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Kalapis Zoltán 

EGY KISEBBSÉGI TÖRTÉNÉSZ HALÁLÁRA 

Cschák Kálmán (1927-2003) 

A történetírás tárgyát az évszázadok során - a görögök és a rómaiak óta -
legalább kétféleképp értelmeztek. A z ideális, a szépítő megfogalmazást Cicero 
foglalta szavakba: „ A történelem az idők tanúja, az igazság fényessége, az em
lékezés élete, az élet tanítónője, a régmúlt idők hírnöke." 

A rideg gyakorlatról, a győztesek történelemfelfogásáról, a „római béké"-
ról Tacitus már így írt: elhurcolni, gyilkolni, rabolni - hazug néven ezt 
mondják birodalomnak, és ahol pusztaságot teremtenek, békének." 

A győztesek mindig és minden korban meg vannak győződve arról, hogy a 
történelem velük kezdődik, előttük semmi sem volt, vagy ha mégis lehetetlen 
az ilyen leegyszerűsítés, akkor jön a múlt átértékelése, a história átírása. 

A z évszázadok és az évezredek során erre számtalan példát találhatunk: a 
nyertes vagy elegánsan átszabta, vagy csak éppen összefércelte a históriát. 



A közelmúltban, hatvan evvel ezelőtt, valami hasonló történt (ki tudja, há
nyadszor) ezen a mi tájunkon is, s tartott Ići évszázadon át. A kisebbségek 
esetében ez az átfogalmazás már korábban megkezdődött, csaknem kilencven 
évvel ezelőtt: ők arra ítéltettek, hogy feledjék múltjukat, történelemkönyvük 
kitépett lapjai helyére új, másfajta oldalak kerültek. 

Nos, egy ilyen „átírós", új igazságokat megfogalmazó és érvényesítő kor
szakban született, élt és alkotott egy kisebbségi magyar történcttudós, Csehák 
Kálmán (Csóka, 1927. január 16.-Újvidék, 2003. október 31.) 

Kisebbségiként jött ugyan a világra, de a szocializmus gyermeke lett, azzal 
a megszorítással, hogy minoritásától szabadulni nem tudott: hol előnyként, 
hol hátrányként viselte. Ez a két fonál foglalta keretbe életét a kezdetektől az 
utolsó pillanatig. 

( A z egyházi anyakönyv szerint 14-én, az állami anyakönyv szerint pedig 
16-án született. A családi hagyomány az eltérést azzal magyarázza, hogy a 
szerb új év első napján látta meg a napvilágot, azaz munkaszüneti napon, s 
így a bejegyzés megkésett. A z első osztályokat szerbül fejezte be, mivel neve 
alapján szláv származásúnak minősítették, holott magyar elődei a Dunántúlról 
érkeztek Csókára a X V I I I . és a X I X . század fordulóján: Tolna megyéből, a 
Szekszárd közeli, a Duna mellékága melletti településről, Faddról. A problé
ma kapcsán maga Csehák is írja egy helyütt, hogy „nem az döntött a nemzeti 
hovatartozásról, hogy ki minek vallja magát, hanem azt a családnevek alapján 
az összeírok határozták meg". Egy másik helyen közli, hogy az itteni magyar
ság a „névclemzést" a legnagyobb sérelemként tartotta számon, „hiszen emiatt 
a magyar gyermekeknek csak egyharmada járhatott magyar iskolába".) 

A szerb iskola végül is, nem egy esetben, csupán a nyelvtanulás egyik for
mája lett, nem az clncmzctlcnítés eszköze. A magyar szellemiséget Csehák 
esetében, a család mellett, a csókái és az adai magyar közösség, az adai polgári 
iskola tanárainak és diákjainak cgynyelvűsége biztosította. A z már szinte anya
nyelvi fürdőként halott, amikor egy-két háborús évet a szegedi tanítóképzőben 
tölthetett, ahol az egyik tanára Bálint Sándor volt, a neves etnográfus, a sze
gcdi népesség és kirajzás egyik legnagyobb ismerője. Csehák szülőhelye kap
csán írta, hogy „. . . csókái népünkhöz 1800 táján Baranyából és Tolnából 
származó magyar családok . . . érkeztek". 

A második világháború után, 1947-ben, Szabadkán fejezte be a tanítókép
zőt, mivel 1945-ben mozgósították, részt vett a befejező küzdelmekben, majd 
letöltötte tényleges szolgálatát is. A z első kinevezése a székclykcvci algimná
ziumba szólt - tanítói oklevéllel általános iskolai tanár lett - , majd 1948 jú
liusában kinevezték az algimnázium és az elemi iskola egyesítésével létrejött 
általános iskola igazgatójává. 

A „fényes szelek" szárnyán huszonegy évesen lett iskolaigazgató, majd 
másfél év múltán párttag is, mivelhogy a sikeres előmenetel enélkül legtöbb
ször elképzelhetetlen volt. 

( A z akkori gyors érvényesülést azonban olykor jelentéktelen apróságok is 
befolyásolták. Még az adai polgáriban a vizes spongyával hadakozó diákok 
egyike eltalálta Horthy kormányzó arcképét, s leesve, összetört az üveg. A 



s/crb diáktárs „bűnét" Csehák magára vállalta, így az egész eset diákcsínynek 
minősült, s nem gyanús esetnek, vagy netán ellenséges cselekedetnek, amiért 
kizárás jár. A z adai szerb fiú negyvennégy után fontos tisztségeket töltött be, 
Csehák hóna alá nyúlt, s egyengette útját az új világban. A székelykevei isko
lában, a Tájékoztató Iroda határozata után megtartott értekezleten, egy ta
pasztaltabb párttag lefogta a kezét, hogy ne kérdezhessen semmit. Akkoriban 
az ilyesmit nem jó szemmel nézték, a kérdezősködők nemegyszer pórul jártak, 
és Goli ótokon találták magukat. 

Nem a véleménycsere vagy a véleménynyilvánítás korszaka volt ez, hanem 
a feltétlen hűségé, a szó nélküli engedelmességé.) 

Csehák, jó érzékkel, nem a kínálkozó politikai pályát választotta, hanem a 
szakmait - a továbbtanulást. A „társadalmi munkások"-kal egyébként is Dunát 
lehetett rekeszteni, szakemberből, értelmiségiből viszont kevés volt, különö
sen a nemzetiségiek között kellett őket lámpással keresni. 

Eredetileg a műszaki hivatás felé tájékozódott, hiszen minden gépet, min
den rádiót, minden órát szét tudott szedni és össze tudott szerelni, de tanítói 
oklevele nem tette lehetővé a beiratkozást a műszaki egyetemre. Maradt tehát 
a pedagógiai pálya: rendkívüli hallgatóként beiratkozott az Újvidéki Tanár
képző Főiskola történelem-földrajz szakára. Egyik tanára Löbl Árpád (Lőrinc 
Péter) volt, az egyetlen, hivatásosnak is mondható, vajdasági magyar történész 
a két háború között. Ó volt az, aki elősegítette pályáján is: 1956-ban diplo
máit, de már 1955-ben, „kiemelt káder"-ként munkatársa lett az Újvidéki 
Párt történet i Levéltárnak. A z archívumnak az volt a feladata, hogy felkutassa 
és összegyűjtse a munkásmozgalomra, a JKP-re és a népfelszabadító mozga
lomra vonatkozó dokumentumokat és adatokat a levéltárakban a X I X . század 
közepétől folyamatosan, hogy a begyűjtött forrásanyag alapján meg lehessen 
írni a munkásmozgalom történetét. „Ennek a levéltárnak - írta Csehák - az 
ötvenes, hatvanas években négy magyar munkatársa volt (Végh Sándor, Mir-
nics József, Mészáros Sándor és Csehák Kálmán - K. Z . megjegyzése), mert 
a X I X . század második felének és a X X . század első két évtizedének doku
mentumait, adatait legtöbb esetben magyar, részben német és sokkal kisebb 
mértékben lehetett szerb nyelven felkutatni. Ehhez pedig nyelvtudásra volt 
szükség." 

A kutatómunka mellett magánúton befejezte egyetemi tanulmányait: 1961-
ben az Újvidéki Egyetem Történelmi Tanszékén diplomáit. 1970-ben elnyerte 
a doktori fokozatot, s tudományos munkatársa lett az Újvidéki Történelmi 
Intézetnek. Értekezése az intézet induló monográfia-sorozatának első kötete 
volt, s Radnički pokret u Banatu do osnivanja Socijaldemokratske partije Ugars
ke, 1868-1890, azaz A bánáti munkásmozgalom története a Magyarországi Szo
ciáldemokrata Párt megalakulásáig 1868-1890 címmel jelent meg. 

(Egyszer elszóltam magamat, s a história itteni magyar művelőit párttör-
ténészeknek neveztem. A minősítést élénken, majdhogynem sértődötten 
visszautasította, mondván, hogy ők az újabb kor történészei. Ebben persze van 
igazság, a munkásmozgalom, a szocializmus gyakorlata és bukása elválasztha
tatlan a X I X . és a X X . századtól. Valójában arányeltolódásokról, fontossági 



sorrendekről, már-már kizárólagosságokról van itt szó, amit Csehák munkás
ságával részben cáfolt, írásaiban pedig megerősített. 

A történelemtudomány megszabott irányát vonta kétségbe, amikor monog
rafikusán feldolgozta a bácskai és a bánáti politikai küzdelmeket az 1906-
1909-cs koalíciós kormányzat idején [Političke borbe u Bačkoj i Banatu za vre-
me vladavine koalicije, 1906-1909, Novi Sad, 1987]. 

írásaiban azonban maga is elismerte, hogy „a ügyelem középpontjába a 
párttörténet és a népfelszabadító harc került. Lehetett más témákkal és ko
rábbi korokkal is foglalkozni a történelmi materializmus szellemében. Voltak 
viszont tabutémák, amelyekkel nem volt szabad foglalkozni. Ilyen volt az 
1944-45 őszén és telén a katonai közigazgatás alatt elkövetett atrocitások Bá
nátban, Bácskában és Baranyában". 

Történtek kísérletek a tilalmak hatálytalanítására: л Hideg napok című ma
gyar film bemutatója után felmerült, hogy az 1944-45-ös eseményekkel a ju
goszláv történetírásnak is illene foglalkoznia, de egy tanácskozáson leállítot
ták a kezdeményezést, a hetvenes években pedig a párt funkcionáriusai meg
akadályozták egy dokumentumkötet készítését a katonai közigazgatás levéltári 
anyagából. 

A huzavona azóta is tart. A hallgatás ugyan megtört, de a végső áttörés 
még várat magára. 

Ennyit az objektivitásról, „az igazság fényességéiről, a történelemről mint 
„az élet tanítónőjééről.) 

Csehák Kálmán pályája a szocializmus éveiben szinte töretlen. Hosszú esz
tendőkön át fontos intézmények vezetésével bízták meg: a Vajdasági Levéltár 
igazgatója volt (1971-1979), majd az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi 
Kara Történelmi Intézetének élére került (1979-1990). Ekkor az egyetemi pá
lya is megnyílt előtte, rendes egyetemi tanárrá 1985-ben nevezték ki. A kor 
szabályai szerint a szak- és tudományos intézetek vezetői tisztségeinek betöl
tésekor, a szakmai szempontok mellett, fontos, majdhogynem döntő irányelv 
volt a megbízhatóság, a nemzetiségiek esetében pedig még a lojalitás is. A 
jelölteknek, kivétel nélkül, eleget kellett tenniük ezeknek az elvárásoknak, de 
a tisztségben való megmaradás is ettől függött: a megengedett és a tilos között 
húzott határvonalat átlépni nem volt tanácsos, ha „életben" akart maradni. 
A z emberséges, a megértő, a szakmájuk követelményeit tiszteletben tartó ve
zetők gyakran vitustáncot jártak a határ szélén, olykor egy-két lépéssel át is 
lépve azt, de az óvatosság ennél többet nem engedett meg, még ha az ellenőr
zés egy levéltár esetében nem is volt oly mereven szigorú, mint, mondjuk, egy 
sajtóház esetében. 

Csehák nevéhez is fűződik, hogy a múlt század nyolcvanas éveiben, ha ne
hezen is, de lehetővé vált, hogy a történelem karon a magyar egyetemi hall
gatók két-három tantárgyat magyarul hallgassanak és ezen a nyelven vizsgáz
hassanak, a diplomamunkájukat szintén magyar nyelven írhassák és védhessék 
meg. Házon kívül befolyásos ellenzői voltak e kezdeményezésnek, így aztán 
Csehák nevét meghurcolták az egyik „ellenséges tevékenység" típusú „elem
zésiben, amely valójában a titkosszolgálat jelentéseiből állt össze. 



Történészünk a mindenes szerepét is magára vállalta, már csak azért is, 
mert nem volt más, aki szakszerűen elvégezhette volna a sajátságos kisebbségi 
tennivalókat. Ennek azonban ára volt: szétforgácsolódott, a kutatómunka ká
rát látta ennek, bár az öt könyv és 75 tudományos és szakdolgozat megjelen
tetése is tiszteletet parancsol. 

így például igen sok általános és középiskolai történelemkönyvet fordított 
szerbről magyarra - a magyar tankönyvek írása az idő tájt is nehezen ment, 
akárcsak manapság - , az idegen nyelvű és szellemű tankönyvek átültetése 
azonban kiegészült a magyar nép történelmével, s ez részben enyhítette a hiányt. 

Az Újvidéki Rádiőiskolában történclmielőadás-sorozatokat tartott, mint
egy pótolva az iskolai oktatás hiányait. Idejéből futotta arra is, hogy kritikákat 
írjon a frissen megjeleni történelmi munkákról, vagy a Forum Kiadó számára 
recenziókat készítsen a befutott kéziratokról. 

( A z utolsó ilyen jellegű munkája, с sorok írójának 2(K)2-20()3-ban megje
lent Életrajzi kalauza szakvéleményezése volt. A három kötet ezer életrajzáról 
tizenöt-húsz sűrűn gépelt oldalon mondott véleményt. A kiadóban fáradozását 
az alapos szakrecenziő mintájának tartották. Habár a kéziratról „nagyon po
zitív" véleménye volt, s megállapította azt is, hogy a „nemzeti önbecsülést is 
jól fogja szolgálni", ez. nem akadályozta meg abban, hogy tollhegyre tűzze az 
aránytalanságokat, az ismétléseket meg a durva másolási és szerzői hibákat is. 
A szerző megjegyzéseit zömmel el is fogadta.) 

Nyugdíjaztatása és a rendszerváltás után megszabadult kötöttségei alól. 
Már korábban is jól látta, bár erről, következmények nélkül, nem lehetett be
szélni, hogy a kisebbség helyzetén már azért sem lehetett enyhíteni, „mert nem 
alakulhalott ki egy olyan magyar nemzeti kulturális és tudományos tömörülés, 
szervezet, amely a magyar sorskérdésekkel foglalkozhatott volna". Amikor er
re alkalom nyílt, 1997-ben, megalakult a Vajdasági Magyar Tudományos Tár
saság, amelynek létrehozásában, alapító tagként, maga is részt vett, alelnök
ként, a társadalomtudományi osztály vezetőjeként pedig a tudományos munka 
és tudományos tanácskozások szervezőjeként jeleskedett, a társaság kiadó te
vékenységének szerkesztője, társszerkcsztójc lelt. 

Legutóbb a Rákóczi- és Deák-évfordulók kapcsán tudományos tanácsko
zást szervezeti, azzal, hogy Rákóczi-tanulmányát, az. előrehaladott betegsége 
miatt, mások olvasták fel, a Deák-lanulmányl pedig már be sem tudta fejezni -
elragadta a halál. 

Ezekben is nagy figyelmet szentelt a nemzetek és nemzeti kisebbségek vi
szonyának. Ez egyébként a vesszőparipája volt, már a kilencvenes évek lege
lején megállapította (Kilátó, 1990. április 7.): „Sajnos, rá kell döbennünk, hogy 
ezen a tájon, Délkelet-Európában, а X X . század első és utolsó évtizede között 
eltelt majd évszázadnyi idő alatt e kérdésben az. előrelépés korántsem olyan 
nagy, mint szeretnénk, vagy a közelmúltig hittük, nemegyszer hangosan, kissé 
kérkedve hangoztattuk is. 

A politika ismer kompromisszumokat, a tudomány nem. Ezért néha fel
merül bennem a kérdés, hogy az a tudományág, amelyet magam is művelek, 
teljes értékű tudomány-e", vagy pedig a napi politika szolgálója. 



A felismerés, az önkritika hangja cseng ki következő soraiból is: „Sokáig 
abban a tévhitben ringattuk magunkat, hogy a szocializmus valóban megoldja 
a nemzeti kérdést. A legújabb események erre félelmetesen rácáfolnak. A 
többségi nép sehogyan sem tudja megérteni azt az igazságot, amelyet Széche
nyi István még a reformkorban kimondott: az a nép, amely más népet, népeket 
elnyom, maga sem lehet szabad . . . A z egymás mellett élő emberek csak akkor 
működhetnek együtt, ha kölcsönösen ismerik egymás nyelvét, kultúráját, s 
tiszteletben is tartják azt. Csak ez esetben lehetnek teljesen szabadok . . ." 



Bunyik Zoltán 

A VAJDASÁGI KORMÁNY ELKÉPZELÉSEI 
A MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS 

FEJLESZTÉSÉRŐL 

A tartomány szerepét a felsőoktatásban az egyes oktatási törvényeken kí
vül a tartomány meghatározott jogköreiről szóló, ún. omnibusztörvény is sza
bályozza. A tartományi hatáskörök a következőket is jelentik: a tartomány 
felsőoktatási intézményeket is alapíthat, megállapítja, hogy biztosítva vannak-e 
azok a feltételek, amelyek elengedhetetlenek a főiskolák és a karok megnyi
tásához és működéséhez, meghatározza a főiskolák és a karok első évfolyamá
ra beiratkozott elsősök számát, alapítóként kinevezi képviselőit a főiskolák, 
karok és az egyetem igazgatási szerveibe, közigazgatási felügyeletet lát el a 
főiskolák és a karok esetében stb. 

Tekintettel a Vajdaság többnemzetűségérc, multikulturális és multikon-
fcsszionális jellegére, a tartomány szerepére utalnak a felsőoktatás fejlődése 
szempontjából a kisebbségi jogokat és szabadságokat szavatoló törvény 13., 
14. és 15. szakaszai. E szakaszok szabályozzák az anyanyelvű oktatás kérdéskörét. 

A M A G Y A R N Y E L V Ű F E L V É T E L I V I Z S G Á K B E V E Z E T É S E 
ÉS E Z E K E R E D M É N Y E I 

Mivel a hatályos szerbiai felsőoktatási törvények a magyar nyelvű, illetve 
általában a kisebbségi nyelvű felvételizést nem szabályozzák, a Tartományi 
Oktatási és Művelődési Titkárság szükségesnek tartotta egy olyan határozat 
meghozatalát, amely a beiratkozáskor azonos jogokat és esélyeket szavatol 
azoknak a felsőoktatási intézményekbe belépni szándékozó tanulóknak, akik 
középiskolai tanulmányaikat kisebbségi nyelven fejezték be. A vajdasági kor
mány ajánlatára a Vajdasági Képviselőház 2001. március 29-én határozatot 
hozott a nemzetiségi nyelven történő felvételi vizsgákról. A határozat értel
mében a felsőoktatási intézménybe (főiskolára, egyetemi karra) jelentkező ta
nulóknak választási lehetőségük van, és a beiratkozáskor feltüntethetik, hogy 
mely kisebbségi nyelven (magyar, szlovák, román vagy ruszin) óhajtanak fel
vételizni. 

A felsőoktatási intézmények kötelesek a kisebbség nyelvén is megszervezni 
a felvételi vizsgákat. Ettől a kötelességtől a Vajdasági Végrehajtó Tanács men-

Elhangzott a 2003. november 21-én Szabadkán megtartott Vajdasági Magyar Felsőoktatási 
Konferencián. 



tcsilheti az intézményeket, de csak abban а/, esetben, ha eges/ Vajdaság terü
letén nincs olyan tanár vagy munkatárs, aki értékelni tudná a felvételizők tel
jesítményét a vizsgán. A vajdasági kormány a 9 főiskola és a 13 egyetemi kar 
közül csak két szerb nyelven oktató intézményt (a mitrovicai és a kikindai 
óvónőképzőt) mentesítette a magyar nyelvű felvételi vizsga megszervezésétől. 

A z anyanyelvű felvétclizés első évében 175 leendő főiskolás és 255 leendő egye
temista felvételizett magyarul. A 2002/2003. tanévben pedig már összesen 537. 

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

FEJLESZTÉSE É R D E K É B E N 

A Tartományi Oktatási és Művelődési Titkárság több alkalommal utalt ar
ra, hogy a felsőoktatásról szóló törvényekben a kisebbségi nyelveken folyó ok
tatás nincs megfelelő módon szabályozva. A felsőoktatási intézmények ugyanis 
nem kötelesek megszervezni a kisebbségi nyelven történő oktatást. Elvileg le
hetőség van erre, de ugyanolyan feltételekkel, miniszteri engedéllyel, illetve 
önálló kari döntéssel, mint bármely más idegen nyelv esetében. 

A Titkárság előterjesztései szerint a felsőoktatási törvényekkel úgy kellene 
meghatározni a kisebbségek nyelvén folyó oktatást, hogy a főiskolák és az 
egyetemi karok kötelesek megszervezni azt minden olyan esetben, ha legalább 
20 hallgató ugyanazon évfolyamról és szakról igényli. Ha viszont ez a létszám 
20 alatt van, akkor a kar önállóan vagy más karokkal közösen köteles anya
nyelvi lektorátust alakítani az anyanyelvi szakterminológia elsajátítása érdekében. 

A Titkárság abból indult ki, hogy az általános és középiskolai törvények
ben az anyanyelvű oktatás a kisebbségek jogaiként került meghatározásra. 
Márpedig ebben az esetben az állam köteles a kisebbségek nyelvén oktató pe
dagógusok képzését is megszervezni. A hivatalos nyelvhasználatról szóló tör
vény pedig azt irányozza elő, hogy a kisebbségek nyelve használható az állami 
szervekben, a közigazgatásban és más intézményekben is. Ez esetben szintén 
az állam feladata, hogy gondoskodjon olyan szakemberek képzéséről, akik a 
kisebbségek nyelvén tudnak szóban és írásban kommunikálni. 

A Tartományi Oktatási és Művelődési Titkárság ezen elképzeléseit és ja
vaslatait mindeddig nem támogatta sem a tartományi kormányzat, sem a belg
rádi Oktatási Minisztérium. 

A Tartományi Oktatási és Művelődési Titkárság több hónapos szakmai elő
készület és politikai egyeztetés után végleges formában és elfogadható javaslat 
alakjában 2003 júniusában hivatalosan előterjesztett egy szabadkai székhelyű 
magyar nyelvű tanító- és kétszakú tanárképzést felvállaló Pedagógiai Kar ala
pítására vonatkozó javaslatot. Mindeddig nem került megvitatásra a vajdasági 
kormányban. 

A V A J D A S Á G I F E L S Ő O K T A T Á S F E J L Ő D É S É N E K S T R A T É G I Á J A 

A Vajdasági Végrehajtó Tanács 2003 szeptembere folyamán elfogadta a 
Tartományi Oktatási és Művelődési Titkárság által kidolgozott jelentést és annak 
záradékát, miszerint 2003 végéig ki kell nevezni egy bizottságot az említett stra
tégia kidolgozására. A bizottság kinevezésére november végéig sor kerül majd. 



A felsőoktatás-fejlesztési stratégia kidolgozása igen összetett feladat, mert 
a munka során több olyan fontos tényezőt is Figyelembe kell venni, amely 
nagymértékben befolyásolhatja a munkát és annak eredményét. 

A vajdasági felsőoktatási stratégiának illeszkednie kell a szerbiai felsőok
tatási reformhoz, mely a szerbiai felsőoktatási rendszert a bolognai folyamat 
mentén fel szeretné zárkóztatni az Európai Unió országaihoz. 

A Vajdaság gazdasági szempontból az ország legfejlettebb része, olyan 
adottságokkal rendelkezik, melyek alapján az. ország többi részénél gyorsab
ban át tud jutni a gazdasági átalakulás nehéz folyamatán. A Vajdaság törté
nelmileg és kulturálisan is Közép-Európa részének érzi magát, és mindezeket 
a szempontokat a felsőoktatás-fejlesztési stratégiának is tükröznie kellene. A 
stratégia kidolgozására kihatással lesz a Vajdaság pillanatnyi és az esetleg et
től eltérő jövőbeli helyzete a Szerb Köztársaság jogrendjében. 

A demográfiai adatok szerint Vajdaság lakosságának száma állandóan 
csökken, a lakosság öregszik, a születési arány a legalacsonyabbak közé tarto
zik Európában. A felsőoktatási stratégiának ezt az elemet sem szabad figyel
men kívül hagynia. Ezenkívül még számos felmérést kell készíteni, adatokat 
összegyűjteni, mint pl.: az általános és középiskolások, valamint a felsőoktatás 
hallgatóinak területi megoszlása, a tanulók nemzetiségi hovatartozása és ér
deklődése az egyes szakmák iránt, a munkaerőpiac helyzete stb. 

A V A J D A S Á G I M A G Y A R F E L S Ő O K T A T Á S I K O L L É G I U M 

Olyan helyzetben, amikor az anyanyelvű felvételi/csen túl nem tudta a Tar
tományi Oktatási és Művelődési Titkárság más lényeges pontokon is javítani 
a magyar nyelvű felsőoktatás helyzetét, a Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kol
légium kiemelt támogatásáról döntöttünk. 

A 2(X)l-ben alakult Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium célja a vaj
dasági magyar tudományos utánpótlás tervszerű nevelése. A kollégium tarto
mányi tudományos-oktatási intézményként működik, és tevékenységének 
szakmai színvonalát a szerveiben helyet foglaló akadémikusok, egyetemi taná
rok és kutatók biztosítják. 

A szakkollégium működési alapja egy ösztöndíjazási rendszer és a vele járó 
tutoriális oktatási-képzési forma. A kollégium с koncepció alapján a vajdasági 
felsőfokú tanintézmények legtehetségesebb egyetemi hallgatóit karolja fel, 
egyengeti útjukat tanulmányaik során - egy jövőképpel rendelkező, fiatal ér
telmiségi elit, elsősorban a leendő vajdasági magyar egyetemi tanári káderré
teg kialakítása érdekében. A kollégium célja a végzett kollégisták hazai karo
kon való elhelyezkedésének támogatása. Nem titkolt célja továbbá a vajdasági 
magyarság csaknem háromszoros alulrcprezentáltságának feljavítása a felső
oktatásban. 

A kollégium tutoriális képzési módszer segítségével szervezi meg az. egyéni 
foglalkozásokat a kollégista rendes tanulmányaival párhuzamosan. Emellett 
folynak az angol nyelvi és informatikai kurzusok és más sikeres közösségi 
programok kiemelkedő vendégprofesszorok részvételével. A kollégiumi kép
zés három évig tart. Jelenleg, működésének harmadik évében, 34 ösztöndíjasa 



ćs ugyanennyi lutora van. A kollégium az újvidéki Forum-ház udvari szárnyá
ban bérel irodát és előadói termet, Szabadkán pedig a helyi karok és főiskolák 
termeit használja. 

A vajdasági magyar tudományos utánpótlás tervszerű nevelésének egyik 
leghatékonyabb eszköze a Tudományos Diákköri Konferenciák szervezése, a 
diákköri munkák publikálása. A kollégium 2002 novemberében Szabadkán 
megrendezte az. I. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferenciát, 56 
részvevővel, az idén novemberben Újvidéken viszont már a másodikat, 76 
részvevővel. 

A kollégiumnak magyar nyelvű szakkönyvtára, médiatára van, infrastruk
turális háttere pedig állandó fejlesztés alatt áll. A kollégiumon belül még az 
alapítás évében, 2001-ben megalakult a Professzorok Háza, 2003-ban pedig a 
Tudósklub. A kollégium honlapján pedig mindennek virtuális változataként 
megnyílt az első Vajdasági Magyar Tudományos Web-olvasótcrem. 

A kollégium működési feltételei bizonytalanok, létalapját ideiglenes pályá
zatok útján biztosítja. Ezért fontos távlati terv egy modern kutatási-oktatási 
központ a mintegy 1500 Újvidéken tanuló magyar egyetemista, és a kb. 100 
Újvidéken élő magyar tudományos kutató, egyetemi tanár részére. Ehhez az 
Apáczai Közalapítvány segítségére is számít a kollégium. Úgy vélem, a kollé
giumnak meg kellene jelennie a Magyar Nemzeti Tanács programjaiban is, és 
erőfeszítéseket kellene tenni a további intézményesítés irányában is. 

K Á R P Á T - M E D E N C E I M A G Y A R F E L S Ő O K T A T Á S I T É R S É G 

A z 1999-ben kibocsátott, az európai oktatási miniszterek által aláírt Bo
lognai Nyilatkozat állást foglalt az. Európai Felsőoktatási Térség létrehozása 
mellett. Talán megfontolandó lenne egy Kárpát-medencei Magyar Felsőokta
tási Térség létrehozása is. Úgy vélem, a vajdasági magyar felsőoktatás igazi 
perspektívája egy Pannóniai Magyar Felsőoktatási Térség lehetne. Hisz az in
tézmények szoros kapcsolata, a tanárok és a hallgatók mobilitása, a különböző 
továbbtanulási és távoktatási rendszerek nagy hasznára válhatnának a vajda
sági magyarságnak is. Tudom, hogy a jelenlevők elkötelezett hívei és építői a 
vajdasági magyar és a magyarországi felsőoktatás szoros kapcsolatrendszeré
nek. De sajnos elválasztó falak építésére is van példa. A legutóbbi, a vajdasági 
magyar közvéleményben nagy port felvert eset az volt, amikor egy újvidéki kar 
csak 7 különbözeti vizsga árán volt hajlandó honosítani egy szegedi magyar
tanár-diplomát. 

Egy ilyen eljárás nem felel meg az EU-s követelmények szellemének. 
Ugyanis az EU Tanácsának 92/51. számú utasítása úgy fogalmaz, hogy az ál
talános elv az azonos szakirányú oklevelek automatikus elismerése, kivétele
sen azonban a helyi hatóságok kiegészítő képzést akkor kérhetnek, ha jelentős 
eltérést állapítanak meg az oktatás hossza vagy tartalma szerint. Ugyanez a 
megfogalmazás szerepel az 1997-ben az Európa Tanács keretében megkötött 
Lisszaboni Nyilatkozatban is, melyhez országunk utólag csatlakozott. 

Hogy lesz-e egy magyar-magyar bolognai folyamat a Kárpát-medencében, 
az most már csak tőlünk függ. 



Bozóki Antal 

NEMZETKÖZI KISEBBSÉGVÉDELEM 

Jogtörténeti áttekintés 

B E V E Z E T Ő 

A z ember már az ősrégi koroktól kezdve, egyénileg és kollektíván is, küz
dött méltóságának megőrzéséért és azokért a jogokért, amelyek minden em
bert egyformán megilletnek és az emberi méltóságból fakadnak. Tette ezt 
egész későbbi történelme során is, a különböző társadalmi rendszerekben, po
litikai és kulturális környezetekben. A z emberi jogok tehát annak a törekvés
nek az eredményei, hogy az ember életének és méltóságának, valamint társadal
mi-gazdasági helyzetének alapvető kérdései nem engedhetnek át az egyén(ek) 
és a hatalom, illetve az államok szuverén akaratának és döntéshozatalának. 

A z emberi jogok általánosak, elidcgcníthetetlenek, egymással összekap
csolt és egymástól függő jogok, amelyek minden emberi lényt megilletnek, mi
vel emberi lény, és amelyek az ember és az állam közötti viszonyt érintik. 

Az. emberi jogok általánossága azt jelenti, hogy ezek a jogok mindig és 
mindenhol minden emberi lényt megilletnek, kivéve a pontosan meghatáro
zott esetekben, amelyeknek összhangban kell lenniük a demokratikus társa
dalom szükségleteivel. 

A z emberi jogok keretében a kisebbségek jogainak kétféle, egy szűkebb és 
egy tágabb fogalma ismert. A kisebbségek jogai egyfelől jelenthetnek minden
féle, bármely okból hátrányos helyzetű csoportok jogait biztosító jogi normá
kat, másfelől pedig a nemzeti (vagy etnikai) kisebbségek jogait biztosító sza
bályokat. Ez utóbbi az elterjedtebb változat, amely valamely etnikai, vallási, 
nyelvi stb. kisebbségek védelmére hivatott nemzetközi jogi vagy belső jogi sza
bályokat jelöl. 

A kisebbségvédelem minden olyan esetben felmerül, ha valamely állam la
kossága etnikai, nyelvi vagy vallási szempontból összetett. A kisebbségek jo
gainak biztosításával az a cél, hogy a kisebbségekhez tartozók ugyanolyan jo
gokat élvezzenek, mint a többség, megvédjék a kisebbségeket a többség eset
leges visszaéléseitől, előmozdítsák a kisebbségekhez tartozó egyének nyelvi, 
kulturális stb. identitásának [(ön)azonosságának] megőrzését. 



A kisebbségek jogainak biztosítása érdekében megengedett a pozitív diszk
rimináció (megkülönböztetés) is. Tilos viszont bármiféle hátrányos megkülön
böztetés - egyebek között - nyelvi, vallási, nemzeti stb. hovatartozás szerint. 
Nem megengedettek továbbá az olyan intézkedések, amelyek a kisebbségek
nek a többségi nemzetbe való beolvasztását szolgálják, a kisebbségek által la
kott területek nemzeti vagy etnikai viszonyainak a kisebbség szempontjából 
hátrányos megváltoztatására irányulnak; ugyanilyen tilalom alá esik a nemzeti 
vagy etnikai kisebbséghez tartozó személyek hovatartozás miatti üldöztetése, 
életkörülményeinek megnehezítése, jogai gyakorlásában való akadályozása; az 
olyan intézkedés, amely a nemzeti és etnikai kisebbség erőszakos ki- és átte
lepítésére irányul. A kisebbségi jogok az általánosan elfogadott emberi és 
alapvető szabadságjogok szerves tartozékai, illetve „a nemzeti kisebbségek jo
gainak rendezése a legszorosabban, tartalmilag összefügg az általános emberi 
jogok érvényesülésével" (Földcsi Tamás: Emberi Jogok, Kossuth Könyvkiadó, 
1989, 166. oldal). Hosszú története van azonban annak, amíg a nemzeti (és a 
többi) kisebbségi jogok az emberi jogok tartozékaivá váltak. 

1. A kisebbségi jogok szabályozásának kezdetei 

1.1. A nemzetközi jogban a kisebbségek védelmének kezdete az 1648. évi 
wesztfáliai békeszerződése vezethető vissza, amely azonban csak a vallási ki
sebbségeket érintette. 

A kisebbségek nemzetközi és intézményes formában való külön védelme 
először az. 1815. évi bécsi kongresszuson vetődött fel, amelyen Oroszország, 
Ausztria és Poroszország, miután egymás között felosztották Lengyelországot, 
kötelezettséget vállaltak, hogy elismerik a lengyel nép bizonyos jogait, majd 
az 1878. évi berlini kongresszussá folytatódott, amelyen Törökország elismerte 
a területén élő nemzeti és vallási kisebbségek jogait, Szerbia, Románia és Crna 
Gora számára pedig függetlenségük elnyerésének feltételévé tették, hogy pol
gáraik számára - azok vallási hovatartozásától függetlenül - szavatolják a val
lási szabadságot és az egyenrangúságot. 

1.2. A magyar országgyűlés 1849. július 21-i szegedi ülésén terjesztette be 
Szemere Bertalan miniszterelnök és belügyminiszter az első magyar nemzetiségi 
törvény javaslatát. A Kossuth Lajos által elfogadott és pártfogolt javaslatol 
„a kisebb nemzetiségekről" az országgyűlés július 28-i ülésén fogadta el. 

A törvény nemcsak az első magyar nemzetiségi törvény, hanem az első 
nemzetiségi jogokat védő törvény Közép-Európában. A z első magyar nemze
tiségi törvény azonban - a forradalom bukása miatt - nem kerülhetett végre
hajtásra s így nem érte el a célját, de megmarad fontos kortörténeti dokumen
tumnak. 

1.3. Magyarországon több kisebb-nagyobb jelentőségű kísérlet után az 
1868. évi X L I V . törvénycikkben kristályosodtak ki az évtizedeken át politikai 
és fegyveres harcok középpontjában állott nemzetiségi jogok. 

A z 1868. december 6-án a magyar országgyűlés mindkét házában kihirde
tett „XLIV. törvénycikk a nemzeti egyenjogúság tárgyában" nemcsak Magyaror
szágon, hanem Közép-Európában is az első hatályos jogszabálygyűjtemény 



volt, amely a nemzetiségi jogokat egyetlen önálló törvénycikkbe összefoglalva 
az alkotmány szerves részévé tette. A jogtörténészek szerint a törvény két nagy 
magyar államférfi, dr. Eötvös József és Deák Ferenc munkája. 

A z 1868. évi X L I V . törvénycikk - amely egy rövid (három bekezdésből 
álló) prcambullumból és összesen 29 paragrafusból áll - a nemzeti egyenjo
gúság tárgyában a kor körülményeihez viszonyítva haladó és liberális kisebb
ségvédelmi megoldásokat tartalmaz, amelyek legtöbbje megtalálható a mai eu
rópai és nemzeti kisebbségvédelmi egyezményekben, illetve törvényekben is. 
Ezáltal Deák és társai nemcsak jogtörténeti dokumentumot fogalmaztak meg, 
hanem megalkották a korszerű európai kisebbségvédelem egyik fontos mér
földkövét is, amely még ma is hasznos útmutatóként szolgálhat. 

2. A Népszövetség kisebbségvédelmi rendszere 

2.1. A kisebbségi jogok intézményes nemzetközi védelmére csak az I. világhá
ború után került sor. 

Az Egyezségokmány, amellyel az első világháború után (1919. június 28-án) 
létrehozták a Nemzetek Szövetségét (Népszövetség), nem tartalmazott ki
sebbségvédelmi rendelkezéseket. A világháború után megkötött békeszerző
dések azonban rendelkeztek a kisebbségekre vonatkozó védelmi kötelezettsé
gekről, továbbá külön kisebbségvédelmi egyezmények jöttek létre, amelyekből 
az érintett államokra pozitív intézkedési kötelezettségként hárult a kisebbsé
gek védelme, a kisebbségi sajátosságok, hagyományok, jellegzetességek ápolá
sa terén. A kisebbségvédelmi szabályok megtartása felett a Nemzetek Szövet
ségének Tanácsa gyakorolt ellenőrzést. így, a Nemzetek Szövetségének égisze 
alatt, a két (világ)háhorú között létrejött egy speciális, a nemzeti kisebbségek 
védelmére vonatkozó rendszer. 

A Népszövetség által szavatolt kisebbségvédelmi rendszer tulajdonképpen 
a kisebbségek jogainak megvédésére irányuló Woodrow Wilson-íé\e javaslaton 
alapult, amelynek lényegét két pontban lehetne megfogalmazni: 

1. az emberiség magasabb rendű jogának biztosítása, még az állam szuve
renitásának bizonyos korlátozása révén is és 

2. a nemzetiségi vagy kisebbségi jog nemzetközi biztosítása, az állam részé
ről történő bármely megsértése esetén, ami a háborúk okait elhárító beavat
kozási kötelesség is egyben. A népszövetségi kisebbségi garanciális rendszer 
feladata az volt, hogy „nemzetközi biztosítékot nyújtson a szerződésekben 
meghatározott kisebbségi jogok érvényesítésére (állampolgársági egyenjogú
ság, vallásgyakorlás szabadsága, anyanyelvű oktatás, nemzeti jövedelemből va
ló részesedés stb.). A kisebbségvédelmi szavatossági rendszer az eredeti elkép
zelések szerint általános, minden országra kiterjedő érvényű lett volna". ( K ő 
vágó László: Kisebbség - nemzetiség. Kossuth Könyvkiadó, 1977, 24. oldal.) 

2.2. A Párizs környéki 1919. évi békeszerződések vonatkozó rendelkezései, 
a kiegészítő szerződések, megállapodások és egyoldalú nyilatkozatok - ame
lyek alapján kialakult az ún. versailles-i Európa, és az egyes országok kényte
lenek voltak különböző szintű és jogérvényű kisebbségvédelmi kötelezettséget 
vállalni - azonban mindössze 16 államot köteleztek: Albániát, Ausztriát, Bul-



gáriát, Csehszlovákiát, Észtországot, Finnországot (az Aaland-szigetekre vo
natkozóan), Görögországot, Irakot, Lengyelországot, Lettországot, Litvániát, 
Magyarországot, Németországot (csak Felső-Szilézia vonatkozásában), T ö 
rökországot, a Szerb-Horvát-Szlovén Királyságot és Romániát. 

A z Antant-hatalmak külön, lényegében azonos tartalmú kisebbségvédelmi 
egyezményeket kötöttek az „öt új és megnagyobbodott" állammal: Lengyelor
szággal, az S Z H S Z Királysággal (Saint-Germain-en-Laye-Ъап, 1919. szeptem
ber lü-én), Csehszlovákiával, Romániával és Görögországgal. Ezenkívül há
rom kisebbségvédelmi megállapodást kötöttek meghatározott területekre 
(Felső-Sziléziára, Danzig szabad városra és a Memel-vidékrc) vonatkozólag. 
A kisebbségvédelmi rendszer még mintegy 20 kisebb jelentőségű egyez
ménnyel egészült ki 1920 és 1937 között. 

2.3. A Népszövetség garanciája kiterjedt a kisebbségvédelmi rendelkezések 
állandóságára, végrehajtására és magyarázatára. A szavatolás érvényesítésének 
útja az volt, hogy a panasz, beterjesztés után, emlékirat vagy petíció formájá
ban a főtitkárhoz került, aki kivizsgálta, hogy elfogadható-e. Ezek után került 
megtárgyalásra az úgynevezett kisebbségi bizottságba. 1939-ig összesen 885 
panasz került kivizsgálásra, s rendszerint cl is akadt a kisebbségi bizottságban. 
( A z Állandó Nemzetközi Bíróság a Népszövetség működése idején mindössze 
három ízben indított ítélcthozatali eljárást, és öt ízben kellett tanácsot vagy 
véleményt mondania.) 

A gyakorlatban mindinkább bebizonyosodott a népszövetségi garanciák ha
tástalansága. A második világháború előtt a fasiszta agresszorok mind köve-
telődzőbb fellépése, a bécsi és a müncheni egyezmény és a bécsi döntések ide
jén a Népszövetség „kisebbségvédelmi garanciális rendszerét már senki sem 
vette komolyan" (Kővágó László: Kisebbség - nemzetiség. Kossuth Könyvki
adó, 1977, 28. oldal. Bővebben: a 21-28. oldalon és Rehák László: A kisebb
ségek Jugoszláviában. Forum Könyvkiadó, 1967, 65-93. oldal). 

2.4. A két világháború között a Nemzetek Szövetségének és a Nemzetközi 
Munkaügyi Szervezetnek ( I L O ) a keretében egyes emberi jogok védelmét szol
gáló nemzetközi egyezmények is létrejöttek. Ezek hatékonyabbá tették a rab
szolgaság felszámolására, a nő- és gyermekkereskedclem megszüntetésére kö
tött korábbi egyezmények végrehajtását, valamint elősegítették a munkakörül
mények egységesítését. A második világháború befejezéséig azonban az embe
ri jogok általános és átfogó nemzetközi védelmére nem kötöttek nemzetközi 
szerződéseket. 

3. A kisebbségi jogok védelme az Egyesült Nemzetek Szervezetében 
( E N S Z ) 

3.1. A z emberi jogok nemzetközi jogi szabályozásának történetében a má
sodik világháború után történelmi fordulat következett, amelynek során az 
emberi (és kisebbségi) jogok nagy érvényesülést értek el. 

Tény, hogy a második világháború után, azoknak a bűncselekményeknek a 
hatása alatt, amelyek az emberiség jövőbe vetett új hitének hullámain is tör
téntek, de annak az időnek a megismétlésétől való félelemben is, amelyben 



lehetséges volt egész népek és fajok kiirtása, alakult meg az Egyesült Nemzetek 
Szervezete ( E N S Z ) , amelynek egyik fő feladata, a világszervezet Alapokmánya 
szerint, „az emberi jogok tiszteletben tartása és előmozdítása". A z Egyesült 
Nemzetek keretében fogadták el a legfontosabb nemzetközi jogi dokumentu
mokat, amelyek elismerik és hirdetik az emberi jogokat. 

A történelmi események bebizonyították, hogy a nemzetközi béke és biz
tonság megőrzése és az emberi jogok biztosítása között szoros összefüggés 
van, és ennek megfelelően új megvilágításban jelent meg az emberi jogok vé
delmének nemzetközi igénye, amelynek hatására a X X . század végéig kialakult 
a kisebbségek nemzetközi védelmének jogrendszere is. 

3.1.1. A z emberi jogok nemzetközi biztosításának gondolatát az E N S Z 
Alapokmányának szerkesztői szervcsen beépítették az 194S. június 26-án San 
Franciscóban elfogadott Alapokmányba. 

A z új világszervezet Alapokmánya már a bevezetőjében hitet tett ,/iz alap
vető emberi jogok, az emberi személyiség méltósága és értéke, a férfiak és nők, 
valamint a nagy és kis nemzetek egyenjogúsága mellett". 

Annak ellenére, hogy nem történik benne említés a kisebbségi kérdésről, 
ma már elég széles körben elterjedt az a vélemény, hogy a kisebbségek tulaj
donképpen mégsem maradtak ki belőle: az 1. cikk 3. pontjában, valamint az 
55. cikk c) pontjában és az. 56. cikkben az E N S Z alapvető céljai között jelöli 
meg ,joz emberi jogoknak és alapvető szabadságoknak mindenki részére, fajra, 
nemre, nyelvre vagy vallásra való tekintet nélkül történő általános tiszteletben 
tartását". Teszi ezt a nemzetközi gazdasági-szociális együttműködés területén 
azzal a céllal, hogy létrejöjjenek a stabilitás és a jólét, valamint a népek közötti 
békés és baráti kapcsolatok feltételei. Ha közvetlenül tehát nem is, de érte
lemszerűen a kisebbségi kérdés mégis benne foglaltatik az Alapokmányban. 

Fontos megemlíteni, hogy a világszervezet Gazdasági és Szociális Tanácsa 
( E C O S O C ) az emberi jogok terén rá háruló feladatok végrehajtására - mind
össze egy hónappal az. 1946. évi első ülésezése után - létrehozta az Emberi 
Jogok Bizottságát (Comission on Human Rights), amely még ebben az évben 
albizottságot alakított a kisebbségek problémáinak és különböző hátrányos 
megkülönböztetésüknek a kivizsgálására. 

3.1.2. A z 1946-1947. évi párizsi békeszerződésekbe még nem kerültek be a 
kisebbségek védelmére vonatkozó külön rendelkezések, hanem csak olyan tá
gabb és általánosabb megfogalmazások, hogy fajra, vallásra, nemre és nyelvre 
való tekintet nélkül mindenki számára szavatolni kell az alapvető emberi jo
gok és szabadságok gyakorlását. így ezeknek a jogoknak a pontosabb megha
tározására csak akkor került sor, amikor az E N S Z Közgyűlése a következő 
évben elfogadta a Népirtás bűntettének megelőzéséről és megbüntetéséről szóló 
egyezménye (1948. december 9.), de legfőképpen az Emberi Jogok Egyetemes 
Nyilatkozatának kihirdetésével (1948. december 10.). 

Kisebbségi vonatkozásban fontos a Nyilatkozat 2. cikkének első bekezdése, 
amely kimondja, hogy: 

„Mindenki, bármely megkülönböztetésre, nevezetesen fajra, színre, nemre, 
nyelvre, vallásra, politikai vagy bármely más véleményre, nemzeti vagy társadalmi 



eredetre, vagyonra, születésre, vagy bármely más körülményre való tekintet nélkül 
hivatkozhat a jelen Nyilatkozatban kinyilvánított összes jogokra és szabadságokra." 

Ebből az idézetből is látszik, hogy a Nyilatkozat - a lassan kibontakozó 
nemzetközi jogi szabályozás kezdeti sajátosságaként - a nemzeti kisebbségek 
jogait nem csoport-, illetve kollektív jogokként, hanem egyéni jogokként fo
galmazta meg. A szakirodalom szerint ez a megfogalmazás azonban már tar
talmazza „a nemzeti kisebbségekre is vonatkozó hátrányos megkülönböztetés -
akárcsak más diszkrimináció - tilalmát. Jelentősége ellenére ez a megközelítés 
azért fogyatékos, mert még hallgat azokról a specifikus jogokról, amelyeknek 
az általánosan megfogalmazott emberi jogokon túlmenően meg kell hogy il
lessék a nemzetiségek tagjait" (Földesi, i. m., 164-165. oldal). 

3.1.3. Habár a Nyilatkozatban kinyilvánított jogok valóban általánosak, ez 
nem jelenti azt, hogy az E N S Z nem mutatott semmilyen érdeklődést a kisebb
ségi kérdés iránt. Még ugyanazon a napon, amelyen az Emberi Jogok Egyete
mes Nyilatkozatát elfogadta, külön határozatot hozott a „kisebbségek sorsá
ról" (Rez. UN 217 1С III.). Ebben a következőket szögezi le: 

„Figyelembe véve, hogy az ENSZ nem maradhat közömbös a kisebbségek sor
sával szemben, tekintettel arra, hogy nehéz elfogadni egy egységes megoldást erre 
a bonyolult és kényes problémára, amelynek minden államban megvannak a ma
ga sajátosságai, tekintettel az emberi jogok egyetemes jellegére, elhatározza, hogy 
e Nyilatkozat szövegében külön rendelkezésben nem foglalkozik a kisebbségi kér
déssel. " 

Ugyanez a határozat utasította a Gazdasági és Szociális Tanács szerveit, az 
Emberi Jogok Bizottságát és a diszkrimináció elleni albizottságot, hogy „tüze
tesen tanulmányozzák a kisebbségi problémákat, hogy az Egyesült Nemzetek Szer
vezete képes legyen hatékony intézkedéseket tenni a faji, nemzeti, vallási vagy nyel
vi kisebbségek védelmére". 

3.2. A kisebbségvédelem megfogalmazása 
3.2.1. A kisebbségek nemzetközi védelmének megfogalmazása azonban to

vábbra is lassan haladt előre, mind az E N S Z rendszerében, mind a tételes 
nemzetközi jogban. A z igazi eredmények elsősorban a különböző államok kö
zötti kétoldalú megállapodásokhoz kapcsolódnak. Ilyen egyezmény jött létre 
a II. világháborút követően Dél-Tirol (Olaszország és Ausztria között), amely 
alapján az e területen élő kisebbségek széles körű autonómiát élveznek. 

3.2.1.1. Az 1946. szeptember 5-i párizsi olasz-osztrák egyezmény a dél-tiroli 
német kisebbség jogainak védelméről, amelyet azután belefoglaltak az olasz bé
keszerződésbe (1947. február 10.) annak szerves részeként ( I V . melléklet), va
lamint az 1955. május 15-i osztrák államszerződés a második világháború után 
létrejött egyedüli többoldalú szerződések, amelyek a nemzeti kisebbségek jo
gait mint csoportjogokat elismerik, magasabb szintre emelik és nemzetközileg 
garantálják. 

A három pontból álló olasz-osztrák egyezmény fő rendelkezései: 
1. A német nyelvű lakosság teljes egyenjogúságot élvez az olasz nyelvű la

kossággal Bozen (Bolzano) tartományban és Trient tartomány kétnyelvű ré
szében, olyan intézkedések keretében, amelyeknek célja, hogy megőrizzék a 



nćmct nyelvű csoport etnikai jelleget és biztosítsák kulturális és gazdasági fej
lődését; a német nyelv egyenjogú használatát a közigazgatásban; anyanyelvű 
oktatást az alsófokú és középfokú iskolákban; a két etnikai csoport arányos 
részvételi jogát a közalkalmazottak körében. 

2. Autonóm regionális törvényhozó és végrehajtó szervek létesítése az em
lített tartományokban. 

3. A tanulmányi fokozatok és egyetemi diplomák kölcsönös elismerése, az 
állampolgársági optálások felülvizsgálata, szabad személy- és áruforgalom. 

