, ebből azt kell következtetnünk, hogy ezen 
egyletnek tagja a város minden apraja és nagyja. Furcsa közgyűlés ez, inkább 
csődülésnek nevezhető . .  .”
A  munkásképző gyűlését valóban megtartották. S a várakozással ellentétben a 

munkások képviselői helyett ismét a mesterek és a munkásegylet polgári elemei, így 
Dietrich és Virágh ügyvédek kezébe került a vezetés. Ezt ekkor nem tudta megakadá
lyozni a központból (Pestről) a gyűlésre érkezett kiküldött sem. Bár -  mint a korabeli 
laptudósítás írta -  „a gyülekezet prófétája (pesti küldött) monda vala pedig olyan 
szavakat, amelyek arra lettek szánva, hogy az iparossegédeket és a munkásokat, a 
munkaadók ellen izgassa . . . ” . A  megjelent rendőrség láttán a tömeg „faképnél hagyta 
a gyűlést és így tumultusra nem került sor” . A  munkásképző szeptemberig hivatalosan 
megválasztott vezetőség nélkül működött.

A  munkásképző tevékenységében a szeptember alapos fordulatot hozott. Szep
tember 26-ra Dietrich titkos ülésre adott ki személyre szóló meghívókat. A  mun
kásképző tisztikarának megválasztására és programjának kidolgozására hívta fel a 
tagokat. 1869. szeptember 30-i számában a gyűlésről a Pécsi Lapok részletesen beszá
molt. Ebben arról értesülünk, hogy a polgári elemeket kiszorították a választmány
ból. Dietrich az elnökségről leköszönt. A  munkásegylet helyiségében ült össze Gyurics 
Mihály lakatosmester vezetésével a munkásság, hogy a munkásképző választmányát 
és a programot meghallgassa, és döntsön az új vezetőség megválasztásáról.

A  Pécsi Lapok a következőképpen számolt be a gyűlésről, amely a munkásegylet 
polgári vezetésétől való elszakadását jelentette:

„Gyurics Mihály . . .  köszönetét mond a számos megjelenésért, azután jelzi a köz
gyűlés tárgyát: a tisztikar megválasztását. Inti a tagokat, hogy higgadt megfon
tolással vegyék tudomásul és tegyék magukévá az egylet érdekeit és célját, 
melynek alapjául felállítja a szociáldemokrátiát. Beszél arról, hogy az állammal 
szemben a munkásoknak csak terhei és kötelezettségei vannak, noha a munkás 
is olyan ember mint bárki, de politikailag semminek sem tekintik, csak akkor 
jó a munkás, csak akkor ember az állammal szemben, úgy mond -  midőn kato
nává kell lennie. Ha tehát az államnak reá szüksége van -  követelik mint állam
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polgárok, állampolgári jogaik gyakorolhatóságát. A  szociáldemokrathia szerint 
mindenki tartozik egyformán terheket viselni, az nem ismer továbbá nemzetisé
get, vallásfelekezeti különbséget; előtte csak ember mindenki. Ezért jelszava: 
Testvériség, Egyenlőség. Végre szól Lassalle-ról, kiről azt mondta, hogy teste 
meghalt, de eszméi élnek, míg munkás élni fog . .
A  vitában felszólalók világosan rámutattak arra, hogy milyen veszéllyel jár a pol

gárság előtti behódolás. A  munkásság támogatásával a parlamentbe bejutott képvise
lők sem állnak ki igazán a munkásság ügye mellett, s a parlament különben sem olyan 
fórum, amelytől „ők (a munkások) fognak pártoltatni, hanem csak elnyomatni. . . ” . 
Többen a klérust támadták. Majd a felszólalásokat mintegy összefoglalva a követke
zőket mondta az elnökké választott Gyurics Mihály:

„Most miután az egylet újra megalakult -  ne gondolja senki azt, hogy céljainkat 
minden áron el kell érniők, talán ököl joggal is, lassan kell működni -  úgy mond, 
de folyamatosan s erélyesen: végre győzni fognak elveink.”
A  munkásképző egyleten belül folyó harc tehát négy hónapot vett igénybe. 1869 

június és szeptember közötti idő hasznára volt a mozgalomnak, létrejött a magát 
egyértelműen szociáldemokratának nevező szervezet. A munkásképzőben folyó munka 
szemet szúrt a hatóságoknak. Az alapszabályok jóváhagyásáról sajnos adataink nin
csenek, de feltételezhető, hogy anélkül működött a munkásegyleten belül. Merbs 
Józsefet a munkásképző pénztárosát és agitátorát a hatóságokkal összejátszó tőkések 
vették üldözőbe. A brünni Arbeiter Zeitung-hoz írt levélből a következők derültek ki: 

„Kedves Testvéreim és barátaim!
Nem mulaszthatjuk el, hogy felhívjuk figyelmeteket az itteni munkaadók aljas 
magatartására, akik . . . minden önálló fellépésünkre a munkából való elbocsáj- 
tással válaszolnak. így pénztárosunk, Merbs Józset már másodszor szenvedte 
el ezt a mártír sorsot, mert új ura egyszerűen azt a feltételt szabta, hogy lépjen 
ki a Munkásképző Egyletből, vagy elbocsájtja. Nem elég, hogy ez a derék ember 
az éhezést választotta árulás helyett, de minden munkaadó utasítást kapott, hogy 
hasonlóan cselekedjék . . . Mégis, a harc csak erősíti ellenállásunkat, az a remény
ség, hogy jobb időknek kell következnie, csak újjá éleszti azt, inkább a halál, 
mint elhagyni azt a zászlót, amelyre felesküdtünk . . .

Szociáldemokrata üdvözlettel és kézfogással.
Testvéreink nevében L. I .”

A  munkásképző csoportosította azokat a munkásokat, akik már ekkor az osztály
harc vonalán álltak. Közöttük a fent említett Merbs Józsefet, rövid időre Kretovics 
Józsefet a nyomdászegylet egy megalapítóját, Gyurics Mihályt, kit 1870-ben az Első 
Pécsi Munkás Beteg és Rokkantak Egylete is alapító tagjának tekinthette. Prokli 
György bányászt, aki 1874-75-ben a pécsi bányászok önsegélyezési és szakegyleti 
szervezkedésében játszott szerepet. Horváth János vasmunkás, aki a Magyarországi 
Általános Munkáspárt pécsi szervezetének egyik alapítója, ugyancsak a munkás
képző választmányi tagja. Busnik G. a cseh származású bányászok képviselője volt e 
szervezetben.

Az egylet működéséről sajnos nem sokat tudunk. Az azonban vitán felül áll, 
hogy a munkásképző adta az Osztályharcos magot a pécsi munkásmozgalomban. A 
helyi polgári sajtó néhány rövid híre is ezt bizonyítja. 1870 novemberében arról ad 
hírt a Fünfkirchner Zeitung, hogy a munkásegyletben internacionalista eszméjű olvasó- 
egylet működik. A munkásképző júniusi gyűlésével egyidőben Szmolényi Nándor 
és Ihrlinger Antal az „Arany Trombita”  1869. júniusi számában „Felhívás a pécsi 
munkásokhoz”  című írásukban az április 3-i pozsonyi munkásgyűlés határozatait
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javasolták a pécsi munkásoknak is. A  munkásképző tagjai helyeselték ezt. A  munkás
képző támogatásával 1871 júliusában Szemányi Ferenc tollából az Internacionálé te
vékenységét ismertető röpirat jelent meg, amely a magyar munkásokat arra buzdította, 
hogy tömörüljenek „minél nagyobb számban e szent szövetség alá” .

A  munkásképző tagjainak szervező és agitációs munkája nyomán lépnek sztrájk
ba a pécsi szabók is 1871. május 10 -14  között, csatlakozva a pesti szabómunkások 
harcához. 1871 nyarán a pesti munkásmozgalom hatására a helyi munkásság is moz
galmat indít. A  munkásképző tagjai vezetik a felvonuló munkásokat. A  Fünfkirchner 
Zeitung a pécsi munkások szimpátia-tüntetését „Kommunistische Umtriebe in Fünf
kirchen” c. cikkében élesen elítéli. 1872-től a munkásképzőről nem hallunk. Valószínű, 
hogy működését lehetetlenné tették és tagjai beléptek az általános munkásegyletbe, 
illetve a segélyező egyletbe.

összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a pécsi munkásmozgalomban is tükrö
ződtek azok a problémák, amelyek az egész kezdődő magyar munkásmozgalmat jelle
mezték. A  helyi mozgalomban is megfigyelhető az a küzdelem, amelynek révén a mun
kásság igyekezett megszabadulni a kispolgári befolyástól, hogy megteremtse a való
ban önálló szociáldemokrata munkásszervezetet. Ezt a száz éve megalakult Általános 
Munkásegylet és a Munkásképző Egylet indította meg. Hamarosan sikerült is a 
„polgári gyámkodást”  lerázni, és a nyolcvanas évek elején Pécsett is megalakítani az 
Általános Munkáspárt szervezetét. Abban ott találjuk a mozgalom helyi úttörőit, 
elsősorban a munkásképző lelkes harcosait.
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M A TU SEK M ÁRTA

FALUMÚZEUM ÁTÁN

Áta 400 lakosú csendes baranyai település. A  Mecsek és a Siklósi-hegy lankás vi
dékén fekszik. Külsőleg éppen olyan, mint az országban akármelyik falu. ősszel és 
télen sáros, nyáron poros utcáit ma már felújított tornácos házak szegélyezik. Bos- 
nyák őslakói a törökdúlás után telepedtek be. Leszármazottaik többségében ma is itt 
élnek. Kis számban magyarok és németek is találhatók a faluban. A  lakosság termelő- 
szövetkezetben dolgozik.

