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Ha valamivel büszkélkedhet ma
napság Kecskemét, a megyei 
könyvtárával megteheti. Ma is 
ugyanolyan szép, erdekes progra
mokat nyújt, mint a kezdetben, sok
tízezer látogató megfordult benne.

Ramháb M ária, a Katona Jó
zsef Könyvtár igazgatója orszá
gos hírnevet szerzett, s most 
munkásságának elism eréséül a 
m egyei közgyűlés elnöke, dr. 
Balogh László főtanácsosi cím 
mel tüntette ki. Az ünnepségen  
term észetesen szó esett a könyv
tár elm últ évi m unkájának érté
keléséről is, am elynek örömteli 
„adata“, hogy az olvasók száma 
tovább növekedett.

szerzetestanár

KINEVEZÉS
12. oldal

Kecskeméti közéleti és családi lap
VI. évfolyam 1. szám. 2003. január

Dr. Csatári Bálint, az 
MTA kecskeméti intézeté
nek igazgatója Kecskemét 
Felsőoktatásáért és Tudo
mányos Életéért Díjat,
Fuxreiter András ásvány

muzeológus és 
Homk Béla nyugalmazott 

népművelő Kecskemét 
Közművelődéséért Díjat,

Kamgics Mátyás pedagó
gus, a KRC ügyvezetője és 
Novomeszky István, a 

KI É vívószakosztályának 
vezetője, Kecskemét Sport
jáért Díjat vett át a közgyű
lés legutóbbi ülésén. Akitün-
tetetteknek gratulálunk. Fuxreiter András, dr. Csatáry Bálint, Horák Béla, Karagics Mátyás, Novomeszky István

Alföldy Róbert nem csak színészi tehetségével és figyelemre méltó rendezői munkásságával robbant be 
a művészet világába, de legalább akkora sikert aratott Budapesten festményeivel is. Minderről meggyő
ződhetnek az érdeklődők, akik felkeresik a „Nekem 8“ teázót, a kecskeméti református templom mögött. 
A hangulatos vendéglátó hely bemutatkozó rendezvényének megnyitóján Alföldy Albert kulturtanácsos, 
a megyei közgyűlés alelnöke vállalta a tárlatvezetést, s mint azt felvételünk tanúsítja, jó csapatot alkotnak 
a kávézó tulajdonosaival: Straub Diánával és Szabadi Szabolccsal együtt. A kecskeméti közönségnek vi
szont „nem nyóc“, hogy az ígéretes megnyitó után a folytatás ugyanilyen színvonalú lesz-e?

Munkásságuk elismeréseképpen

Egy művészetpártoló hely IPARKODAS
Befektető jelentkezett a Kecske

m éti Ipari Park hasznosítására . 
Pontosabban arra a tíz hektárra, 
ami az eddigi hasznosítás és a Cora 
áruháznak eladott rész után még 
maradt a területből. A kecskeméti 
székhelyű Bertrans Rt ötven évre 
bérbe venné ezt a tíz hektárt, hogy 
aztán ötven évnyi fejlesztés után az 
övé legyen, hacsak közben az. ön- 
korm ányzat el nem adja, de ekkor, 
persze, a társaságnak elővásárlási 
joga lenne rá.

Ezt a m aradék területet az önkor
mányzat m ár régóta szeretné elad
ni, de eddigelé ez nem sikerült. A 
tíz hektár éppen csak megüti az 
ipari parkokra vonatkozó területi 
e lő írások alsó határát, nincs is 
olyan nagyon jó  helyen - m int azt a 
polgárm ester és néhány képviselő, 
nyilván kedvcsinálónak, többször 
el is mondta a bérbe adásról folyó 
közgyűlési v itában  -, úgyhogy 
örülni kéne a hirtelen támadt ér
deklődésnek. De hátha mégse kéne 
örülni, mert lehet, hogy nem is 
olyan jó  ez az ajánlat.

A hosszú vitának körülbelül ez 
volt a két lényegi, egymás mellett 
húzott vezérfonala. Az egyik fona
lat (örüljünk) a polgárm ester húzta 
derekasan, a m ásikát (ne örüljünk) 
az ellenzéki képviselők. Jól látszott 
a két fél teljesen eltérő alapállása. 
M ivel a várost nem a szocialista
szabaddem okrata  képv iselők  
„m űködtetik44, jobban ráérnék, és 
kényelm esen akarnak minden dön
tést megrágni. Fúrton-fúrt csak pá
lyáztatnának. A másik oldalon v i
szont nincs idő, kell a pénz most 
rögtön, de legalábbis minél ham a
rabb. (Szécsi Gábor el is ismerte, 
hogy jó  volna dönteni még a költ
ségvetési vita előtt.) A fídeszes 
képviselők ezért nem igen vitáz
nak, csak szavaznak, m int ezúttal 
is. A szocialista javaslatra, m isze
rint írjon ki a közgyűlés inkább pá
lyázatot, hogy más befektetők is ér
tesüljenek a bérbe vétel lehetőségé
ről, meg sem rezdültek.

Az ajanlat végül 32 igennel elfo
gadtatott. Kissé hom ályban m arad
tak ugyan a részletek, ae ezekre bi
zonyara fény derül, ha a polgár- 
m ester a közgyűlési felhatalmazás 
alap ján  a lá írásra  előkész íti a 
Bertrans Rt-vel kötendő hasznosí
tási szerződést. Várható tehát egy 
újabb vita, egymás melletti elbe
széléssel. - m -

Hogyaszongyah ogy. ..
Olvasgatom a Kecskemét Megyei 

Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
(röviden: KMJV PH) köztisztviselői 
2003. évi teljesítménykövetelménye
inek alapját képező kiemelt célok 
meghatározása és a 2002. évi telje
sítménykövetelmények értékelése 
című előterjesztést Amikor először 
olvastam, pontosabban amikor már 
ötödszörre, és elhatároztam, hogy 
akkor írok is róla, azt gondoltam, 
átfogalmazom ezt a címet De nem 
bírom. Nem is erőlködöm külön
ben, mert úgyse azt akarom megír
ni, hogy milyen bikkfanyelven van 
ez megfogalmazva. De ha azt akar
nám, akkor pláne nem kéne átfo
galmazni, hadd lássa a Kedves Ol
vasó, milyen bikkfanyelven van ez 
megfogalmazva.

Na, szóval, írásom témáját lásd 
fent, mert én még egyszer le nem 
pötyögtetem ezen a fránya szöveg- 
szerkesztőn. Tulajdonképpen azt 
akarom a fenti témával kapcsolat
ban kifejteni, hogy mennyire meg 
vagyok lepődve. Találtam ugyanis 
az „alapot képező kiemelt célok“

között három olyat, amikről eddig 
azt hittem, nem célok, hanem egy
szerűen csak így működik az önkor
mányzat Mert ha nem, akkor vagy 
én vagyok félretájékozódva (nem le
hetetlen, elismerem) vagy a KMJV  
PH.

Idézem akkor. Szó szerint, mert itt 
most fontos a pontosság. Aszongya:

„ Törekedni kell a Közgyűlés és bi
zottságai döntéseinek megalapozott, 
szükség szerint döntési alternatívá
kat is tartalmazó előkészítésére, a 
jogszabályi előírásoknak való meg
felelés biztosítására, a hatékony és 
időben történő végrehajtásra. “ Hát 
ez most mit akar jelenteni? Az elő
készítések nem megalapozottak, 
nem tartalmaznak alternatívákat, 
nem felelnek meg a jogszabályok
nak, a döntéseket pedig nem időben 
és hatékonyan hajtják végre?IA fe 
nébe, nem csodálom, hogy a köz- 
igazgatási hivatalokat már megint 
át akarják szervezni

De folytatom: „Biztosítani kell az 
önkormányzati illetve államigazga
tási tevékenység ellátása során a

jogszabályok betartását és 
betartatását “ Továbbá: „Az ügyin
tézés során szakszerűen és hatéko
nyan, az ügyfél érdekeit szem előtt 
tartva kell eljárni “

Ez utóbbi „alapot képező kiemelt 
célt“ olvasva majdnem meghason- 
lottanu Mint ügyfél, sejtettem oly
kor, hogy nem mindig az én érdeke
imet szem előtt tartva járnak el, meg 
nem is mindig szakszerűen és haté
konyan, de hogy ezí írásban el is 
merjék ismerni, azt nem gondoltam 
volna. Pláne, hogy minőségirányí
tási rendszer is működik a KMJV  
PH-ban, ami szerint ilyesmiről már 
álmodni sem szabad, nemhogy így 
működni

Nem akarom bántani a KMJV  
PH munkatársait Im i kellett vala
mit, tudom én, így megy ez néha egy 
hivatalban. Csak ne nagyon muto
gassák ezt a szép nevű előterjesztést 
(immár határozatot) ügyfeleknek.

Ja, a 2002. évi értékelést nem ta
láltam az anyagban. Csak annyit, 
hogy a közgyűlés elfogadja a jegyző 
részére előírt teljesítmény-követel
mények végrehajtását értékelő tájé
koztatást. Ezt, bevallom, szintén 
nem találtam, de biztosan jó l elő 
volt készítve M. A.

Fogathajtó vb Kecskeméten?

Az 1978-as kecskeméti világbajnokság megnyitója

Ismét fogathajtó világ- 
bajnokság helyszíne lehet 
Kecskemét. A Bács-Kis- 
kun Megyei Közgyűlés 
legutóbbi ülésén egyhan
gúlag támogatta, hogy a 
megye Kecskeméttel kö
zösen pályázzon a jövő 
évi világverseny megren
dezésére, amennyiben Ka
posvár visszalépne. Kecs
keméten 1978-van volt 
négyesfogat-, 1999-ben 
pedig kettesfogathajtó vb.
Mindkettő öregbítette a me
gye és a város hírnevét, s a helybéliek is jó emlé
kezetükben őrzik a rendezvényeket. A jövő évi 
versengés rendezésének jogát a Magyar Lovas 
Szövetség pályázatán eredetileg Kaposvár nyer
te, de úgy tűnik, a dunántúli város visszalép. Ez 
esetben jó esély van rá, hogy újra Bács-Kiskun 
és Kecskemét legyen a házigazdája a nemzetkö
zi lovassport eme rangos eseményének.

A megyei közgyűlés napirendjén további húsz 
előterjesztés szerepelt. Egyebek mellett a képvi
selők elfogadták a Cifiapalota homlokzatának 
helyreállításával kapcsolatos előterjesztést, és

döntöttek több, megyei intézményt érintő kér
désben is. A közgyűlési határozat szerint a me
gye bekapcsolódik az uniós csatlakozást népsze
rűsítő kormányzati programokba és médiakam
pányba. A rendelkezésre álló központi forrásból 
Bács-Kiskun kilenc millió forintot nyerhet, 
amelyhez a közgyűlés további kilenc milliót sza
vazott meg az önkonnányzat saját költségvetésé
ből. Az április 12-i népszavazás sikere érdekében 
szervezett rendezvénysorozat azt célozza, hogy a 
polgárok tájékozottan és felelősen szavazhassa
nak a csatlakozásról. m.



Mindentudogatás
egyeteme

Ez az! Végre! Valami jó, ami a televízióból jön! Ami a rendszerxáltás 
óta csetlő-botló magyar televíziózást a helyes útra viheti! Ha ennyire ki
törő örömmel nem is, de lelkesedéssel fogadtam a ,, Mindentudás 
Egyeteme “ című előadássorozat beharangozó reklámját. Azonnal el is 
határoztam, hogy „beiratkozom “. Annál is inkább, mert még emlékszem 
a két elemit is alig kijárt nagyanyámra, aki — miután egyházi gimnáziu
mi érettségi után zofort nem vettek fel a nyomorult kommunisták - két- 
ségbeesétten motyogta: Babukám, a zeggyetem, a zeggyetem! S bár, a 
fentebb említett káderlapi folt okán a ,,mindentudást“ emlegetni szá
momra kissé zsenánt, emlékeimben az csak villant fel: Isten szeme min
dent lát... S ez is, mint a léniák, vagyis vonalzók iskolai eltulajdonításá
nak tilalmát hirdető egykori szlogen. Mindent tudni?! Nem lesz ez egy 
kicsit kockázatos vállalás? Nem ezen buktunk-e a Paradicsomban akko
rát, mint Rottenbiller, anno?

Kár volt az aggodalom, emlékeimben nem kellett sokáig kutatnom a 
szépemlékű (s így utólag, nekem legyen mondva, milyen haszontalan!) 
TIT előadásokig, hogy képben legy’ek. A Gólyavári estéken Szentágothay 
professzor próbálta bevilágítani a sötét agyakat a lucidus agy működésé
ről, s lám mire ment vele?! Eszement ennek az országnak fele jobbra-bal- 
ra, negyedének meg annyira telik, hogy erős koncentrálással alá tudja ír
ni a nevét, hogy aztán jajgatva keressen jogorvoslatot arra, amit szente
sített kézjegyével. De hát a rendszerváltás óta eltelt idő legveretesebb 
mondata aranyszájú Simicskától: mindenkinek demokratikus joga hülyé
nek lenni. Hallgatunk is rá...

Amíg a lelkesedésemből telt jártam  az órákra. Aztán szép lassan kikop
tam, mint a jó  egyetemi polgárok szoktak, ha az előadó, bár nagy tudósa 
szakterületének, de nem briliáns előadó, vagy a demonstrációs kép rend
re mást mutat, mint aminek fe l kellene tűnnie... Aztán a legolvasottabb 
napilap előzetesét átfutva se lett kedvem a sugárzási időpontokat megje
gyezni. Attól meg végképp snassz lett az egész, ahogy a valahonnan 
médiákokba tévedt szöszi szőke kínlódott az alannyal-állítmánnyal, s 
amikor aztán bekövetkezett az azonnali kérdések ideje...! Brrr! Azok az
tán a bátor mindentudók! A mindenhez hozzászólók! Elegem volt ezekből 
is, még a nagyobbik átkosban...

S bár ha hajnali négykor a Duna tévén elkaptam az egykori kultuszmi
nisztert, becsszó, nem szörföltem tovább, hadd folyjék belém a tudás, én 
nem állok ellent. így megtudhattam, hogy bár jó  poén, a cromagnoni ős
ember kipusztulását nem a homo sapiens tevőleges közreműködése okoz
ta (bár ennek feltételezése még az előadótól sem állt távol), hanem az: 
elő-elő ősünk nem tudott kommunikálni...

Nekem elsorvadt az egyetem, bár biztos van továbbra is szépszámú 
hallgatója. Kívánom is, hogy így legyen, mert egyetlen iskolában sem ta
nítanak rosszat. Legfeljebb sokat, s nem ott, ahol, s nem úgy, ahogy kel
lene. Sfőként nem mindig azok, akiknek a katedrán kellene állniuk. Na 
de ez legyen azoknak az édes gondjuk, akik tanreformot akarnak, vagy 
tanköteles gyermekük van. (Megint egy érv az öregség dicséretére!)

Nem reprezentatív közvélemény-kutatásom eredményeként jelenthetem, 
ismeretségi körömben egy, azaz egy ME szimpatizánst találtam, az is 
gyorsan lekopott: mint mondja, neki a sugárzási idő alkalmatlansága 
volt a mentsége. (Az is megérne egy misét, hogy a magyar televíziózás
ban miért nem lehet műsor-sarokpontokat kicövekelni, hisz a modern em
ber mentális egészségének megőrzésére - magyarul a megőrülés ellen - 
igen fontos az időkeretek meghatározása, betartása. A nélkül ugyanis úgy § 
szertefolynánk, mint a Felső-Tisza...)

Jelentem egyébként, így maradtam, itt maradtam mindentudás nélkül. 
Azért tudom, amit tudok: aki tanulni akar, az a könyvtárban keresgessen.
A tévében csak Való Világ van, meg csonka kuratórium. Vasárnap reggel 
mintha fé l füllel azt hallottam volna, hogy tűrhetetlen, ami ott folyik, meg 
kellene már rendszabályozni a nézőket, megmondani nekik, hogy mi az 
egészséges kultúra, mit szabad nézniük.

Mindentudó Istenem! Nem kellett volna „adásodat", a világot ilyen 
slamposan megrendezned! Annyi más mellett ez a tucat év a rendszervál
tás óta, például tök fölösleges. Látod, már áhítjuk a diktatúrát. ízlésben, 
a szexben, családtervezésben, divatban. De azért mégse vedd el tőlünk a 
„ bűnös " tévét. Olyan, mint amilyenek mi vagyunk: 12 év felett - teljesen 
reménytelenek. S még ha mellénk ülnél is, s magyaráznál is, talán akkor 
sem értenénk az adásod lényegét. Mindentudogatók! Több önmérsékle
tet! Úgyhogy - befejezem.

Nagy Mária

MIÉRT NE LEGYEN?
A családalapítást befolyásoló té

nyezők közül - reális okokból - 
számba kell vennünk azokat is, me
lyek a gyermek vállalása ellen hat
nak. Beszélgetőtársam, dr. Fischer 
Lászlóné, a kecskeméti Családvédel
mi Szolgálat védőnője. A ma érvény
ben lévő törvények értelmében a 
terhesség-megszakítást megelőzően 
minden kérelm ezőnek részt kell 
vennie legalább egy alkalommal 
olyan jellegű tanácsadáson, mely a 
gyermek megtartása mellett és ellen 
szóló okok számbavételével, esetleg 
a kismama számára nyújtott új in
formációk révén segít, segíthet a 
döntés meghozatalában. Az itt meg
jelent, úgymond válsághelyzetbe ke
rült nők utólagos nyilatkozataikban 
egyöntetűen nagyra értékelték a ta
nácsadó védőnők nagyfokú empáti
áját, segítő emberi hozzáállását, s 
problémájuk diszkrét kezelését.

Az elmúlt évben a névvel és név nélkül 
kérelmezők száma közel 1200 fő volt - 
tájékoztat dr. Fischer Lászlóné. - Ebben 
az elmúlt évekhez képest van egy igen 
kismértékű csökkenő tendencia. Ebből 
58 kismama második tanácsadáson nem 
jelent meg, ami valószínűsíthetően meg
tartott terhességeket jelent, de hozzáte
szem, visszajelzési kötelezettségük 
nincs. További 33 fő pedig visszalépett, 
még a műtét előtt meggondolta magát. 
Minden egyes kérelmező kitölt egy kér
dőívet, ami a válságindokra vonatkozik. 
Ebből és a személyes beszélgetésekből 
körvonalazható, hogy a hozzánk forduló 
nők milyen okok miatt gondolják úgy, 
hogy nem tudják a terhességüket meg
tartani. Arányait tekintve ez azt mutatja, 
hogy a kérelmezők 53 %-a hivatkozik 
anyagi ‘okokra. Itt azért azt is el kell 
mondanom, hogy bár az esetek zömében 
ennek hátterében valóban szűkös megél
hetési körülmények állnak, előfordul, 
hogy ennek megítélése viszonylagos: a 
kérelmező szubjektív elvárásaihoz ké
pest kevesebb a rendelkezésére álló 
anyagi háttér, illetve egzisztenciális 
okokból, már meglévő anyagi színvona
lát féltve dönt így. A sorban második, 
leggyakrabban előforduló indok a kérel
mezők mintegy húsz százalékánál az, 
hogy vannak már gyermekeik. Érdekes, 
ellentmondónak tűnő tapasztalat ebben a 
vonatkozásban, hogy a családok a gyer
mekek sorában a harmadikat bátrabban 
vállalják, mint a másodikat. Ebben nem
csak az játszhat szerepet, hogy minden 
pluszban járó támogatás a harmadik 
gyerektől vehető igénybe, hanem az a 
pszichikai jelenség is, hogy a kétgyere
kes modellben élők a harmadik gyereket 
sok helyen úgymond „ajándéknak41 te
kintik.

Bocsásson meg a rövid kitérőért, de 
egy többször szült, negyvenes nőnek 
már tisztában kell lennie a védekezés 
széleskörű lehetőségeivel, hogy jutnak 
mégis ebbe a helyzetbe?

Éppen ez az a korosztály, amely véde
kezés tekintetében a legkiszolgáltatot
tabb. Az orvos hormonális fogamzásgát
lást ebben a korban már nem javasol ép
pen a hormonális átállás miatt. Spirált és

csupán felbukkanó jelenségről, ami 
egyébként időben is változó tendenciát 
mutat.

Épp csak érintettük azoknak a ba
báknak a körét, akiket először nem

Ebben az épületben található a Családvédelmi Szolgálat
más méhen belüli eszközt a nők egy ré
sze eleve, vagy épp a szülések következ
ményeképp (pl. méhszájseb) nem visel
het, a védekezés más módjai pedig közel 
sem nyújtanak százszázalékos biztonsá
got. Visszatérve az indokokra, valami
lyen egészségügyi ok az anyánál vagy a 
családtagjainál, illetve a terhességhez 
nem megfelelő életkor mintegy 9-9 %- 
os előfordulással szerepel a hozzánk*for- 
dulók körében. Utóbbinál még mindig 
igen magas a tizenkilenc év alattiak ter
hesség-megszakítása. Az utolsó, nem el
hanyagolható körülmény, amit nemcsak 
eltarthatósági, hanem önmagában is 
elégséges indokként közölnek, az az 
egyedülállóság.

Mi az, ami a nyilvántartott adatok
ból nem olvasható ki, de ön, mint két 
évtizedes védőnői gyakorlattal is ren
delkező családvédelmi szakértő ta
pasztal, megérez?

Érzékelhető, megfogalmazható jelen
ség a gyermekvállalás szempontjából a 
mai fiatalok generációs „mássága44. A 
most huszonéves korosztály egyes tagjai 
az életben nagyon sok mindent készen 
kaptak. Nem küzdöttek annyit az anyagi 
javak megszerzéséért, mint akárcsak az 
egy generációval előbbi korosztály, vagy 
ha küzdöttek is, ehhez az esetek többsé
gében olyan messzemenő támogatást, 
segítséget kaptak, ami miatt elmondha
tó, hogy valójában életük első, komoly 
önálló vállalása a család. A megszülető 
gyermek mindennapos problémái vi
szont éppen az előbbiek miatt oly módon 
és mértékben terhelik őket, aminek is
mételt megélésére sokan csak fenntartá
sokkal vállalkoznak. Hozzá kell, hogy 
tegyem, nem általános képről van szó,

akartak, később mégis megtartottak. 
Érzik ezt a babák? Befolyásolja-e ez a 
tény az ő későbbi életük alakulását?