A z olasz kormány később, 1948. január 1 - jei hatállyal az északi (Bolzano) 
tartományt egyesítette az olasz többségű déli tartománnyal Trcntino-Alto 
Adige néven. A z emiatt kiéleződött és az E N S Z elé került helyzetet az 1971-
ben kötött kétoldalú olasz-osztrák egyezmény rendezte. 

3.2.1.2. Az 1955. évi osztrák államszerződés visszaadta Ausztriának a szuve
renitását azzal a feltétellel, hogy tartósan semleges maradjon és garantálja a 
nemzeti kisebbségek jogait. A z államszerződés értelmében, a Szovjetunió, 
Nagy-Britannia, az U S A és Franciaország egyfelől és Ausztria másfelől többek 
között nemzetközi szavatosságot vállaltak a kisebbségi csoportok jogainak ér
vényesítéséért. A 7. cikkbe bekerült az Ausztriában élő szlovén és horvát ki
sebbségek szerződéses védelme is. 

A z osztrák államszerződés - az akkori körülményekhez viszonyítva - je
lentős előrehaladás volt az. első világháború utáni kisebbségvédelmi rendszer
hez képest, a kisebbségi közösségek csoportjogainak érvényesítése szempont
jából, s jóval szigorúbb mércéket irányoz elő a kisebbségvédelem terén, mint 
az első világháborút követő rendszer. Ez a szerződés még ma is életben van, 
habár olyan követelések is elhangzottak, hogy elévültté kell nyilvánítani. 

3.2.2. A háború utáni körülményeket figyelembe véve nem véletlen tehát, 
hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete is eleinte elsősorban az emberi jogok 
nemzetközi garanciális jogrendszerének a kiépítésére, a gyarmati népek füg
getlenségének biztosítására és a faji megkülönböztetés elleni küzdelemre for
dította a legnagyobb figyelmet. A kisebbségi jogok kérdését pedig eleinte ki
zárólag az általános emberi jogok részeként kezelte. 

Ennek a viszonyulásnak jó illusztrációja a kisebbségi kérdés amerikai fel
fogása, amelyet 1948-ban Eleanor Roosevelt asszony, az E N S Z Emberi Jogok 
Bizottságának akkori elnöke például így tolmácsolt: „Ha tiszteletben tartják az 
egyének emberi jogait, úgy nincs többé szükség a kisebbségek jogainak kinyilat
koztatására. " Ezzel a nagyhatalmak képviselői annak a régi és saját országa
ikban alkalmazott felfogásnak adtak hangot, mely szerint nincs szükség ki
sebbségi jogvédelemre, mert a polgári jogok minden állampolgárra kiterjedő 
érvényesítése biztosítja mindazt, amire a kisebbségeknek szükségük van ( K ő 
vágó, i. m.. 29-30. oldal). Egy kicsit pedig békében is hagyták az „olvasztóke
mence" jellegű országokat. 

3.3. így történhetett meg, hogy csak 18 évvel később (1966. december 16-án) 
került sor nem egy, hanem két paktumnak: a Gazdasági, szociális és kulturális 
jogok Nemzetközi Egyezségokmányának és a Polgári és politikai jogok Nemzet
közi Egyezségokmányának az elfogadására (a hozzá kapcsolódó Fakultatív 



Jegyzőkönyvvel). Hatályba lépesükhöz viszont további tíz évre volt szükség. A 
világnak tehát csaknem három évtizedet kellett várnia olyan nemzetközi do
kumentumra, amely kiscbbvédclemrc kötelezte volna az államokat. 

E két paktum kötelező jogi formába önti és több tekintetben kibővíti az 
Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában megfogalmazott emberi jogokat, de 
a kisebbségek helyzetének és jogainak védelme szemszögéből is további fontos 
mérföldkő. 

Becikkelyezésükkel (ratifikálásukkal) az államok kötelezettséget vállalnak, 
hogy tiszteletben tartják azokat a jogokat, amelyeket tartalmaznak, és kizár
nak mindenfajta hátrányos megkülönböztetést (diszkriminációt). Herccgh Gé
za a nemzetközi jog eminens magyarországi professzora azonban rámutat arra, 
hogy az „egyezségokmányokban még mindig jórészt individualista módon, szűk
markúan konkretizálták a nemzetiségek jogait" (Földesi, i. m., 165. oldal. Föl-
dcsi Herczcgh Géza A kisebbségek nemzetközi jogi védelme című tanulmányá
ból idéz (Dolgozatok az állam- és jogtudományok koréból, X V I I I . , 97. old., 
Pécs, 1987). 

3.3.1. A Polgári és politikai jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 
A Polgári és politikai jogok Nemzetközi Egyezségokmánya egyértelmű és ha

tározott kötelezettséget tartalmaz a felsorolt alapvető szabadságjogok tör
vényhozási megerősítésére. E keretszabály azonban a kisebbségek jogait to
vábbra is egyéni jogokként, a kisebbségekhez tartozó egyének jogaiként fogal
mazza meg, védelmet csak az etnikai, vallási és nyelvi kisebbségekhez tartozók
nak" biztosít, a kisebbségek kollektív jogait azonban egyáltalán nem említi. 

A z E N S Z - a Nemzetek Szövetségével ellentétben - a kisebbségek védel
mének rendszeréről tehát áttért az emberi jogok általános védelmének rend
szerére, abban a ma már tévesnek mondható feltevésben, hogy ennek kereté
ben a kisebbségek igényei is kielégítést nyerhetnek. ( A z általános emberi jo
gokra való hivatkozást nemritkán a kisebbségi jogok cl nem ismerésének pa
ravánjaként is használják.) A z Egyezségokmány 27. cikkében ismételten testet 
öltött azonban az a felismerés, hogy a kisebbségeket speciális (különleges) 
védelemben kell részesíteni. 

Ez a cikk határozottan kimondja, hogy: „Olyan államokban, ahol nemzeti, 
vallási vagy nyelvi kisebbségek élnek az ilyen kisebbségekhez tartozó személyektől 
nem lehet megtagadni azt a jogot, hogy csoportjuk más tagjaival eygüttesen saját 
kultúrájuk legyen, hogy saját vallásukat vallják és gyakorolják vagy hogy saját 
nyelvüket használják " 

Ez a megfogalmazás azt jelenti, hogy a kisebbségeknek, akik abban a tár
sadalomban, ahol élnek, meg akarják őrizni nemzeti, vallási stb. sajátosságu
kat, nemcsak hátrányos megkülönböztetés nélkül kell biztosítani az emberi 
jogokat, hanem, egyesek szerint, még bizonyos „többletjogokban" vagy, mások 
szerint, „külön jogokban" kell őket részesíteni. Tulajdonképpen az egyenlőség 
azonban csak akkor jut kifejezésre, ha a kisebbséget a többséggel azonos jogok 
illetik meg, s emellett a kisebbségek még „előnyös megkülönböztetésben" ( „po
zitív diszkriminációban") is részesülnek. A z így felfogott egyenlőségnek a min
dennapi életben való megvalósítását a többségi nemzetnek kell biztosítania. 



Ezt az elvet számos európai országban és az USA-ban is alkalmazzák, s nálunk 
is méltányolni kell. 

3.4. A Genocídium-egyezmény 
A genocídium (népirtás) bűntettének megelőzéséről és elkövetőinek megbün

tetéséről szóló, 1948. évi egyezmény, elvben a nemzeti, etnikai, faji és vallási 
csoportok létezésének legnagyobb biztosítéka. 

Az egyezmény kimondja, hogy a népirtás (a diszkrimináció egyes fajtáinak 
a legsúlyosabb következménye), függetlenül attól, hogy békében vagy háború
ban követik-c cl, a nemzetközi jogba ütköző bűncselekmény, és a szerződő 
felek kötelezik magukat arra, hogy ellene megelőző rendszabályokat fogana
tosítanak, elkövetését pedig megbüntetik. 

Második cikke szerint népirtásnak számít: valamely nemzeti, népi, faji vagy 
vallási csoport teljes vagy részleges megsemmisítésének szándékával elköve
tett bűntett. Habár jogilag megakadályozza a kisebbségek fizikai megsemmi
sítését, mégsem csökkenti a kisebbségeket fenyegető erőszakos asszimiláció 
valamennyi válfajának veszélyét. 

Ezt az egyezményt a háborús és az emberiség elleni bűntettek elévülésének 
kizárásáról szóló Egyezmény (1968) és a háborús és az emberiség elleni bűncse
lekményekben bűnös személyek felderítése, letartóztatása, kiadása és megbünte
tése terén való együttműködés Elvei (1973) egészítik ki. 

3.5. Újabb egyezmények és nyilatkozatok 
3.5.1. A z ENSZ és a szakosított intézmények égisze alatt további nemzet

közi egyezmények elfogadására is sor került. Azok a törekvések, amelyek az 
emberi jogok védelmét mindenki számára minden megkülönböztetés nélkül 
kívánják védelemben részesíteni, mindenekelőtt olyan speciális konvenciók
ban (egyezményekben) jutottak kifejezésre, amelyek a diszkrimináció legelter
jedtebb és legveszélyesebb formáinak kiküszöbölését szolgálják. 

A kisebbségek védelmének szempontjából (elfogadásuk időrendi sorrend
jében) kiemelkedő jelentőségűek a következők is: 

* Nyilatkozat a gyermek jogairól (1959) 
* Egyezmény az oktatásban alkalmazott megkülönböztetés elleni küzdelemről 

(I960) 
*Az Egyesült N ennetek Nyilatkozata a faji megkülönböztetés valamennyi for

májának kiküszöböléséről (1963) 
* Nemzetközi Egyezmény a faji megkülönböztetés valamennyi formájának ki

küszöböléséről (1965) 
* Nemzetközi Egyezmény az apartheid bűncselekményének leküzdésére és 

megbüntetésére (1973) 
* Nyilatkozat a vallás vagy meggyőződés alapján történő türelmetlenség és 

megkülönböztetés valamennyi formájának kiküszöböléséről (1981) 
* Egyezmény a gyermek jogairól (1989) 
* Nyilatkozat a nemzeti vagy etnikai, vallási és nyelvi kisebbségekhez tartozó 

személyek jogairól (1992). 



Meg kell említeni az E N S Z Nevelésügyi, Tudományos es Kulturális Szer
vezete ( U N E S C O ) keretében kidolgozott szövegeket is, amelyek közül a leg
fontosabbak: 

* Egyezmény az oktatásban alkalmazott megkülönböztetés elleni küzdelemről 
(I960) 

* Nyilatkozat a nemzetközi kulturális együttműködés alapelveiről (1966) 
* Nyelvi Jogok Egyetemes Nyilatkozata ( 1 9 % ) stb. 
3.5.2. Mindezek a nyilatkozatok és egyezmények alkotják manapság a vi

lágszervezetnek az egyetemes emberi jogok és alapvető szabadságok, de egyút
tal a kisebbségek nemzetközi jogvédelmi rendszerét is, mindegyik a maga tárgy
körében és együttesen is. (Érdekességként: az E N S Z Emberi Jogi Bizottsága 
a kisebbségek védelmére vonatkozó nyilatkozat kidolgozásával kapcsolatos 
munkáját még 1978-ban elkezdte, de csak 14 évvel később - 1992-ben - került 
elfogadásra. Ez is azt mulatja, hogy a kisebbségek nemzetközi jogi védelme 
milyen nehezen tört magának utat.) 

Jóllehet a nemzetközi jog emberi és kisebbségi jogi vonatkozásaiban még 
mindig túlnyomórészt deklaratív jellegű, „már most is erős eszköz a kisebb
ségvédelemben, mert lehetővé teszi, hogy: 

1. a kisebbség kiálljon jogaiért a kormánnyal és a hatalmi rendszerrel szem
ben; 

2. ezen a téren a politikai rendszert aktív cselekvésre kényszerítse; 
3. a kisebbségek belpolitikai és nemzetközi téren is szolidaritást élvezze

nek, és jogsegélyben részesüljenek" (Mimics Károly: Kisebbségi sors. Forum 
Könyvkiadó, 1993, 53. oldal). 

3.5.3. A kisebbségek nemzetközi védelmének alapvető kérdéseit, éspedig a 
kisebbség fogalmát, a kisebbségi jogok rendszerét, az államok pozitív intézke
dései kötelezettségeinek terjedelmét. A kisebbségi önrendelkezés határait rög
zítő szabályok egyelőre hiányoznak a tételes nemzetközi jogból. A z emberi 
jogokat viszonylag átfogóan szabályozó regionális egyezmények (európai, af
rikai, amerikai) nem szólnak a kisebbségekről. A z európai regionális rendszer
ben - az 1990-cs években elfogadott kisebbségi vonatkozású egyezmények ál
tal - jelentős előrelépés tapasztalható. 

4. Európai kisebbségvédelmi jogi eszközök 

A szakértői vélemények szerint az Európai Tanács és részben az. Európai 
Biztonsági és Együttműködési Értekezlet dokumentumaiban érvényesül az 
emberi jogok és ennek keretében a kisebbségek védelmének eddig legteljesebb 
rendszere. 

4.1. Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet/Szervezet 
(EBEÉ/EBESZ) 

4.1.1. A z EBÉÉ (1994 óta E B E S Z ) kezdeti szakaszában (amelynek előz
ményei 1975. augusztus 1-jéig nyúlnak vissza) a kisebbségi ügy a legvitatottabb 
kérdések közé tartozott: az egyik oldalon voltak azok az államok, amelyek 
elleneztek mindenfajta vitát a nemzeti kisebbségekről, a másik oldalon pedig 
azok az államok (köztük a volt Jugoszlávia is), amelyek ennek a kérdésnek a 



megoldásában látlak az európai bćke ćs biztonság zálogát. így jó időbe telt, 
amíg a kisebbségi ügy az EBBÉ keretében is az őt megillető helyre került. 

A z első ilyen mérföldkő, a maga nemében és az akkori nemzetközi körül
ményekhez viszonyítva, az 1975. évi helsinki biztonsági és együttműködési érte
kezlet záróokmányának elfogadása (1975. augusztus 1-je), amely az ún. harma
dik kosárban (kulturális együttműködés és csere) elfogadta a „nemzeti kisebb
ségek" elnevezést, igaz ugyan, hogy nem fogalmazta meg annak tartalmát. 

A nemzeti kisebbségek jogait voltaképpen ez az okirat is az emberi jogok 
és az alapvető szabadságok részeként kezelte. Elismerte azonban, hogy a 
,/iemzeti kisebbségek vagy regionális kultúrák" hozzájárulhatnak az államok 
együttműködéséhez, és figyelembe vette ezek tagjainak jogos érdekeit. Egyik 
kulcsfontosságú pontja (VI1/4) a következőképpen fogalmaz: 

„A részt vevő államok melyeknek területén nemzeti kisebbségek vannak tisz
teletben tartják az ilyen kisebbségekhez tartozó személyek jogát a törvény előtti 
egyenlőségre, maradéktalanul biztosítják számukra azt a lehetőséget, hogy tény
legesen élhessenek az emberi jogokkal és alapvető szabadságokkal, és ily módon 
védelmezik a nemzeti kisebbségek törvényes érdekeit ezen a téren." 

Habár tartalmilag és a kisebbségekkel foglalkozó szakaszok száma tekin
tetében eléggé szegényes, a helsinki dokumentum V I I . pontjának mégis nagy 
jelentősége van. A globális nemzetközi kapcsolatok alakulásának, valamint a 
kisebbségi kérdés európai viszonylatokban addig szerény szabályozása miatt, 
ezeknek a rendelkezéseknek a jelentősége sokkal nagyobb, mint a tartalomból 
következtetni lehetne. Egyúttal arra ösztönözte az EBÉÉ részvevőit, hogy 
hozzálássanak ennek, a kontinens stabilitása szempontjából is rendkívül fon
tos kérdésnek az érdemleges tanulmányozásához és jogi szabályozásához. 

4.1.2. A z értekezlet által megkezdett többoldalú folyamat nyomán tartották 
meg 1986. november 4-étől 1989. január 19-éig az EBÉÉ bécsi utóértekezletéx, 
amelynek a záróokmánya (európai biztonságot érintő kérdésekre vonatkozó 
fejezet 18. és 19., valamint a humanitárius és más területeken való együttmű
ködéssel foglalkozó rész 31., 59. és 68. pontja) igazi fordulópont volt az emberi 
jogok és egyúttal az aláíró államok területén élő nemzeti kisebbségek, illetve 
regionális kultúrák tagjai számára nyújtott egyenlő helyzet biztosítására az 
EBÉÉ keretében. Annál inkább, mert az ezt megelőző belgrádi (1977/78) és 
madridi (1980/83) utóértckezleteken, az akkori tömbök közötti kiélezett vi
szony miatt, a kisebbségi kérdéseket még csak meg sem említették. 

A bécsi utóértckezlctcn nemcsak hogy gazdagodtak az EBEÉ-nek a kisebb
ségekkel kapcsolatos álláspontjai és a normatív viszonyulás, hanem első ízben, 
habár közvetett módon, elismerést nyertek a nemzeti kisebbségek kollektív jogai 
is. A z ezzel kapcsolatos megfogalmazások jelentősek olyan értelemben is, 
hogy a részes államoktól nemcsak a „hátrányos megkülönböztetés" megszün
tetését követelik, hanem a toleranciát és olyan intézkedések megtételét, ame
lyek feltételeket teremtenek a kisebbségek jogainak szabad érvényesítése, a 
többiekkel való teljes egyenjogúságuk megvalósítása, valamint védelme érde
kében. 



4.1.3. A kilencvenes cvek elején az európai államok már nagyobb politikai 
hajlandóságot mutattak a kisebbségi és etnikai kérdések nemzetközi jogi szin
tű szabályozására és felgyorsult a kodifikációs folyamat. 

4.1.3.1. A bécsi utóértckezlet határozata alapján került sor яг emberi jogok 
értekezletének párizsi első ülésezésére (1989. május 30-a és június 23-a között) -
amelyen összegezték az emberi jogok területén fennálló helyzetet - és kop
penhágai második találkozójára (1990. június 5-e és 29-e között), amelyen el
fogadták az ún. Koppenhágai OkmányX. A dokumentum egyik fő jellemzője, 
hogy már terjedelmes részt tartalmaz a kisebbségekről, vagyis részletesen fog
lalkozik a nemzeti kisebbségek jogaival és az őket érintő kérdésekkel is. 

4.1.3.2. Ha az EBÉÉ bécsi ülésezéséről elmondható, hogy „fordulópont" 
volt az emberi jogok terén, különösen a nemzeti kisebbségek tekintetében, 
akkor a koppenhágai értekezletre az jellemző, hogy nagy lendületet adott a 
nemzeti kisebbségekkel kapcsolatos kérdések sokoldalú alapos tanulmányo
zására. A Koppenhágai Okmány IV. része a nemzeti kisebbségek jogaival és 
helyzetével foglalkozik, részletesebben és időszerűbben, mint a korábbi vonat
kozó dokumentumok. Tartalmazza a részes államok, de a kisebbségek köte
lességeit is. 

A vonatkozó rendelkezésekkel a részvevő államok valójában meghatároz
ták a nemzeti kisebbségi jogok gyakorlatának nemzetközi jogi kereteit és azo
kat a kötelezettségeket, amelyekhez a nemzeti kisebbségeknek is tartaniuk 
kell magukat, azért, hogy a jogok gyakorlása közben ne történjen visszaélés. 
Ez azt is jelenti, hogy a koppenhágai dokumentumot a jogok és kötelezettsé
gek összefüggésében kell szemlélni. 

A z értekezlet dokumentuma továbbá megnyitotta azt a lehetőséget, hogy 
,д nemzeti kisebbségek tagjai jogaikat egyenként vagy csoportjuk többi tagjaival 
együtt vívhatják ki és érvényesíthetik" ( I V . rész, 32/6 pont, 2. bekezdés). Ez vég
ső fokon a kisebbségi kollektív jogok közvetett elismerése is. 

Vajdasági szempontból nagyjelentőségű a Koppenhágai Okmány 35. pont
jának 2. bekezdése, amelynek teljes szövege így szól: 

„A részt vevő államok erőfeszítéseket tesznek, hogy feltételeket alakítsanak ki 
meghatározott nemzeti kisebbségek etnikai, művelődési, nyelvi és vallási identitá
sának fejlesztésére, s ennek keretében az egyik lehetséges mód megfelelő helyi vagy 
önkormányzati adminisztratív szervek létrehozása, amelyek összhangban állnak 
e kisebbségek adott történelmi és területi feltételeivel, összhangban a részt vevő 
államok politikájával." 

E sorok írójának ismeretei szerint ez az EBESZ egyetlen olyan nemzetközi 
dokumentuma, amely megemlíti az önkormányzatot (autonómiát): a kisebb
ségek identitása megőrzésének lehetséges módjaként előirányozza a kisebbsé
gi önkormányzatok, illetve autonómiák létrehozását, ott, ahol ennek történel
mi és területi hagyományai vannak és ahol ez az adott állam politikájával meg
egyezik (mint ahogy ezt a gyakorlatban létező kisebbségi autonómiák is bizo
nyítják). 

Ezen álláspont megvalósításának útjai-módjai már eddig is sok vitára és 
különböző értelmezésekre adtak okot. Különösen az utóbbi időben felvető-



dőlt kérdéssel kapcsolatban, hogy clfogadható-c Szerbia számára a kosovói 
albánok és a vajdasági magyarok autonómiája, milyen formában és mértékben. 
Ennek megválaszolása azonban még várat magára, bizonytalan, hogy egyálta
lán sor kerülhet-c rá. Ha igen, mikor és hogyan? Kétségtelen azonban, hogy 
a balkáni kérdés előbb-utóbb bekövetkező rendezésében megfelelő figyelmet 
kell szentelni az itteni magyarságnak is. 

4.1.3.3. A koppenhágai második találkozó után került sor az európai állam-
és kormányfők párizsi értekezletére (1990. november 19-e és 21-e között), 
amely a Párizsi Charta az új Európáért elnevezésű záróokmány aláírásával fe
jeződött be, s amely külön fejezetben foglalkozik a demokráciával és a jogál
lamisággal, s itt kiemelkedő helyet kapott a kisebbségek helyzete is. 

A párizsi csúcsértekezletet, amelyen 34 európai ország, az U S A és Kanada 
állam-, illetve kormányfője vett reszt (kivéve Albániát), a második világháború 
utáni történelem legjelentősebb eseményeként tartják számon Európában és 
a világon, mert végképp lezárta a hidegháborút és az ideológiai konfrontációt 
(szembenállást) az óvilágban. 

Hogy előmozdítsák a nemzeti kisebbségek gazdag hozzájárulását társadal
maik életéhez, az állam- és kormányfők kötelezettséget vállaltak, hogy tovább 
javítják azok helyzetét. Ismételten kifejezték mély meggyőződésüket, hogy a 
népek közötti baráti kapcsolatok, a béke, az igazságosság, a stabilitás és a de
mokrácia megköveteli, hogy a nemzeti kisebbségek etnikai, kulturális, nyelvi 
és vallási identitása (azonossága) védelmet élvezzen, és megteremtődjenek a 
feltételek identitásuk kiteljesedéséhez. Kijelentették, hogy a nemzeti kisebb
ségekkel kapcsolatos kérdéseket csak demokratikus politikai keretekben lehet 
kielégítően megoldani. Elismerték továbbá, hogy a nemzeti kisebbségekhez 
tartozó személyek jogait teljes mértékben tiszteletben kell tartani mint az 
egyetemes emberi jogok részét. Ezenkívül kifejezték eltökéltségüket, hogy 
harcolni fognak a faji és etnikai gyűlölet, az antiszemitizmus, az idegengyűlö
let és az egyének elleni megkülönböztetés valamennyi formája, valamint a val
lási és ideológiai alapon való üldözés ellen. 

4.1.3.4. A z 1992. évi helsinki csúcs eredményeként - az EBÉÉ tevékenysé
gének intézményes erősítése érdekében létrehozták a Nemzeti Kisebbségi Fő
biztos ( H C N M ) tisztséget, annak érdekében, hogy a (nemzetek közötti) „konf
liktusok a lehető legkorábbi szakaszban megelőzhetőek legyenek". 

A z EBÉÉ erre a tisztségre 1992 decemberében elsőként Max van der Stoel 
volt holland külügyminisztert választotta meg hároméves mandátummal. Max 
van der Stoel ezt a tisztséget 1993. január l-jétől 2001. július 1-jéig látta el, 
amikor Rolf Ekéus svéd nagykövet lett a (most már) EBESZ új kisebbségi 
főbiztosa. 

A főbiztos feladata, hogy „előre jelezze" és szükség szerint a lehető legko
rábbi szakaszban „sürgős intézkedéseket" tegyen olyan, a nemzeti kisebbsége
ket érintő feszültségekkel kapcsolatos ügyekben, amelyek még nem léptek túl 
az előrejelzés szakaszán, de amelyek a főbiztos megítélése szerint az EBEÉ-
térségen belül a békét, stabilitást vagy a részt vevő államok kapcsolatait ve-



szélyeztctő összetűzésekké fejlődhetnek, s ezért a Tanács vagy a V T B figyel
mét igénylik, és szükségessé teszik annak lépéseit (11/3. pont). 

A z EBEÉ-clvckrc és kötelezettségekre épülő mandátumán belül a főbiztos 
bizalmas jelleggel és a feszültségekben közvetlenül érintett valamennyi féltől 
függetlenül tevékenykedik. (11/4. pont) A főbiztosnak jogában áll, hogy infor
mációkat gyűjtsön és kapjon a nemzeti kisebbségekkel kapcsolatban, hogy a 
lehető legkorábbi szakaszban értékelje a közvetlenül érintett felek szerepét, a 
feszültség és az azzal kapcsolatos fejlemények természetét és annak lehetséges 
hatását az EBEÉ-térség békéjére és stabilitására, hogy személyesen felkeresse 
és kapcsolatot teremtsen a közvetlenül érintett felekkel és szükség esetén elő
segítse köztük a párbeszédet, a bizalmat és az együttműködést. 

Ha mindezek alapján úgy értékeli, hogy fennáll az összetűzés meggyőző 
kockázata, a főbiztos kétféleképpen járhat cl: 

(1) előrejelzést tehet, amelyet az EBÉÉ soros elnöke azonnal továbbít a 
VTB-nek, hogy a kérdést tűzze napirendre, ami a válsághelyzet ún. berlini me
chanizmusának beindítását jelentheti; 

(2) ajánlást tehet arra, hogy felhatalmazást kapjon további kapcsolatok ki
alakítására és szorosabb tanácskozások megkezdésére az érintett felekkel a 
lehetséges megoldások fellelése érdekében. 

Munkájáért az N K F számos elismerést kapott az EBEÉ/EBESZ értekez
letein. A szakértői közvélemény kommentárjai is úgyszintén kedvezőek. 

4.1.3.5. A z 1990. évi párizsi csúcsot követő évtizedben további emberi jogi 
értekezletekre került sor, elsősorban az EBÉÉ keretében (Genf 1991, Moszkva 
1991, Helsinki 1992 stb.), az európai egyesülési és demokratizálási folyama
tokkal összhangban, amelyeken kidolgozták a nemzeti kisebbségek jogainak 
egész rendszerét, valamint ezeknek a jogoknak az érvényesítését szolgáló me
chanizmust. 

Megerősítést nyert továbbá, hogy a kisebbségi jogok az általánosan elfoga
dott egyetemes emberi jogok és alapvető szabadságok szerves tartozékai. En
nek megvalósításában fontos szerep jutott az Európa Tanáccsal együttműködő 
Emberi Jogok Európai Bizottságának és az Emberi Jogok Európai Bíróságának 
is, amelyeket még az 1950. évi római egyezménnyel hoztak létre (az. utóbbi 
szerv azonban csak 1958-ban kezdte meg működését). 

Fontos kiemelni azt is, hogy az 1991. évi genfi szakértői értekezlet záró
dokumentuma is részletesen foglalkozik a kisebbségi kérdésekkel, még a köz
igazgatási autonómia különböző vonatkozásait is érinti. 

4.1.3.6 A nemzeti kisebbségi főbiztos kezdeményezésére, az 1993-ban ala
pított, a főbiztos sajátos tevékenységét támogató Interetnikai Kapcsolatok 
Alapítvány nemkormányzati szervezettel együtt az utóbbi években több szak
értői találkozót hívott össze, amelyek eredményeként elkészültek a nemzeti ki
sebbségek oktatási jogairól szóló hágai Ajánlások (1996. október), a nemzeti 
kisebbségek nyelvi jogairól szóló oslói Ajánlások (1998. február) és a nemzeti 
kisebbségeknek a közéletben hatékony részvételére vonatkozó hindi Ajánlások 
(1999. szeptember) és a hozzájuk kapcsolódó megjegyzések. Ezeknek - a jel
legüknél fogva az államok számára nem kötelező érvénnyel bíró - dokumen-



tumoknak nagy szakmai es erkölcsi jelentősegük van és jelentős előrehaladást 
képviselnek az EBESZ kisebbségvédelmi politikájának további alakításában. 

4.1.3.7. A z EBESZ dokumentumai nem kötelező érvényű nemzetközi szer
ződések, hanem az államok legfőbb képviselőinek politikai határozatai, ame
lyeket konszenzussal, közös megegyezéssel fogadtak el, és zömmel az úgyne
vezett ajánlott jog, illetve az. ún. Soft Law körébe tartoznak. Ezeknek nincs 
kötelező érvényük (az ún. Hard Lavv-val ellentétben), és az államokra inkább 
politikai és erkölcsi kötelezettségeket rónak. A z EBESZ rendelkezései tehát 
nem tartoznak a tételes nemzetközi joghoz. A hazai (belső) jogrendszerbe va
ló beépítésük ezért leginkább az államok jóakaratától függ. A nemzetközi köz
vélemény és politika azonban nagy jelentőséget tulajdonít nekik, éppen úgy, 
mint az egyezményeknek, a kelet-európai országokban pedig nagyobb erkölcsi 
és politikai befolyást gyakoroltak, mint a paktumok. 

Ezeknek a dokumentumoknak az ilyen nemzetközi jogi jellege nem jelenti 
azt, hogy az államok a vállalt kötelezettségek iránt „könnyelműen" viselked
hetnek. Ellenkezőleg! A z államok legfelsőbb vezetőinek aláírásával vállalt er
kölcsi és politikai kötelezettségeknek elég biztosítéknak kell lennie teljesíté
sükhöz. S erre szükség esetén fel is szólítják az államokat. 

4.2. Európa Tanács ( E T ) 
A jelenleg 45 európai államot tömörítő Európa Tanács 1949. május 5-i 

fennállása óta a tagállamok - az általános emberi jogokat biztosító egyezmé
nyek mellett - a kisebbségi jogok vonatkozásában két különösen fontos kon
venciót alkottak. Ezek a következők: 

-A regionális vagy kisebbségi nyelvek európai chartája (ETS No. 148, Stras
bourg, 1992. november 5.) a kontinens regionális és kisebbségi nyelveinek vé
delmét célozza. Azért fogadták el, hogy egyrészt fenntartsák és tovább fej
lesszék Európa kulturális hagyományait és örökségét, másfelől pedig, hogy 
tiszteletben tartsák az elidegeníthetetlen és általánosan elismert jogot a regio
nális és kisebbségi nyelvek használatára a magán- és a közéletben. 

Először is, kinyilvánítja azokat a célokat és elveket, amelyek alkalmazását 
a felek vállalják minden, a területükön beszélt regionális vagyis kisebbségi 
nyelv tekintetében: minden egyes nyelv földrajzi területének tiszteletben tar
tása; a támogatás szükségessége; a regionális és kisebbségi nyelvek szóban és 
írásban, a köz- és a magánéletben történő használatának támogatása és ösz
tönzése (megfelelő oktatási és tanulási intézkedésekkel, a más államokban 
azonos vagy hasonló nyelvek tekintetében a transznacionális cserével). 

A Charta továbbá a regionális és kisebbségi nyelvek közéletben való hasz
nálatának támogatására előír egy sor különleges intézkedést. Ezek az intézke
dések a következő területeket ölelik fel: oktatás, igazságszolgáltatás, igazgatási 
hatóságok és közszolgálatok, média, kulturális tevékenységek és intézmények, 
gazdasági és szociális tevékenységek, valamint a határokon átnyúló cserék. 
Minden fél vállalja legalább harmincöt bekezdés vagy albekezdés teljesítését 
ezen rendelkezések közül, beleértve a „kemény mag"-ból választott kötelező 
intézkedéseket is. Ezen túlmenően minden félnek meg kell neveznie a meg
erősítésekor, elfogadásakor vagy jóváhagyásakor mindegyik olyan regionális 



vagy kisebbségi vagy hivatalos nyelvét, amelyet kevésbé elterjedten használnak 
az ország egeszében vagy egy részén és amelyekre a kiválasztott bekezdéseket 
alkalmazni kell. A Charta végrehajtását szakértői bizottság ellenőrzi, amely 
időszakonként megvizsgálja a felek által benyújtott jelentéseket. 

- A Keretegyezmény a nemzeti kisebbségek védelméről (ETS N o . 157, Stras
bourg, 1995. február 1.) az. első olyan jogilag kötelező nemzetközi okmány, 
amely teljes egészében a nemzeti kisebbségek védelmével foglalkozik, a nem
zeti kisebbségek általános védelmét szolgálja. A nemzeti kisebbségek létének 
védelmét tűzi ki célul a felek területén. A z Egyezmény a nemzeti kisebbségek 
teljes és hatékony egyenlőségének biztosítására törekszik azáltal, hogy olyan 
megfelelő feltételeket biztosít számukra, amelyek lehetővé teszik kultúrájuk 
és identetitásuk megőrzését. Meghatározza a nemzeti kisebbségekhez tartozó 
személyek közéletben való részvételi elveit is. 

Alkalmazása a nemzeti szinten elfogadott törvények és a megfelelő jog
gyakorlat útján történik. A z Egyezményben foglalt elveket a csatlakozó álla
moknak tiszteletben kell tartaniuk. Ilyenek például: a törvény előtti egyenlő
ség, a kultúra védelme és fejlesztése, az önazonosság, a vallás, a kisebbségi 
nyelvhasználat és a hagyományok megőrzése, a tömegtájékoztatási eszközök
höz való hozzáférés, a határokon átnyúló szabad kapcsolatépítés és békés 
együttműködés más országbeli, törvényesen ott élő személyekkel. 

A z Egyezmény gondoskodik a kötelezettségvállalások ellenőrzéséről is. 
Ennek értelmében a Miniszteri Bizottság egy szakértői bizottsággal közösen 
értékeli az Egyezményben foglallak gyakorlati alkalmazását. 

A volt Jugoszláv S Z K 2001. május 11-én csatlakozott a kisebbségi Kerete-
gyezményhez, s annak rendelkezései az ország számára 2001. szeptember l-jén 
léptek életbe, és egy év után jelentést kellett tenni az alkalmazásban elért 
eredményekről. 

A Kerctcgyezményből eredő kötelezettség nyomán a volt jugoszláv szövet
ségi parlament 2002. február 26-án elfogadta a nemzeti kisebbségek jogainak 
és szabadságainak védelméről szóló törvényt, s 2002. március 7-én hatályba is 
lépett. 

4.3. Kodifikációs törekvések 
A fentiekből is látszik: az európai kodifikációs törekvések olyan irányban 

haladnak, hogy az európai államok számára az élet különböző területcin kö
telezővé tegyék az emberi jog és a kisebbségvédelem különböző formáit és 
szintjét, valamint egységesítsék a kisebbségvédelem nemzetközi standardjait. 

A z EBÉÉ kisebbségi standardjai, az értekezletnek szervezetté (az EBÉÉ 
helyett EBESZ) való átalakulása által, formális-jogi szempontból is egyre in
kább kötelezővé válnak a tagországok számára. Ezenkívül az EBESZ kisebb
ségvédelmi jogrendszere arra ösztönzi a tagállamokat, hogy az elfogadott mér
céket belső jogrendszerük és a nemzetközi jog szerves részévé is tegyék. A z 
erkölcsi és politikai vonatkozás mellett tehát ezentúl nagyobb jogi kötelezett
séggel is járnak. 

A z EBESZ-nek most már megvannak a kellő eszközei, hogy felülvizsgálja 
az elfogadott standardok alkalmazását, és erről értesítse a közvéleményt, de 



még mindig hiányoznak a hatékony jogi eszközök azok kötelezővé tételérc. 
A z egyes államok ellenállása miatt ez még mindig nem történik zökkenőmen
tesen, de fokozatosan, úgymond lépésről lépésre halad előre, és a fejlődés útja 
már világosan ki van jelölve. 

Ezt az állítást látszik igazolni az a tény is, hogy 1995. március 20-án Pá
rizsban 52 ország, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet képvi
selői, a kétnapos stabilitási értekezlet zárószakaszának első napján elfogadták 
az európai stabilitási egyezménye. 

A z egyezmény, amely politikai nyilatkozat formájában jelent meg, igyek
szik megoldani a kisebbségi és a határkérdéseket, amelyek legnagyobb mér
tékben megterhelik az Európa központi és keleti részén elterülő országok kö
zötti kapcsolatokat. 

A z Európa Tanácsnak az. emberi és a kisebbségi jogok terén öt szerződése 
van és rendelkezik egy kiépülőben levő ellenőrző rendszerrel, egy úgynevezett 
moniloringrendszerrcl (megfigyelőrendszerrel) is. 

A 15 tagországból álló Európai Unió (Európai Tanács, Nizza, 2000. decem
ber 7-9.) hét fejezetből és 54 cikkből álló külön emberjogi chartát (Charter of 
Fundamental Rights, 2000/C 364/01) fogadott el, amely bizonyos értelemben 
riválisa az Európa Tanács keretében létező európai emberjogi egyezménynek 
(Róma, 1950), amely évtizedek óta működik és amelynek alapján a strasbourgi 
székhelyű Emberi Jogok Európai Bírósága ítélkezik. Ezért szükséges a két 
szervezet, nevezetesen az Európai Unió és az Európa Tanács munkamegosz
tásának tisztázása, hiszen szükségtelen Európában két emberjogi normarend
szer. Ezenkívül különösen fontos a kisebbségvédelem jövője is. A z EU-nak 
ugyanis nincs kisebbségvédelmi rendszere, a nizzai charta pedig egyáltalán nem 
utal a nemzeti kisebbségek jogaira. 

A magyar kormány javasolta, hogy Európa készülő alkotmányában kapjon 
helyet a kisebbségek védelmének kérdése is. 2003. november 28-án Nápolyban 
az E U külügyminiszteri értekezletén túljutott az első akadályon a kisebbségi 
jogokra való utalás, amely a magyar diplomácia erőfeszítéseinek köszönhető
en került be az olasz EU-elnökség összefoglaló tervezetébe, az E U leendő 
alkotmányának alapértékei közé. 

Az Európai Unió alkotmányának kidolgozására 2003. december 13-ára 
összehívott állam- és kormányfői brüsszeli csúcsértekezlet azonban sikertele
nül ért véget. így a kontinens alkotmányának elfogadására még várni kell. 

5. Szerbia és Montenegró 

Szerbia és Montenegró államközösségébcn a 20(X). október 5-i (akkor még) 
jugoszláviai események után, amelyeket egyesek hatalomváltásnak, mások fél
fordulatnak neveznek, a Szerbiai Demokratikus Ellenzék ( D O S / S Z D E ) alkot
ta hatalmi szervek elé - részben választási ígéreteik alapján, részben a nem
zetközi közösséghez való felzárkózás feltételeként - egyik alapvető elvárás
ként és követelményként került az emberi és kisebbségi jogok nemzetközi jogi 
eszközök szerinti rendezésének megkezdése. 



Ezeket a jogokat а/, államközösség szintjén több jogszabálya rendezi, ame
lyek közül a legfontosabbak: 

- az emberi és kisebbségi jogokról, valamint polgári szabadságokról szóló 
alapokmány és 

- a nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságjogainak védelmére vonat
kozó törvény. 

A nemzetközi kötelezettségek szempontjából fontos, hogy Szerbia és Mon
tenegró csatlakozott az Európa Tanácsnak a nemzeti kisebbségek védelmére 
vonatkozó Kcrctcgyczményéhcz és a Magyar Köztársasággal, valamint Romá
niával kétoldalú egyezményt írt alá a nemzeti kisebbségek jogainak védelmé
ről. 2003. április 3-án Strasbourgban úgyszintén aláírta a csatlakozási nyilat
kozatot az Európa Tanácsnak az emberi jogok és alapvető szabadságok védel
méről szóló (európai) Egyezményhez, amelyet sokan a mai európai demokrá
cia alapjának tartanak. 
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Fekete J. József 

KITÁRULKOZÓ HAZÁTLANSÁG -
KONTRA (?) IDENTITÁSTUDAT 

Nem tegnap óta figyelem, hogy mi történik a vajdasági magyar irodalmi 
porondon, számomra ez a bámulandó focipálya, s bár rálátásom több irányból 
akadályoztatott, úgy tűnik, az elém táruló többé-kevésbé hiteles panorámára 
újabban sötét árnyékok vetülnek. Vagy sötét árnyékokat vetnek. Félreértés ne 
essék: nem temetni kívánom a vajdasági magyar irodalmat, különösen akkor 
nem, ha ez esetben irodalmon nem kizárólagosan szépirodalmat, fikción ala
puló műveket értünk, hanem az itt élők írásbeli megnyilatkozásainak literális, 
irodalomba és irodalmiasságba hajló tevékenységét is ide számoljuk. Mert 
megeshet, hogy néhány évig mélyvölgyben a költészet, egy másik periódusban 
a széppróza, a harmadikban az értekező próza (habár ilyen időszakról valójá
ban nem tudok), de összességben, könyvekben szemlélve, mindig kialakul va
lamiféle egyensúly a műnemek és a műfajok között. Megközelítőleg egy, más
fél évtizedre visszatekintve azonban úgy tűnik, hogy a vajdasági magyar iroda
lom tényeit éppen idehaza veszi körül valami hermetikus bura, Magyarorszá
gon, Szlovákiában, Ukrajnában, Szlovéniában előbb tudnak egy itt megjelent 
munkáról, mint idehaza. Mintha az irodalmunkat egy évtizede vehemensen 
vagy vaktában elsiratok igazát kívánnák bizonyítani a lapok és a folyóiratok. 
A z Újvidéki Rádió, a Zombori Rádió, a Kilátó lehetőségeihez képest minden 
megjelent kiadvánnyal foglalkozik, de hány honi szerző munkáját értékelő kri
tika jelenik meg a Hídban, a Létünkben, az Üzenetben, a Symposionban, a Ma
gyar Tanszék kiadványaiban? Mintha összeesküvéssel kellene bizonyítani en
nek az irodalomnak az elméleti úton megjósolt elsorvadását. Bányai János írta 
le a magyar nyelvet és irodalmat tanítók okulására, hogy: „Nincs se irodalom, 
se irodalmi mű a megértésre alapuló esztétikai tapasztalaton kívül." Egysze
rűsítsünk: nincs irodalom, ha nem olvassák. Bonyolítsuk: nincs irodalom, ha 
nincs kritikája. Sőt, azt is mondhatnánk, hogy olyan az irodalom, mint a kri
tikája, habár ez nem minden periódusban mérvadó megállapítás. Tény azon
ban, hogy a kritika háza táján nincs minden rendben, 2003-ban nem is jelent 
meg a Forumnál kritikakötet, kivéve Bányai János könyvét, amely bírálatokat 
is tartalmaz, ám a későbbiekben látjuk majd, a könyvtermés milyen szűk sze
letére nyújt rálátást. 



A kritika elmaradását ez az összefoglaló korántsem helyettesitheti, de 
annyi hozadéka talán lesz, hogy a folyóirat olvasója legalább egyetlen vajdasági 
magyar könyvkiadó évi termését az értelmező vázlatmondatok szintjéig átte
kintheti. Kezdjük. 

Jó esztendőt tudhat maga mögött Végei László, akinek 2003-ban kiadott 
harmadik könyve, a Parainézis cimű regény a Forumnál jelent meg, és megha
tározó magyarországi folyóiratok, lapok kellő odafigyeléssel foglalkoztak vele. 
A regény szüzséje szerint Újvidéken, a múlt század hetvenes eveiben Dámján 
Pál, Dámján Gábriel nevelőapja, háború előtti kommunista, majd partizán, 
végül a szocializmus anyagi-politikai-hatalmi haszonélvezője a kor és a társa
dalmi mozgások kényszere alatt múltja kapcsán erkölcsi dilemma elé kénysze
rül: tudatosul benne, hogy „a győztesek közé került, habár minden elveszett 
( . . . ) a vesztesek szenvednek (. . . ) , a győztesek mindent elvesztettek", ezért 
hitben megingott lelkiismeretének megtisztítása érdekében múltjával úgy kí
ván elszámolni, hogy megírja és közkézre adja életrajzát. A végül kiadásra nem 
kerülő életrajz a regényben többször is összefoglalásra kerül, legmagvasabban 
a kommunisták öntisztulását és egymás közti leszámolásait szolgáló Oázis 
Klubban rendezett előadáson, amelynek egyik főszereplője Dámján Gábriel, 
nézője pedig nevelőapja, Dámján Pál. A regény többször is összefoglalja a 
saját szüzséjét, legközérthetőbben így: „Ebben a történetben egy férfi megöli 
szerelmét, Juditot, akiről nem tudta, hogy szintén kommunista. A z a feladata, 
hogy a párt utasítása alapján tegye el láb alól a szófogadatlanokat. T e alakítod 
a szivart. Paulus a neved. Én vagyok a szerelmed. Kezdjük. Képzeld el, a fér
jem vallásos, az istent kereste bennem, és megtalálta, éppen Paulusnak kö
szönhetően bebizonyította. Mert egy napon Paulus illegálisan visszatért, s rá
beszélte Ferencet, áldozza fel az életét, hogy egy tucatnyi emberéletet meg
mentsen. Amikor másodszor tért vissza a városba, a saját szemével látta, hogy 
Judit az ellenséges tisztekkel kurválkodik. Harmadszor immár győztesként ér
kezett meg. Viszonzatlan szerelme s Ferenc emlékének meggyalázása miatt, 
bosszúból hozzájárult Judit halálához. Akit egyébként is a kommunisták írtak 
le, hogy a múltjukról ne tanúskodhasson senki. Mi a különbség tehát a jó és 
a gonosz között? Ki az ártatlan és ki a bűnös, ki az áldozat? Judit? Paulus? 
Valójában egyszerre kell elbukniuk. (. . . ) Mindenesetre Paulus életben ma
radt, s örökbe fogadta Judit fiát. Azt hiszi, ezzel megmenekül a büntetéstől." 
A regényben a három nemzedék összefonódó sorsában megjelenített jugoszláv 
praxisú baloldalon nincs nyertes. Csak vesztesek, erkölcsi roncsok, kiégettek 
és reménytelenül csüggedők. „Minden nemzedék hátat fordít saját áldozatá
nak" - írja Végei László, és ez így zajlik mindaddig, amíg ki nem derül, hogy 
a nemzedékek tulajdonképpen önmaguk áldozatai ( is) , így a regény fő kérdé
sei az áldozat, az árulás, a szabadság, a hitre való sóvárgás. 

Aki kedveli Brasnyó István prózáját, hosszabb szünet ( ? ) , kihagyás ( ? ) , el
húzódó felkészülés ( ? ) után ismét olvashat Brasnyó-regényt, a Vaktál, ami lé
nyegében nem is annyira új, hiszen évekkel ezelőtt íródott, a regény utolsó 
mondatának vége szerint, ami az egyetlen időbeli fogódzó is a műben, 1998 
Luca napja a szöveg befejezésének dátuma, de az ínyencek - magamat is kö-



zéjük sorolom - számára az arlisztikus próza hosszasan sóvárgott ízeit idézi 
meg. A hagyományos, történelelvű regényt kedvelők viszont aligha lelik örö
müket ebben a szövegben, ugyanis egy olyan lélegzetelállítóan izgalmas ese
ményig is, mint egy elkóborolt, ingoványba süppedt tehénnek a szarván átve
tett lánccal való kirángatása a mocsárból, két fejezeten kell átrágnia magát, 
közben a tehénen kívül más, hús-vér figurával nem találkozik. Igaz, az író fi
gyelmeztet is erre. A regény derekán, midőn arra hívja fel a figyelmet, hogy 
olvasója követheti a légberántott hőseit, vagy inkább járkálhat „olyan helye
ken, ahol nagy kalandok vannak folyamatban és bátraké a szerencse, miként 
a régi regényekben, amelyek azonban többé-kevésbé még mindig mintaképül 
szolgálnak a mai regényeknek is, meg jobbára a mostani létezésnek is, miköz
ben az éltes hősök aránytalan mértékben, szinte kifejezhetetlenül megváltoz
tak". Ez, a választási lehetőségként kínált út nem a Vaktában nyílik a hősök, 
sem az olvasó előtt. 

Brasnyó István regényei kapcsán már nemegyszer mondtam cl titkolatlan 
Németh László-parafrázis nyomán, hogy akkor is a legvajdaságibb prózaírók 
egyike lenne, ha a Vajdaság szót egyszer sem írná le, mint ahogy emlékezetem 
szerint mostani regényében sem teszi, bár itt már komoly kapaszkodót jelent 
Topolya, Szenttamás, Zcnta, Kishegyes, Zombor, Bajsa, Tornyos és Temerin 
említése, Szabadkának és Palicsnak pedig a létezés színhelyeként való föltün
tetése, és ezáltal a hősök hazájának valamiféle körvonalazása is. Csakhogy va
lami baj van ezzel a hazával, ezért íródott a regény, és ha valaki átrágta magát 
a szövegtengeren, és még mindig nem érti, honnét a hősök szinte léi telén eg
zisztenciája, miért is vetődik fel bennük nemegyszer kétség a maguk létezése 
felől, miért hozza-viszi őket a léghuzat folytonosan, Brasnyó - szokásától el
térően - ezt is megmagyarázza: „Tartanak a nagy, bánatos esték ezekben a 
vidéki városokban, a lépten-nyomon fölállított kávézókban fölajzotl oszmán 
zene szól, mint a hajótöröttek lakomáján az éjszaka peremvidékén, hogy aki 
rágondol, szinte megdermed tőle: vajon honnan a bátorsága élni?" A kitárul
kozott hazátlanság jelenik meg Brasnyó István Vakta című regényében, ami 
már túl van „az alélt hangulatokon, amelyek a sötétség jöttén jutnak a zenit
jükre, valami kifejezhetetlenül magas szintű elvágyódással, mérhetetlen hon
vágyat ébresztve, de milyen haza után, amikor a visszahökkentő megnyilvánu
lásoknak e föltoluló halmaza teszi a tulajdonképpeni hazát, a mára véglegesen 
elhomályosult és elaggott otthont, a lassanként degradálódó pátriát, amely fo
kozatosan kinek-kinek az egyedülálló testébe szorul". 

Teljesen más, hagyományos alkotói koncepció eredménye, de ennek elle
nére kész meglepetés Deák Ferenc regénye, a Rétegek. Olyan fegyelmezett egy
szerűséggel beszéli el a bánsági Kcncdi család tagjainak egymásba fonódó tör
ténetét, hogy az olvasót egyszeriben magával ragadja a közlés módja és tartal
ma, a lutheránus és kálvinista nyelvi egyszerűség, a mondatszövés zökkenő
mentessége és a történet vonzó előadása. A 333 oldalas könyvben - Brasnyó 
regényével ellentétben - lényegében csak történés van. Rövid, feszes monda
tok, leginkább egy-két mondatos bekezdések, a leghosszabbak is alig néhány 
sorosak, nincs itt semmi felesleg, semmi sallang, a történet hömpölygését nem 



akasztja meg részletező leírás, még akkor sem, amikor a család két, látomá
sokkal megvert vagy megáldott tagja szürrealisztikus víziók terepére téved. 
Deák Ferenc nyelvi tehetsége létrehozta Bánát regényét, egy kiváló család
vagy történelmi regényt, amely történetében nem idealizálja a térségben együtt 
élő svábok, szerbek, magyarok, románok kapcsolatait, szó sincs az egymás 
mellett vagy együttélés negédes illúziójának habveréséről, a nemzeti toleran
cia, a humánum általános kényszerítő erejének a valósággal szembeforduló 
beteljesüléséről, az író kendőzetlenül mutatja be a regényhősök gyarló termé
szetéből fakadó túlkapásait és azok törvényszerű bukását, akik emberek pró
báltak maradni az embertelenségben, hiszen - könyv tanulsága szerint - „a 
pokol házhoz jön". A regény terc a nagy és „tehetősnek mondható" Kcnedi 
család lettére nyomán kiindázik a bánsági tanyavilágba, a környező települé
sekre, s átível Bácskába, Romániába, Magyarországra. Hiszen népes a Kcnedi 
család, amiről talán nem indokolatlanul feltételezhetjük, hogy modelljét a Deák 
család adta, szóval népes a család, sok helyen gyökeret vert vagy igyekezett 
megkapaszkodni. Ha az. első oldalon a szerző nem vezeti be részletesen a csa
ládfát, nem sorolja fel a szereplőket, mint ahogy egy drámai szöveg elején szo
kás, az olvasó aligha követhetné a történések áradása közepette a familiáris 
szálakat. Vagyis az író pontosan addig fogja az olvasó kezét, amíg annak szük
sége van az útbaigazításra, onnan majd csak utalások segítik át a pergő ese
ménysoron, szinte forgatókönyvszerűén indítva cl a képzeletet, hogy amit a 
filmben a kép mond cl, azt a regényben az olvasó tudata fejtse ki. 