Az őslakosság hagyományokban, művészetben, szokásokban valósággal kifogy
hatatlan. Ősi népszokásokra még a fiatalok is (25-30 év) emlékeznek. Művészien meg
munkált használati tárgyaik kamrákban, padlásokon porosodnak. Színpompás népvi
seletük is a ládák, múzeumok lakója, vagy csak a táncosok öltik magukra őket egy-egy 
műsoros rendezvény, ünnepély alkalmával a művelődési házban, vidéki szerepléseken. 
Minden háznál megtalálható ma is az asszonyok jellegzetes munkaeszköze, a rokka és 
a szövőszék. Sajnos, kevés háznál dolgoznak már rajta.

Milyen sokat ültek valamikor a rokka, majd a szövőszék mellett, és szőttek színes 
álmokat vászonba! Vajon akad-e utód? A  választ könnyen megadhatjuk: erre ma már 
nincs szükség. Ahogy eltűntek községünkből a bogárhátú házak, velük együtt a nép 
szívét, lelkét őrző bútordarabok (szökröny, lóca, tálas, virágos ágy, szövőszék stb.), 
ugyanígy tűnik el a gyönyörű népviselet is. Pedig akár egy múzeumi kiállításnak is 
díszére válnának!

Bármennyire megváltozott az élet, a múlt értékei nem vesznek el, hanem meg
becsülésre találnak. így került sor arra is, hogy községünk gazdag népművészetének 
és jellegzetes bútorainak otthont találjunk. Bizonyítja ez az utókornak, hogy dolgoz
tak, alkottak őseink, amíg eljutottak a mához. A  tanács és a község áldozatkészségé
ből, a fáradhatatlan gyűjtőmunka eredményeként megszületett a mi kis falunk mú
zeuma. A  helyiség nem nagy, az érték azonban, amelyet ott őriznek, annál nagyobb!

Mit jelent nekünk ez a kis helyiség? A  ma élő szülők, nagyszülők gyermekkorát 
felelevenítő, ünnepi hangulatú tiszta szoba ez, szokásos almaillatával. A  régitől csu
pán abban különbözik, hogy az élő személyeket bábuk helyettesítik benne. Az érdek
lődőt itt csodálatos látvány fogadja. Mintha a tarka mező minden virága képviselve 
lenne. A  szoba bal oldalán faragott menyasszonyi ládában gyönyörködhetünk. A  múlt 
század elejéről való: színe az eredeti tölgyfa. Mértani formák díszítik. Egy-egy motí
vum kidomborítására növényi festéket használtak, amely ma is jól tartja színét. Ér
dekessége, hogy teteje a koporsó fedeléhez hasonló, a részek pedig faszeggel vannak 
egymáshoz erősítve. Nagy kincset rejtett magában. Ebben tartotta a menyasszony
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gazdag kelengyéjét: 15 -20  szoknyáját, ugyanannyi ingét, kötényét, lepedőjét, törül
közőjét. A  láda házilag készült, és 2-3 gazdát is kiszolgált.

A  láda mellett oldalt a fogas látható egy szép subával (háljiná). Ügyes szűcs
munka. Tiszta gyapjúból készült. Megmaradt eredeti színében. Díszítésére ollózott 
piros és fekete mintákat varrtak. Itt-ott csillogó gyönggyel is találkozunk. A  suba mel
lett két bot is van. Gazdájuk régen a síré. Somfából készült bunkósbot, amelyet a bí
rói háznál deresre húzáskor ütlegnek használtak. Ilyen volt a legények sétabotja is,, 
amelyet akkor használtak, ha a szomszéd községbe kérőbe vagy mulatni mentek.

A  láda felett faragott tartón csodálatos díszítésű vőfélykendőt pillantunk meg. 
Piros és fekete színek harmóniája uralkodik el rajta. Fürge ujjak mesteri munkája.

Tovább haladva tarka virágokkal festett díszes ágyhoz érünk. Kora 72 év. D í
szítése még jól látható. Szép munka, amelyen nem a faragás, hanem a festés, a színek 
harmóniája a fontos és érdekes. Menyasszonyi ajándék volt. Rajta színes szőttes terítő. 
A  színekkel gazdagon díszített szőttes párnák csodálatos befejezést nyújtanak az elénk 
táruló képnek. Elgondolkozunk azon, hogy mikor, milyen körülmények között készít
hették az itt összehalmozott értéket? Hajnaltól késő éjszakáig dolgoztak bizony, ötös 
petróleumlámpánál! . . .

Az ágy előtt az öreganyó ül. Előtte a rokka. Ölében egy madzag, amellyel a böl
csőben mellette fekvő kicsit ringatja. Ez volt a nagyanyák dolga. A kis bölcső kézzel 
faragott. Oldalán lyukak. Ezeken keresztül vezetett madzaggal kötötték le a párná
val betakart csecsemőt. A  mezőre is ebben vitték a gyermeket. A  bölcsőt a kocsi ol
dalára kötötték fel, hogy csúszó-mászó állat ne férhessen hozzá. A  nagyanyót köznapi 
öltözetben látjuk. Fehér hímzésű (vitánye) ingben, bekötött fejjel, csipkés szélű szok
nyában és kötényben, ahogy az öregekhez illett. Minden ruhadarab rajta kézimunka.

Az ablakhoz érünk. Függönynek híre sem volt. Ha szükségesnek tartották, ab
roszt akasztottak az ablakra. A két ablak között a tükör látható. Kerete egyszerű, 
sima alkotás, amely jól beleillik a szoba hangulatába. Olyan ház nem volt, hogy 
tükör ne lett volna benne. Az ünnepi öltözködés e nélkül lehetetlen. A fejdísz elhelye
zése, a szoknyák berakása, az arc szépítése előtte történt. Ha a menyasszonyt búcsúz
tatták (mindig dallal), búcsúztatni illett őt a tükörtől is:

„Itt maradt a sok virág és a tükör,
Előtte fogsz ezután öltözködni.”

A  tükör mellett kétoldalt színes gyertya ég. Szentelt gyertyák. Csak a haldokló be
tegnél használták őket: meggyújtva a kezébe adták, hogy világosságban költözzék el 
a másvilágra. Alul a falusi nép legkedvesebb könyvét, a kalendáriumot látjuk. A ked
velt könyv -  az újságolvasás mellett -  ma is kielégíti az idősebb nemzedék igényeit. 
Van benne mese, dal, vers, leírás, tanács, minden, ami az idősebbeket leköti, érdekli.

A  szoba közepén az ifjú házaspárt látjuk a húsvéti misére felkészülve. Feleség a 
férj oldalán a kisgyermekkel. Itt a csodálatos öltözet ragadja meg figyelmünket, bár
melyik alakot vesszük is szemügyre.

A férfi lábán régi típusú, sallangős csizma. Nadrágja színes virággal hímzett 
fekete bársony. Kissé hasonlít a múlt századbeli huszárnadrághoz. Az ing supliká- 
zott, legjobban feketével, a többi színekkel szegényesen tarkázott. Az ing eleje fehér 
hímzéssel és színes gombbal díszített. A  mellény, a kabát karcsú formájával mesteri 
alkotás, a helyi népi szabó kiváló ízlését, alkotásvágyát dicséri.

A  feleség külön látványosság. Minden ruhadarabja értékes munka. Öltözetének 
összhangja csodálatos. A  fejdísztől a harisnyáig mindent maguk készítettek. A  fejet 
kemény papírból összeállított konty (kongya) díszítette. Erre színes bársony vagy 
szőttes anyagot húztak. Mindezt körül különböző színű gyöngyözött virágok ékesítik^
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A  homlokot fekete színű anyag választja el a fej díszes részétől (ornoda). Ez jó 
keretbe foglalja az arcot. A  homlokon lévő fekete csíkot néhány csillogókkal ékes 
dísztű teszi érdekessé. A fejdísz befejezését sokszínű pántlikafüzér adja. Az ing fi
nom, ízléses alkotás. Az azsúrozás mellett a fekete uralkodó színen kívül kevesebb 
vonással más színt is látunk rajta. Díszítő formái: különböző madárformák, levelek, 
apró virágok. Az inget a szoknyától arany és ezüst szállal szőtt öv választja el. A  
szoknya alapanyaga vászon. A  rajta lévő hosszú vagy körkörös színes hímzést bele
ékelt tükröcskék csillogtatják. Pompázatos ragyogás mindenütt! A  kötény is remek
mű. Anyaga selyem, telehímezve piros rózsákkal. A  lábon hímzett gyapjúharisnya és 
tutyi. Ez volt az ünnepi öltözet.

Az indulásra kész kis fiún különösnek találjuk, hogy szoknyába öltöztették. Igen. 
A  Pécs környéki bosnyák gyerekek szoknyában jártak még 2-3. osztályos korukban is. 
A  leányokétól abban különbözött öltözetük, hogy a fiúk báránybőr bundás sapkát, a 
leányok kendőt hordtak. A  fiúk szoknyája díszes, akár a hímzett női ing. A  kis kö
tényke rásimult a tarkán hímzett szoknyára. Lábukon télen bocskort viseltek.

Egy lépéssel tovább haladva a szobában, a sarokpadot és az asztalt látjuk. Az 
asztal egyszerű készítmény. Alul a lábakat keresztösszekötő tartja. Terebélyes, nagy 
asztal, nagy család számára készült. (A szokás az volt, hogy a gyerek nem ülhetett az 
asztalhoz, a fiú csak akkor, ha már kaszált, a leány, ha már markot szedett). Az asz
talon szőttes terítő. Régi darab az is. A  múlt század emléke. Szabálytalan sorrendben 
egy cseréptálba helyezve ott látható rajta a húsvéti ünnepek jellegzetessége, az írott 
tojás. Egymás mellett a Szentírás és a község 20 éves története. A  sarokban a falon 
a szövőszék felett egy szúette hangszer függ. Köznyelven tamburicának hívják. Gaz
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dája valamikor a helyi zenekar vezetője volt. Hangszerén csak egyetlen húr maradt. 
Milyen szomorúan hangzik, ha megszólaltatjuk! Pedig a mai öregek elmondása szerint 
nagyon sok talpalávalót zengett valaha! Mellette az óra, sétálója elfáradt, pihen, 
csak kézlegyintésre lendül egyet-kettőt, azután ismét elnyugszik. A  két tárgyat egy
mástól dísztányér választja el. Bár haszontalan jószág, mégis megbecsüljük, mert, 
mint igazi tartozék, belekívánkozik a szoba légkörébe.