Nagyon nagyot kérdezett. Semmilyen 
adat, visszajelzés nincs erre vonatkozó
lag a birtokunkban. Amit erről mégis 
tudni lehet, az az, hogy ha az anya mag
zata iránt érzett örömteli, szerető vára
kozása a szokásosnál később kezdődik 
is, ennek pozitív hatása nem marad el. 
Az anya és gyermeke kapcsolatát más 
oldalról nagymértékben befolyásolja az 
anya párkapcsolatának minősége is.

Hogyan érzi, mennyiben közös, és 
mennyiben a nő döntése az, hogy a ba
bát megtartják vagy sem?

Nálunk mindössze tíz százalék a part
nerrel érkezők száma, de ebből nem 
vonható le messzemenő következtetés. 
Látszólag a végső döntés mindenképpen 
a nőé, valójában az utolsó pillanatig na
gyon befolyásolhatóak. Minden törekvé
sünk arra irányul, hogy az apa is érezze 
át a közös gyerekről való döntés felelős
ségét.

Ugyanez más oldalról: tartós pár- 
kapcsolatban vajon a férfiak akarnak 
jobban gyereket vagy a nők?

Nyugodtan mondhatom, hogy előbb- 
utóbb nemtől függetlenül minden ember 
eljut oda, hogy szeretne utódot. Azzal 
sem mondok újat, hogy a férfi az, aki 
időben ezt az igényt később éli meg. 
Úgy tűnik, ez a fajta biológiai 
„kódoltság44, és az a társadalmi tenden
cia, hogy a nők tanulmányaik és karrier- 
építésük folytán egyre később vállalnak 
gyereket, végül az igény realizálódásá
nak időbeni egyezősége irányában hat.

- kada -
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Érdeklődéssel vettem kezembe családi 
lapjuk decemberi számát, amihez most 
szeretnék hozzászólni. Az, hogy mit le
het „ konzervatívnak“ nevezni, az egy 
kicsit vitás! Az elmúlt rendszer évtizede
iben népszokássá tett „hagyományok" 
némelyike szerintem megállja a helyét, s 
értelmetlen lenne felrúgni. Van egy köz
mondás: nem mind arany ami fénylik! s 
a demokráciára hivatkozva sem ésszerű 
(szerintem) a gyakorlati alkalmazása. 
Például néhány éve „kísérleteznek" egy 
új oktatási módszerrel, miről feltétele
zem, hogy az eredeti helyén (másik or
szágban) más körülmények közt, mást 
célból tökéletesen eleget tett az elvárá
soknak. Egy iskolán belül, ahol több év
folyam indul, az egyik osztály

kislétszámú, az odajáró gyerekeket az 
állítólagos gyengébb szellemi képessé
geik miatt különböztetik meg a 
„normálisaktól", tehát hátrányosan. 
Mert az előnyös megkülönböztetés ellen 
semmi kifogásom, mikor, mondjuk egy 
iskolában csak egy osztály sporttagoza
tos, az nem árt a ,, normálisaknak “ sem!

Én belegondoltam (miután a szakem
berek manapság folyton azt hangoztat
ják: fő  az önbizalom, az, hogy mit hi
szünk magunkról) mit éreznek, milyen 
tudatban leledzenek azok a gyerekek, 
akik egy ilyen kislétszámúba járnak, 
hogy állnak ehhez a kérdéshez a 
„normálisak", akik még nem végezték 
el az egyetemet, és nem képesek gyer
meki mivoltukból eredően leheletfinom

különbséget tenni „gyogyósok" és gyo- 
gyósok közt! (Az én fiaim is egy ilyen is
kolába járnak, ebből öt van Kecskemé
ten.) Újra és újra fölvetődik kérdés, 
mint probléma, amire könnyen rá is le
het legyinteni, de ebből nem lehet tabut 
csinálni felnőtt emberek között. (Mikor 
erről próbáltam beszélni az illetékes ta
nárnővel, mosolygott, s azt mondta: 
nincs itt ilyen! Ezt tettem ebben a hó
napban, a téli szünet előtt, mikor az ötö
dikes nagyfiam megint panasszal jött 
haza, hogy a fiúk megint pomóújságot 
nézegettek a mosdóban és mikor ő ezt 
meglátta, kijelentette: na, én mentem in
nen a másik mosdóba! Mire az egyik 
utána szólt: te azért nem nézegeted, 
mert buzi vagy! Az igazság pedig az,

hogy nem érdekli, az ilyen züllésben 
nem vesz részt, nincs rá igénye. Egyéb
ként egy felvilágosult gyerek, kénytelen
kelletlen! Mégis rosszul esett neki, per
sze, én elmagyaráztam a fiamnak, hogy 
pont az olyan fiúkból lesznek a buzik, 
akik 11 évesen rendszeresen illegálisan 
terjesztett pornóújságot nézegetnek és 
megdicsértem az eszét.) Ugyanis van
nak olyan helyzetek az iskolában, mikor 
senki nem mer „ árulkodni “. A 
kislétszámúba járó kicsik lehet, hogy 
nem olvasnak olyan profi módon, de 
megvan a magukhoz való eszük, ez biz
tos. (Rendszeresen a lelkemre kötik: 
anya ezt ne mondd el senkinek, mert 
megvernek! Természetesen én látom, 
hogy van alaptalan félelem is olykor

olykor a gyerekekben, amit egyszerűen 
ki tudok oltani bennük, de nem mind 
az!) Az kizárt, hogy kisebbrendűségi ér
zéseik miatt olvasnak rosszabbul? Azaz 
nap mint nap szembesülnek saját hátrá
nyukkal, hogy ők a „gyogyósok", s ez 
pszichés károkat okoz? Aminek követ
kezményeként eredményeik is gyöngéb
bek? Ez a megoldás nem megoldás az 
én meglátásom alapján, hanem olaj a 
tűzre! „Lassabb tempóban haladnak a 
tananyaggal, hogy behozzák a 
hátrányukat!" A szülőket is hülyének 
nézik?! Ha lassabban haladnak, a tan
köteles anyaggal is elmaradnak, mikor 
hozzák be a hátrányukat?

Bene Magdolna, Kecskemét
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A gyerm ekbántalm azás
Magyarország New York-i egyez

ményhez való csatlakozásával az em
beri jogok, mint például az anya
nyelvhez, az emberi méltósághoz, a 
vallás- és szólásszabadsághoz, a 
munkához, az otthonhoz való és a 
gyermeki jogok kibővültek a kiszol
gáltatottak és gyengék védelemhez 
való jogával is. Ennek megfelelően 
1997-ben olyan gyermekvédelmi tör
vény lépett életbe, mely korszakalko
tónak is mondható, hiszen ezt meg
előzően a magyar jogrend a családon 
belüli erőszakot, brutalitást vagy ag
ressziót ritkán büntette: sem a rendőr
ség, sem a védőnők, gyermekorvos
ok, családsegítők nem tudtak beavat
kozni egy komolyabb bűncselek
mény bekövetkeztéig a családi konf
liktusok rendezésébe. így csak elvét
ve lehetett megakadályozni a tartósan 
bántalmazott gyermekek fizikai és 
pszichikai sérülését. Az 1997-es tör
vény kimondja, hogy a gyermeknek 
joga van egészséges testi, lelki, érzel
mi, szellemi és erkölcsi fejlődéshez, 
joga van méltóságának a megtartásá
hoz, szólásának szabadságához, s 
ezek akadályoztatása esetén joga van 
ezek törvényes védelmére. A paragra
fus életbelépésével egyidejűleg létre 
is hoztak Magyarországon egy olyan 
gyerm ekvédelm i intézm ényrend
szert, mely a gyerekek és a gyerme
kekhez közvetlenül kapcsolódó 
anyák védelmére hivatott. Ezek egy
részt a gyermekjóléti szolgálatok, 
másrészt a gyermekek elhelyezésére 
létrehozott újszerű intézm ények, 
mint például az anyásotthonok vagy a 
gyermekek átmeneti otthona. Még 
erősebb a törekvés, hogy a bántalma
zó családból kiemelt gyerekek ne 
nagy létszámú nevelőotthonokba ke
rüljenek, hanem lehetőleg családi ott
honokba, nevelőszülőkhöz, s min
dent meg kell tennünk annak érdeké
ben, hogy idővel a gyermek visszahe
lyezhető legyen a saját családjába.

Mit jelent, s milyen következmé
nyekkel jár az egyénre és a társa
dalomra nézve a gyermeki bántal
mazás?

Gyakorlatilag az olyan magatartás, 
mely a gyermek fejlődésére szándé
kosan károsítóan hat, kimeríti a bán
talmazás fogalmát. A bántalmazó 
szülői magatartás lehet elhanyagoló 
vagy erőszakos. Az elhanyagoló szü
lő nem biztosítja azokat a körülmé
nyeket, amelyek az egészséges sze
m élyiségű gyerm ek fejlődéséhez 
szükségesek. Az egészséges szemé
lyiségű gyermek jellemzője, hogy 
kortársaival, őseivel azonosságot tud 
vállalni, hasonló értékeket tud magá
énak, s ezeket az értékeket, szabályo
kat - életkorától elvárható módon - be 
is tudja tartani, önmagát egyszeri és 
megismételhetetlen lényként éli meg. 
Ehhez még az is hozzátartozik, hogy 
majdan utódainak az övéhez hasonla
tos, méltóságteli, hasznos és örömök
ben gazdag életet kíván biztosítani. 
Azok az emberek, akiket gyermekko
rukban elhanyagoltak, nem megfele
lően tápláltak, öltöztettek, betegség 
esetén nem gyógykezeltek, óvodakö
teles korukban nem járattak óvodába, 
nem kísérték figyelemmel az iskolai 
tanulmányaikat, azaz testi, szellemi 
és érzelmi szükségleteikben magára 
hagyták, esetleg még tettlegesen is 
bántalm azták, valószínűsíthetően 
maga is ezt a negatív magatartást fog
ja  örökíteni. Létezik, sajnos, az úgy
nevezett intergenerációs áthagyomá- 
nyozódás. Ahogy a pozitív értékrend 
generációkon keresztül öröklődik

A két világháború között 
már ismertek voltak olyan 
adatok, miszerint a bűnözök 
75-80%-a olyan családból 
került ki; ahol bántalmazott 
volt. Azóta is tudjuk, hogy a 
deviáns magatartást muta
tók (öngyilkosok, elmebete
gek, bűnözök, kábítószere
sek, neurotikusok, alkoho
listák, stb.) nagy része gyer
mekkorában tartósan vagy 
visszatérően bántalmazást 
szenvedett el. Felmerül a 
kérdés, hogy mit tehetünk 
ennek megelőzésére; vajon 
milyen módón és mértékben

bővültek annak lehetőségei, 
hogy a gyermekek még idő
ben megfelelő segítséget 
kaphassanak az őket védeni 
kívánóktól? A nyílt vagy rej
tett gyermekbántalmazásról 
a kecskeméti Szociális Szol
gáltató Központ Gyermekjó
léti Szolgálatának gyermek
pszichológusát, K ollár M á
riát kérdezem.

egy családon belül, például a mester
családoknál a szorgalom, a kitartás, 
máshol épp a kedvesség a jellemző 
családi vonás, ugyanúgy negatív át- 
hagyományozódás is létezik. Ez egy 
ördögi kör, amiből nagyon nehéz ki
kerülni, és ha ezeknek a családoknak 
nem nyújt a társadalom megfelelő se
gítséget, akkor ez a negatív viselke
dés örökítődhet, s akit bántottak, bán- 
talmazóvá válhat.

A negatív örökítődésen kívül van 
más is, ami befolyásolja a gyer
mekbántalmazás előfordulását?

Igen, de kisebb mértékben: a 
peremreszorultság, ami az esetek 
többségében szegénységet jelent, és 
aszociális hozzáállással, torzult, el
lenséges társadalmi érzéssel, agresz- 
szióval párosul. A peremhelyzetbe 
került emberek a társadalmi kisebbér- 
tékűségi komplexust gyakran mester
séges felsőbbrendűségi érzéssel igye
keznek ellensúlyozni. Megfigyelhető 
még náluk a kölcsönösség hiánya is. 
Nagyon nehezükre esik másokkal 
azonosulni, szolidaritást vállalni. Kö
vetelőznek, csak kapni szeretnének, 
adni magukból nem tudnak. Nem ér
zik azt, hogy boldogulásukért nekik 
is tenni kell, még kevésbé érzik azt, 
hogy ők is elkötelezettjei lennének 
annak, hogy az adott közösség, végső 
soron maga az ország előbbre jusson. 
Nincsenek tartós kötöttségeik, gyak
ran váltanak otthont, élettársat, isko
lát, munkahelyet. Gyermekeikkel va
ló kapcsolatukat is a kötelezettség
nélküliség jellemzi. Egymás ellen is 
vetélkedve küzdenek, hogy válás 
után ki lenne jobb nevelője a gyerek
nek, majd állami gondozásba adják, 
újból kiveszik, megint visszaviszik, s 
ez teljesen természetes a számukra. 
Életritmusuk folytonosságának és az 
időbeli tájékozódási pontoknak a hiá
nya is jellemzi ezeket a családokat. 
Nincs olyan eseményekhez köthető 
élettervük, hogy tanulok, szakmám 
lesz, megházasodom és aztán válasz
tott társam m al és gyerekeinkkel 
élünk. Nincs napirendjük sem. Ez ér
dekes módon még a gondolkodás fej
lődésére is károsan hat. A rendszeres
ség hiánya nehezíti a gondolkodási 
struktúrát, megtűrnek ellentmondáso
kat is a gondolkodásukban, emiatt az 
ismereteket is nehezebben sajátítják 
el. Mindez eredményezi azt, hogy na
gyon nehezen alkalmazkodnak, s na
gyon primitív reakciókkal, sokszor 
agresszióval válaszolnak arra, ha 
nem pozitívan értékelik őket vagy 
akadályoztatva vannak.

Az anyagi lehetőségek hiánya sok
szor a szellemi ösztönzés hiányát is 
jelenti. A peremhelyzetű családok át
lagos képességű gyerekei átlagon

aluli eredm é
nyeket nyújta
nak, ezáltal 
életkilátásaik is 
jóval beszűkül- 
tebbek. Ezeket 
a családokat 
ráadásul még egy torzult szociális ér
zés is jellemzi: tele vannak kudarcér
zésekkel, elkedvetlenednek, s emiatt 
még azokat a lehetőségeket sem tud
ják megragadni, amelyek előttük is 
ott állnak. Ezt a pesszimista szemlé
letmódot, sajnos, át lehet ruházni a 
gyerekre, aminek következtében ezek 
a gyerekek már nem is igyekeznek a 
kívánalmaknak megfelelni.

Korántsem ez a családi hangulat 
jellemezte például Móra Ferenc re
gényeinek szegénycsaládjait, de 
még nagyszüleink történetei sem 
erről szólnak. A szegénység ma is 
megvan, mi az, ami megváltozha
tott az idők folyamán?

A század elején még másmilyen kö
zösségben éltek az emberek. Az ipari 
forradalom következtében viszont 
emberek tömegei kerültek gyökereik
től elszakítva távoli munkahelyekre 
és lakóhelyekre. Ma is jellem ző, 
hogy nem természetes közösségek
ben élünk, hanem olyan emberekkel 
dolgozunk, lakunk együtt, akiket nem 
ismerünk. A természetes közösségek 
jellemzője az volt, hogy mindenki 
mindenkit ismert, s amit dolgoztak, 
ahhoz közük volt még akkor is, ha 
szegényen éltek meg belőle. Ezek ér
tékteremtő és értékőrző közösségek 
voltak, mely értékeket az adott kö
zösség tagjai általánosan elfogadták. 
A városiasodás, a nagyüzemi mező- 
gazdaság kialakulásával létrejött az 
elszakadás. Ezt az érzést erősítette a 
sokat emlegetett negyven évben az is, 
hogy nemzedékekre visszamenőleg 
bűntudattal, titkokkal terhelt a csalá
dok története. Ez megint a deviáns 
életmód felé sodorja azokat az embe
reket, akik az előttük lévő akadályok
kal nem tudnak megbirkózni.

Mit tehet ennek elkerülésére a 
társadalom, mit tehetünk ma a 
gyermekbántalmazás megszünteté
se érdekében?

Manapság Magyarországon is zajlik 
már egy másik forradalom is, az in
formációs forradalom, aminek követ
keztében az egyéni életút jelentősége 
megváltozott. Az individualizáció fo
lyam atában egyre jobban egyéni 
készségek és képességek mentén kü
lönülnek el egymástól az emberek. 
Hangsúlyossá váltak az egyéni tulaj
donságok, és ezek pozitív irányú fej
lesztése már széles rétegben meglévő 
igény. A gyerek ma már nemcsak a

leendő munkaerőt és a szü
lő időskori támaszát jelen
ti, hanem sokkal többet. 
Úgy a családok, mint a pe
dagógusok is egyre jobban 
törődnek a diákok egyéni 
fejlesztésével. Ilyenformán 
nyílik szét az olló: egyre 
nagyobb a távolság azok 
között, akiket elhanyagol
nak, bántalmaznak és azok 
között, akiket maximálisan 
segítenek céljaik megvaló
sításában. Ugyanakkor en
nek a szétnyíló ollónak kö
szönhető az is, hogy most 
már a társadalomnak az a 
része, amely képzetten, fe
lelősséggel és immár sza
badon szól a saját jogaiért, 
felemeli a szavát a gyen

gék és kiszolgáltatottabbak érde
kében is. Minden szempontból 
egyre igényesebb országban 
élünk, s ennek az odafigyelésnek 
köszönhetően ma már hamarabb 
kaphat segítséget a bántalmazott 
gyerek.

Milyen jelekből lehet észrevenni, 
hogy a gyermek esetleg bántalma
zottá vált?

Jellemző, hogy tanulmányi eredmé
nyük egy féléven belül egy jegyet 
romlik. Viselkedésük is megváltozik: 
vagy nagyon visszahúzódóvá válnak, 
vagy épp agresszívek lesznek. Az 
életkoruktól elvárható érzelmi reak
ciók nem megfelelőek, feladattuda
tuk, érzelmi tűrőképességük ala
csony. A tartós bántalmazásnak már 
komoly tünetei vannak: testi, szelle
mi és érzelmi fejlődésük néha több 
életkori szakasszal is elmarad a kor
társaikétól. Az elhanyagoló bántal
mazás tünete lehet például a lopás, 
ami általában valamilyen érzelmi za
vart tükröz. Az érzelmi kielégítetlen- 
ség eredményezi azt, hogy a gyerek 
törvénytelen módon is elveszi azt, 
ami szerinte őt megilleti: többnyire 
olyan tárgyat, amit számára szimbó- 
lumértékűen olyan gyerekek kapnak 
meg, akiket szeretnek.

A tapasztalatunk az, hogy ha meg
szűnik a bántalmazás, és megfelelő 
korrekció jön létre, a sérült gyerme
kek látványos fejlődésen mennek ke
resztül. A Gyermekjóléti Szolgálatok 
országosan azok a szervezetek, me
lyek várják a segíteni akarók jelzése
it. Itt Kecskeméten a Csongrádi utca 
26. szám alatt vagyunk megtalálha
tók, de telefonon, név nélkül is lehet 
bejelentést tenni egy-egy rászoruló 
gyerek érdekében. A szolgálat igyek
szik nagyon körültekintően, tapinta
tosan eljárni, s a bajban levő családok 
többnyire jónéven veszik a segítsé
get. Azt, hogy többféle formában is 
foglalkozunk a gyerekekkel: kirán
dulni visszük őket, kézműves és más 
foglalkozásokon keressük, mi az, ami 
sikerélményhez juttatja őket. Ha csak 
egy helyen is úgy érzik, hogy szere
tik, tisztelik, bármily kis területen is 
megbecsülik őket, akkor már képesek 
lehetnek megvetni a lábukat és lépé
seket tenni egy felfelé vezető pozitív 
értékrend irányába. S ahogy Bálint 
Mihály pszichoanalitikus mondta, ha 
egy patak medrét eltorlaszolják a fa
ágak, emiatt a víz felgyülemlik, el
iszaposodik, akkor nem kell onnan az 
összes fadarabot kiemelnünk, elég 
csak a keresztben állót elmozdítani, s 
az előtörő víz már saját magát meg
tisztítja.

- kada -

Nem árt tudni!
Hogy a gyermeknevelés mód-

! szereivel Magyarországon nincs 
minden rendben, azt zsenge 
gyermekkoromban megtapasz
taltam, hogy aztán a kamaszévek 
még több keserűséget hozzanak. 
Első gyermekem elnevelésében 
aztán mindent elkövettem, hogy 
azokat a válogatott lelki-testi 
gyötrelmeket, megalázásokat az 
én magzatomnak ne kelljen el
szenvednie tőlem. Bele is estem a 
csapdába, a korlátlan szabadság 
nem hozta meg a várt ered
ményt, sőt asszonylányom egy
szer felelősségre is próbált vonni 
azért, hogy nem voltam vele szi
gorúbb. Tisztáztuk amit kellett, 
de most, hogy 34 évesen nekikez
dett pótolni mindazt, amit 18 
éves koráig abszolválnia lehetett 
volna, mégis megnyugvással tölt 
el. Nem rontottam el végzetesen 
mindent: legfeljebb csak annyi a 
tanulság, vannak későn érő fe l
nőttek is.

Egy biztos, a gyermekvédelmi 
törvény megjelenése után sok
szor gondoltam már arra, hogy 
ha szigorúan betartatnák az új 
„szabálokat“ velünk, „gyors 
kézjárású“ magyar szülőkkel, 
akkor kétharmadunk egyfolytá
ban a dutyiban hűsölne. Láttam 
én megdöbbent szülök arcát, 
akiknek a kezébe nyomtam az 
angol gyermekvédő egyesület 
rajzokkal illusztrált bántalmazá- 
si ismertetőjét. (Remek módszer 
a rajzos reklám, jó  egynéhány 
kedves szülő ugyanis elfelejtett 
iskolába járni, s ha megtanult is 
olvasni, a szövegértelmezéssel 
örökre adós marad. E kedves 
analfabéta atyák-anyák közre
működését reméljük a gyermek 
értelmének kibontakoztatásá
hoz...)

Néhány alapvető tilalom:
- TILOS a gyereket megütni, 

vagy bántani. (Még az sem 
mentség, ha idegesnek tetszesz 
lenni és így kívánod a feszültsé
gedet csillapítani.)

- TILOS a gyermek önbizalmá
nak letörése. (Ha nem bilizik a 
szerinted ideális időpontban, 
nem megy neki az egyszeregy, 
nem képes bevásárolni helyetted 
stb.)