A z 1999 táján keletkezett költemények, amelyek jószerével 2002-ben és 
2003-ban jelentek meg kötetben, szóval az elmúlt évszázad végének a kortárs 
vajdasági költök életében talán legválságosabb, NATO-bombázások által meg
jelölt esztendejében született versek főként élményanyagként szervesülnek 
formába. Még a kötött formákat Tari Istvánhoz, Jung Károlyhoz és másokhoz 
hasonlatosan nagyra értékelő alkotónál, Böndör Pálnál is ez tapasztalható: a 
vers élményanyagot formázó alkotásként tárgyiasul. A jelenséget valamiféle 
módosulási iránynak is tekinthetjük a vajdasági magyar költészetben. A vers 
egyre inkább narratívába hajlik, Harkai Vass Évánál részben, Bogdán József 
esetében teljességgel, Böndör Pálnál jószerével, vagyis egy olyan folyamat ját
szódik le, amely során a vers, szerkezetétől függetlenül történetbe fordul, s 
immár a vers tétje nem a költészet, hanem az azt meghaladó lét, vagyis a fo
lyamat végén az. egzisztencia válik a költészet tárgyává. 

Böndör Pál Kóros elváltozások című kötetében az életanyag egynemű köl
tészeti anyaggá szervesült, a poétikai intenció egységesen vetült rá a tapaszta
latra. A költő korábbi verseiből megszokott irónia és önirónia, szellemes él
celődés mögül folyton átüt egy hamismás-érzés, az élet helyett az élet illúzió
jának a megélése, a valóság szurrogátumokkal való helyettesítése okozta ke
serűen elégikus hang. A költői „én" magát „egy önérzet pótlékokra szokott 
maradékáénak tekinti, aki akár programszerűen is vállalná a hamisságnak az 
igazság fölé való helyezését. A léttapasztalat keserűségének a poézisre való 



kivetülése inkább kételyként fogalmazódik meg, visszafogottabban, mint pél
dául Harkai Vass Évánál, aki egészen a költészet tagadásáig jutott el 2003-as 
verseskönyvében. Böndör inkább letargikus szkepticizmussal tekint költésze
tére: „Verselgetsz még? Nem is tudom - I talán már nem is. Gondolom ezek már I 
nem is versek. Remélem hogy I már nem versek. I Elegem van II a versekből." 
Ennek ellenére azonban tovább bíbelődik a verssel, megadja neki, ami dukál: 
gondoskodást, törődést: a költészet folyamatos nyelvfilozófiai megközelítése 
tartja egyensúlyban Böndör Pál verseit, nem hagyja a létanyagot elhatalma
sodni a versen, és teszi lehetővé, hogy a lírai helyzet, a pillanat és a tapasztalat 
drámaisága, valamint a poétikai intenció hiteles, esztétikai élményt nyújtó for
mában tárgyiasuljon. 

Gulyás József Közel és távol című kötetében az 1959-ből, majd későbbről 
jegyzett költemények mindenekfölött a küldetéstudatos líra tipikus megszóla
lását tükrözik, amelyben a szocialista proletár-patetika és forradalmár-szólam 
nyer kifejezést a szociális tehetetlenség fölötti borongásban. Úgy tűnik, ez a 
patetikus retorika Gulyás verseiben nem szerepjátszás, hanem láz, morális he
vület, a jobb sorsra érdemes ifjú élet veszendősége fölötti borongás, amelynek 
gyakran költőictlen nyelvi kivetülését négy évtized távolából is vállalja a költő. 
Szociográfiai pillanatképek, valamint szociográfiai zsánerképek ötvöződnek 
ezekben a versekben a szociális érzés hangsúlyozott kifejtésével és a szociali-
zálódás beteljesületlen igényével. A z a költő szólal meg az 1959-cs versekben, 
aki a tapasztalt társadalmi igazságtalanságok okán ököllel verné az asztalt, de 
lényegében nincs vitapartnere, ezért csak dühösen vagy elkeseredetten - befelé -
kiáltozik. Ezen túlmenően azonban folyamatosan ott munkál a versekben a 
költői öntudat kimerevítése, ám e büszke hang szinte csak villanásokra buk
kan föl a közösség - s mindenekelőtt saját - anyagi-erkölcsi elesettsége fölötti 
aggódó, borongós izzás mögül. A nincs hova menekülés folyton visszatérő, a 
későbbiekben cpigrammatikusan is megfogalmazott gondolata is itt, a korai 
versekben csírázott ki Gulyás József költészetében, hogy annak egyik legna
gyobb jelentőségű felismerésévé és meghatározójává terebélyesedjen. Innét 
már csak egyetlen lépés az ellentéteket egybefogó tapasztalatig, a mindent a 
semmivel azonosító megrendítő és elbizonytalanító élményéig, ami a költő fel
adatát végérvényesen a valóság vállalásában jelöli meg. A költő nem csupán 
a maga sorsát vállalja, hanem „mindenkiét", s az ebből fakadó, szinte vallása
lapító láz hatja át a keserűséggel, kétségbeeséssel telített, a haláltudatból táp
lálkozó költészetét, amelyben a világot meghatározó nagy ellentétek abszurd-
ságuk ellenére mégsem oltják ki a világot. A mondat poétikájára építkező köl
teményekben megszólaló (persona) az állandó halálképzet árnyékában él, va
lahol az életnek és a halálnak egyedül a vers segítségével átjárható mezsgyéjén, 
ahonnan nézve az antinómiák inkább kettősséggé minősülnek, hogy végül a 
költő küldctésvállaló szerepének a makrokozmoszig felnagyítható felstilizálá
sa a következő sorokban nyerjen programszerű rögzítést: „El kell jutnom ön-
magamig. II El kell émem a csillagokig." 

Jó kis menekülésnek tűnhet a személyes kort a megnyugvás és a lehiggadás 
korszakaként megélni, a versbeli megszólalást keresztezni a kert, a bokrok, a 



fák, a cserjék, a madarak által nyújtott, a napi szemlélődésből fakadó idillcl, 
mint ahogy Pap József is igyekezett természet-azonosuló költészetében érzel
mi nullfokra nivellálni a Kert(v)észének című kötetében, de már a címbe oda-
kövctclőzött a zárójelbe tett ( v ) , ami az idillt fenyegető, riasztó sikolyba for
dította, és a megnyugvás, az időskori megpihenés, s nem utolsósorban a verset 
is kertként, tehát szuverén idillikus, kissé hedonisztikus terrénumként megélő 
szemlélet ellentétpárjaként jelenítette meg. Hiszen a kert se már nem az egyé
ni megbékélés terc: mások saját céljukra használják, még akkor is, ha csak 
műanyag zacskókat és csomagolóanyagokat dobnak a pázsitra, levizelik a ke
rítést, vagy csikket pöccintenek az udvarra. Kételkednie kell ezek nyomán a 
költőnek: valóban elégedettségre jogosítja-c fel a kora (az életkora és létének 
kora egyaránt), a maga teremtette természeti gettó, vagy inkább rezervátum, 
és a hite szerint a teljes (ön)mcgvalósítást jelentő pepecselés a magyar nyelv 
szavaival, aminek eredményeként versnek nevezett képződmények keletkez
nek. Minden kételyt gerjeszt: a kert, mint világmetafora immár nem védtelen, 
sőt inkább megszégyenített és megszentségtelenített, az életkor nem mentesít 
a világ nyikorgó fordulásának szorítása alól, a vers pedig nem egész többé: 
törött, rosszul csengő edény, amiből nemcsak tartalma folyik ki, hanem por
celánján a máz is megkopik. A költő számára természetesen ez a legtragiku
sabb tapasztalat: ihletett szava csak „e világi marad", minden csűrés és csava
rás, minden vesződés, ég felé lendítés ellenére kitetszik a vers magából fakadó 
szárnyatlansága, vagy éppen a vele való, magasztosabb értelmet kereső bíbe
lődés folytán napvilágra kerülő szárnyaszegettségc. Dadogva szól már csak a 
szó, és vers helyett vcrsvázlat születik: egyszerűen kifordult sarkaiból a világ, 
nem az már a kert, ami volt, bár a költő a mostani kötetében is egy ciklus 
erejéig igyekszik ebbe az oszladozó idillbe kapaszkodni; ám hiába, nem az a 
költő, aki volt, és nem az a vers, ami volt, de az sem, ami lehetett volna. Pap 
József Vesződségek című kötetében a zsigerekből feltoluló elemi kételkedés 
vetül rá a múltra és a jövőre egyaránt - az egyén elé tornyosuló, távlatokat 
eltorlaszoló „tűz-vas valóság" csupán a vers bizonyossága nyomán hágható át, 
és ez, még ha költőnk esetében ugyan csak a kétely árnyéka alól előbújó le
hetőségként növekszik minden tapasztalat fölé, még ha csak bagatellek, váz
latok, elvetélt költemények, dadogások, motyogások révén tárgyiasulnak a te
remtő akarás nyomán, még ha a verssel való vesződségek rávetülnek a kerttel 
való vesződségekre, és így a két (világ)mctafora helyet is cserél, annyi bizo
nyos, Pap József összes kételyei közepette csupán egy helyre menekülhet, az 
önmagával való szembesülés terrénumára, s összes gondjai mellett mégis rend
kívül jól érzi magát a versnek nevezett kertjében és a kertnek nevezett versében. 

Harkai Vass Éva kötete, A város bejáratánál, arról győz meg bennünket, 
hogy a ciklus címeként felvetett, költészettagadó No poesis programvers vers
világa teljesen autonóm teret teremtett a költő számára, és ennek az autonó
miának a fő erénye a szabadság, amely a poétikai szabadságban testet öltve 
sajátos nyelvi arculatot ölt. Ez az arculat befejezett versmondatokban nyilvá
nul meg, ami s/.cr/.ő-központú olvasatot hív elő, ám az ilyen leszűkítést nyom
ban ellensúlyozza a versek idézéscs intertcxtualitása, a költemény tárgyával 



szembeni irónia ćs a poézisscl szembeni közvetlen, minden magasztosságot 
elvető magatartás, vagyis a szerző nyelvi-formai készségének kiteljesülése. A 
költő a versírás lehetetlensége és értelmetlensége fölött vívódik, egészen addig 
a tragikus pillanatig, amikor cenzúrázza saját episztoláját és a szavakat kipon-
tozással helyettesíti. Rettenetesebb cselekedet ez az öncenzúra még annál is, 
mint ha meg sem írta volna a verset. A versnek nincs jövője, a jelene pedig 
keserves. Voltak jeles költők, emlékezetes versek, és ezekkel folyamatos pár
beszédben áll Harkai Vass Éva, Homorú levél című verse pedig a jugoszláviai 
magyar költők köteteinek vagy verseinek címeiből, soraiból áll össze, ám a 
versélményeken túlmenően a saját élményvilága egyfelől a tájból igyekszik 
táplálkozni, másfelől az emlékvilágból kíván pillanatokat megidézni. A tájél
ményből fakadó „topográfiai költcmény"-ek azonban a pusztulással, a világ 
eróziójával és a rombolással szembesítik a költőt, így talán nem is marad szá
mára más kiút, mint az emlékek közé menekülés, amit versben elképzelve alig
ha lehetne mentesíteni a nosztalgia indázásától. De csak akkor, ha ez a múlt 
nosztalgikus lenne. Emlékezzünk csak a szerző rcvoltprózájára: hát nem a 
múltjával kívánt benne el- és leszámolni? Könnyen világossá válik, hogy a pró
zában se nosztalgiával idézhető emlékek a versvilágban se kerülnek, még a 
jelennel való szembesítés során sem idealizált megidézésre. Sőt, az emlékek 
útján haladó költő eljut a keserű megállapításig, miszerint „Az emlék álságos, 
hamis.", ebből következően a versét végérvényesen és nyomatékosan lezárja: 
„Finita la commedia. Ende. Finish.", hiába igyekszik a józan elme ,giccses cu-
kormáza"-l vonni az ifjúság emlékeire, a költői tudat folyton készenlétben áll 
a kijózanító tapasztalattal: „Ami volt, szétesett." 

A nyomasztó érzés a 2002-es keltezésű versekben látszik némileg felenged
ni, a vers ekkor már nem manifesztumként vagy topográfiai gyorsfelvételként 
kíván működni, hanem térré tágasul, amelyben a játék, az ötlet, a sziporka, a 
jelölés nélküli idézés intertextuális hozadéka is versteremtő tényezőként mű
ködik, a szó ezekben a versekben, noha a mondat poétikájára építkező költe
ményekről van szó, nem (csak) kijelent, hanem előhív, asszociál, megidéz. 

Danyi Zoltán a lassú elmozdulások verseit gyűjtötte az Átcsúszik kékbe cí
mű kötetébe: más közös jellegzetességük talán nincs is az egysorosoktól a 
hosszú leíró versig váltakozó formát öltő költeményeknek, mint a kimért 
szemlélődés közben lassú elmozdulásokkal körbeforduló, majd megpihenő te
kintet tempója, és a látóhatáron belüli részletekre való összpontosításból sar
jadó gondolati kép. Szemléletében, filozófiájában, a természethez való viszo
nyában, végső soron magában a kontemplációban is a nyugati világ kultúr-dik-
tatúrájától való eltávolodás tapasztalható. Ez a kötöttségek alól mentesítő sza
badság jelen van a versformák megválasztásában, az ötletes címadásban, a rí
mes játékokban, ennek ellenére Danyi Zoltán nem tartozik a verset játékként 
értelmezők közé. Ugyanakkor a szemlélődés korántsem a leírás előfeltétele és 
nem is öncélú tevékenység. Nem arra szolgál, hogy a lírai én a környezetéből 
vett mintákból, látványokból jelenségek megtapasztalásából, megismeréséből 
töltekezzen fel a versírás küzdelméhez szükséges energiákkal, hanem valami
féle nyugalomkcrcsés, megpihenés, a kontempláció járulékos cselekedete. A 



versek ugyanis a környezetből kiemelt motívum higgadt szemrevételezése nyo
mán haladva a tépelődés, a világ általi faggatottság lenyomatává lesznek, még 
akkor is kontemplativ tevékenység eredményét mutatják, ha a vers szavai, 
mondatai nem jutnak cl valami, az olvasó által azonnal értelmezhető „gondo
lat" vagy netán „bölcsesség" megfogalmazásáig. Ez teszi verssé Danyi Zoltán 
líráját: az elhallgatások finom praktikája, a lebegtetés, az apró csusszanások 
a látvány és az élmény közvetlensége, a megfogalmazás kézenfekvősége és az 
értelmezés elvontsága között. A vers számára nem a gondolat - mint tartalom 
vagy bölcsesség - kimondásának eszköze, hanem autonóm entitás, önmagáért 
való létezés. Kötete tanulsága szerint a Szívások című prózakötetében bemu
tatott autentikus epikájához hasonlatosan autonóm versvilágot épített. 

* 

Csorba István Toronyiránt cím alá gyűjtötte egybe tárcariportjait. A műfaj 
szerzői kreáció, két, az elmélet szerint egymással nem igazán érintkező újság
írói megnyilatkozást közelít egymáshoz, a szubjektív tárcát és az objektivitásra 
törekvő, hír- és jelentésértékű riportot. Ha közelebbről vizsgáljuk a két adott 
műfajt, kiderül, nem is állnak egymástól olyannyira távol, hogy a jelenségekre 
érzékeny, kiváló tollú újságíró ne ötvözhetné a kettőt. A tárca - Vukovics 
Géza és Kalapis Zoltán (Újságírók kézikönyve. Forum - Magyar Szó, 1989) -
meghatározása nyomán „az újságírás műalkotása", a riport „kifejezésformája 
egyéni, sajátos, gazdag. Újságírás is, meg részben irodalom is", akárcsak a tár
ca, amely úgyszintén köztes műfaj. A riport „emberekről szól, sorsokat tár fel, 
érdekes helyzeteket állít elénk ( . . . ) történet rejlik az élmény mögött", a tárca 
„alapja valamilyen tény vagy élmény. Feldolgozása írói készséget és stílust, 
egyúttal újságírói hatásosságot igényel. A z egészből ki kell csendülnie valami
lyen emberi, erkölcsi, eszmei mondanivalónak". íme, az elmélet máris plasz
tikusan megjelenítette azt a műfajt, amit imént még szinte képtelenségnek 
tartott. S miként a puding próbája az evés, a „tárcariport" próbája Csorba 
István írásainak olvasása. A Magyar Szó olvasója ezt megtehette a lap vasár
napi számait böngészve, most pedig kötetben nyerhet rálátást a szerző üdítően 
friss gondolatmenetére, kiváló stílusérzékérc, csipkelődő modorára, és a min
dennapjainkból kiragadott pillanatok erkölcsi kommentárjaira, mégpedig 
négy ciklusba rendezve, az elsőben az otthonról hozott történetektől elindul
va, a közbülsőkben a jelenünkön átvezetve, az utolsóban pedig kollégáit, s az 
egykori, még hat tagköztársaságból álló Jugoszlávia szocialista vezetőit meg
idézve. Csorba István 1959-re vezeti vissza az életes írással való ismerkedését, 
amikor a Magyar Szó szerkesztőségében Muhi János ily módon okította: „az 
életes írást akkor »t'rja« az ember, amikor pihen; szórakozás közben »kanyarit 
l c« a környezetében zajló történésekből egy darabkát, és hosszabb-rövidebb 
írás formájában felszolgálja az olvasónak. Nagyon hálás tud lenni érte az ol
vasó, mert egy pohárka üdítőként éli meg a sok puskaporszáraz, nemritkán 
semmitmondó információ konzumálása közben." Csorba István jó tanulónak 
bizonyult. 



Olyanok örömére jelent meg Vukovics Géza Villanások című gyűjteménye, 
akik nehezen várják ki azt az egy hetet, ami a szerző két szellemes írásának 
megjelenése között elmúlik - ez az előnye a könyvnek - lehetővé teszi a fel
csigázott kíváncsiságnak a folyamatos olvasás általi csillapítását. Vukovics Gé
za kiváló publicisztikai készségét széles körű, mindenekelőtt művelődéstörté
neti jellegű ismeretanyaggal és üde szellemességgel ötvözve Csorba Istvánhoz, 
hasonlóan új műfajt hozott létre a tárcából, amit azonban nem ő, hanem kri
tikusa, Gerold László nevezett cl kultúrhumorcszknek még a szerző Va
rázsszem című 1988-as gyűjteménye alapján, a mostani kötetre is érvényesnek 
tartva с meghatározást és leszögezvén, hogy „a megnevezésül szolgáló szó
összetétel első tagját a szerző valóban rendhagyó művelődésben jártassága, 
második tagját pedig írásainak stílusa, hangja indokolja". Vukovics Géza ol
vasmányos írásai publicisztikai remekek, újságírók iskolájában taníthatók: ar
ról szólnak, miként kell nyitott szemmel járni a világban, hogyan kell nyitott 
elmével olvasni a sajtót, hogyan kamatoztatni a fölszippatott művelődéstörté
neti anyagot, hogy mindennek egybefoglalását egy éltes csattanóval lezárva az 
olvasó tájékoztatását, okítását és sórakoztatását szolgálja egyszerre. 

Jelentős vállalkozások eredményeit közölte 2003-ban a Forum, köztük ma
gyarságtudatunk elmélyítésének számottevő műveit. Ide sorolom például Sil
ling István Vajdasági népi imádságok és nyelvezetük, Bodor Anikó Vajdasági 
magyar népdalok III. és Kalapis Zoltán Életrajzi kalauzának második, és befe
jező, harmadik kötetét, valamint Káich Katalin becskereki színházi monográ
fiáját. Silling István 1980 óta foglalkozik a népi vallásosság hagyományaival, 
az archaikus népi imádságokkal, gyűjti, kategorizálja és értelmezi őket. A folk
lórkutatás с viszonylag fiatal ágazata immár életművé szervesülő munkát pél
dáz a kutató eddigi hét, idevágó témájú kötetében. A mostani vaskos kiadvány 
jellegzetessége, hogy a bajelhárító és a szenvedéstörténetet idéző népi, vagyis 
a hivatalos liturgiából kiszorult imádságokat nem csupán összegyűjti, nem csu
pán rendszerezi, s nem csupán szakrális és profán elemeket ötvöző folklóral
kotásnak tekinti és műfaji-poétikai, esztétikai-tartalmi szempontból elemzi, 
hanem nyelvi jelenségként kezeli, elvégzi a gyűjtött nyelvi anyag fonetikai, 
morfológiai, lexikai, etimológiai, szintaktikai elemzését, kiemeli a szövegek 
dialektológiai aspektusait. A könyv azonban nem kimondottan nyelvészeti ki
advány,'hanem olyan egyedülálló mű, amely teljességében tárgyalja a vajdasági 
archaikus népi imádságokat, a Függelékben 330 bácskai és bánáti imádságot 
ad közre, a több szempontú tanulmányok nyomán pedig „lehetővé teszi egy
részt a vajdasági magyar archaikus népi imádságok eddigi legteljesebb gyűjte
ményének bemutatásával azok megismerését, с folklórműfaj vajdasági - bács
kai és bánáti - hagyományanyagának alapos áttekintését, az imaszövegek tar
talom szerint kialakított kategóriáinak vizsgálatát, másreszt bemutatja a vaj
dasági magyar adatközlők által a régi imádságokban használt nyelvet, a meg
őrzött releváns nyelvi ősiségét és a mai beszélt nyelv, valamint a nyelvjárások 
imaszövegciben előforduló sajátosságait". 



A Forum Könyvkiadó ćs a zentai Thurzó Lajos Közművelődési Központ 
közösen jelentette meg Bodor Anikó óriási vállalkozásának, a Vajdasági ma
gyar népdalok sorozatának harmadik kötetét. A szerző 1997-ben a katonada
lokat, a hétköznap dalait, szerelmi, tréfás és egyéb dalokat egybefogó gyűjte
ményét adta közkézre, majd 1999-ben a balladákat, betyár- és pásztordalokat 
bemutató könyve került sorra, most pedig, a sorozat harmadik kötetében pá
rosítókat, lakodalmas szokásdalokat, szerelmi dalokat közölt. A négyrészesre 
tervezett sorozat csaknem hatszáz oldalas harmadik kötete a fellelt népdal-
kincsből 226 dallamot, 20 vőfélyrigmust és 54 kurjantást, összesen mintegy 600 
változatot közöl. A z autentikus népi előadás eltűnése magával hozta a lako
dalom mozzanatai szertartásjcllcgének kilúgozödását is, amit valójában elve
szett kincsként gyűjt egybe ez a különösen fontos vállalkozás és a nyomán 
született harmadik kötet. 

Lekerekedett Kalapis Zoltán lexikonírő munkája, az Ezer magyar biográfia 
a délszláv országokból alcímű, háromrészes, Életrajzi kalauz című sorozat má
sodik ( H - Ő ) , és harmadik ( P - Z S ) kötetének megjelenésével, hasonló kultúr-
kincset adván a vajdasági magyarság kezébe, mint Bodor Anikó és Silling Ist
ván munkái. A több mint másfél évtized kutatásait egybefogó három kötet 
ugyanis a délvidéki magyarság azonosságtudatát hivatott szolgálni. A z írók. 
költők, politikusok, tudósok, művészek „csevegő biográfiái" sorának célja, 
hogy „erőteljesen dokumentálja a teremtő magyar szellem jelenlétét a mi tá
jainkon is: nyelvterületünk déli részén, a peremvidéken". A lexikon szerzője 
az ezer lezárult életmű összefoglalásával nemcsak a közismert nagyságok bi
ográfiáit gyűjtötte egybe, hanem olyanokat is elragadott a feledéstől, akik a 
maguk szakterületén jelentős eredményeket értek cl, dc nevük nem vonult bc 
a köztudatba, esetleg szűkebb szakmai körökben emlékezhettek még rájuk, és 
ezzel egy bc nem fejezhető, csak abbahagyható munkának nyitott teret. A ku
tatómunkán felül még egy nagy erénye van с háromkötetes lexikonnak: a do
kumentálás és a szemléltetés mellett a színes, érdekes részleteket is közlő ol
vasmányos előadásmód. Egyébiránt is nagy élmény a lexikonban lapozni, már 
esak a szócikkekként szereplő nevek mögül feltárulkozó életrajzok között íve
lő feszültség, időláne, hasonlóság vagy eltérés miatt. Csak véletlenszerűen fel
ütve a második kötetei, egymás mögött találkozhatunk a gondok elől az ön
kéntes halálba menekülő nyclvészdoktor, Matijcvics Lajos, a legendás Mátyás 
király, majd az illegális pártmunkás, Híd-szcrkcsz.tő Mayer Ottmár életrajzá
val, akit hűtlenség és katonai titok elárulása vádjával a magyar hatóság 1941 
őszén kivégeztetett. Sorsok, kész regények sorakoznak ebben a lexikonban. 

Káieh Katalin is nagy vállalásának végére jutott A nagybecskereki magyar 
színjátszás története és repertóriuma (1832-1018) második kötetének megjelen
tetésével. Nem csupán Nagybccskcrck magyar színjátszásának áttekintését ké
szítette cl, hanem ezzel a munkával tulajdonképpen lekerekítette ilyen irányú 
vajdasági vizsgálódásait, miután megírta már Zombor, Újvidék, Zcnta és íme. 
Nagybecskerek magyar színjátszásának történetét. A faktográfiai anyag mel
lett ezekből a kötetekből tájékozódhatunk a hajdani kultúrigényckről, színhá
zi megmozdulásokról. Káich Katalin monográfiája száznyolcvan év távolából 



indulva szemleletes képet ad a közönség ízlésvilágáról is, a tizenkilencedik 
században találva meg a mai közönségnél is ható, az operett, a zenés darab és 
a népszínmű jellegű előadás iránti igény gyökerét. Nagybceskcrek magyar szín
háztörténetének bemutatásához, öt év kutatómunka és nyolcszáznál több kéz
iratoldal mutatkozott szükségesnek, vagyis két kötet, annak bizonyítékául, 
hogy eleink hajdani művelődési igényeinek csupán egyetlen szegmentuma is 
virágzó gazdagsággal terebélyesedett a tizenkilencedik században és a huszadik 
század legelején. Térségünkben Nagybecskereken épült az első kőszínház, 
1839-ben. A második kötetben közzétett repertórium 1832 és 1918 között 
1110 előadott színpadi mű adatait foglalja egybe, emellett részletes jegyzéket 
közöl az ugyanebben az időszakban Nagybccskercken járt színi társulatokról. 

A művelődéstörténész munkája a bogarászás, a kutatás, a következtetés, 
és végül - a dokumentálás. Németh Ferenc művelődéstörténész részkutatásai
nak tárgyát a Bánság tizenkilencedik századi tárgyi és szellemi emlékei képe
zik, amelyekkel kapcsolatosan könyvek sorában jelentetett meg feltáró tanul
mányokat. Jelen kötetében, az Úri világ Torontálban is egy olyan hajdani har
monikus világot igyekszik rekonstruálni, amelyre a kutatásai híján maholnap 
végérvényesen rátelepedne a feledés mindent egyneműsítő pora. Jóllehet a kö
tetnek a tárgyi-építészeti emlékektől az úri világ bohémságán keresztül a szel
lemi eredményekig ívelő szerkezete azt sugallja, hogy a szerző egy korszak 
teljes feltárására vállalkozott, a könyv a címadásnak megfelelően csupán a 
bánsági úri világgal, a főúri életvitellel foglalkozik, és ennek alapján beszélhe
tünk elveszett harmóniáról: a kép egyoldalú, a szerzőnek nincs szándékában 
a kor társadalmi diszharmóniáját feszegetni. Ez pedig ennek a könyvnek az 
esetében így van jól: legtöbbünk számára éppen a főúri világ hajdani miliője 
az. az ismeretlen, feltáratlan közeg, ahová büszkeséggel, ha egyébbel nem, hát 
vajdasági vagy bánsági lokálpatriotizmusunk hizlalásának szándékával lépünk be. 

A Forum Könyvkiadó által megjelentetett helytörténeti munkák mindig 
túlmutattak a puszta dokumentálás szándékán. Miközben igyekeztek egy idő
szeletet elszakítani a feledéstől és megőrizni a jelenben a jövő számára, föl
tárták с dokumentálási szándék belső indíttatását, azt a lírai lobogást, ami a 
történetíró krónikást a tárgyához fűzi, s egyben azt is, ami miatt a tényeket 
statisztikából krónikába kell fordítani. Nagy Sívó Zoltán esetében a Jugoszlá
viában élő székclységct sújtó három „ H " , a halmozottan hátrányos helyzet táp
lálja a krónikás tüzét, hogy az egykori Hertclcndyfalva és a ma már közigaz
gatásilag önállótlan Vojlovica népének sorsát lejegyezve ábrázolja, miként is 
lehet vállalni a percmlétet a főváros árnyékában, a gyárak falvában, ahol nem
csak kisebbségben, hanem ráadásul szórványban is kell élnie egy elhamarko
dott telepítés népének. Szórványban töltött kisebbségi peremiét, ez az a bizo
nyos három „ H " , ami egyfelől makacs rátartiságra, másfelől gumigerincű al
kalmazkodásra kényszerít, és megtanít, hogy a kisebbségeknek „a meghirde
tett jogokat nem szabad komolyan venni, mert nem mindig komolyan adják, 
komolyan gondolják, amit törvénybe iktatnak". A vojlovicai székelyek 1883-as 
telepítésüktől fogva négy impériumváltást éltek meg, mégis mindkét világhá
ború végén úgy tértek vissza a faluba, mint a szülőföldre és a hazába. Nagy 



Sívó Zoltán az 1883-tól 1941-ig terjedő időszakot a Bukovina, mit vétettem? 
című kötetében dolgozta fel, mostani, A főváros árnyékában című könyvében 
pedig 1941-től 1991-ig folytatódik az „egy letűnt kor balga visszavárásának 
ćvei"-t, a viszonylagos jólét nemzeti beolvadást generáló esztendőit, majd a 
„többségi nemzet kísértéseinek ćvei"-t, a letargia korát megjelenítő krónika. 
Talán a székelység eddigi sorsát elviselhetővé tevő gerincesség diktálhatta a 
szerző felderengő optimizmusát, amiből fakadóan a média mai világának kö
szönhetően elviselhetőbbnek tartja a percmlétct, amelyben „a család lehet új
ra az azonosságtudat vára, a megtartó nyelv és hit őre". 

Eddigi művelődéstörténeti, kapcsolattörténeti, színháztörténeti köteteitől 
és repertóriumaitól merőben eltér Káich Katalin ugyancsak 2003-ban megje
lent, írások a lélek útjairól című esszé- és tanulmánykötete. Egy olyan szerző 
vallomásai ezek az írások, aki belépett a keresők közé, akik „úgy érezték, a 
tanultság és a tudatosan elsajátított képzettség az életben való helyes eligazo
dásban nem segít, mint ahogy annak a bölcsességnek a megszerzésére sem al
kalmas, mely összhangba tudja terelni a fizikai valóságot az érzelmi, a szellemi 
és a mentális valósággal, mind egyéni, mind kollektív síkon. A z élet teljessé
gének megélése pedig mindaddig elérhetetlen lesz számunkra, míg a felhal
mozott tényanyag és információ mennyiségének függvényeként közelítünk a 
probléma megoldásához, s valóságként csak azt fogadjuk, ami nem mutat túl 
az átlagérzékck befogadóképességén." 

Káich Katalin a szellemi restség és az önmagát vállalni képtelen gyávaság 
korszakában indult cl a lélek kiművelésének, a szellem spiritualizálódásának 
útján, hogy a nyugati kultúra büntetés-jutalmazás elvű halálképe, vagy a keleti 
bölcselet jobbítö-javító tanításának új esélyre épülő okfejtése között a szeretet 
nyomán járva megtalálja a kiapadhatatlan életcnergia forrását, azt a kegyelmi 
állapotot, amelyben a három részre tagolt létezésben a test, a lélek és a szellem 
hármassága megleli önmagával és a világgal való harmóniáját. 

Nem tudott igazán magával ragadni az irodalom értelmzőinck újabb kori 
vesszőparipája, a tipologizálás, ami szerintem, bizonyára felkészületlenségem
ből fakadóan, nem nyit kellően széles távlatot a műalkotások értésében és 
interpretációjában, inkább egy szűk folyosón tapogatózik, igaz, szemernyit se 
rettegve attól, hogy zsákutcában jár. Gerjedő ellenérzésemet csak táplálta 
Bombitz. Attila meglátása, miszerint „egyáltalán nem vagyok biztos abban, 
hogy tipológiai rendszerek felállításával bármi lényeges elmondható egy kor
szak irodalmiságáról", és Borbély Szilárd észrevétele, hogy „az egyre inkább 
elnehezedő értelmezői nyelv az akadémiai és egyetemi világon túl alig tud ha
tást kifejteni vagy olvasókat toborozni". Hózsa Éva Mándy Ivánról szóló köny
ve, A novella új neve függetlenül attól, hogy Hózsa Éva írásait mindig élvezet
tel olvasom, és attól is, hogy Mándy prózaművészetc távol áll tőlem, alcímével 
riasztott: Mándy Iván novelláinak tipológiája és szövegközti értelmezése. Tény 



azonban, hogy a szerző állal alkalmazóit, és Bányai János recenzens által neki 
tulajdonitól! „nyilotl tipológia" és „tipológiaköziség" kategóriákban való gon
dolkodás eletesse teszi a dolgozatot. „Mándyt úgy kell olvasni - írja Hózsa 
Éva - , ahogyan ő olvassa újra és újra a látszólag változatlan történetet, ame
lyet már máshol szintén olvashattunk. Még az is előfordulhat, hogy ő írta le 
régebben." Vagy később: „Mándy tehát egészen különös belső paródiát valósít 
meg, amellyel saját novelláját és én-elbeszélőjét parodizálja, mindez az öntük-
rözés mozzanatához kapcsolódik." Rengeteget megtudhat az olvasó с könyv 
alapján Mándyról, írásművészctéről, az egészében továbbra is feltáratlan mo-
tívumrendszeréről és nem utolsósorban szövegeinek nyitott tipológiájáról és 
szövegközi értelmezéséről, mindenekelőtt annak köszönhetően, hogy Hózsa 
Éva dolgozatában kiválóan ötvöződik az irodalom iránti érzékenység, az iro-
dalomértés készsége az irodalomtörténeti ismeretekkel és az irodalomelméleti 
felkészültséggel, a széles körű érdeklődéssel és tájékozottsággal. Vagyis köny
ve szakembereknek ajánlható. 

Bányai János tanulmányait és kritikáit egybefogó kötete, az Egyre kevesebb 
talán a tipikus irodalomccntrikus vajdasági értelmiségi írásbeli megnyilvánu
lásának alapmintája: az. író ember önfaggatásainak lenyomata, reagálásai az 
(irodalmi) élet fonlosabb és periférikusabb jelenségeire, amit áthat a tovább-
vivés lehetetlenségének érzése. Már a bevezető esszé témája is maga az esszé, 
pontosabban az, hogy miként vette át az esszé a regény helyét a lényegében 
„hontalan", vagy „szigetlakó", a nyelvi erózióval küzdelmet folytató (nemzeti) 
kisebbségi magyar írónál, mindenekelőtt Végei Lászlónál (és részben Juhász 
Erzsébetnél). Bányai figyelme Végeinél még hosszasan elidőzik, írásainak me
taforikus motívumvilága akkor is rímel Végeiével, amikor nem az ő művét 
tárgyalja. A kötetben tanulságos tanulmányt olvashatunk az Új Symposionról 
és a Kalangyáról, Németh László kritikaírásáról. Kertész Imre munkáiról. Es
terházy Péter és Závada Pál regényeiről, Petri György költészetéről, a honi 
kortársak munkái közül Végei könyvcin kívül még Faragó Kornélia, Vasagyi 
Mária és Gerold László munkájával foglalkozik, illetve Gion Nándoréval, de 
már csak a nekrológok között. A z utószó helyett közölt Megértés és értelmezés, 
Az irodalomértés anomáliái című és Idegen tollakkal ékesített előadás vajdasági 
magyartanároknak alcímű összefoglaló pedig az irodalomtudős és pedagógus 
ars poeticájaként olvasható összegzés és áttekintés. 

Bori Imre 1967-ben már megjelentetett egy, vagy ha szőrszálhasogatók is 
olvassák e jelentést, akkor számukra pontosítva: egy „fél" könyvet Juhász. Fe
renc költészetéről Két költő címen, amelyben a másik költő Nagy László volt. 
Most Az élet és a halál Osfája alatt címen gyűjtötte egybe az alkotóra vonat
kozó tanulmányait. Megakad a szemünk a könyv címén, a fa, az életfa, a csa
ládfa, a világfa többszörös előfordulása a tanulmányok címében (Az életfától 
a családfáig; A családfától a világfáig), illetve a fa helyett a fű említése (Fű
szál-eposz, avagy tükör a versben), a (világ)fához hasonlatos agancsot hordozó 
szarvas idézése (Juhász Ferenc „szan'as-éneke") olyan szilárd alapú motívum-
rendszerre utal, amit Bori Imre Juhász Ferenc költészetét vizsgálva a jelen 
könyv tanulsága alapján kiváló érzékkel kitapintott. A szövegek eredeti meg-



jclcnćsćt figyelembe vćve negyvenöl. az clőkcs/ületekci tekintve inkább ötven 
ćv figyelcmösszponiosítását dokumentálja a jelen kötet. (Biztosan akad nyelv
filozófus, aki összeszámolja, hányszor használtam ebben az írásban a kiváló, 
kiemelkedő ćs hasonlóan kitüntető tartalmú jelzőket, de a jelen pillanatban 
a saját életkorommal majdnem azonos idejű vállalkozás nyomában járok, s 
bizony azt is meg kell számolni, 2003-ban hány, több évtized munkáját szin
tetizáló munka jelent meg a Forum Könyvkiadónál.) Bori Imre figyelme az 
1958-as kezdetet ćs a könyvet lezáró 2003-ig három terjedelmesebb periódus
ban, 1965 és 1970, 1987 ćs 1989, valamint 1991 ćs 1993 között összpontosult 
Juhász Ferenc munkásságára. Midőn tudomást szereztem a könyv megjelen
téről, önkéntelenül is arra gondoltam, mi időszerűsítette a költővel való fog
lalkozást, ćs mćg mielőtt elolvastam volna, egy másik könyvben, Bányai János 
fentebb idćzelt csszcgyűjtemcnycbcn leltem meg a választ: „ A nagy versnek 
nincs irodalomtörténete. A szépnek sincs. A z irodalmi értéknek sincs. Van 
azonban az irodalom intézményeinek története . . ." Valóban, a hetvenes és 
nyolcvanas években Juhász szólávázó, látomásos költészete relcvációértékú 
volt számomra, és noha azóta már többet tudok mind a költőről, mind a köl
tészetről általában, emlékszem néhány kortalan alkotására, amelynek nem tör
ténete, hanem az esztétikai tapasztalásra épülő, áthagyományozódó értéke 
van. Vagy miként Bori Imre írja Juhász Ferenc egyik kötete kapcsán: „Léleg
zetelállító gazdagság ragyog ebben a költői ajándékban: teljességre törően a 
természeti, az »cmbersćgi« ćs költői Mindent írta . . ." Miközben Bori Imre 
is ékszerdoboznak tekinti Juhász költészetét, költői bravúrok tobzódásának, 
„amelyekkel mestermunkaként életképeit megteremti, felhasználva a hétköz
napok látványát és a képzelet merész ragadmányait", így egymásba fonódásuk-
ban tárja fel с költészet artisztikus és emberi forrásvilágát, a valóságtól a kép-
zclet felć vágtázó látomásosságot, a formával következetes következetlenség
gel birkózó gondolatot, amely határozott lépésekkel tör a költőiség felé, a lét 
és a metafizika nagy misztériumainak, az életnek és a halálnak, az élet és a 
mítosz párhuzamának, a családi (személyes) életnek, valamint az élet genezisét 
és nemezisét hordozó teremtés- ćs üdvtannak a poétikus megragadása irányába. 

Ezzel az összegzés végére értünk. Ha sikerült azt leírnom, amit gondolok, 
akkor bizonyára a figyelmes olvasó előtt is világossá válik, mennyire harmo
nizálnak egymással a 2003-ban megjelentetett Forum-könyvek 1: a szépirodal
miak a kitárulkozó hazátlanság, a nemzeti dezintegrálódás, a személyes elle
hetetlenülés, általános erkölcsi erózió közösségi ćs szubjektív megélését igye
keznek formába ölteni, míg a tudományos dolgozatok ugyanettől a szellemi-
egzisztenciális fenyegetettségtől vezérelve a vajdasági magyarság identitástu
datát tovább pillérező müvekként tárgyiasulnak. 

De hát hányan olvasnak ma könyvet? 

J E G Y Z E T 

1 Л Kiadónál ugyancsak 2003-ban megjelent alábbi kötetek nem képezik ezen ismerte
tés tárgyát: 35 éve együtt. (Л jugoszláviai magyar televíziózás törtenete) 
Л Kalangya Kosztolányi-számának reprintje 



Tibor Varadi-Bcrnadct Bordas-Gašo Kncžcvić: Medunarodno privatno pravo (egye
temi tankönyv) 
Jedina priča (Válogatás az 1990 ćs 2000 között megjelent vajdasági magyar prózából; 
Vickö Árpád fordítása) 
Vida Ognjenović: Az öreg falióra (clbeszćlćsck: Borbély János fordítása) 



Papp Richárd 

„MINDENNAPI KENYERÜNK" 

A millennium és a „megszentelt hagyományok" jelentései 
a Vajdaságban 

Korábbi tanulmányaimban számos példán át mutattam rá a vallás integra
te. kulturális jelentéseire kisebbségi környezetben. A jelen tanulmány e jelen
ségkörnek egy újabb aspektusát kívánja bemutatni. 

A 2000-2001. év többek közt a millenniumi ünnepségsorozat éve volt a 
Kárpát-medencei magyarság életében. A kisebbségi magyar közösségek így 
több rítussorozat átélésével tudatosíthatták önmaguk számára - az egyetemes 
magyar kultúrához, való tartozás kifejezése által - a lokális-regionális, kisebb
ségi-etnikai csoportazonosságuk keretein túlmutató összetartozásukat. 

A z eddig elmondottak fényében felmerül a kérdés: a kisebbségi identitás e 
szimbolikus-kognitív kiterjesztése hogyan kapcsolódik a vallási, rituális tartal
makhoz? Milyen szakrális jelentések fonódnak egybe a nemzeti tér és idő tar
talmaival? E kérdésekre egy zentai millenniumi rítus kapcsán keresem válasz
lehetőségcinket. 

A z említett rítus a Kárpát-medencei magyarság egészére kiterjedő Millen
niumi Sokadalom elnevezésű rítussorozat délvidéki eseményeinek záróesemé
nye volt 2001. július 29-én, vasárnap. 

A Délvidéki Millenniumi Sokadalom ünnepségsorozat hivatalos műsorfü
zetének első lapján olvasható megnevezés: „mindennapi kenyerünk" is sokat 
elárul fenti kérdéseink szempontjából a vallás, a kisebbségi kultúra és a nem
zettudat összefüggéseiről. 

Erre utal a rítus helyszíne is, a millenniumi emlékkút és környezetének 
szakrális tere, ahol a következőkben bemutatottak egyszerre mélyítik el a ki
sebbségi kultúra biztonságos környezetéhez és a „saját" valláshoz való kötődés 
jelentéstartalmait: 

„Azért van itt ez az ünnepség, a magyar nemzet ünnepe, mert itt, Zenián most 
épül ez az új magyar templom." „Nagyon fontos ez nekünk, hogy a millennium, 
az ezeréves összetartozás itt legyen, ebben a környezetben, mert ez itt ennek a 
szigete." „Nekünk ez a megtartó erő itten, már biztos, hogy elfogynánk a háborúk 



meg az elvándorlások után, ha nem lenne nekünk a múltunk, ami keresztény és 
magyar itten is meg a haláron túl is mindenfelé" - fogalmaztak a rítus résztvevői. 

Felmerül a kérdés a hallottak kapcsán, mit jelent a zentai magyar közösség 
számára cz az „új magyar templom", amely az „ezeréves összetartozás szigete" 
számukra, a saját kultúra, az etnikai és nemzeti identitás, valamint a vallási 
reprezentáció komplex összefüggésrendszerében. 

A beszélgetőtársaim által említett, az elemzendő rítus helyszínéül szolgáló 
tér a Zentán napjainkban is épülő, a helyiek által „emléktemplom"-пак. neve
zett szakrális épületegyüttest jelenti. A zentai magyarság túlnyomó része a ka
tolikus felekezethez tartozik, s jelenleg öt templomot tart fenn. E templomok 
mellé épül föl az említett cmléktemplom is. 

Felmerülhet a kérdés, miért lehet szüksége a zentai magyarságnak új temp
lomra a már meglévők mellett. 

A városrendezés ügyeiben is jártas egyik értelmiségi interjúalanyom a kö
vetkezőket mondta minderről: „Az új templomra azért van szükség végered
ményben, mert a Kertek részében (ahogyan Zentának ezt a részét nevezik) van 
a legtöbb hívő, és a kis templomkába (értsd: kápolnába) nem férnek be. A másik 
az, hogy ennek a templomnak az építése egybeesett a zentai csatának a 3(H). év
fordulójával. " A z idézettek egybevágnak más interjúrészleteimmel is a „Ker
tek" világából. „Elég hosszan költött várakozni, hogy az a közösség ahol vég
eredményben Zenta katolikusságának a legnagyobb része, 8000 hívő él, és egyik 
egyházközösség sem rendelkezik ekkora lélekszámmal, és itt vallásgyakorlók is az 
emberek, a legvallásosabbak maradtak itt Zentán." 

A zentai csatáról1, a magyar nemzethez való kapcsolódás jelképéről és an
nak szerepéről a zentai magyarság kollektív emlékezetében pedig „tudni köll, 
hogy nekünk, zentaiak számára nem sok történelmi esemény maradi fönn, s a 
történelmi öntudatunk is evégett nem tud fürdőzni annyi nagy eseményben. Ezért 
a zentai csata az itteni magyarok szellemi alapja, s csak erre tud támaszkodni " 

Ez a történelmi esemény tehát egy olyan „kapcsolódási pont" a zentai ma
gyarok számára, amellyel ki tudják fejezni, meg tudják erősíteni közösségük
ben a nemzeti történelemhez és a magyar nemzethez való tartozásukat. A 
Szent Teréz-tcmplom (mármint a régi, a hívek által már rég „kinőtt" kápol
nával átellenben épülő új) felépülésének oka így egyrészt nevezhető „funkcio
nálisnak", azaz az itt élők vallásos igénye régóta várt kielégítésének, másrészt -
előző interjúrészleteim egyikéhez kapcsolódva - „reprezentatív" oka is van, ki
fejezni a magyar nemzethez és ezáltal a saját kultúrához való tartozást a vallási 
környezet ismételt igénybevételével. 

Épülésének folyamatát nyomon követi a város közvéleménye (de a vajda
sági magyarok többi közössége is tud róla a régióban, hiszen az egész regio
nális-kisebbségi magyar közösség számára fontos esemény, a saját kultúra ki
fejezésének „kinyilvánított", látható jelképe), amely megegyezni látszik az 
imént írottakkal: „Nagyon örülök ennek a templomnak pont azért, mert az ön
magunkba vetett hitet is kifejezi " „Az emléktemplom megmutatja, hogy a magyar 
kultúra is ugyanolyan fontos, mint a hasznos épületek " 



A templom munkálatai 1995-ben indultak meg egy meghívásos pályázat 
kiírásával, Tóth Vilmos magyarkanizsai építész nyerte meg. (Tehát nem zen-
tai, de mégis a „saját környezet "-et jobban kifejezni tudó szakember, aki szin
tén vajdasági magyar „ezerr érti, mit akartunk ezzel" - foglalta össze nekem 
ennek a részletnek a jelentőségét egy interjúalanyom.) 

A templom először meglepte a zen tatákat, de amikor „megértették" - ahogy 
többen fogalmaztak - , hogy „miről van szó", „szívükbe zárták" azt. A z említett 
templom ugyanis geometriailag három kupola egymásba metsződésével írható 
le, s még ezekhez fog csatlakozni egy rézsút irányú, s így a szalagablakokig egy 
füvesített tér fogja körülvenni a templomot. A templom építési terveit ismerő 
s a kivitelezésben segédkező zentai építész beszélgetőtársam a következőket 
mondta minderről: „Ezek a kupolák olyanok mint a rügyek о rügy pedig tavaszt 
jelent, egy kezdést, egy virágbabomlás-várást, ugyanakkor már maga a hármasság 
megjelenésével is üzen." Ebből is láthatjuk, az építők üzenni akarnak, szimbó
lumok által kommunikálni az ezeket a jelképeket értő és befogadó közösséggel. 

Ilyen „üzenetek" a tornyok is. A három torony egyike a régi főtéri nagy
templomnak a duplatornyát veszi át ezzel visszakapcsolva a helyi közösségi 
tradícióhoz, illetve annak folyamatosságát is kifejezi, míg ez a kettős torony -
kiegészülve egy újabbal - szintén „hármasságot" alkot. A tornyok kapcsán is 
megfogalmazódnak jelentések: „A három torony a 300 évet is jelenti, a középső 
torony pedig 30 méter, ami ugyanerre utalhat." „A 300. évforduló jelképe a dia
dalkapu is." Láthatjuk, hogy még a legapróbb részletek is üzenhetnek, habár 
a szimbólumok ezek nélkül is konkrétan mutatják meg közvetítendő jelenté
seiket (1. diadalkapu, három kupola, a „régi" torony mása stb.). 

Hasonló jelentést közvetít a város lakói felé az elkészítendő templom jö
vőbeni - közismert - társadalmi funkciója is. A főcsperes atya kérésére ugyan
is az építők egy passzázzsal összekötik a tcmplomtestekct, s így az egyik ku
pola leválasztásával bármilyen rendezvényt meg lehet itt tartani. A vallási ve
zető így nemcsak kilép - az. egyházi törekvéseknek, kezdeményezéseknek meg
felelően - a „zárt terek"-bó\ hanem „be is hozza", integrálni tudja a magyar 
közösséget a saját vallási környezet „biztonságában". A templom tehát a kö
zösségi összejövetelekre is alkalmat tud adni az emléktcmplom felépítésével. 

Ennek megítélése a városi magyar közvélemény szemében egybehangzóan 
derűlátó: „ Végre egy hely, ahol szemináriumokat tarthatunk megtárgyalhatjuk a 
magyarsággal kapcsolatos ügyeinket!" „Nagyon örülök neki, hogy a művelődési 
élet meg az azonosságtudat is része ennek a gondolatnak " 

Visszatérve a „külső" látható jelképekre: voltak, akik azt hangsúlyozták, 
hogy „nagyon jó, hogy olyan, mint az országalma". „Az, hogy elkezdték építeni 
az emléktemplomot, azért fontos, mert a teteje az országalmát szimbolizálja." 

Többen úgy interpretálták ezeket a megjegyzéseket, hogy az imént idézett 
„véleményalkotók" közül többen nem is mentek el megnézni az épülő emlék-
templomot, hiszen akkor látták volna, hogy az országalmát „egyértelműen" a 
már felépített cmlékkút teteje ábrázolja az emléktcmplom közvetlen szom
szédságában. A templom tehát már „puszta létével is kifejez valami nagyon fon
tosat rólunk" - mondta egy interjúalanyom, azaz már megléte is egyfajta je-



lentćst hordoz, ćs sokak számára ez a jelentés a Tonlos (s amit cz „reprezen
tál"), s nem feltétlenül a közvetlen szimbólumok látványa. 

A város lakói közül legtöbben az „országalma "-t említették meg mint a 
templomhoz köthető szimbólumok legfontosabbikát, illetve mint - a fenti ese
tekben - egyetlen jelképét. 