A  falat köröskörül szabályosan elhelyezett díszes tányérok koszorúzzák, maguk 
közé zárva egy-egy üvegre festett szentképet. (Isten anyja, Szent Flórián, Szent Kata
lin, Mária mennybemenetele.) Ki-ki azokat helyezte házába, akikhez nagyobb biza
lommal fordult. Tőlük búcsúzott, ha munkába indult, hozzájuk fordult, ha hazatért, 
tőlük várta a földi segítséget is. Mivel más megoldás nem volt, tőlük várta mindenki 
sorsának jobbra fordulását. Ilyen képeket ma a házaknál már csak ritkán találunk.

Az itt látható pad szintén régi bútor. 1870-ben készült. Nászajándék volt. A  hát
térben néhány csecseskorsó teremt új hangulatot. A  siklósi és a mohácsi gelencsérek 
alkotásai: fekete, sárga és tarka színekben. Valamikor nélkülözhetetlen edény volt a 
háztartásban. Belőle töltötték az üdítő vizet az egyszerű ebédnél. Mennyi jót nyújtott 
a fáradt embernek, ha az aratáskor lepihent a tikkasztó hőség elől a fa árnyékába! 
A  falusi lakás teljességéhez tartozik a tálas. Ez is nászajándék volt 1881-ben. Alsó 
részén a fogasokon tarka kancsók csüngnek. Inkább szobadísznek, mint fűszertartó
nak használták őket. Felső részén tarka színekben tányérok sorakoznak, mintegy be
tetőzve a szobasarok színvilágát. Milyen szép és megható a szobának ez a része! És 
minden az egyszerű nép jó ízlésére és művészi érzékére vall.

Szemben, a másik sarokban, a szövőszék áll. Készült 1872-ben. Gazdája nemrég 
halt meg. Örökségül múzeumunkra hagyta kedves munkaeszközét. Egyszerű faragású, 
dísz csak itt-ott van rajta. Mennyi ünnepi szoknya, ing, gatya stb. került le róla, amely 
hírnevet és elismerést szerzett mesterének! Most egy megkezdett darab várja, hogy 
új gazdája végre befejezze. Minden ruhadarabon a legváltozatosabb motívumokkal 
találkozunk. Még véletlenül sem találunk két egyformát. Ez a nép gazdag képzelő
erejének ékes bizonyítéka! Az új darabon a régi és az újabb motívumok igen ízléses, 
változatos elhelyezésével találkozunk.
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Visszaérkezünk az ajtóhoz. A  falon szenteltvíztartó függ rózsafüzérrel. Ez is a 
múlt emléke.

Búcsúzóban még egyszer visszanézünk a szobára. Azután behunyjuk szemünket 
egy pillanatra, mintha az itt látott sok szépséget abba belezárva el akarnánk vinni 
örök útravalóul. Még egyet szippantunk a szobácska múltat idéző almaillatából is. 
Az itt szívott levegő arra lelkesít bennünket, hogy mindazt megmentsük az utókor 
számára, ami még megmenthető abból a sok értékből, amit a nép tehetsége, alkotó
kedve a küzdelmes múltban a maga hasznára és gyönyörűségére megalkotott. Aki a 
mi népviseleti szobánk tárgyain túl a messzeségbe tud tekinteni, megérti a kis szoba 
tanítását: a boldogabb, emberibb jövőt munkálja mindenki, aki az emberi tehetség 
és a nemes emberi munka megbecsülésére, az értékek tiszteletére tanít.
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M Ü LLER  G É Z A

SZŐ KÉD  TÖ RTÉN ETE A XVIII. SZÁZAD V É G É IG

A  szőkédi néphagyomány úgy tartja, hogy a falu régebben nem a mai helyen, 
hanem attól K-re, az egerági határszélen levő Pusztora dűlőben állott. Ezt látszik 
igazolni Györffy Györgynek az Árpád-kori viszonyokat bemutató térképe1 és Káldy- 
Nagy Gyulának a török defterekhez csatolt térképe is.2 Mindkettő a pataktól K-re 
tünteti föl a községet. A  török utáni újratelepülésről vall az egyik dűlő neve is: Ku- 
tyistya, Hausplatz. A  bosnyák és a német elnevezés házhelyet jelent. Hogy mégsem 
ide épült a falu, azt az egerági plébánia közbelépésének tulajdonítják, mert különben 
a szőkédiek a németi templomba jártak volna.

A  Pécs és Villány közt vonaton utazók szemébe tűnik, hogy Szőkéd meredek 
domboldalra épült. É-ról szűk völgy vezet be a faluba. Ez a Dóla. Úgy tudják a „régi 
öregök” , hogy ide menekültek a tatárok vagy törökök elől, mert ez sűrű bozótos te
rület volt. Egy másik változat szerint ez a rész volt a leghasznavehetetlenebb, amelyet 
nem tudtak volna másképp megművelni, azért építettek ide.

Szőkéd neve először 1181-ben szerepel III. Béla király oklevelében a szomszé
dos Szeles (ma: Pécsudvard) határjárásában. Az említett oklevél szerint Pogány és 
Szőkéd között -  feltehetően a mai Szőkéd határában -  még egy falu feküdt. Az oklevél 
Uloz (,01asz’)-nak írja.3 Neve után, akárcsak a szomszédos Németi, királyi telepítés, 
és vallonok lakhatták. A  továbbiakban nem hallunk erről az Olaszról. Talán a tatár
járás alatt pusztult el.

Az említett oklevél Szőkédet kétszer is4 Scuched alakban írja. A  korabeli he
lyesírást figyelembe véve a legideálisabb olvasata „Szükéd” . Sajnos, 1542-ig nincs 
több hiteles adat a faluról, így, az egyetlen előfordulás alapján nem mondhatunk biz
tosat a falu nevéről. A  későbbi adatok olvasása azonban a mai névvel egyezik. Ezek 
szerint Szőkéd nevét a Szőke személynévből kaphatta, amely a ,blond’ melléknévből 
lett. A  szó végén lévő d  kicsinyítő, illetve helynévképző.

1330-ból van adatunk a falu határában lévő Tele gér létezéséről (ma malom és a 
szomszédos rét neve). Tanúskodó nemesek nevében szerepel: „Petrus de T eleger.” 5

Az 1332-35 közti pápai tizedlajstromok szerint Szőkéden nincs templom, de 
Pogányban és Udvardon van. A  szőkédiek feltehetően a közelebbi Pogányhoz tar
toztak.

1 G y ö r f f y  G y ö r g y :  A z  Á r p á d - k o r i  M a g y a ro rs z á g  tö r té n e t i  f ö ld r a jz a  I. k . B p . 1 9 6 3 .
2 K á ld y -N a g y  G y u la :  B a ra n y a  m e g y e  X V I .  s z á z a d i a d ó ö s s z e írá s a i.  1 9 6 0 .
3 G y ö r f f y  i. m . 3 5 2 .  1.
4 G y ö r f f y  i. m . 3 9 2 ,  3 9 7 - 3 9 8 .  1.
6  G y ö r f f y  i .  m . 3 9 5 .  1.
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Németh Béla kézirata említ még oklevelet Szőkéd nevével kapcsolatban, de ezek 
bizonytalanul azonosíthatók csak, másrészt nem állt módunkban őket ellenőrizni.

1 542-ben a tizedjegyzék említi Szőkédet két portával a pécsi püspök birtokaként, 
amelynek jövedelmét az föl is vette. A  falu nevét ekkor Zewked alakban írták.6 Né
hány év múlva, 1554-ben már a törökök adóztatták.7 Ez ún. fejadó volt, rendkívüli 
adó a szultán hadjárataira. A felnőtt férfilakosságra fejenként ötven akcsét róttak 
ki. (Egy juh ára kb. 17 akcse). Ez magában nem volt sok. Az adózás különböző nemei 
sújtották azonban a lakosságot. A  török földesúr, a szpáhi, csak ideiglenesen, bizony
talan időre kapta birtokát a szultántól, ezért igyekezett azt minél jobban kifosztani. 
A  jövővel nem számolt. A  defterdár Szőkét-nek írta a falu nevét, amely ekkor a mo
hácsi szandzsák pécsi náhiéjébe tartozott. Tizenhat, név szerint is fölsorolt adózója 
a következő volt: Molnár Lukács, Fóris András, Fóris Dienös, Kozma Balázs, Kozma 
István, Mészáros István, Ferenc Miklós, Molnár Lőrinc, Bálind kovács, Tód Pál, Pap 
Máti, Tód István, Hirvát István, Bucsus(?) Tomás, Mérő Máti, Diák Benedik. A  
falu 1565/66-ban ismét szerepel a fejadódefterben tizenkilenc házzal. 1582-ben már 
a pécsi szandzsák pécsi náhiéjébe tartozott. 19 lakott és egy elhagyott házból állt a 
falu. Ekkor ún. építéspénzeket szedtek be. Ez a rendkívüli adó házanként egy grus-ra 
( = 4 0  akcse) rúgott.8

Ebből a századból, (1559-ből), Németh Béla említ még egy adatot: „Horváth 
Mihály Herukovcz Szigetvár tisztje jutalmul kapta a királytól Mezei Mihály és Péter, 
valamint Osteczi Horváth magvaszakadtával Mezes (Meszes), Zekedi (Szőkéd), Pe
recbe, Wydotcb, Neukes nevű helyeket Baranya és Kőrös megyében.” 9 Ez a helység
név azonban nem azonosítható megnyugtatóan Szőkéddel, mert esetleg Szegedi 
helységgel azonos (ma Szigeti puszta Kacsóta határában).