- TILOS a gyermeket felügyelet 
nélkül hagyni. (Még ha elaludt 
is, akkor se mehetsz moziba, 
színházba, kocsmába. Dolgozni 
se, pedig hányán megtettük!)

- TILOS nem ráfigyelni. (Nem 
észrevenni, hogy valami bántja, 
valamitől retteg - lehet, hogy ép
pen tőled - magányos stb.)

- TILOS csúfolni! (Tilos gúny
nevet adni neki, mások előtt azt 
használni, leszólni, megszégye
níteni, szóval durván bántalmaz
ni, szidalmazni.)

- TILOS a gyereket arra kény
szeríteni, hogy illetlen helyeken 
nyúljon hozzád.

- TILOS a gyereket illetlen he
lyen fogdosni, simogatni, puszil- 
gatni...

- TILOS befolyásolni, manipu
lálni!

- TILOS szexuális témájú ké
peket, könyveket, tv műsorokat 
mutogatni, nézni engedni.

- TILOS a gyermek egészségé
re nem ügyelni. TILOS nem 
megfelelően gondozni, ritkán 
fürdetni, hiányosan öltöztetni, 
nem megfelelően táplálni. TI
LOS nem meghallgatni örömét, 
bánatát. TILOS a gyermek tanu
lását elhanyagolni.



BO LD O G A BB C SA LA D O K ÉR T
Az em ber érzelm i fejlődésének  alakulásában döntő szerepe  

van a születés előtti és közvetlen utáni időszaknak. Szakem be
rek szerint a gyerek egész jövőjére k ihatással van, hogy kit m i
lyen élm ények  értek  m agzat- és csecsem őkorában: hogyan vár
ták, m ennyire voltak felkészü lve a szülők a fogadására, m ilyen  
m ódon vállalták . U gyanakkor tény, hogy a gyerm ekek nagy ré
sze véletlenszerűen  fogan. Ha m ódjában áll valak inek  ism eret
ségi körében ez irányban tájékozódnia , m ég a k iegyensúlyozott 
családi életet élő szü lők  is m osolyogva em lítik , hogy itt bizony  
tudatosan tervezett, a legm egfelelőbben  „időzített44 gyerek jó , 
ha három ból egy van. M anapság a családtervezés szám os fajtá
ja  ism ert. A horm onális fogam zásgátlók  évtizedekkel ezelőtti 
bevezetésével, s m a m ár ezek szám os esem ény utáni fajtájával a 
védekezés lehetősége közel százszázalékosan  biztosított. De van- 
e a szü letésszabályozási m ódszerek között olyan, am ely a véde
kezés a lapigényén túl abban is segíten i tud, hogy gyerm ekünket 
az általunk legideálisabbnak ítélt időpontban hozzuk m ajdan a 
világra? A válasz: igen. A ki válaszol,
Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes orvos, a 
Széchenyivárosi K özösségépítő  E gyesü
let „B oldogabb csa ládokért44 elnevezésű  
program jának szakm ai felelőse, aki úgy  
e program  részeként, m int saját orvosi 
gyakorlatában is a term észetes család- 
tervezés tüneti-hőm érőzéses (TH ) m ód
szerének  m egism ertetését, n épszerűsíté
sét tűzte ki h ivatása egyik  fő céljául.

Annakidején szakdolgozatom is a kü
lönféle fogamzásgátló módszerek al
kalmazásának kérdéseiről szólt, ebben 
elmélyülve és ezt továbbgondolva 
kezdtem el közel másfél évtizede a ter
mészetes családtervezés lehetőségeinek 
kutatásával foglalkozni. Saját életem
ben férjemmel is a természetes család- 
tervezést választottuk, s három gyerme
künk van. 1993 óta dolgozom együtt 
ezen a területen Déri Éva biológussal, 
aki a kezdetektől leghűségesebb mun
katársam, ő kétgyermekes családanya. 
Időközben kapcsolatba kerültünk egy 
hasonló kutatási tárgyú német munka- 
csoporttal is, akikkel azóta is kölcsönö
sen megosztjuk tapasztalatainkat. Ma 
már a Természetes Családtervezési Ta
nácsadók Munkaközösségének tagjai
ként országos hálózat segíti munkán
kat. Velük együttműködve 2000 őszén 
indítottuk az első természetes család- 
tervezési tanácsadóképzést. Jelenleg 
Kecskemét hat oktatási intézményében 
és országosan számos településen tar
tunk rendszeresen előadásokat, család

órákat. Ezek 
témája a ter
mészetes
családtervezésen túl a családi életre ne
velés.

Mennyire hátránya a természetes 
módszernek az, hogy nem olyan biz
tonságos?

A biztonsági tényező attól függ, hogy 
melyik természetes módszerről van 
szó. Nemzetközi statisztikák szerint a 
modern tüneti-hőmérőzéses módszer 
hatásfoka a tabletta és a spirál közé 
esik. IJa azt mondjuk, hogy a nők 35 és 
50 év között általában spirált alkalmaz
nak, akkor ez a módszer máris nagyon 
széles körben kínálhatna eredménye
sebb védekezést. Valójában ez a mód
szer a természetes életmód iránt érdek
lődő párok számára a családtervezés 
modem alternatíváját jelenti. Használa
ta természetesen elkötelezett, biztos 
párkapcsolatot feltételez.

Tudvalévőén nagy a módszer egy
házi támogatása. Mit jelent ez az al
kalmazás szintjén?

A családtervezés számomra azt 
jelenti, hogy férj és feleség fele
lősséggel próbál dönteni - Isten 
szándékát is keresve a házassá
gukban - afelől, hogy hány gyer
meket vállaljanak, és a gyerme
kek mikor, milyen időközönként 
érkezzenek. Emberi tudásunkkal 
mindehhez nagyon sok minden 
hozzátehető. Az említett mód
szernél női önmegfigyeléssel a 
termékeny és terméketlen napok 
meghatározhatók, felismerhetők, 
s gyermekvállalási szándékaink 
szerint használható fel ez az is
meret.

Milyen teendőkkel jár a nők 
számára ennek a módszernek 
az alkalmazása?

Szokatlan a példa, de az autó
vezetéshez és sok más tevékeny
séghez hasonlóan az önmegfi- 
gyeléses, TH-módszer elsajátítá
sa is tanulási folyamat eredmé
nye. Általában 3 hónap az az idő
tartam, amíg a megfigyelt tünet
együttesben való tájékozódás 
biztonsággal elérhető. Akik ezt a 
módszert alkalmazzák, napi 
megfigyelést kell végezniük. Ez 

azonban semmivel sem jelent több 
időt, mint amikor valaki előveszi a 
fogamzásgátló tablettát, keres egy 

poharat, enged vizet a csapnál és beve
szi á gyógyszert.

A módszer része az ébredést követő 
hőmérőzés, a nap folyamán a méhnyak
nyák megfigyelése és a méhnyak tapin- 
tásos vizsgálata. Az utóbbi megtanulása 
a legnehezebb, de semmivel sem bo
nyolultabb, mint egy pesszárium felhe
lyezése. Valójában a tünetek méhnyak 
vizsgálata nélkül is megállják a helyü
ket az értékelésnél, azonban a tünetek 
kettős ellenőrzéssel történő értékelése 
feltétlenül szükséges a biztonságos al
kalmazáshoz. Ehhez a hőmérőzés és a 
méhnyak-nyák megfigyelés elegendő 
lehet.

Új lehetőséget kínál ez a módszer a 
meddőség kérdésében is?

A női ciklus feltérképezésével megha
tározható a fogamzás legideálisabb idő
pontja. Ennek ismerete már önmagában 
is nagyobb esélyt jelent. Mint említet

tem, az önmegfigyelés része lehet a 
módszeren belül a méhnyak-nyák meg
figyelése is. Ott, ahol az addigi meddő
ség oka ennek a váladéknak a hiánya, 
vagyis a hímivarsejtek élettartamának a 
növelése nem megoldott, különösen 
nagy segítséget jelenthet az ilyen jelle
gű önmegfigyelés. Kideríthető a ciklus
nak az az egy-két napja, amikor a méh
nyak-nyák termelődése a fogamzás be
következéséhez elégséges mértékű. A 
nyáktermelődés egyébként speciális ét
renddel fokozható, így a megfelelően 
előkészített és jól időzített együttlét 
nagyban növeli a sikeres fogamzás esé
lyét az ilyen problémával küszködő 
nőknél is.

Milyen előnyökkel járhat még az 
önmegfígyelő nők számára saját cik
lusuk ismerete?

Köztudott, hogy a szülés várható ide
jének meghatározásánál a nőgyógyász 
a legutolsó menzesz időpontját veszi 
alapul, és 28 napos ciklust feltételez. 
Találkoztam olyan esettel, amikor a pe
tekiszabadulás nem a 14., hanem a 37. 
nap körül történt. Az egyéni eltérések 
ilyen mértékű szélsősége gyakoribb, 
mint gondolnánk. A fogamzás időpont
jának ismeretében pontosabban megha
tározható a szülés várható ideje, és a 
két számítás között akár három hét kü
lönbség is lehet. Megtörtént pozitív 
példával tudok szolgálni azzal kapcso
latban, hogy a TH-módszert alkalmazó 
kismamával együttműködő nőgyó
gyász nem indította meg a naptár sze
rint esedékes napon a szülést. így a ké
sőbb természetes idejében megszülető 
gyermek két hét haladékot kapott a még 
teljesebb kifejlődésre.

Első reagálásként többen utasíthat
ják el ezt a családtervezési módszert 
szabálytalan ciklusukra hivatkozva?

Ezt a módszert nem szabad összeté
veszteni az ismert Ogino-Knaus-féle 
naptármódszerrel. A tüneti-hőmérőzé
ses módszer kombinált, többféle ön- 
megfigyelésen alapul, messzemenőkig 
figyelemmel kíséri az egyéni különbö
zőségeket. Azaz: nem megjósoljuk, 
hogy a saját ciklusunkat általánosság
ban ismerve melyik napon szabadul ki 
éppen a petesejt, hanem mindig az ak
tuális napi tünetértékek alapján vonjuk

le a következtetést. Közismert, hogy a 
ciklus szabályosságát egy-egy hangula
ti tényező, leterheltség vagy betegségek 
is nagymértékben befolyásolhatják, 
ezért célszerű ennek folyamatát napi 
rátekintéssel figyelemmel kísérni.

Elképzelhető, hogy bizonyos beteg
ségek jelentkezése esetleg sokkal ha
marabb észlelhető, diagnosztizálható 
és ezáltal kezelhető a módszert alkal
mazók számára?

Igen, ez így van. Az észlelt tünetek 
nemcsak a szervezet hormonális műkö
déséről tájékoztatnak, hanem általános 
állapotáról is. A szervezet a legkisebb 
rendellenességről is azonnal üzenni 
tud, ami nagy jelentőségű a pszichés 
problémák, különféle nőgyógyászati 
betegségek, például a petefészek rend
ellenességei, a méh elváltozásai esetén. 
Sőt segítség lehet daganatos megbete
gedések időbeni kiszűrésében is. Ez 
hosszútávon egészségmegőrző hatású. 
A módszer használatának előnyeit 
hosszan sorolhatnánk még: mindenki 
számára elérhető, alkalmazható, nincs 
mellékhatása, költségvonzata minimá
lis, nem igényel orvosi beavatkozást, 
mivel a módszer alkalmazása szoros 
együttműködést kíván a párok részéről, 
mélyítheti a házastársi kapcsolatot.

Hogyan tájékozódhatnak részlete
sebben ebben a témában az érdeklő
dők?

Nincs kifejezett tanácsadói időpon
tunk, elérhetőségünk van, amely bárki 
számára igénybevehető: 30/ 995-9960, 
e-mail: htibor@mail.extemet.hu, 

www.holnaphonlap.hu.
A Széchenyivárosi Közösségépítő 

Egyesület Közösségi Házában előzetes 
telefonos egyeztetés után személyre 
szóló útmutatással szolgálunk. A Szoci
ális és Családügyi Minisztérium támo
gatásával indított a „Boldogabb 
családokért14 programon belül pedig 
továbbra is igényelhetők iskolai cso
portok számára szervezett előadásaink. 
A családtervezési tudnivalók a családi 
életre nevelés iskolai programunknak 
fontos részét képezik. Tematikánkkal a 
negyedik osztálytól kezdve a felsőbb 
évfolyamokig olyan szemléletmódot 
próbálunk kialakítani, amely a felelős
szexualitás fontosságát hangsúlyozza.

- kada -

Több évtizedet töltött a gyer
mekvédelemben. Vagy inkább 
úgy kellene mondanunk: né
hány esztendő híján az egész 
eddigi életét. Fodor Jánosné 
hétévesen, árvaként került a 
gyerm ekvédelm i rendszerbe, s 
most, nyugállományba vonul
va a szakszolgálat igazgatóhe
lyetteseként hagyja el. Olyan 
életp á lyát m ondhat m agáé
nak, am ilyet kevesen: gyer
m ekotthonban, nevelőszülők
nél, kollégium okban felnőve, 
növendékből hajdani intézete 
egyik vezetője lett.

- Valami nagy akarat m unkált 
b en n ü n k  a k é t b á ty ám m al - 
m ondja a B ács-K iskun  M egyei 
Ö n k o rm án y za t T erü le ti G y e r
m ekvédelm i S zakszo lgá la tának  
(m ost m ár nyugalm azott) igaz
gatóhelye ttese , akit nem csak a 
gyerekek, de a m unkatársai is 
Viki nén inek  szó lítanak  - Való
színű leg  a szü léink tő l ö rököltük  
az akaraterő t, de m eg is akartuk  
m utatn i, hogy v isszük  valam ire. 
Ú gy éreztük, ta rtozunk  ezzel az 
em léküknek ...

E lvégeztem  az óvónőképző  fő 
isk o lá t és N ógrád  m egyében ,

Viki néni négy évtizede
F e lső p e té n y b en  k ezd tem  d o l
gozni. K ilenc hónapig  voltam  
ott, am ikor szóltak  K ecskem ét
ről: nem  volna-e kedvem  v issza
jö n n i az „a n y a in téz e te m h e z“ ? 
V isszajöttem . Nem  volt könnyű: 
b izonyítan i azoknak, ak iknek a 
keze alatt fölnőttem . B edobtak a 
m élyvízbe, a gyerm ekvédelem  
m inden  te rü le té t v ég ig jártam . 
De ennek köszönhetem , hogy e l
m ondhatom : én tényleg  nem  az 
író a sz ta l m e lle tt ta n u lta m  a 
szakm át.

- Ami nem is egy íróasztalos, 
nyolc órás szakm a...

- Ez valóban  nem  egy nyo lc
órás m unkahely. M ióta do lgo 
zom , m ég sose tud tam  k ivenni a 
sz a b a d sá g o m a t te l je s e n . . .  I tt 
g y e re k é le te k rő l k e ll d ö n te n i, 
n incs idő várni, to logatn i az ak 
tát, dönteni kell gyorsan és úgy, 
hogy az a legjobb m egoldás le
gyen a gyerm ek szám ára E zt a 
m u n k á t sze re tn i k e ll, de aki 
m egszereti, hosszú időre m arad. 
N agy do lgokra itt nem  lehet szá
m ítani, egy gyerekm osolynak  is 
ö rüln i kell. De ha m inden napra 
ju t egy, az éltetn i tud ja az em 
b e rt. M in d ig  ig y e k e z tü n k  jó

m unkahely i légkört te rem ten i, 
m ert az segít elv ise ln i a stresszt, 
és a ko llégák  is to le ránsabbak  
eg y m ásh o z . A fe sz ü ltsé g e t a 
gyerekek  azonnal m egérzik.

- Mi a siker és mi a kudarc 
ebben a munkában?

- Lehangoló , ha az em ber tudo 
m ására ju t, hogy  egy gyerek é le
te zátonyra fu to tt. Ö röm , hogy 
zöm m el beilleszkednek , élik  a 
m indennapok  m egszokott, nyu 
godt életé t, és nem  rendőrség i 
hírekből hallunk  ró luk, hanem  
m ert v issza jö n n ek  beszám oln i 
az életükrő l. A "gyerekeim " b i
zony m ég m indig  v isszajárnak . 
A kik  itt nő ttek  fel, kö tődnek  az 
in tézm ényünkhöz. Tudják: bár
mi adódik, itt engem  m eg talá l
hatnak. R engeteg  gyerek  fordult 
m eg nálunk, ha m ondják va la 
m ely iknek  a nevét, vég ig fu t az 
élete elő ttem , tudom , m elyik  ho 
gyan boldogult.

- Elism eri ezt a munkát a tár
sadalom?

- N em  annyira, am ennyire sze
r in te m  m e g érd em e ln é . A zok , 
akikkel kapcso la tban  vagyunk - 
nevelőszü lők , tá rsin tézm ények  - 
, jó l ism erik  a m unkánkat, de az

em berek általában  keveset tud 
nak róla. A sajtó érdek lődési kö 
rébe többnyire akkor kerül, am i
k o r va lam i sz en z ác ió , k ir ív ó  
esem ény történ ik , m int am ilyen 
a m ostohaapját agyonlövő k is
lány esete volt.

- Hogyan változott a gyer
mekvédelem az elmúlt évtize
dekben?

- Jó dolog, hogy m ár nem  nagy 
lé tszám ú in tézm ényekben , h a 
nem  családo tthonokban  h e ly e
zik el a gyerekeket és szo rga l
m azzák a nevelőszü lő i hálózat 
fejlesztését. A jö v ő  afelé m utat: 
ha úgy látszik , hogy a gyerm ek 
hosszú távon nem  kerü lhe t visz- 
sza e red e ti csa lá d jáb a , akko r 
egy m ásik, befogadó családban 
nevelkedjen . M ind a két form a 
jo b b an  b iz tosítja  a gyerekek  k i
egyensú lyozott, nyugodt fe jlő 
dését, a későbbi, felnő ttkori be
illeszkedést, m ondjuk úgy: az 
életre  nevelést, m int az intézeti 
e lh e ly e zé s . A m egyében  m ár 
csak egy nagy gyerm ekotthon  
m űködik, de m ár ez sem  sokáig. 
A nevelőszü lőségnek  nagy ha
gyom ánya van B acs-K iskunban , 
a lakáso tthonok  szin tén  jó l b e 
váltak . A kezdeti, nagyon erős 
e lő íté le te k  csö k k en tek . S zak- 
szo lgálatunk  B allószögben  m ű

ködtet két ilyen lakást, 12-12 
gyerekkel. A z o ttan iak  k ü lönö 
sebb zökkenők nélkül gyorsan 
befogadták  és elfogadták  őket.

- Nem bánta meg, hogy an
nak idején úgy döntött, még
sem óvónőként akar dolgozni?

- Ez volt az életem . El se tu d 
tam  volna képzelni m ást, szerin 
tem  ez a legszebb m unka a v ilá 
gon. Persze, nem  volt m indig  
könnyű, előfordult, hogy haza
m entem , és beszéln i sem  volt 
kedvem , csak gubbaszto ttam  a 
fo telban. L egm egrázóbb  em lé
kem  egy kétéves k isfiúhoz k ö tő 
dik, akit a saját édesanyja hozott 
be hozzánk . A gyerek  a férj 
hosszabb  külfö ld i távol lé te-alatt 
szü letett, aki, hazatérve, közölte 
az a s szo n n y a l, hogy  azo n n a l 
tün tesse el a házból. A k icsit úgy 
kelle tt lefejteni az anyjáról, v é
gül m ár sírni sem  tudott, csak 
reszkete tt. K ésőbb szerencsésen  
örökbe fogadták , rendes csa lád 
ban rendes em berré cseperedett. 
K edves em lékből sokat őrzök. 
E lm ondhatom , hogy bo ldog  em 
ber vagyok, m ert az én é le tem 
ben m inden napra ju to tt valam i 
szép. M.A.

mailto:htibor@mail.extemet.hu
http://www.holnaphonlap.hu


Lelenc. Nyelvünk egyik legcsú
nyább szava. A hangzása sem ép
pen zenei, de csúfságát azok az 
érzések adják, amiket az ember
ben felidéz: az elhagyatottság, ki
taszítottság, kiszolgáltatottság ér
zését. Lelencnek lenni évszázad
okon át azt jelentette: senki vagy 
és úgysem viszed semmire, hiszen 
még anyádnak sem kellettél. A 
szó lassan kikopik nyelvünkből, a 
Dickens által megörökített ször
nyűséges lelencházak régen meg
szűntek. Az elhagyott és veszé
lyeztetett apróságokkal ma a 
gyermekvédelem foglalkozik. A 
gyerekek jogait Magyarországon 
is törvény védi. De még mindig 
túlságosan soknak kell az elha
gyatottság és kiszolgáltatottság 
érzését átélnie.

M ária Terézia adta ki azt a rende
letét? mely szerint m inden község 
köteles volt ellátni a maga nyom o
rultjait, beleértve az ott élő „senki 
gyerm ekeit44 is. Ezek után a m ezőőr 
kötelessége lett a talált gyereket a 
szomszéd község határába átcsem 
pészni, ahonnan aztán adandó alka
lommal visszacsempészték. M ert
hogy „szociális kiadásokra44 akkori
ban nem nagyon volt k ere t... A sze
rencsétlen  gyerm ekek többsége, 
persze, nem élte túl a tortúrát. De 
M agyarországon még a XX. század 
elején is nagyon magas volt a gyer
mekhalandóság, így nem sok köny- 
nyet ejtettek azokért, akiktől amúgy 
is nagyon szabadulni akart valaki.

Az elhagyott gyerekekről Európá
ban úgy gondoskodtak, hogy vagy 
daj kaságba adták őket vagy menhe- 
lyen helyezték el. A XIX. század
ban Pesten a bábák valóságos 
„gyerm ek tőzsdé t44 ny ito ttak . Ők 
voltak  ugyanis m egbízva azzal, 
hogy daj kaságba adják a lelenceket. 
^V ásáro lták44 is a csecsem őket, 
mert a város rendszeres - bár igen 
kevés - díjat fizetett a szoptatásért. 
Sok kisded nem élte túl ezt a dajka- 
ságot. A helytartótanács hozott is 
olyan rendeletet, am ely a bábákat 
rendszeres jelentéstételre kötelezte 
az általuk világra segített csecse
mőkről, illetve az eltem etést a ha
lottkém írásbeli engedélyéhez kö
tötte. Ez volt az első je le  annak, 
hogy az állam az elhagyott gyerm e
keket számon tartotta és számon 
kérte.