A z cmlékkút alapmotívumát már egyértelműen az országalma adta a ter
vezőnek, aki így mondja el az emlékkút történetét és szimbólumainak jelen
téseit: „Itt egy az egyben az országalma adta az alapmotívumot, pedig erről ké
sőbb tudtuk meg hogy ez a Szent István-kút. Amit végeredményben előtte tudtunk, 
hogy lesz négy magyar főszentnek, azaz az Árpád-háziaknak kápolnája: Szent 
István-, Szent László-, Szent Imre- és Szent Margit-kápolna.2 Most úgy tűnik, 
hogy a Szent István-kúttal lesz egybekötve mindez, de mi éneikül is megcsináltuk 
volna az emlékkutat. Ezt pedig a millennium hozta magával, millenniumi emlék
kutat akartunk építeni Nyilvánvaló, hogy a magyarságtudatban Szent István lé
nyege, fontossága és a millennium, hogy ezer éve itt vagyunk, keresztények va
gyunk, és megvagyunk, minden szinten összeßgg." 

Milyen szimbólumok által fejeződik ki ezen „összeßgges"? A tervező ezt a 
következőképp foglalta össze: „Gondolkodtunk, hogy ezt a millenniumi-nemzeti 
gondolatot és értéket, ezt az országot kell szimbolizálni És nyilvánvaló, ha ráné
zek a kútra, egyből látszik, hogy a görbe falak, meg amikor globálban nézem, 
szemben, akkor egy hármas dombot is leír azzal, hogy ki van emelve egy majdnem 
teljes kupola, ami alulról el van vágva. No, most ez megint a mi tipikus vonásunk, 
hogy lesajnáljuk magunkat, ez lenne a csonkított országalma, ami nemcsak a 
miénk, hiszen az egész magyarságtudatban tudjuk, hogy Erdély, Felvidék, Kárpát
alja is van, meg Délvidék, ami nemcsak minket, hanem Szlavóniát, Baranyát meg 
Muravidéket is jelenti Ezek is ebbe tartoznak. Ez a kupola tehát ezt is jelenti 
Ezért éreztük úgy, hogy az országalma és a hármas domb a régi teljes országot, 
az egész nemzetei tudná jelenteni a millennium jegyében. Az országalapítást maga 
az alma is kifejezné, plusz rajta van azért a dupla István-kereszt is? Azért is került 
az fel, mert nem akartunk felírni rá különös dolgokat, mondjuk, úgy volt, hogy a 
millennium, az fölkerül, de így talán még jobb is, így is mindenki tudja, mi ez. " 
A szimbólumok tehát „maguktól is" beszélnek, közérthetőek a város magyar 
közössége számára. 

A millenniumi kút és a zentai csata emléktemploma egyaránt a nemzeti 
kultúrához való tartozást fejezi ki. Ezáltal pedig tulajdonképpen a lokális-sa
ját környezethez való tartozás tudatosodik ismét. A kisebbségi identitás érté
kelődik föl, s erősödik meg azáltal, hogy saját kultúráját a nemzet egészéhez 
köti. Ennek a saját kultúrához való kötődésnek elválaszthatatlan része a val
lás, hiszen ebben a példában is a vallási-saját környezet ad otthont mindezek
nek a kifejezhetőségére; a tudatos önmegfogalmazás a vallási tartalmakon ke
resztül fogalmazódik meg. „Ez nagyon jó próbálkozás, mert a mi büszkeségünk
nek ez az alappillére, ez a zentai csata meg az államalapítás, a millennium. A 
katolikusság pedig megint a másságunk kifejezése, meg hosszú időn a reménye is 
igazából." „Az, hogy bírja a hitét gyakorolni, hogy reménykedni, bízni a megma
radásban, hogy van még miben bízni, a vallásban meg abban, hogy vannak még 



máshol is magyarok, akikkel közös a történeled, szóval ez a kettő körforgása lelt 
kifejezési ebben a gondolatban, az emléktemplomban meg a kútban " - foglalták 
össze interjúalanyaim az iménti értelmezést. A nemzeti-kulturális és katoli
kus-vallási jelentések kölcsönössége domborodik ki az cmlftett szakrális épü
letekhez kapcsolódó vallásgyakorlat és rítusok során is, ahogyan azt az aláb
biakban is látni fogjuk. A fent elemzett zentai városrész lakóinak nagyon fon
tos, hogy az cmlékkút mögött áll az a kereszt is, amely már egy idő óta -
ahogyan nevezik - a „kistemplom" kertjében állt. Ezáltal is kifejeződhetett a 
vallási környezet „kilépése" a templom zárt környezetéből. „Korábban a tér 
üres volt, most végre megváltozott azzal, hogy az esperes úr és a kút építői méltó 
helyet találtak a Krisztus-keresztnek" - foglalta össze az említetteket egyikük. 

A vallásos embernek tehát „üres" volt a tér szakrális tartalmak nélkül (vö. 
Eliade, 19%: 15-106) s ezáltal az emlékkút is ilyen maradt volna, azaz a „nem
zeti-kulturális" jelentések önmagukban nem közvetítették volna számára a 
„teljes" saját kultúra jelentéseit a vallási szimbólumok és tartalmak nélkül. A z 
építők is tisztában voltak ezzel, hiszen számukra is egyértelműek az elmon
dottak, ahogy ez az alábbi interjúrészletből is kiderül: „Úgy éreztük hogy ha 
még a keresztet is behelyezzük a kupola alá, ahol még ott van a kút is, ezzel talán 
még jobban szakralizálódik a hely, föl lesz fokozva a helynek a szerepe, miután 
oda mindennap visznek virágot, és megállnak sokan, és elmondanak egy imát, 
tehát ez is a helynek a fölmagasztalását segíti elő." 

A nemzeti szimbólumok jelentéstartalmai így kapcsolódnak össze a szak
rális tér rituális gyakorlati jelentéseivel. 4 Ezen kulturális összefüggésrendszert 
jelenítette meg a kút felszentelése a városnap alkalmával, szeptember 11-én. 
E rítus során így egyszerre fejeződött ki a nemzeti kultúrához való tartozás (a 
szimbólumok által), a vallási jelentés (felszentelés, kereszt) és - az előző ket
tőt egybekapcsolva - a saját kulturális környezethez való tartozás kifejezése 
(a zentai csata napján, az e csata emlékérc épülő templom tövében). „Rengeteg 
ember volt ott, és az embereknek nagyon sokat jelentett, az egész város ott volt" -
mutatott rá egy interjúalanyom az emlékkút (és jelentéseinek) jelentőségére 
a „város", azaz a zentai magyar közösség életében. A rítus résztvevői a követ
kezőképp interpretálták a kút jelképeinek és a felszentelő rítusnak az üzene
teit: „Itt minden magától értetődő, tehát nem köllött semmit megmagyarázni, itt 
a szimbólum egy az egyben megy." „Szép volt és nagyszerű. Nagy felhajtás volt 
itt. De meg is érdemli, mert verejtékkel készült itt minden. De meg is érte, mert 
így tudjuk tisztelni az ezeréves magyarságot itten méltóképpen " 

A z eddig olvasottak fényében az elemzendő millenniumi rítust sem csupán 
a Kárpát-medencei ünnepségsorozat egyik lokális jelenségeként értelmezhet
jük, hanem a rítuson részt vevők közösségi életének szempontjából is. 

Mint utaltam rá, a rítus egy többnapos ünnepségsorozat záróeseménye 
volt. A z ezt megelőző alkalmak túlnyomó többsége a magyar kulturális tradí
ció bemutatását szolgálta („A délvidéki magyarság népviselete", vajdasági tele
pülések „hagyományápoló csoportjainak műsora", „Hagyományos játékaink -
Játékos hagyományaink" stb.). Ezekben a közös tradíció elmélyítése fonódott 
egybe a „nemzeti hagyományok" értékrendszerében való elhelyezéssel, ame-



lyckct magyarországi meghívottak (pl. Honvéd Táncszínház, Budapest Tánc
együttes) reprezentáltak az ünnepségsorozaton. Fontos megemlíteni még a 
„Délvidék" önmcgfogalmazás kizárólagosságát az ünnepségek során, amely el
tér a vajdasági magyarok „hétköznapi" („Vajdaság") megnevezésétől. Kutatá
saim során kizárólag a nemzeti tartalmakat magában foglaló események és 
interakciók során találkoztam a „Délvidék" kifejezéssel mint a „nemzetrész" 
rituális-identifikációs kötődésének megfogalmazásával (Papp, 2002). A z el
mondottakat figyelembe véve érthetővé válhat számunkra egyik beszélgetőtár
sam értékelése a záróeseményről: „Itt most, meglátod, minden összevág abból, 
amit eddig láttál." 

A „Mindennapi kenyerünk" ünnepi idejét a Kis Szent Teréz-templomban 
tartott ünnepi szentmise, majd a Szent István Millenniumi Emlékkútnál tar
tott megemlékezés foglalta keretbe. A z utóbbi esemény nemzeti-vallási tartal
mait az ünnepi műsorfüzet szavai is tudatosították a résztvevők számára: 
„Megemlékezés a déli harangszót elrendelő pápai bulla 501. évfordulójáról, amely 
egyúttal a nagyszabású, a délvidéki magyarság minden generációját felöleli, őse
ink örökségének szellemi és tárgyi hagyatékát bemutatni szándékozó háromnapos 
rendezvénysorozat záróeseménye." 

Ennek megfelelően a rítuson egyaránt részt vett a helyi vallási vezető, az 
egyházi kórus és egy fiatalokból álló „hagyományőrző" táncegyüttes. A rítus 
üzenetei így összefüggve a korábban bemutatott rituális tér szimbólumaival a 
szervezők-építők tudatos stratégiáit tárta fel a részvevőkben elmélyíteni hiva
tott jelentéstartalmakat tekintve. 

A rítus által teremtett megélt idő szerkezeti tartalmai ötvözték a múlt meg
jelenítését (a harangszó története kapcsán felidézett középkor ideje, a szerze
teseket imára hívó hang felidézése s mindennek összekapcsolása a nándorfe
hérvári diadal nemzeti délvidéki történelmi idejével). A z egyházi vezető által 
felidézett mitikus pillanatokban így találkozhatott a nemzeti múlt a vallási-
egyetemes jelentések összefüggéseivel. Mindez olyan érték és normarendszer 
elmélyítését is jelentette a rituális retorikában, amely a jelen időre vonatkozik, 
alkalmazandó életstratégiaként: „Ma is egyszerre hív a harang az egyház imára 
és a közösség teremtésére, összefogására. " 

A vallási-ncmzcli-ctnikai közösségi tartalmak múltbeli és jelenbeli össze
fonódásának újabb aspektusát tudatosította a résztvevőkben a topolyai fiata
lok lakodalmas játéka is. A fenti tartalmakat kötötte össze a szakrális jelen
téseket a saját díszletükön központi helyre helyezett feszület szimbolizációjá-
val e fiatal csoport. 

Mint láttuk, mindez összefügg a vallásnak a kulturális és nemzeti tradíciót 
integráló szerepével. A millenniumi rendezvénysorozat a hagyomány elsődle
gességét kommunikáló eseményeinek e múltbeli és jelenbeli tradicionális-kul
turális tartalmainak jövőbeni fontosságát, nemzeti-etnikai időtengelyének Ii-
ncaritását közvetítette folyamatosan a rítus során, ahogyan az a részvevők in
terpretációiból is kiderülhet számunkra: „A hagyomány az ősök hagyatéka, 



benne van ugyanúgy a vallás, a népünk története, meg minden, amik vagyunk ezt 
mutatták be ezek a gyerekek; nagyon jó látni, hogy van jövőnk " „Ha megnézed 
ezt a műsort, a fiatalok a házasságot, a gyermekáldást mutatták be hagyományo
san, mert ez a hagyomány meg a jövőnk is." „Amit láttál, az mindenkinek tetszett, 
láttad, itt volt a város, mindenki körbeállta őket, nevettek tapsoltak Hogy miért? 
Mert ez a jövőbe vetett hitet és reménységet jelképezte" - fogalmazták meg be
szélgetőtársaim a rítus jelentéstartalmait. 

Felmerül azonban a kérdés: mennyiben általánosítható mindez a délvidéki 
magyarság egészének szempontjából. 

Eddigi kutatásaimnak a fentiekkel összehasonlítható példái is alátámaszt
hatják az elmondottakat, de mivel azok is a résztvevő megfigyelés alkalmazá
sával értelmezett helyi-közösségi valóságokat mutatnak be, ezért a fenti kérdés 
továbbgondolásra való bocsátását, egy, az egész régió tapasztalatait megfogal
mazó, és a vajdasági magyar társadalom összessége felé „üzenő", írásból idé
zek. E sorok a millennium alkalmából megjelenő, népszerű vajdasági magyar 
folyóirat mellékletének első lapjáról valók, ezért ezek forrásértéke alapvető. 
Az alábbi idézetek azonban nem társulnak még a délvidéki magyar közösségek 
mindegyikének empirikus-értelmező feltárásával, ezért, mint említettem, a 
fenti kérdés továbbgondolhatóságát, hipotetikus kérdésfeltevéseit segíthetik 
elsősorban az alábbiak az előbb bemutatott egyedi jelentéstartalmakhoz kap
csolódva: 

„Mert nagy baj van ott - olvasható a Szabad Hét Nap millenniumi mellék
letének bevezető oldalán - , ahol a nemzet vagy a kisebb közösség nem a meg
szentelt hagyományaiba, megtartó értékeibe kapaszkodik hanem ezektől egészen 
elrugaszkodva, ezekről egészen megfeledkezve idegen értékeket és mintákat maj
molva elfordul önmagától. . . ez történt a kisebbségi sors nyomorú sálába taszí
tott, megfélemlített és kisemmizett délvidéki magyarsággal. . . Megfogyatkozott, 
megnyomorgatott, apátiába süllyedt kis közösségünk tagjai közül még mindig na
gyon sokan nemhogy nem kapaszkodnak bele tíz körömmel megszentelt hagyo
mányainkba, megtartó értékeinkbe, szívdobogtató szimbólumainkba, hanem 
egyenesen idegeneknek vagy giccseseknek tartják azokat. Ezt tette velük ezt tette 
velünk az elmúlt nyolcvan esztendő elnemzetietlenítő kisebbségpolitikája (szem
ben azokkal) . . ., akik pontosan tudják hogy honnan jöttünk és hová tarto
zunk . . ., akik még képesek akik még hajlandók visszatalálni ezekhez a meg
szentelt hagyományokhoz és értékekhez. Önmagunkhoz. A nemzethez" (Dudás, 
2000). 

A z idézett írás általánosabb összefüggések felé mutató sorai megfelelni lát
szanak az általam feltárt empirikus valóságtartalmaknak, hiszen azonos in
terpretációkat hallhattam a zentai rítus részvevőitől is: „Ez itt most nem mese. 
tőlünk is sokan elvesztették a vallást, a hagyományokat, az értékeket. Nem büsz
kék rá, hogy magyarok, ezt most kell megváltoztatni, azért jó, hogy sokan voltunk 
itten, mert mások is láthatják jó dolog magyarnak lenni " „Akik most itt vannak 
azok akik minden magyar és katolikus összejövetelen ott vannak a többiek meg 
elrejtőznek, hát ott is maradhatnak mi így is jól megvagyunk " „Az ünnepség 
megint előhozta a különbséget, hogy mi vajdaságiak nem vagyunk egységesen ma-



gyarok, ebbe eddig bele is törődtünk, de hát most mindenkiről szó volt, minden 
magyarról, a nemzetről, ha ők nem érzik ezt, az б bajuk, elegem van már belőlük." 

Kutatási tapasztalataim szerint az idézett indulatok szokatlan hangon szól
nak a vajdasági magyar kisebbségi kultúra önértékeléséről. Mint korábbi ta
nulmányaimban rámutattam, az elmúlt évtizedek állami szocializációjának ha
tásai, illetve az ezekre válaszul gyakorlattá vált kisebbségi adaptációs stratégiák 
törésvonalakat hoztak létre a közösségben. Ezek a törésvonalak eddig is a tra
díció és a vallási tartalmak, azaz a „megszentelt hagyományok" eltérő közösségi 
értékelése és megélése mentén váltak érzékelhetővé (Papp, 2001, 2002). 

E konfliktusok azonban végül „az ilyenek vagyunk mi" kollektív-harmoni
záló, regionális-vajdasági kisebbségi magyar identitásban találtak közös neve
zőre. A z ettől eltérő fentebb idézett, indulatos jelzők mindegyike azonban a 
millenniumi jelentés kontextusában fogalmazódott meg, amelynek vajdasági 
olvasata - az olvasottak és a megfigyelt rítus esetében egyaránt - a nemzethez 
való tartozást, a Délvidék mint nemzetrész tudatát szimbolizálta és mélyítette 
cl a közösség tagjai számára. Akik át is élték mindezt - jelen esetben a saját 
közösséghez való tartozás perifériájáról is - , kizárták mindazokat, akik nem 
fejezték ki azonos kötődésüket a regionális kultúrán túlívelő egyetemes-nem
zeti tartalmakkal. 

Láthattuk azt is, hogy a „millenniumi üzenet" („megszentelt hagyományok") 
kommunikációs csatornája a vallás kulturális kognitív kontextusa volt. A val
lási tartalmak belső-szakrális jelentései mellett tehát ctnikus-társadalmi rend
szerként is értelmezhetőek kutatott közösségeim életében. A vallás így a saját 
etnikumhoz való tartozást reprezentálja a közösség tagjai számára, főként 
mint a kulturális tradíció megőrzésének és áthagyományozódásának társadal
mi-kulturális intézménye és rendszere. 

A „megszentelt hagyomány" így válik a vallási-kisebbségi kultúra összefo
nódásának, értékrendszerének központi-integratív „sarokkövévé", amellyel 
kommunikálva, amelyhez mérten a közösség tagjai és mikroközösségei meg
fogalmazzák identitásukat - gyakran konfliktusba is kerülve egymással. A be
mutatott példák azért is lehetnek fontosak a vajdasági magyar kisebbségi kul
túra megértésének szempontjából, mivel a nemzeti jelentéstartalmak is a fent 
említett vallási-kulturális kontextusban jelentek meg. Ennek fényében - úgy 
vélem - a millenniumi rítusokban résztvevők identitásában ezeknek az alkal
maknak a során mélyült el a nemzethez való tartozás mint tudatos kötődés, s 
ezáltal a kutatott közösségek etnikai tartalmait kutatva is új jelenségekkel fo
gunk találkozni a közeljövőben. (Erre utalnak a 2002. március 15-ci rítusokat 
elemző kutatásaim is.) (Papp, 2002) 

A vallási kontextus értelmezése a fent említetteken kívül azért is fontos 
problémakörünk szempontjából, mivel a bemutatott rituális tér, valamint a 
leírt rítus időszerkezetének átélhctőségc egyaránt lehetővé tették a szakrális-
nemzeti tér és idő dimenzióinak szimbolikus kitágítását. A szimbolikus rituális 
jelképek, retorikák, cselekmények megtapasztalhalóvá, jelenlevővé tették a 
nemzeti múlt, az ősök idejének a jelennel és a jövő ctnikus stratégiáival együtt 



bemutatott egyidejűségét a rcgionalitáson, határokon átívelő, azokat irrele
vánssá tevő térélményével összekapcsolva. 

Egy fiatal interjúalanyom a következőképpen foglalta össze mindezt: „Le
het, hogy volt, aki nem élte át velünk ezt a verőfényes napot, de látod, a város 
nagy része kint volt, a templomba be se fértünk, elfoglaltuk az egész teret. És itt 
együtt élhettük át az örök kötődéseinket. Boldognak kell, lehet lenni tehát, mert 
már Pál apostol is megmondta, ha hitetlenek is vesznek körül, még ha a feleséged 
is az, a te hited megszenteli őket is. Ezért van itt jövő, csak nem kell csüggedni, 
meg kell szentelnünk ezt a mi kis világunkat, sokat szenvedett népünket, csalá
dunkat. " 

A fiatalember által közvetített, a rituális üzenetekkel egybecsengő s így 
ezek „dekódolására" is példaként szolgáló, jövőbe mutató stratégiaként is ér
telmezhető meglátás az általánosabb, vallási-antropológiai-tcológiai összefüg
géseket sem nélkülözi. Beszélgetőtársam ugyanis úgy élte meg a fenti rítust, 
mintha az az ctnikus-mikrotársadalmi ellentéteket, eltérő értékrendszereket 
is „megszentelte" volna. Ennek teológiai alapjául - meglátása szerint - Pál 
apostol szentírási „üzenete" szolgál. A z általa felidézett részben az apostol 
házastársi kapcsolatokban ad útmutatást a hívők számára: 

„A többieknek pedig én mondom, nem az Úr: ha egy testvérnek hitetlen fele
sége van, aki kész vele élni, ne bocsássa cl! És ha egy asszonynak hitetlen férje 
van, és ez kész vele élni, ne hagyja el a férjét! Mert a hitetlen férj meg van szentelve 
hivő felesége által, a hitetlen feleség pedig hívő férje által; különben gyermekeitek 
is tisztátalanok volnának így azonban szentek Ha pedig a hitetlen házastárs vál
ni akar, váljék el, nincs szolgaság alá vetve a hívő férj vagy a hívő feleség az ilyen 
esetekben. Mert arra hívott el minket az Isten, hogy békességben éljünk Mert mit 
tudod te, asszony, megmentheted-e a férjedet? Vagy mit tudod, te férfi, vajon meg
mentheted-e a feleségedet?" (1 Kor 7,12-16) 



Pál apostol idézett kettős tanácsa5: a keresztény fél ne törekedjék arra, 
hogy elváljon pogány házastársától, de nem szükséges ezt minden módon meg
akadályoznia sem. Mint láttuk, mindez megfeleltethető a fentebb idézett in
terjúrészletek meglátásaival, a nemzeti tartalmak átélhetőségére irányuló kö
zösségi törekvésekkel, valamint az ebben részt venni nem kívánó csoportok 
jellemzéseivel. 

A szentírási részben idézett „megszentelés" azonban egyszerre fel is oldja e 
konfliktust a vallási tartalom irányából, hiszen ha - ahogy egyik interjúala
nyom fogalmazott - „ketté is válik a kultúra, a kultúránk az sem tragédia, csak 
ha nem bízunk már a jövőben ". A szentírási levél alapján tehát a rítus szentsége 
és tartalma nem veszít jelentőségéből, s így a konfliktuslehetőségek kiélező
dése is elmarad a rítus résztvevői oldaláról. A nemzeti tartalom „megszentelé-
se" tehát feloldja a lokális identitás etnikus stratégiáit megélő és alkalmazó 
csoportok által heterogénnek tekintett kisebbségi magyar közösség belső 
konfliktusait. Ennek megfelelően - egy interjúalanyom szavaival - a jövő 
„gyermekei" sem „veszélyeztetettek", hiszen a „megszentelt hagyományok" időbe
li linearitása biztosítja egy homogén nemzeti-kisebbségi közösség távlatát is a 
rítus résztvevői szerint. S ehhez ad ismét támpontot az előbb bemutatott 
szentírási üzenet az abból merítők számára (hiszen „a keresztények Istennel 
való közösségének »tisztito* {megszentelő] hatása van házasságukra, családjuk
ra "), valamint - az eddig elemzettek olvasatában - a saját kulturális közösség 
egészét tekintve. ( A Szentírásból idézettek és ezek magyarázataihoz 1. Biblia, 
1997: 1382) 

A lokalitáson túli egységhez, a nemzeti univerzalitáshoz való integráció ri
tuális, azaz egyszerre kognitív, emocionális, szimbolikus és szakrális megerő
sítésével találkozhattunk a fenti példák során. E megerősítés és megszentelés 
által az egész közösség egyesülhetett a fenti tartalmakkal, hiszen a rítuson nem 
résztvevők, a nemzeti-etnikai-kulturális tradícióra és identitásra másként fó
kuszálok is „megszentelódtek" a rítus által, a vallási-teológiai jelentéstartalmak 
kontextusában. 

Mindezek a tartalmak végül a rítus időlinearitásának jelentéseivel (az 
„ősök idejének" összekapcsolódása a jelennel és a jövendő generációk pers
pektívájával) kiegészülve a térben és időben egyaránt „teljes" lokális közössé
get kapcsolták az „egyetemes magyar nemzet" világához. 

J E G Y Z E T E K 
1 1697. szeptember 11-én a Savoyai által vezetett császári seregek döntő győzelmet arat

tak a török seregek felett Zentán: ez Zenta város emléknapja és legfontosabb közös
ségi ünnepe is a mai napig. (Vö. Zenta monográfiája, I.: 247-254.) 

2 Korábbi esettanulmányaimban láthattuk, hogyan mélyítik el a „magyar" egyházak a 
hittanórákon, táborozások alkalmával a magyar történelem és kultúra tartalmait, en
nek látható jegyekkel kifejeződő párhuzamaként is értelmezhetjük a fentieket (Papp, 
2001. 2002). 

3 A vallási építmények nemzeti jelentését hordozó szimbólumokat kutatva hasonló, a 
fent említett tartalmakat „félreérthetetlenül" egyértelmüsító jelenséggel találkoztam a 



csíksomlyöi pünkösdi búcsú nemzeti tartalmakkal (is) összefüggd rituális építmények 
egyikének, a Szent Színpadnak az esetében is (Papp, 1997). 

4 Természetesen a kútnak mindennapos funkciója is fontos, azaz hogy vizet lehet belőle 
inni. E triviálisnak tűnő megjegyzés akkor válik érthetővé, ha meggondoljuk, hogy a 
kút régebbi vize nem volt emberi fogyasztásra alkalmas. A bombázások, a szegénység, 
a „nehéz helyzetek" miatt az emberek rákényszerültek, hogy ezt a korábbi kutat hasz
nálják. Mára ezt nyugodtan meg is tehetik, s ezáltal a reflexszerű, mindennapos rutin-
tcvékcnységgcl is megerősödhet a szimbólumok által közvetített jelentések szintén ref
lexszerű elmélyítése. 

s Szent Pál kinyilatkoztatásainak egyértelműsége és alkalmazhatósága kutatott közössé
geimben korábban is felmerült a Szentírás egyéb részleteivel egyetemben mint hivat
kozott és követett életstratégia beszélgetőtársaim számára. 
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Urban F. Gábor 

KI VOLT APÁM, URBAN JÁNOS? (I.) 

B E V E Z E T Ő 

Édesapámat, Urbán Jánost az 1990-cs évek elején felkérték önéletrajzának 
megírására. El is kezdte. Származását, gyermek-, és tanulóéveit vázolta, de saj
nos, a sors közbeszólt: korábbi szív- és érrendszeri bajai következtében 1993 
júniusának első napjaiban, nem sokkal 72. születésnapja után, crós agyvérzést 
kapott és néhány napi kóma után, a hónap ötödik napján elhunyt. 

Jegyzetein valószínűleg még sokat dolgozott volna. Közreadásukat ilyen 
formában az teszi szükségessé, hogy nem sok tárgyi emlék áll rendelkezésre 
életének ebből az időszakából, nem is igen mesélt róla, valamint az a körül
mény, hogy sajnos, senki nem él már azok közül, akik ebben segíteni tudná
nak. Néhány évre rá (2001. június 1.) édesanyámnak is megállt a szíve, úgyhogy 
a továbbiakban a szaporodó írásos és fényképdokumentumok, valamint a sze
mélyes emlékek teszik könnyebbé, de ugyanakkor nehezebbé is az emlékezést. 

E L Ő Z M É N Y E K 

A z anyakönyvi kivonaton kívül, mely azt igyekszik bizonyítani, hogy Urbán 
Gergely és Wolford Viktória fia, János 1921. április 30-án született, még egy 
iratemlék van a birtokomban: nagyapám 1923-ban, Zajeéarban kelt levele, 
melyben örömét fejezi ki, hogy Janika jól van. Ezt persze előzőleg nagyanyám 
írhatta meg neki, mint ahogy azt is, hogy beszél, táncol és az apját emlegeti. 
Nagyapám katonai pótszolgálaton volt az akkori újdonsült Jugoszláv Néphad
seregnél, mivel az első világháború és az őszirózsás forradalom után, hazake
veredve Adára, derült ki szülőfalujáról, hogy az már külföldön van. Miután 
megnősült, és felesége már a második gyermeküket várta (meg is született tá
vollétében Sándor, aki jóval később keresztapám lett), újra el kellett mennie. 

Ez volt az első pont, mely megalapozhatta a jóval későbbi ragadványnevet 
(mármint, hogy: Gergő - tekergő) a régi Farkas mellé (aminek az eredetéről 
már csak ö tudott). A z előbbit bizonyítja, hogy az öreg a megélhetési gondok 
és a körülmények hatására komoly előkészületeket folytat egy esetleges kana
dai munkavállalás érdekében. Nagyanyám nem hajlandó kézjegyével ellátni a 
szándéknyilatkozatot, miszerint ő egyedül itthon marad, az akkor már három 
fiúgyermekkel (időközben megszületett András nagybátyám is). Mit volt mit 



tennie szegény Urban Farkas Gergőnek, leendő nagyapámnak, minthogy meg 
kellett elégednie egy sóbányái munkával Ulcinjban, ahol akkor még a malária 
is szedte áldozatait. Későbbi meséiből tudom, hogy járt a Kaukázus környékén 
is, de otthon a faluban is állandó mozgásban volt, szakmáiból és azok kísérő-
tevékenységeiből adódóan. A Farkas családi ragadványnévről viszont azt me
sélte, hogy egyik ősünk farkasvadász volt, és farkasbőrből varratott szűrt ma
gának. Nedves időben, ha betért a csárdába és megrázta a szűrt, az ismerősök 
mcg-mcgjcgyczték, hogy rázkódik a farkas. Akik nem ismerték, azt hitték, 
hogy őt hívják Farkasnak, és a későbbiekben úgy szólították. 

Lássuk azonban, hogy miként írt erről megkezdett jegyzeteiben édesapám. 

Urbán Farkas Gergely és Wolford Viktória 1917-ben 
» 

Vagyok, tehát voltak őseim. Vissza az időben, meddig kutathatók: kik vol
tak, melyik ágból rajzottak, honnan jöttek, mikor telepedtek vidékünkre? Fcl-
vázolhatatlan a biztos származásom. 

Szülővárosomban, Adán is az Urbán vezetéknévhez többféle ragadványnév 
kapcsolódik. Vagyunk mi, a Farkas Urbánok, továbbá vannak Bicskei Urbá-
nok, Mózes Urbánok, Ürményi Urbánok stb. (sőt én gyerekkoromból határo
zottan emlékszem Medve, Csecse és Urbán esernyősékre, igaz, az utóbbiakra 
Szabadkáról - Urbán F. Gábor megjegyzése). 

A z eddig feltárt adatok szerint az Urbán nevet vidékünkön, Bács megyében 
(a Gyulai-Kuun családi levéltár oklevelei alapján) 1515-ben jegyezték: a mo
hácsi csata előtt. Kamaráson élt egy Paulus Urban nevű személy (Magyar Or-



szagos Levéltár, Mikrofilm-gyűjtemény, Törzsszám X, 1217.) Kamarás, a Du
dás Gyula monográfiája szerinti térképen, a mai Csurog környékétől nyugatra 
volt. 

A z Urbán ágról szóló legújabb kutatásokat Gyetvai Péter: A Tiszai koro
nakerület telepítéstörténete című, Kalocsán, 1992-ben megjelent háromkötetes 
kiadványa tartalmazza. Ada lakosságával a 397. oldalon foglalkozik. 

A 6()4. oldalon Urbán Albert neve szerepel. A z 1700-as évek összeírásában, 
a könyv 574. oldalán, Urbán István szőlősgazda és felesége, Gulyás Judit, majd 
az 593. oldalon Urbán József szőlősgazda nevét találjuk. A z 1613-as bérmá-
láskor Adáról származottak nevét említik. 

A Gyetvai könyv II. kötetében a 609. oldalon Urbán Farkas névvel talál
kozhatunk (talán ez az ág az ősöm). Ezen az oldalon található az Urbány és 
az Urbán név összevonása. A Gyetvai-kiadvány III. kötetében szó van az Ur
bán névről 1720-ban és 1731-ben. A könyv szerint Jászság községeiben min
denhol előfordul Urbán nevű család. A jászkun összeírásban, 1745-ben meg
található az Urbán Márton név. 

Az apám adatait is felhasználva, az általam gyerekkoromban 
készített családfa egyik ága így fest 



( . . . ) Apámat mćg Farkas Urbán Gergelynek hívták, anyámat Volford Vik
tóriának, házasságot kötöttek 1920. május 25-én, Adán. 

Születtem Adán, 1921. április 30-án, anyám imakönyvi bejegyzése szerint 
reggel fél ötkor, az Újsoron, Farkas Urbán György öregapám, és Trombitás 
Viktória örcganyám házában. 

Már gyermekkoromban tudtam, hogy amerre a nap felkel, arra folyik a 
Tisza. Később aztán azt is megtanultam, hogy Ada a Tisza jobb partján fekszik. 
Szülővárosom keleti részén a Tisza, nyugatról, az Orompartok alól folyik az 
egykori Moholka, mostani nevén: Budzsák-ér, amely valamikor hajózható is 
volt, és Ada alatt ömlik a Tiszába. Északon, az egykori pusztatemplom, majd 
Pcszér eltűnt falu helyénél csordogál a Tiszába az Oromparti-ér. a legutóbbi 
nevén: Erzsébet-csatorna. (. . . ) Ha még a Dugolya-barát is számon tartjuk, 
akkor a falu és a Tisza között, a Disznóhát alatt is van egy vízlevezető ér. 

(. . . ) Adáról négy út vezet le a Tiszához. A z egyik Fölvégen, a Pernyésen 
át, a Bánomkcrtcknél a Bikaistállóig. ( . . . ) A másik a vasútállomástól, az 
Újsoron végig, a Sándorban a mészégető kemence soron, a Disznóhátat ket
tészelve ér le a kompjáráshoz. A komp összekötötte Adát a bánáti résszel, 
Padéval, Csókával, délen Szajánnal, Bocsárral, egész Kikindával. Már gyer
mekkoromban igen forgalmas út volt ez. Arra emlékszem, hogy 1929-ben 
olyan hideg volt, hogy a Tisza befagyott. A révészek úgy fölhizlalták a jeget, 
hogy a cséplőgépet áthajtották rajta. 

(. . ) A harmadik tiszai lejárat ( . . . ) a községházától kiindulva keletre, a 
templom mellett a nagy gabonaraktárakat, a Szerb utcát érintve vezetett a 
tiszai fürdőházakhoz. Akkoriban még ott volt a Plava Zvezda futballpálya. Ezt 
a játékteret elöntötte a Tisza, az árterületen, egész a kompjárásig végtelen 
vízáradat volt. Ide járt a falu népe, főleg a gyermekek, feneketlen kosarakkal, 
„tapogatózni": lépésről lépésre nyomtuk a vízbe a kosarat, és a benne talált 
halat raktuk a derekunkra kötött zsákba. ( . . . ) 

A negyedik, a Tiszához vezető út az alvégen volt, s a hajóállomásra veze
tett. Errefelé azért szerettünk járni játszani, mert amikor a hajó megérkezett, 
mindig voltak idős vagy pénzes úri utasok, akiknek a csomagját aprópénzért 
segítettük hazaszállítani. ( . . . ) 

Három temetője volt már akkor is Adának. A katolikus temetőben pihen
ték örök álmukat a mi hozzátartozóink is. ( . . . ) Szüleim, testvéreim, az Urbán 
és a Volford család tagjai, a rokonok, sógorok, jó barátok, munkatársak, is
merősök utóéletét az itteni sírkövek, fakeresztek jelzik. 

A másik temető, a Szerbtemető az Alvégen van. Jó barátok, ismerősök, 
munkaadóim között ott pihen az egykori tanítóm, Cseh Károly oroszországi 
felesége, Paula néni, aki azért lett öngyilkos, mert az eszméjéért börtönbe ke
rült férjéről az az álhír érkezett, hogy a csendőrök a munkásság melletti kiál
lásáért agyonverték. 

A harmadik temető a Zsidótemető. A diáktársak közül néhányan, akiket 
a második világháború idején elhurcoltak, de visszatértek a haláltáborokból, 
és egy sógorom is itt piheni az élet fáradalmait néhány zsidó ismerőssel együtt. 
Emlékszem, hatodik osztályba jártunk, amikor hittanból nem tudtam a leckét, 



ćs az akkori nyugalma/ott pap. mi Nikii tatának neveztük, az iskolában leto
latta velem a nadrágom, a padra kellett hajolnom ćs a legközelebb ülő lány 
kezébe adta a pálcát, hogy tízszer húzzon rám vele. Ez a lány, Juci, zsidó volt, 
aki azzal hárította cl a feladatot, hogy ő katolikus fiút nem bánt. Életemben 
először talán ekkor éreztem valami vonzalmat egy lány iránt. Nem tudom, hol 
van a sírja. 

Örök emlékként él bennem az a nap, amikor a szülővárosom temetőjcben 
levő kápolna napkeleti oldalán elhelyezett táblán Farkas örcganyámmal elhe
lyeztünk egy csokor ibolyát, mert - mint mondta - a felírt 230 nćv azokra 
emlékeztet, akik nem itthoni földben nyugszanak - az első világháború harc
terein haltak hősi halált. Azóta itt nincs több emléktábla, de a harctéri halot
tak száma időközben is növekedett. 

A második világháború után a zsidótemetőben állított a hálás utókor egy 
táblát, sok olyan névvel, amelyek viselői nem nyugodhatnak hazai, itthoni te
metőben, mert elvitte őket a rettenetes háború. 

Amikor ćn születtem, az Újsornak nem volt beépítve mind a két oldala. A 
jobb oldali házsor az első világháború előtti és utáni években épült ki. 

A z Újsor bal oldalán, mintegy száz méter széles sávon, az egykori földmí-
vcsiskolai földek mellett, a sövénykerítés hosszában epreskert volt. A z eperfa 
levele a sclycmhcrnyó-tcnyésztcshcz kellett, az eperből pedig pálinkát főzetett 
az elöljáróság, vagy kiadták bćrbe a fákat leveleikért és az eperért. A z epres
kertben lett kcsőbb a vásártér. 

A z Újsor kezdetén, a vasútállomással szemben mćg állt a három szélma
lom: a Bacsi-szćlmalom, a Szalma-szélmalom (Bozsóki Viktória peccllói szél-
malmosé volt) , a Dudás András-féle szélmalom, ahová apám járt kártyázni, a 
Varga-szélmalom, de én valahogy a Vasék szélmalmára emlékszem legjobban. 
Régebben a Snajudcr családnak, a Boroszló családnak volt még szélmalma. A 
szélmalmokkal és a csendőrlaktanyával szemben volt a bikaistálló. (. . . ) 

A vasútról akkortájt még kcvćs utas járt a kompjárásra, hogy átkeljen a 
Tiszán. Bementek inkább a Nagy utcára, a beltćrre, és onnan a Zentai utcán 
mentek végig, le a kompra. Azt mesélték, hogy a kereskedők, miután megér
keztek, először a temetőbe mentek, hogy megnézzék, hány kőkereszt, gondo
zott sír van, és ha elég gazdagnak találták a helység népét, csak akkor mentek 
árulni a portékájukat. 

Estcfclć, amikor a csikójárásról, a csürhejárásról hazafelé hajtották a jó
szágot, mi gyerekek az ajtóban (mindenki a háza elótt), ügyeltünk arra, hogy 
a jószág nehogy bejöjjön az ablak alá, ćs nehogy a fehérre meszelt falban, az 
ablakban kárt tegyen. Vigyáztunk a házak előtti fákra is, meg aztán amikor a 
jószág elvonult, az utcát szüleinkkel vagy örcganyámmal fellocsoltuk és fölsö
pörtük. 

A tchćncsorda után maradt trágyát, amikor megszáradt, összegyűjtöttük és 
tüzet raktunk vele a katlan alatt. A lótrágyát szárazon, sárral keverve, tapasz-
tásra használták az asszonyok. 



A kemencében szalmával, szárral, rőzsével fűtöttünk, rendszerint reggel, 
de ha hidegebb idő volt, akkor estefelé, alkonyatkor is. Disznótor után apám 
vagy öregapám lesózták a húst, néhány hétig a solchen állt, majd fölkerült a 
füstre, a szabadkéménybe. A huzatos kéményben jól kiszikkadt a sonka, a sza
lonna, a kolbász, az oldalas. Mire kitavaszodott és megkezdődtek a mezei 
munkák, volt mit enni. Kenyeret öreganyám vagy édesanyám sütött, hetente 
egyszer. Télen sokszor kukoricalisztet kevertek a búzalisztbe, és így félig ku
koricakenyeret vagy korpás kenyeret ettünk. A jó puha fehér kenyér a dolog
időben került a napszámos ember tarisznyájába. Egyrészt azért, hogy a munkát 
jobban bírja, másrészt azért is, hogy a bandában dolgozók ne lássák: még ren
des kenyeret sem esznek a dolgozó emberek. Mi , gyerekek, nagyon örültünk, 
ha öreganyánk egy vékony szelet kenyeret megkent némi zsírral vagy lekvárral, 
esetleg meghintette sóval, paprikával, s azt adta nekünk enni. A z estebéd volt 
nálunk a fő étkezés. Estefelé, amikor hazaértek szüleink a munkából, az 
asszonyok nekiláttak főzni. Azt ettünk, ami volt. 

Ilyen volt az újsori gyermekek és a felnőttek élete. 
(. . .) 
A z újsori lakosok, majdnem mindegyik számon tartott minket is, különö

sen az öregasszonyok, akik bejáratosak voltak hozzánk, vagy mi voltunk rend
szeres vendégek náluk, főleg téli estéken, amikor lámpagyújtáskor már ott vol
tunk, vagy ők voltak nálunk beszélgetni, énekelgetni, elmesélni a faluban tör
ténteket. Nyáron, ha a szükség úgy hozta, az újsoriak segítettek is egymáson. 

A gyermekkorom szomorú emlékei is kísértenek. Ma sem tudom megma
gyarázni, miért, már gyermekkoromban, de az életem során is mindig megri
asztott vagy nagy sajnálattal töltött el, ha beteg vagy magatehetetlen emberek
kel találkoztam. 

A mi községünkben, ugyanúgy mint más helységekben, voltak olyan szel
lemileg elmaradott emberek, akik már fiatal korukban a szegényházba kerül
tek, mivel nem volt senkijük, vagy elhagyták őket a szüleik, vagy valaki a hoz
zátartozók közül a szegényházban helyezte cl őket, legtöbbször azért, mert 
félkegyelműek voltak. 

( . . . ) 
Ezeknek az embereknek a származását, életük alakulását nem kísérte fi

gyelemmel senki, talán csak a magamfajta, érzékenyebb emberek, gyerekek 
aggódtak miattuk, és ahol lehetett, segítettek is rajtuk. ( . . . ) 

A versírási hajlamom, adottságom már akkor megmutatkozott, amikor Ur
bán Farkas örcganyámnál énekeket, dalokat, imádságokat hallgattam és éne
keltem. Később édesanyám a Szent János-kisközi házunkba több télen át is 
befogadta Veréb Mári nénit, aki nyáron valahol a kosztjáért meg a ruhájáért 
minden munkát elvállalt, de ősszel már nem tudott hova lenni; egy ideig az 
utcán koldulgatott, s ekkor édesanyám nálunk tartotta vesszőt pucolni meg a 
konyhában segédkezni. ( . . . ) Ezen a télen esténként először gyermekdalokat, 
majd vallási énekeket, pásztordalokat énekelgettünk, de a következő télen 
már a Rózsa Sándorról, Sobri Jóskáról szólókat és más betyárdalokat, népda-



lókat is. A harmadik télen nagyon sok, Tiszáról szóló nótát tanultam meg Ma
ri nénémtől. 

Édesapám citerázott, ezért örültünk Mári néni tiszai nótáinak, meg aztán 
a disznótorokban is jól jött a nótaismeretünk. ( . . . ) 

A dal, a nóta szeretete vitte rá apámat, hogy munkástársaival szombat dél
utánonként vagy téli estéken házi mulatságot szervezzen. Volt ott tánc, ének
lés, a batyuban hozott étel, ital. Már segédmunkás voltam, de amikor haza
mentem Adára, Brindza Károllyal, későbbi irótársammal, részt vettünk ilyen 
mulatságokon. ( . . . ) 

Farkas öreganyámhoz, az újsoriakhoz nagyon sok emlékem fűződik. Isko
lás koromban már nem az újsori házban laktunk, hanem néhány hónapig a 
Zentai utcában, Toncsi bácsiéknál, az udvarban, majd anyai nagyapám jóvol
tából házat vettünk az akkori Szent János-kisközben, a négyes szám alatt. Öreg
anyámat nagyon szerettem, és öregapám halála után, mikor már magam is útra 
kelhettem, téltől egész tavaszig kint laktam öreganyámnál. (. . . ) Különösen 
aludni szerettem nála, mert a szomszédasszonyok, többször a lányunokáik is, 
de a sorról sokan mások is, örcganyámnál gyülekeztek esténként beszélgetni, 
énekelgetni, imádkozni, régi történeteket felidézni. Meghatározott időközön
ként a sekrestyéstől, Drózdi Imre (Gyura?) plébánostól kaptak valami cédu
lákat, amiből imaláncolatot készítettek. A z asszonyok titokváltásnak nevezték 
ezt. A vallásos énekek mellett megtanultam a halotti búcsúztatót, a szentekről 
szóló legendákat, névnapi köszöntőket. Édesapám legénykori vőfélykönyvét, 
öregapám törött pipáját ma is ereklyeként őrzöm. 

A z újsori eperfák alatt játszottunk pajtásaimmal, megmásztuk nadrágsza
kadásig a fákat, zavarócskáztunk, a vízvezető árokban - amikor száraz volt -
a lányokkal árokcicáztunk, bújócskáztunk, rabló-pandúrt játszottunk, meg az 
Adj, király, katonát játékban mértük össze az erőnket. Öregapámtól, apámtól, 
pajtásaimtól tanultam meg fűzfasípot, meggyfafütyülőt, bodzapuskát készíteni. 
Hangos volt a környék, amikor tízen is rázendítettünk. A nádihegedűre is em
lékszem. 

Néhány társammal együtt sokszor a szélmalmoknál játszadoztunk, hallga
tóztunk, hogy miről beszélnek az emberek. Szent Ivánkor már érett a korai 
alma, amit a tűzbe dobáltunk, hogy süljön meg, amíg a tüzet ugráltuk. Kará
csonykor betlehemeztünk, húsvétkor locsolkodtunk, pünkösdkor bodzavirág
gal díszítettük az ablakokat. Öreganyám és az asszonyok tanítottak meg pász
tordalokra, betyárnótára. 

Öregapám kertjében sok meggyfa volt, tavasszal rengeteg virág díszítette a 
kertet. Szedtük a sok meggyet, szerettük szedni, mert ehettünk, amennyi be
lénk fért. Télen a sült krumpli, a kemencében sült tök, nyáron a meggy, az 
alma volt a kedvenc eledelünk. 

Élt szegény özvegy Farkas öreganyánk a nincstelenségével, árulta a virágos 
meggyfaágakat, a barkaágat, az édesgyökerct, az almát, az eperpálinkát, a tyúk
tojást. ( . . . ) Apám minden évben, cséplés után másfél zsák búzát vitt neki, 



amiből megvolt а/ évi kenycrnekvalója. Ezt a gabonát rés/aratásban kereste 
meg, vagy éppen csépléskor dolgozott meg érte. 

Aratás után öreganyámmal a búzatarlón kalászt gyűjtöttünk, amiből egy 
ideig kitartotta a baromfit. Emlékszem, hogy egyszer apám a tanyáról jött ha
zafelé, amikor meglátta öreganyámat a kukoricagyűjtögető asszonyok között 
ülni, koldulni. Számon kérte tőle, miért szégyeníti meg a családot, amikor az
zal a kukoricával, amit Jóska bátyám, Pali bátyám vitt neki, meghizlalhatja a 
malacot. Öreganyám erre azt válaszolta, hogy a szegény sorsú ismerősének 
segít kéregetni, mert annak igazán senkije, semmije nincsen. ( . . . ) 

Apai öreganyám magas növésű, hosszú életű, szikár öregasszony volt. So
kat dolgozó, munkabíró, vallásos, magányos asszonyként 93 éves korában 
hunyt el. ( . . . ) Sírját az adai temető első részében, bal oldalon két zöld bokor 
őrzi a fej fával. Unokabátyám, Urbán József, és családja gondozza a nyugvóhelyet. 

( . . . ) 
Amilyen jól éreztem magam télen Farkas öreganyámnál, olyan jól elvoltam 

a Bunford örcganyámná! is. A nagyapám Volford Károly volt, de mi a régi 
nevén a Bunford elnevezést használtuk, ami nagyszüleink családjairól maradt 
ránk. Édesanyám mesélte, hogy dédapámék Szeged-Alsóvárosról a nagy árvíz 
idején menekültek Adára. A Bunford család egyik ága Szajánba, a másik Te-
lccskára telepedett. A szajániak a mai napig is megtartották a Bunford nevet, 
az én nagyapámék változtatták hivatalosan is Vol lordra a nevüket. 

Anyai nagyapám, Volford Károly, gazdag ember volt. Ahogy mesélték, ta
lán száz lánc földje is volt. így tudjuk, hogy a földvagyona miatt községi elöl
járóként, virilistaként közügyeket is intézett. ( . . . ) 

Anyai örcganyámra nem nagyon emlékszem, mert négyéves voltam, amikor 
elhunyt. Ó kcdveltctte meg velem a lovakat, tőle kaptam az intelmeket, ho
gyan kell megőrizni a hatalmas szalmakazal tetején a gólyafészkeket, de em
lékeim közé tartozik az is, hogyan etettük a nyári jászolnál a teheneket, riasz
tottuk a galambokat. Arra is cmlékszck, hogy amikor meghalt, a lovak meg
riadtak és a jászolban doboltak első lábaikkal. ( . . . ) 

Öregapám halálakor, anyám legfiatalabb öccse, Pali nagybátyám és anyám 
húga. Rozi nagynéném serdülőkorúak voltak. Apám mint örcganyám legidő
sebb veje minden segítséget megadott az árván maradt családnak. Akkoriban 
még úgy volt. hogy télen levágtak négy-öt hízódisznót, nyáron kettőt-hármat. 
Örcganyám minden gyerekének juttatott hurkát, kolbászt, szalonnát, zsírt. A 
család tagjai ellenszolgáltatásként segítettek a mezei munkában, az aratásban-
csćplćsbcn, a herckaszálásban, a szalmahordásban, a kukoricatörésben. (. . . ) 
Gyermekkorom ilyen körülmények között, ilyen környezetben kevés játékkal, 
többnyire munkában telt cl. 

Én igazán elmondhatom, hogy évekig ittam a Tisza vizét. Pál nagybátyám
mal hetenként kocsira raktuk a hordókat, és a kompjárástól fölfelé cső Tisza
szakaszra mentünk ivóvízért. Öreganyám házában, a középső szobában, lába
kon állt az a nagy fahordó, amiben a vizet tároltuk, benne homok és más, 
vízfcrtőtlcnítő anyag volt. Állandóan le volt fedve, és mint a bort, úgy enged
tük a vizet a csapon a cserépkancsóba, amiből a pohárba öntöttük. 



Hatalmas gémeskút állt az udvarban. Nehéz favödrökbcn húztuk föl a jó
szágitatásra a vizet. A z itatás hosszú időt vett igénybe, mert a lovak után a 
szarvasmarhák, a kocák, a disznók következtek, majd a juhok és végül a ba
romfinak adtunk vizet. 

Nem felejtem soha, hogy öreganyám milyen takarékos asszony volt. A ba
romfinak kiszórt kukoricát, ha nem fogyott cl, velünk, unokákkal összeszedet
te, és a legközelebbi etetéskor ismét kiszórta az aprójószágnak. Mindig mond
ta: „Aki megőrzi, annak van mit enni." ( . . . ) 

Engem nagyon szeretett öreganyám. Sokszor odavett maga mellé és olvas
tatta velem a régi kalendáriumokat vagy az imádságos könyveket. Énekelget
tünk is együtt. 

Ajándékot talán csak én kaptam tőle. Egyszer, amikor hazajött a több na
pig tartó búcsújárásból, megajándékozott a Radnai Szűz Mária-képpel, amit 
még ma is őrzök. Amikor Rómában járt, egy Szent Antal-szobrocskát hozott 
nekem. Olyankor adott szentképeket, amikor senki sem látta. Pali nagybátyám 
ugyanis legényember volt, bálba is járt már, de öreganyám igen szűkmarkúan 
adott neki pénzt. Előfordult, hogy nem volt otthon. Ilyen esetekben Pali nagy
bátyám egy kis búzát, kukoricát, árpát vagy egy-két kereszt hereszénát adott 
el, hogy legyen pénze. A z ilyen eseteket én elhallgattam. 