A  következő században is fel-feltűnik a falu neve a történelem lapjain néhány 
szűk adattal. 1633-ban Vinkovics Benedek névleges pécsi püspök tiltakozik javainak 
bitorlói ellen. E  javak közt van Szőkéd is, amelyet a tiltakozási okmány értelmében 
Balogh, más néven Borbély György bírt.10 1686-ban a község a török alóli felszaba
dulását Zrínyi Ádámnak köszönheti.11 A  falu az 1696. évi dicalis adólajstrom szerint 
kincstári birtok volt. Ekkori adófizetői: Szofolics Tamás, Sztipanovics Martin, Geor
gies Pál, Mátiacs (Mátyás) Joan, Bosnyák Mihael, Sztipanovics Mátó, Hegedűs And
rás. Birtokállományuk állott 3 igásjószágból, 5 köböl bevetett szántóból, egy kapás 
szőlőből, egy akó borból (pozsonyi mértékben). „E z  a falu, amennyiben közepes 
termelékenységű, bár erdeje csak tűzifát ad, ezért 3/4-nyire emelkedett a hiány, na
gyobb réthiányban szenved, ezt is 3//,-nyivel kellett kiegészíteni (,) a lemérséklést 
1/2 jobbágynyira kellett emelni, ennek alapján l/o4 portarésznyit tett ki.” 12 Ezek sze
rint csökkentették valamelyest a jobbágyok telek utáni terheit. Tudomásunk szerint 
ekkor mutatható ki először, hogy a falu lakossága gyökeresen megváltozott, két név 
kivételével bosnyák. Ezek az emberek a török elnyomás elől menekültek a Balkánról 
a birodalom olyan vidékére, ahol valamivel jobb viszonyokat találtak.

1700-ban a király Batthyány Ádámnak adományozta a falut. így kerül Szőkéd a 
németbólyi uradalomhoz13, és tartozik oda 1848-ig, a Puszta pedig 1942 elejéig. Az

6 O L . C o n sc r. D ie . T o m . III. 1 5 4 2 .
7 K á ld y -N a g y  i. m .
8 K á ld y -N a g y  i. m .
9 N é m e th  B é la :  S z ig e tv á r  tö r té n e te  2 7 5 .  1. ( K r is z t ic s  u tá n )
10 K o l le r ,  J o s e p h u s :  H is to r ia  e p isc o p a tu s  Q u in q u e e c c le s io ru m  I - V I I .  P o so n ii, P e s th in i,  

1 7 8 2 - 1 8 1 2 .  V I I .  8 .  (N é m e th  B . k é z ira ta  u tá n ) .
11 N a g y  G y ö r g y  L á sz ló  1 6 8 6 .  é v i  r e lá c ió já b a n  í r ja  (O L . f .  9 2 5 : 5 3 ) .
12 O L . C o n sc r. D ie . T o m . II I . 1 6 9 6 .  ( K r is z t ic s  u tá n )
13 B m . L . N é m e th  B é la :  B a ra n y a  m . h e ly n e v e i  II I . k . 8 0 0 .  sz . a la t t .

g Baranyai Művelődés 121



1701. április 23-i felvétel szerint Szükid falu „16  jobbágy lakosa rk. vallásé horváti 
Nevük vegyes, van Horváth, Bosnyák, Varga nevű. (Van) 8 fiú és 5 leánygyermek.. 
Birtokállomány: 16 népes telek, ló nincs, 14 ökör, 17 tehén, 19 borjú, 42 sertés, 40 
méhkas, 16 kapás szőlő, 32 hold szántó.” 14 Ez az adat rávilágít a lakosság akkori fog
lalkozására, életmódjára, amely szerint ökrökkel szántottak, az állatokat legeltethet
ték, makkoltathatták, mert azon a kevés szántón alig termelhettek a kenyérgabona 
mellett még takarmányt is. Kétszáz évvel később is hasonlóképpen történt. Fontos 
volt a megélhetés szempontjából a szőlőművelés és a méhészkedés. A  méz mindig nagy 
értéket jelentett.

1709-ből is értékes adatunk van. Batthyány Ádámné jószágigazgatója összeírást 
készített a birtok állapotáról. A  Rákóczi-szabadságharc erre a területre is kiterjedt. 
1704-ben a császáriak segítségére siettek a rácoknak nevezett horvátok, akik vandál 
módon feldúlták a környéket. A consriptio a következőket tartalmazza Szőkédre vo
natkozóan: „Ebben a faluban totth jobbagyak és két magyar lakik és ell pusztult vala 
az ráczoktól, minden marhájokat ell hajtották, azuta is két eke barmot szerzettek 12 
ökrét tavai és mégh az ráczok ellőt ell futottak vala, két holnapig lakot az faluban 
senki, egy tyúk fiák sem maradót, mind ell fogták az ráczok. Búza tizedet adtak az 
üdin Cub: 2Y2. Török búzát cub: 2V4. Az idin alkalmas vetéseket tettek Hege(d)ös 
János, Hegdös Samu, Bosnyák Pávo, Csordás Ilia, Brevanecz Máto, Pávo Vukovics, 
Szabiár Luko, Stipán Bosnyák. Ezek laknak most ebben az faluban, az többi ell 
ment.” 15 Ha a családneveket összehasonlítjuk az 1696-os, valamint az 1767-es össze
írásokkal, kiderül, hogy a korábbi lakosok egy része 1709 után visszatért. A  kontinui
tás néhány családnál, pl. Mátyás, Sztepánovics, a jelenig követhető.

A gazdasági állapot 1701-hez viszonyítva erősen visszaesett, lévén a lakosság is 
félannyi. Nincs szó szőlőművelésről, méhészkedésről. Állataikat legeltették. Erre vall 
a Csordás Ilia név . Említés történik a kukoricatermelésről is.

A  XVIII. sz. második feléből fennmaradt értékes dokumentumok az 1767. és. 
1775. évi úrbéri összeírások.16 1767-ben 29 földdel rendelkező jobbágycsalád és 6 há
zas zsellér lakott Szőkéden. Ez utóbbiak évi egy forint adót tartoztak fizetni, és 18 
nap gyalogrobottal szolgálták Batthyány grófot, akinek a birtokán éltek. A földdel 
rendelkezők zömét azok teszik ki, akik 10-23/32 telekrésznyít bírtak (19 család), két 
családnak volt egész telke, és csak egy bírt ennél többet. A  vagyonosabb családok: 
Káplár (nyilván Kablár) Józó (1 egész 4/32 telek), Mátkovics Józó (31/32), Nicola 
Bosnyák (31/32), Bunyevácz Gyúró (26/32).

Néhány évvel későbbi összeírás arról tanúskodik, hogy a birtokosok számának 
változatlanul maradásával egyidejűleg növekedhetett a megművelt földterület, mert 
emelkedett a több földdel rendelkezők száma.

A  birtokok alakulása 1767 és 1775 között:
I775:ben az egész teleknél többel rendelkezők a következők voltak: Bosnyák 

Mikola, Bunyavácz Pávó, Kablár Mátó, Mátkovics Józsa, Szrimácz Petár, Vukovics 
Gyura.
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14 O L . U . e t  C  F a sc  3 6 .  N o . 4 8 .  F ö l.  2 2 - 2 3 .  ( K r is z t ic s  u tá n )
15 D r .  G a la m b o s  F e re n c  b a r i  p a p  tu la jd o n á b a n .
16 B m . L . S z ő k é d i c o n sc r. 1 7 6 7 .  és 1 7 7 5 .
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Ezek az összeírások mutatják, hogy ekkor már a falu lakosságának döntő több
sége bosnyák. Négy magyar család is lakott a faluban: három Máttyás (pl. Máttyás 
Gyurka, Máttyás Istók) és egy Geczi vagy Géczi nevezetű. Megemlítjük, hogy Mátyás 
nevű család ma is él a Szőkéden, Géczi pedig Egerágon van. 1775-ben az alábbi nevű 
családok laktak Szőkéden (egyik-másik név több családot is takar): Blaskovics, Bos
nyák (2), Boszics, Boszovácz, Bunyevácz (2), Geczi, Gyurics (2) Jakobsevics, Joná- 
szics, Kablár (3), Mátkovics, Máttyás(3), Mimicsics, Soinovics (2), Szrimácz (5), 
Steranovics (3), Sztefotics (3), Verbanovics, Vukovics. Ezek leszármazottai még ma 
is, de legalább is a közelmúltban még a faluban éltek.

Az 1784-87-es népszámlálás ad még részletes képet Szőkéd lakosságáról: 5 5 ház
ban 62 család lakik. A  347 főt kitevő népességből 162 nő, 185 férfi. A  férfiak közül 
80 kötött házasságot, 66 pedig 17 évnél fiatalabb. A népszámlálás terminológiája sze
rint a férfiak közül 50 paraszt, 23 zsellér, 1 polgár és 4 egyéb.17 Az adatokból minden
esetre kiolvasható a lakosság számának gyarapodása, a zsellérek számának növeke
dése. A  nagycsalád létezése is igazoltnak látszik.

v  A z  e ls ő  m a g y a ro rs z á g i  n é p s z á m lá lá s  1 7 8 4 - 1 7 8 7 .  K S H  K i a d ó  1 9 6 1 .  1 4 - 1 6 .  la p .