A községi, egyházi gyerm ekintéz
m ényeket azért hozták létre, mert 
nem m inden gyereket tudtak dajka- • 
ságba illetve családhoz adni. A 
XIX. század végére m ár több mint 
száz ilyen in tézm ény m űködött 
M agyarországon, összesen körül
belül kétezer gondozott gyerm ek
kel. A Fehér K ereszt Lelencház 
Egyesület például először szobákat 
bérelt, majd házakat vásárolt. 1897- 
re m ár nyolcvanhét telepe volt, ahol 
úgynevezett „tápanyák44 nevelték a 
kicsiket.

1901-ben született meg az első 
gyerm ekvédelm i törvény, am ely 
Széli Kálm án nevéhez fűződik. Az 
1903. évi törvénycikk alapján létre

jö tt a m enhelyi rendszer, am elynek 
feladata a talált valam int a hatósá
g ilag  e lhagyo ttnak  ny ilván íto tt 
gyerm ekek gondozása és ápolása 
volt.

A z ellátás döntő m értékben a ne
velőszülői hálózatra hagyatkozott, 
ahol alacsony térítési díjért neve
lődtek a gyerekek. A nevelőszülők
nek hatósági bizonyítványt kellett 
beszerezni, és ellenőrizték is körül
ményeiket, a gyerekekkel való bá
násmódot. Az állami gondoskodás 
csak a 12. életévig tartott, utána a 
gyerm ek m aradhatott a nevelőszü
lőnél, de tartásdíjat m ár nem fizet
tek utána.

Z s fe ú d ía .mq
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Lelenctörténelem

D ickens hátborzongató helyzetjelen tései A ngliából m ár csak  a színpadról rém isztgetik  a gyerm ekközön  
család nélkül felnőni m a sem  lélekem elő. (A  felvétel a K atona J ó zsef Színház tavalyi bem utatój

A nevelőszülői in tézm ényrend
szert sok bírálat érte, különösen a 
két világháború között. Gyakran 
nem em berszeretetből vették m a
gukhoz a családok a m enhelyi gye
rekeket, hanem m ert jó l jö tt az in

gyen munkaerő. A  szeretetlenség, 
rossz bánásm ód, kím életlen dol
goztatás nem volt ritka. Igaz, sok
szor a befogadó család tagjai m a
guk is rengeteget dolgoztak, rossz 
körülm ények között éltek, hiszen a 
nevelőszülők jellem zően nem a jó 

módú polgári rétegből kerültek ki. 
De családban élni és nevelkedni ta
lán még így is jobb volt, m int men- 
helyen felnőni.

Gyerm ek és gondozója között sok 
esetben alakult ki szeretet, de a szó

szerinti izzó gyűlöletre is gyakran 
akadt példa; tip ikus m enhelyes 
bűntett volt a nevelőszülő gaboná
já n ak , is tá lló ján ak  felgyújtása . 
Am it a korabeli közvélem ény az ál
lami gyerm ekek pirom ániás hajla
mával m agyarázott...

A második világháború után az 
„in tézm ény-cen trikus44 szem léle t 
vált uralkodóvá. Az ötvenes évek
ben főleg vidéki kastélyokban ala
kították ki a csecsemőotthonokat, 
ahol eleinte magas volt a halálozási 

arány, mert szakem bere
ket ezekre a helyekre 
nem igen lehetett találni. 
1950-ben a gondozo tt 
gyerekek  79 százaléka 
(24 365) élt nevelőszü
lőknél, ötezren laktak ne
velőotthonokban. Öt év
vel később m ár fele-fele 
volt a megoszlás, és egé
szen a hetvenes évekig 
m eredeken  nő tt az 
„intézeti44 gyerekek ará
nya. Ennek több oka is 
volt. Egyrészt megszűnt 
az a vidéki-falusi réteg, 
am ely anyagilag és érzel
mileg is m egtalálta szá
m ításá t a nevelőszü lő i 
funkcióban. A lakásprob
lém ák, ingázás, a nők 
nagyarányú m unkába ál
lása, a személyes sors bi
zonytalansága sem ked
veztek a nevelt gyermek 
vállalásának. A hatalom 
pedig  egyérte lm űen  a 
csoportos, intézményi el
helyezést preferálta, ahol 
ideológiailag helyes ne
velésben  részesü lve, 
„szoc ia lis ta  em berré44 
válva nőhettek fel a gon
dozottak. U gyanakkor az 
is igaz, hogy a háború 
után nagyon sok gyerek 
volt, akiket a lehető leg
ham arabb el kellett he

lyezni.
A családban  való  nevelkedés 

szemlélete a hetvenes évek végén 
erősödött m eg újra a hazai szakmai 
körökben. Lassan-lassan megindult 
a nevelőszülői hálózat újraéleszté
se. A nyolcvanas években a társa

dalmi beilleszkedési zavarok egyre 
nagyobb m éretekben jelentkeztek, 
és nőtt a veszélyeztetett gyerekek 
száma. A „szocialista em berré44 ne
velés nem  nagyon sikerült a m a
mutintézm ényekben. Ahogy koráb
ban a lelenc szónak, mostanra az 
„intézeti44 jelzőnek lett pejoratív je 
lentése. M indez kikényszerítette, 
hogy az állam változtasson a gyer
m ekvédelem  rendszerén. Egyre in
kább hangsúlyt kapott a megelőzés:
1985- ben kísérleti jelleggel m eg
alakultak az első családsegítő köz
pontok. Felépült két SOS G yer
m ekfalu . A C salád jog i tö rvény
1986- os m ódosításával m egszűnt 
az állam i gondozo tt k ifejezés. 
1989-ben M agyarország csatlako
zott az ENSZ Gyermekjogi egyez
ményéhez.

A rendszerváltás után az önkor
m ányzatok kaptak fontos szociális 
ellátó feladatokat, am elyek a gyer
m ekek és a családok védelm ét szol
gálják. Elvben legalábbis, mert a 
gyakorlatban a szociális kiadásokra 
szánt keret ma sem olyan tág. K ife
jezetten a gyerm ekek védelméről 
szóló törvény 1997 óta van M a
gyarországon.

A modern gyerm ekvédelem  
alapelve, hogy a gyermek nem in
gyenes munkaerő, nem a szülők 
majdani támasza, utódra hiába 
vágyakozó párok megvehető vi
gasza, apu-anyu tulajdona, ha
nem önálló szem élyiség, akit 
megilletnek az alapvető jogok, 
hogy testben-lélekben egészséges, 
kiegyensúlyozott felnőtté válhas
son. A valóság, persze, még min
dig nem ilyen fennkölt, mint ez a 
megfogalmazás. Elhagyott cse
csemőt már ritkán talál a mezőőr 
a falu szélén. Segítségre szoruló 
gyerek azonban mintha egyre 
több lenne.

Magyar Ágnes

Nevelőszülői gondozásba egy gyermek akkor kerül, ha család
ja nem tudja biztosítani alapvető szükségleteit. Ebben az érte
lemben a nevelőszülői gondozás eszköz a veszély és a bántalma
zás elleni védelemhez.
A nevelőszülői intézményrendszer Magyarországon lényegé

ben a múlt század elején nyerte el azt a formát, amiben ma is 
működik. Az anyagi feltételek azóta változtak, de az elv ugyan
az maradt: a gyermek családban nevelkedjen. Ez az elv kiegé
szült még egy követelménnyel: ha lehet, kerüljön vissza vérsze
rinti családjába. Ez azt jelenti, hogy a különböző okokból szét
esett, működésképtelen eredeti családot is segíteni kell, hogy új
ra alkalmassá váljon a gyereknevelésre. Sok mindentől függ 
azonban, hogy ez sikerül-e.
A gyermekvédelmi törvény szerint anyagi okok miatt nem lehet 

kiemelni egy gyereket a családjából. Ez igazságos és embersé-

I
ges, de a szegénység ettől még súlyos veszélyeztető tényező ma
rad. A KSH Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságának adatai sze
rint Kecskeméten 2000 végén 9000 veszélyeztetett gyermek kö
zül 7720 anyagi okok miatt találtatott annak, a családsegítő va
lamint a gyermekjóléti szolgálatok által kezelt problémák 26 il
letve 28 százaléka volt anyagi hátterű. A gyermeknevelési, szoci
alizációs és pszichológiai, életviteli gondok és a családi konflik
tusok aránya jóval kisebb volt. Ami nem kicsinyíti szerepüket, 
csak azt mutatja, hogy a bajok leggyakoribb forrása még min
dig a szegénység, és a szociális ellátásnak meghatározó szerepe 
van (lenne) a családvédelemben.
Kecskeméten tavaly év végén 43 befogadó családnál 88 nevelt 

gyerek élt (a megyében összesen 254 nevelőszülőnél 475 gye
rek). Bár az lenne a jó, hogy ezek a gyermekek is visszatérhes
senek vér szerinti családjukba, ez az arány nem olyan magas, 
mint elvárható lehetne. Mert az, hogy az „igazi“ szülők miként 
tudnak megkapaszkodni, képesek-e változtatni körülményeiken, 
s kapnak-e mindehhez bárhonnan segítséget, már nem a gyer
mekvédelmen múlik.
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Spagettipántos
A 16-17 éves bakfis lányok gyerekes mosolyokkal és mozdulatok

kal, meg nőies szemvillanásokkal élvezték-szenvedték a szeptember 
közepi nyarat. Fiú osztálytársaik megpróbáltak két évvel idősebbnek 
látszani, ezért aztán két évvelfiatalabbnak látszottak, mintha rendre 
öcsikéi lennének a majdnem-nő diáklányoknak. A tanár osztályzó fü 
zetébe lapozott. Legyen akkor Spagettipántos Emőke! Az akkor leg
divatosabb nyári ruhában pompázó kislány mosolyogva állt fel. 
Spagettipántos még volt vagy három az osztályban, de Emőke csak 
egy. A tanár nem véletlenül szólította fe l  épp őt. Beteges kislány, so
kat hiányzik majd, jelezte az osztályfőnök; a baj nagyobb is, mint el
sőre gondolnánk. Legyen hát osztályzata mindjárt év elején.

Ki emlékezett már a szeptemberi szikrázó napsütésre, a nyári élmé
nyeket mesélő tanévelőre, amikor még mindig - pulóveres napokon 
is - rajtamaradt a spagettipántos jelző, mint afféle egyszemélyes, az
azhogy egyvalaki által használt kedves becenév.

Az utolsó tanévben a tanár nem is tanított ebben az osztályban. 
Csak hébe-hóba jutottak el hozzá hírek, baljós előjelek. Ballagás és 
érettségi előtti utolsó napok valamelyikén hívta fe l  az osztályba egy 
diákdelegáció, kedves titokzatoskodással. Sejtétte, miről lehet szó: 
ilyenkor szokás valami ajándékkal kedveskedni az osztályban hosz- 
szabb ideig tanító tanároknak. A meglepetés mégsem maradt el. Ke
serű volt azonban, bárcsak ne lett volna. Az osztály udvariasan fe l 
állt. A helyén, igen, vagy talán mégsem? Lehetséges ez? A 
spagettipántos állt. A megszokott, kedves, üde, szép, örök-somoly- 
gós, friss gyereklány-arc helyett, egy erővel s fáradtan, a nehéz élet 
fáradtságával mosolygó, puffadt, pöttyös fej; ketten tartották hóna 
alá nyúlva, hogy> ő is állni tudjon. Két megbízott mondott köszönetét 
az ünnepélyesen derűs osztálytársak előtt a tanár négy éves munká
jáért. O hebegett valami, majdnem udvariatlan köszönöm-félét, és 
kimenekült a tanteremből. A folyosón még csak átverekedte magát. 
A tanári szobán már csak komisz révületfélében vonult át, hogy kis
vártatva a zsebkendőnyi öltözőben kössön ki. Csak itt engedte el ma
gát végre, egy szekrény mélyébe huppanva, megránduló arccal, le
törölt tétova könnycseppekkel, hogy aztán átadja magát a 
fehérhollóritka, zabolátlan férfisírásnak, zokogásnak. Később mo
tyogott is valamit, csak úgy magának, ilyesmit, hogy miért, miért, 
miért, ez nem igazság, ez nem lehet, ezt nem szabad, ezt nem, nem, 
nem... Következő órájára nem ment be, nem lett volna ereje hozzá, 
könnyeit is röstellte, harmincpercnyi bőgés után amúgy is kell 
ugyanennyi idő az erőfeszítésre, a lelki egyensúly helyreállítására.

Habár szégyellette önmaga előtt is, kedvenc verseskötetét, amit 
otthonról, a könyvespolcról emelt el, nem merte személyesen átadni 
neki, beleírt hát valami sutaságot, Spagettipántos Emőkének, szere
tettel, s letette ballagáskor a kislány asztalára: megtalálja majd, 
szülei behozzák, nem ballagni persze, azt nem tud, dehogyis tud sze
gény, csak hogy ott legyen kicsit, pár percet, a többiekkel. Gyáva va
gyok, gyáva alak, konstatálta.

Augusztus végén, a tanári szoba hirdetőtábláján, nyári üdvözlő la
pok mellett és tanévkezdetre szóló igazgatói hirdetmények között, 
rajzszeg rögzítette a feketekeretes, komor gyászjelentést.

1L_
-y.-n.

HÚSZÉVES AZ IFJÚSÁGI OTTHON
Fennállásának két évtizedes évfordulóját ünnepelte a múlt év 

őszén a Kecskeméti Ifjúsági Otthon. Ez alkalomból országiisme
reti közösségi játéksorozatot indítottak Hetedhét Magyarország 
címmel. A felhívásra - több mint 1200 gyerek részvételével - 64 
csoport jelentkezett Kecskemétről és vonzáskörzetéből. A hétfor
dulós közösségi játékban Magyarország történelmi, természeti és 
kulturális kincseivel ismerkednek a résztvevők, akik februárban 
három ízben is találkoznak különféle programok kapcsán. A játék 
egy szabadtéri zárórendezvénnyel fejeződik be 2003 májusában. 
A feladatok összeállításában közreműködnek a Katona József 
Könyvtár és a Kiskunsági Nemzeti Park munkatársai is.

A Ház februári különajánlata: február 8-án, 16 órakor „Tükör
termi hangversenyek44 keretében W. A. Mozart- E. Schikaneder A 
varázsfuvola című operája. A hangversenyt követően bodzafuru
lya és cserépcsengettyű készítésére várják a résztvevőket. Közre
működnek a Chorhidea Zenekar tagjai, háziasszony: Kulcsár 
Erika. A hangversenyt ötéves kortól ajánlják!

' <*v < *

SZOMBATI ISKOLA
A csikorgóan hidegre sikeredett janu

ári időben, szombat délelőtt két gáz- 
konvektor birkózik a Gizella téri, egy
kori „szolgáltatóház" emeleti nagyter
mének hidegével. Amikor az épületet 
emelték, még senki sem gondolt az 
energiatakarékosságra. A szimpla tábla
üvegek - bár mutatóssá teszik a termet, 
szép a kilátás is, de melegséggel adósak 
maradnak. Dideregnek is a gyerekek, 
akik már reggel nyolc órától gyülekez
nek, pedig Gyuri bácsi még előző este 
kijött, hogy nagyobbra állítsa a 
fűtést. Egyébként is, ezek a kicsit 
csálén álló konvektorok több célt 
is szolgálnak: melegítik az üveg 
teáskannákat, a frissesség illúzi
óját keltik a tegnapelőttről ma
radt péksüteményeknek. Két éve, 
amikor először léptem be a Ci
gány Kisebbségi Önkormányzat 
eme „székházába", minden kép
ben volt. A szocialista rendszer
ből hátra maradt: elképzelés a 
városrész önálló kulturális köz
pontjáról (pártiroda, könyvtár, 
gyógyszertár, kultúrterem), 
mindez lerongyolódva, gazdátla
nul. A funkcióváltáshoz nem járt 
stallum, néhány cégtábla kihelye
zése - „kisbbségi önkormányzat", 
„galéria", „klub" - csak szomorí
totta a képet. Annak már szemtanúja le
hettem, hogy Lakatos Gyula - aliás 
Gyurka bácsi - miként lehelt életet ebbe 
a kísértet-kastélyba. Először is létreho
zott egy civil szervezetet, amit cigány 
hagyományőrző és kulturális jelzővel 
illetett, s néhány társával belevágott a 
homályosan körvonalazódó elképzelé
se megvalósításába. Először is kitakarí
tott, aztán székeket, asztalokat, pado
kat, fali táblát, tányérokat szerzett. Az
tán szólt a Radics, Horváth, Baranyi, 
Csorba nevű gyerekek szüleinek, hogy 
szombat délelőttönként küldjék föl a 
gyerekeket, mert az tűrhetetlen, hogy 
az iskolában (mégha a Nyíri útiban is) 
bukásra álljanak. Ha más nem is törté
nik velük, mint gyakorolják az össze- 
vonást-kiadást, akkor se esik kárukra, 
ha nem a barakk szarral-betonnal körül
vett területén ütik agyon a hétvégi pihe
nőnapot.

E sorok írója maga sem tudja hogyan 
keveredett Lakatos Gyula bűvkörébe,

illetve megvan annak a története. Laka
tos Gyulát a Kecskeméti Polgárőr 
Egyesület Déli csoport tagjaként (egy
szerűbben: cigány polgárőrként) ismer
tem meg. Bár az az „interjú" nem állt 
össze cikké (minél öregebb egy zsurna
liszta, annál finnyásabb, a lerendezés
ről már leszokott, sorteljesítményre 
meg nincs is kötelezettsége.)

Viszont felajánlottam, hogy minden
ben segítek, amiben tudok. Ez történe
tesen egy öt sornyi gépelt szöveg előál

ték a Magyarországról előzetesen kiala
kított képbe a harmadik világbelinek 
mutatkozó „etnikumi" helyzetet.

Azt azért ki ne felejtsem, hogy angol 
önkéntesek kifestették az épület falait 
(nekem személy szerint szakadt is le a 
pofámról a bőr, hogy az önkormányzat
nak ennyire sem tellett), s most a Gizel
la téri épület elfogadhatóan néz ki.

Hogy a „szombati iskola" jövője mi 
lesz?

Annyit tudok, hogy a gyerekek, ha

Sütő József (balról)segítő és az „iskola-alapító44 Lakatos Gyula a gyere
kekkel egy alkalmi csoportképen.

lítása volt, amit a közjegyző nem bírt 
abszolválni 1500 forintért, s amely nél
kül nincs mód a szervezet hivatalos be
jegyzésére. (Ennyit a civil kezdemé
nyezések támogatásáról!)

Minden esetre, szociális munkásként 
örömmel fogadtam, hogy Lakatos Gyu
la segítője lehetek: számomra még ma 
is csoda, hogy egy cigányember iskolát 
alapít, s két éve szabadidejének nagy 
részét erre áldozza. Sikerélményt meg 
csupán annyit kap, hogy a Máltai Sze
retetszolgálat Kecskeméti Csoportjá
hoz érkezett angol és német nagylány
ok fantáziát találtak a felkínált lehető
ségben, s hihetetlen lelkesedéssel vetet
ték be magukat a munkába, feltérké
pezték, dokumentálták a kecskeméti ci
gányság egy szegmensének helyzetét. 
Sajnos, ők elmentek, már csak levelet 
küldenek, de a gyerekekben mély nyo
mot hagyott a lényükből áradó őszinte 
szeretet, emberség. Pedig a legelső ta
lálkozás alkalmával nehezen illesztet

néha egedetlenül szertelenek is, szíve
sen jönnek össze uzsonnázni, diszkóz
ni, no meg egy kicsit tanulni is. Ha a 
Szociális Szolgáltató Központ hatéko
nyabban felkarolná a működését - 
melyre a munkatervet már benyújtot
tam - ha csodákra nem is, de kis 
„revolúcióra" képesek lennénk. Nem 
sok település büszkélkedhetik azzal, 
hogy alulról jött kezdeményezés pró
bálkozik a cigányság felemelkedésének 
valamilyen módját megtalálni. Ha má
sért nem, ennek újszerűségéért lenne 
érdemes felkarolni Lakatos Gyula kez
deményezését. A polgármester úrnak 
már két levél íródott a civil szervezet 
nevében. Lakatos Gyula az épületben 
levő egyik üres szobát kérte az iskolá
nak, meg a cigány polgárőrségnek, 
hogy legyen egy hely, ahol biztonság
gal lepakolhatják holmijaikat. Választ 
- 30 nap! - eddig nem kapott.
Ne is várja?

n.m.

Himnuszaink
A cigány Himnuszt eddig még nem sikerült meg

tanulnom, s ennek egyik oka az, hogy bárki is sze
rezte zenéjét, az olyan bonyodalmasra - énekelhe- 
tetlenre - sikeredett, hogy kis cimboráim is csak a 
szöveget gajdolják. (Amúgy meglehetősen nehezen 
megy nekik a dalolás, még annak a Krisztiánnak is, 
aki előkészítősként küzd a betüalkatrészekkel, és ég 
a vágytól a zenetanulás iránt. De hol vagyunk ak
kor még a kottaírástól-olvásástól?!) Szóval éneklik 
a himnuszt, s engem elgondolkodtat az a sor, amely 
az után jön, hogy tisztázódott az ég és a föld színe.

(A tízéves koromban írt, máig egyetlen versem is ez
zel az „emelkedett“ témával foglalkozott.) Ám a kö
vetkező tétel közepébe vág a dolgoknak: „a szeren
cse jön is, megy is“. Egy percig sem vitatható a 
megállapítás! Bár manapság, ahogy szomorúan 
szemlélem, inkább a hátát mutatja az a cudar For
tuna, cigánynak, magyarnak egyaránt! Mi, magya
rok, Isten áldásáért esdeklünk Himnuszunkban, 
amire volna is nagy szükség, mert az évszázados zi
vatarok miatt nekünk is ritkán kéklett az ég! Ant 
azért odakacsinthatunk a szerencsére, hátha ebben 
a szakadatlan gyüvésben-menésben, egyszer, vélet
lenül itt felejti magát...

nama

Egyesületté alakul a Párbeszéd-klub
Úgy tűnik, hogy a Kecs

keméten a múlt év végén 
Várkonyi Miklós és neje 
által életre hívott Párbe
széd klub megtalálja a 
helyét: egyrészt a Cere
mónia Borház hangula
tos emeleti nagyterm é
ben, másrészt pedig az
zal, hogy a leghűségesebb 
klubtagok amellett dön
töttek, egyesületté ala
kulnak. Legutóbbi talál
kozásukon ennek techni
kai részleteivel foglalkoz
tak, valamint megbeszél
ték a programtervet is: 
kire volnának kíváncsi
ak, kiket hívjanak meg 
egy-egy hangulatos be
szélgetésre.