Öreganyám meghagyása értelmében halála után az apai hagyatékból a fiú
gyermekek több szántóföldet, szőlőt kaptak, mint a lányok. Azzal érvelt, hogy 
a lányok szobabútort és más, az élethez szükséges dolgokat kaptak, Így keve
sebb föld jár nekik. 

Öreganyám, ahogyan idősödött, mindenen elérzékenyült. Sokat sírdogált, 
de nem panaszkodott. Amikor meghalt, nem voltam otthon. Öregapámat és 
Pali nagybátyámat egy sírba temették. Öreganyám Rozi nagynénémmel van 
eltemetve az adai temetőben. 

Öreganyám halála után az ingóságokat apám kilenc testvére meg azok gye
rekei kilenc egyenértékű rakásba rakták, és ellátták sorszámokkal. Sorsot húz
tak. Mindenki azt a rakást kapta, amelyiknek a számát kihúzta. Szüleim így 
örökölték meg azt a négylábú kisasztalt is, amin mi, unokák ettünk. A z asztal 
a kisszékkel ma is megvan, az én gyerekeim ma is használják. 

Urbán Farkas öreganyám az Újsoron lakott, Volford öreganyám meg a 
Szélső utcában. Hosszú, kertes házak választották el őket egymástól, de lehet, 
hogy más, a vagyoni helyzetük is, mert emlékezetem nem tud felidézni olyan 
esetet, hogy egymást meglátogatták volna. Talán csak templomba menet vagy 
onnan jövet találkozhattak. 

Szüleim jártak mindkettőjükhöz. Édesanyám minden vasárnap sütött ka
lácsot és mindkét öreganyámnak küldött belőle, amit egyik vasárnap először 
a Farkas öreganyámnak, a másik vasárnap a Volford öreganyámnak vittem el, 
hogy ebben is egyenlőek legyenek. 

Mi, gyerekek, az unokatestvérek, rendszeresen meglátogattuk egymást, so
kat voltunk együtt. Ez a szokásom felnőttkoromra is megmaradt, mert amikor 
Szabadkáról hazamegyek Adára, rendszerint egy nap több unokatestvéremet 
vagy azok gyerekeit is meglátogatom. 



Örök emlékem Volford öreganyám házánál az a hatalmas eperfa, amit 
gyermekként tízszer, felnőttként pedig hatszor értünk körül, mert olyan vastag 
volt. A z Életjel című első könyvemben Öregapám eperfája címen meg is jelent 
ez a versem. ( . . . ) 

Amikor beíratlak az iskolába, szüleimmel már a Szent János-kisközben 
laktunk. Itt többgyermekes családok éltek. Kocsi ebbe az utcába csak akkor 
jött, ha az utcabelieknek hozott valamit. A gyöpes utcában gondtalanul ját
szadozhattunk. Arra emlékszem, hogy akkoriban (lányok, fiúk) nyáron még 
hosszú, térden alul érő ingben jártunk. A z iskola kezdetén kaptunk fekete 
klottgatyát, a lányok meg szoknyát. 

A z első tanítóm Cseh Károly volt. Őt később elvitték a csendőrök, mert a 
munkásemberek érdekeit védte. Emlékszem, hogy a kisutcánkban, a Vince Já
nos bácsi háza előtt, volt egy pad, ahova az emberek estefelé, munka után vagy 
ünnepnapokon kiültek beszélgetni. Szerettem hallgatózni. Sokszor én is ott 
ültem, amikor édesapám, a Cseh tanító bácsi meg a többiek beszélgettek. Gye
rekfejjel is megjegyeztem apám szavait, amikor arról beszélt, hogy a Magyar 
Tanácsköztársaság katonájaként harcolt. A Cseh tanító bácsi Oroszországban 
tisztként harcolt a fehérek ellen. Ezek a beszélgetések annyira hatottak rám, 
hogy a későbbiek során befolyásolták az életem alakulását. 

Harmadikban az 1929/30. tanévben, Széchenyi János tanítónál szerepeltem 
először színpadon, egy karácsonyi ünnepségen. A z ő kezdeményezésére be
széltek szüleim arról, hogy kitűnő magaviseletem folytán jó lenne, ha papnak 
tanulnék. 

így kerültem negyedikes koromban az apácazárdába tanulni. Egyetlen órá
ról sem hiányoztam. A tisztelendő nővérek indítványára, kérésére sem tudott 
édesapám előfizetni a Világposta Misszionáriusok lapjára, aminek az lett a 
következménye, hogy mindennap a délelőtti tanítás után elvállaltam a Zárda-
épület folyosóinak takarítását. Ebben az időben szépen rajzoltam. A zárda 
főnöknője szeretett velem foglalkozni és hetenként az iskolai feladaton kívül 
többször is rajzolással töltöttük az időt. 

Ez idő tájt valahonnan Szlovéniából, az egyik szőnyeggyárból vendégek ér
keztek: körüljárták az iskolákat azzal a céllal, hogy a tehetséges rajzolókat 
elvigyék Ljubljanába tanulni. Én is a kiszemelt rajzolók közé kerültem. A te
hetségkutatók először az iskolában, majd a szüleimnél jártak. Nagy volt a ria
dalom a családban, hogy elvisznek messzire tanulni. Széchenyi tanító bácsi, 
öreganyám meg a szüleim is azon voltak, hogy ne menjek el az ország másik 
részébe. Örcganyám azt is mondta, hogy pap legyek, ahhoz ad pénzt, de a 
rajzolásra egy vasat sem áldoz. Ezzel egyelőre eldőlt a továbbtanulásom 
kérdése. 

1932 nyarán apám kiadott a tanyára jószágot őrizni, amiért egy malacot, 
egy pár bocskort és valamennyi pénzt kaptam. A tanítás kezdetekor én még 
kanászkodtam a tanyán, és csak késő ősszel kerültem haza, így késve indultam 
iskolába, a hatodik osztályba. A következő évben ismét pásztorkodtam. Négyszer 



voltam pás/дог: először Stričević (Dzsundcsa) Ncnádéknál a tanyán, aztán Szepesi 
Jóskácknál, a Boros Jóskáéknál, majd a Fchćr Ábel Marcclćknćl szolgáltam. 

* 

Azon a nyáron, 1933-ban, amikor kitelt a negyedik kanászéletem is, édes
anyám, öreganyám, meg Széchenyi János tanító bácsim, Drozlik Imre esperes 
úrral a továbbtanulásom ügyében intézkedtek. Hogy meddig jutottak, soha 
nem tudtam meg. Egy nyári napon édesanyám felpakolt a vesszőkofferba és 
azt mondta, megyünk Szabadkára, Örzsc nagynéncmhez, aki akkor már a vas
utas Lengyel Vincének volt a felesége. A z iskoláztatási szándékot csak abból 
sejtettem, hogy sokat emlegették: jó , okos gyerek vagyok, igazi pap lehet 
belőlem. 

Nem lettem pap. Adáról ismertem Valihora József barátomat. Vele talál
koztam Szabadkán, aki már akkor itt szabóinas, bátyja, István cipészmunkás, 
a legöregebb testvérük pedig nyomdász volt. Józsi barátom és Pista bátyja rá
beszélésére szegődtem én is cl Fazekas Bálintékhoz szabómesterséget tanulni. 
Anyám sírdogált, hogy mire adtam a fejem. Apám azt mondta: megjött a józan 
eszem, jól tettem, hogy mesterséget tanulok, annak van jövője. Öreganyámhoz 
sokáig el sem mertem menni. Nem tudtam meg soha, hogyan fogadta a hírt 
az esperes úr. Széchenyi János tanító úrral evekig nem találkoztam, már öreg 
inas voltam, amikor szóba került a dolog. Megveregette a vállam, és annyit 
mondott, jól tettem, hogy szakmát választottam. Megkaptam tőle azt a fény-



kćpct, amit akkor készítettek, amikor még hozzá jártam harmadik osztályba. 
Majd ötvenen vagyunk a képen. Ezt a felvételt a mai napig is őrzöm. 

A Fazekas Bálintnak, a mesteremnek nagy családja volt. Feleségét, aki bu-
nyevácnak vallotta magát, asszonyságnak szólítottuk. Testvérének, Etel néni
nek a fia, Bálint Vujkov mint bunyevác mesegyűjtő, író, a Bunjevačko kolo 
későbbi szerkesztője vált ismertté. Ez a család igen nagy testvéri békességben 
élt. Rendszerető, munkabíró emberek voltak, ami ránk, alkalmazottakra is ha
tott. Fazekas Bálint mesterem minden héten kétszer eljárt az akkori Iparos 
Dalárdába énekelni. Engem is beíratott. Szerencsés része volt ez az időszak 
életemnek. 

Tanulmányaimat a szabadkai Kereskedelmi és Ipariskolában az 1934. tan
évben kezdtem, majd 1937 áprilisában a szabadkai Ipartestület szakbizottsága 
előtt szakmai segédvizsgát tettem. Még egy évet dolgoztam a tanítómesterem
nél. Sándor öcsém is Fazekas Bálintéknál tanulta ki utánam a mesterséget. 

Munkástársaimmal rendszeresen eljártunk a Munkásotthonba. Itt tagja 
voltam az ifjúsági énekkarnak. Részt vettem a Híd folyóirat terjesztésében. 
Első verseim a Faliújságban jelentek meg. A szerkesztőség munkájában részt 
vett Cseh Károly adai tanítóm is, aki akkoriban sokat járt Szabadkára. Való
jában tőle tanultam meg a verstant, tőle kaptam az első nem iskolás könyvet, 
Petőfi Sándor Szerelmi és bordalok című verseskötetét. 

A Munkásotthon ifjúsága a harmincas évek második felében bejárt a Nép
kör kultúregycsületbc, a Népkör ifjúsága pedig a Munkásotthonba. Én az Ipa
ros Dalárdába jártam. A Munkásotthon könyvtárában a könyvcserében segéd
keztem. Legnagyobb élményeim a csoportos kirándulások voltak. A sétaerdő-
bc, az úgynevezett Sistakra, a Deszkáserdőbe, Palicsra jártunk gyalog, énekel
ve, jó hangulatban kirándulni. A z idősebb munkástársak előadást tartottak a 
munkások jogairól, a szakszervezet szerepéről, a nők és a férfiak egyenjogú
ságáról, az oszlályellcntétckről, az időszerű hazai és külföldi eseményekről, 
magyarázták az. idegen szavak jelentését, a sztrájkjogot... Tanítottak bennünket 
táncolni is. Mire a Landau Juliska tánciskolájába kerültünk, tudtunk táncolni. 

Szabadkán, dc lehet, hogy más városokban is szokás volt a házibál. Vasár
nap délutánonként, ha nem mentünk kirándulásra, társaink, ismerőseink há
zánál jöttünk össze énekelni, táncolni, találós kérdésekkel ügyeskedni, vicce
lődni. Ezeken az. összejöveteleken is beszélgettünk az egészségügyről, az alko
hol káros hatásáról, az. udvarias viselkedésről. 

A munkásbálak, szakmai évfordulók, munkásünnepek, népi szokások, tár-
sascstek gazdagították érzelemvilágunkat, a heti munka után a következő 
munkahétre gyűjtöttük így az erőt és az életkedvet. 

A szabadkai évek alatt kezdtem cl verset írni. A Munkásotthon Faliújságán 
megjelentek a verseim. Sokáig ihlettek az otthon, a családi környezetben hal
lott énekek, Veréb Mári néni betyárballadái, pásztordalai . . . 

A második világháború kezdete Újvidéken érte apámat. Nagyapám egyszer 
azt mondta neki, ha bármi baj történik vele az életben, gondoljon arra, hogy 
merre van az adai templom tornya, és igyekezzen mindenáron eljutni oda. Ezt 
is tette: elindult gyalog a Tcmcrini úton . . . Erről majd négy évtizeddel később 



Az Urban fiúk: András, János és Sándor a II. világháború végén 

mesélt nekem, amikor az akadémiára készültem, és együtt róttuk Újvidék ut
cáit, kiadó szobát keresve, és épp a Tcmcrini úton bandukoltunk. 

Úgy emlékszem az egykor hallottakból, hogy édesapámat a háború után 
holttá vagy eltűntté nyilvánították. Ezt persze megcáfolta megjelenésével. Sza-
bószövetkezetet alapított Adán, majd Szabadkán, Újvidéken és Vajdaság más 
városaiban vállalt munkát. 1946-ban egybekeltek édesanyámmal. 1947-ben 
megszületik nővérem, Katalin. 1948-ban apám apja sorsára jut: őt is katonai 
pótszolgálatra hívják be. 

1949-ben a Magyar Szó szabadkai szerkesztőjeként újra Szabadkára kerül. 
Miután lakást kap a Tolsztoj utcában, családját is magával hozza. 1953-ban 
azonban édesanyám Adán, a szülői háznál hoz világra engem is. 

Apám további feljegyzései már igen töredékesek: 
A z elemi iskola hat osztályát Adán végeztem cl, majd Szabadkára kerül

tem. Kisipari munkásként dolgoztam Adán, Becsén, Újvidéken, Szabadkán. 
Közben magánúton elvégeztem Adán a polgári iskola három osztályát, Kani
zsán pedig a negyedik osztályt. Három ipariskolám van, de 1946-ban Újvidé
ken befejeztem az újságíró-diplomáciai iskolát is. 

1947-ben kerültem a Magyar Szó szerkesztőségébe Újvidékre mint újságíró. 
1949 tavaszától pedig Szabadkán a Magyar Szó szerkesztőjeként dolgoztam 

1972-ig. 
Jelenleg írói minősítésben vagyok alkalmazva. 
Életrajzomat 1952 januárjában Juhász Géza az Életjel című verseskötetem

ben. Szeli István az Utak egymás felé című irodalomtörténetében. Fehér Fe
renc a 7 Napban 1972-ben bővebben megírta. így én most csak a leglényege
sebb, irodalmi munkásságomra vonatkozó adatokat írom le. 



A szülőknél otthon Díjnyertes fotográfia apámról 
(Megyeri István felvétele) 

1947-től jelennek meg verseim. 
1951-ben Szabadkán a Kalászok című antológiában jelent meg először kö

tetben versem. 
1952-ben a Szabadkai Irodalmi Kör színdarabpályázatán a Kamaszok és 

vének című színművemmel második díjat nyertem. A színművet a szabadkai 
Népkör színjátszói mutatták be. 

1953-ban Életjel címen megjelent az első verseskötetem. Előszót Juhász 
Géza írt hozzá. A fedőlapot Szilágyi Gábor festőművész készítette. 

1953-ban lefordítottam Branislav Nušić Gyászoló család című vígjátékát. 
1955-ben megjelent az Álmok a Tiszánál című verseskötetem. A fedőlapot 

Pctrik Pál festőművész készítette. 
1958-ban a szabadkai Minerva Nyomda és Könyvkiadó Vállalat jelenteti 

meg Bori Imre tanár szerkesztésében a Fölszakadnak a felhők című verseskö
tetemet. A fedőlapot Szilágyi Gábor festőművész tervezte. Jegyzetet rólam 
Kvazimodó Braun István írt. 

1958. október 28-án felelős szerkesztője lettem az Életjel irodalmi élőúj
ságnak. A z Életjel minden hónapban megjelenik immár 15 éve. A felelős szer
kesztői beosztásomról betegségem miatt 1972 januárjában lemondtam. 

19ft()-ban az újvidéki Forum Lap- és Könyvkiadó Vállalat megjelentette a 
Koldusjáték című novelláskötctcmct. Szerkesztette Juhász Géza, a fedőlapot 
és a rajzokat Sáfrány Imre festőművész készítette. 

1960-ban a Vajdasági ég alatt címen megjelent antológiában több versem 
szerepel életrajzi adataimmal és írói vallomásommal együtt. 



1961-ben lefordítottam J. Ča рек cseh író Ciróka és kutyuska című, gyerme
keknek írt színpadi művét magyarra. Bemutatták a Szabadkai Gyermekszín
házban. 

1962-ben jelent meg a Fanyar szüret című verseskötetem. A z újvidéki Fo
rum Lap- és Könyvkiadó Vállalat adta ki. Szerkesztette Tornán László. A fe
dőlapot Misa Nedeljkovié készítette. 

1963-ban az Életjel irodalmi élőújság rendezésében Szabadkán bemutatták 
a Népi ünnepek - ünnepi munkásszokások című, két részből álló színpadi 
körképet. 

1965-ben szerbről magyarra fordítottam Julius Wolszky lengyel író Nyo
mozóvizsga című gyermekek számára írt színművét. 

1966-ban az újvidéki Forum Lap- és Könyvkiadó Vállalat kiadta яг Átkelés 
című tárcákat, novellákat tartalmazó kötetem. Szerkesztette Juhász Géza. A 
fedőlapot tervezte és a rajzokat készítette Faragó Endre festőművész. 

1967-ben Dévavári Zoltánnal és Lévay Endrével megszerkesztettük az 
Életjel irodalmi élőújság Évkönyvéi, amelyben az elmúlt tíz év jelentősebb iro
dalmi, zenei, képzőművészeti, színházi eseményeiről adunk tájékoztatást. 

1967-ben szerbről magyarra fordítottam Dorde Lebovié-Josip Lesié Szem
fényvesztő (Šarlatan) című színjátékát. 

1967/68-ban az újvidéki Forum Lap- és Könyvkiadó Vállalat megjelentette 
a Túzsziget című földmunkás és munkásmozgalmi krónikám. Szerbhorvát nyel
ven Plameno ostrvo címen jelent meg. Magyarról szerbre fordította Lazar Mer-
kovié. 

1969-ben a szegedi Délmagyarország szerkesztősége és a Magyar írószövet
ség dél-magyarországi csoportjának vendégeként bejártam Magyarországot. 
Adatokat gyűjtöttem Szarvas Gábor adai születésű magyar nyelvtudós bajai, 
pécsi, pozsonyi, egri stb. munkásságáról, továbbá a munkásmozgalomról, majd 
Makón József Attila diákéveiről. 

1969. november 29-én a szabadkai Népszínházban bemutatták azt a Párt
történeti színpadi körképei, melyet Lazar Merkovié és Radovan Zdralc írókkal 
közösen alkottunk és állítottunk össze. A z előadást a Jugoszláv Kommunista 
Párt megalakulásának 50. évfordulója alkalmából rendezték meg. 

1970-ben Lórincz Péter íróval és Mészáros Sándor levéltári történésszel, 
az írók által megválasztott szerkesztőség tagjaként a Forum Lap- és Könyvki
adó Vállalat megbízásából gyűjtöttük és írtuk a magyar forradalmárok élet
rajzát. 

1971-ben elkezdtem az anyaggyűjtést a Tisza menti munkásmozgalom 
1919-1946-ra vonatkozó időszakáról. A könyv 1973 decemberében került 
nyomdába és 1974-ben jelent meg. Valójában ez a Túzsziget című krónika foly
tatása. 

1972-ben a Szerbiai Harcosszövetség Dragojlo Dudié Alapítvány pályáza
tán, július 4-én, a Haláltépett élet című művemmel harmadik díjat nyertem. ( A 
könyv 1973-ban jelent meg.) 



Urbán János felolvas Felavatja Kosztolányi Dezső mellszobrát 
a szabadkai gimnázium előtti parkban 

1972-ben a szabadkai Tanítóképző fennállásának 100. évfordulója alkalmá
ból Varga Péter megzenésítette A tudáshoz című versemet. A kantátát a sza
badkai Népszínházban több mint száztagú énekkar és a filharmónia adta elő. 

1972-ben a Forum Lap- és Könyvkiadó Vállalat megjelentette az Ajándék 
című gycrmcknovcllás-kötctemet. Szerkesztette Fuderer Gyula, a fedőlapot 
készítette Stefán Oszkár. 

1973-ban az Életjel kiadásában megjelent Haláltépett élet című könyvem. 
Bakos Kálmánról, a zentai járási párttitkárról, akit 1941. október 20-án vé
geztek ki Adán. 

Tagja vagyok a Vajdasági íróegyesület elnökségének, a Kanizsai írótábor 
szervezőbizottságának, az adai Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok vezetősé
gének, a kishegycsi Gsépe Imre Emléknapok szervezőbizottságának alelnöke 
vagyok, a Jugoszláviai Magyar Nyelvművelő Egyesület országos vezetőségének 
vagyok tagja és még számos intézmény, szervezet munkájában veszek részt. 

Összesítés: 

Megjelent négy verseskötetem, 
három novelláskötctcm, 
két színművem, 
három színpadi körképem, 
három színmüfordításom, 
egy munkásmozgalmi krónika magyarul és szerb nyelven. 

Verseimet megzenésítette: Király Ernő, Révai Gabriella, Búzás János, 
Krompholc Károly, Giric Pál, Medres János, Varga Péter. 

1965-ben Szabadkán irodalmi munkásságomért Októberi Díjat kaptam. 



Családi körben 

1966-ban Ezüst Koszorús Munkaérdemrenddel tüntettek ki. 
1972. október hó . . . 

Itt a látható módon megszakadnak a feljegyzések, de a későbbiek folyamán 
külön összeírja az elismeréseket, kitüntetéseket, érdemrendeket. 

Igen-igen elfoglalt és aktív ember volt édesapám egész életében, fiatal ko
rában meg különösen. Irodalmi esteket, élőújságokat, író-olvasó találkozókat 
szervezett, fellépett, szavalt, ellátta a szerkesztőségi t e e n d ő k e t . . . A z 1950-
1974 közötti időszakban jelentős és szerteágazó volt a közéleti szerepvállalása, 
munkája is. Számtalan kulturális intézmény, művelődési közösség, iskola, 
könyvtár, nyelvművelő és íróegyesület, múzeum, könyvkiadó munkájában vesz 
részt, elsősorban Szabadkán, Újvidéken, de Vajdaság más városaiban, helysé
geiben is. Vázolni is elég nehéz mindazt, amivel foglalatoskodott. Abban az 
időben meg is jelent róla egy karikatúra, mely írógépnél ülő hétfejű sárkány
nak ábrázolja. 

Fennmaradt jegyzeteiben, az irodalmi élet szervezésében kifejtett tevé
kenységéről többek között ezt írja: 

Szabadkán 
1950-ben a szabadkai Kultúrcgyesületck Szövetsége keretében megalakí

tottuk az Irodalmi Klubot: Braun István, Csépc Imre, Kopeczky László, Josip 
Klarski, Lazar Merkovié, Sebestyén Mátyás, Stadler Aurél, Urbán János el
nök. Balint Vujkov, Zákány Antal. 



1951-ben az Irodalmi Klub kiadta a Kalászok című verses antológiát, mely
ben megjelentek Csépé Imre, Kopeczky László, Sebestyén Mátyás, Stadler Au
rél, Urbán János, Zákány Antal versei. 

1955-ben megjelent a Rukovet című szerbhorvát nyelvű folyóirat. A z első 
szerkesztőség tagjai: Kvazimodó Braun István, Mihajlo Dejanovié, Géza Gul-
ka, Mirko Huska, Estera Ivković, Josip Klarski, Lazar Merkovié fő- és felelős 
szerkesztő, Stevan Palié, Urbán János. 

1958 októberében indult el az Életjel irodalmi élőújság. Első szerkesztőség: 
Burkus Valéria, Dévavári Zoltán, Galamb János, Urbán János fő- és felelős 
szerkesztő. 

1971-ben beadvánnyal fordultunk a Községi Közművelődési Közösséghez 
(Dévavári Zoltán, Lévay Endre, Urbán János) az Üzenet című folyóirat meg
jelentetése érdekében. Hosszú hónapok után, nehéz viták folyamán alakult ki 
a folyóirat arculata, és 1971 szeptemberében megjelent az Üzenet első száma. 

1971-ben az Üzenet kiadása körüli vitában alakult ki a meggyőződés, hogy 
az irodalmi folyóirat mellett szükség van egy társadalomtudományi folyóiratra 
is. 1971 decemberében így megjelent a Létünk első száma. Szerkesztősége a 
Magyar Szó szabadkai fiókszerkesztőségében kapott helyet Urbán János köz
reműködésével. 

(Folytatjuk) 



ÚJ L E H E T Ő S É G E K A N É P R A J Z K U T A T Á S B A N 

Nagy Abonyi Ágnes 

BEVEZETŐ GONDOLATOK 

A zentai Thurzó Lajos Közművelődési Központ 2003. október 4-én rendezte 
meg XIII. Néprajzi Tanácskozását a Városi Múzeumban kilenc előadó részvé
telével. Témája Új lehetőségek a néprajzkutatásban volt. 

A X X I . században a megújulás igényeit érezve úgy döntöttünk, hogy ta
nácskozásunknak új arculatot kell adnunk. Rendezvényünkre készülve a Bu
dapesti Néprajzi Múzeumban, 1999-ben látott székkiállítás jutott eszembe, 
amikor a kiállítás látogatójaként diaképek segítségével nézegethettem a ter
mekben kiállított tárgyakon kívül a teljes múzeumi gyűjtemény anyagát. Be
vallom, ezek az élmények is ösztönöztek arra, hogy XII I . néprajzi tanácskozá
sunkat az Új lehetőségek a néprajzkutatásban kérdéskörnek szenteljük. A Kiss 
Lajos Néprajzi Társaság és intézményünk tizenkét nyári szemináriumot, illet
ve tanácskozást szervezett a következő címekkel: 1. Balladás idők, 2. Asszony
kezek dicsérete, 3. Halász, vadász, madarász, 4. A tanya, 5. A gyermekélet, 6. 
Mesterségem címere, 1. Hagyomány és modernizáció a gabona betakarításában, 
8. Szőlőművelés, 9. Italfogyasztás a népi kultúrában, 10. A házasság, 11. Népi 
táplálkozás a XX. században, 12. A szemverés. 

Vidékünk néprajzi kutatómunkájának kibontakozásában mindig is fontos 
szerepe volt a Garay Ákos-díjas zentai Városi Múzeumnak. A z itt tevékeny
kedő szakemberek évtizedeken keresztül fontosnak tartották a folklórkuta
tást, az önkéntes gyűjtők szakmai felkészítését, habár tudták, hogy olykor ezért 
a muzeológiai munka háttérbe szorul. A z újvidéki Hungarológiai Intézet, a 
zentai múzeum, valamint a munkásegyetem közös szervezésében tartották 
meg Zentán az első néprajzi szemináriumot 1970. június 19. és 21. között. A 
J M M T Kiss Lajos Néprajzi Szakosztálya és a Thurzó Lajos Közművelődési 
Központ 1991 novemberében indította útjára az új néprajzi szemináriumso
rozatot, amely közben Néprajzi Tanácskozássá változva 2003-ban elérte a 13. 
sorszámot. Tanácskozásunknak, illetve szakkollégiumunknak szándékosan 
nem adtunk egy témakör feldolgozására utaló címet. Úgy gondoltuk, hogy leg
hasznosabb az lenne, ha a néprajzkutatók megosztanák egymással gondolatai
kat a Hogyan tovább a néprajzkutatásban? kérdéssel kapcsolatban. Kerestük 
az utat, hogyan tegyük évi találkozóinkat egyaránt hasznossá a muzeológusok, 
a néprajzkutatók, a folklórkutatók, a néprajzi gyűjtők s a hagyományápolók 



számára. Áthidaló szerepet szántunk rendezvényünknek, mert úgy éreztük, 
hogy a jövőben a vajdasági néprajzkutatás új lehetőséget kap, hogy bizonyít
hassa létjogosultságát ebben a térségben, s talán megérjük majd, hogy hang
zatos kiadványokon túl, tudományos igényű gyűjteményes kötettel is dicseked
hetünk. Bízunk benne, hogy a jövőben a Zentán épült Magyar Intézmény Há
za, a dokumentációs központ szerepén túl, kultúránk fejlesztése érdekében 
felvállalja majd a néprajz népszerűsítésének irányítását. 

Jelenleg múzeumunkban az állandó néprajzi kiállításunk felújításán fára
dozunk, és szeretnénk, ha eddigi rendezvényünk is új arculatot kapva, elsősor
ban a tudományt szolgálná. Hiszen tudjuk, hogy a néprajz a tudományok azon 
ága, amely a népi kultúra vizsgálatával foglalkozik. Azt is szem előtt tartjuk, 
hogy a múzeum olyan tudományos intézmény, amely a társadalom fejlődésé
nek, történeti alakulásának tárgyait és egyéb dokumentumait (film, fénykép, 
rajz, hangfelvétel) gyűjti, megőrzi, feldolgozza, s e tevékenysége eredményeit 
kiállításokon, kiadványokban bocsátja a szaktudományok és a népművelés 
rendelkezésére. 

XIII. szakkollégiumunkkal tehát jelezni próbáltuk, hogy új utat keresünk Ho
gyan állhatnánk leginkább a vajdasági néprajztudomány szolgálatába? Melyek a 
Kiss Lajos Néprajzi Társaság tervei? Hogyan mozdíthatnánk előre a tudományt? 
Eddigi rendezvényünk nyerjen-e új arculatot, vagy továbbra is a népszerűsítésre, 
a néprajzi gyűjtésre összpontosítva nyújtson módszertani útmutatást néprajzi sze
minárium formájában? 

A következő kérdések megválaszolására próbáltuk biztatni előadóinkat: 
1. Hogyan tovább a néprajzkutatással? 2. Újítások, korszerű technikai le

hetőségek a néprajztudomány szolgálatában - kiállítások, gyűjtemények fel
újítása, 3. Irányvonal-követés, főként a hagyományos rendezvények esetében, 
4. Számítógépes adatfeldolgozás, dokumentációvezetés a múzeumokban, 5. A 
kulturális javak védelmének jövője a hivatalos intézményekben és a magán
gyűjteményekben. 

Legtöbb előadó a múzeumi kiállításoknak, a gyűjtemények felújításának, 
a terveknek és lehetőségeknek a kérdéskörét világította meg. (Grafik Imre: Új 
lehetőségek a néprajzkutatásban és a néprajzi muzeológiában; Szűcs Judit: Le
hetőségek és tapasztalatok az állandó néprajzi kiállítások rendezésében. Új ál
landó kiállítások az utóbbi 20-30 évben az Alföldön; Nagy Abonyi Ágnes: Az 
állandó néprajzi kiállítás felújításának előmunkálatai a zentai Városi Múzeum
ban; Vass Erika: A kultúra prezentációja és reprezentációja, azaz a modern mú
zeumi kiállítások elméleti és szemléleti háttere; Beszédes Valéria: A műemlék
védelem és a néprajz együttműködési lehetőségei; Hajnal Jenő: A Vajdasági Ma
gyar Művelődési Intézet távlatai; Raffai Judit: A Kiss Lajos Néprajzi Társaság 
működésének lehetőségei, új tervei; Simon András: A szokások videózása, filmes 
feldolgozása. Filmvetítés; Simon András: A hajtástól az újborig. A szőlő és a bor 
ünnepe Lendva-vidéken; Nagy István és Raj Rozália: A faragott fa emlékére.) 

A Városi Múzeumban tartott tanácskozásunk előadásai az előző évektől el
térően nem népszerűsítő jellegűek, inkább a szakmai fejlődést elősegítő, hasznos 
útmutatásokkal, konkrét néprajzi problémakörrel foglalkozó kérdéseket próbái



tak tisztázni. Az előadások megvilágították az eddigi kutatási eredmények, tapasz
talatok alapján az új lehetőségek nagy választékát. A néprajzkutatásban, a mu-
zeológiában, a műemlékvédelemben, a művelődési intézményekben, a civil társa
ságok működési lehetőségei, tervei, a videózás, a filmes feldolgozás mind - eddig 
rendezett tanácskozásainkhoz hasonlóan - a vajdasági magyarság népi kultúrá
jának gazdagságát próbálták bemutatni a szellemi kultúra területén. 

Tanácskozásunk kéziratai, az eddigi gyakorlatot követve, a Létünk temati
kus számában jelennek meg, sajnos, ezúttal nincs együtt mind a kilenc kézirat, 
de reméljük, hogy Beszédes Valéria, Hajnal Jenő és Raffai Judit írásait a kö
vetkező Létünk-s/Ámban megtalálja majd a kedves Olvasó. 

Azon igyekszünk, hogy szakmai összejöveteleink előadásai a jövőben szak
mailag még hasznosabbak, építőbbek lesznek, s ösztönzőleg hatnak mind a 
kutatókra, mind a néprajz iránt érdeklődőkre, az olvasókra, hogy tudatosan 
óvhassuk, ápolhassuk és továbbadhassuk kulturális értékeinket. 



Gráfík Imre 

ÚJ LEHETŐSÉGEK A NÉPRAJZKUTATÁSBAN 
ÉS A NÉPRAJZI MUZEOLÓGIÁBAN 

Egy, a múzeumi eszmének és a múzeumoknak mint kulturális intézmé
nyeknek a történetét - még a X X . század utolsó évtizedeiben - tárgyaló fel
dolgozás, a téma áttekintése eredményeként, a következőképpen fogalmaz: „ A 
múzeum elsődleges célja ma tehát nem a tárgyak egyszerű birtokbavétele és 
passzív megőrzése, hanem ennél jóval összetettebb dolog: a kulturális javak 
birtokba vételén és megóvásán alapuló tevékenységek együttesével a múzeu
mok azt szeretnék elérni, hogy anyagukkal a kulturális élet mind több terüle
tére behatoljanak, s azt a kultúra közvetítésében, a kritikai feldolgozásában 
vagy a kultúrateremtésben egyaránt hasznosítsák." (Pinna, 1986:76) 

A megállapítás - lényegét tekintve - tágítva és a sajátos tudománytörténeti, 
illetve tudományszervezeti viszonyokat figyelembe véve, kiterjeszthető a nép
rajztudományra, a néprajzi kutatásokra, szűkítve pedig érvényesíthető a nép
rajzi muzeológiára. 

Amikor szaktudományunk új lehetőségeiről gondolkodunk és értekezünk, 
nem feledkezhetünk meg arról, hogy maga a néprajz meglehetősen fiatal tu
domány, az úgynevezett előfutárokat is számítva mintegy 150-200 éves múltra 
tekint vissza. Van olyan vélemény, miszerint: „Ennek tulajdonítható, ponto
sabban ennek is tulajdonítható, hogy a társ- és rokontudományokhoz képest 
a néprajz gyakran keresi helyét, többször vesz erőt az újabb és újabb generá
ciók képviselőin rossz esetben az elbizonytalanodás, jobb esetben az új utak 
keresése." (Fejős, 2000: 77-78) 

Ezzel összefüggésben lehetne, ha nem is túl sok, de több kutatástörténeti 
eredményt és megállapítást felidézni annak igazolására, hogy a X X . század 
második felében milyen, úgynevezett paradigmaváltásokban fogalmazták meg 
a néprajz új lehetőségeit, sőt - bizonyos értelemben - új kötelezettségét a 
tudománytörténet hazai kritikusai (lásd: Nicdcrmüller, 1994, valamint ugyan
ezen számban a hozzászólásokat és a választ!). A z ilyen típusú és tartalmú 
önvizsgálattól nem mentesek más diszciplínák sem, még - az egyesek által 
szinte kizárólagos alternatívaként megjelölt - antropológia sem (lásd: Sto
cking, 1992: 342-372). 

A kutatómunka és a felhalmozott adatok értelmezése minden tudomány 
történetében elvezet olyan helyzethez, amikor az interpretálás folyamatában, 



annak különböző szintjein bizonyos kételyek, ellentmondások merülnek fel. 
A nemzetközi példák is azt mutatják, hogy ilyenkor felvetődik az eredeti ki
indulópontok újragondolása, a korábban kialakított elméleti-módszertani ke
ret átértékelése. A magyar néprajz sem kerülhette ki ezt a helyzetet. A komp
lex szemlélet és az interdiszciplináris módszer meghonosodása, illetve elterje
dése kapcsán állapította meg Niedermüller Péter: „Úgy tűnik, hogy ezek a 
kategóriák elsősorban azokkal a megközelítési módokkal és eljárásokkal áll
nak közeli, szoros kapcsolatban, amelyben az adott diszciplína - jelen esetben 
a néprajztudomány - hagyományos, megszokott és általánosan elfogadott el
méleti-metodikai kontextusát fellazítják, új paradigmákat vezetnek be, vagy 
megteremtik az új paradigmák bevezetésének lehetőségét." (Niedermüller, 
1992: 353, a komplexitás és az interdiszciplinaritás szempontjainak múzeu
mi/ muzeológia i érvényesítésével és lehetőségeivel kapcsolatban vö.: G rá lik. 
1992:375-378). 

Elfogadva e „látleletet", a magunk részéről, mintegy kiindulási és viszonyí
tási pontként, szükségesnek véljük valamiféle közmegegyezés létrehozását és 
elfogadását abban a tekintetben, hogy kívánatos tiszteletben tartani az egyes 
tudományterületek - esetünkben a néprajztudomány, illetve a néprajzi mu
zeológia történetileg kialakult/kialakított - illetékességi körét, határait, netán 
korlátait. Mindez nem jelenti azt, hogy egy tudomány a maga kutatási terüle
tét/tárgyát tekintve az idők folyamán nem változhat (vö.: Bausinger, 1995). 
Változhat és változik is, főként specializálódhat, továbbá elméletileg-módszer-
tanilag megújulhat, esetleg bizonyos vonatkozásban más diszciplínák terüle
teit, illetve tárgyait is - saját értelmezési lehetőségeit bővítendő - bevonja/be
vonhatja érdeklődési körébe. Ez utóbbi azonban nem veszélytelen. Azt a lát
szatot kelti ugyanis, mintha a néprajz más tudományok kutatási területeit és 
témáit szándékozna integrálni, holott többnyire inkább arról van szó, hogy 
egyes - más tudományok által hanyagolt - úgynevezett hiátus-területekre is 
kiterjeszti figyelmét. 

E folyamat azonban nem egyoldalú, sőt azt tapasztaljuk, hogy a történe
lem- és társadalomtudományok hasonlóképpen viselkednek egymással, s ter
mészetesen a néprajzzal szemben is. Kiegyensúlyozott körülmények között a 
történelem- és társadalomtudományok egymás (jó értelemben vet t) segédtu
dományaiként szolgálják az emberiség kulturális örökségének minél árnyal
tabb és alaposabb megismerését. Meglátásunk szerint a tudományok közötti 
összefüggés sokkal inkább egymás mellé, mintsem egymás fölé rendelő jellegű. 
A tudományos kutatás során feltárt ismereteknek és az egyes szaktudományok 
által elért tudásanyagnak ilyenformán komplementer vonása dominál, s nem a 
feltétlenül alá-fölé rendezhető - olykor túlzottan mereven értelmezett - hie
rarchiája. 

A vázolt összefüggés különösen érvényes, és akarva/akaratlanul érvényesül 
azokban a kulturális intézményekben, melyek különböző tudományterületek 
emlékanyagával foglalkoznak. A z úgynevezett szakmúzeumokat (mint pl. a 
belgrádi és a budapesti Néprajzi Múzeum) kivéve ezek körébe sorolható szinte 
valamennyi múzeum, függetlenül attól, hogy besorolása és funkciója milyen 



jellegű (mint pl. a Vajdaság Múzeuma Újvidéken vagy a zentai Városi Múze
um). A kutatási lehetőségeket és a tudományközi kapcsolatokat ugyanakkor 
az előbbiekkel összefüggő működési feltételek, mint pl. a személyi és dologi 
ellátottság színvonala azonban meglehetősen határozottan befolyásolják. 

Mindezek ismeretében folyamatosan figyelemmel kell kísérnünk a tudo
mányos élet általános és speciális alakulástörténetét, különös tekintettel a fel
vetődő új lehetőségekre és kihívásokra. Érvényes ez a hagyományos társadal
makat vizsgáló néprajzra és a modern társadalmakat (is) kutató antropológi
ára nézve egyaránt. Amennyiben a címben megfogalmazott problematikát -
kissé szűkítve - úgy értelmezzük, hogy a néprajzkutatás lehetőségeit a néprajzi 
mu/.cológiában vizsgáljuk, úgy véljük, bizonyos szempontból még sarkítóttab-
ban merülnek föl egyes kérdések. 

A klasszikus értelemben vett néprajztudomány szempontjából az egyik leg
nagyobb kérdés a kutatási terület szűkülése. Ez egyfelől - nem minden tudo
mány identifikációs zavar nélküli - új kutatási területek, témák és tárgykörök 
felé való tájékozódáshoz vezet, másfelől ahhoz az - ugyancsak nem minden 
ön- és külső bírálat nélküli - felismeréshez jutunk el, hogy a felhalmozott 
ismeretek, valamint tárgyi emlékek tudományos és muzeológiai feldolgozása 
egyaránt jelentős késésben van, nehezen pótolható mulasztásban szenved. 

Amennyiben a tudományos élet szerveződése abba az irányba hat, hogy -
mintegy a fentebb említett kutatásitcrülct-szűkülés ellenhatásaként - egyik 
megoldásként szinte korlátlanul kibővíti a néprajzi érdeklődést, és kompeten
ciáját vagy - másik megoldásként - a néprajztudományt integrálja és/vagy fe-
lülrétege/.i az antropológia (melyik antropológia? - leginkább a kulturális és 
a szoeiálantropológia?), megítélésem szerint legalább annyi elméleti és gya
korlati problémával kell szembesülnünk, mint amennyi eredmény várható. 

A kölcsönös tájékozódáson és közeledésen túl a lehetséges tudományközi 
konfliktushelyzetet többnyire az eredményezi/eredményezheti (s mint az el
múlt évtizedekben tapasztalhattuk, eredményezte is), ha az antropológia (ant
ropológiák), illetve művelői - jobb esetben - át akarják venni (és/vagy ki akar
ják sajátítani) a néprajz számukra hasznosítható tárgyát, módszerét, rosszabb 
esetben fel ( le) akarják váltani a néprajzot, mint egyfajta korszerűtlen, idejét 
múlt, kiürült diszciplínát. Különösen erős ez a tendencia Nyugat-Európában, 
ahol az. úgynevezett tradicionális (agrár)társadalmak felbomlása, átrendeződé
se befejeződött, s ahol a globalizációs hatások is rendkívül erőteljesek. Bizo
nyos megszorításokkal az előállt helyzet a világ egyes térségeiben értelmezhe
tő úgy, hogy a klasszikus etnográfia és folklór létformái gyakorlatilag meg
szűntek. Összességében véve azonban a világ számos területén (s így Közép-
és Kelet-Európában sem kizárólagosan) egyrészt még nem ez a jellemző, más
részt igen gazdag átmeneti formák léteznek, továbbá a megváltozott körülmé
nyek között fellelhetők a hagyományok maradványai, továbbá a tradíciók, il
letve egyes elemeik továbbélésének különböző módjai. 

Megítélésünk szerint azonban nem kevésbé problematikus egy másik ha
tás, illetve folyamat sem. A néprajztudomány több vonatkozásban eredendően 
integratív jellege, a néprajzkutatás módszertana, a néprajzkutatók felkészült-



sége eleve jó adottság a klasszikus néprajz területéről való elmozduláshoz. Ez 
bizonyos területek (pl. média, politológia, kulturális közélet) „hívására" - ne 
szégyelljük kimondani, többszörösen jobb anyagi és erkölcsi megbecsülést, 
gyorsabb érvényesülést jelentő egzisztenciát eredményezve - egyeseket a nép
rajz művelésének időszakos felfüggesztéséhez, esetenként a szaktudomány el
hagyásához is vezetett. 

Magyarországon a néprajztudomány és az antropológia (kény- és ténysze
rűen) egybefonódó kapcsolata szempontjából nem hagyható figyelmen kívül 
az a még jelenleg is tartó folyamat, hogy a magyar tudományosságban megho
nosodó angolszász eredetű antropológia híveinek és gyakorlóinak jelentős ré
sze éppen a néprajzi végzettségűek köréből kerül/t ki. Többnyire ők azok, akik 
vállalták és vállalják a kulturális antropológia (és különböző irányzatainak) 
eleinte a néprajzot mintegy kiegészítő, majd azzal párhuzamos, s végül önálló 
művelését. Mivel pedig az antropológia (máig szerény keretek közötti) intéz
ményesülése Magyarországon csak az 1990-es években történt meg, addig dön
tően, de azt követően is, az antropológiát felvállalók, majd később a már kul
turális (és más) antropológia szakot végzettek többsége a néprajz intézményei
ben helyezkedett cl. 

Másfelől viszont a helyüket és kutatási területüket kereső átstrukturálódó 
korábbi vagy új diszciplínák, továbbá a különböző tudományterületek szemlé
leti és metodikai megújulása hatott - a kétségtelenül szűkülő mozgástérrel 
szembesülő - néprajzkutatókra. Vannak vélemények, melyek szerint ez a fo
lyamat - főként az antropológia egyes irányzatainak hatása a néprajz műve
lőire - fölfogható a néprajztudomány egyfajta, s lehetséges modernizációja
ként is. E tájékozódást azonban tévedés lenne úgy értelmezni, hogy a néprajz -
mintegy művelőin keresztül - okkupálná más tudományok terrénumát, még 
kevésbé úgy, hogy maga a néprajztudomány - feladva saját önállóságát - in
tegrálódna más dinamikus diszciplíná(k)ba. 

Bizonyos értelemben vonatkoznak a fenti gondolatok a néprajz klasszikus 
adatfelvételeken alapuló tudásanyagának bővítését lehetővé tevő források fi
gyelembevételére, illetve felkutatására, az új és újabb információk keresésére 
és hasznosítására is. Nevezetesen amikor a néprajzkutató kiterjeszti figyelmét 
a nyelvészeti, irodalmi, történeti, művészeti stb. adatokra vagy forrásbázisát 
olykor dominánsan más területeken keresi/találja meg (pl. levéltár, statiszti
ka/demográfia, ikonokráfia), s azokat bevonja a néprajzi ismeretek, folyama
tok értelmezésébe, természetesen nem válik nyelvésszé, irodalomtörténésszé, 
történésszé, levéltárossá, statisztikussá, demográfussá, művészettörténésszé. 
Megmarad néprajzosnak, aki a köznép életének leírásában, illetve a parasz
ti/népi műveltség elemzésében a néprajzi adatfelvételek anyagát más típusú 
információkkal egészíti ki, bővíti, teszi minél gazdagabbá, hogy az összkép 
megrajzolásában, vázolásában a lehető legteljesebb eredményt mutathassa fel. 
A néprajztudomány története során - különösen kialakulásának időszakában - , 
de később is szinte folyamatosan nyomon követhető a más diszciplínák által 
feltárt adatokra kiterjedő figyelem, csakúgy, mint más tudományterületek 
szemléletének, módszerének hatása, mely utóbbiak mentén bizonyos korsza-



kokban maga a tudománytörtcnct is tagolható (lásd: Kosa, 1989, illetve újabb, 
átdolgozott kiadását, Kósa, 2001). 

Közbevetőleg jegyezzük meg, hogy nem tárgya ezen előadásnak/tanul
mánynak a néprajz (múlt- és jelenbeli) átpolitizálási lehetősége, de nem tér
hetünk ki a kérdés elől, különösen nem itt és most, olyan térségben és hely
színen, ahol a multikulturális együttélésnek egyaránt voltak és vannak jó és 
rossz tapasztalatai. Kétségtelen tény, hogy mindazok a történet- és társada
lomtudományok, amelyekben a nép és a nemzet fogalma központi helyet fog
lal el, alkalmasabbak a politika eszközeként a közélet befolyásolására. A z eb
ből következő tévutak feltárását, a kritikus önvizsgálatot és értékelést termé
szetesen el kell végezni, s a tudományelméleti következtetéseket le kell vonni, 
annak érdekében, hogy a szaktudomány biztonsággal tudjon ellenállni az eset
leges kísértésnek. A néprajznak, illetve a néprajztudomány által feltárt isme
reteknek azonban - miként más diszciplínák esetében is (pl. a fizika terén az 
atommaghasadás) - nemtelen célok érdekében való felhasználása, illetve elté
velyedett alkalmazása - véleményünk szerint - nem az egész tudományt mi
nősíti, hanem az érintett korszakot, illetve a politikai közélet kétes igényeinek 
kiszolgálásában a szaktudomány területéről szerepet vállalókat. 

A z azonban aligha tagadható, hogy a fenti folyamatok és törekvések hatá
saként egyfelől általánosabban a néprajz iránt érdeklődők, másfelől eseten
ként a néprajz művelését a társadalmi gyűjtőhálózat keretében végzők, olykor 
azonban a néprajz professzionális szakemberei is elbizonytalanodtak. 

Ebben a helyzetben még inkább nagy a jelentősége annak a kérdésnek, 
hogy miféle új lehetőségei vannak a néprajzkutatásnak és a néprajzi muzeo-
lógiának a X X I . században. 

A múzeumokban művelt néprajzkutatás lehetséges jövőjét - mint ahogy 
múltját és jelenét is - abban a komplexitásban indokolt és célszerű szemügyre 
venni, amely a muzeális gyűjtemény gyarapítása, megőrzése és feldolgozása hár
masságában határozható meg (lásd: Korek, 1988). 

Ennek hangsúlyozása többek között azért is fontos, mert a néprajz (néhány 
más tudományterülethez hasonlóan, pl. régészet, művészettörténet) meghatá
rozóan múzeumhoz, múzeumi (döntően tárgyi) gyűjteményekhez kötött disz
ciplína. Kevéssé áll ez a megállapítás (legalábbis napjainkban és különösen 
nálunk) az antropológiára, illetve a néprajzzal teoretikusan és praktikusan 
kapcsolatba hozható egyes ágazataira. Kérdéses, hogy a későbbiekben felme
rül-e valamiféle speciális kulturális antropológiai gyűjtemény létrehozásának 
a szándéka, illetve megfogalmazódik-e egyfajta önálló antropológiai múzeum 
iránti igény, vagy a meglevő, történetileg kialakult múzeumi struktúra kereté
ben kell megoldást találni a modern társadalmak anyagi kultúrájának doku
mentálására. Akár az általánosan muzeológia keretében, vagy más tudomány
területek analógiájára (pl. történeti muzeológia, természettudományi muzeo
lógia) alakul ki az antropológiai muzeológia szakágazata, akár nem, a néprajzi 
muzeológia szempontjából nem következmény nélküli a kérdés felvetése. Kü
lönös tekintettel arra, hogy az ember és a tárgy viszonya a modernizált világ-



ban más, mint a néprajzi gyűjtemények kialakulásának es felhalmozásának ko
rában volt. 

G Y A R A P Í T Á S 

A muzeális gyűjtemények néprajzi anyaga növelésének legalább két köve
telményhez kell igazodnia. Egyfelől egy elméleti kritériumnak kell megfelelni, 
azaz a gyűjtésnek (veretes régi fogalommal élve: a szerzeményezésnek) jelen 
esetben a néprajz - tudománytörténetileg és tudományelméletiig (mint fen
tebb jeleztük, egyre problematikusabban) meghatározott/meghatározható -
tárgyi anyagára kell kiterjednie. Ezt a viszonyulást fogalmazza meg az a kérdés, 
mely a fentiekkel összefüggésben egyre gyakrabban felmerül, hogy: mi a nép
rajzi tárgy, vagyis mitől és mikor válik néprajzi tárggyá egy objektum. Másfelől 
egy gyakorlati feltételhez kell alkalmazkodni, nevezetesen a szakmai felelősség
gel vállalható (a világon szinte sehol sem tökéletes) tárolás körülményeihez. 

A néprajzi gyűjtemény/ek szempontjából mindkét követelménynek a keze
lését megkönnyítené, ha a néprajz érdeklődési és illetékességi körét nem fe
szítenénk túl. Más megfogalmazással élve a néprajzkutatás (különös tekintet
tel a tárgyi gyűjtésre) megmaradna a klasszikus területeken, azaz: az elsődle
ges termelő tevékenységet végző falusi és mezővárosi népesség, illetve a velük 
szoros társadalmi és gazdasági kapcsolatban álló, s többnyire azonos életfor
mában élő csoportok, rétegek döntően kézműves technológiával előállított 
tárgyi műveltségénél. Annak az életmódnak a tárgyi dokumentálásánál, mely
nek körülhatárolásához - jobb híján - még ma is célszerű irányadónak tekin
teni a néprajztudomány önmeghatározásából kikövetkeztethető kereteket (vö: 
a Magyar Néprajzi Lexikon, illetve a legújabb akadémiai Magyar Nagylexikon 
megfelelő címszavaiban foglaltakkal). 