D R. V A R G H A  K Á R O L Y

LTCKL G Y Ö R G Y  PÉCS E L F E L E JT E T T  N A G Y  K A R N A G YA  
ÉS Z EN ESZER ZŐ JE

Szomorúan kell megállapítanunk, hogy Pécs és Baranya szinte teljesen elfelejtet
te Lickl Györgyöt, a kiváló zenészt és jeles zeneszerzőt, aki 36 munkás esztendejét 
fordította Pécs zenei életének szolgálatára. Emlékét csupán egy miniatűr szobor és 
egy aranybetűs márványtábla hirdeti a belvárosi ált. iskola zenetermében. Most, ami
kor szülőfaluja boldogan ünnepli nagy fiát, nekünk, a késői utódoknak is illik őt 
megtisztelni a megemlékezés virágaival.

Lickl György 1769. április n-én Korneuburgban (Bécstől kb. 15 km-nyire) szü
letett. A  korán elárvult gyemeket 9 éves korában -  szép hangja lévén -  fölvették a 
tempolmi énekkarba. Hangszerek mellett itt orgonálást is tanult. 13 éves korában 
már önálló orgonista. 1785-ben Bécsben találjuk, ahol Albrechtsberger és Haydn ok
tatják a zeneelméletre. Megélhetését mesterei úgy segítették, hogy neves családokhoz 
ajánlották zongoratanárnak. Hamarosan kiváló orgonistaként emlegetik, és a hírne
ves Joseph Eybler mellett és Joseph Haydn után ő lesz a lipótvárosi karmelita-temp
lom orgonistája. Már ekkor termékeny egyházi és világi zeneszerző. Sok zongoramű
vet, kantátát, kamarazenét és a Schikander-színház számára több operát, valamint 
kísérő-zenét írt. Nevesebb művei: Varázsnyíl; Faust élete, tette és pokolraszállása; 
A  krakkói testvér; Astaroth, a csábító; Az orgonajátékos; A  durchmarsch; A  Brigitta- 
napi búcsú stb.

1804-ben előkelő megbízást kapott: Mária Terézia emlékére kellett misét kom
ponálnia. A  császár a miséért egy igen értékes, drágakövekkel díszített gyűrűvel aján
dékozta meg. Egy másik miséje, amelyet herceg Eszteházy Miklós felkérésére írt, az 
élvonalbeli zeneszerzők sorába emelte. Róma, majd újra Bécs életének további ál
lomásai.

1 806-ban meghalt Novotni György, a pécsi székesegyház karnagya. Az állásra a 
székesegyház káptalanja pályázatot hirdetett. Többek között Lickl is jelentkezett. Pá
lyázatának alátámasztására arra hivatkozott, hogy ereje teljében lévő férfi, aki Bécs
ben és Rómában is hasonló karnagyi állást töltött be, feladatainak mindenkor kivá
lóan megfelelt, és több hangszeren mesterien játszik.

A  püspöki káptalan megbízásából Koller nagyprépost, a kitűnő történettudós vet
te fel a kapcsolatot Lickllel. A  megegyezés létrejött, és Lickl 1807-ben el is foglalta új 
állását.

Pécsi működése a székesegyház zene- és énekkarának művészi magas fokra való 
fejlesztését eredményezte. Pécs városa ezen a téren hamarosan országos hírnévnek ör-
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A Lickl-emlék (Bartalits műve)

vcndett. Lickl zenekarába igyekezett szerződtetni a legjobb zenészeket. Witt János, a 
kiváló hegedűs egyik híressége volt a zenekarnak, saját növendékei közül pedig 
Schmidt Péter vált távolabbi körben is ismertté.

Pécsi éveiben sokat foglalkozott tanítványaival, ének- és zenekarával, és töb
bet komponált is. Művei a Haydn-iskola stílusát mutatják sok egyéni színnel, lele
ménnyel. Szakírók állapították meg műveiről, hogy méltán sorolhatók az európai nagy 
templomokban gyakran előadásra kerülő jeles klasszikus egyházi zeneművek közé. 
Pécs városán kívül is nagy hírnévnek örvendett, zenei tekintélynek számított. Ezt iga
zolja az is, hogy művei alapján a Pozsonyi Egyházzenei Egyesület tiszteletbeli tagjai 
sorába emelte.

Lickl családi élete példás és áldozatos volt. Első két feleségét eltemette, har
madik felesége túlélte őt. Az apa tehetsége, munkaerkölcse egyik gyermekéből sem 
hiányzott. Első fia, a Bécsben 1801-bcn született György is zenei pályán aratott szép 
sikereket. Második fiát, az ugyancsak Bécsben, 1803-ban született Károlyt is kiváló 
zongorista- és zeneszerzőként ismerték meg. Érdeklődése a világi, az opera-zenéhez 
vonzotta. Ilyen műveiből több nyomtatásban is megjelent. Leánya Júlia, és negyedik 
fia, János már Pécsett születtek. Júlia jeles énekesnő, János is kiváló muzsikus és egy
ben Pécs város főjegyzője lett.

Licklt a maga kora és az utókor is nemcsak jeles muzsikusnak, példamutató 
apának, hanem embertársait szerető, mélyen érző, segítő szándékú embernek is tisz
telte. Halála után is még több mint 100 évig hirdette egy általa létrehozott intézmény 
a mások gondját enyhíteni szándékozó Lickl nemes szívét. 181 i-ben a káptalan hozzá
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járulásával -  és ez nagyon jellemző haladó, szociális gondolkodására -  megalapította 
a székesegyházi zenészek és énekesek özvegyeinek és árváinak nyugdíj-egyesületét. 
(Ez az egyesület 1945-ig állt fönn és töltötte be az alapító elképzelései szerinti nemes 
hivatását.)

Lickl György 75 éves korában, 1843. május 12-én halálozott el Pécsett. Hálás 
tisztelőinek áldozatkészségéből díszes síremléket emeltek neki az egykori budai kül
városi temetőben. Az emlékművet 1852. május 12-ćn leplezték le. Az emlékmű Bar- 
talicsnak, a híres pécsi szobrásznak alkotása, amely budafai kőből készült, a rajta al
kalmazott feliratos tábla pedig goricai márványból. Az alkotás alapzatával együtt kb. 
5 m magas volt, és jeles művészettel utalt a nagy zenészre. Az ábrázolás főalakja az 
obeliszk hatásos domborművében álló Lickl György maga. Az emlékmű leleplezési 
ünnepségének szónoka szerint a főalak barátságos arcvonásai Lickl „jól eltalált kép
mását” mutatják. (Számunkra azért fontos ez a közlés, mert eddigi ismereteink sze
rint Lickl György arcképe másutt nem maradt reánk.) A neves zenésznek és zeneszer
zőnek eredeti síremlékét nem mutathatjuk meg az utókornak. A régi temető felszámo
lásakor -  nem törődve már érdemeivel, nem gondolva nevével -  ledöntötték a sírem
léket. Darabjait ott kereshetjük valahol a Széchenyi téren, amelynek rendezésénél 
a köveket felhasználták. Az emlékműnek -  bár rongált állapotban -  van azonban még 
egy gipsz-másolata, az azóta megszűnt Pécsi Dalárda tulajdonaként az egyesület egy
kori próbatermében, amely a mai belvárosi ált. iskola zeneterme.

Ezek a sorok csak néhány virágot szeretnének pótolni Lickl György elfelejtett 
sírján. Üdvözletét kívánnak vinni Kornenburgba, a jeles zenész és ember szülőfalu
jába, amely nagy fia születésének 200 éves évfordulóját büszkeséggel ünnepelte. Mon
dani szeretnének azonban soraink a zene kutatóinak, művelődéstörténetünk munká
sainak is valamit, mégpedig azt: nagyon sok a teendő, sietnünk kell régi értékeink 
megmentésével, mert egykori jeleseink nyomát -  még a legnagyobbakét is -  belepi 
az idő pora. Minden síremléknél maradandóbban hálát kell nevelnünk az utókorba 
azok iránt, akik a szépség szolgálatában, alkotó tevékenységben és mások megsegíté
sében gazdag élet után távoztak körünkből, akiknek alkotásai azonban most is meg
szépíthetik, gazdagíthatják életünket.
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IG M Á N D Y  H E G Y E SSY  G É Z A

DOMOLOS PUSZTA M ÚLTJÁBÓ L

(Emlékek, mondák, szájhagyományok, történetek és írásos adatok)
Domolos puszta Zsibót községhez (1950 óta Baranya m.) tartozik és 7 km-re 

fekszik Szigetvártól ÉK-re. A környék kies, dombos vidék. É-ról és K-ről a Zselic 
utolsó erdőnyúlványai, D-ről a Dráva síksága, Ny-ról a zsibót-mozsgói szőlőhegy ha
tárolják. Azon az útvonalon fekszik, amelyet talán évezredeken át használtak a Balkán 
felől jövő és a Ny-ra vándorló vagy a Nyugattal kereskedelmet űző népek. A  rómaiak 
főközlekedési útvonala volt ez Pécs és Szombathely között. Ezen az úton vonultak 
több mint 1 1/2 évezreddel ezelőtt a keleti gótok is. A  törökök ugyancsak ezen az úton 
jártak Pécsről Szigetvárra és Kanizsára. A  tőzsérek erre hajtották tízezerszámra a déli 
végek felől a vágóállatokat Kanizsa átvevő állomáson át Bécsújhelyre, Bécsbe vagy 
Grazba.

Az út Eszék felől jövet Pécsen át a Mecsek alján vezetett, majd Szentlőrinc táján 
kétfelé vált. Az É-i útrész a helesfai dombok alján, Nagyváty északi, Nyugotszenter- 
zsébet déli területét követve Domolos pusztán, Szilváson át Szigetvártól É-ra torkol
lott a mai útvonalba. A  jelenlegi pécs-szigetvári út abban az időben Nagyvátynál és 
a községen át egyesült az É-i úttal. Peterd-Botyka-Szigetvár mocsaras területén a 
törökök által épített dorong út már jórészt elsüllyedt. A  jelenlegi útvonalat a Bach-kor- 
szak idejében építették.