N égy évszázada: cigán y-k eserves

jebb a m egbotránkozást választjuk m egnyil
vánulási formaként, ha 15-16 éves lányok 
testüket árulják, de ritkán ju t eszünkbe az un- 
dorodáson túl, hogy hány újgazdag vastag 
arany kutyaörvének atomjai az ő nyom orúsá
gos num eráik? Hány rokonlányt bocsátanak 
áruba, vagy adnak csak el potom  áron 
„használatra", botrány csak akkor kerekedik, 
ha a m egaláztatásnál m ár a halált is inkább 
választják, és beszélni kezdenek. De ki érti 
meg a kiskorú „kurva" kényszerhelyzetét, 
akiért M ercédesszel jön  a „fíúja“az „átm ene
ti otthonba": jobb életet, divatos ruhát nem 
ad a gyerm ekvédelm i törvény.

2.
A még elfogadható nívójú életvitel látszata 
m ögött m ilyen utakat találhatnánk, ha egy ki
csit is lenne merszünk m egvakargatni a jöve
delm ük eredetét? De hány autóroncsot vezet
nek ma az országutakon nyolc általánost 
ugyan nem  végzett, de szü le tésnapra  
„kapott" jogosítványokkal, vagy jogosítvány 
nélkül? S aztán ha lebuknak, miből fizetik ki 
az 50 ezer forintos büntetéseket olyanok, 
akiknek egyetlen hivatalos jövedelm ük a 
gyes, a családi pótlék, meg annak a kiegészí
tője? Egyáltalán ki volt az első eszement bí
ró, aki pénzbírsággal kezdte sújtani ízeke t a 
szerencsétleneket, akik közül egy hírhedtté 
vált a kettős orvos-gyilkossággal: ő csak a 
harm incezer forintos „szám láját" akarta ren
dezni. Ez nem vicc: egy időben Kecskem éten 
a rendőrség a kukázó cigányokat fircangolta, 
ugyan m iért nincs náluk a személyi igazol
vány - tízezer forint.
Az sem lélekemelőbb, am ikor azt hallja az 
ember, hogy a m inim álbér 50 ezer forintra 
történő em elése okozza a m ultik tovavándor-

lását. De szeretnék látni egy olyan Való Vilá
got, am iben jeles bankáraink, politikusaink 
egy hónapot töltenének összezárva, s nem 
hozathatnák be m aguknak csak azt, amire a 
lakhatási feltételek (rezsi) kifizetésén túl m a
radna a minimálbérükből.
M it m ondanának ugyan ők annak az asz- 
szonynak, aki lehet, hogy nem csak a család- 
tervezéstől idegenkedve, de felülve a nagy
család propagandájának, öt gyerm eket szült, 
s m ost az előtt a m egpróbáltatás előtt áll, 
hogy em berét három évre kivonják a forga
lomból - lopásért - ,  ő pedig marad a gyessel, 
m eg a „szociális juttatásokkal" egyedül, úgy, 
hogy három gyereke súlyosan fogyatékos, 
kórházi kezelésre szorul, ahová a papírpelen
kát és bébi tápszert is be kellene vinnie?! 
Ezekkel az em berekkel próbáljuk megértetni, 
hogy gyerm ekeik iskoláztatása nélkül (már a 
nyolc osztály, a szakm unkásképző, sőt az 
érettségi sem elég!) nem  lesz munkahelyük? 
Ezeknek az em bereknek beszéljünk az isko
láztatásról, akik jószerint azt sem képesek 
felfogni, hogy a mentálisan sérült, beszélni 
nem  tudó, asztmától fuldokló gyereküket ők 
m aguk ítélték a nyomorúságra, am ikor a csa
ládi pótlék kilátására évente szülni engedték 
soványra aszott, alultáplált, kizsigerelt asszo
nyaikat?
A férfiak még csak belefojtják bánatukat a 

pohárba, megkísértik a szerencsét, olykor az 
egész havi bevételt (gyes, családi pótlék) le
nyom va a gép torkán, aztán otthon m egtorol
ják  a sérelmeiket, kékre-zöldre verve az asz- 
szonyt. Elhiszik nekem, hogy van gyermeke 
fényképét mutogató boldog apa, aki első ne
kifutásban elgépezi az egész anyasági se
gélyt? Vagy fantazm agóriának vélik, hogy az 
egyik legundorítóbb bűncselekm ényért jo g 

Szlovákiában, Romániában, Magyaror
szágon élő romák helyzetét az etiópok nyo
morúságához hasonlította a minap a Nép- 
szabadságban közzétett EU-felmérés. Ne
künk, közép-keleteurópaiaknak egy kissé 
túlzónak tűnik ez a megállapítás, hiszen 
van gyakorlatunk a szegénység osztályozá
sában, ám készséggel elhiszem, hogy a vi
lág boldogabb részén élők számára a nyo
mor ragozhatatlan. A rendszerváltás leg
nagyobb vesztesei a cigányok - ez nem vi
tatott tény. Még azok többsége is visszazu
hant a szegénység valamelyik bugyrába, 
akiknek a „kommunista diktatúra44 alatt 
sikerült megkapaszkodniuk, OTP-és la
kást vettek, építkeztek. A biztos munka
helynek, a havi rendszeres fizetésnek, a 
létbiztonságnak nemcsak a cigányok szá
zezrei mondhattak búcsút annak fejében, 
hogy az újkapitalizmus nyertesei a meny- 
nyekbe jussanak, vagy csak biztos egzisz
tenciát teremthessenek maguknak. Ma 
Magyarországon a hivatalos statisztikák 
szerint hétszázezer ember él, akinek sem
miféle jövedelme nincsen.

1.
A két évtizede még jóm ódúnak mondható ci
gányok nagyon kis hányadának nyílt lehető
sége gazdagsága gyarapítására, az is csak az 
igen pettyes szürkezónában, de hát a nagy 
gründolásban nem őrködtek az éber szemek: 
em lékszünk ugye, hogy az első dem okratiku
san m egválasztott korm ány idején kapcsiból 
a gazdasági rendőrséget szüntették meg elő
ször. Vannak milliom os romák, vannak sze
gény cigányok, és még többen élnek a társa
dalom peremén. A nem is oly rég még O lasz
ba járó  kereskedők alól kihúzta a gyékényt a 
kínai piac, am elynek páriái, a román cigá
nyok is nálunk keresik a boldogulást, olyan 
kis haszont is „m egbecsülve", amiért a hazai 
házaló m ár meg se moccan. Sa'rcolja is oly
kor derék rendőrségünk 
őket a számlaadási köte
lezettség mentén.
A nnak a ténynek még £ 
legnaivabb  honpo lgára
ink se üljenek fel, hog> 
m inden rendben: éher 
még egy cigánygyerek se 
halt. Hogy ez miként 
hetséges, azt 
firtatja a rendőrség, fő
ként ha a botrány kipat
tan: eltűn t rézkábelek , 
transz fo rm áto rok  lefejt 
olaja miatt, vagy kopasz 
távvezetékek  oszlopa 
m ellett összeégett hullába 
bo to lva , vagy K odály- 
szobor nyom át bottal üt
ve...
Szabad országban élünk, 
ahol kényelm esen legfel

erősen elitéit „édes" apának a gyesből veszi 
meg az anya a bevonuláshoz szükséges für
dőköpenyt és papucsot?
M ég szerencse, hogy ezek az em berek nem 
olvasnak újságot, például azt, am elyben tuti
ra megígérik, hogy felszám olják a két kecs
keméti cigánytelepet. De kérdem én: miből 
és hogyan? Nem tűnik jó  ötletnek, hogy 
azoknak a családoknak vesznek lakásokat, 
akiknek semmiféle m unkaviszonyuk nincs, 
de nem is lesz soha, mert a m unkapiac nem 
tart igényt rájuk, rezsit nem fizetnek, s egyet
len ékszerük, m int a Gracchusok anyjáé: 
gyermekeik?
A város vezetése több cikluson át következe
tesen kitoloncolta a lumpenek lakta állami 
házakból a lakókat, hogy aztán a telket elad
ja , vagy benzinkutat építsen, az építészetileg 
még menthető házakat pedig új tulajdonosaik 
nagy m űgonddal restauráltatták. M ost hová 
kívánják „szétszórni" a W éber utcai barakk
lakókat, akik valóban etióp-szinten vegetál
nak, s akiket még a kecskeméti cigányok 
m egvetése is övez, miközben az azt rebesge
tett hírt, m iszerint egyes falvakból egy kis se
gítséggel telepítették őket a m egyeszékhely
re, soha senki nem fogja sem megerősíteni, 
sem cáfolni.

3,
Emberi méltóságot sért, és büntetik, ha a 
m ozgássérült nem tud a budapesti Centrál ká
véházban pisilni. Emberi méltósága szegény
nek, cigánynak nincs? A Európába érkezésük 
óta eltelt négy évszázadnyi idő alatt m ennyi
ben sikerült „honfoglalásuk"? Az első m a
gyar nyelvű-cigány tárgyú könyv (1797) 
szerzőjének, Enessei Györgynek m egállapí
tásai óta változott-e a cigányság m egítélése? 
Idézünk, és döntsön az olvasó: „az úgy 
nevezettni szokott mái Dzigán Nemzet, jólle
het az ö meg romlott Természetére, és benne 
meg rögzött szemtelen szokásaira nézvést; 
Egy azon fölöttébb meg. vetett és alá való 
Népnek látassék is; mindazonáltal első Ere
detére, egy azon Ember minden más egyéb 
Emberi álattal; E végre szánakozásra mél
tó inkább az ő sorsa, és nem gúnyolásra.“ 
De tegyük hozzá azonnal a történelmi idők
ből a cigányság válaszát a Mária Terézia által 
kezdem ényezett civilizálásukra: „Jaj! Szar
va ekének töri ember markát/Jobb volt 
emelgetni nyerges lónak farkát/Lopásnak 
kedvéért szökni kertek árkát,/Dobogtatni 
tánzban lábnak ugrás sarkát. “

Az előítéletek ma is mélyek a többségi tár
sadalomban. Mostanság nem kedvez az 
idő a türelemnek, a megértésnek. Csodára 
várunk? És meddig?

Nagy Mária
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„MINT A GYERMEK NÉZZÉL SZERTE, MARIS NEM VAGY VAKSAG VERTE“
„Szeretettel várjuk a nézőket. Az öreg 

rockereket és az ifjú tudósokat, a fris
sen mosdott eladólányokat és a nyug
díjas folyamhajó-kapitányokat. Hedvi
get, Lédát, Csinszkát, Bandit, Lajost, 
Vilmost, Joszifot, Bilit - mindenkit 
Bodolay Géza, a kecskeméti Katona 
József Színház direktorának invitálása 
a 7 évad 70 bemutató című most meg
jelent összeállítás előszavában. A Ro
konok Nagyváradon, Bulgakov, 
Taviani és egy 2008. július 31-ig újra 
elnyert direktori poszt, Best of 
POSZT = KOSZT (Pécs után a Kecs
keméti Országos Színházi Találkozó), 
fordítások, átírások, megírások, kiírá
sok, zöld óriásgömb karosszék-forgó- 
szék helyett (Karlsruhéban a színház
ban mindenki ilyenen ül, - mondta), ti
zenhárom bemutató és egy interjú. 
Próba után. Előre hát, fiúk...!

Lehet egy próba után mérleget vonni?
Efrosz írt egy híres könyvet: Szerelmem a próba. 

A próba az a tevékenység, amiért a színházat csi
náljuk. Miután „készen van“ a mű, egy másfajta 
próbasorozat kezdődik, kipróbálódik, hogy a kö
zönség mire ju t az egyes esténkénti "próbák" so
rán. Élő kapcsolat ez a kész produkcióval. Ilyen
kor még minden megtörténik, értelemszerűen 
vannak hullámzó részei a teljes eufóriától a teljes 
elkeseredésig. Nekünk ez egyfajta narkotikum. 

Mitől jó egy próba?
Ha fontos dolgok születnek meg, adott esetben 

olyanok, amelyeket nem lehet egy íróasztalnál ül
ve kitalálni, amihez kellenek a társak, akik a saját 
idegrendszerüket, a saját agyukat adják hozzá. Az 
a dolga az embernek, hogy ebből válogasson.

Ez tudatos folyamat. Mennyire volt tudatos 
az, hogy erre a pályára került? Az, hogy az 
egyetemen irodalomtörténész szakra járt, felte
hetően édesapjának (Bodolay Géza-irodalom- 
történész) köszönhető.

Teljesen tudatos volt. Tudni kell, annak idején 
feltétel volt a Színművészeti Főiskolára a diplo
ma, és kétségtelenül hatottak az apai szavak is. 
Igaz el kell ismernem, nem mindig éreztem oltha- 
tatlan vágyat egy-egy kurzus befogadására. Édes
apám magyar irodalmat tanított a varsói, a szent
pétervári és a berlini egyetemen, így megismer
tem az ottani színházakat is. Apám itthon nem ka
pott katedrát, úgy gondolták, akik ezeket a helye
ket elosztották, hogy az a jó, ha minél messzebb 
van. Ha 20-30 magyarul tanuló diáknak magyar 
irodalmat tanított, az nem tűnt igazán veszélyes
nek.

Ádám Ottó volt mestere. Mennyire volt nehéz 
akkoriban a ma már sokak számára csak elér
hetetlen célként lebegő Színművészeti Egye
temre bekerülni, és elvégezni?

Mi akkoriban ezt nagy elánnal kezdtük el, Ádám 
Ottónak pedig nagyon sokat köszönhetek, s ezzel 
nem vagyok egyedül. Mind a mai napig találko
zom vele, mert az ő bölcs kívülállása vagy más
hogy állása a világgal szemben sokat segít az em
ber problémáin. Fel lehet vele töltekezni. Nagyon 
örülnénk, hogyha újra aktivizálni lehetne mint 
rendezőt, erre most már több mint tíz éve nem volt 
hajlandó.

Miért nem?
Ő volt az egyetlen, aki méltósággal tudott feláll

ni a Madách Színház igazgatói székéből, és egyút
tal abbahagyta a rendezést is. Ahogy ő abban az 
időben mondta: „Ebben az országban mindenki 
lop, én most időt fogok lopni!“ Biztos vagyok 
benne, hogy munkál benne az a régi vágy, ami an
nak idején a 70-es években komoly színházi sike
reket hozott neki. Mi semmiben nem értettünk 
egyet esztétikailag Ádám Ottóval, folyamatos vi
tákról szólt a három évünk a főiskolán.

Ez akár gyümölcsöző is lehet...
Bölcs türelemmel viselte az én ifjonti másként 

gondolkodásomat. Azt az igazságot, hogy: „Szí
nészek nélkül, uraim, önök nem léteznek!“- Ádám 
Ottótól lehetett érvényesen megtanulni. Nekem 
kifejezetten szerencsém volt, elég sok német szín
házat is láttam kamasz fejjel, és az esztétika felől 
érkeztem a színházhoz. így fontos volt az, hogy 
ennek ez a gyakorlati, érzelmileg átélhető része 
kellő hangsúlyt kapjon, amikor megpróbáltunk 
rendezővé válni. És utána nagyon nagy szeren
csém volt a Szegedi Nemzeti Színházzal is, hiszen

az ottani színészekkel eltöltött évek során az em
ber tényleg azt érezhette, hogy köze van valami
lyen módon a színházcsináláshoz.

Budapestről került vidékre. A szellemi köz
pontból Szegedre, majd Kecskemétre. Jelen- 
tett-e ez valamilyen problémát, visszavágyott-e 
a fővárosba tovább pezsegni?

Az igazi ifjúságom nagy részét külföldön töltöt
tem, és nem Budapesten. Egy helyet akkor lehet 
igazán szeretni, ha az ember oda időről időre visz- 
szamehet, hazamehet, mert ha folyton ott kell len
ni, akkor nem feltétlenül érzékeli, hogy mi is jó  az 
adott helyben. Én ezt elég korán megszoktam. 
Persze van provinciális és nem provinciális gon
dolkodás. Talán. De... hogy ez hol történik, az 
nem helyhez kötött. Széphalmon Kazinczy vagy 
Niklán Berzsenyi teljesen európai tudott lenni, 
Nagyváradon Ady Endre nem attól volt az, hogy 
vidéken volt vagy nem volt vidéken, hanem attól, 
amit gondolt. Ezek a távolságok szerencsére sok
kal kisebbek ma, mint mondjuk száz éve. Vidéki, 
a szó negatív értelmében, nagyon is lehet valaki 
akár Bécsben is, és adott esetben Péterváron sok
kal européerebb lehet valaki, mint mondjuk Pá
rizsban.

Az, hogy ma a szegedi Kortárs Balett Kecske
méten is szerepelhet, köszönhető-e annak, hogy 
megmaradt önben a valaha volt szegedi érzés?

Juronics Tamás két évvel később kezdte ugyan
ott a pályáját, még táncos korából ismertük egy
mást, ő az ottani előadásaimat 
látta. Én utána később is, idő
ről-időre visszatértem Sze
gedre. Nekem onnan el kellett 
jönnöm egy igazgatói-főren- 
dezői váltás kapcsán, amiért 
tulajdonképpen nagyon hálás 
lehetek. Annyira jól éreztem 
magam, hogyha rajtam múlik, 
nyugdíjig elüldögéltem volna, 
szerencsére viszont mozdulni 
kellett. Fontos, hogy időről 
időre az ember mozduljon.
Juroniccsal újra akkor talál
koztunk, amikor Szegeden a 
Kisszínház bezárásakor a Pró
bababák bálját rendeztem.
Többen úgy gondolták, akik 
külön-külön ism ertek ben
nünket, hogy mi ott azonnal 
át fogjuk harapni egymás tor
kát, nem ez történt. Azóta sem 
volt talán olyan darab, ahol 
ennyire m eghatározóan 
együtt dolgozott a Juronics- 
féle táncszínházi társaság és a 
Nemzeti Színház társulata, 
mint akkor ebben a Jasienski 
darabban. Nagyon örülök, 
hogy ezt ott és akkor érvénye
sen tudtam színre vinni.
Juronicsék alatt egyszer csak 
nem volt színpad, vagyis nem 
annyi, amit ez a társulat meg
érdemelt volna, így örömmel 
hoztam át teljes sorozatra az ő 
színházukat ide Kecskemétre.
Ahhoz, hogy egy színház a 
saját közönségével párbe
szédbe kerüljön, éveknek kell 
eltelnie. így volt ez az ő ese
tükben is. Az előadásoknak van valamiféle egy
mást támogató jellege, talán attól, hogy az ott 
megnyilvánulóknak van valamiféle közös, vagy 
hasonló elképzelésük a világról, azon belül a szín
házról és az úgynevezett művészetről.

Az együttgondolkodás fontosságát hangsú
lyozta. Volt-e már komolyabb problémája en
nek hiányából?

A színháznak ez a lényege, konfliktusokon ke
resztül gondolkodik, helyzetekben gondolkodik, 
és normális is, ha a próbafolyamatban különböző 
elképzelések összecsapnak. Ez a kívülállók szá
mára esetleg ijesztő intenzitással történik és gon
dolhatják: itt valami súlyos veszekedés, vagy há
ború tört ki. Ha az ember ezt már tizennyolc éve 
csinálja, akkor nyilvánvalóan ezek között van sú
lyos is. Nekem korábban a színházigazgatókkal 
akadt ilyen konfliktusom, de egyik sem vált brutá
lisan előadás-meghatározóvá. Tény és való, hogy 
innen Kecskemétről is azért kellett elmennem a

Bodolay a Színházról, Szegedről, a Premodemről és Castorf-ról
kilencvenes évek elején, amikor Lendvay Ferenc 
után új igazgató jött, mert az első perctől kezdve 
evidens volt az, hogy nem tudunk majd együtt 
gondolkodni.

Kecskemétre kerülésekor, 1989-ben a politi
kában labilis időszak volt. Hogyan élte meg 
ezt? Mennyire volt eszköz a színház?

Mi akkor Mrozek A nagykövet című darabját 
próbáltuk, az volt az első kecskeméti rendezésem, 
a Kamarában. A színházból akkor tömegesen lép
tek be a rendszerváltó pártokba, a színészek veze
tésével. Én pártnak soha nem voltam a tagja, bár 
több helyre hívtak. Amikor a pályámat kezdtem 
1984-ben, nyilvánvaló meggyőződésem volt, 
hogy a diktatúra ellen kell színházat csinálni. Es
ténként pár száz embert a hatalom ellen lehetett 
izgatni. A szegedi évek alatt többször fel is jelen
tettek, Sándor János részben ezért kellett, hogy 
otthagyja a főrendezői állása t- amit persze utólag 
nagyon sajnálok. Vállalta az előadásainkat, az én 
előadásaimat és az 56-os Hamletet, vagy azt a Há
zassági szerződést, ami miatt még Budapestről is 
levonult a belügyminisztérium úgynevezett szak
embere, mert a feljelentés szerint szovjetellenes 
volt az opera. Kétségtelenül a jaltai szerződésről 
szólt. Földgömbbel ott táncikolt az asztalon Urbán

adott esetben nehezebb lehet a sorsa. A politika 
ilyen értelemben, főleg itt Kecskeméten, nem szól 
bele, a képviselőtestület saját harcait persze nyil
vánvalóan így bonyolítja.

Felhasználják a színházat?
A színházat nehéz. Minket nyugton hagynak. 

Persze nincs olyan politikai párt, amelyikkel nem 
próbáltak volna így vagy úgy összefüggésbe hoz
ni. Az emberek nagyon szeretnek dobozokban lát
ni másokat: na itt van, te most angol vagy, te meg 
orosz.

Kecskemét után a Nemzeti Színházba került. 
A nemzeti szónak - főleg manapság -, van va
lami lelki, erkölcsi terhe, legalábbis egyesek 
szerint.

Sík Ferenc vitt oda, aki akkor ott a főrendező 
volt, az igazgató pedig egy korábbi kritikus úr, 
akivel igen komolyan másképp láttuk a világot. 
Becsületükre legyen mondva, hogy nem likvidál
tak azonnal. Az Úri murit Móricztól vagy Weisstől 
a Marat/Sade-ot rendezhettem a Várszínházban 
azelőtt, hogy újra Kecskeméten, de már igazgató
ként dolgoztam.