Mindez nem jelenti azt, hogy ne vennénk tudomásul: az adott történeti 
korban, az adott tudományos érdeklődés kereteiben létrejött néprajzi gyűjte
mények körülményei - mind elméleti, mind gyakorlati szempontból - időköz
ben és napjainkra megváltoztak. Ennek következményeként a néprajzi muzeo-
lógiában is bizonyos elvi és szemléleti, módszertani felfrissülésre van szükség. 
A z új igények és követelmények beépítése azonban a néprajzba, pontosabban 
a néprajzi muzeológiába - különösen a néprajzi gyűjtemény/ek gyarapítása 
szempontjából - egyrészt nem lehet csak ötletszerű, másrészt nem indokolha
tó (csak) azzal, hogy mivel más tudományterületek nem foglalkoznak vele, a 
megoldandó feladatot a néprajznak kell átvennie. 

A gyarapításban, különösen, ha a néprajz tudománytörténetének a hagyo
mányos kultúrára vonatkozó meghatározottsága dominál - a folyamatos viták 
ellenére is - valószínűleg egyre kevesebb (terepről származó) tárgy bekerülé
sével kell számolnunk a múzeumok néprajzi gyűjteményeibe. Ezt azonban hi
ba lenne egyértelműen negatívumként értékelni. Önmagában sem az, de még 
inkább nem tekinthető annak, ha figyelembe vesszük, hogy más tudományte
rületek (pl. helytörténet, ipar- és technikatörténet, agrártörténet, művelődés
történet, iparművészet) is gyűjtenek/gyűjthetnek (gyűjteniük kellene!) tárgya
kat, s ilyen jellegű feladatukat, mint arra fentebb már utaltunk, sem elméleti-



leg, sem gyakorlatilag nem feltétlenül indokolt s nem szerencsés egyoldalúan 
átvállalnia a néprajznak. 

Ebben az összefüggésben meggondolandó az úgynevezett jelenkutatással 
kapcsolatos teendők vállalása (lásd: Bausinger, 1984), pontosabban, hogy a 
tervezett ilyen típusú és tartalmú kutatásokban mit és mennyit vállalnak/vál
lalhatnak a néprajzkutatók és a múzeumok néprajzi gyűjteményei (lásd: Fejős, 
2003 - kitekintő irodalommal!). Önmagában a jelenkutatás értelmezése sem 
teljesen problémamentes, ráadásul előzményei megtalálhatók a néprajzi mu-
zeológiában. Tudománytörténetileg és tudományclméletileg nézve ugyanis a 
néprajznak önálló diszciplínaként való kialakulása időszakában ugyancsak 
fontos szerepet kapott a korabeli jelen, igaz - és ez nagyon lényeges - más 
társadalmi-gazdasági és kulturális viszonyok között. „ A z európai néprajz je
lentős területi ágai (például a francia vagy német) eleve jelenkutatásként in
dultak (Beitl, 1985), azaz a még élő szokásokat, ünnepeket, viseletet figyelték 
meg a néprajzosok, és igyekeztek ezeket tudományosan leírni, rendszerezni és 
értelmezni. Párhuzamosan végig nyomon követhető ugyanakkor - hol erőseb
ben, hol gyengébben - egy, a történeti forrásokat vallató, illetve valamilyen 
korábbi korszak életmódját rekonstruálni igyekvő kutatási vonal is. Ez a ku
tatási irányzat viszont sok esetben éppen a jelenkor szereplőinek emlékeiből 
indult ki." (Wilhelm, 2002: 323). 

A fenti gondolatokat mintegy alátámasztva, tudománytörténeti tény, hogy 
a magyar néprajz klasszikus időszakának egyik legnagyobb vállalkozásában, a 
millenniumi falu létrehozásában is megfigyelhető a jelenidejűség mint az épü
letek kiválasztását és mint a berendezéseket egyaránt meghatározó/befolyáso
ló szemlélet és gyakorlat része (lásd: Jankó, 1989). 

A néprajzi érdeklődés határának kérdése felvetődik az első hazai múzeumi 
módszertani kézikönyv bevezető gondolataiban is: „ A néprajz szorítkozzék 
tisztán az úgynevezett népies vagy népi tárgyak gyűjtésére, mondja első pilla
natra mindenki. De viszont kérdezzük: lehetséges-e mindenkor biztos határt 
vonni az úri rend, a polgárság vagy a nép kultúrvagyona között. Nem táplál
kozott-e ez az előbbi kettőből, vagy az utóbbi kettő az elsőből, vagy viszont: 
nem volt-e az utolsó is valami befolyással az elsőre? Ma látjuk, hogy igenis 
van vagy még inkább lesz, és ( . . . ) továbbá, hol van a határ?" (Bátky, 1906: 7). 

Bátky Zsigmond kérdésfeltevése azonban - mint többek között a Néprajzi 
Múzeum igazgatójaként is végzett munkássága igazolja - nem a néprajz, illet
ve a néprajzi érdeklődés és néprajzi muzeológia parttalanságát jelentette és 
eredményezte, hanem a kulturális folyamatoknak a néprajz által való értelme
zési dilemmáit vetette fel. 

A néprajzi kutatások és a néprajzi muzeológia szempontjából ebben a re
lációban napjainkban különösen hangsúlyoznunk kell a társadalmi-gazdasági 
és kulturális változások következtében kialakult átmeneti formák és területek 
nagyobb figyelemmel kísérését, beleértve a folklorizmus, illetve a neofolklo-
rizmus kérdéseit, illetve jelenségeit is. 

A kutatás/gyűjtés múzeumi-muzeológiai feladatai és lehetőségei a szaktu
domány elméleti megalapozottságán túl, függnek a múzeumi intézménynek a 



tudományos/kulturális hierarchiában betöltött szerepétől is. Ebben a tekintet
ben (s nemcsak Zenta esetében, de az úgynevezett Alsó-Tisza mente térségé
ben itt határozottabban) a regionális szerepkört hangsúlyoznám (lásd: Grafik, 
1992, Grafik, 1998, továbbá Fejős, 2002), mely a történeti, táji kereteken túl 
sajátos etnikai, nemzetiségi funkciót is elláthat. Pontosabban egy olyan régió
ban, ahol a fenti összefüggések hagyományos múlttal (és jelennel is) rendel
keznek, ezeket a kérdéseket is fel kell vállalnia a térségben működő intéz
ménynek (lásd: Gralik, 1991). Egy ilyen folyamatban a múzeumnak mint in
tézménynek - körültekintő fejlesztéssel - akár komplex kutatóhellyé való ala
kulása/alakítása, vagy a múzeumnak - meghagyva sajátos profilját és szerepét -
egy ilyen típusú és funkciójú intézményi hálózatba való integrálása is számí
tásba vehető. 

Mindezek mellett - mint fentebb más összefüggésben már utaltunk rá -
hangsúlyoznunk kell azt a tényt is, amire a múzeumtörténeti áttekintések irá
nyították rá a figyelmet: nevezetesen, hogy a tiszteletre méltó elődök által lét
rehozott néprajzi gyűjtemények több vonatkozásban hiányosak, aránytalanok, 
s térben, időben, társadalmi vonatkozásokban, funkcionális és tipológiai vál
tozatokban jelentős kiegészítésekre szorulnak (lásd: Fejős, 2000). Más meg
fogalmazásban: „ A felmérés eredményei adatszerűen mutatják és megerősítik 
azt a tényt, hogy a néprajz tudománytörténeti fejlődése és a múzeumban fel
halmozott tárgyak között ugyan nyilvánvalóak a kapcsolatok, de azok koránt
sem kölcsönös jellegűek. A z is kitűnik, hogy a múzeum tárgyállománya első
sorban a gyűjtés történetét reprezentálja, s nem a népi kultúra egyes tartomá
nyainak - például halászat, mesterség-kisipar, táplálkozás, szokások stb. - szó
ba jöhető teljességét." (Fejős, 2000: 81). 

Megítélésem szerint ezeknek a hiányosságoknak a pótlása a néprajzi kuta
tás/gyűjtés állandó és folyamatos feladata, azzal a nehézséggel is számolva, 
hogy ebben a munkában fokozatosan csökken a hagyományos értelemben vett 
terepkutatás jelentősége. Mindinkább tereppé válnak ugyanekkor mindazok a 
lelőhelyek (vidékről elszármazott és foglalkozást váltók lakása, régiségboltok, 
magángyűjtemények, kirakodóvásárok stb.), amelyek az eredeti funkció szem
pontjából másod-, vagy harmadlagos helyszínnek tekinthetők. 

A múzeumi gyűjtemények hiánypótlása azonban csak szakmailag igényes tu-
dományos/muzeológiai feltáró munkára alapozottan végezhető. Tapasztalataink 
alapján valószínűsíthető, hogy a kutatás/gyűjtés folyamatában mind nagyobb 
az esélye a véletlenszerűség érvényesülésének, s az sem zárható ki, hogy egyes 
esetekben csak részleges sikerekkel, más esetekben akár eredménytelenséggel 
is számolni kell. 

A múzeum természetesen nemcsak tárgyakat gyűjt, hanem a tárgyak éle
téhez, használatához kapcsolódó más jellegű információkat is (rajzok, fényké
pek, filmek stb.), s az életmódot, életformát dokumentáló nem tárgyi jellegű 
ismereteket (leíró adatok, folklórarchívumok, hangzóanyagok stb.). A múze
um azonban döntően mégiscsak a tárgyi műveltség, az anyagi kultúra mentén 
viszonyul a kulturális örökséghez, s ezt a sajátosságát nem hagyhatjuk figyel
men kívül (történetileg lásd: Bátky, 1906, az antropológia vonatkozásában vö.: 



Tripolsky Géza terepmunka 
(népi ciizi gyűjtés) közhen 

Stocking, 1985). Magam nem félek úgy fogalmazni, hogy nem is célszerű túl
zottan fellazítani, mert az, bizonyos hangsúlyeltolódások következtében a mú
zeumok eredendő (hármas) funkciójának a rovására mehet. 

A fentiekből következően nem meglepő, hogy a gyűjteménygyarapítás kér
dései mind gyakrabban felmerülnek a múzeumok mindennapi munkájában. A 
néprajzi gyűjtemények tudományos perspektíváit elemezve legutóbb a szak
múzeum vezetője az alábbiakban fogalmazta meg gondolatait. „ A néprajzi 
tárgygyűjtés mai szükségletei, lehetőségei, követelményei és a néprajzi gyűjte
mények jövője is messzemenően igényli a tudományos elemző munkát. A jö
vőképet részben a tudomány története alapján lehet vázolni, részben a teore
tikus, a néprajz tárgyát s a néprajzi tárgyat önmagában definiálni igyekvő el
méleti meghatározásokra lehet alapozni. Ez utóbbi nyugodtan nevezhető pró
féciának is, mert szemben az elméleti szaktudománnyal, a múzeumi gyakorla
tot csak részben vezérlik a tudomány fejlődésének eredményei. Ha a kétség
telen tapasztalatok ellenére tagadjuk is (a ) múzeum eredendő konzervativiz
musát, nehéz annak feltételeit megteremteni, hogy elméleti tételekre alapozva 



Raktári részlet 

radikális és átfogó reformot hajtsunk végre. Erre talán nincs is szükség, ezért 
néhány sarokpont átértékelése látszik ajánlhatóbb útnak." (Fejős, 2000: 82) 

A z elgondolkodtató magyar eseteken túl azonban, éppen a nemzetközi ki
tekintésből vett konkrét példák - városi hajléktalanok életének svédországi, 
illetve a párizsi múzeum gördeszkát feldolgozó kiállítása - , melyek a szerző 
szerint egyúttal arra is szolgálnak, hogy a néprajzi gyűjtemények lezáratlansá
gát általános értelemben is érzékeltessék (Fejős, 2000: 84-85), visszacsatolha
tok a néprajzi kutatás/gyűjtés fentebb vázolt problémáihoz. A z azonban ez 
esetben is vitatható kérdés, hogy - maradva a konkrétan említett külföldi pél
dáknál - az ilyen és hasonló témák, tárgykörök vizsgálata a néprajz (vagy in
kább az antropológia) feladata, illetve a tárgyi dokumentálás (jobb megoldás 
híján) a néprajzi muzeológia kötelessége. 

M E G Ő R Z É S 

A fentiek átvezetnek bennünket a gyűjtött néprajzi anyag megóvásának 
kérdéseihez. Ebben elsőként a tárgyak, dokumentumok nyilvántartásba véte
léről kell beszélnünk. Látszólag egyszerű adminisztratív teendőről van szó, aki 
azonban járatos a különböző múzeumi leltárak előírásaiban, az tudja, hogy 
ennek az első szakasznak felületes, hanyag kezelése a későbbiekben csaknem 
pótolhatatlan hiányokat okozhat. Kétségtelen, hogy nem lélekemelő feladat a 
nyilvántartási kötelezettségek teljesítése, ám fontossága vitathatatlan. A to
vábbiakban ugyanis mindennemű szakmai program megvalósítása ezekhez az 
információkhoz nyúl vissza. Mindezek alapján talán nem túlzás azt állítani, 
hogy a gyűjteményi revíziók a múzeumi/muzeológiai tevékenységben tudomá
nyos jelentőségű munkálatok. Ebben az értelmezésben indokolt lenne eltű-



nódni azon, hogy egy feltáró jellegű és szakmai következtetésekkel lezárt gyűj
teményi revízió ne csak adminisztratív munkaként kerüljön értékelésre, ha
nem tudományos/muzeológiai teljesítményként is. 

Ami a tárgyak tárolását, raktári rendjét és állagmegőrzését illeti, ebben a 
vonatkozásban a múzeumok, jóllehet többnyire önhibájukon kívül, de a leg
utóbbi évekig szinte csak egy állapotkövető magatartást tanúsítottak. Azaz 
mind állagmegóvó, mind restauráló gyakorlatukban és eljárásaikban lényegé
ben a szükségletek, a tényleges igény után kullogtak. Nem túlzás azt állítani, 
hogy nagyobbrészt az aktuális kiállítási igények, kisebbrészt pedig a „végve
szélybe" jutott tárgyak restaurálása határozta meg a megőrzés munkálatait. 

Ezen a helyzeten kíván változtatni az a nemzetkőzi szervezettségű és ha
tású program, az úgynevezett preventív konzerválás (lásd: Frost, 1991, R o y -
Smith, 1994), mely Magyarországon is meghozta már első eredményeit, lega
lábbis a szemlélet meghonosodása tekintetében (lásd: Putt-Häyhä, 2001: 1 l ó 
in, továbbá Múzeumi Hírlevél különszám!). 

A preventív konzerválási programból kiindulva fogalmaztam meg több 
olyan gondolatot, amely a néprajzi (tárgyi) gyűjtemények megőrzésén túl a 
gyarapítás és a felhasználás tudományos és muzeológiai vonatkozásait is érinti, 
különös tekintettel a nyilvánosság kérdésére (lásd: Grafik, 2000, illetve újra
közölve Grafik, 2002a). 

Nem hallgathatom el, hogy szakmai munkahelyi konzultáción a legna
gyobb vitát a fentebb hivatkozott közleményben vázolt nyitott és zárt gyűjtemé
nyi alternatíva (illetve ennek átmeneti változatai) eredményezték. A z ebben a 
tárgyban felvetett kérdések és lehetőségek többek határozott ellenérzését is 
kiváltották, melyekből az a félreértés volt kiérezhető, hogy egy ilyen értelme
zés a néprajzkutatás, s a néprajzi muzeológia jövőjét veszélyeztethetné. Ez 
azonban súlyos tévedés, hiszen nem arról van szó, hogy a néprajznak a pers
pektívája kérdőjcleződne meg, hanem arról, hogy megmaradva a tudomány
történetileg determinált diszciplína kereteiben, de az új követelmények és le
hetőségek figyelembevételével kell megtervezni és végezni a néprajzi kutatói 
és a néprajzi muzeológiai munkát. Ez értelemszerűen együtt kell járjon az 
elméleti és módszertani megújulással, de nem oly módon, hogy szinte kezel
hetetlenül kitágítva és szétfeszítve a néprajz határait, mind elvi, mind pedig 
gyakorlati szempontból (folyamatos és vissza-visszatérő) diszciplináris bizony
talansághoz vezessen. 

Mindenesetre - túl a speciális néprajzi vonatkozásokon - van még mit ten
ni a szakmai, tudományos közmegegyezésen alapuló, s a jövő múzeumának 
(különböző típusú és funkciójú múzeumainak) vízióját tartalmazó elképzelé
sek megfogalmazása, illetve elfogadása terén. 

F E L D O L G O Z Á S 

A múzeumokban begyűjtött és őrzött anyagok és ismeretek közzétételének 
klasszikus formái és módjai alakultak ki. Ezek köréből két megoldás emelhető 
ki. Objektív és szubjektív okok miatt hol az egyik, hol a másik kerülhet elő
térbe. Ezek a kiállítás és a publikálás. 



Tudomány- es intézménytörléneti áttekintések alapján a kiállítás volt az 
elsődleges, még ha két vonatkozásban korlátozott keretek között valósul(t) is 
meg. Utaltunk már arra, hogy a múzeumok (és ilyenformán gyűjteményi anya
guk bemutatása, azaz kiállításaik) nyilvánossága egyrészt késői, másrészt több 
szempontból szűk volt. Napjainkban e tekintetben a múzeumokban már 
„csak" azzal a kényszerű körülménnyel kell számolnunk, hogy a klasszikus ki
állítási megoldásokkal (általában) a gyűjteményeknek legfeljebb mintegy 5-
10%-a jeleníthető meg. 

A kiállítás mint információs rendszer 

„ A z emberi közösség életében, a munka, az együttélés mindmegannyi vo
natkozásában mindig szükség volt egymás tájékoztatására. A tűz- és dobjelzé
sektől a televízióig az alapvető cél nem változott, az információ eszközei és 
természetcsen a tartalma alkotják a fejlődő, változó elemet. Ez a kölcsönhatás 
jellemzi az egész folyamatot, és így jutunk el a mi korunk bonyolult fogalma
inak összetett kifejezési formájáig. Valaki tud valamit, van mondanivalója, és 
van egy másik, aki ezt nem tudja, de érdekli vagy érinti; egy adó és egy vevő 
az informálás alapvető feltételei. A két fél között valamilyen kapcsolatot kell 
létesíteni, olyan közvetítő közeget kell találni, amely képes az adó híranyagát 
a vevőhöz úgy eljuttatni, hogy az fel is tudja fogni. A kiállítás műfaji elemzése 
során főként ezt a közvetítő csatornát vizsgáljuk . . . A kiállítás komplex kom
munikációs műfaj, amelynek háromdimenziós jellege döntő és alapvető motí
vum. Minden más kommunikáció a hírt úgy adja át, hogy valamiről szól, va
lamit képen továbbít, a jelenségeket tehát felidézi. A kiállítás mindezeket tud
ja, de magát a tárgyat is képes eredetiben megjeleníteni. Komplexitása abból 
fakad, hogy minden más kommunikációs eszköz egyidejű érvényesülését lehe
tővé teszi. A vizuális és auditív kifejezési formák tehát együtt képesek hatni 
úgy, hogy mindezeket a tárgyi jelenlét sokszorosan hitelesíti." (Gergely, 1979:15). 

Aligha vitatható tény, hogy a múzeumi eszme megjelenése óta eredendően 
számolhatunk a muzeális értékek megmutattatásának, láttatásának vágyával 
és törekvéseivel. Bizonyos korlátok között igaz ez a legkorábbi magán- és zárt 
gyűjteményekre nézve is, legfeljebb az érintettek köre volt nagyon szűk, ese
tenként kifejezetten kivételes személyek, csoportok, rétegek számára lehetővé 
téve a kollekció megtekintését és élvezetét (lásd: Binni, 1986, Korek, 1988). 

Visszatekintve az elmúlt idők néprajzi kiállítási gyakorlatára, úgy tűnik, 
hogy lényegében két alapvető szemlélet jegyében valósultak meg a közzététel 
e sajátos és speciális megnyilvánulásai. Megkülönböztethetők az úgynevezett 
tárgy-központú és a látvány-központú kiállítások. A kettő között az arányok 
elmozdulhattak egyik vagy másik irányba, a vezérlő rendező elv azonban min
den esetben világosan kivehető volt. Visszatekintve sem lenne szerencsés 
egyik rendező elvet a másik elé helyezni, mindkettőnek voltak (vannak?) eré
nyei és természetesen fogyatékosságai, hibái is. Ugyancsak mindkét megoldás
ra jellemzőnek tekinthető a múzeumlátogatóval való kapcsolatában egyfajta 
passzív viszony, melyen kisebb-nagyobb mértékben lehetett, s törekedtek is 
változtatni egyes kísérleti jellegű kiállításokban. 



К ići lilás i részlet 

A z igazi változást а X X . század utolsó évtizedei hozták (ezen a téren is). 
Megjelent a (jobb megnevezés hiányában) média-központú kiállítás, mely a 
maga komplexitásával, de főként a közönség (technikai lehetőségek általi) ak
tivizálásával az ismeretek közvetítésének és a befogadásának új, szinte korlát
lan lehetőségeit hozta meg. Eljutva ezáltal - legalábbis elméletileg, s ha jól 
sáfárkodunk minden adottsággal - a kiállításnak mint információs rendszer
nek az optimumáig. 

A kiállítás-rendezés történetében általánosságban megfigyelhető, hogy az 
ismeretek közvetítésének módja tekintetében egyre dominánsabb szerepet kap 
a vizualitás élménye. Ezzel kapcsolatban tanulságos az a kutatási eredmény, 
mely arra hívja fel a figyelmet, hogy a múzeumoknak nem szabad eltávolod
niuk alapvető feladatuktól, azaz attól, hogy eredeti tárgyak kiállításával vegye
nek részt a tudás- és értékközvetítésben. Fönnáll ugyanis annak a veszélye, 
hogy a nagy mennyiségű és agresszív vizuális benyomások és ingerek jelentős 
részét - mintegy védekezésként - az ember nem is alakítja át releváns infor
mációvá. Egyes vélemények szerint: „míg a látottak 20 százaléka rögzül emlé
kezetünkben, addig a tetteinknek 90 százaléka. Mint a gyerekek körében vég
zett múzeumi programok tapasztalatai is mutatják, a manualitás, a tárgyak 
megérintése, az aktivitás sokkal hatékonyabban képes ismereteket közvetíteni. 
Mindez persze nem mehet a műtárgyak védelmének rovására - az a fontos, 
hogy a kiállítások eseménytclenségét győzzük le, a látogatónak esélyt kell adni 
arra, hogy valódi ismereteket szerezhessen, részvételével átérezhessen egyes 
folyamatokat." (Lackncr, 1999: 151) 



Bárhogy vizualizáljuk és technicizáljuk is kiállításainkat, a jó kiállítás a 
kommunikációs folyamat komplexitásában mindazon muzeológiai adatokra, 
ismeretekre (információkra) alapoz ćs épít, melyek nélkülözhetetlenek a ki
állítás egeszének megértésében, hasznosításában. A kiállítás tehát szemléle
tünk szerint egy olyan összetett, strukturált jelrendszer, melynek elemei tipo-
lógiailag megkülönböztethetők (index-ikon-szimbólum), funkcionálisan leír
hatók (pragmatika-szintaktika-szemantika), maga a kiállítás szemiotikailag ér
telmezhető. 

A kiállítás szemiózisának modellje az alábbiakban vázolható: 

Múzeum Kiállítás Közönség 
(rendező) (látogató) 

I. Téralkotás (belsőépítészeti megoldások) 
II. Installáció (vitrinek, diorámák, posztamensek stb.) 

III. Információ (tárgyak, szín, tipográfia stb.) 

Verbális kód Nem verbális kód 
1. Szöveg (kiállításban) 1. Műtárgy 
2. Beszéd-hang (kiállításban) 2. Kép (grafika, fotó, film) 
3. Tárlatvezctő 3. Zene, hanghatások 
4. Katalógus, vezető 4. Világítás, fényhatások 
5. Egyéb kiadványok 5. Multimédia (Video, C D - R O M ) 

A lehetséges kiállítási módok és formák kőzött feltétlenül meg kell emlí
tenünk azokat a kísérleteket, amelyek eredendően a teljes muzeális anyag be
mutatásának igényével hozhatók kapcsolatba. A kiindulási pont az a helyzet, 
amikor még mind mennyiségi, mind minőségi szempontokat figyelembe véve, 
maga a teljes kollekció a látogatók elé volt tárható. Ez az állapot azonban -
objektív okok, mint pl. a gyűjtemények gyarapodása, az elhelyezési/tárolási 
nehézségek miatt - nem tartható, s előbb-utóbb a múzeumok felhagytak ezzel 
a gyakorlattal. A z érdeklődőknek a minél nagyobb mennyiségű muzeális anyag 
iránti igényét a későbbiekben tanulmányi raktárak látványtárak elégítették ki, 
majd napjainkban - reményeink szerint - a virtuális múzeumok/kiállítások elé
gíthetik ki (lásd: Ráduly, 1999). 

Végezetül utalnunk kell arra, hogy a kiállítás létrehozása, megépítése és 
ünnepélyes átadása csak a kezdet. A továbbiakban a múzeumok számára a 
kiállítás működtetése az igazi kihívás. Természetesen ezen a téren ma már kü
lön erre felkészült múzeumi szakemberek, speciális módszerekkel és techni
kával hasznosítják a kiállítás anyagát. 

A néprajzi ismeretek publikálása 

Áttérve a muzeális anyag közzétételének másik nagy területére, a feldol
gozáson belül a publikációs lehetőségeket kell számba venni. Formailag ezen 
a téren is bővültek a technikai megoldások. Úgy tűnik azonban, nem lehet és 



nem kell lemondani a hagyományos nyomdatechnikai úton törtcnő publikálás
ról. Ugyanekkor azonban vćtek ćs súlyos mulasztás lenne nem cini az elektro
nikus megjelenítés kínálta lehetőségekkel. A kétféle megoldás bizonyos vonat
kozásokban tartalmi kérdéseket is érint, továbbá külön-külön is és kombinál
va is megvalósítható. A folyamatos és elmélyült értelmező olvasást igénylő 
feldolgozások (téma- ćs tárgymonográfiák, kultúrtörténeti tanulmányok, 
elemző ćs analizáló stúdiumok) követelményeinek - megítélésünk szerint -
jobban megfelelnek a nyomtatott kiadványok (könyvek, tanulmánykötetek, fo
lyóiratok). 

Ezzel szemben az anyag minél nagyobb mennyiségű megjelenítését, és az 
abban választható tájékozódás igényét kielégítő, interaktív lehetőséget is nyúj
tó megoldásnak sokkal inkább az elektronikus közzététel formái/módjai felel
nek meg. Ez utóbbi eljárás során - a múzeumi gyűjtemények digitalizálása ré
vén - némi futurisztikus túlzással, akár a teljes tárgyi ćs dokumentumállomány 
állandóan a nagyközönség rendelkezésére állhat. 

Szárnyaló fantáziánkat szinte semmi sem korlátozhatja. Minden anyag, do
kumentum, kutatási eredmény megszerzése, illetve megszületése pillanatában -
kedvező adottságok között - feltehető az internetre. Csak rajtunk - s persze 
nem kevésbé feltételeinken - múlik, hogy elvégzett munkánk milyen gyorsa
sággal és hatékonysággal kapcsolódhat be az elektromos világháló segítségével 
a világ tudományos vérkeringésébe. Nekünk, magyaroknak, egy kis nyelv, de 
nagy kultúra képviselőiként gondot kell fordítanunk információink, tudásunk, 
világnyelvc(kc)n (és bizonyos régiókban a szomszédos népek, nemzetiségek 
nyelvén) való publikálásra is. 

Nem feledkezhetünk meg azonban arról, hogy az elektronikus közzététel 
alapja is a tudományos kutató- és muzeológiai munka. A múzeumi gyűjtemé
nyek feldolgozásában legalább akkora - ha nem nagyobb - az elmaradása a 
szaktudománynak, mint a nyilvántartásban. Erre nézve ugyan nincsenek ob
jektív kimutatások, de tapasztalataim és becslésem szerint (csak a tárgyi) nép
rajzi anyag tudományos közéletben való ismeretsége alig haladja meg a kiál
lított tárgyak arányát, s bizonyosan nem éri cl a 15-20%-ot. 

A néprajzkutatás ćs a néprajzi muzeológia (régi/új) feladata tehát adva 
van. Mind a hagyományos, mind a legmodernebb lehetőségeket arra kell fel
használni, hogy a raktárakban némán rejtőzködő anyag ütemezetten és több 
szinten, illetve minőségben feldolgozásra kerüljön. A magam részéről ebben 
a folyamatban a tudományos műtárgykatalógusok (kisebb műtárgyállománnyal 
rendelkező intézmények esetében gyűjteményi katalógusok) megírását, és szín
vonalas illusztrálása kiadását tartom a legfontosabbnak (Gráfik, 1992, lásd: 
Szarvas, 2000). Olyan kezelhető méretű korpuszok - akár a fenti publikációs 
módok párhuzamos alkalmazásával való - közzétételét, melyek egyaránt ki
elégítik, illetve kielégíthetik a tudományos és az igényesebb közérdeklődést is. 
Megítélésem szerint az ilyen típusú kiadványok a legalkalmasabbak arra, hogy 
a múzeumokban felhalmozott tárgyi cmlékanyagot bevigyék a tudományos 
diskurzusba. E tevékenység során ugyanis valószínűsíthető, hogy nem marad
hat ki, vagy nem a véletlennek köszönhetően kerülhet be a különböző köz-



Fanyereg 

gyűjteményekben található egy, illetve több különleges ćrlćkct képviselő mű
tárgy (mint pl. a zentai múzeumban őrzött fanyereg) az egyes témák, tárgykö
rök tudományos igényű összefoglalásába (vö. Grafik, 2(N)2b). 

A különböző típusú és funkciójú, nyomtatott és elektronikus publikációk
ra tehát egyaránt szükség van. Tagadhatatlan azonban, hogy a fentebb hang
súlyozottan kiemelt katalógusszerű kiadványokra csakúgy, mint a múzeumi év
könyv jellegű periodikákra - a múzeumi/muzeológiai munka hagyományai 
alapján - mind a hazai, mind a nemzetközi tudományos érdeklődés egyrészt 
folyamatosan kiterjeszti figyelmét, másrészt fokozottabb figyelemmel kíséri. 

A fentiekből vélhetően kitetszik, hogy még a legszigorúbb tudománytörté
neti alapokra hagyatkozó, klasszikus néprajztudomány művelése is szinte be
láthatatlan ideig ad munkát a néprajzkutatóknak, néprajzos muzeológusok
nak. A z azonban nem zárható ki, hogy a jövőben - különösen a hagyományos 
társadalmak átalakulása, modernizálódása és a kultúra globalizációja követ
keztében - kisebb lehet az igény a speciálisan képzett néprajzkutatóra. Pon
tosabban fogalmazva - az antropológia térhódítását is figyelembe véve - , úgy 
tűnik, hogy mind nagyobb szükség lesz néprajzos muzeológusra. Azaz a nép
rajzos képzésben (egyetemi oktatásban) kívánatos nagyobb hangsúlyt helyezni 
a muzeológiai ismeretek elsajátítására. Bárhogy alakul is a helyzet, a néprajz-
kutatás és a néprajzi muzeológia által feltárt ismeretekre és tudásra - mint az 
emberiség kulturális örökségének egy részére - mindenkor és mindenhol szük
ség lesz. 



Miközben szaktudományunk új lehetőségein tűnődünk, térben kissé távo
labbra is kitekintve azt tapasztaltuk/tapasztalhatjuk, hogy ebbéli törekvésünk
ben nem vagyunk egyedül. A több szempontból hozzánk közel álló európai 
etnológia is ezt teszi. „ A kívülállók gyakran úgy látják, hogy az európai etno
lógia folyamatosan újraértelmezi önmagát, állandóan új témákat, távlatokat, 
elméleteket keres. Olyan tudomány, amelyet már nem egy adott empirikus 
terület tart össze, hanem jóval inkább egyfajta habitus, egy nehezen meghatá
rozható etnológiai szemlélet - a kutatás végzésének meghatározott módja." 
(Löfgren, 2001: 3) 

A z etnológia/etnológiai kifejezés helyébe akár a néprajzot is behelyettesít
hetnénk. Mindenesetre tanulságos, hogy az európai etnológia művelője milyen 
erényeit veszi sorra saját tudományának, melyek mintegy a folytonosságot, a 
stabilitást jelentik a tudománytörténetben (Löfgren, 2001: 4) : a történeti 
szemlélet és az összehasonlító kutatás; a mindennapok életmódja és tárgyia-
sulásai iránti érdeklődés; az esettanulmány mint módszer és a pásztázás; a kul
túrának kontextusában való megközelítése (a kontextualizálás, konkrét ese
tekbe való ágyazás fontossága); a barkácsolás (a fordító szóhasználata - megj. 
Gr. I .) szerepe az elmélet és a módszerek keresésében. 

Mint látjuk - s ez nem véletlen - , ezek egyike sem áll távol a néprajzi 
kutatás, a néprajzi muzeológia gyakorlatától. 

Végezetül elgondolkodtatóan tanulságosnak tartjuk azt a véleményt, hogy 
egy tudományterület megítéléséhez, egy tudomány megértéséhez nem elsősor
ban annak elméletét kell tanulmányozni, s nem elegendő annak csupán ered
ményeit áttekinteni, s főképpen nem azt kell figyelembe venni, amit az adott 
tudomány hívei mondanak róla, hanem azt kell megnézni, hogy az adott disz
ciplína művelői mivel foglalkoznak, ténylegesen mit csinálnak. Ugyanekkor 
azonban fontos hangsúlyozni, hogy ez nem pusztán módszertani probléma, 
azaz nem adatfelvételi technika és gyűjtési eljárás kérdése, hanem sokkal in
kább az úgynevezett „sűrű leírás" alapján a kultúra értelmezése (Geertz, 1973: 
5-6 és 9-10, illetve magyar kiadásban Geertz, 1994: 172 és 177). 

Mindezek arra figyelmeztet(het)nek bennünket, hogy a tudománytörténeti 
és tudományelméleti tapasztalatok birtokában, kellő körültekintéssel és böl
csességgel keressük a néprajzkutatás új lehetőségeit és jelöljük ki új teendő
inket. A kutatási feladatok végrehajtásában pedig megfelelő előkészítés után, 
a körülményekhez igazodó önmérséklettel (s nem megalapozatlan túlvállalá
sokkal) és szakmai-módszertani fegyelemmel végezzük múzeumi-muzeológusi 
(azaz gyarapító, megőrző és feldolgozó) munkánkat. 
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Nagy Abony i Á g n e s 

AZ ÁLLANDÓ NÉPRAJZI KIÁLLÍTÁS 
FELÚJÍTÁSÁNAK ELŐMUNKÁLATAI 

A ZENTAI VÁROSI MÚZEUMBAN 

A bennünket körülvevő múzeumok nagy része megújult, „feléledt" az el
múlt években. Új gyűjtemények létesültek, a régiek gyarapodtak. A több év
tizede fennálló állandó kiállítások átrendezésre szorultak, egyesek már a fel
újítás után meg is nyíltak. A vajdasági múzeumok állandó kiállításainak új 
kalauzai, tájékoztató füzetei készültek Újvidéken', Szabadkán és Zomborban. 
A nagykikindai múzeum állandó kiállításának renoválása is folyamatban van, 
az ő muzeológusaik, köztük a néprajzkutató, a XI I I . néprajzi tanácskozásun
kat megelőző héten tettek nálunk szakmai látogatást. Bevallom, kissé megle
pődtem, hogy a mi néprajzi kiállításunkról miért akarnak példát venni, hiszen 
mi is újítani akarunk. Azután elgondolkodtam, hogy valóban fontos látni más 
kiállítások tárgyanyagának bemutatásmódját, a látványt, az ötletet, hiszen sok
szor maga a néprajzkutató feladata mindezek meghatározása, megoldása. 

A néprajzkutató muzeológus elsődleges feladata az, hogy összegyűjtse a 
népi kultúra tárgyi anyagát. A múzeumi raktárak azonban nem gumiból ké
szülnek, befogadóképességük véges, ennek ellenére a tárgyak gyűjtésével nem 
szabad leállni, új lehetőséget kell keresni. Egy újabb megoldás lehet az is, hogy 
a gyűjtéskor ne magát a tárgyat vigyük a múzeumba, csak annak dokumentá
cióját, fényképét. A kérdés az, hogy ezt hogyan használhatjuk a kiállítások 
elkészítésekor? 

Egyrészt foglalkoztatott, hogyan mutassunk be egy paraszti szobabelsőt en
teriőrként, ha nincs elég kiállítóterünk, ha nem találunk jó megoldást arra, 
hogy szoba hatását keltő falon fotókkal érzékeltessük a hagyományos lakóház 
hangulatát. 

Másrészt érdekelt, hogy az állandó néprajzi kiállítások kiegészítése, felújí
tása alkalmával hogyan alkalmazhatók az új technikai lehetőségek. A korsze
rűen felszerelt múzeumokban már a néprajzi tárgyakat úgy állítják ki, hogy 
fényképekkel, rajzzal, kísérőszöveggcl, hangzóanyaggal, filmmel látják el. Min
den állandó néprajzi kiállításban, ahol a hagyományos népi kultúra szélesebb 
(mind tárgyi, mind szellemi) területét felölelve mutatják be a régió jellegze
tességeit, nagyon fontos az audiovizuális élményt nyújtó kiegészítő látvány al
kalmazása. Különösen ügyelnünk kell a szokástárgyak, illetve a népszokások 



es a nćpi hiedelemvilág egy-egy mozzanatát bemutató képanyagra, mert annak 
egyszerűen, érthetően kell megvilágítania a meghatározott jelenséget. 

A zentai Thurzó Lajos Közművelődési Központ keretében működő Városi 
Múzeum több mint egy évtizede a közönség felé nyitott, „élő múzeum" szere
pét kívánja betölteni. 

Hajnal Jenő igazgató úrnak és a sikeres pályázatoknak köszönhetően 2000-
ben megkezdődtek a Városi Múzeum épületének felújítási munkálatai. Kezd
tük újrarendezni s megnyitni az állandó kiállítás egységeit. Először a zentai 
csata, majd a paleontológiái, régészeti s végül a néprajzi osztály került sorra. 
Új padlóburkolatot kapott a teljes földszinti kiállítóterület. A zentai csata ter
meibe új kiállítási berendezés, bútorzat készült, s a felújítás alatt levő régé
szeti, paleontológiái részbe új vitrinek készültek. Jelenleg folyik az épület te
tőszerkezetének kijavítása. 

Időszerűvé vált a három évtizede fennálló állandó néprajzi kiállításunk fel
újítása, akárcsak új múzeumi kalauz készítése. A z időközben történt átrende
zések, a néprajzkutatásban elért eredmények, tapasztalatok folytán lassan 
megmutatkoztak a kiállításunk előnyei és hiányosságai. Mindezek tudatában 
megtettük az első lépéseket. A z átrendezések után elkészült a zentai csata 
kiállításrész új katalógusa, a régi múzeumi kalauz elvesztette célszerűségét. 
Időszerűvé vált az új néprajzi tájékoztató készítése. A z állandó néprajzi kiál
lításunk átrendezése előtt részletes tervet kellett készíteni, a forgatókönyvet 
és a látványtervet összehangolni. A néprajzkutató elsődleges feladata a felújí
tás során mégis a kiállított tárgyak életének bemutatása és egyben meg
hosszabbítása, valamint a korszerű esztétikus látvány biztosítása. 

A szöveg írása és a képanyag összeválogatása ilyenkor azért nehéz, mert a 
még láthatatlant kell láthatóvá tenni. 

A hiányok pótlására, a hézagok betöltésére törekszem muzeológus mun
kámmal immár tizenhatodik éve. Minden évben készítettünk egy-egy kiállítást 
karácsonyra, különböző néprajzi témákat dolgozva fel. Ezeknek a kiállítások
nak az anyaga akár pályázati felhívás útján, akár gyűjtés útján állt össze, s arra 
törekedtem, hogy a múzeum gyűjteménye is gazdagodjon. Kutatási eredmé
nyeim és műépítész kollégám, Valkay Zoltán 2 építészet terén végzett kutatási 
eredményei ezúttal jól szolgálnak a meglevő kiállítás felújításához. 

A régi kiállítás koncepciójára, a régi kiállítás vezetőjére, levéltári források
ra és szakirodalomra támaszkodva kezdtem meg az új kiállítás tervének kidol
gozását, az új forgatókönyv elkészítését. Minden kiállításrészt külön-külön 
kellett tanulmányozni, leírni és megfelelő képanyagot készíteni a kiadványba 
és a kiállításra egyaránt. A Városi Múzeum fotódokumentumain kívül új fel
vételeket is alkalmaznunk kell, hogy az újonnan kiállításra kerülő tárgyak egy
bekapcsolódva a meglévő anyaggal egységes egészet alkossanak és tükrözzék 
eddigi kutatási eredményeinket. 

Kiállításunk kiegészített koncepciójának meghatározása után megkezdtük 
az előmunkálatokat. Mivel városi, illetve regionális múzeumként működünk, 
ezért a helyi jellegzetességek kidomborílására s a múzeum gyűjtőterületéhez 
tartozó községek néprajzi anyagának részarányára is összpontosítanunk kell. 



A zentai Városi Múzeum állandó kiállításának vezetője 3 útmutatóként s alap
vető irodalomként szolgált munkánk során. Mivel nem új kiállítás készítéséről 
van szó, figyelmesen, körültekintően kellett a kiállítás anyagához nyúlni. A 
kiállítás régi koncepcióját meghagyva, tematikus fejezetekre bontva a néprajzi 
anyagot, kidolgoztam az új kiegészítő kiállításrészekct. A z új kutatási eredmé
nyeket alkalmazva rendszerezni és csoportosítani kellett a kiállítás tárgyait. 
A z új és a kiegészítésre szoruló kiállításrészek szövegének megírásakor a Zen
tai Történelmi Levéltárban és a Városi Múzeumban található iratanyagra, a 
néprajzi gyűjtés során szerzett adatokra és az eddigi kutatási eredményekre 
hivatkoztunk. 

A korszerű világítás megoldása, a belső tér felújítása, a néprajzi tárgyak 
feliratainak lecserélése, mind a kitűzött célt szolgálják majd. A felsoroltakon 
kívül a kiállított tárgyak elhelyezése során ügyelni kell az ideális muzeológiai 
feltételek, a megfelelő hőmérsékleti és fényviszonyok megteremtésére. 

A meglevő néprajzi kiállítás felújításának tervezésétől kezdve a tényleges 
kiállítás megvalósításáig több szakaszra tagoltuk a munkálatokat. 

Mivel a kiállításon levő tárgyak egy része még a leltárkönyvbe sem került 
be, ezért ezeket és az újonnan kiállításra kerülő tárgyakat elsősorban szakmai
lag fel kell dolgozni. 

A z előmunkálatok közé soroljuk a gyűjtést, a kutatást, a forgatókönyvírást, 
illetve a kiállítást leíró kalauz szövegének, a feliratoknak a megírását, a kiál
lítandó tárgyak összeírását, rendszerezését, fényképezését, a kiállításra való el
készítését, ami magában foglalja a tárgy feliratozását, a kísérő szövegének 
megírását, a kiegészítő kép elkészítését, a tisztítást, konzerválást, esetleges res
taurálást. 

Jelenleg a Tisza mente magyarságának néprajzára kiterjesztett Zenta me
zővárosának népéletét bemutató kiállításnak a néhai zentai római katolikus 
plébániahivatalból múzeummá alakított teljes emeleti rész (454 m 2 ) áll ren
delkezésre. 

A régi kiállítás koncepciója alapján a kb. 2000 cxponátumból álló kiállítási 
anyagot új tárgyakkal és legújabb kutatásaink eredményeit jelentő fénykép-
anyaggal egészítettük ki. A látogató a földszinten látható Zentai csata kiállítás 
clőtcrméből a lépcsőkön felfelé, az emeletre érve juthat a néprajzi kiállítás 
termeibe. A néprajzi gyűjteményt, illetve legalább a zentai vonatkozású új 
részt szeretnénk valamelyest a történelmi időrendhez igazodva bemutatni, 
szem előtt tartva a kiállítás régi koncepcióját, a kiállítás látványát, összhangját. 

A kiállítási egységek terjedelmében igyekeztünk olyan arányt kialakítani, 
amely a foglalkozásoknak, szokásoknak a népéletben, illetve a múzeumi gyűj
teményben elfoglalt arányát is mutatja. 

A néprajzi anyag gyűjtésének kezdeteit, illetve az új állandó néprajzi kiál
lítás előtörténetét a visszatekintés kiállításrész, majd a településtörténet -
Zenta mezőváros, a Tiszai Koronakerület, az iparosok, kézművesek bemuta
lása után a régi foglalkozások tárgyi anyagán keresztül a népéletét fogja szem
léltetni. 



Todor Branovački boroskancsót és 
pálinkáskabakjai 

A fazekasságot bemutató 
kiállítás részlete 

Régi néprajzi kiállítás részlete 

Az állandó néprajzi kiállítás 
halászati része 

A kiállított tárgyak nagyobb része eddig szabadon, nem üveges vitrinben állt. 
A kiállítás felújításával, a szakszerű feliratozással, az esztétikus látvánnyal ezúttal 
a néprajzi tárgyak korszerű szakmai feldolgozásának eredményét szeretnénk 
hangsúlyozni. Egyúttal a tárgyak életét is szeretnénk meghosszabbítani a tisztí
tással, az újrakonzcrválással, az új vitrinekbe való helyezéssel. 

Zentán a kezdetek kezdetén a múzeumi munkán legtöbbet Katona Pál 4 , 
Hagymás Károly 5, Pcthő István6, Újházi Erzsébet 7 és Marija Slavnié fáradoz
tak. Nekik köszönhetően az első, 1952-ben nyílt múzeumi kiállításnak már 
volt néprajzi része. ( A Városi Múzeum fényképtárába bejegyzett első néprajzi 
kiállításrészletet ábrázoló képek az 1955. évnél találhatók.) (1 . és 2. kép) 

Lassan kialakult a múzeumi osztály elsődleges célja, hogy főként Zenta és 
a zentai Városi Múzeum gyűjtőterületéhez tartozó települések magyarságának 
néprajzát, a Tisza mente népéletét prezentálja. Újvidéken 1952-ben az akkori 
Vajdasági Múzeumban elfogadták nyilvánosan azt az irányelvet, miszerint 
Zentán a Városi Múzeum komplex típusú múzeumként fog működni és első
sorban a magyar nemzetiségű néprajzi anyag gyűjtését helyezték előtérbe. Eze-



ket a szempontokat is szem előtt tartottuk, amikor az állandó nćprajzi kiállí
tásunk anyagát új résszel bővítettük ćs a témakörök feldolgozásába kezdtünk. 

A múzeumi gyűjtemény anyagát állandó kiállítássá a hetvenes években ál
lították össze, s 1974. január 18-án nyílt meg a látogatók számára. (3. és 4. 
kép) 

A néprajzi anyag rendezéséhez annak idején Tripolsky Géza 8 múzeumigaz
gató kiváló magyarországi néprajzkutatók segítségét kérte. Dr. Sólymos Ede, 
dr. Égető Melinda, dr. Kosa László sokat dolgoztak, de rajtuk kívül még töb
ben is fáradoztak a néprajzi kiállítás megvalósításán. 

Ezúttal is segítik munkánkat: 
Dr. Égető Melinda, a budapesti Magyar Tudományos Akadémia munka

társa, dr. Sólymos Ede, nyug. múzeumigazgató, dr. Juhász Antal, a Szegedi 
Egyetem Néprajzi Tanszékének tanára, dr. Kósa László budapesti néprajzku
tató, dr. Gráfik Imre, a budapesti Magyar Néprajzi Társaság elnöke, Knézy 
Judit, a budapesti Magyar Mezőgazdasági Múzeum néprajzkutatója, Szűcs Ju
dit, a csongrádi Tari László Múzeum igazgatója, Nagy Vera, a hódmezővásár
helyi Szántó Kovács János Múzeum igazgatója, dr. Bárth János, a kecskeméti 
Bács-Kiskun Megyei Múzeumok igazgatója, Bánszky Mária, az újvidéki Vaj
dasági Múzeum néprajzkutató muzeológusa, Beszédes Valéria magiszter, a 
szabadkai Községközi Műemlékvédő Intézet néprajzkutatója. 

A múzeumi gyűjtemény anyagát szakterületek, illetve foglalkozási ágak 
szerint csoportosítottuk, s a kiállítás koncepciója komplex jellegűvé úgy ala
kult, hogy magában foglalta: a halászat, az újjátclcpülés, a rideg és kezes ál
lattartás (pásztorkodás), a földművelés (gabonatermesztés és kapásnövények), 
a kendcrtermelés és -feldolgozás, a kćkfestćs és a fazekasság kiállítási egy
ségeket. 

Ahogy haladtunk a tervezéssel, a kutatással, a levéltári dokumentumok el
lenőrzésével, megbizonyosodtunk arról, hogy egyes illusztrációkat és tárgyakat 
is le kell cserélnünk, illetve újjal kell pótolnunk. Felvettük a kapcsolatot azok
kal a múzeumokkal, intézményekkel, s azokkal a kollégákkal, amelyek, akik a 
hetvenes években is részt vettek a kiállítás rendezésében, ezenfelül kértük a 
Budapesti Néprajzi Múzeum és a Magyar Mezőgazdasági Múzeum fotótárá
ban őrzött zentai vonatkozású anyag felhasználásának engedélyezését. Ez
zel a zentai munkásházak, a szoba és konyhabelső illusztrálását szeretnénk 
megoldani. 

A z állandó kiállításra kerülnek új képek, új tárgyak, a szakmailag indoko
latlan fényképeket pedig lecseréljük. A kiállítás összképének arányában vál
toztatunk a tárgyak számában, a kiegészítést szolgáló kéj/anyag pedig az eddigi 
arányhoz képest körülbelül 10 százalékkal növekszik. Állandó néprajzi kiállí
tásunk fényképeinek, illusztrációinak a Tisza menti településeken, falvakban 
fényképezett anyagból kell összeállni, s lehetőség szerint ki fogjuk cserélni 
azokat a képeket, amelyek nem a mi környékünkről valók. Például kihagyjuk 
a vízimalmokat ábrázoló képet, amelyen az. a felirat áll, hogy Zenta, Tisza-part 
(a korabeli képes üdvözlőlapok készítői megviccelték a zentaiakat), hiszen ez 
valójában Mohácson, a Duna-parton készült, és a kenderá/.latást bemutató 



képet, amely valójában Csongrád megyében, Hódmezővásárhelyen készült 
(Néprajzi Lexikon, 3. kötet K - N é , 135. oldal). A fazekasságot bemutató kiál-
lításrész anyagán változtatunk, illetve a tárgyak számát is csökkentjük. A jel
legzetes cserépedények egy kis teremben rekonstruált fazekasműhelyben és a 
hagyományos lakóház paraszti konyhabelsőt ábrázoló részében kisebb helyen 
elférnek, a halászatot bemutató anyag viszont ahhoz, hogy élethű látványt 
nyújtson a látogató számára, nagyobb teret igényel. (5. kép) 

A z új állandó néprajzi kiállításunk felépítésének tartalma így alakult ki: 1. 
Visszatekintés, 2. Településtörténet. 3. A hagyományos lakóház. 4. Vízközei
ben. 5. Halászat. 6. Gazdálkodás. 7. A kender és a vászon útja a növény ter
mesztésétől a kész ruházatig. 8. Fazekasság. 

A z említett feladatokon kívül bizonyára lesz még számos teendő, még csak 
néhányat sorolunk fel: 

A kiállítási anyag kiegészítése; új feliratok készítése; az elöregedett kasí
rozott fotók lecserélése és háttérképek készítése; a korszerűsített kiállítási 
anyag elhelyezése és összhangba állítása a kiegészítő hangzóanyaggal. 

A kiállítás rendezésekor ügyelnünk kell arra, hogy a látogatót a kiállítási 
kalauzban található fejezetek és képek segítsék a könnyű tájékozódásban, a 
kiállítás megtekintésének folyamatában, valamint hogy a megfelelő szakiroda
lom-kínálat a bővebb ismeretek szerzésére ösztönözze. 