A  régi út mentét a csárdák, kocsmák, az apró szőlők és présházak tarkították. 
Jó pihenőhelyei voltak ezek egykor a vándoroknak, az állathajcsároknak, és egyben 
búvóhelyei a betyároknak. Az épületek jórészt máig is állnak, csak a hivatásuk vál
tozott meg. A  szilvási csárda ma szövetkezeti bolt és italmérés, az erzsébeti, a sepsi, 
a pipagyújtói pálinkafőző, a domolosi ma lakóház, a kispeterdi pedig erdészlak. Múlt
jukat az itt-ott még a korcsmához tartozó pincék és a szájhagyomány őrzik.

1953. okt. 24-én silót ásó munkások (udvarom mellett) egy teljesen ép női csont
vázra bukkantak. A  csontváz mellett fülbevalók, nyakék és karperecek voltak. Értékes 
leletnek tartottam. A  Pécsi Janus Pannonius Múzeum igazgatója, dr. Dombay János 
megállapította, hogy a keleti gótok temették ide elhunyt fejedelem-asszonyukat. A  
csontvázat az átadott ékszerekkel együtt a Pécsi Janus Pannonius Múzeumba szállítot
ták. Az ásás közben eltűnt néhány ékszer később előkerült. A  lelet sok idegen tudós 
érdeklődését is felkeltette. Domolos puszta neve a régészetben ismertté vált. (L. a 
Janus Pannonius Múzem Évkönyvét.)

Németh Béla adatai szerint (L.: Szigetvár története) a római korban „Danales”  
néven itt kisebb település, vagy katonai őrállomás volt.
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A  puszta D -N y-i végén folyó Zsibót patak hídjától a főút 500 m hosszan több 
méter magas töltésből áll, amely a mocsaras részt áthidalja. Ezt a monda római 
útnak tartja. A  töltés alapját képező nagy kőkockákat még az 1930-as években, az út 
átépítése alkalmával is találtak. Zsibót a régi iratok és a szájhagyomány szerint Árpád
kori település. Sibolt háZanépével elhagyta a botykapeterdi telephelyét, és áttelepe
dett a Zsibót patak két oldalára. Ma már csak a patak Ny-i partja lakott. A  település 
neve népnyelven „Domolics” .

A  puszta első ismert birtokosa 1403-ban a gordovai „Fancs”  (Fancsi) nemzetség 
őse, Ferenc, aki Szt. László király várának „castellanusa” (várnagy) volt. Ez a vár a 
monda szerint a Szigetvártól 12 km-re É-ra fekvő Szentlászló község határában volt. 
A  vár lehetett azonban a Sveti-Ladislav slavóniai község határában fekvő vár is, mert 
a castellanus késői utódai közül Ferenc fia, László, szlavóniai bán volt, akinek uno
kája, Ferenc, ismét castellanusa lett Szt. László király régi várának.

Ez a család birtokolta évszázadokon át Domolost, amíg az 1600-as években fiú
ágában ki nem halt. Az utolsó leányt, Margitot 16 18-ban vette nőül sankóházi Sankó 
Gáspár, -  unokáját, Juditot pedig 1677-ben Rumy László. A  késői utódok, a származá
si vonal alapján még az 1814 évben folyó tabuláris perben is követelték Domolos pusz
ta birtokát.

A  vidékről a török hódoltság idejéből maradtak mondák, szájhagyományok, ame
lyeket talán érdemes megmentenünk a feledéstől, sőt érdemes kutatnunk, mi az igaz
ság róluk.

A  zsibóti temető helyén, amely a főútvonal menti magaslaton fekszik, állítólag 
török őrállomás volt. A  hidegvölgyi dűlőben „Szentkúti források”  néven ismert for
rásokat összefogták, és vizüket a még ma is látható helyen, hársfa háncsból készült 
csövön vezették ki. Innen vitték -  a hagyomány szerint -  a jó ivóvizet Szigetvárra. 
Amikor id. Vermes György e sorok íróját gyermekkorában elvitte a tulajdonát képe
ző területre, mindent megmutatott és elmagyarázott neki. Közölte, hogy a családjá
ban élő szájhagyomány szerint a törökök később a forrásvizet Szigetvárra is elvezet
ték. Vermes György és elődei is Turbékban laktak, és sok régi emléket őriztek. Az 
összefogott források vizét kisebb halastóba vezették. A  tó vizenyős helye ma is meg
van.

A turbéki szőlőben áll a Horváth György féle öreg présház. Az 1900-as évek 
elején Kiss Antal tulajdonába került, később ennek ugyancsak Antal nevű fia birto
kába, aki édesanyjától hallotta, hogy a présház hosszanti pincéjének végén lévő kút- 
szerű mélyedésben emberi csontokat, cseréptálakat és korsót találtak. A  leleteket an
nak idején a budapesti múzeumba küldték. A  szájhagyomány szerint ennek a présház
nak pincéjébe zárták a törökök a magyar foglyokat. A pincének még oldalágai is 
vannak.

Az aranyborjú mondája még ma is él a környéken. A  törökök kitakarodásukkor 
aranytárgyaikat borjú formába öntötték, és azt valahol Szigctvár-Domolos között elás
ták. Sokan keresték ezt a kincset. Egyszer egy ökörrel szántó ember Domolos puszta 
közelében ekéjével és a két hátsó ökrével együtt egy üregbe szakadt. Miután kiásták 
őket onnan, az aranyborjú helyett az üregben csak csontokat és jelentéktelen tárgya
kat találtak. Az üreg török vagy római sír lehetett.

Az 1900-as évek elején egy többtagú török bizottság kért itt kutatásokra enge
délyt. Konstantinápolyból hozott régi térképek alapján keresték fel a török emlék
helyeket. Kérdezték őket az aranyborjú mondájáról. „Hallottunk róla, de nem hisz- 
szük”  -  volt a válasz. Lehet, hogy ők is a kincset keresték.

A  falvak és puszták földjeit a környéken Szigetvár eleste után mintegy 150 évig 
a török birtokolta. A  kitakarodása utáni időből származó latin és magyar nyelven fel
vett jegyzőkönyv igazolja, hogy tanúk kihallgatása alapján állapították meg az egy
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kori tulajdonosokat. Az egyik tanú így vallott: „Öregapám hallotta az öregapjától, aki 
határjáró katona volt, hogy stb.”  A  tanúk utódai közül még a Háttá, Tímár stb. csa
lád ma is itt él. Igmándy János, Igmándy Sámuel szigeti kapitány fia, már határozot
tabb vallomást tett. A  birtokok mégis a „fölséges császár”  tulajdonába kerültek, „ca- 
merális”  birtokká lettek. A  császár ezen jogtalan foglalásai indították meg a végnél
küli pereket, követeléseket, az erőszakos foglalásokat, elajándékozásokat és az eladá
sokat. Végül, az 1800-as évek elején minden elrendeződött, és a nyugalom a birtoklás 
tekintetében helyreállott. 1747-től 1789-ben bekövetkezett haláláig Hoitsy Mihály 
volt a birtokosa Domolos és Farkasfa pusztáknak.

Az 1848-49 évi szabadságharc hadműveletei ezt a vidéket kevésbé érintették. 
A  Dráván átszivárgó kisebb egységeket a helyi nemzetőrök űzték vissza vagy fog
ták el. Sokan állottak be innen is honvédnek, és vitézkedtek a különböző harctere
ken. Hegyessy Kálmán, mint honvédőrnagy zsászlóaljával a barcsi hídfő védelmében 
különösen kitűnt. Később mint bujdosó honvéd Igmándy Károly boldogasszonyfai 
gazdaságában kocsis, mező- és erdőőrként dolgozott. Évek múltán kapott csak kegyel
met.

A  vidék a múlt században virágzó betyárvilág színhelye volt. A  12 éves olaszor
szági katonai szolgálat szökevényei, a bűncselekményeik elkövetése miatt menekülő 
pásztorlegények csoportjai veszélyeztették itt is a közbiztonságot, vagy akkori hivata
los nevén a „közbátorságot” . Abban az időben a Balatontól a Dráváig húzódó kisebb- 
nagyobb pusztákkal, magánosán álló akiokkal és karámokkal teletűzdelt mezők 
és az erdők jó védelmet és biztos ellátást nyújtottak a betyároknak. A  puszták lakói
nak és a legeltető pásztoroknak nagy része egy húron pendült a betyárokkal. A  „hírős”  
bandák közül Patkó Pistáék (Bandiék) is járták a környéket.

A  „kontár” bandák közül elhíresült Savanyú Józsi és Gelencsér Pista bandája. 
Sok útonállás, rablás és véres cselekedet fűződik nevükhöz. Az 1867. évi kiegyezés 
után tervszerűen folyt a betyárüldözés. Ebben a Bach-korszakból még itt maradt 
osztrák zsandárok és a vadász katonák is részt vettek.

Savanyú Józsi bandájával együtt kereket oldott. Áttette székhelyét Szlavóniába, 
Trezovác könyékére. Itt már csak Gelencsér Pista bandája maradt, de ez is megunta 
hamarosan a betyáréletet. Saromfai Jóska, a banda egyik tagja, szeretője közvetíté
sével megkérdezte Hegyessy János főbírót, számíthat-e kegyelemre, ha közreadja 
Gelencsér bandáját. Biztató ígéretet kapott. A  dencsházi pap fényes nappal történt ki
rablása után Szlavónia felé tartott a banda. A  pandúrok azonban elállták útjukat. A  
betyárok éhesen és fáradtan érkeztek vissza a dencsházai erdőben lévő rejtekhelyük
re. Nyugovóra tértek. Soromfai elérkezettnek látta az időt a banda közreadására. 
Értesítette a főbírót, aki 2 pandúrral, lóháton, kezében egy nádpálcával a megje
lölt helyen találkozott Soromfaival, majd meglepte az alvó betyárokat, és a kiáltásá
ra elősiető 2 pandúr segítségével 3 betyárt elfogott. A  negyedik betyár elugrott.