Jelent-e valami rangot az, ha valaki a Nemze
tiben rendez, különösen akkor, ha teljesen át 
van itatva politikával az egész jelenség?

zett színházi, úgynevezett életben. Mindig lesznek 
színházcsináló emberek, akik különböző zászlók
kal, esztétikailag, vagy politikailag felvonulnak, a 
tisztességesebbje talán a saját elvei, vagy az ott- 

[ honról hozott elvei, vagy a könyvekből elsajátí- 
j tott, már halott elődök elvei alapján próbálja ezt 
j tenni, - megint mások a mindenkori széljárás sze- 
| rint. Mivel a színház kollektív műfaj, adott eset
ben nagyon sokszor létrejöhetnek olyan helyetek, 
ahol színházcsinálók, akár színészek, de különö
sen rendezők nagyon méltatlan szituációba kerül
hetnek, mert ez nem mérhető rőflfel, hogy Weöres 
Sándort idézzük: „A kritikusi szabó/ Értekezleti 
beszédemet/ Rőffel a fenekemhez méri.“

Csak néhány megjegyzés a Mozgó Világ no
vemberi számából, ahol egy Kossuth Rádióban 
elhangzott színházi vitaműsort közölnek: Szék
helyi József: „ez a nemzet színháza"; Koltai Ta
más: „Nemzeti Színházra nincs szükség!" 
Azért a szakma tekintélye nem áll jelenleg 
magasan... /  i.

Ostobaság volt az esztétikai és kenyérharcokat 
megideologizálni, igaz ez történt az elmúlt évek
ben is. Nekem eszembe sem jutott, hogy valaha is 
főrendező leszek valahol, - azon egyszerű oknál 
fogva, hogy 1989 előtt ehhez az MSZMP tagjának

Bodolay Géza, a kecskeméti Katona József Színház igazgatója érdeklődéssel vett rés^t Alfoldy Róbert festményeinek kiállítás-megnyitóján.
János nagy kanadai juharleveles tiszti sapkában és 
orosz katonakabátban.

A szegedi Hamletünk egyébként fergeteges si
kert hozott a Vidéki Színházak Találkozóján, Pes
ten, amit aztán egy bértollnok úr erősen megkriti
zált (18 felkiáltójel volt az úgynevezett kritikájá
ban). Többek között így írt: „Ráadásul ez a Ham
let Bodolay színpadán olyan hőzöngést csaphat, 
amiről az utcán randalírozók szerencsére csak 
álmodozhatnak." Ezt a mondatot meg kellett je 
gyeznem. Ez volt '88-ban, mikor még senki nem 
gondolta volna, hogy másfél évvel később meg 
fog történni a rendszerváltás, amit én egyébként 
elsikkasztott forradalomnak nevezek. A mai napig 
élnek azok a régi reflexek, hogy: „Ne szólj szám, 
nem fáj fejem."

Az aktuális politika?
Most, hogy ilyen határvonalszerűen két oldallá 

próbálták választani az ország gondolkodóit, azt 
gondolhatnánk, aki ebbe nem fér be, annak esetleg

Én a Wesselényi utcai Nemzetiben voltam ka
masz. Napközis általános iskolásként oda vittek el 
először egy Shakespeare előadásra és 16 évesen is 
odajártam . Akkor rendezte Tovsztonogov a Revi
zort Kállai Ferencékkel. Egészen kitűnő előadás 
volt, korábban láttam Péterváron is. Akkor 6 fo
rintért lehetett venni egy jegyet a kakasülőre. Ol
dalról nagyon jól lehetett mindent látni, számom
ra egészen különös, misztikus hely volt a Wesse
lényi utcai Nemzeti.

Igazuk van azoknak, akik azt mondják, hogy 
kétféle színház van: jó  színház és rossz színház. 
Bármiféle külső jelzővel meg lehet ezt határozni: 
vidám színház, zenés színház. Ha valódi színház
ról, drámai színházról beszélünk - amit valami kü
lönös oknál fogva Magyarországon prózai szín
háznak szoktak nevezni -, amely tragédiát és ko
médiát játszik, akkor már egészen másról van szó. 
Már ez a terminológiai tisztázatlanság is számos 
félreértést hoz, az úgynevezett magyar, úgyneve

i kellett volna lenni. Ma kicsit össze vannak zavar- 
| va szegény színházi emberek, mert nem tudják, ki 
| az aktuális Napkirály, aki még a tetejébe négy- 
i évenként változik is. Ettől egy részük el van bi- 
| zonytalanodva, egy részük harcosan kitart vala- 
j melyik irány mellett, másrészük össze-vissza fo- 
■ rog. Alapvetően ez nem tesz jó t a színháznak. A 
| színháznak az tesz jót - ezek voltak a legszebb 
' korszakai is -, amikor létezik a cinkos összebeszé- 
I lési lehetőség a mindenkori nézőközönséggel,
; akik között mindig ott ülnek a Tartuffe-ök, a szín

padon meg szerencsés esetben a Napkirály támo- 
, gatásával egy pimasz komédiás, mint például 

Moliere, vagy az orosz birodalomban Bulgakov. 
(Akiről két jó  sort le nem írtak soha életében, és 

: minden előadását betiltották.)
Egy színházi embernek lehet-e példaképe, és 

ha igen, akkor önnek Bulgakov az?
! Nem tudom, hogy jó  szó-e ez, de rengeteget fog

lalkoztam vele, és nagyon érdekes az ő egész pá

lyája, tudása, életútja. írtam is ebből egy darabot: 
Mihail és Margó címmel. Diktatúrában csinált 
színházat, ami nem azt jelenti, hogy mi a diktatú
rát vágynánk vissza. A hülyeség diktatúrája örök, 
függetlenül attól, hogy egy személyben jelenik 
meg egy trónuson, mint a Napkirály vagy Sztálin 
Józsi bácsi tették, vagy pedig más úton-módon 
fejti ki azt az elviselhetetlen nyomást, adott eset
ben elnyomást, amit egy látszólag demokratikus 
gyarmati nagyhatalom, bármilyen militáns erő, a 
pénz ereje, stb. létre tud hozni. Ez lehet vallás is 
és még sok más. Lehet választani, hogy az ember 
csatlakozik a mindenkori többségi osztrák rend
csináláshoz, mondjuk a 19. század elején, vagy a 
görög szabadságharcban hősi halált hal sántán, 
mint tette ezt Lord Byron. S akkor ezek közül vá
laszthat ki-ki magának példaképet, s ezzel el is le
het tölteni azt a pár évtizedet, ami nekünk itt ada
tik. A szabadság-szerelem témakörnél számomra 
sem létezik izgalmasabb. Ilyen értelemben vállal
ta lám Esterházy Péter is Petőfi Sándort. Miköz
ben úgy hiszem, hogy a példakép szótól egyikük 
se lenne elragadtatva.

A rádiós szakmai beszélgetés egyébként azzal 
ért véget, hogy többen kimentek a stúdióból. 
Ha Kecskeméten összehívnánk a magukat szín

házkritikusoknak
nevező egyéneket, 
és a...

...és  a magukat 
színházrendezők
nek nevező...

... rendezőket, 
vajon kialakul
hatna-e egy ha
sonlóan parázs vi
ta?

Célunk az, hogy 
ne egyszerűen gá
lahelyszín legyen a 
színház, ahol meg
jelenünk, mintegy 
házasságkötő te
remben, protokoll- 
ból, függetlenül at
tól, hogy mit gon
dolunk, mondjuk a 
feleség családjáról. 
Vagy viszont: ők 
mit gondolnak ró
lunk. Legyen egy 
olyan izgalmas 
szellemi központ, 
ahol nem muszáj 
egyetérteni egy 
csomó kérdésben. 
Senkit nem aka
runk kereszténnyé, 
hinduvá, keresz
tyénné, ökum eni
kussá tenni. A szín
háznak az a dolga 
(Shakespeare pon
tosan fogalmazott a 
Hamletben), hogy 
érvényesen próbál
ja  meg a kor lenyo

matát adni. Igazán érvényes előadások csak akkor 
születnek, ha azok valamilyen módon gerjesztik 
azt a lehetőséget, hogy az emberek elkezdenek 
gondolkozni.

Kecskemét alapvetően konzervatív város. Mi
kor ön idekerült, kicsit közhelyesen fogalmaz
va, sajátos stílusával úgy robbant be, mint az 
elefánt abba a bizonyos porcelánboltba.

Csínján bánnék ezzel a fogalommal: konzerva
tív. Konzerválni ugyanis lehet Voltaire-t is, és az a 
gondolkodás háromszáz éves lassan. Egy voltaire- 
iánus ma konzervatív vagy progresszív? Vagy 
hogy van ez?

Stílusa megosztja a közönséget, a mindig is 
botrányszagú kecskeméti színházi életben ez 
csak olaj volt a tűzre...

1984-ben Magyarországon még alig néhányan 
tudtak arról, hogy Nyugat-Európában a posztmo
dem fogalma már alapvető és működő esztétikai 
kategória. Mi tudtuk ezt, és akkor találtuk ki Mira

János barátommal a premodem fogalmát, ami per
sze hiba volt, mert nyugodtan nevezhettük volna 
magunkat posztmodemnek, és akkor később utol
ért volna bennünket a teljes magyar esztétika. De 
érzékeltetni akartuk, hogy itt nem arról van szó, 
hogy az 1920-as évek modem, ha úgy tetszik 
avantgárd, progresszív színházi irányzatait akar
nánk valamilyen módon újraéleszteni. Nem kö
vetni Palasovszkij Zöld Szamár Színházát vagy 
Mejerhold fantasztikusan izgalmas konstruktivis
ta színházát, hanem mindezeket ismerve, próbál
tunk úgy színházat csinálni, mintha ezek nem lé
teztek volna, úgy, mint ahogy a preraffaeliták tet
ték a 19. század végén. Színházat nem lehet azzal 
az elgondolással csinálni, hogy majd 20, 30 vagy 
50 év múlva valaki rájön, hogy : „Óh, ez anno mi
lyen jó  volt!" Nem tud és nem is akarhat a jövő
ben hatni egy előadás. Egy színházi előadás ott és 
akkor tud hatni, arftikor ezt nézik vagy nem nézik. 
Ha nem nézik, az baj. Azt az arányt kell megtalál
ni, hogy a néző még bennmaradjon, de ugyanak
kor ne azt a megnyugvást kapja, hogy az ő főnöke 
a legjobb angyal a világon, hanem esetleg azt a 
kérdőjelet: biztos, hogy a főnököd a legjobb an
gyal a világon? Ezzel a kérdőjellel menjen haza, 
miközben nevessen vagy sírjon.

És ha a szünetben megy haza?
Nálunk ez nem öltött soha katasztrofális mérete

ket. Ez amúgy éppen a progresszív színházaknak 
a kísérőjelensége, olyannyira hogy Berlinben 
Frank Castorf - pillanatnyilag az egész világot 
meghatározó - színházában, a színpad mellett van 
az ajtó, így mindenki látja, ha valaki elmegy. Sőt 
ezek a távozások gyakran részévé válnak az elő
adásnak. Kecskeméten nem ez a cél. Kodály Zol
tán a maga részéről nem nagyon bírt végigülni 
egy-egy operettet, ami persze nem jelentette azt, 
hogy a többiek nem ülhettek ott tovább és nem él
vezhették Latabár vicceit. Lehet pontosan tudni 
előre, ha elmegyünk egy jazzkoncertre/ ott jazz-t 
fogunk hallani és nem orgonamuzsikát.

Viszont, ha elmegyünk mondjuk Madách: Az 
ember tragédiájára, nem biztos, hogy egy osz
tályteremre gondolunk úgy elsőre...

Valaki az angyalokat csak szárnyakkal képzeli 
el, amint toliakkal verdesnek, és be vannak kötve 
egy zsinórba, lelógnak és úgy hozsannázzák az 
Urat. Ez lehet X-nek vagy Y-nak a konkrét elkép
zelése Az ember tragédiájáról. Költői műről van 
szó, amit úgy vittem színre, ahogy ott és akkor 
gondoltam. Azt szerettem az előadásban, hogy be
bizonyította, hogy annak idején a több évtizedes 
várakozás felesleges volt, - elvégre ez remekül 
játszható lett volna a költői mű megírásának más
napján. Nyilvánvalóan a 19. században senki nem 
gondolta volna, hogy ezt egy osztályteremben le
het játszani. Pedig nem a nagyszínpadi masinéria 
okozza Az ember tragédiájának az izgalmát, ha
nem azok az elképesztően jó  aforizmák, ha tet
szik, konyhabölcsességek, populáris életbölcses
ségek, amelyeket Madách Imre ott, legalábbis a 
magyar kulturterület számára nagyon érvényesen 
tudott megfogalmazni. Legkedvesebb idézeteink 
onnan vannak, a gondolkodásunkat alapvetően 
határozza meg. Mondjuk a bizánci színből : „Tra
gédiának nézed, - nézd legott komédiának, s 
múlattatni fog." Az embernek eszébe jut, s máris 
jobban érzi magát...

Sok az ellensége vagy rosszakarója?
Minden színházi embernek van bőven. Nyilván 

nekem is akad. Én őket is szeretem. Hogy 
Jevgenyij Svarc érzelemügyi miniszterét idézzem 
a Király mezetelenből: „Egyébként én kedvelem 
az ostoba embereket. A hülyékkel vidámabb az 
élet."

Általában veszélyes az, ha tekintélyként kez
dünk működni. Magam is, kezdem észrevenni, 
hogy a fiatal korosztályok számára mi már így 
negyven felett, mint egyfajta orákulum jelenünk 
meg, mikor bizonyos dolgokat kijelentünk. Pedig 
Weöres Sándornak volt igaza, aki 70 évesen is azt 
mondta: „Még halálomban is azokkal vagyok, 
akik majd túllépnek a bearanyozott hülyén - itt sa
ját magáról beszél - ,  olyan magaslatok felé, ame
lyekről én még csak nem is álmodhatok." Ő 
mondta:

„Beszélhetnek a kortársak, hogy így lássak, meg

úgy lássak / Falon vakon kaparásznak, ezt nevezik 
ők látásnak. / Egy-egy irányba mutatnak, ezért 
mondom őket vaknak. / Mint a gyermek, nézzél 
szerte, máris nem vagy vakság verte." Ezt a Csa
lóka Péterben is beidéztük.

Ezzel együtt is meglepett, hogy direktori pá
lyázatában elnézést kért a túlprovokálásért!

Az igazság az, hogy a rejtett iróniát nem min
denki veszi észre.

Ezek szerint én sem.
Pont ez a lényege a rejtett iróniának, hogy rejtett, 

ha explicit, akkor már nem irónia. Például ez a 
mondat is, így visszamenőleg, elég sokféleképpen 
értelmezhető.

Olvassuk fel azt a bizonyos részt: „Itt elég vak
merő előadásokról van szó, és felsorolom, amik 
voltak: A bohóc, Don Juan. Utóbbi például Ma
gyarországon eddig mindenkor megbukott, több 
jóakaróm megpróbált lebeszélni róla. Valóban ez 
a helyzet. De ezek nélkül nem lettünk volna ott az 
országos találkozókon. Több száz előadásból be
kerülni a legjobb hétbe, az azért nem rossz ered
mény, főleg egymás után háromszor. Ami önma
gában persze túlélhető lenne- s valóban, lehet 
anélkül élni, hogy az ember ott legyen az országos 
találkozókon, sőt nem is feltétlenül ez a legfonto
sabb, csak éppen nagyon sokan vannak Kecske
méten is, akik az ilyen előadásokért járnak hoz
zánk. A fiaimat küldjem haza, vagy a nagynéniké- 
imet, ez a kérdés, és persze nem kell ezt eldönte
ni, mert alapvetően senkit sem küldünk haza, ha
nem legyenek együtt itt, és legyen véleményük. 
Ez a cél. Az évadonkénti tizenháromból kettőt az 
ő kedvükért még azoknak is meg kellene bocsáta
ni, akiket esetleg túlprovokáltunk - ezúton kérem 
elnézésüket.

Ha toleranciát várunk egymástól, akkor az is el
várható, hogy két előadás miatt ne kiabáljon M ág
lyát! vagy Feszítsd meg!-et senkire valaki azért a 
kettőért, ami éppen nem az ő ínyére keletkezett."

Egy fórumon idézi az 1984-es Premodern Ki
áltványt, melynek utolsó tíz sora: „Mindenkit 
szeretünk!" Ez is rejtett irónia?

Valószínűleg igen, - ez akár az összeverekedte- 
tés szinonimája is lehetne. Már a 19. században 
megrendezték: ha tíz ember beül a nézőtérre és 
elkezd ordibálni valamit a darabról, másik tíz pe
dig annak az ellenkezőjét, akkor egy idő után a 
gyanútlan közönség is bekapcsolódik. Ennek a vé
ge ismét szék- és fejtördelésbe torkolhatna, mint 
Jókainál. Viszont nem biztos, hogy az ilyenfajta 
hagyományőrzésnek lenne máig ható értelme.

Mennyire hat a közönség a színházra, amel
lett, hogy a színház hat a közönségre?

Gondolom „hatna". Ez társasjáték, - ez a lénye
ge. A kölcsönhatás pedig, mint minden társasjá
tékban, nagyon sokféle lehet. A tanár-diák viszony 
éppúgy kölcsönös lehet, mint a szerelemben a két 
fél kölcsönhatása. E hatások rendkívül sokféle 
módon működhetnek.

Azt mondta, csak jó és rossz színházról lehet 
beszélni. A kecskeméti milyen?

???
Elismerem, a kérdés rossz.
Nem, a kérdés jó, csak nekem nem lehet rá vá

laszolnom. Persze, sokat kell még fejlődni. :-) 
Kell-e hiúság ahhoz, hogy valaki direktor le

gyen?
Többen mondták már, hogy minden színházren

dező primadonna is egyúttal. Valószínűleg igaz, s 
nem valószínű, hogy éppen én lennék a kivétel. A 
kérdés már csak az, hogy ki mire és miképpen hiú. 
Alapvetően rendkívül mulatságosnak tartom, ha 
valaki komolyan veszi önmagát, vagy a pozíció
ját, amit éppen betölt.

Elégedett?
Ha az lennék, akkor nem csinálnám.

A beszélgetés véget ért. Négy-öt éve 
nem adott hasonló interjút. Szavaival él
ve: nem szereti, ha szájába adnak olyan 
dolgokat, amelyeket ő soha nem mon
dott.
Kifelé menet rámutat egy plakátra. 

Schimmelpfennig: Push Up-ját Ham
burg és Berlin után Kecskeméten mutat
ták be harmadszor a világon - s azóta 
mindenfelé játsszák. Elköszön: „Isten 
óvjon meg bennünket, - magunktól! “

D obos Sándor



Ezzel a gyönyörűsé
ges meghívóval invi
táltéira bábszínházi 

bemutatóra a 
kecskemétieket.

Maugli, a 
dzsungel fía

Rudyard Kipling, angol író, a dzsun
gelbe került vézna emberkölyök életét 
tárja elénk „Történetek az őserdőből44 
(The Jungle Book, 1894-95) című 
könyvében, melynek olvasottságát ki
váló fordítók és illusztrátorok tették a nemzedékek számára 
hozzáférhetővé. Az őserdei állattársadalomhoz kötődő Maugli 
élete, az emberi karakterekkel felruházott állatok viselkedése, a 
történések fordulatos, izgalmas bemutatása az olvasók táborát 
folyamatosan növelte. A művészek közül sokan, akiket megra
gadott a cselekmény fordulatossága Hím- és színházi előadások 
sorozatában jelenítették meg a könyv eseményeit.

A történet bábszínházi bemutatására, Kovács Géza rendező vállal
kozott. A művészeti munkát meghatározó dramaturg, tervező, zene
szerző személyének a kiválasztása mellett, bábszínészekkel és tech
nikai munkatársakkal eltöltött próbafolyamat eredményeként állí
totta színpadra „A dzsungel könyve44 című. előadást, ahol a tizen
négy szerep megformálását hét színészre bízta. A rendező elképze
lései megvalósításához a bábszínházi színészvezetés tapasztalatait,

a technikai fogá^k ismeretét, más művészeti ágak darabbéli alkal
mazását és humorát kamatoztatta.

Maugli, a dzsungelbe tévedt kisfiú, Farkas apó és Farkas anyó (Tí
már Zoltán, Badacsonyi Angéla) kölykeivel együtt nevelkedik. A 
szereplők közül ő az egyetlen, aki három eltérő méretű bábfígura 
alakjában, három színész játékával meghatározza a cselekmény me
netét és érzékelteti az idő múlását. A fiú engedetlenséggel párosult 
kíváncsiságát, pajkosságát (Majoros Ágnes, Bor Judit) és a törvé
nyeket megismerő, az élet ellentmondásait megváltoztatni akaró 
ember küzdelmét (Tímár Zoltán) a figurák életszerű mozgatásával 
hitelesen jelenítették meg.

Az állatokat életrekeltő színészek faragott fejmaszkkal, textil lep
lekkel, az állatok karakterét kifejező mozgás ritmusának kialakítá
sával, hangszínük és hangerejük eseményekhez igazodó változtatá

sával formálták figuráikat. Akela, a szürke farkas (Apró Ernő) 
oltalmat adó védelme mellett, Bagira, az okos fekete párduc 
(Nagypál Mária) és Balú, a barna medve (Tímár Zoltán) sze
retetteljes támogatásával ismerte meg Maugli a vadon törvé
nyeit. Ők szabadították ki Kával, az óriáskígyóval (Majoros 
Ágnes) az emberkölyköt a majmok fogságából és részt vállal
tak Buldeónak (Apró Ernő) és népének elpusztításában.

A vadon ősi ellenségének, Sir Kánnak, a gonosz 
tigrisnek (Szabados Zoltán) a támadó agresszivi
tását Maugli csak két társával volt képes semlege
síteni. A térben játszódó látványos ugrások, a vé
dekező-támadó mozgások, a felpörgetett ritmus az 
előadás mozgalmas jeleneteit eredményezte. El
lenpontként alkalmazza a rendező, a férfivá érő 
Mauglinak Messzuával (Badacsonyi Angéla) és 
Májával (Majoros Ágnes, Badacsonyi Angéla) tör
ténő találkozásait, ahol az állóképpé formált jele
netek nyugalmat sugároznak.

A darabban a mozgás vált a történések fő jel
lemzőjévé. A vadon indákkal átszőtt bujaságát a 
batikolt háttér függönyök mozgatásával, sodrásá
val, térformáló hatásával érték el. A maszkok, tex
tilek alkalmazása, a színpad elemeinek átalakítha
tósága Boráros Szilárd tervei alapján valósultak 
meg. A regény szövegét Szász Ilona alkalmazta 
bábszínpadra, Kipling párbeszédeinek beilleszté
sével. A cselekmény ritmusát és hangulatát megha
tározó zene Rozs Tamás, az állathangokra, zöre
jekre épülő effektusok alkalmazása Katona Mi

hály és Kormos Zsolt igényes munkáját dicséri. Katona Zoltán és 
Bujdosó Zsolt világosítók a fények pontos irányításával az esemé
nyek hangulati hatását és a szereplők játékát emelték ki. Ernőd 
Kriszta, Sípos Katalin, Sári Miklósné, Pestalits András a műhely
munkák elvégzésével segítették a színpadi látvány és a figurák ka
rakterének a formálását.