Szeretnénk mi is, ha újabb harminc évig szolgálna a felújított állandó nép
rajzi kiállításunk. Reméljük, elérjük céljainkat. 
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Szűcs Judit 

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK AZ UTÓBBI 
HÚSZ-HARMINC ÉVBEN AZ ALFÖLDÖN 

A zentai Thurzó Lajos Közművelődési Központ és annak részeként a mú
zeum 2003-ban megszervezte a XI I I . néprajzi tanácskozást Újítások, korszerű 
technikai lehetőségek a néprajztodmány szolgálatában témára. Ezek között a 
második téma Újítások korszerű technikai lehetőségek a néprajztudomány szol
gálatában - kiállítások gyűjtemények felújítása címen szerepelt. Ez a kérdés a 
tanácskozást meghirdető intézmény számára az állandó kiállítás felújítása köz
ben vált időszerűvé. A tanácskozás meghívóját jelen sorok írója, egyben a 
csongrádi múzeum igazgatója, az általa vezetett intézmény új állandó kiállítása 
megrendezését követő évben kapta. Ebből a helyzetből adódott a témának -
a címben jelzett megszorításokkal történt - kiválasztása. 

Egy, a közelmúltban végzett felmérés szerint a magyarországi múzeumok 
nyolcvan százalékában harmincévesnél idősebb kiállításokat nézhetnek meg a 
látogatók. (Balázs György a Fotók a néprajzi muzeológiában című konferencián 
elhangzott előadásában közölte ezt az adatot.) A múzeumok húsz százaléká
ban, egyötödében van újabb kiállítás. Nézzük meg, hogy az alábbiakban pél
daként kiválasztott alföldi múzeumokban hogyan érvényesül a statisztika. Be
mutatok olyanokat is, amelyek régi állandó kiállításaikat megtartották, esetleg 
felújították, felfrissítették; majd olyat, amelyben készülnek újat készíteni. De 
néhány adattal szerepeltetek olyan intézményeket is, melyekben az elmúlt 
években vagy éppen 2003-ban nyitottak új állandó kiállítást. 

A kiállítások bemutatásához, adatolásához készült egy kérdőív. Ezt a kér
dőívet, adatlapot megküldtem néhány igazgató - és többségében néprajzos -
kollégának. A z adatlap 14 pontból, egységből áll. A földolgozásban a fonto-
sabbnak - esetenként jellemzőnek - ítélt válaszokat használtam föl. A z adat
lap feldolgozása közben szerzett kérdezési rutinnal újabb kollegákat már csak 
szóban interjúvoltam meg. (Nem vállalkoztam arra, hogy szociológiai minta
vétellel vizsgálatot végezzek. Olyan muzeológusokat, igazgatókat kérdeztem 
meg, akik munkáját régről ismertem vagy a rövid ismeretség alapján [fiatalok 
esetében] is hitelesekké váltak közléseik.) Elsősorban adatok közlését, közve
títését, majd bizonyos mértékű összegezését tartottam feladatomnak. A kollé
gáknak az adott időszakban és anyagi, személyi feltételek között az intézmé-



nyük állandó kiállítása ügyében hozott döntését elfogadom, az olvasó számára 
közvetítem. 

Régi, tizen-, huszon-egynéhány éve álló kiállítást láthatunk például Baján, 
Kalocsán, Kiskunfélegyházán, Kiskunhalason, Szegeden és Szentesen. ( A dóit 
betűvel írott városok múzeumának állandó kiállításáról lesz szó részletesebben.) 

A z utóbbi időszakban megújított, fiatalnak számító állandó kiállítások 
Jászberényben, Tiszafüreden és Túrkevén vannak. 2003-ban nyílt kiállítás Békés
csabán, Mezőberényben és Nagymágocson. 

Néhány fiatal néprajzos (Illés Péter - Szombathely, Frazon Zsófia - Pécs, 
Szilágyi Dániel - Százhalombatta) terve, elképzelése, időszaki kiállítása sze
repel az alábbiakban. 

Új állandó kiállítást terveznek néhány éven belül megnyitni Hódmezővá
sárhelyen, Makón, Orosházán, Szegeden és Szentesen is. (Ezek tervei most, 
2003 őszén, telén alakulnak, ezekre nem térünk ki részletesen.) 

Nézzük meg részletesebben a bevezetőben jelzett, régi állandó kiállításai
kat megtartó múzeumokat. 

B A J A 

Türr István Múzeum - az igazgató, korábban néprajzkutató dr. Sólymos 
Ede, majd a történész dr. Kőhegyi Mihály, újabban a szintén történész dr. 
Merk Zsuzsa. Ez utóbbi szóbeli közlése mellett szenvedélyes hangú esszéjét 
is felhasználtam. Állandó kiállításaik: 

Élet a Dunán 
Rendezte Sólymos Ede 1984-ben. 
Néprajzi csoportok Baja környékén 
Rendezte Szojka Emese 1989-ben. 
Merk Zsuzsa megfogalmazása szerint a látványos és magas szakmai szín

vonalú kiállításokat, melyek évtizedekig is állhattak volna, 1994-ben az épület 
födémszerkezetének életveszélyessé válása miatt le kellett bontani. 1996-ra a 
millecentenáriumra, egyben Baja várossá nyilvánításának 300. évfordulójára 
megnyíltak a régi kiállítások pályázatokból és jelentős belső, múzeumi társa
dalmi munkával, és elkészült fél-állandóként a várostörténeti kiállítás. Ez 
utóbbi napjainkban is áll. Címe: 

Baja 300 éve város 
A bontás és újra felállítás kálváriáját részletesen az igazgatónő írta meg a 

már említett esszéjében. Erről itt részletesebben nem akarok szólni. Gráfik 
Imre a bajai kiállításokról elismerően szól, egyben - általános, elméleti kér
dések felvetése mellett - új állandó kiállítás megrendezését tartja szükségesnek. 

K A L O C S A 

Viski Károly Múzeum - igazgató, néprajzos muzeológus Romsics Imre 
(Adatközlő: írásban és szóban az igazgató.) 
Állandó kiállításaik: 
A z ásványok és az élet 
Kalocsai éremgyűjtemény 



Népek, életformák hagyományok a kalocsai Sárközben 
Rendezte: dr. Bárth János néprajzkutató, a korábbi igazgató az 1980-as 

évek elején. A harmadik, a néprajzi kiállítás meghatározó, látványos része a 
kalocsai szállások népviseletét bemutató lakodalmas menet. 

A z 1980-as évek elején rendezett kiállítást az utóbbi években saját erőből 
felújították. (Ez tisztítást, tárgykczelést jelentett.) A többi állandó kiállítással 
együtt a további nyitva tartásra a múzeum vezetése és az Év Múzeuma 2003 
pályázatot elbíráló bizottság is megfelelőnek találta. 

A z állandó kiállításról szóló írott anyag: 

K I S K U N F É L E G Y H Á Z A 

Kiskun Múzeum - igazgató, történész muzeológus Bánkiné dr. Molnár Er
zsébet 

(Adatközlő telefonon Mészáros Márta múzeumpedagógus.) 
Állandó kiállítások: 
Megőrződött múlt - régészeti 
Kiskunfélegyháza évszázadai - helytörténeti, néprajzi 
A témák, korszakok: A régészet tart a középkorig, a történet kezdődik a 

török korral. Néprajzi egységként értelmezhető a félszilaj pásztorkodás bemu
tatása. A z életmódot és a szokásokat együtt jelzi a karácsonyi asztal. A mező
városi kisipart a kovács, a szűcs, a szíjgyártó, a kékfestő és a mézeskalácsos 
műhelyrészletek idézik. 

A nyitás időpontja: 1993-ban, a város betelepülésének évfordulójára még 
a költségvetésből történt Fazekas István igazgatása alatt. (Ebben az időszak
ban már ritka ez. a pénzügyi megoldás.) Tíz éve áll, további nyitva tartásra 
alkalmasnak tartják. 

K I S K U N H A L A S 

Thorma János Múzeum - igazgató, néprajzos muzeológus Szakái Aurél 
(Adatközlő írásban az igazgató.) 
Állandó kiállítások: 
Halas, a kiskun mezőváros 
Udvari kiállítási szín 
Magyarországi pénzek, kiskunhalasi érmek, jelvények 
Thorma János 1848-as képei és nagybányai festményei 
Helytörténeti és néprajzi állandó kiállítás 
Témája: a település 17-19. századi története és néprajza a 17. század vége 

és a 19. század vége közti időszakban. I. terem: a török kor vége, a Rákóczi 
szabadságharc, redemptio, 18. századi viselet és kultúra. II. terem: a céhek, az 
állattartás, az iparművészet és a háztartás tárgyai, lakás és viselet bemutatása. 
III. terem: földművelés, szélmalmok, 1848 eseményei. IV . terem: 19. századi 
paraszt-polgári kultúra: lakás és viselet. A kiállítás módja: enteriőrök, tárlók, 
posztamensek és dobogók. 

Kora: 24 évvel ezelőtt, 1979-ben költségvetési eszközökből készült. Ren
dezték: Bárth János, Bodor Géza, Orosz László és Vorák József. 



Felújítás: a megnyitás után 19 evvel, 1998-ban háromnyelvű feliratozással, 
2 dekoratív tárggyal, egy ládával ćs egy festménnyel egészült ki. A múzeumról 
és az állandó kiállításról egy háromnyelvű leporelló ad tájékoztatást. 

A z igazgató véleménye a 24 éves kiállításról kérdőív-válaszban: „ A kiállí
tást megfelelőnek tartjuk, újat készíteni nem tudunk anyagi okok miatt." ( A 
szerző megjegyzése: ezekben az években készül(t) a város monográfiája, szer
kesztőség a múzeumban, szerkesztő a múzeumigazgató. Ezzel a múzeumigaz
gató időszerű, maga vállalta feladatait jeleztem.) 

S Z E G E D 

Móra Ferenc Múzeum - Adatközlő és rendező dr. Juhász Antal néprajzos 
muzeológus, osztályvezető, közben megyei igazgatóhelyettes az első két kiál
lítás rendezésekor. Összesen három állandó kiállítást rendezett. Ezekről kü
lön-külön adatlapi tájékoztatást és szóbeli kiegészítést is adott. A z első másfél 
év alatt készült el, 1964-ben nyílt meg. Technikai és látványtervezők: Boreczky 
László tervező Központi Múzeumi Igazgatóság ( K M I ) Kiállításrendező Osz
tálya, a kiállítást az osztály munkatársai rendezték. Címe: 

Szeged környéki népélet 
Ennek egységei voltak: halászat, vízi élet, homoki gazdálkodás, paprika- és 

szőlőtermesztés; néhány kiemelkedő kisipar: papucsos, késes, szíjgyártó; pa
rasztpolgári öltözetek, végül a 19. század fordulója hagyományos házberende
zés, szoba-konyha-kamra enteriőr. A kiállítás módja, az installálás vegyes, 
minden lehetséges módot alkalmaztak. 8-10 év után az installációt felújítot
ták. Tizenncgy évig állt. 

A második 1979-től 1991-ig állt. Címe: 
Csongrád megyei parasztbútorok és népviseletek 
A kiállításon szerepel egy szobából, konyhából és padlásból álló paraszti 

házbelső. (Később készülnek cl az ópusztaszeri házak.) 
A harmadik 1989 és 1991 között készült el. A technikai és látványtervet a 

Központi Kiállításrcndező Osztály készítette, a kivitelező csoport vezetője 
Hámori László volt. 1991-ben nyílt meg. Napjainkban is áll. Címe: 

Csongrád megye népművészete 
A rendező a cím szerinti témát a 18. századtól az 1940-cs évekig négy idő

metszetben mutatja be, időszakonként az éppen hangsúlyos, virágzó népmű
vészeti ágakat, ennek megfelelően például az egyik időszakban a festett búto
rokat, a másikban a fazekasságot, majd az öltözeteket. Időszaki kiállításként 
nyersebb állapotában a Néprajzi Múzeumtól a csongrádi múzeumig több he
lyen bemutatták az országban. A kiállításhoz jó előmunkálatul szolgáltak a 
Csongrád megye népművészete című kötethez az 1980-as években végzett ku
tatások. 

Juhász Antal véleménye kérdőív-válaszban a kiállításról: 
„Úgy vélem, a kiállítás »látványtcrvc« és megvalósulása igen színvonalas, 

jól kihasználja a hatalmas, magas terem adottságait. Jó megoldásnak tartom 
a kiállítási egységek fölötti frízen elhelyezett fotónagyításokat (archív fotókat)." 

„Jól áttekinthető, nem zsúfolt, látványos." 



A csongrádi Tari László Múzeum állandó tárlatából 

Tervek a következő években elkészülő új állandó kiállításról: 
Bárkányi Ildikó szerint az új kiállítás témája a paraszti gazdálkodás és élet

mód bemutatása lesz. Ez pályázatokkal 2006-ban, 2007-ben valósulhat meg. A 
kiállítás Bárkányi Ildikó életmód- és Fodor Ferenc gazdálkodásvizsgálatát fog
ja az adott formában, műfajban összegezni. 

Példák az Alföldön újnak számító, az utóbbi 8-S-3 évben megnyílt kiállí
tásokra: 

J Á S Z B E R É N Y 

Jász Múzeum - igazgató, néprajzos muzeológus Hortiné dr. Bathó Edit 
szóbeli közlése alapján. 

Állandó kiállítások, részben felújítások, megnyitás időpontjai, 1995, 1998. 
Címük: 
Lehel kürtje 
Élet a jászok földjén 
Helye: dór oszlopos lóistálló, részei: régészeti, történeti és néprajzi. Min

den kiállításban magyar és angol, a történetiben angol nyelvű feliratok is ol
vashatók. 

A Jászság népviselete 
Időszaki kiállításként készült egy évre, 2002 júliusától 2003 júniusáig tar

tott nyitva. Huszonkét bábu ünnepi és hétköznapi viseletbe öltöztetve, minden 
korosztály nemek szerint is képviselteti magát. A lebontott kiállítás egy része 
beépült az állandó kiállításba, másik részét vándoroltatják. (Kérésre elvihető 
és bemutatható időszaki kiállításként.) 



T I S Z A F Ü R E D 

Kiss Pál Múzeum - igazgató, néprajzos muzeológus dr. Füvessy Anikó. A z 
adatlapot is kitöltötte, szóbeli tájékoztatást is nyújtott, kiadványokat is kül
dött. A z új állandó kiállítás forgatókönyve pályázathoz 1999-ben készült el, 
ebben az évben az épület felújítását is megkezdték. A kiállítást húsz intézmény 
és szervezet támogatta. Látványtervét Bánkúti Albin 2000-ben készítette; a 
kiállítás 2001 januárjában nyílt meg. Címe: 

Mesterek és mesterművek 
Tiszafüred művészi kisipara és háziipara 
A kiállítás új, nem felújítás. Nem ad történeti áttekintést, a mezőváros nép

művészetét és annak gazdasági-történelmi hátterét vizsgálja, kiemelve a tele
pülés híres kisiparait, továbbá a textil- és pásztorművészetet. A kiállítás mód
ja: enteriőr, tárlók és dobogó. A szűkös költségvetés új technikák alkalmazását 
nem tette lehetővé. A kiállítás három éve áll, a rendező-igazgató szerint még 
15 évig nem bontják le. A Tiszató melletti üdülővárosok, Tiszafüred és Abád-
szalók nagy és növekvő idegenforgalma fogja éltetni. A kiállításhoz többnyel
vű leporelló, magyar vezető és kiemelt témákban (fazekasság és fanyereg) is
meretterjesztő füzetek készültek. (Ezekből a szerző kapott, előadása után a 
kiadványok a zentai múzeumban maradtak.) 

T Ú R K E V E 

Finta Múzeum - Dr. Örsi Julianna igazgató, néprajzkutató, az új állandó 
kiállítás rendezője, adatszolgáltatója szóban. Felhasználtam a 2002-ben meg
jelent kiállításvezetőt. A z 1967 és 1998 között, 31 évig nyitva tartó előző ál
landó kiállítás után 2001. december l-jén nyílt meg a jelenlegi. Főcíme, majd 
a kiállításrészek alcímei: 

Hírünk a világban 
Túrkeve földje és népe 
természetrajzi, régészeti 
Túrkevei évszázadok 
Fejezetek a város történetéből 
Hírünk a világban 
képzőművészeti kiállítás 
A Tiszántúl kis, de több nevezetességgel bíró települése természeti neve

zetességeit (Ecscgpuszta), régészeti értékeit (például terehalmi bronzkori le
letek), várostörténetét a török időktől a 19. század végéig tárgyalja. Ez utóbbi 
egységben a népi kultúrát, annak jellegzetes tárgyait is bemutatja. A harmadik 
részben a városból és környékéről elszármazott kiemelkedő személyekkel, a 
filmes Korda testvérek és a szobrász Finta testvérek életútjával, műveikkel 
ismerkedhet meg a látogató. A kiállításban az installálás egyszerű, ötletes és 
változatos: posztamens, felöltöztetett bábu, jelzésszerű enteriőrök, keretezett 
képek és óriási faliképek, üvegpolcok, üvegfalak. A harmadik részben ezek 
festményekkel, szobrokkal egészülnek ki. A múzeumépületet és a kiállítást az 
ismertető 41 színes képpel szemléletesen mutatja be. 



A modern technika alkalmazása külön pályázattal megszervezve: ..touch 
monitor" számítógéppel, külön programmal, videofilm vetítéséhez megfelelő 
berendezés. A két éve álló kiállítást rendezője legalább 2015-ig alkalmasnak 
tartja látogatásra. 

A z épület földszintes, két utcára néző, sarki ház. A z utcai homlokzat és az 
állandó kiállítási rész felújítása 1998-ban fejeződött be. 

B É K É S C S A B A 

Munkácsy Mihály Múzeum - Ando György néprajzos muzeológus, az új 
állandó kiállítás rendezője, adatszolgáltatója szóban és írásban. A z adatlapot 
újra írva, formázva válaszolta meg és 4 mellékletet (főbb adatok, témavázlat, 
megvalósítási ütemterv és támogatók) csatolt hozzá. A 2003. május 28-án nyílt 
kiállítás címe: 

Azonosság, másság sokszínűség 
( A z együttélés évszázadai Békés megyében) 
A 193 négyzetméter területen egy légtérben, dobogókkal osztott térben 

mutatja bc a megye népességét alkotó négy nemzetiség: magyar, német, ro
mán, szerb és az etnikai diaszpórát alkotó romák kultúráját, külön-külön egy
ségben, ahogy a török utáni betelepítésektől a 20. század elejéig egymással 
kölcsönhatásban alakultak. A kiállításban a hat nyitott ablak a megyének a 
nemzetiségek befogadása iránti nyitottságát szimbolizálja. Három újabb egy
séget, Békés megye családjait, a megye kerámiáját és a piacot a nemzetiségek 
együttélése tárgyi bizonyítékaival jelenítették meg. A terem közepére a piac 
került. A többi egységet körben, a falak mentén alakították ki. A kiállítás 
módja: a dobogókkal emelt tér a kiállítóhely, meghatározóak az enteriőrök 
viselctes bábukkal, egységenként egy-egy oldal összefüggő szöveggel. (Felirat 
összesen 14 darab.) 

A Békéscsabán és a megye más városaiban dolgozó történész és néprajzos 
muzeológusok egy-egy témakört, egy-egy nemzetiség feldolgozását vállalva 
működtek közre a kiállítás elkészítésében. Szakmai lektor dr. Krupa András 
néprajzkutató volt. A kivitelezést a békéscsabai múzeum osztályai végezték. 
Tizenkilenc (többségben megyei, városi intézmény, szervezet) támogató segít
ségével sikerült megvalósítani. Létrejötte a megyei nemzetiségi-szakmai és tá
mogatói összefogás követendő példája. 

A korszerű technika felhasználása: 
- színdinamikai szempontok figyelembe vétele (összhatás: színes, kavargó, 

ugyanakkor harmonikus) 
- világítás 
- CD-ről tárlatvezetés és zeneszolgáltatás 
- kivetítőről diaképek és mozgófilm vetítése. 
(Jelen sorok írójának megjegyzése: a diaképek és film Ami a kiállításból 

kimaradt címet, alcímet is viselhetné. Azt adja vissza képeken, amit és ahogy 
a kiállításban nem lehetett megjeleníteni. Ez nem hiba, hanem ötletesség.) 
Szórólap van, ötletes, a meghívóhoz hasonlóan egy 20 eurós bankjegy máso
latába írták bele a kiállítás legfontosabb adatait. Katalógust terveznek. 

A kiállítás tervezett „fennállása": 2010. 



M E Z Ó B E R É N Y 

Orlai Petrics Soma Gyűjtemény - gyűjteményvezető, néprajzos muzeoló
gus, adatszolgáltató írásban és szóban Cscte Gyula. A felújított állandó kiál
lítás 2003. augusztus 21-én nyílt meg. A címe: 

Együttélés 200 éve Mezőberényben 
A város újratelepítésének 280. évfordulójára készült. A felújítás ötlete 

2003 februárjában született meg, a tervezésre, kivitelezésre fél év állt rendel
kezésre. N K A pályázat mellett helyi vállalkozók és magánszemélyek segítették 
a megvalósítást. Megjegyzés: a gyűjtemény vezetőjének, egyben a kiállítás ren
dezőjének asztalos végzettsége is van. A z installáció gyors elkészítésében ő is 
részt vehetett. Ez a munkálatokat felgyorsíthatta. Technikai rendező Bartó 
Róbertné. Két nagy teremben az itt élő három nemzetiség: magyar, német és 
szlovák lakáskultúráját mutatják be a 19. század második felének festett és a 
20. század elejének polgári bútoraival. A z új kiállításba a régihez képest több 
tárgy, bútor került. A z újban a kor hangulatát tükröző installációt sikerült 
készíteni, beépíteni. A kiállítás módja: dobogókkal és tablókkal kiegészített 
enteriőrök. A z évfordulóra elkészült kiállítás épületének korszerűsítése (a fű
tés megoldása) az idő rövidsége és anyagi okok miatt nem történt meg. Emiatt 
a kiállítást 4-5 évre tervezik. Közben frissítésre gondolnak. Új technikát anya
gi okok miatt nem alkalmaztak. (Kivételek az installáláshoz használt OSB la
pok.) Egy éven belül kiadvány megjelentetését tervezik. 

Fiatal néprajzos muzeológusok új állandó kiállításai és kiállítási tervei: 

N A G Y M Á G O C S 

A község első állandó kiállítását a szentesi Koszta József Múzeum mun
katársai készítették. Adatközlők írásban és szóban: Mód László néprajzos mu
zeológus, a kiállítás rendezője és Vigh László főrestaurátor, a kiállítás kivite
lezője. ( V . L. nagymágocsi születésű, jelenleg is ott lakik.) A kiállított tárgyak 
gyűjtésében közreműködtek a Szegedi Tudományegyetem Néprajzi Tanszéké
nek hallgatói - ahogy a meghívóban szerepel. A kiállítás első fele 2003 júniu
sában nyílt meg. Címe: 

Nagymágocs anno 
Helye, épülete: uradalmi tiszti lak egy terme és folyosója. Három részből 

áll. Első rész: a helység építészeti emlékei; második rész: Felicián atya életútja; 
harmadik rész: helytörténet a középkortól az 1990-es évekig. A harmadik, tör
téneti részben megjelennek a paraszti gazdálkodás eszközei. ( A másfél oldalas 
forgatókönyvet és a 2002 szeptemberében készült költségvetési tervet Mód 
László csatolta a kitöltött adatlaphoz. A néprajzi egység megnyitását tervezik.) 

Egy-egy faluban, községben az általános iskolában tanítók és tanárok hoz
nak létre helytörténeti gyűjteményt, tájházat. Ezekben raktár-kiállítási egysé
gek és enteriőrök váltják egymást. Ezek is a múlt dokumentumai megőrzésé
nek fontos, értékes formái, miközben sajátos bájuk is van. (Finnországban a 
falusi és farmtanya-turizmus részeként a régi családi tárgyaknak és dokumen
tumoknak a magyarországi helytörténeti gyűjtemények elrendezésénél cgysze-



rűbb bemutatását láthattam 1995-ben Jyväskylä környékén és a finn Lappföl
dön. Itt a család régi viseleti darabjait, fényképeket, néhány eszközt a gazdál
kodás megváltozott módja miatt használaton kívüli, kitakarított tárolóhelyi-
ségben néhány régi bútoron helyezik el . ) A magyarországi és külföldi gyűjte
mények emlékezetesek maradnak a kiállítási mód egyszerűsége, jó értelemben 
vett amatórségc miatt. 

A nagymágocsi önkormányzat anyagi, erkölcsi támogatásával, a település 
lakosságára is számítva, a nevezett múzeumi munkatársak egyetemisták segít
ségével gyűjtött tárgyakból, dokumentumokból, levéltári kutatás eredményeit 
is felhasználva megrendezték a kiállítást. Tehát a gyűjtés és a kiállítás is profi 
munka volt. 2002-ben kezdtek a gyűjtéshez, 2003-ban megnyitották a kiállítás 
első részét. Ez a rendezés a szakszerűség és a jó ízlés mellett példája a gyors, 
egyszerű és olcsó installálásnak. A kiállítás módja: „sok üvegtabló és házilag 
készített dobogók, vitrinek". (Megjegyzés: mindkét szakember mögött több 
éves közös rendezői, kivitelezői gyakorlat, tapasztalat is van.) Mód László sze
rint a kiállítás 15-20 évig áll majd, oka a pénzhiány, illetve az önkormányzat 
feltehetőleg rövid időn belül nem fog rá pénzt szánni. 

S Z Á Z H A L O M B A T T A 

Matrica Múzeum - igazgató, történész, etnográfus és régész: Poroszlai Il
dikó. 

A kiállításvezető alapján a múzeum rövid története: 
A múzeum helytörténeti gyűjteményként indult, városi múzeum lett, jelen

leg tájmúzeum. A városi önkormányzat tartja fenn. A z egyre gyarapodó város 
és múzeum hátterében a hőerőmű és a kőolaj-finomító áll. Állandó kiállítása 
1987-ben készült. Címe: 

Százhalombatta története az őskortól napjainkig 
Ebben néprajzi egység is van. A Magyarországon egyedülálló Régészeti 

Park 1996-ban nyílt meg. Bronz- és vaskori halomsíros temetkezést mutat be, 
a település nevében is szereplő száz halomból ötöt. Magyar, német és angol 
nyelvű kiállításvczető, tárlatvezetés az előbbi nyelveken kívül franciául is folyik 

Szilágyi Dániel a Matrica Múzeumban 2003 júniusában kezdett dolgozni 
néprajzosként. ( A z igazgató azzal, hogy önálló néprajzi státuszt kapott és fris
sen végzett fiatalembert alkalmazott, azt bizonyítja, hogy fontosnak tartja a 
néprajzi kutatást, a kiállítások rendezését. Sz. D. az állandó kiállítást a hely
történész készítette néprajzi résszel készen kapta. A meglevő, 16 éves kiállí
tásban saját kutatáson alapuló tematikus, tárgyi és látvány-változtatásokat ter
vez. Új kiállításként távlatában tematikus, a régészeti korokon át a helytörté
nettől a néprajzig egy témára felépített kiállítást szeretne rendezni. Ehhez a 
Néprajzi Múzeumban Fejős Zoltán rendezte Időképek című kiállítás a minta. 
(Részletes, lelkes írását igyekeztem összegezni az előbbi néhány mondatban.) 

Időszaki, állandó kiállítás - vagy változnak a fogalmak? - A kérdésre egy 
lehetséges válasz: példa Szegedről. 



S Z E G E D 

Móra Ferenc Múzeum - igazgató, régész dr. Vörös Gabriella, autópálya-
munkálatokért felelős régész Szalontai Csaba, a néprajzi gyűjtőmunka veze
tője Bárkányi Ildikó, a természettudományi kutatómunka irányítója dr. Gaskó 
Béla osztályvezető volt. A kiállítás megnyitása: 

2003. március 
Úton, útfélen . . . 
A kiállítás technikai rendezéséért felelős Antal Tamás restaurátor volt. 
A közös régészeti, természettudományi és néprajzi kiállítás a tíz éve folyó, 

az autópálya-építést megelőző muzeológiai feltáró-dokumentáló munkák be
mutatásaként készült. Mindhárom kutatási-bemutatási egységben az adott kor 
embere, az állatvilág és növényzet életterét is kialakították. Néprajzos szerző
ként ezt a részt mutatom bc egy mondattal. A z autópálya építésével megszűnő 
paraszti kultúrát tanyaudvar, tanyaház-enteriőr, színes, nagyított munkafotók, 
tárlókban elhelyezett tárgyak jelenítik meg. A kiállítás része az autópálya
program: tervezés, építés és működtetés megvalósításának szemléletes bemu
tatása. A modern technikát a számítógépes animáció jelenti, melynek segítsé
gével a látogató a kutatás eredményeiről szöveges és képi információt is kap
hat. A megnyitóra meghívó, szórólap és tanulmánykötet készült. A kiállítás 
rendezését és a nyomdatermékeket a törvényileg biztosított autópálya költség
vetésből finanszírozták. 

A z Úton, útfélen . . . című kiállítás egy megyei múzeum három különböző 
muzeológiai kutatási területet képviselő osztályának együttműködésével szü
letett meg. ( A rendezés még két másik osztály bekapcsolásával történt.) Ma
gyarországon ilyen együttműködésre még nem volt példa, így mondhatjuk, 
hogy a Móra Ferenc Múzeumnak ez a kutatása és kiállítása példaértékű. (Erre 
a tényre Szalontai Csaba, az ásatást vezető régész, egyben a kérdésben tájéko
zottabb kolléga hívta fel a figyelmemet.) 

A kiállítást témája és igényes, ötletes kidolgozottsága, installálása több év
re szóló nyitva tartásra teszi alkalmassá. A 2003 nyarán született döntés értel
mében a nevezett kiállítás több évig, amíg a régi, „ . . . avarnak mondták ma
gukat" című kiállítás helyett az új elkészül, látogatható lesz. 

A kiállításról Bárkányi Ildikó írt ismertetest a kiskunfélegyházi Kiskun 
Múzeum kiadásában 2003 nyarán megjelent Múzeumőr Kitekintés című rova
tában. 

Ez a kiállítás, a jászberényi viselet-kiállításhoz hasonlóan (más, itt nem 
felsorolt példákkal együtt) jelezheti a hagyományosan kialakult időszaki és 
állandó kiállítási kategóriák „fellazulását". Ez a kérdés a Néprajzi Múzeum, 
illetve a Fejős Zoltán vezette néprajzos-muzeológusi továbbképzésen is szóba 
került. 

A szerző igazgató-néprajzosként vállalta a zentai előadást és a jelen cikket. 
A témaválasztást a saját muzeológiai munkája, a készen kapott, majd új állan
dó kiállítás rendezésével szerzett tapasztalatai motiválták. Itt következzen a 
nevezett múzeum állandó kiállítás-története vázlatosan, de az előbbieknél 
részletesebben: 



C S O N G R Á D 

Tari László Múzeum - Igazgató, néprajzos muzeológus dr. Szűcs Judit. Ré
gi fényképek dokumentálják az 1960-as évek első állandó kiállítását, melybe 
egyszerűen installálva van a város helytörténete (régészet, történet és néprajz). 
A z akkori szerény gyűjtemény csaknem teljes anyagából készült el a tárlat. 
1974-ben Katona Imre és Tóth Klára forgatókönyvéből, valamint Lukács A l 
bin és kiállításrendezői csoportja segítségével megnyílt a Kubikosok című ki
állítás. Ez volt az egyetlen ilyen témájú kiállítás az országban. Ekkor, talán a 
helyi városvezetők és helytörténészek sugallatára, kezdték Kubikos Múzeum
nak hívni. (Ezt az elnevezést az útikönyvek egy része ma is használja.) A ki
állítás öt évre készült, de 20 évig állt. 

1983-tól a múzeum néprajzosaként, igazgatójaként és tárlatvezetőjeként 
láttam és megéltem a kiállítás elöregedését. Közben az 1980-as évek közepén, 
végén megszereztem több kubikos család hagyatékát. Tettem ezt azzal a céllal, 
hogy megújítsam a meglevő kiállítást. Közben egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy 
a beépített falpótlások, dobogók, tárlók és függönyök - amelyek a stukkós 
mennyezetű termek polgárház jellegét voltak hivatva elrejteni - egyre rosz-
szabb állapotba kerültek. Ugyanakkor helytörténész kollégámmal rájöttünk, 
hogy újból egy átfogó történeti kiállítást kell rendezni. Ehhez fogtunk hozzá 
1994/1995-ben. Ettől kezdve folyamatos pályázás mellett - ha lassan is - , de 
párhuzamosan folyt az épület belső tercnek felújítása, a tárlók terveztetése, 
házilagos kivitelezése, a kiállítás egyre részletesebb kidolgozása, egyes elemei
nek elkészíttetése. A kiállítási egységek címe a megnyitás sorrendjében: 

2000. december 15. 
Föld gyermekei, bronz fiai 
Bronzkori földművesek, harcosok és kézművesek emlékei Csongrád me

gyében 
Régész-rendező: Szabó Gábor 
2001. december 3. 
Csongrád évszázadai 
Mozaikok Csongrád város történetéből 
Helytörténész-rendező: Erdélyi Péter 
2002. december 12. 
Csongrád népélete 
Néprajzos-rendező: Szűcs Judit 
Mindhárom rész látvány- és technikai rendezője Magyar András és Vigh 

László volt. 
A címekből is következtethetően a harmadik rész a néprajzi egység, mely 

a mezőváros népi kultúráját mutatja be. A z öt terem közül egy kis termet a 
bronzkoron kívüli régészetnek, múzeumtörténctnek szántunk, különben az 
egységek körülbelül azonos nagyságú területet kaptak. A néprajzi egységben 
bemutatjuk a vízi életet foglalkozásaival, a félszilaj állattartást, a földművelést, 
a háromszintes szőlőbcli gazdálkodást, a mezővárosi iparokat és a viseletet. 
A z installálás alapját mindhárom egységben azonos tárlórendszer jelenti, a 



tárlók, fotólapok fölött frízképeket helyeztünk cl, sorrendben 1-2-2 bábu teszi 
változatossá a kiállítótcret. 

A z új állandó kiállításról, még ha műfajilag különböző tanulmányban is, 
de mindhárom rendező írt. Szakkutatók és a nagyközönség számára is hozzá
férhetőek. A magyar, angol és német nyelvű leporelló 2003 decemberében ké
szült el. 

A kismúzeumok működési feltételeit ismerve, a jelenlegihez hasonló kö
rülmények között 20 évet „adtam" ennek a kiállításnak. A takarítható, igényes 
asztalosmunkával készült tárlók ennél többet is kibírnak. De új téma, anyagi 
szakmai-személyi feltétel szerencsés egybeesése rövidebb idő alatt újabb kiál
lítás rendezését is lehetővé teheti. 

Néhány kiállítás-rendezési kérdés 
A kiállítási anyag összetétele, a tárgyak és fotók aránya a tizenöt-huszonöt 

évvel ezelőtt rendezett és napjainkban megnyitott kiállításokon különbözik. 
Míg a régiekben a tárgyak teszik az anyag 80-90 százalékát (Szeged 90-95 
százalék), addig napjainkra ez lecsökken 60-70 százalékra. A tárgyak helyét 
fényképek, térképek, esetenként rajzok, a néprajzi kiállításban főként fényké
pek veszik át. A csongrádi új kiállításban 60 százalék tárgy, 30 százalék fotó, 
kép, 5 százalék dokumentum, 5 százalék térkép. Ez lehet változó. Erre figyel
meztet a szintén szakemberek készítette nagymágocsi kiállítás. Mód László és 
Vigh László a nevezett község, falu helytörténeti, néprajzi kiállításában a tár
gyak, képek és dokumentumok egyenlő arányban való szerepeltetését tervezi, 
illetve részben megvalósította. 

A fényképek és dokumentumok jelenlétének, növekvő számának oka: 
- A már nem gyűjthető tárgyak hiányát töltik be. 
- A tárgyakhoz képest új információt közölnek. 
- Esetenként a látogatók számára ismeretlen, kiállított tárgyak működését, 

használatát mutatják be. 
- Korunkban a képi információ jelentősége nő, hozzászoktunk, igényeljük. 

( A térkép és a kézírásos szöveg kép értékű.) 
- Kiállítás-rendezési, gyakorlati oka; például a magas, üres teret frízként 

kitöltheti, szükség szerint kis felületen is érvényesülhet. 
A képeknek, fotóknak az újabb kiállításokon való növekvő szerepét jelzi, 

hogy két huszonéves muzeológus is beszámolt pl. fényképekre alapozott, ké
szülő vagy elkészült kiállításáról. A szombathelyi Savaria Múzeum ifjú nép
rajzosa, Illés Péter a Csaba József (1903-1983) tudósi és képi hagyatékot be
mutató időszaki kiállításról Csaba József fényképes dokumentációi és az etnog
ráfiai látásmód címen tartott előadást kulturális antropológiai megközelítés
ben A fotó a néprajzi muzeológiában elnevezésű konferencián, 2003 szeptem
berében. A múzeumban őrzött felvételek egytizede kilenc fő témában (például 
vad- és madárfogás, méhészkedés, halászat) paravánokon elhelyezve, zsinóro
kon felfüggesztve, alattuk több helyen a fotós szövegeivel, a múzeum tárgyi 
gyűjteményéből a megfelelő tárgyak elhelyezve. A képek egy része tevékeny-
ségsorozatot mutat be. A z előadó a kép jelentését, a kép, a szöveg és a tárgy 
együttes jelentését, mint a paraszti hagyományos világról benne és kortársai-



ban formálódó képet értelmezi a kiállítás összefoglalásaként. Illés Péter az 
1970-cs években és utána születő generáció nevében keresi a képeken és a 
hozzákapcsolódó szövegben és tárgyakban a második világháború után, az 
1960-ban bekövetkezett téeszesítéssel, a gazdálkodás változásával eltűnő pa
raszti kultúrát. Ebben az ismeretkeresésben - mivel a való világban nincs vagy 
alig található nyoma - a képi információ nagyon fontos, gyakran legfontosabb. 

Frazon Zsófia, a pécsi Janus Pannonius Múzeum szintén ifjú néprajzosa a 
már említett konferencián - amely egyben a néprajzos muzeológusok tovább
képzését szolgálja - Kép-alá-lrások címen tartott előadást egy 40 év után meg
ismételt terepmunkáról és az abból készülő kiállításról. A kutatáshoz és a be
mutatáshoz kapcsolódó módszertani és elméleti kérdéseket elemezte. A z 
elemzés alapja a Győr régi, földművesek lakta városrészében 1960-ban Filep 
Antal, majd 2000-ben fiatal kutatók, köztük Frazon Zsófia végezte két terep
munka, fotózás és szöveges anyag gyűjtése, más megfogalmazásban: beszélge
tések. (Témája a házakhoz kötődve a család élete, életmódja, mindezek válto
zása.) A kiállításban „az egyes képekhez, képpárokhoz kapcsolódó képaláírá
sok ezekből a beszélgetésekből készülnek (majd). így a képaláírások nem 
(csak) a kutató/kutatók kommentárjai, hanem az »adatközlök« saját elbeszé
lései és történetei, a fotókon látható tárgyak és változások személyes interp
retációi." (Idézet az előadó összefoglalójából.) 

Mindkét előadás az elődök munkájához kötődve, kulturális antropológiai 
szemlélettel íródott, s mindkettő a kor, a 21. század elején rendezett néprajzi 
kiállításon a képek meghatározó szerepére hívja fel a figyelmet, és az állandó 
vagy funkciójában azt helyettesítő kiállításban a képek szerepének növekedé
sét, illetve a számítógépes technika alkalmazásával a kép és szöveg megjele
nésének a korábbitól eltérő módját jelzi. 

A z állandó kiállítások egy részében megtaláljuk a technikai újításokat, 
pontosabban a képi, szövegi és zenei információknak az új, gyakran 20-30 év
vel ezelőtt technikai újításnak számító berendezések alkalmazásával történő 
átadását. Vidéki és tájmúzeumokban, ahova alkalmanként kevesebb pénz jut 
(kemény harcok árán is), külön pályázattal, külön támogatásért harcolva lehet 
a kiállításhoz modern technikai berendezéseket szerezni. Mielőtt felesleges
nek tartanánk, rá kell jönnünk, hogy az ifjú generáció tagjainak többségét vi
deofilmmel (mozgó képekkel), megfelelő zenével és főként „touch monitor
ral lehet be- és visszahívogatni a múzeumba. 

Szabad-e kérdésekkel befejezni egy előadást vagy írást? Szokásszerűen 
nem, de én most megteszem. A 20. században dogmává vált fogalmak voltak, 
kiállítás (néprajzi kiállítás is) tárlókkal, posztamensekkel, enteriőrökkel, eset
leg képekkel, rajzokkal és térképekkel kiegészítve; valamely részkérdést fel
dolgozó időszaki kiállítás néhány héttől egy évig terjedő nyitva tartással; állan
dó kiállítás több, 5-10,20-30 évig látogathatóan, nagyobb témakörben, időálló 
rendezésben. A kiállított anyag főként tárgyakat jelentett. Lehetett a vitrinek
ben elhelyezett apró tárgyakból és posztamensen, dobogókon nagyobb tárgyak 
sorából raktár-kiállítás. (Példa erre Szegeden a Móra Ferenc Múzeumban a 
20. század elején a néprajzi gyűjtemény bemutatása vitrinekben, Bécsben az 



Osztrák-Magyar Monarchia népeinek 18-19. századi kultúráját bemutató ál
landó kiállításában, egyben az azonos nevű múzeumban a bútorművességet 
bemutató rész. A z egész kiállítás napjainkban is látogatható.) 

Ezek a fogalmak lazulni látszanak. A z előbbiekben bemutatott példák a 
fogalmak változása mellett kérdéseket vetnek fel. Ezek a következők: 

A hagyományos állandó, időszaki és raktár-kiállítás fogalmakban kell-e, le
het-e gondolkodnunk tervezéskor, rendezéskor? 

A tárgyak és képek, dokumentumok aránya hogyan alakul? 
A raktár-kiállítás szükségből és egyszerű lehetőségként továbbra is gyakor

lati fogalom marad? 
A hagyományos kiállítás és az új technikával létrehozott virtuális világ 

együtt fogja szolgálni a látogatót? 
A virtuális kiállítás helyenként teljesen átveszi a „hatalmat" bizonyos té

mákban és helyeken? 
A tájmúzeumokban megmarad-e a települést és környezetét bemutató, 10-

30 évig álló kiállítás? 
Mennyiben fogják a kiállítások tartalmát, formáját alakítani - az egyébként 

jó, érdekes - nyugat-európai törekvések? 
Mennyiben lehet ezt felülről alakítani? 
A kérdések sorát zárva, a válaszokat meghagyom az olvasóknak és a kö

vetkező évek, évtizedek gyakorlatát alakító muzeológusoknak annak jegyében, 
hogy hiszem, a múltjára kíváncsi és benne azonosságál kereső ember a múzeumot 
és a kiállítást - míg él a földön egy bizonyos civilizációs szinten - igényelni fogja. 

I R O D A L O M 

(H.) BATHÓ Edit 
2003 Kiállítás új köntösben. Lehetőségek és megoldások a Jász Múzeum új állandó 

kiállításában. In: Fejős Zoltán (szerk.). Néprajzi Értesítő, Budapest, 127-130. 
FEJÓS Zoltán 
2003 A kiállítás mint átmeneti rítus. In: Fcjós Zoltán (szerk.). Néprajzi Értesítő, 

Budapest, 57-68. 
FRAZON Zsófia 
2004 Kép-alá-írások. Megjelenőben. 
GRÁFIK Imre 
2003 Л bajai Türr István Múzeum új állandó kiállítása. In: Fejős Zoltán (szerk.). 

Néprajzi Értesítő, Budapest, 131-135. 
ILLÉS Péter 
2004 Csaba József fényképes dokumentációi és az etnográfiai látásmód. Megjelenő

ben 
JUHÁSZ Antal (szerk.) 

Csongrád megye népművészete. Budapest 
MERK Zsuzsa 
1999 Két kiállítás képei. Kiállítás-rendezések és tanulságaik. In: Múzeumi kutatások 

Bács-Kiskun megyében 1998, 107-112. 
SÁRI Zsolt 
2003 Milyen legyen egy új állandó kiállítás? Gondolatok a Néprajzi Múzeum A ma

gyar nép hagyományos hdtúrája című kiállítás kapcsán. In: Fejős Zoltán 
(szerk.). Néprajzi Értesítő, Budapest, 121-126. 



SZILÁGYI Miklós 
1990 Szándékok és eredmények a vidéki múzeumok néprajzi gyűjteményeinek 

megalapozásában (1920 előtt). Ethnographia, 101., 1-50. 
SZUHAY Péter 
2003 Hagyományok és újítások a Néprajzi Múzeum kiállítási törekvéseiben 1980-

2000. In: Fejős Zoltán (szerk.). Néprajzi Értesítő, Budapest, 77-%. 
SZŰCS Judit 
2003 Új állandó kiállítás Csongrádon. Magyar Múzeumok, 2., 49-51 Csongrád nép 

élete című állandó kiállítás leírása. In: Bárkányi Ildikó (szerk.). Móra Ferenc 
Múzeum Évkönyve, Néprajzi tanulmányok, 4., Szeged, 247-287. 

2004 Fotók egy új állandó kiállításban. Megjelenőben a Tabula című folyóiratban. 



Vass Erika 

A KULTÚRA PREZENTÁCIÓJA 
ÉS REPREZENTÁCIÓJA, AZAZ A MODERN 

MÚZEUMI KIÁLLÍTÁSOK ELMÉLETI 
ÉS SZEMLÉLETI HÁTTERE 

A múzeumi munka fontos része a kiállítások, melyek a gyűjteménybe ke
rült tárgyak megszólaltatására tett kísérletek. Ezek révén a látogatók bepil
lantást nyerhetnek a múzeumi gyűjteménybe, illetve a műtárgyakon keresztül 
különböző tájak, korok, népek kultúrájával ismerkedhetnek meg. A kiállítás 
olyan lehetséges eszköz, amely képes eljuttatni a múlt egy-egy részletét az ér
deklődőkhöz. Itt merül fel a muzeológusok felelőssége: mi az, amit fontosnak 
tartunk kiemelni a múlt szövevényéből; mi az, ami bemutatásra alkalmas? Mi
lyen formában, milyen eszközökkel tesszük ezt? Végső soron mi a mi külde
tésünk? 

A z alábbiakban azt vázolom, hogy egy kiállítás létrejötte során milyen fon-
tosabb tényezőket érdemes figyelembe venni. 2003-ban lehetőségem volt részt 
venni egy ötnapos holland és egy tíznapos finn tanulmányúton, melyek során 
sok hasznos elmélettel és elképzeléssel gazdagodtam. Ezeknek, és az ezek ré
vén megvalósult elképzeléseknek egy részét ismertetem. 

A z I C O M definíciója szerint „ A múzeum nem profitra törekvő, a társada
lom és fejlődése szolgálatában álló, a köz számára nyitott állandó intézmény, 
amely az emberek és környezetük tárgyi emlékeit gyűjti, megőrzi, kutatja, fel
tárja és kiállítja tudományos, közművelődési és szórakoztató céllal." 1 A hol
land gyakorlat szerint a múzeumok a küldetésükről egy rövid, célratörő, a sa
játos jelleget hangsúlyozó definíciót határoznak meg, ami segít a konkrét cé
loknak a mindennapi gyakorlatban való megvalósulásában. 

A múzeumok kezdetben egyfajta „szcntély"-nek számítottak, ahol kultu
ráltan kell viselkedni, ahol a tárgyakhoz tilos hozzáérni - azokat csak tisztes 
távolságból lehet szemlélni, csodálni. Ezzel a felfogással szemben a holland és 
a finn esetben nagyon tetszett a múzeumnak az a fajta értelmezése, hogy az 
nem csupán a passzív szemlélődés helye, hanem a szórakozásnak, a szabad idő 
eltöltésének olyan módja, amikor a látogató tapasztalati úton ismerheti meg 
a múltat. 

Kérdéses, hogy a több száz vagy több ezer év történelmét, illetve egy terület 
kultúráját a maga teljességében bemutatni kívánó kiállítás rendezői milyen 
elvek alapján szelektálnak. Hogyan értelmezik újra szimbolikusan a múltat? 
Mely eseményeket tartják megfelelőnek a múlt bemutatására, illetve melyeket 



Az alsónyéki (Sárköz) néptánccsoport előadása a múzeum előtt 

érzik felejthetőnek? Ilyen esetekben mindenképp szükséges a konkrét viszo
nyítási pontok minél hamarabbi kiválasztása, vagyis azoknak a témáknak a 
meghatározása, amelyekre felfűzhető egy-egy nagyobb téma, esetleg változás
vizsgálat. Persze meg kell jegyeznem, hogy csakis azokat a témákat választhat
juk, amelyekhez rendelkezünk megfelelő műtárgyakkal. Ez azt is jelenti, hogy 
a mindenkori gyűjtések eleve kijelölik a leendő kiállítások kereteit. 

2003-ban Ruha teszi az embert? Tájak, népek, viseletek Tolna megyében cím
mel népviselet-kiállítást rendeztem Szekszárdon, ami Lúgoson, Szekszárd 
egyik testvérvárosában is bemutatásra került. E kiállításon Tolna megye egész 
területét próbáltam átfogóan bemutatni - már amennyire lehetséges. Minden
képpen szerettem volna megszüntetni azt a szemléletet, hogy Tolna megye 
azonos a Sárközzel, s azon kívül semmi érték nem található ott. Ennek ellen
súlyozásaként a kiállításban bemutatásra került a fiatalasszony fejviseletéről 
{pille) híres Kapos-Koppány mente, illetve a megyében élő svábok, székelyek 
és felvidéki magyarok viselete. Mindennek a történelmi hátteréről csak annyit, 
hogy a németek a X V I I I . században érkeztek e területre, a székelyek és a fel
vidéki magyarok pedig a II. világháború következtében. A z enteriőrök beren
dezésének nehézsége abban állt, hogy a múzeum 15 000 darabos néprajzi tárgy-
cgyüttcsc egyenetlen: itt is a sárközi tárgyak kaptak nagyobb teret, ezen belül 
is bizonyos népviseleti kiegészítők (főkötők, bíborvégek) és bútorok, ugyan
akkor hiányoztak a mindennapok eszközeinek egyszerű tárgyai (kötőtű, bögre, 



A szekszárdi népviselet-kiállítás felvidéki enteriőrje 

konyhai polc). Emellett a Felvidékről 1947-ben áttelepítettek körében eddig 
teljesen elmaradt a tárgygyűjtés, s ezt most hiánypótlásként valósíthattam meg. 

A kiállítás előmunkálatainak során feltettem azt a kérdést, hogy kinek szól 
ez a kiállítás. A társadalomnak mely rétegét kívánom megszólaltatni? Termé
szetesen, amennyire lehetséges, minél több ember számára vonzóvá kell tenni 
az éves kínálatot, de egy-egy időszaki kiállítás esetében kellenek súlypontel
tolódások. Amennyire a lehetőségek engedik, meg kell próbálni színessé tenni 
a kínálatot, hogy egy kisváros lakosai éveken keresztül ne csak hasonló jellegű 
kiállításokra juthassanak el a saját múzeumukban, hanem néprajzi, történeti, 
természettudományi és képzőművészeti kiállításokra is sor kerüljön. 

A népviselet-kiállítás előkészületeinek során fontosnak éreztem annak fi
gyelembevételét, hogy a látogatók többségét az iskolások adják. A főépüle
tünkben 2002-ben a 12 067 látogatónak 58%-a, 2003-ban pedig a 17 000 lá
togatónak 41,5%-a volt diák. Számukra a megnyitó előtt egy héttel, április 
elsején, a bolondok napján rendeztünk egy fordított napot, amikor a pincétől 
a padlásig mindenhová bejuthattak az érdeklődők, így a kiállításrendezés 
káoszába is. A rendezvény sikerét mutatja, hogy ezen a napon S0S-en voltak 
kíváncsiak a múzeumra és a benne folyó munkára. A kiállítási előkészületek 
látványa és a műtárgyak kézbevétele azt biztosította, hogy az osztályok egy 
része a kiállítás megnyitása után visszajött megnézni: vajon mi is lett abból a 
sok összehordott „limlom"-ból, amit korábban láttak. A másodszori látogatás 
alkalmával már jobban rögzülhetett a gyerekekben egy-egy érdekesebb jclcn-



sćg, illetve felidézhették magukban а/ általam játékos formában elmondott 
történeteket. Miközben a csoportokat végigvezettem a teremben, szembesül
nöm kellett azzal, hogy a gyerekek mennyire nincsenek tisztában saját család
juk történetével. Remélem, hogy a kiállításról hazatérve hosszabb-rövidebb 
beszélgetés alakult ki a nagyszülők és az unokák között, s hogy ezután а II. 
világháború nemcsak harci eseményeket és politikusncvckct jelent, hanem a 
családot érintő menekülésről, az újrakezdés nehézségeiről is szó esik. 