A főbíró kitüntetést, Soromfai kegyelmet kapott. A  3 betyárt bevitték a kapos
vári vármegyeház sötét tömlöcébe. Elnyerték méltó büntetésüket.

Soromfai hosszú éveken át Szigetváron lakott a régi Hosszú utca környékén. 
Hallgatag ember lett. Csak az öreg főbírónak és később annak fiának mondott el egy- 
egy betyártörténetet. Kézzel faragott lőporszaruját is neki ajándékozta. Egyenes tar- 
tású, szikár ember volt. Ha néha végigment Szigetvár utcáin, mindig a régi betyár 
viseletébe öltözött: zsinóros mellény vagy dolmány, szedett fehér bő gatya, rámás 
csizma, széles karimájú, csúcsos kanászkalap. Kezében a kis bctyárbalta, szájában a 
makra pipa volt. Mi, gyerekek, egymás között „nyugdíjas”  betyárnak tituláltuk. Vén- 
ségére mezőőr lett. A  múlt század végén halt meg. Vele kihalt a környék utolsó igazi 
betyára.

Az 1930-as években 72 darab, a betyárvilágról szóló régi iratot adtam át Gönczi

129



■ Ferenc akkori kaposvári tanfelügyelőnek. Ezek segítségével írta meg a somogyi be
tyárvilágot ismertető könyvét.

A  Zsibót községhez tartozó Turbék búcsú járóhely templomának oltára alatt 
vannak eltemetve az ostrom idejében elhunyt Szulejmán szultán szíve és belső részei. 
A Turbék pusztán álló régi Vermes kúria folyosójáról nyíló ajtón át bejutunk a sok 
száz hektoliter bor befogadására alkalmas pincébe. Itt tárolták egykor a zsibót-turbéki 
sók kis szőlő után járó tizedet. A  pincét ma is használják.

A  Domolos pusztai Hegyessy „udvarház” már az 1740-es években állt. Négy la
kószoba, nyílt tűzhelyű konyha, boltíves folyosók vannak benne, eredetileg zsúptető 
fedi. Innen írja levelét 1749-ben Hoitsy Mihály a Pécsett tartózkodó feleségének: „A  
hársfa, melyet együtt ültettünk házunk végébe, szépen megeredt.”  A  hársfa 3 m átmé
rőjű fél törzse ma is él. 4 új törzset hajtott. Gyökerei a ház pincéjében megkapasz
kodtak. A  házat az 1834 évi márc. i-én kelt terv szerint Johann Fichtner pécsi épí
tész mester alakította át cseréptetősre, 5 szobásra. Erre azért volt szükség, mert He
gyessy Ádámnak 10 gyermeke volt. Napjainkig már csak az alsó folyosó boltíve 
maradt meg. Az 1860-as években az épület a szigetvári járás főbírájának hivatalául 
szolgált. A főbíró a heti 2 piaci napon Szigetváron működött, egyéb napokon egy es
küdt, Hamulyák János helyettesítette. A  8 pandúr közül 4 állandóan Domoloson la
kott. Hegyessy János főbíró Szigetváron 1867-ben adta ki rendeletét a lesüllyedt er
kölcsi élet megfékezésére. „Attól kell félni -  írta akkor - ,  hogy az Úristen haragjában 
elsüllyeszti a várost” . Az erkölcstelen életet élő és tekergő, hétfőn nem dolgozó mes- 
terlegényeket nyilvános megbotozással, az erkölcstelen „fehércselédeket”  nyilvános 
megseprűzéssel fenyegeti. Ez jelentette akkor a járási közigazgatást.

A  domolosi ház nevezetességei közé tartozott a könyv- és irattár. Földmunkák 
alkalmával előkerült fegyverekből, pénzekből és egyéb tárgyakból is gazdag gyűjte
mény volt itt. A  folyosó falát nemzedékek vadásztrófeái díszítették. A  könyvek na
gyobb részt jogi és törvénykönyvek, kézzel írt vagy nyomtatott országgyűlési naplók 
voltak. Akadtak bőven az 1600-1700-as évekből való Methaphisika, Geometria köny
vek, Enciklopédiák, Lexikonok, történelmi, földrajzi, gazdasági, orvosi, állatorvosi 
művek, de nem hiányzott a szépirodalom sem.

Az irattár főleg a puszta és a környék múltját tárgyaló iratokból állott. Mindezek 
maradványai ma múzeumok és magángyűjtők birtokaiban vannak. Az irattár marad
ványait és régi családi vonatkozású leveleit a Pécsi Állami Lelvéltár „A  Hegyessy- 
,család levéltára”  címen tulajdonként őrzi. A  ház 1944-45-ben hadikórház volt. Ak
kor semmisült meg a könyv- és irattár nagyobb része. Szétszóródott a ház értékes régi 
berendezése is. Ma már csak egy szőlőleveles XVI. Lajos korabeli és empire kályha, 
meg az egyszerű főbírói íróasztal emlélkeztet a múltra.

Hegyessy János főbíró, egyetemi hallgató korában az 1832-36-i pozsonyi ország- 
gyűlésen Simonyi Ernő képviselő jurátusaként volt jelen. Egy padban ült Kossuth
tal. Az 1872-es év végén levelet írt Simonyinak. Arra kérte, döntse el a közte és bará
tai között támadt vitát, mert ő jól emlékezik, hogy Kossuthnak már fiatal korában is 
gyér hajzata volt, később pedig parókát viselt. Kossuth Torinóból válaszolt. A  vá
lasz így olvasható a ma is meglévő levél hátlapján: „Igaz, hogy vendéghajat viselek, 
mégis tisztel az egész világ.”  *

A  puszta régi épülete közül már csak a régi korcsmaépület -  jelenleg Illés Géza 
lakóháza -  áll.

A kápolnát a pécsi káptalan által kiadott és meglévő alapító levél szerint az 
1750-es években Hoitsy Mihály emelte. A  kápolna mennyezetén Dorfmeisternek az 
1780-as évekből származó festménye volt, amely Szt. György lovagot ágaskodó fe
hér lován ülve ábrázolta, amint hosszú lándzsájával leszúrja az ellene támadó sár
kányt. A század elején a kápolna tornyát egy nagy vihar ledöntötte, a mennyezet be
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szakadt, a festmény megsemmisült. A  kápolna régi berendezése 1945-ig megvolt. Ma 
már csak az oltár, a harang, az ajtó és ablakkeretek eredetiek. Megmaradt épségben 
a Velencében 1724-ben nyomtatott misekönyv („Missale Romanum” ). A  kápolna ma 
családi sírbolt. Torony helyett a tetején harangláb látható.

Nevezetes volt egykoron a Mária napi domolosi búcsú. Az egyházi szertartások 
után a kápolna melletti hársfasoron megkezdődött a „leányvásár” . A  környékbeli 
falvak lakói festői népviseletben, feldíszített szekereiken ládákba rakott kelengyé
jükkel együtt hozták eladó leányaikat a vásárra. A  leányok sorokba álltak, mögöttük 
a szülők, előttük a vagyoni helyzetüket tükröző kelengye volt kiterítve. A házasulandó 
legények így válogattak közöttük. Később a duhaj mulatozás közben meg-megfor- 
dult kezükben a fokos, megvillant a somogyi bicska. Felgyülemlett tartozásaikat fi
zették meg egymásnak. Volt ebben a verekedésben virtus is, féltékenység, vagy elke
seredés a leánykérés sikertelensége miatt. Az érdekes népszokás még az 1930-as évek
ben is ősi formájában élt. Változott alakjában csak a II. világháborút követő években 
szűnt meg.

Ha visszaemlékezem a környék festői népviseletére, reád is gondolok, öreg Bece- 
fai Panni, és feleségemre, mert azzal a népviselettel, amely a tiétek volt, az 1888. évi 
pécsi kiállításon a „legszebb népviselet”  első díját nyertétek. Azóta már az is örökre 
eltűnt -  azzal a fényképpel együtt, amely rólatok a kiállításon készült és amelyet én 
sokáig őriztem. Eltűnt a menyecskék pártás fejdísze, a leányok sok ágba font haja, 
a bikla, a keményre vasalt alsószoknya, a bokorugrós selyem szoknya is. Varkocs- 
ba font hajat már régen nem viselnek az öreg „pógárok” sem. A  nyári viselet már 
nem a zsinóros fekete mellény, vagy a vállpántos piros pruszlik, a térdig érő fehér bő, 
vagy a bokáig érő „görbe gatya” . Télen sincs már ködmen, dolmány és szűk magyar 
csizmanadrág, amely alatt a bóha is „réva” (sírva) járt. Nem kérdezik egymástól már 
a járó-kelők: „K e ’ há mén?” Egyedülálló szokásaikat és viseletűket a pásztorok 
sem őrzik. Hogy a gulyás (csordás), a kanász vagy a juhász volt-e közöttük az „el
sőbb” , azt rendszerint az döntötte el, hogy melyik tudta a másik fejét jobban meg
lékelni. A  faragás művészetében azonban alig volt köztük különbség. Három kraj- 
cáros bicskájukkal egyforma ügyesen végezték az őrzésükre bízott állatokon, de néha 
még az embereken is műtéteiket. Hova lettél, öreg batykai híres botfaragó Bagó bá
tyánk? Olyan kedvesen tudtad ajánlani munkádat megvételre! Hova lettek a fog
húzó kovácsok, az érvágók, a csont- vagy piócaáruló és gyógyfüvet árusító füves embe
rek? Eltűntek a kuruzsló, a betegre vagy a sokat síró gyerekre „ráolvasó” javasasszo
nyok, sőt a mai gőzfürdők dörzsölőinek méltó elődei, a „kenő”  asszonyok is.