A Ciróka Bábszínház „A dzsungel könyve44 bemutatóját, janu
ár 18-án tartotta Kecskeméten. Az ülőhelyek mellett az érdeklő
dők minden talpalatnyi helyet elfoglaltak a nézőtéren. Kisgyer
mekes családok, érdeklődő felnőttek, óvónőkkel érkező gyerme
kek, bábosok hozzátartozói és barátai állva nézték végig az elő
adást. Véletlen, hogy ez a nap egybeesett Rudyard Kipling 1936- 
ban bekövetkezett halálának évfordulójával.

D. K. M.

Ahogyan a pódiumról látszik...
A KECSKEMÉTI SZIMFONIKUS ZENEKAR PERSPEKTÍVÁI

Kecskemét kulturális éle
tében is vannak olyan té
nyezők, amelyek magától 
értetődőek, természetesek: 
van színházunk, vannak  
művelődési intézményeink, 
tánccsoportjaink, énekka
raink, képző- és iparművé
szeti szakköreink. Ilyen  
egyszerű az a tény is, hogy 
K ecskem étnek van  
szimfonikus zeneka
ra. Olyan zenekara, 
m elynek jogelődje  
1966 óta létezik, je
len form ájában  
azonban 1996 óta te
vékenykedik . K on
certjei népszerűek, 
van közönsége, van 
igény a létére.

A működés miként
je azonban koránt
sem olyan magától 
értetődő, mint ahogy 
azt a hangversenyek 
nézőteréről gondol
hatnánk. Ennek  
részleteiről, az esetleges át
alakulás lehetőségeiről kér
deztük Háry Péter zeneta
nárt, zenekari titkárt, aki a 
rézfúvók között, illetve az 
üstdob mögött 36 éve ját
szik a zenekarban.

- A Kecskeméti Szimfonikus Ze
nekar jelenleg egyesületi formában 
működik, tagjainak száma Gerhát 
László karm estert is beleértve 43 
fő. Az együttes tulajdonképpeni 
fenntartója Kecskem ét M egyei Jo
gú Város Önkorm ányzata, am ely
nek költségvetésében az utóbbi 
években 10, majd 12 millió forin
tos támogatási tételként szerepel
tünk. A 2003-as összeg még nem

ismert, m ert ez az önkorm ányzati 
testület döntésének függvénye, de 
némi em elkedésre mindenképpen 
számítunk. Emellett a Nemzeti F il
harm óniával kötött szerződés, a 
koncertjegyek eladásából szárm a
zó összeg és bizonyos eseti tám o
gatások (fesztiválok, pályázatok) 
je lentik  a bevételeket. A zenekar
nak nincs állandó szponzora.

- Kik döntenek a 
támogatás felhasz
nálásáról, a zene
kar program já
ról?

- Az egye
sületet a ta
gok képvise
letét, a kar
mestert és az 
önkorm ány
zat tisztség- 
viselőjét m a
gában fogla
ló b izo ttság  
v eze ti: A
rendszeres 
támogatás fe
jében m eghatározott számú szolgá
latot kell teljesíteni, ez tizenkét 
szolgálat esetében 40 ezer forintot 
(egy próba bruttó 2500, egy hang
verseny bruttó 4000) jelent. Ez a 
próbák mellett havi 1-3 koncert, 
persze nem egyenletes eloszlás

Az elmúlt hét végén ké
szült el a K ecskem éti 
Szimfonikus Zenekar első 
önálló CD felvétele (koráb
ban a K odály dallam ok  
Kecskemétről c. összeállí
tásban szerepeltek), m e
lyen Brahms, Erkel, Ko
dály és M. Bodon Pál mű
veiből játszik az együttes. 
A felvételek befejeztével 
Osváth Zoltán producer 
rendkívül pozitiven nyilat
kozott a zenekarról, és vál
lalta fővárosi menedzselé
süket. Szerinte a kecske
métiek produkciója egyen
rangú a vidéki zenekarok 
(Szolnok, Győr, Miskolc) 
professzionális teljesítmé
nyével. S ez itt a reklám!

bán. Például m ost februárban tíz 
nap a latt tizennégy  koncerte t 
adunk a farsangi összeállításunk
ból.

- Ha mindezt most tiszteletdíjra 
vagy óradíjra fordítom, akkor 
szolgálatonként olyan összeget 
kapok, amely inkább jelképes, s 
mint ilyen semmi köze a tényle
ges ráfordításhoz, még kevesebb 
a szakmai teljesítmény értékelé
séhez!

- Hát erről szól a történet! Kecs
kem ét város zenekarai a m últban 
és a jelenben egyaránt az ún. am a

tőr, m ég ele- 
gánsabban  a 
fél-am atőr ka
tegóriába ta r
toztak, am ely 
ez esetben azt 
je len ti, hogy 
az együttes 
tagjai nem fő
állásban tevé
kenykednek. 
Tagjaink, 
azok is, akik 
m ár több évti
zede m uzsi
kálnak, s azok 
is, akik az 
u tóbbi év ek 
ben  k ap cso 
lód tak  be a 
m unkába 
többnyire ze
netanárok, ré
gebben sokan 
voltak  közö t
tünk színházi

muzsikusok. A zenekari szolgála
tot főállásuk mellett, inkább lelke
sedésből, hivatástudatból, s ha sza
bad ilyen nagy szavakat használ
nom, szeretetből végzik, mintsem 
szerény jövedelm ük m ég szeré
nyebb kiegészítése céljából.

- A közvélemény és a közélet 
döntéshozói tulajdonképpen ter
mészetesnek tartják ezt az álla
potot, elvégre egy zenész akkor 
boldog, ha zenélhet!

- Ez igaz, de nem mindegy, hogy 
milyen szakmai színvonalon, m i
lyen körülm ények között és milyen 
közönségnek zenél. M indig akkor 
merült fel a fél-hivatásos vagy hi
vatásos zenekarrá válás kérdése, 
am ikor közel jutottunk a professzi
onális művészi színvonalhoz, de 
ennek tartós fenntartásához szerve
zeti és anyagi kereteink nem voltak 
megfelelőek.

- Milyen változásokra lenne 
szükség egy hivatásos együttes 
létrejöttéhez?

- A szervezeti keret egyik lehetsé
ges formája a közhasznú társaság, 
a másik az alapítvány. Ennek lehe
tőségét zenekedvelő jogászok és 
közgazdászok segítségével v izs
gáljuk, mert hivatalosan nem tud
nánk megfizetni munkájukat. Ki 
kellene találni, hogy a zenekarban 
főállásban vagy legalább félállás
ban játszó  muzsikusok alkalm azot
ti vagy vállalkozói státuszban dol
gozzanak. Ki kellene találni, hogy 
mivel lehet ide csábítani és itt tar
tani a kiváló képességű zenekari 
muzsikusokat. Ahhoz, hogy a je 
lenleginél nagyságrendekkel na
gyobb k ö ltségvetési és/vagy  
szponzori támogatás megfelelően 
hasznosuljon, a mainál koncentrál
tabb, szélesebb körű zenei prog
ramkínálatra, komplex művészeti 
koncepcióra és profi m enedzs
mentre lenne szükség. Például a 
színház, a zenekar és a kórusok 
m űsorpolitikájának az összehan
golására, az idegenforgalom kultu
rális igényeinek  felm érésére , a 
környező településeken tartott ze
nei rendezvények szervezésére.

- Mindezen változásokba az is 
beleértendő, hogy a sok-sok pró
bával, idővel, energiával beta
nult produkciók ne csak egy-két 
helyi alkalommal hangozzanak 
fel, hanem a környék, a régió 
számára is vonzó, értékes kultu
rális kínálatot jelentsenek.

- Pontosan. Egy hivatásos vagy 
félhivatásos együttes m egterem té
se végül is befektetés, de olyan be
fektetés, am ely nem közgazdasági, 
hanem szakmai, művészi, végső 
soron humánus értelem ben térül 
meg. Örülök, hogy a minap az ön- 
korm ányzat kulturális bizottságá
nak elnöke is elismerte, hogy a 
kultúra tám ogatása nem lehet ha
szonelvű. Lehet azonban olyan, 
ahol a támogatás révén a m ostani
nál szélesebb közönséghez ju that 
el a zenekar produkciója, m ert 
több helyen lehet fellépni, ju t pénz 
értelmes m arketingre, CD kiadásá
ra, hazai és nem zetközi turnékon 
való megmérettetésre.

- És ha mindez megvalósul, ak
kor már nem a tanár nénit vagy 
a tanár bácsit látjuk-halljuk  
majd a színpadon, amint lelkese
désből szolgálatot teljesít, hanem 
a hivatásos zenekari muzsikust, 
kialkudott díjazásért szakmai
művészeti szolgáltatást végezve?

- A változáshoz ez is hozzátarto
zik, és a magam részéről szom orú
an venném tudomásul, ha én már 
nem tudnék részt venni az átalaku
lás utáni zenekar m unkájában . 
M eggyőződésem, hogy Kecskem ét 
múltja, je lene és jövője m egérdem 
li, hogy közösen gondolkodjunk 
egy olyan együttesről, am ely méltó 
módon képviselheti zenekultúrán
kat nem csupán szűkebb hazánk
ban, de akár az európai mércével 
m ért régiókban is.

H. Á.



Beszélgetés dr. Szabó Attila levéltárigazgatóval HMjj

A Bács-Kiskun M e
gyei Önkormányzat a 
megüresedett levéltár
igazgatói állás betölté
sére kiírt pályázatát dr.
Szabó Attila, a Pest Me
gyei Levéltár Nagykő
rösi Osztályának főta
nácsosa nyerte el 2002 
decemberében.

A levéltár tudományos in
tézmény, amely az adott jogszabályok által 
kijelölt igazgatási feladatokat is ellát. Az in
tézmény tevékenységének az ismertsége 
függ a munkatársak felkészültségétől, a 
szolgáltatások színvonalától és a szolgálta
tásokat igénybevevő emberek számától. Az 
irányítás terén bekövetkezett változást fel
használjuk az intézmény népszerűsítésére 
azzal, hogy bemutatjuk Szabó Attilát, az új 
igazgatót, akivel munkája megkezdése előtt, 
a levéltári szervezet időszerű feladatairól 
beszélgetünk.

- 1992-től ön az értelmiségi körökben is 
ismert személyiséggé vált a megyében, a 
Levéltári füzetek és a Bács-Kiskun megye 
múltjából című kiadványokban megje
lent tanulmányaival. Kit tisztelhetek ön
ben: elkötelezett tudományos kutatót, 
vagy megszállott levéltárost?

- Igazolom, hogy a kettőt nem lehet elvá
lasztani egymástól, szorosan összetartozik a 
két terület. A levéltárosi munka összefügg 
azzal, hogy az általunk kezelt, rendezett 
csoportosítandó, selejtezendő és más mun
kákkal kezelt anyagban találunk olyan ada
tokat, melyeket mi történészek is fel tudunk 
használni különböző cikkek, tanulmányok, 
könyvek megírásánál. Én azt gondolom, 
hogy amíg levéltári feladatokat látok el, ter
mészetesnek tartom, hogy történészként a 
különböző helytörténeti munkák létrehozá
sában közreműködjem.

- Harminc tanulmánya szerepel váloga
tott publikációinak jegyzékén. Mi ösztö
nözte önt, hogy elismert tudományos ku
tatói munkásságát, mely levéltári szakfel
ügyeleti megbízással is párosul, felcserél
je Kecskeméten a megyei levéltár igazga
tói megbízatásával?

- Az szakmai életutam alapján úgy gon
doltam, rendelkezem azokkal a szakmai ta
pasztalatokkal, amelyek ennek a posztnak a 
betöltéséhez szükségesek. Úgy éreztem, 
hogy ennyivel a szakmának is tartozom, 
hogy a felgyűlt tapasztalataimat nemcsak 
egy szűkebb területen hasznosítom, hanem 
egy nagyobb volumenű feladat megoldásá
ban is részt veszek.

- Mit tart a levéltár legfontosabb felada
tainak napjainkban?

- A levéltárak feladata koronként változó. 
Régen hagyományosan a történészek hasz
nálták az intézményt, történeti kutatásaik 
forrásaként gyűjtötték az anyagot a kutató
termekben.

Munkánk alapvető részeként megmaradt; 
a régi és a jelenleg keletkező iratok megőr
zése, rendezése, megóvása, a nyilvántartás
ok készítése. Követelmény az is, hogy a kért 
adatok szolgáltatása gördülékenyen történ
jen, az országos, megyei, városi és egyéb hi
vatalok tisztviselői és a hozzánk forduló ál
lampolgárok részére. Ma már a levéltári 
szolgáltatások a közigazgatási hivatalokhoz 
hasonlóan működnek, és sokszor az adatké
rő nem is tudja, hogy milyen folyamatok út
ján kapta meg az általa igényelt anyagot.

A kor kihívásai és követelményei újabb 
feladatokat rónak a levéltárakra: a társada
lom egésze előtt nyitottá kell válniuk az in
tézményeknek. Igényként fogalmazódik 
meg, hogy egyre szélesebb rétegek számára 
kell megmutatni, milyen anyag van a levél
tári raktárakban és ennek érdekében rend
szerező és feltáró munkát kell végeznünk. A 
kiadványok megjelentetése, előadás-soroza
tok szervezése, nyílt napok rendezése mel
lett a levéltár megismertetése a diáksággal 
teszi teljessé szolgáltatásainkat.

- A levéltár vonzáskörének a bővítése 
érdekében tervezi-e kollegái munkájának 
módosítását?

- Alapvetően a levéltári törvény, illetve a 
levéltárak működését szabályozó miniszteri

rendelet szerint működnek a levéltárak. 
Elegendő munkát jelent ezeknek a fel
adatoknak eleget tenni, de ezen kívül 
van egy kis mozgástér a levéltárak mű
ködésében. Az előbbiekhez kapcsoló
dóan, Bács-Kiskun megye múltjának 
megismerése minél szélesebb közönség 
számára megteremthető az évfordulók
hoz kapcsolódó történések, események 
bemutatásával, megismertetésével. 
2003-ban ünnepeljük a Rákóczi sza

badságharc kitörésének 300. évfordulóját. 
Bács-Kiskun megyében is meg kell emlé-

Kiskun területek anyagát, értelemszerűen 
eddig ebbe a munkába nem kapcsolódhat
tam be mélyebben, bár Kiskunhalas város 
történetének a leírásában jó szívvel részt 
vettem. Az elkövetkezendő időben Bács- 
Kiskun megye történetének feldolgozásával 
is kiegészül a munkám. Nagyon érdekes te
rület ez a megye, mert déli része, amit ma 
Észak-Bácskának emlegetnek, korábban 
Bács-Bodrog megye északi része volt, 
amely Jugoszláviához került és a kisebbik 
északi része Magyarországhoz, szűkebben a 
jelenlegi Bács-Kiskun megyéhez. Termé-
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keznünk erről a jubile
umról. A magyar törté
nelemnek ez az esemé
nye a Bács-Kiskun me
gyeiek, elsősorban a fő
iskolások, közép- és ál
talános iskolások szá
mára fontos, hogy ezál
tal „szűkebb hazájuk11, 
vagyis a megye történe
tét is megismerjék, és 
ehhez a legtöbb segítsé
get a levéltár tudja nyúj
tani.

- A szerteágazó levél
tári munka kiteljese
déséhez minden feltétel 
adott?

- Törvényi kötelezettség 
írja elő, hogy a környeze
ti forrásértékkel bíró, 15 
évnél régebben keletke
zett iratokat át kell venni 
a levéltáraknak, bár enge
déllyel meghosszabbítha
tó az átvétel ideje. Hosszú 
idő óta a Bács-Kiskun 
Megyei Levéltár ennek a 
törvényi kötelezettségnek 
nem tud eleget tenni, mi
vel nincs raktárkapacitá
sa. Jelenleg 9 350 folyó
méter anyag van a levél
tár őrizetében, és a mun
katársak felmérése szerint 
11 000 folyómétert kelle
ne átvenni. A közgyűlés 
előtt is ismertettem, hogy 
a meghatározott paramé
terek érvényesítése mel
lett raktárépületet kell 
építeni, melynek 18°C 
körüli hőmérséklettel, a 
60%-os páratartalommal 
kell rendelkeznie, tűz- és 
betörés elleni védelmet is 
biztosítva. A fenntartóval 
kialakított közös munka 
eredményeként oldható 
meg ez a feladat.

- A raktárakban lévő, 
megközelítően tízezer 
folyóméter iratanyag le
hetővé teszi-e, hogy az 
ön Pest-Pilis-Solt vármegyéhez kötődő ta
nulmányai kiegészüljenek a Kiskun terü
letekhez kötődő feldolgozásokkal?

- 1867-ben hozták létre Pest-Pilis-Solt- 
Kiskun vármegyét, mely 1950-ig működött 
Budapest székhellyel. Ha a régi térképekre 
nézünk, akkor a természetes középpontja 
Kecskemét lett volna. Én mint történész 
nem tudom kettéválasztani a jelenlegi me
gyehatárnál a Duna-Tisza közét. Természe
tes egységnek gondolom ma is a Nagykőrös 
és Kecskemét közötti területet, ahol az ösz- 
szefüggések és a kapcsolatok kiteljesednek.

A Pest megyei levéltárak nem őrizték a

A puszták metropolisza címmel, Kecskemét vá
rosképének alakulása a 19. század végén, a 20. 
század elején, a tervrajzok tükrében alcímmel, ér
dekes kiállítás nyílt a Bács-Kiskun Megyei Önkor
mányzat levéltárában, a Klapka utca 13-15. szám 
alatt. A levéltár jó  néhány éve többféleképpen is 
nyitott a nemcsak szűkén vett szakmai érdeklődők, 
kutatók irányában, hanem különféle rendezvé
nyek keretében szívesen látják a nagyközönséget 
is. Ugyan ebbéli technikai lehetőségeik korlátozot
tak, azonban most már többedik kiállításuk bizo
nyítja, hogy ez a kitárulkozás mindenki számára 
hasznos és tanulságos is. A 19. század végének, 20. 
század elejének időszaka Kecskemét látványos fe j
lődését hozta. Az akkori városvezetés tudatos 
gazdaságpolitkával segítette elő a városnak és la
kóinak vagyonosodását. A városfejlődés szembeöt
lő volt az építészet terén is, hiszen számos állami-, 
önkormányzati- és magán épület jö tt létre ekkor, 
olyanok, amelyek máig reprezentálják Kecskemé
tet. Ezt a várostörténeti jelentőségű fejlődést egy 
olyan forrástípus - az épületek tervrajzai -, segítsé
gével mutatják be, amelyek egyébként ritkán kap
nak nyilvánosságot.

A kiállítás rendszere sem nem kronologikus, sem 
nem stílusirányzatok szerinti, vagy építészek mun
káit rendszerezi, inkább arra kíván rámutatni, 
hogy kik építkeztek, milyenek voltak igényeik, és 
kik alkalmaztak új építészeti formákat. A tájékozó
dást jó l  szerkesztett kiállítás-vezető füzet segíti, 
am elynek összeállítója a kiállítás rendezője, 
Péterné Fehér Mária főlevéltáros, művészeti ren
dezője Varga Judit A reprodukciókat Zalatnai Pál 
készítette. A kiállítás megnyitót Sárközy István al
polgármester tartotta, és itt mutatták be dr. Szabó 
Attila leendő új igazgatót is.

szetesen azzal a területtel is ugyanúgy fog
lalkozik a megyei levéltár és az igazgató is.

A levéltári munkában eltöltött évtize
dek alatt, történészként tudományos 
munkássága évszázadok eseményeit is
mertette meg velünk, közigazgatási szak
emberként pedig napi életünket az álta
lunk igényelt szolgáltatásokkal segítette, 
átlépve a megyék és országok határait. 
Dr. Szabó Attila levéltár-igazgató, a Bács- 
Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára 
munkáját, 2003. március 1-től irányítja 
Kecskeméten.

Lejegyezte: Daróczi Kiss Márta

OROSZLANKORMOK

A Magyar Kultúra napját eredeti ötlettel ünnepelte az Erdei Fe
renc Művelődési Központ. Amint Lángné Nagy Mária a kiállí
tás szervezője elmondta, olyan fiatal alkotókat hívtak az ünnepi 
tárlatra, akik kecskeméti képzőművészeti műhelyekből indultak. 
A nagy érdeklődés közepette megnyílt tárlaton hatvankét alkotó 
több mint százhúsz művét láthatja a közönség. Az alkotók a Kan
dó Kálmán Képzőművészeti Szakközépiskola, a Kecskeméti 
Képzőművészeti Szabadiskola hallgatói, valamint Szappanos 
István tanítványai közül kerültek ki. Közülük sokan ma már nem 
Kecskeméten élnek, volt, akit a Pécsi Egyetemen, vagy a szege
di Juhász Gyula Tanárképző főiskolán ért utol a meghívás de jöt
tek Sopronból és Budapestről is. Van, aki képzőművészeti pályá
ra készül, vannak, akik építészetet, belsőépítészetet, vagy ipar
művészetet tanulnak, de akadnak olyanok is, akik már tanítanak, 
vagy pályájukat módosítva más területeken keresik az érvénye
sülés lehetőségeit.

A tárlat így törvényszerűen sokszínű és kissé egyenetlen szín
vonalú. Láthatunk tanulmány szintű munkákat, melyek tanús
kodnak bizonyos szakmai megalapozottságról, de még nem ju
tottak el az önálló képi gondolkodásig, de öröm látni, hogy van
nak biztató ígéretek, és akad néhány szépen kiérlelt mű is. A tár
lat legegyenletesebb teljesítményét a kandós hallgatók nyújtják, 
jól felépített szellemi műhely benyomását keltve, de láthatóan 
igényes, a természetre és a természetben felfedezhető absztrakci
óra figyelő, alapozó-felkészítő munka zajlik a szabadiskolán, és 
Szappanos István körében is. Ez láthatóan igen sokszólamú ki
bontakozást ígér, a természetelvű foltfestészettől a biomorf 
absztrakcióig, vagy az alkalmazott műfajokig.