A diákok mellett fontosnak tartottam, hogy a Tolna megyeiek vala
mennyien magukénak érezzék ezt a kiállítást, hiszen egy régészeti vagy egy 
természettudományi kiállítással szemben saját gyermekkoruk világát fedezhet
ték fel az idősebb látogatók. A kiállításhoz havonta egy-egy nagyszabású ren
dezvény kapcsolódott, amelyen különböző tájegységek, néprajzi csoportok 
mutatkozhattak bc. A múzeum előtti téren néptánccsoportok, mesemondók 
tartottak előadást, a látogatók kézműves termékeket vásárolhattak, a gyerekek 
pedig többek között megpróbálkozhattak a tojásfestéssel, s a korongozással. 
A falusiak bevonása azt is biztosította, hogy a kiállítással ellentétben - ahol 
kívülről jött muzeológus által a múlt került előtérbe - az egyes csoportok úgy 
mulathatták be önmagukat és jelenüket, ahogy jónak látták: nem egy esetben 
idealizálva, megszépítve. Amikor a rendezvénnyel kapcsolatos terveinkkel fel
kerestük az egyes községeket, nagy örömmel fogadták az ötletünket, és a fel
lépésen kívül szívesen vállalták néhány jellegzetes étel elkészítését. E napok 
így nemcsak a múzeumba látogató közönség számára voltak élmény, hanem a 
falusiak számára is. A kiállítás tehát a helyi közösségeket is mozgásba tudta 
hozni. 2 A rendezvények és a kiállítás népszerűségével van nagyrészt összefüg
gésben a 2002 és 2003 közötti látogatói szám 5000 fővel való növekedése is. 

A kiállítások tervbevételekor gyakran okoz nehézséget azok anyagi vonat
kozása. A költségek csökkentésére két lehetőség van: ha egy másik múzeum 
színvonalas gyűjteménye kerül szállításra3, vagy több múzeum közösen szervez 
egy kiállítást. 2002-ben nyílt meg az ulmi Donauschwäbisches Zentralmuseum 
szervezésében az a vándorkiállítás, amelyben 12 múzeum - köztük a szekszárdi 
és az újvidéki - működött együtt. Ezáltal európai uniós pénzeket is sikerült 
nyerni, ami egy igényes kiállítás létrejöttét eredményezte. A témát a mai Ma
gyarország, Románia és Szerbia területén élő németek adták, akiknek törté
netét, életmódját háztörténcteken keresztül mutattuk be, területenként egy-
egy házat kiválasztva.4 E téma alkalmas volt a sváb kultúra prezentációjára, a 
bemutatás módja pedig hitelessé tette a megjelenített történeteket. 

E példán keresztül mutatom be, hogy milyen szerepük van a műtárgyaknak 
a kultúra reprezentációjában. A műtárgyak a múlt jelentést hordozó forrásai, 
amelyek alkalmasak a jelen és a múlt, a látható és a láthatatlan közötti köz
vetítő szerep betöltésére. A múzeumi tárgyakban foglalt információ és jelentés 
az események, személyek, eszmék, cselekvések, összefüggések szimbolikus 
rendjét alkotja, ami a múzeum kontextusában előhívható, reprezentálható. A 
múzeumi reprezentáció során a tárgyakat egyfajta emlékezési erő tölti fel, és 
ezáltal elindítják az emlékezést.5 A tárgyak színrevitele elsősorban a tárgyak 
autentikusságára és információtartalmára épül. A z autentikus tárgy a hagyo-



Ismerkedés a szövés rejtelmeivel 

many rćs/ckćnt képes az egész bemutatásra.6 A háziönéneii kiállításban c/.t 
úgy oldottuk meg, hogy a családoktól kaptunk olyan tárgyakat, amelyek szim
bolikusan magukban rejtik a család éleiének főbb mozzanatait. A z általam 
kiválasztott ciköi házból többek között egy olyan hajökoffert hoztam, ami két
szer megjárta Amerikát, ahonnan a ház bővítéséhez szükséges pénz szárma
zott, illetve ami 1946-ban készen állt arra, hogy ha a családot kitelepítik, ben
ne vigyék cl a legszükségesebb ruhákat. 

A látvány egyértelművé tételére, a pontos társadalmi, történeti, kulturális 
kontextus megadására szolgálnak a kommentárok. Ezek rétegzett felépítése 
egyenlő a befogadói érdeklődés összetettségének elfogadásával és megértésé
vel. Ezzel hangsúlyossá válik a múzeumnak a kollektív tanulási folyamatban 
betöltött fontos szerepe. 7 A háztörténeti kiállításban a fontosabb adatokat 
tényszerű stílusban közlő feliratok mellett az adatközlőktől vett idézetek, il
letve a korabeli és a jelen állapotot tükröző fotók tették hitelessé, személyessé 
az élettörténeteket. 

A jelen néprajzi gyűjtéseinek8 nagy jelentőségük van abban, hogy milyen 
kiállítások készülhetnek a jövőben. Ezzel kapcsolatban felmerülhet a kérdés, 
hogy mit gyűjtsünk. Ehhez elengedhetetlen egy gyűjteményi terv készítése, a 
már meglévő gyűjtemény erősségeinek és hiányosságainak ismerete. A már 
említett népviselet-kiállítás elgondolása úgy merült fel, hogy 2(X)2-bcn költöz
tettem új raktárba a gazdag tcxtilgyüjteményt, majd megkezdtem a revíziót. E 
munka során nyílt rálátásom a gyűjtemény összetételére. A revízió közben 



Kerékpározás az amszterdami történeti múzeumban 

szembesültem többek között azzal, hogy mekkora szemléletváltozás törtem 
száz év alatt: a X X . század első feléből rengeteg olyan ingdarab van, amelyeket 
csupán a minta miatt vágtak le az ingről, dc egyéb információt nem nyújtanak. 
Ezzel szemben a század második felében már viscletcgyüttcsck vétele lett a 
cél, habár a lábbeli mćg így is sokszor bcgyűjtctlen maradt. Mindezek figye
lembevételével a jellegzetes tárgyegyüttesek gyűjtését tartom fontosnak, hi
szen ezek teszik lehetővé az enteriőrök elkészítését. 

A gyűjtésben gyakran gondot okoz a raktárak hiánya. Ez is indokolttá teszi, 
hogy mindent nem gyűjthetünk be, hanem szelektálnunk kell, s olyan tárgye-
gyüttest kell kiválasztanunk, amely képes a kor rcprczcntálására. A z összetar
tozó tárgyak túllépnek egyedi tárgy voltukon: kiegészítik, értelmezik egymást.9 

A tárgyak mellett szerencsére rendelkezésünkre állnak egyéb jól haszno
sítható eszközök is, mint például a kis helyen elférő videofilmek, hangzóanya
gok, fényképek. Ezek egyben azt is lehetővé teszik, hogy bemutatásukkal még 
színesebbé, még cmberközelibbé tegyük a bemutatandó kort, témát. Amszter
damban a történeti múzeum egyik termében egy panelház csengőit lehet meg
nyomni, amire az adott család életéről szóló dokumentumfilm kerül lejátszás
ra. Egy másik teremben a látogató felülhet egy biciklire, és biciklizés közben 
az 1900-as évek elejének amszterdami utcáin kerékpározhat egy korabeli film 
kivetítése révén. Csengetésre a képernyő ugyanannak az útvonalnak a mai for
gatagára vált át. 



A gyűjtéssel kapcsolatban alapvetőnek tartom a nyilvántartást ćs doku
mentálást. Ezáltal tudjuk ugyanis biztosítani azokat a háttér-információkat, 
amelyek által a tárgyak a jövőben is megszólaltathatók lehetnek. A raktárban 
elfekvő lcltározatlan, pontatlanul begyűjtött tárgyak sohasem válhatnak szá
munkra igazi információforrássá, ćs nem építhetők bc egy nagyobb kontextust 
megjelenítő enteriőrbe. 

Ahhoz, hogy a kiállítások élettel teljenek meg, szükségesnek tartom a mú
zeumi foglalkozásokat is. Erre kiváló példa a finnországi Turku Aboa Vctus 
and Ars Nova alapítványi múzeuma, amely 1995-ben egy tönkrement bank 
helyén létesült. Itt nagy gondot fordítanak a gyerekekre, hiszen ők a jövő fel
nőtt múzeumlátogatói. A z ott dolgozók azt kívánják elérni, hogy a múzeum
mal való első találkozás szórakozás, játék s egy életre meghatározó legyen. 
Ennek megfelelően egy különleges gyerektúrát terveztek a kiállításban, vagyis 
négy különböző útvonalon juthatnak el a gyerekek a Kincshez. A végén jutal
mul egy középkori pénzérme másolatát kapják, amit megtarthatnak emlékül. 

A gyerekklub keretében a 10-14 évesek a tanév alatt minden hétfőn és 
csütörtökön 10 fős csoportokban jönnek össze. A múzeum munkatásai nya
ranta gyercktáborokat szerveznek, a középkori hét keretében pedig kézműves-
foglalkozásokon vesznek részt a gyerekek. Ezek az alkalmak együttcsen a szó
rakozás és a nevelés színterei, amikor a gyerekek kézbe vehetik a tárgyakat, 
maguk is készíthetnek középkori használati eszközöket és lehetőségük nyílik 
középkori játékok kipróbálására, maketthajó készítésére. A gyerekek által ké
szített darabokat külön kiállítási egységben mutatják bc, ezáltal is erősítve a 
személyes motivációkat és bevonva a gyerekeket a kiállításrcndczés rejtelmei
be. A múzeum kávézója születésnapi partik helyszíneként is igénybe vehető, 
amit játékos tárlatvezetés és születésnapi ajándék követ. 

A középkori városról szóló régészeti kiállításon a látogatókra a különböző 
érzékszerveken keresztül próbálnak hatni. A z apróbb műtárgyak egy része 
fiókos szekrényekben van elhelyezve, amelyeket a megtekintéshez ki kell húz
ni. A kövezett padló hepehupás, visszaadja a középkor hangulatát: néhol a 
lábam elé kellett nézni, nehogy elessek. A kiállításban hallható zene, illetve 
utcai zajok, a sötét és világos részek váltakozása szintén a középkor megcle-
venedését segíti elő. 

A másik számomra kedves múzeum a Living History Museum, egy fahá
zakból álló farm Turku közelében. A megmaradt házakban az 1950-cs évek 
környezetébe csöppen a látogató. Itt is nagy gondot fordítanak arra, hogy mi
nél több érzékszerven keresztül is hassanak az ide érkezőkre. A látogatók min
den tárgyat megfoghatnak, kipróbálhatnak, ha valami megsérül vagy eltörik 
közülük, könnyen kicserélik újakra, hiszen most is sokan ajánlanak fel ebből 
az időszakból származó tárgyakat a múzeumnak. A rádióban az 50-cs évek 
zenéje szól; azokon a napokon, amikor a látogatók a konyhában segíthetnek 
a főzésben, az ízek és illatok által is magukénak tudhatják a múltat. Nyaranta 
a főzés mellett más programokkal is fogadják az ideérkezőket: részt vehetnek 
a takarmány begyűjtésében, a jószágok gondozásában, kipróbálhatják az au
tomata mosógép nélküli mosást, kertészkedhetnek, lakást festhetnek. A láto-



gatók által készített rongyszőnyegek a kiállításban bemutatásra is kerülnek. 
Mindezek az idősebb látogatókban felidézik a gyermekkorukat, vagyis a mú
zeum érzelmi úton is hat rájuk. A gyermekek esetében pedig a tapasztalati 
átélés következtében alakul ki hosszú távú kötődés. Számukra különösen a 
gyerekszoba lehel érdekes, ahol felpróbálhatják a korabeli ruhákat, homok
ból, kavicsból süteményt süthetnek vagy társasjátékozhatnak. A múzeumban 
egy munkafüzetet is kapnak, amit magukkal vihetnek, s akár az iskolában is 
kitöllhetik. 

Természetesen nálunk a múzeumi műtárgyakkal nem valósítható meg a 
fenti példa, de jó tárgymásolatokkal, illetve a fentihez hasonlóan egy viszony
lag közeli időszak bemutatásával már tudunk olyan tárgyakat kézbe adni, ame
lyek érdeklődésre tarthatnak számot, ugyanakkor használatukkal nem okoz
nak jelentős kárt a gyerekek. A turkui múzeum ennek megfelelően olyan jö
vőképpel rendelkezik, amelyben az 50-es éveket idővel felváltja majd a 70-es 
é\ck világa. 

A múzeumi kiállításokhoz kapcsolódó különböző gyermekjátékok kevés 
pénzből is kivitclczhctőck. A Hollandiában látott számítógépes puzzle ötlete 
alapján a szekszárdi népviselet-kiállításban a fényképgyűjteményünk érdekes 
képeinek szkcnnclt változatából készítettem puzzle játékot. A színes munka
lap helyett a kiállításon látottakhoz kötődő totót tölthettek ki a gyerekek. A 
kíváncsiak pedig egy függöny elhúzásával tekinthették meg a X X . század ele
jének női alsóneműjét, a kantáros vászonpéntót. Sikeres volt még a szkcnnelt 
fotók számítógépes lejátszása, ami megsokszorozta a kiállításban szereplő ké
pek számát, s az érdeklődőknek bővebb információval szolgált, mint azoknak, 
akik megelégedtek a falakon elhelyezett képekkel. 

Befejezésképpen megállapítható, hogy a múzeum olyan intézmény, ahol a 
szabadidő eltöltése mellett a látogatók saját múltjukat, illetve ezen keresztül 
önmagukat ismerhetik meg. Ahhoz azonban, hogy a „szabadidőpiac" 1 0 egyre 
nagyobb konkurenciájával szemben vonzóvá tegyük a múzeumot, sok feladat 
vár ránk. 

J E G Y Z E T E K 

1 Л múzeumi . . . 2001: 9. 
2 Ilyen rendezvények a veszprémi múzeumban is voltak: Mészáros, 2003: 175-179. 
3 I-rrc kiváló példa: Schleicher-Kcmccsi, 2003: 151-161. 
4 Lackner-Mészáros-Vass, 2003: 93-96. 
5 Frazon-K. Horváth, 2002: 311-312. 
6 Frazon-K. Horváth, 2002: 313. 
7 Frazon-K. Horváth, 2002: 321-322. 
8 Az erről szóló konferencia anyaga kötet formájában hozzáférhető: Fejős (szerk.), 

2003. 
9 T. Hereczki, 2003: 50. 

1 0 Л múzeumi. . . 2001: 15. 
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Raj R o z á l i a - N a g y István 

A FARAGOTT FAKERESZTEK EMLÉKÉRE1 

Vajdaság északnyugati részén található a ma területileg és közigazgatásilag 
is Zombor községhez tartozó Sztapár (Stapar). A 18. század második felében 
Apatin környékéről, Bukéenovac és VranjcSevo szerb lakosságából települt. 
A szájhagyomány szerint az idetelepített Trifun Popovié papon kívül, az ősla
kosságból először száz pár („sto pari") telepedett meg a pusztán, és innen 
kapta a falu az elnevezését. A görögkeleti, pravoszláv szerb lakosság ma zöm
mel földműveléssel és állattenyésztéssel foglalkozik. 

Habár vidékünk nem erdővel borított terület, valamikor itt is akadtak 
olyan ügyes kezű emberek, akik a fát mint alapanyagot úgy vették kézbe, hogy 
megmunkálása során lelkük gazdagsága, sajátságos képzeletük, jellemük tük
röződött az általuk készített használati tárgyakon. 

A z első falu itt a valamikori lápos nádas Mosztonga folyócska bal partján 
jött létre, a Vodice, a Szentkút közelében, a mai Sztapártól nyugatra. 

Zombor irányából haladva, a falu előtt, az út bal oldalán az úgynevezett 
nagytemető, a falu másik szélén, ennek a falut átszelő útnak másik végénél 
pedig a régebbi, a kistemető található. Első pillantásra ezek nem különböznek 
Vajdaság más helységcinek temetőitől. Ha azonban közelebbről szemügyre 
vesszük a sírjeleket, a fakeresztek ritkaságszámba menő példányaira bukkan
hatunk. Egyedülállóak impozáns méreteiket illetően is, de még inkább gazdag 
megmunkálásuk, a rajtuk található ornamentika tekintetében. A legszembe
tűnőbbek a kereszt függőleges részén látható, felének vagy alsó harmadának 
faragással, véséssel készült díszítményei. A z alsó rész általában szélesebb, és 
ez egyben a legdíszesebb is. Formája lehet négyszögletes, hat-nyolc sarkos vagy 
kerekített. A díszítmények a megmunkálás gazdagságától függően futhatnak 
rajta körkörösen, lehetnek három, illetve mind a négy oldalán vagy csupán a 
kereszt elején. A régebbiek díszesebbek. 

„Sztapáron korábban az volt a szokás, hogy az idős elhunytak számára bar
nára festették a díszes fakereszteket, a fiatalabbakat kékre, a legfiatalabb korosz
tályét pedig egészen világosszürkére. Ez volt a kor általános szokása. Sok ilyen 
kereszt volt valamikor itt. Alig volt más. Aztán felváltották őket ezek a kőtáblák 
és ennyi Az én nagyapámé, dédapámé is ilyen barna volt. A dédapám 1938-ban 
halt meg, 85 éves volt. Az ilyen fakeresztek készítése a második világháború után, 



1945-től fokozatosan szűnni kezdett. A megszállás alatt, a régi Jugoszlávia idején 
még igen sok volt belőlük. Leginkább bognárok készítették őket. Ismertem is egyet 
közülük, Puzsámak hívták. Akkor egyedül ő készítette őket. ' й 

Tehát voltak famegmunkáló mesterek, akik az önkifejezés lehetőségét is 
megragadták. így tevékenységük során termékeiken a tanult szakma szabályain 
túl, megmutatkozott alkotókedvük és egyéni ízlésük, stílusuk is. Mások, a név
telen alkotók belső indíttatásból, az. önkifejezés szándékával, a maguk gyönyö
rűségére vették kezükbe a fát, és a faragással mindennapjaikat, díszített tár
gyaikkal pedig környezetüket igyekeztek szebbé tenni. Aztán voltak olyanok 
is, akiket a nincstelenség kényszerített arra, hogy a maguk módján készítsék 
cl a nehezen megvásárolható, szükséges használati tárgyakat. A faluban, az 
útszélen és a temetőben található lakeresztek is, melyekből legtöbb maradt 
mára, arról árulkodnak, hogy valaha Sztapáron honos volt a fából készült tár
gyak faragással, véséssel való díszítése. A díszítmények jellegük szempontjából 
leginkább geometrikus alakzatok és rovátkák. Habár vannak még példák az 
1920 és 1940 között készült darabokból, melyeken a díszítmények a magyarság 
körében már korábban kedvelt, gyakran alkalmazott motívumok tájainkon és 
azokon túl is, pl.: a reneszánsz elemeket tartalmazó szívből kinövő tulipános, 
virágos indák különböző változatai. 

„Ezt a keresztet nagyapám, Krnajac Žarko készítette 1922 körül az öccsének, 
aki fiatalon halt meg. Habár az idő meglette a magáét, a kereszt mérete, alapos 
megmunkálása, a díszítmények gazdagsága még jól látható rajta, ami arra utal, 
hogy ez a kereszt vagy jómódú, vagy fiatal halott számára készült. A nagyapám 
1967-ben halt meg ácsmester volt, megrendelésre készítette a kereszteket. A szük
séges faanyagot mindig a megrendelő hozta, ami leginkább akácfa volt. Ha jól 
megfigyeljük, a faragott keresztek egyikén-másikán hasonlóságok fedezhetőek fel. 
Ezek a készítés koráról és készítőik egyéni stílusáról árulkodnak Nagyapám min
dig az alsó részt hagyta szélesebbre, és ezt díszítette leggazdagabban. Nem emlék
szem rá. hogy festette volna őket. A fa természetes színű maradt, és így került a 
sírra. Erre leginkább a temetés utáni 40 napos, illetve egyéves megemlékezés al
kalmával került sor. Ilyenkor a gyászoló család a közeli rokonságon kívül papot 
is hívott, aki a díszes keresztet megszentelte, ami ettől az időtől valódi sírjelnek 
addig csak egyszerű fának számított. Mert mi úgy tartjuk hogy csak a felszentelt 
kereszt az igazi, csak az szolgálhat halottaink sírjának jelölésére. A faragott ke
reszt elhelyezésének időpontja függött a család anyagi helyzetétől, de az évszaktól 
is. Ha télen volt az évforduló, a megemlékezést el is halaszthatták Addig a sírt 
egy kicsiny, egyszerű fakereszt jelölte csak amit temetés alkalmával helyeztek oda. 
Megboldogult édesapám neve Krnajac Savo volt. О valójában nem tanulta a 
mesterséget, hanem az apjától teste el a faragott keresztek készítésének titkait. 
Egy keresztet Radojev Savo szomszédunk számára is készített 1968-ban. A fel
iratozással kapcsolatban leginkább az volt a szokás, hogy az elhunyt teljes nevét 
és vezetéknevét kiírták Ha erre nem volt lehetőség akkor teljes nevének csak kez
dőbetűit, születésének és elhalálozásának évszámát vagy az elhunyt életévét, és a 
kereszt elhelyezésének az évét jelölték meg. Az 1968-1970-es évekkel véget ért 
valójában az ilyen díszes fakeresztek készítésének felállításának szokása. "3 



A felvételek A faragott fa emlékére cimil film anyagából készültek 

A z egykori keresztek, hogy az időjárás viszontagságaitól valamelyest vćdvc 
legyenek, fedettek voltak. Ezáltal a nagyobb felületen több lehetőség nyílt a 
díszítéshez is. így a borítóiét elülső és hátulsó oldalára, fűrészelt fogazattal 
díszített, vagy hullámvonalas lyuggalt lapot erősítettek. 

„Itt az én Draginja nagyanyám nyugszik, aki 93 évet élt, és 1966-ban halt meg. 
Ezen a kereszten csak kevés díszítés van, mert idős a halott. Az 1927-ben született, 
megboldogult férjem, Martonoški Stanimir készítette, de csak ezt az egyet. Ó nem 
tanulta, csak elleste a mesterséget. Valamikor viszont a faluban több olyan mester 
is volt. aki a faragott keresztek készítésével foglalkozott. Ilyenek voltak például: 
Mataruga Savó, Stajin Petar, Bajcin Savó, akit csak Pájcinnak szólítottak. Ok 
megrendelésre dolgoztak. "* 

Egyes sztapári kereszteken, azonosság lelhető fel a vajdasági református 
temetőkben található fejfákon leggyakrabban alkalmazott díszítménnyel, a 
csipkézéssel. De előfordul a szomorúfűz szimbólum is. A faluban, napjaink
ban, három áll még az egykor emberi kézzel megmunkált, díszes fakercsztek-
ből. A két temetőben pedig számuk összesen valamivel száz alatt van. A hely
beliek elmondása szerint, habár a Szabadkai Műemlékvédelmi Intézet törvényes 
védelme alatt állnak ezek a keresztek, sorsuk mégis bizonytalan és számuk 
évről évre csökken. Részben azért, mert tartósításukról senki sem gondosko
dik. Másrészt viszont a temető tavaszi rendbetétele során sérülnek. A teme
tőcsősz ilyenkor felgyújtja az elszáradt gyomot, és ha a fejfák lángra kapnak, 
sok esetben károsodnak. Ezután pedig egyszerűen eltűnnek. Nagyszerű dolog 



lenne, ha a sztapáriak, akiknek hagyományaik igen gazdagok, és részben még 
ma is élnek, megtalálnák a megoldást arra, hogy pár éven belül temetőjükben 
a mai kőlapok rengetegében továbbra is ott álljanak, és ne csupán az emléke
zetekben éljenek a sztapári faragott fakeresztek. 

A filmet készítették: Nagy István-Raj Rozália 
Munkatárs: t Dobrila Abadžin 
Adatközlők: Dura Lučić, Jovan Pavlov, Laza Stajin, Branislavka Krnajac, 

Stanimir Mikocev, Đura Katanić, Miloš Jevrosimov - pravoszláv pap, Milovan 
Krnajac, Ljubica Martonoški, Draginja Stojšić, Milka Nagulov. 

Technikai szolgáltatás: Z video, Subotica, 1998. 

J E G Y Z E T E K 
1 Az itt olvasható szöveg az 1999-ben készült videofilm narrátorszövegét, az adatközlók 

elbeszéléseit, valamint képanyagának részét tartalmazza. Az alkotás 1999-ben 
Kucevón, a FESTEF '99 elnevezésű filmfesztiválon, az amatőr kategória legjobb film
jének kijáró Ezüst Pásztor Díjat és Oklevelet érdemelte ki. 

2 Đura Katanić, Stapar. 
3 Milovan Krnajac, Stapar. 
4 Martonoški Ljubica, Stapar. 



Simon András 

MÓDSZERTANI SZEMPONTOK A RÍTUSOK 
ÉS SZOKÁSOK FILMEZÉSÉHEZ 

Néprajzi és antropológiai témájú filmfelvételek már a 19. század legvégén 
születtek, vagyis a néprajzi film csaknem olyan idős, mint maga a film. 1 A 
műfaj definiálására tett első jelentős kísérletek a 20. század közepéről valók. 
1952-ben, a néprajzi film francia bizottságának második közgyűlésén néhány 
szakember ekképp határozta meg a néprajzi film fogalmát: „Úgy tűnik, egy 
filmet csak akkor mondhatunk néprajzinak, ha a néprajzi vizsgálat tudomá
nyosságát egyesíti a filmi bemutatás művészetével." A francia dokumentum
filmezés vezéregyénisége, Jean Rouch is hasonló szemléletet követ: „Amikor 
a filmesek néprajzi filmeket készítenek, ezek talán filmek, de nem néprajziak, 
amikor a néprajzkutatók készítenek filmet, azok talán néprajziak, de nem fil
mek . . . " 2 Kari Hcidcr, aki szintén felhívta a figyelmet az említett két szem
pont ötvözésének a problcmatikusságára, így ír: „ A néprajzi film olyan alko
tás, amelynek a néprajzi megértésen kell alapulnia."3 

A néprajzi és antropológiai film tudományos dokumentumfilm. Dokumen
tumfilmnek nevezzük azt a filmet, amely olyan cselekményeket ábrázol, ame
lyek a kamera jelenléte nélkül is megtörténnének, amelyben a hétköznapok 
valós személyei tűnnek fel: egy film tehát, ami a talált valóságot mutatja.4 

A filmezés s egyben a tudományos filmezés történetében is a legdinamiku
sabb változást az 1960-as évek hozták. Ettől az időszaktól kezdett terjedni, 
elérhetővé válni a videotechnika, melynek legfőbb előnyei, hogy kezelése 
könnyen elsajátítható, nagy mennyiségű kép folyamatos rögzítésére alkalmas, 
s a felvett képanyag azonnal visszajátszható, ellenőrizhető. E technológia adta 
lehetőségeket legkorábban az amerikai antropológusok alkalmazták a megfi
gyelés és elemzés új módszereként. Mindennek következményeként egy új tu
dományág, a vizuális antropológia megerősödésének és rohamos előretörésé
nek lehettek tanúi a kultúrakutató tudományágak művelői. 5 

A nemzetközi szakirodalom három különféle, alapvető célját, szerepét kü
lönbözteti meg a videofelvételnek, a néprajzi és antropológiai filmnek: 1) a 
videó etnográfiai jegyzettömbként való alkalmazása, 2) a film mint egy ese
mény vizuális leírása, ábrázolása, 3) a filmnek bizonyos összefüggések feltárá
sára, megvitatására való felhasználása.6 



A néprajzi és antropológiai filmezés hazai és nemzetközi történetében a 
néptánc és népszokás mozgóképes rögzítése a legkorábbi időktől fogva nagy 
fontosságú.7 A téma központi jelentőségét mutatja, hogy Hogyan filmezünk 
rítusi-szokást? címmel 1987-ben Budapesten rendeztek nemzetközi szeminá
riumot.8 

A szokások, rítusok filmen való dokumentálása különösen látványos dolog. 
A rítusok filmezéskor maga a rítus - azáltal, hogy többé-kevésbé meghatáro
zott dramaturgiája van - meghatározza a film tartalmát és szerkezetét. A ka
mera alkalmazkodik az események menetéhez, követi azokat, részükké válik. 
A rítusok dokumentálásának problémája ugyanakkor abban áll, hogy a szoká
sok és rítusok rendkívül komplexek, sokrétűek, gyakran bonyolult szimbólum
rendszerük van, s ezáltal nehezen leírhatók. Ezért fontos interjúk segítségével 
a szokás és a rituális szervezettség hátterét feltárnunk és megvizsgálnunk, ami
kor az ünnepet videóval dokumentáljuk.9 

A következőkben arra vállalkozunk, hogy - a Szegedi Tudományegyetem 
Néprajzi és kulturális Antropológiai Tanszékén készített saját felvételeink, 
filmjeink tapasztalatai alapján - sorra vegyük, hogy a vallási és világi jellegű 
szokások és rítusok videózása és feldolgozása során mely, a hazai és nemzet
közi szakirodalom által egyaránt tárgyalt gyakorlati-módszertani kérdésekkel 
kellett szembenéznünk. E szempontok többsége bármilyen néprajzi, antropo
lógiai vagy szociológiai téma tudományos igényű filmezésekor fontos. Célunk 
az, hogy az általános problémafölvctések során, illetve azokon túl elsősorban 
a szokások és rítusok filmezésénél tapasztalható speciális vonásokat emeljük ki. 

A tanszékünkön folyó kutatások videofilmcs dokumentálásának technikai 
lehetősége az 1990-es évek közepétől áll rendelkezésünkre, amikor egy Pana
sonic MS4 típusú videokamerát 1 0 sikerült vásárolnunk. A kamera használatá
hoz és a tudományos igényű néprajzi-antropológiai dokumentumfilm megva
lósításához természetesen elengedhetetlen volt egy megalapozott szakmai is
meretanyag elsajátítása is. 1 1 Felvételeinket mindvégig ezzel az egyetlen kame
rával forgattuk. 

Több témában terjedelmes anyag áll a vizsgálat rendelkezésére. A z archi
vált nyersanyagok mellett a rítusok témájában két néprajzi filmet elkészítet
tünk1 2, keltőn pedig jelenleg dolgozunk 1 3 . A jelen tanulmányban megfogalma
zott elméleti-módszertani szempontokhoz csupán az Új lehetőségek a néprajz
kutatásban címmel Zentán megrendezett XI I I . néprajzi tanácskozáson is be
mutatott/4 hajtástól az újborig című filmünk forgatásának tanulságait idézzük. 

F I L M ÉS T E R E P M U N K A 

Minden felvételhez az elsődleges és alapvető módszertani megfontolásunk 
az volt, hogy a filmezendő témát a terepen, az esemény történésével cgyidó-
ben, a maga valóságában rögzítsük. E szempontot az elmúlt évtizedek antro
pológiai filmes gyakorlata természetesnek tekinti. Nem volt ez mindig így. 
Csaknem négy évtizeddel ezelőtt készítette a Magyar Filmgyártó Vállalat a 
panyolai farsangi játékokat bemutató filmjét. Ujváry Zoltán, a vállalkozás 
néprajzi szakértője a hely és idő hitelességével kapcsolatban leírja, hogy: „ A 



törekvés az volt, hogy a lehető legteljesebb hűséggel és hitelességgel mutassák 
be a szokásokat." A z egyes jeleneteket a helyszínen, a „szokás funkcionálásá
nak helyén", de nem a „funkcionálás" folyamata közben rögzítették. 1 4 Ezzel 
az eljárással a még élő szokások, rítusok vizuális dokumentálása esetében - a 
néprajzi és antropológiai filmezés korszerű elveit szem előtt tartva - nem ért
hetünk egyet. Más a helyzet az ún. rekonstrukció esetében, amikor egy már a 
gyakorlatban nem élő szokást „rendez meg", valóságosként láttat a filmkészí
tő. Ez esetben az etika azt kívánja, hogy a filmben elhangozzék, hogy amit a 
néző lát, már csupán rekonstrukció. 1 5 

A terepmunkák során, amikor videóztunk, nem csupán filmen kívántuk 
bemutatni a vizsgált rítust, ünnepet. Kutatásunknak csupán egyik módszere 
volt az adott esemény, jelenség vizuális feldolgozása. Témáink mindegyikéből 
írásos tanulmány is született. Ugyanakkor igaz az is, hogy a videoszalagon is 
dokumentált témakutatások nem mindegyikénél filmeztünk azzal a céllal, 
hogy a nyersanyagból majd néprajzi vagy antropológiai filmet készítsünk. Ter
mészetesen a filmkészítés szándékával forgatott nyersanyagok is betöltöttek 
ugyanilyen szerepet a témák írásbeli feldolgozásánál. 

A néprajzi-antropológiai filmezés tehát kutatási módszerként fogható föl, 
hiszen a filmkészítés minden fázisában kutatás is történik, s ezt a tényt tudatos 
módszerként lehet alkalmazni. A filmes használja a néprajzi és antropológiai 
terepmunka módszertani ismereteit, ugyanakkor a filmkészítés során előfor
duló szituációkból, valamint a filmelemzésből újabb kutatásmódszertani ta
nulságokat, összefüggéseket bont ki . 1 6 Vagy ahogyan A . Gergely András fo
galmaz: . , . . . a film az antropológiai terepmunka-eszközök közé is korszakosán 
beépült, s nem véletlenül csábítja azokat, akik a sűrű leírás módszerét és szem
léletmódját mint antropológiai metodológiát követik, képíróként." 1 7 

Egy néprajzi film készítésekor a gondos, módszeres előtanulmányok elen
gedhetetlenül fontosak. A filmkészítőnek a téma minden aspektusát, így a vi
zuálisan nem megismerhető! is fel kell tárnia, hogy pontosan megértse a fil
mezendő esemény beágyazottságát a kultúra egészébe. 1 8 Ezért is fontos az in
tenzív terepmunkának már az első fázisában, hogy a filmezendő téma cselekvő 
személyeivel, a szereplőkkel kapcsolatokat építsen ki a kutató, számukra saját 
tudományos céljait közölje, s az így kialakuló kommunikációs szituációban 
létrejöjjön a filmes munka során szükséges közeli viszony az adatközlő-sze
replő és a filmkészítő-kutató között. 1 9 

A kutató számára mindig probléma, feladat, hogy a kultúra értelmezése 
során az intenzív terepmunka tapasztalatait hogyan alakítsa át szöveggé, le
írássá, a kutatott jelenség megértését hogyan fordítsa le a tudomány nyelvére. 
A vizsgált valóság tudományos diskurzussá alakítása a filmkészítésben egy más 
idősíkban történik, mint az írott publikáció esetében. Míg egy szöveg megírá
sakor az etnográfus a terepről visszavonul, addig a filmezés a helyszínen zajlik. 
A forgatást megelőző alapos terepkutatás, gyűjtőmunka eredményeként a ku
tató elkészíti a forgatási tervet, amely a film tartalmi szálát, az esemény részei
nek egymásutániságát foglalja magában. így az események rögzítésekor a ku
tatott jelenség, a kutatott emberek ismerősek a kutató számára. Forgatáskor 



természetesen a korábban tanulmányozott események nem ismétlik magukat 
pontról pontra ugyanúgy, de eltérések csak az apró részletekben vannak. A 
hosszas előtanulmányokkal készített film már a terepen megszületik. Vágás
kor, a technikai problémákból és a lefilmezett jelenség dinamikájából követ
kezően, az exponált filmanyagnak csak egy része használható fel. Á m a vágás 
célja nem lehet a hatáskeltés. A film nyelvének nyelvtana is megszerkesztett
séget kivan. írásban az egyes mondatokat más mondatokkal kell értelmes 
összefüggés alapján összekötni. E szellemi folyamat a filmkészítéskor már a 
terepen bekövetkezik, később ugyanis a nem rögzített, hiányzó mondatok a 
kész film cselekményében törést okoznak. 2 0 A vizuális kommunikáció egyik 
legfőbb sajátossága a tempó, a vágás, a filmképtöredékckből épülő képi szer
kezet, vagyis a képmondat. 2 1 

A legalaposabb előzetes terepismereteink a Lendva-vidéki szőlő- és bor-
ünnepek filmezésekor voltak. A témát több éven keresztül kutattuk, vizsgála
taink eredményeit önálló kötetben publikáltuk.2 2 Filmünk nem az éves összes 
rítust és ünnepet dolgozza fel, csupán kettőt: a gazdasági évet nyitó Szent 
György-napi vesszóvágást, és a záróalkalmat, a must borrá válását jelképező 
Márton-napi borkcresztelést. 2 3 Mindkét szokás felvételekor már jól ismertük 
a szereplőket és az események menetét egyaránt, hiszen a korábbi években 
kamera nélkül, csupán fényképezőgéppel, részt vevő megfigyelőkként jelen 
voltunk, s számos interjút is készítettünk a rítus résztvevőivel, kitalálóival. A 
Márton-napi borkercsztclés rítusát 1998-ban csaknem egy héten át, különböző 
helyszíneken videóztuk. A filmben a képileg is legjobbnak ítélt, valamint a 
rítus lényegét is legteljesebben kifejező Dobronak-hcgyi képsorokat használ
tuk fel. A terepmunkán a szőlőhegyről készített totálok, a Dobronaki-hegyen 
1998-ban állított Szent Orbán szőlővédőszent szobrának képei, valamint a 
présházak és pincebelsők képsorai, beállításai mint vágóképek kaptak helyet 
a filmben. A filmezett szokások és rítusok - amelyek e határon túli magyar 
vidék szokásrendjében az 1990-cs évek közepétől átvétel eredményeképpen 
jelentek meg - bevezetésének, működésének körülményeit, közösségi identi
tásformáló szerepét a szokásban részt vevő adatközlőkkel készített interjúk 
részleteivel értelmezzük filmünkben.24 

A leírtakból érzékelhető, hogy a felsorolt témák vizuális rögzítését, filmes 
feldolgozását a szakirodalomban való elmélyült ismeretszerzés, a komplex kul
túrakutatás során alkalmazott résztvevő megfigyelés és interjúkészítés, az 
adatközlőkkel való eredményes cgyüttmunkálkodás, a bizalmon alapuló part
nerviszony megalapozása előzte meg. A z előmunkálatokban, az információ
szerzésben több ízben is fontos módszerként tudtuk alkalmazni a fotónak mint 
vizuális forráscsoportnak a használatát.25 

A filmezés munkafázisában minden esetben csupán egyetlen kamerával 
volt lehetőségünk dolgozni. Ilyen esetben a dokumentált folyamat vonalát 
szükségszerűen meg kell szakítanunk, de úgy, hogy a folyamat később a vágó
asztalon törés nélkül haladjon. A kamera minden be- és kikapcsolása egy-egy 
vágást jelent; s ez legalább annyira befolyásolja a végső filmproduktumot, mint 
a nyersanyag vágása a stúdióban. Ezért fontos már a nyersanyag rögzítésekor, 



hogy legyünk tudatosan clőrelálóak, vagyis „vágásra" dolgozzunk, helyesen vá
lasszuk meg a képkivágást, a képeknél felváltva alkalmazzuk a közelit, illetve 
a totált, ügyeljünk a kamerapozíciók változtatására, vagyis tudjuk, hogy mit, 
miért, hogyan és milyen hosszan veszünk fe l . 2 6 E módszertani megfontoláso
kat munkánk során fokozott súllyal kellett szem előtt tartanunk. 

O B J E K T I V I T Á S ÉS S Z U B J E K T I V I T Á S - V A L Ó S Á G Á B R Á Z O L Á S 
A F I L M B E N 

A kamera csak a valóság egy kis szeletét képes megragadni. Természetesen 
a kamerát kezelő személytől függ az, hogy mit érzékel, mit tart fontosnak meg
örökíteni. 2 7 Lényeges szempont ugyanakkor az is, hogy a kamera jelenléte mi
képpen befolyásolhatja a filmkészítők és a fiimezeitek viszonyát, valamint a 
filmkészítés munkafolyamatát. Korábbi vélekedések szerint a valóságábrázolás 
legsikeresebb, legautentikusabb módja az, hogy a kutató - lehetőleg rejtve, 
minél kisebb feltűnést keltve - felállít egy kamerát és filmezi az eseményeket. 
Ezzel szemben Manfréd Krüger, az I W F 2 8 etnológiai operatőre, számos etno
lógiai film készítője, saját módszerének kialakításakor abból indult ki, hogy a 
kamera jelenlétét a filmezendő közösség tagjai előtt világossá kell tenni, vagyis 
a kutatónak a kamerával mindig az események közelében kell lennie, eseten
ként akár a történésekben részt is vehet vele. A „résztvevő kamera" alkalmas 
arra, hogy az eseményeket minden különösebb befolyásolás, behatás nélkül 
tudja dokumentálni. Ha az események saját dinamikája meghatározó tud len
ni, akkor nagy az esély arra, hogy a kameráról a szereplők megfeledkeznek. A 
kamera egyrészt az eseménynél jelen levő néző szemszögéből képes rögzíteni 
az eseményeket, másrészt megkísérli kielégíteni a későbbi publikum kíváncsi
ságát is, úgy, hogy a néző előtt egyébként rejtve maradó részleteket láthatóvá 
teszi. Mindehhez elengedhetetlen a filmes és a szereplők közötti - a terep
munka korábbi szakaszában megalapozott - jó viszony, együttműködés, mely 
biztosítja, hogy a filmkészítő szabadon dolgozhasson. 2 9 Hasonlóan fogalmaz 
Boglár Lajos: „ . . . meg kell találnunk a helyünket az adott közösség emberei 
között, hogy a nem privilegizált kameránkkal rögzítsük tevékenységüket és 
szavaikat. Ha ez a kapcsolat interaktívvá válik, akkor megteremtettük a lehe
tőségét annak, hogy való és igaz audiovizuális antropológiát műveljünk." 3 0 

Beate Engelbrecht vélekedése szerint a filmnek sajátos nyelve van, amely 
hangsúlyoz, közel hoz, eltávolít, megerősít, semlegesít, azaz kizárja az objektív 
bemutatás lehetőségét. Ebből fakadóan a film csakis a valóság szubjektív áb
rázolására képes. A film egyedi eseményeket, variációkat, szituáció-függő pil
lanatokat rögzít. Mindezt a vizuálils antropológia képviselői hosszú ideje 
hangsúlyozzák.31 Hasonlóképpen hangsúlyozza A . Gergely András is, hogy: 
„ A filmbeszédmódban komoly hangsúlyt kap a tudatosan, kifejező eszközként 
vállalt szubjektivitás." Hozzáteszi azonban: „ A filmkészítő okvetlenül köteles 
három objektivációt tudomásul venni: a beszélőt, a megnyilatkozást és a hall
gatót, avagy a filmkészítő, a szereplő és a befogadó nézőpontját." 3 2 Hogy ez a 
hármas viszonyrendszer mennyire sokrétű és egymást meghatározó jellegű, jól 
érzékelteti Fürcdi Zoltán, amikor saját kutatói szerepének és az elkészült 



filmalkotásnak a hatásairól ír: „Meg kell jegyeznem, hogy nemcsak a film be
folyásolta a szöveget és rajta keresztül a rítust, hanem a csoportban való pusz
ta jelenlétem is. Vagyis munkám során, évek alatt részvevő megfigyelőként 
magam is a közösség részvevő megfigyelőjévé lettem, tehát - jelenlétem és 
elkészült filmem révén - a rítus aktív alakítójává is ." 3 3 Ez megegyezik a Tord 
Larscn által kifejtett nézettel, miszerint a megismerő szerepe nem kizárólag 
passzív, a megfigyelő nemcsak elemzője, hanem teremtője is annak a realitás
nak, amit megérteni igyekszik. 3 4 Mindez joggal veti fel a vizuális antropológiá
ban gyakran használt reflexivitás fogalmát, vagyis a kutatás során a kutató kri
tikai önelemzésének folyamatát. 3 5 

A F I L M U T Ó M U N K Á L A T A I : A F E L V É T E L E K E L E M Z É S E 
ÉS A V Á G Á S 

Munkánk során igyekeztünk azt a módszert követni, hogy a forgatás után 
a lehető legrövidebb időn belül visszanézzük a felvételeket és elvégezzük a 
nyersanyag elemzését, vágásra való előkészítését. A Hajtástól az újborig film 
Szent György-napi felvételeit 1998 áprilisának végén, a Márton-napi képeket 
pedig 1998 novemberének közepén készítettük. A feldolgozás gyorsaságát mu
tatja, hogy a film végleges vágásával 1998 szilveszterének éjszakáján készül
tünk cl. 

A z anyagfeldolgozás folyamatában is mindvégig tudatában kell lennünk a 
szubjektivitásnak, ami a végső filmprodukció létrejöttében is fontos szerepet 
játszik. A z elemzésnél mind a hanganyag, mind pedig a képi anyag részletes 
áttekintését el kell végezni, ki kell választanunk a film szempontjából felhasz
nálható beállításokat, interjúkat. Ennek alapján készítjük cl első lépésben a 
nyersvágást, amiből aztán további finomításokkal a képek, az eredeti hang és 
az interjúk megszerkesztésével jutunk cl a film végleges formájához. A vágás 
tehát nem más, mint egy történet megalkotása, megszerkesztése. Egy szokás, 
illetve rítusfilm elkészítésekor ennek módját gyakran a rögzített események 
tartalmi szála már maga meghatározza. A vágás eredményeként megszülető 
film a különböző információs csatornák által (kép, eredeti hang, kommentár, 
felirat) képes a dokumentált események összefüggés-rendszerének és kontex
tusának ábrázolására.36 

A tudományos dokumentumfilm elemzésének legfontosabb technikái: a 
film cselekményének tematikus egységeit kronologikus sorrendben rögzítő 
szekvencia-jegyzőkönyv, valamint az egyes beállítások részletes elemzésére al
kalmas beállítás-jegyzőkönyv elkészítése. Tanulmányunk mellékleteként a Haj
tástól az újborig című filmünk elemzésével szemléltetjük ezt az eljárást.3 7 



M E L L É K L E T 

Filmelemzés 

A hajtástól az újborig 
Mód László és Simon András filmje (1999) 

Szekvencia-jegyzőkönyv 

szekvencia idő ta r ta lmi leírás 

1 00 :00 :00 Л Lendva-hegy mint szőlőtermő táj bemutatása: szőlőhegyi látkép, 
szőlőparcellák, présházak, pincék, pincebelsők. A szőlő- és 
borgazdálkodás helyi jellemzőit Horvát László borosgazda mond ja el 
(kívülről irányított monológ). 

2 00 :02 :49 Л D o b r o n a k - h e g y bemutatása: szőlőhegyi táj, épületek, Szent Orbán 
szobra. A szőlőtermő körzetet T o p l a k Ernő szőlősgazda mula t ja be 
(kívülről irányított monológ). 

3 00 :05 :18 A Lendva-hegyi Szent György-napi szőlővessző-vágás rítusának 
bevezetéséről és gyakorlatáról beszél Bíró Jószef borosgazda (kívülről 
irányított monológ). 

4 00:06:35 1998 . április 24 . - Szent György napja: két szőlővesszőt levágnak a 
gazdák a hegyen. 

5 00 :07:47 1998. április 26.: Ünnepi felvonulás Csente fa luban, a legidősebb 
szőlősgazda viszi a m e n e t b e n a díszes könyvet, amibe a levágott 
vesszőket berajzolták. 

6 00 :09 :39 A csen lei Szőlőtermelők Egyesületének elnöke ünnepi beszédet m o n d 
a faluház előtt. 

7 00:11:44 Kötetlen borkóstolás, a gazdák a könyvet lapozgatják. 

8 00 :12 :10 Márton-napi újbor-ünnep 1998 novemberében D o b r o n a k o n . A tréfás 
muslkeresztelést végző csoport ( a Szent Márton püspököt és a 
ministránsokat alakító szereplők) a t e m p l o m előtt gyülekezik, a valódi 
plébános megáldja őket és az új bort . 

9 00 :14 :30 A csoport megérkezik az első szőlőhegyi pincéhez. A borkirálynő 
köszönti az egybegyűlteket, majd „Márton püspök" a zavaros mustot 
megkeresztel i , vagyis tiszta borrá avatja (miseparafrázis). 

10 00 :17 :32 A must keresztelés elvégzése egy másik pincénél. Egy hordó csapra ütése 
és koccintás az új borra l . 

11 0 0 : 2 2 : 5 2 -
00:23:19 

A f i lm záróképei: zenekar , m a j d szőlőhegyi látkép. A képeken 
fel i ratozva szerepel a filmkészítők és a támogatók neve. 



A 10. számú szekvencia beállításainak jegyzőkönyve 

Képtárt omány hangtartomány 

szám idő időtartam tartalmi leírás beállítások 
nagysága, 

kamera mozgás 

hang 

1 (75) 00:17:32 22 sec Л „mártonozó" csoport a 
zenészekkel gyalogol a 
szőlőhegyre fel. 

FT; T Z O-Ton: 
atmoszféra ( = 
természetes 
háttérzaj) zene 

2 ( 7 6 ) 00:17:54 5 sec Л mustkeresztcléshez 
előkészített „oltár" 
feszülettel, borral, szótővel, 
gyümölccsel. 

К O-Ton: 
atmoszféra, zene 

3 (77) 00:17:59 49 sec A csoport megérkezik a 
borospince elé. 

FT; (FK; K ) 
SB 

O-Ton: 
atmoszféra, zene 

4 ( 7 8 ) 00:18:48 17 sec A megkeresztelendő mustot 
szimbolizáló gazda kezében 
egy boroskancsóval térdre 
ereszkedik, vagyis elfoglalja 
„büntető helyét" a püspök 
előtt. 

F T O-Ton: 
atmoszféra, zene 

5 ( 7 9 ) 00:19:05 34 sec A püspök megkezdi a 
mustkeresztclés szertartásit. 

К SB; SJ O-Ton: beszéd: 
A püspök 
prédikál. 

6 (80) 00:19:39 1 min 2 sec A püspök elvégzi a 
keresztclési szertartást. A 
borosgazda feláll. Közös 
ima a „hívekkel", vagyis a 
közönséggel. 

FK; К Z O-Ton: beszéd, 
párbeszéd 
A püspök 
beszél, közös 
ima. 

7 ( 8 1 ) 00:20:41 6 sec Oltárrészlct: borral teli 
pohár(vágókép) 

N K O-Ton: 
párbeszéd 
Közös ima. 

8 ( 8 2 ) 0:20:47 4 sec Hordórészlet (vágókép) К O-Ton: 
párbeszéd 
Közös ima. 

9 (83) 00:20:51 6 sec A szertartást szemlélő 
közönség 

F T SJ O-Ton: 
párbeszéd 
közös ima. 

10 (84) 00:20:57 29 sec A püspök és a közönség 
közös imája. 

К SJ O-Ton: 
párbeszéd 
közös ima. 

11 (85) 0:21:26 20 sec A püspök és a 
megkereszteli 

FK O-Ton: beszéd 
Püspök beszéde. 

12 (86) 00:21:46 14 sec A püspök szimbolikusan 
csapra ver egy hordó újbort. 

FK; К Z O-Ton: 
atmoszféra, zene, 
párbeszéd 
A püspök és a 
gazda 
párbeszéde. 

13 (87) 00:22:00 6 sec Poharakat töltenek teli 
újborral a hordóból. 

K; N K Z O-Ton: zene, 
énekszó 

14 (88) 00:22:06 7 sec Közönségkép K; F T Z O-Ton: zene, 
énekszó 

15 (89) 00:22:13 15 sec A hordó csapján folyik a 
fehérbor a poharakba. 

NIC FK Z O-Ton: zene, 
énekszó 

16 (90) 00:22:28 14 sec A püspök a jelenlevők 
egészségére emeli az 
újborral teli poharat. 

К O-Ton: zene, be
széd. Püspök: 
„Mindannyiunk 
egészségére!" 

17 (91) 00:22:42 10 sec A perselycs adományt gyújt 
a közönségtói 

К; F T O-Ton: zene, 
atmoszféra 



R Ö V I D Í T É S E K 

Beállítások nagysága: N K - nagyközeli v. premier plán 
К - közeli v. kisszekond 
FK - félközeli v. amerikai v. nagyszekond 
FT - feltotál v. kistotál 
T - totál v. nagytotál 
Kameramozgások: 
SJ - svenk jobbra 
SB - svenk balra 
Z - zoom v. vario 

Hang: O-Ton - Original-Ton (eredeti hang) 
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