Rég elporladtak már csontjai a hagyományos receptek szerint fűből-fából min
denre jó orvosságot főző tekintetes asszonyoknak is, akik jótékony patikusai és orvosai 
voltak a betegeknek. A  múlté már mindez. Ügy eltűntek, mint a piros kupakos svéd 
gyújtó, amelyet a nadrágján csiholt ki a pipás ember. Még legtöbbet őriztek meg a 
régi népszokásokból a falusi lakodalmak, de ma már a „száz vendéges lakzi”  is csak 
egy napig tart.

Elmondottam egy magyar pusztának és környékének mondáit, szájhagyomá
nyait, és mindazt, amit eseménydús életem 8 és fél évtizedében ott láttam, hallottam. 
Azoktól hallottam, akik jórészt szemlélői vagy cselekvői voltak egyes eseményeknek, 
akik elődeik elbeszéléseit és hagyományait híven megőrizték. Tudom, hogy a mondá
kat és szájhagyományokat a századok elkoptatják, az elbeszélők szépítik, nagyítják, 
vagy ferdítik, de a lényeget, az igazságot elhomályosítani nem tudják. Érzem, hogy 
ezek az ̂ emlékek hosszú életem sok más emlékével, velem együtt nyomtalanul a sírba 
szállnának. Az utóbbi időben azt tapasztaltam, hogy a mondák és szájhagyományok az 
új nemzedéket is érdeklik. Szolgáljanak az elmondottak nekik is, a tudománynak 
is biztos alapul a további kutatáshoz! Legyenek hűséges őrei, szorgalmas teremtői 
értékeinknek, biztosítsák azoknak fennmaradását időtlen időkig!
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K A K A S ISTVÁN

R ÉSZLET  A  K Ö K É N Y I D ÉLSZLÁ V  (BOSNYÁK) NÉPSZOKÁSO K 
G Y Ű JT EM ÉN YÉBŐ L

A Z  E L JE G Y Z É S  (ZAPO JKI)

Az eljegyzést rövid ideig tartó udvarlás előzi meg. A  kislánnyal való megbeszé
lés és a leány szüleinek történt bejelentés után a fiú elmegy a leány szüleinek lakásá
ra. A  szülők a fiút szívesen fogadják, és behívják a tiszta-szobába (u sobu). A  legény 
ott beszél a leány szüleivel, megkérdezi a szülőket, adják-e a leányukat, vagy sem. 
A  szülők természetesen adják, mert ellenkező esetben a fiú látogatására már nem is 
kerülne sor. Amikor a leány szülei „igent” mondtak, megkezdődik az előzetes meg
beszélés a leány szülei és a fiú között. Megállapodnak az eljegyzés napjában, valamint 
abban az összegben, amelyet a fiú az eljegyzés napján az „alku” -ban ad a leánynak. 
A  megegyezést követően a leány átmegy a másik szobába, és egy szép kendőt, a jegy
kendőt (šamija) hozza a fiúnak. Ezt viszi haza, és vele bizonyítja szüleinek, hogy a 
leány hozzámegy.

A  fiú látogatása után két-három nappal a legény édesanyja, ha van testvére, ak
kor az is, valamint keresztapja, felkeresi a leány szüleit. Ez a leánykérő (u prositbu). 
A szülőktől megkérdezik, adják-e a lányukat vagy sem. A  beleegyezés után végle
gesen megállapodnak az eljegyzés napjában, valamint az „alku” -ban fizetendő ösz- 
szegben. Lényegében azokat beszélik meg véglegesen, amit a fiú a leány szüleivel lá
togatásakor már megtárgyalt.

Ezután a fiú és a leány még egy-két hétig jár együtt. Ezalatt veszik meg a jegy- 
és kísérőgyűrűt, amelyeket azonnal viselni kezdenek. Ekkor már megkezdődik az el
jegyzésre való készülődés. Az eljegyzést megelőző napon már nagy a sürgés-forgás a 
menyasszony házánál. Sütnek-főznek, disznót vágnak, süteményt készítenek, jó fű
szeres töltött káposztát főznek, hogy a nagyszámú vendégsereg nagyokat tudjon inni. 
Az eljegyzés napján, úgy estefelé, mielőtt a legény elindul a lányhoz, elbúcsúzik le
génytársaitól. A  lakásához sereglett barátokat kissé szokatlan módon vendégeli meg. 
Nem hívja be őket a lakásba, hanem kiad nekik egy főtt elsősonkát (piece), lapockát 
és megfelelő mennyiségű bort. A  barátok ezt nagy rivalgással fogadják, és azon hely
ben elfogyasztják. Az evéshez kést, villát nem használnak. Kézzel, körömmel, foggal, 
-  ki, ahogy éri -  esznek. Közben nagyokat isznak a kiadott üvegekből. Amikor a 
vidámság már elérte a tetőfokát, a legény elindul az eljegyzésre. Közeli hozzátartozói 
kísérik. Tetemes mennyiség bort, pálinkát visznek magukkal, hogy az úton „ki ne 
száradjanak” . Közben a menyasszonyt otthon elbújtatják a másik szobába. Amikor a 
vőlegény a házba ér, a menyasszonyt már nem találja. Megkezdődik az „alku”  a meny-
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asszonyért. A  vőlegény megkérdi: „Mennyit ér a leány?” Igen nagy összeget monda
nak. Űjabb és újabb ajánlatok következnek, majd a szülők megkapják a leányért járó 
összeget. Ez az összeg általában két-háromezer forint között mozog. Ezen az össze
gen veszik meg a menyasszonynak a fehér esküvői ruhát, a cipőt, a mirtuszkoszorút. 
A  leány szülei erre az alkalomra külön asztalterítőt készítenek. Az asztalterítő sima, 
fehér, horgolt csipkékkel díszített. Az „alku”  megkezdése előtt a vőlegény az asztal 
közepére egy szép, nagy piros almát tesz. E  mellé teszi a pénzt. Ez azt jelenti: az 
egyezség megköttetett. A  vőlegény a feltételt betartotta, jöhet a menyasszony. Előbb 
azonban meg kell tréfálni a vőlegényt. Hívásra a másik szobából nem a menyasszony, 
hanem más- és más fiatalasszony jön elő. Mindegyik menyecske megjelenésekor meg
kérdezik a fiút:

-  Ez az?
-  Nem, ez nem az!
-  Milyen emberek maguk? Egyik sem az, hiszen már kettőt idehoztunk, és ma

guk még mindig válogatnak?
-  Módunkban áll válogatni, amíg az igazi nem jön, hiszen megvettük!
Nagy vidámság közepette ismétlődik meg ugyanez két-három esetben. Végül meg

szólal a vőlegény:
-  Kérem a menyasszonyomat, mert hiszen én nem menyecskét vettem! Erre a 

menyasszony kijön a szobából. A  vendégek és a vőlegény nagy tapssal fogadják. Ne
vetnek, kiabálnak, örülnek, hogy végre megjött. A  vőlegény hozzátartozói azonban 
tudni szeretnék, milyen „portékát”  vett a vőlegény. Nem süket-e, nem sántít-e, nincs-e 
rejtett hibája? Ezért járatják a szobában, fülébe kiabálnak, csipkedik, hogy tud-e 
sikítani, esetleg nem néma-e. Amikor meggyőződtek, hogy semmi baja sincs, elenge
dik. A  menyasszony most asztalhoz megy, összefogja az asztalterítőt, és a pénzzel, az 
almával együtt elviszi a másik szobába. Közben terítenek a vacsorához, jó  kiadós 
a vacsora: disznótoros, húsleves, sütemények, bor, pálinka. A  vacsora alatt megkez
di a menyasszony sajátkezűleg hímzett zsebkendőinek kiosztását. A  legdíszesebbeket 
először a vőlegény és annak szülei kapják. Minden vendég kap egyet, még a legki
sebb gyerek is, mert a menyasszony előzőleg pontosan tudta, hányán lesznek ezen a 
vacsorán. Az anyós és após egy-egy szépen hímzett inget (opletyak) is kap. A  vő
legényt a zsebkendő átadásakor csókolja meg nyilvánosan először a menyasszony. A  
vőlegény után annak édesanyja következik. Amikor a zsebkendőt az édesanyának 
átadta, azt mondja:

-  Mától fogva édesanyámnak szólítom!
(Od danaste mi mama)

Ezután az após kerül sorra. Annak is ezt mondja:
-  Mától fogva édesapámnak szólítom!

(Od danaste mi apa).
Ezek után -  hasonló megjegyzéssel -  a közeli rokonok kapják meg a zsebkendőt. 

A  menyasszonynak a rokonok 100-200 forintot adnak. A  zsebkendő kiosztását követő 
víg mulatozás reggelig, sokszor másnap délig is eltart. Ettől a naptól fogva a vőlegény 
estétől-reggelig a menyasszonynál tartózkodik. Ez a próbaházasság. Ez alatt az idő 
alatt -  a házasság napjáig -  dől el, hogy a fiatalok egymáshoz valók-e vagy sem. Ha 
nem alkalmas a menyasszony a házasságra, vissza kell adnia az „alku” -ban kapott 
pénzt. Ha a legény mutatkozik alkalmatlannak, a leány áll el tőle, de nem ad vissza 
semmit. Megtörténik, hogy a legény egyéb ok miatt szeretne visszalépni a házasságtól, 
de a leánynak tetszik és szereti. Ilyen esetben sem ad vissza semmit a leány, csak 
azért, hogy a legényt megtarthassa magának. Amennyiben együtt maradnak a próba
házasság ideje alatt, a vőlegény este elmegy a menyasszonyhoz és reggel jön el tőle. így 
van ez az esküvő napjának elérkezéséig.
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