A tervezőgrafika erős és kiegyensúlyozott mezőnyéből nehéz 
bárkit is kiemelni, de talán Kelemen Dóra és Lantos Zsuzsa, 
tisztán, jelszerűen fogalmazott naptárterveit, Szabó Sándor, 
Mulaji Sándor, plakát, és Novák Piroska lemezborító tervét 
kell említenem, és láthatunk két szép játékosan dekoratív tiszta 
lapot Czellár Gabriella Móra sorozatában is. A képgrafikusok 
közül Szikora Imre és Tokodi Edina aquatintás rézkarcai, Ma
daras László finom ritmusokra épülő, részletgazdag diófapác 
rajzai a legígéretesebbek. Jól kamatoztatják rajztudásukat az épí
tészhallgatók, Probstner Petra, Frőlich Dóra és Anitics Ivett. 
A szobrászok kis létszámú, de jól felkészült csapatából Barát 
Fábián munkáin ugyan felfedezhető még a mester Lakatos Pál 
hatása, de tömbszerű plasztikáit izgalmas, geotermikus energiák 
roncsolják és keltik önálló életre. Gilly Tamás Henry Moort idé
ző plasztikája is magában hordozza az önálló plasztikai nye.lv le
hetőségeit, Borbély Ágnes Medgyessy portréja pedig elmélyült 
emberismeretről, gazdag plasztikai érzékenységről tanúskodik. 
Slezák Viktória portréja robosztus erejével hívja fel magára a fi
gyelmet, Lovas Dánieltől pedig egy groteszket láthatunk. Jól 
színesítik a kiállítást a keramikusok nagyméretű tároló edények
re emlékeztető munkái és Jeszenszky Katalin plakettjei. A leg
népesebb, és egyben a legkiegyensúlyozatlanabb társaság ezúttal 
a festőké. Akadnak felszínes látványosságra törekvő, és érdekte
len munkák is, de szerencsére erre a tárlatra nem ez a jellemző. 
Vegyük szemügyre inkább a biztató jelenségeket, mert akad rá 
példa szép számmal. Kucsera Aliz metaforává emeli, és mesével 
szövi át a természeti motívumot, Zsolczai Balázs foltfestészetté 
írja át a látványt, miközben felfokozza színvilágát, Urbán Zsu
zsa lírai módon geometrizál, Pintér Dóra pedig tiszta nagyvona
lú festőiséget valósít meg ellenfényes enteriőrjén. A tanulmány 
jellegű munkák után úgy tűnik a kollázs szerű kompozícióban 
Újfalusi Éva is, hamarosan megtalálja saját festői nyelvét, bizta
tó Lakó Réka expresszív rajzolatú önarcképe, és Földinszki 
Janka munkája is. Gyenes Péternek a Téli Tárlaton látott 
csendélete sokkal inkább meggyőz tehetségéről, mint az itt látha
tó munkái. A változatos, olykor eklektikus összkép mellett, a fes
tészet műfajában is akadnak kiemelkedő teljesítmények, mint 
Márványkövi Milán pécsi képei, melyek apró, vibráló gesztu
sokból, festékfoszlányokból építkezve egyensúlyoznak az abszt
rakció és az ábrázolás határán, valamint Kiss Gábor kompozíci
ója, melynek felfokozott forma és színvilága a szó szoros értel
mében szétrobbantja a kép határait, miközben biztonsággal te
remt dinamikus belső egyensúlyt, és feszültségekkel teli színte
ret.

Ebben a csendes, nehézkesen induló januári szellemi aktivitás
ban azzal a reménnyel ajánlom a kiállítást, hogy egy olyan folya
mat kezdeténél állunk, melynek során egy újabb, Kecskeméthez 
kötődő generáció fog hamarosan beépülni a város sokszínű mű
vészeti életébe. Balanyi Károly



egy piarista szerzetestanárral

A szerétéiről szóljon az életem. . .
II. János Pál pápa dön

tése szerint szerte a világ
ban közel egymillió szer
zetest ünnepel 1997 óta 
minden február másodi- 
kán a katolikus egyház. A 
lapunkban is bemutatott 
Kreatív Kommunikációs 
Műhely egyik vezetőtaná
ra, Holtai Gábor harma
dik éve tanít a kecskeméti 
piaristáknál. Eredményei 
igazolják, hogy kiváló pe
dagógus, de elkötelezett
sége meg ennél is többre 
szol, hiszen szerzetes ta
nár. Ezt hallva sokunk
ban Jelm erül a kérdés, 
miképp választja ma egy 
fiatal ezt a hivatást, ezt a 
sok lemondással járó  
életformát, s hogyan éli 
meg ennek hétköznapjait.

- Milyen családi vagy egyéb in
díttatás vezette erre a pályára?

- Budapesti vagyok, a Gellért
hegyen nőttem fel. Szüleim jó  ka
tolikusok voltak, nagyon tudtak 
szeretni, s minden vonatkozásban 
élték is a vallásukat. Én gyerek
ként belenőttem ebbe, mégis meg
lepte a szüléimét, hogy már tizen
négy évesen elhagytam Pestet, ve
le együtt a családot azért, hogy p i
arista iskolába járhassak (a pesti 
piárban ugyanis létszámhiány mi
att elutasítottak). Érdekes, hogy 
nálunk a családban a férfiak mér
nökök, a nők orvosok lettek. Édes
anyám és nővérem fogorvosok, 
húgom általános orvos, édesapám 
és bátyám mérnökök, s valóban, 
magam is éreztem vonzódást e pá
lya iránt. Aztán egy osztálytársam 
megemlítette, hogy ő komolyan tű
nődik azon, hogy piarista legyen, 
s az ezzel kapcsolatos kérdéseiről 
elkezdtünk páran beszélgetni. Én 
akkor már épp arra készülődtem, 
hogy közlekedésmérnöknek tanu
lok tovább, a kérdések nagyon 
megfogtak, foglalkoztattak. Sze
mély szerint egy paptanárom ne
vét sem tudnám a másik fö lé  he
lyezve kiemelni, de a piaristák hi
teles életét már kollégistaként lát
tam. Nagyon szim patikus volt 
előttem ez az odaadó életforma, s 
hetek múltával, ahogy többször is 
visszatértünk a témára, már ön
magámtól kellett megkérdezni, mi
ért foglalkoztat ez engem ennyire. 
Végül is eljutottam oda, hogy nem 
idegen tőlem a piaristaság, s egy 
csomó kérdést szeretnék tisztázni 
magamban ezzel kapcsolatban.

- Milyen út áll azok előtt, akik 
szerzetestanárok szeretnének len
ni?

- A Piarista Rend egy tanító szer
zetesrend, ez azt jelenti, hogy min
den piarista szerzetes is, pap is (itt 
Magyarországon!) és tanár is. 
Elég összetett tehát a dolog. Elő
ször egy év próbaidőt kell eltölte
ni egy szigorúbb, zárt közösség
ben, kiszakítva a korábbi környe
zetből. Ha a növendék továbbra is 
kitart szándéka mellett, hét év teo
lógiai tanulmány után tehet örök 
fogadalmat, s rá egy évre szentelik 
öt pappá. Én végül is jelentkeztem  
a noviciátusba, arra gondolva, 
hogy végső soron majd egy évtize
dem van még a végső döntésig, 
közben keresgélhetem a választ a 
kérdéseimre. A próbaév egy csen

des, elvonult időszak volt, még az 
utcára sem léphettünk ki bármi
kor. Szüleim, testvéreim is csak évi 
négy alkalommal látogathattak 
Vácon. Aztán később egy-egy évre 
szóló fogadalmakkal erősítettük 
meg önmagunkat, s környezetün
ket, melyek sose voltak egyszerű 
lépések, döntések, de végül aztán 
az örök fogadalom letétele előtt 
álltam.

- Ittjaiért álljunk meg egy perc
re. Ez a fogadalom egy életre szól 
tisztaságról, szüzességről, enge
delmességről, egyedül az ifjúság

demmel mi lesz, de egyben egyre 
biztosabb voltam: az elmúlt nyolc 
évben, anélkül, hogy én ezt külö
nösebben akartam volna, a tétova 
keresgélésem ellenére és kifejezett 
szándékom nélkül is erős várat 
épített bennem az Isten. Tanár let
tem, összeállt, felépült bennem va
lami, megerősödtem az emberi 
kapcsolataimban, a közösségem
ben, és itt állok a feladat előtt, 
amire pár évvel ezelőtt még alkal- 
mátlannak tartottam magam. Bol
dogság és nyugalom töltött el. Ha 
az Isten így> vigyáz rám, hogy a

nevelésére áldozva az életüket. 
Tisztában kellett lennie mindaz
zal a sok lemondással, ami ennek 
az életformának a felvállalásával 
jár. Mire gondolt, amikor nyílt 
érdeklődésű, jó  képességű, jó  
megjelenésű, kreatív, reál tár
gyakhoz vonzódó huszonévesként 
emellett döntött?

- Aki emellett dönt, mindenkép
pen jelzésértékűként szánja a vi
lág fe lé  - sugallva, hogy az embe
ri élet több annál, mintsem, hogy 
pusztán csak saját magunk bol
dogságát keressük benne, s 
ugyanakkor tanúskodik arról a 
hitről, meggyőződésről, hogy 
mindezeken túl, vagy mindezek 
között van egy olyan világ, amely 
Istenről és az ő szeretetéről szól. 
Az én személyes motivációm elein
te az volt, hogy nem hátrálok meg, 
kíváncsi vagyok, az Isten miért ül
teti belém kérdéseit, miért járatja  
velem ezt az utat, s nem éreztem 
azt, hogy rossz úton járnék. Nyi
tott szívvel dolgoztam végig.

Végső döntésem legmélyebb in
dokát nehéz szavakkal kifejezni. 
Az utolsó évben számtalanszor 
gondoltam át az életem elejétől a 
végéig. Tudtam, hogy nem lehet 
megjósolni, ér-e a jövőben olyan 
kísértés, ami esetleg le is dönthet 
a lábamról. Nem tudom megjósol
ni, milyen fordulatokat, nehézsé
geket hoz még az élet. Nem tudom 
megjósolni, hogy a piarista ren

magam esendő voltában, az én 
szerény lépéseimmel is ilyen mesz- 
szire jutottam, akkor én ebben az 
Istenben bízhatok. Lehet, hogy 
majd nagy próbát vesz rajtam, az 
is lehet, hogy elbukok, de egy biz
tos: én ebben az Istenben bízha
tok.

- Ne haragudjon a tolakodó kér
désért, de volt már szerelmes?

Igen, természetesen. Én is em
ber, férfi vagyok. Éltem már meg 
szerelmet az egyetemi éveim alatt 
- azzal az elhatározással, hogy a 
bennem megszólaló hangokat sze
retném követni, s kerestem, hogy 
melyik érzés erősödik meg ben
nem idővel. Úgy gondoltam, hogy 
ez valóban a keresés ideje. Ma
gam is szerettem volna egyre tisz
tábban, form ai dolgokon fe lü l
emelkedve látni. Utólag úgy gon
dolom, nem véletlenül form ált en
gem és az életemet így a Teremtő: 
érdekes módon mindazok a kap
csolataim, amelyekben jó l éreztem 
magam, anélkül, hogy akartam  
volna, idővel elcsendesedtek. Nem 
ez az érzés győzött bennem, ha
nem az Isten hangja, a szerzetesi 
közösség fe lé  való elkötelezettség 
érzése.

Ami a jelenem et illeti, ugyanúgy 
vigyáznom kell, mint bármelyik 
férfinak, aki már egy irányban el
kötelezte magát. Akármit nem en
gedhetek meg, ugyanakkor ez nem 
je le n t szigorú távolságtartást,

nem zár ki tartalmas, szép barát
ságokból. Másodikos gimnazista 
koromban az osztályfőnököm min
denkivel ráíratta egy cédulára, 
hogy ki mi akar lenni, vagy ha 
nem tudta pontosan, legalább írja 
körül, mivel szeretne foglalkozni. 
Én akkor, amikor még ez az egész 
szerzetesi hivatás távol állt tőlem, 
azt írtam a papírra: „Azt szeret
ném, ha a szeretettől szólna az 
életem. “ Ha ma írnám, ez a cédu
la most sem szólna másról.

- A kívülállók egy része úgy ér
tékeli az önök hivatását, hogy 

mindenképpen jó, 
ha teljes energiá
jával, figyelmével 
tud a szerzetesta
nár a tanítványai
val foglalkozni, 
más részük viszont 
megkérdőjelezi, 
milyen módon tud 
világi emberek 
gondjaiban osztoz
ni, nekik tanácso
kat adni az, aki 
„nincs kinn az élet 
sűrűjében “, s a 
család terhét, ezer 
problémáját maga 
nem próbálta. Er
ről mi a vélemé
nye?

- E lőször nem 
egészen biztos, 
hogy nem próbál
tam, hiszen magam 
is családban, még
hozzá nagy család
ban nőttem fe l. 
M ásrészt most is 
élő közösségben  
élek, amely közös
ségben élés bizo
nyos szempontból 
még nehezebb is, 
hiszen nem "a sze
relmesemmel élek", 

nem csak a hozzám érzelmileg 
szorosan kötődő családtagokhoz 
alkalmazkodom, hanem olyan em
berekhez is, akiket a sors helyezett 
mellém. A második véleménynek 
mond ellen a mindennapi gyakor
lat is: bajba került családok, há
zaspárok szívesen és gyakran fo r 
dulnak hozzánk, így hozzám is ta
nácsért - olyképpen szavazva ne
kem bizalmat, hogy kívülállóként 
reálisabban tudom értékelni a 
helyzetüket. Az így szerzett tapasz
talatok viszont abba az irányba 
hatnak, hogy egy idő után jóval 
bővebb ismeretem lesz egy-egy 
kérdéssel kapcsolatban annál, 
mint aki csak egy utat já r  ezek kö
zül. Természetesen van, amibe 
nem tudok vagy nem is szabad be
leszólnom, ezért mindig nagy alá
zattal, Isten segítségét kérve pró
bálok a bajbajutottak mellé állni.

- Tanúi vagyunk annak, hogy 
amint az élet más területein is in
dividualizálódó törekvések jelen
nek meg, a vallásgyakorlás, az Is
tennel való kapcsolatteremtés 
módja is egyre inkább 
egyéniesül. A közös szertartáso
kon való részvétel helyett magá
nyos imákkal fordulnak a hívők 
Isten felé. Mit gondol erről?

- Az a tendencia, hogy merjünk 
elszakadni a formaságoktól, ön
magában véve nem rossz. Akár 
papok vagyunk, akár hívők, akár 
csak keresők, a külsőségek fontos

ságát nem túlozhatjuk el. Jézus is 
leginkább a farizeusok, a képmu
tatók ellen kelt ki. A mai világra 

jellemző, hogy mindenki nagyon 
személyre szabottan szeretné az 
életét élni, így a lelki életét is. So
kan úgy gondolják, hogy a kötött
ségek levetkőzésével könnyebb  
dolguk lesz, de ez pont fordítva 
van. Egy példával bemutatva: egy 
hegymászó elindulhat a csúcs fe lé  
iránytű, térkép, túrabot, bakancs 
és más felszerelések nélkül is. Jár
hat teljesen egyéni utat, és fe l  is 
juthat a csúcsra, de ez az út sokkal 
nehezebb lesz, és a legtöbbször 
sokkal kevesebb eredménnyel ke
csegtet. Tudni kell hagyatkozni az 
előttünk járók ránk hagyományo
zott tapasztalataira. Sokszor érde
mes elfogadni a magunk számára 
is azokat az ösvényeket, amelyet 
mások már kitapostak, időnként 
újakat kell taposni, időnként vá
lasztani kell. A keretek megtartá
sán belül még rengeteg szabadsá
gunk lehet. Meg kell találnunk ezt 
az optimális egyensúlyt az éle
tünkben is, a hitünkben, az Isten
kapcsolatunkban is.

- Egyensúlyról, harmóniakere
sésről beszél, miközben a világ 
rohan, kapkod, nem győzünk ele
get tenni az elvárásoknak, s jó 
szerivel azt sem tudjuk, hová tar
tunk, mi lesz ennek a vége. Talán 
nem jó  korban születtünk?

- Semmivel sem lett nehezebb, le
hetetlenebb ma az, hogy az Isten 
szándéka szerint éljünk, Istenre f i 
gyelő, Istennel átjárt életet éljünk, 
mint régen, vagy akár évszázad
okkal ezelőtt. De azt sem hiszem, 
hogy könnyebb lett. Pontosan ez 
az izgalmas az életünkben, s ez iz
galmas mindig, minden korban, 
hogy meg kell találni a kor kihívá
sainak megfelelően a mi szemé
lyes válaszainkat. Nem tagadom, 
nekem is vannak az életemben 
olyan időszakok, amikor „padlót 
fo g o k “. Ebben az állapotában na
gyon elveszett és kiszolgáltatott az 
ember. A hitem és a tapasztalatom 
viszont azt mutatta meg, hogy nem 
kell fé ln i ezektől a cserbenha- 
gyottnak tűnő pillanatoktól. Ez az 
a bizonyos holtpont, ami után, le
het, hogy egészen más, magasabb 
szintre jutva folytatjuk az életün
ket. Ebben a legmélyebbnek tűnő 
állapotunkban vagyunk a legköze
lebb az Istenhez, legközelebb ah
hoz, hogy részesüljünk a kegyel
mében. Istenem, Istenem, miért 
hagytál el engem? - szólt Krisztus 
a keresztfán. A harmadnapra fö l
támadó Krisztus utolsó emberi ki
áltása volt ez. A magam ritkán 
előforduló csüggedt óráit nem el- 
titkolnivaló, szégyellnivaló dolog
nak tartom, mint ahogy például el
bukott vizsgáimat sem szégyellem. 
Az Isten ezeken keresztülvitt, s 
ezek által erősített meg.

- A szerzetesek világnapja alkal
mából többekben felmerül a kér
dés, mi a katolikus egyház szerze
teseinek legaktuálisabb feladata 
ma? Ön hogyan válaszolna erre 
egy mondatban?

- Ki kell zökkentenünk az embe
reket abból az üzleti világ által su- 
gallt illúzióból, hogy mindent itt 
és most kell, hogy megkapjanak.

Kada Erika írása
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CSALAD ES KÖZÖSSÉG
December 29-én, Szentcsalád va

sárnapján ismét mozgalmassá vált a 
Szentcsalád Templom és Közösségi 
Ház környéke. Mint Jávorka Lajos 
plébános elmondta, valójában ez a 
plébánia igazi búcsúnapja. A dél
után a tapasztalatok megosztásával 
kezdődött, melyben a családos kö
zösségek vezetői meséltek munká
jukról, élményeikről, a keresztény 
közösségek emberformáló, megtartó 
szerepéről. Ezt követően Bíró László 
Kalocsa-Kecskeméti segédpüspök, a 
Magyar Katolikus Püspöki Kar csa
ládreferense tartott előadást és ce
lebrált szentmisét. Ez az írás a vele 
történt beszélgetés szerkesztett válto
zata.

Hogyan változott a család szerepe 
az elmúlt évszázadban, és lehet e 
családbarátnak nevezni a mai ma
gyar társadalmat?

Hosszú ideig sem az egyház, sem a 
társadalom nem beszélt a családról, 
hiszen az természetes módon műkö
dött. Gyermekkoromat paraszti csa
ládban töltöttem és a téli szünet után 
csodálkoztam azon, osztálytársaim
nak milyen nagy élményt jelentett, 
hogy az ünnepet családi körben tölt- 
hették. Nálunk a család mindig 
együtt volt, nem csak kampányszerű
en az ünnepek idején, és nekem ez 
természetes volt. Persze az ipari for
radalmat követően a munka egyre in
kább szétvitte a családi közösségeket, 
és azóta egyre többet kell foglalkozni 
a család értékőrző szerepével. A mai 
magyar társadalom még inkább ne
vezhető családbarátnak, mint a nyu
gati országok társadalmi berendezke
dése. Vannak jó  törvényeink, ame
lyek ma még az értékeinket védik, 
csak hatékonyabban kellene ezeknek 
érvényt szerezni. Félő, ha újrafogal

mazzák a törvényeinket, azok egyre 
távolabb kerülnek az ideális állapot
tól, és a mindennapi igények szintjé
re süllyednek. Ha a törvény alól ki
csúszik az erkölcs, annak jóvátehetet
len következményei lehetnek. Talál
kozhatunk például olyan ENSZ ja 
vaslattal is, mely szerint a szexuális 
szabadság ugyan olyan fontos, mint a 
vallásszabadság. A morál züllesztése 
sajnos tudatosnak tűnik, és ilyen 
helyzetben csak a család képes meg
őrizni a teljes értékű életet, a jövő 
számára. Az a társadalom, a melyik 
nem vesz tudomást a házasságban élő 
családok szerepéről, az nem marad 
fenn. Mai képlet szerint a család alá
rendeltje az államnak, pedig fontos 
látnunk, a család és az állam kölcsön
hatását. A családból épül az állam, és 
az anyák adják a következő nemzedé
ket, ezért fontos tudatosítani, hogy az 
állam feladata a családok szolgálata. 
Alkotmányellenesnek kell tekinteni 
mindent, ami az elért eredményeket 
csorbítja.

A jó törvények ellenére azért Ma
gyarországon is tapasztalható a 
család szerepének leértékelődése.

Jellemző, hogy a kétkeresős család
modell és a fogyasztói mentalitás mi
lyen mértékben rombolja a családot. 
Aki nem fogyaszt, vagy nem termel, 
az feleslegessé válhat. II. János Pál 
pápa szavai szerint korunk a „halál 
kultúrája11 felé sodródik. A 90-es 
évek elején a fiataloknak még több 
mint 80 %-a gondolkodott házasság
ban, családban, gyermeknevelésben. 
Mára ez az arány sokat romlott, és 
egyre többen választják a törvényes 
házasság helyett az élettársi kapcso
latot. 1990-ben a gyermekek 13%-a 
született házasságon kívüli kapcso
latból, mára ez eléri a 33%-ot. Ez

több szempontból is szomorú, mert 
az élettársi kapcsolatokban nincs 
nagycsalád, általában egy gyermek 
születik, és itt jön létre a legtöbb 
csonka család. A csonka családban 
felnövő gyermek, pedig ha apa nélkül 
nem tud leválni az anya kapcsolatról, 
képtelen lesz a szolidaritásra. Az élet
társi kapcsolat nem alternatívája a há
zasságnak és a teljes családi életnek. 
Ha a társak nem hordozzák igazán 
egymást és a szülők generációját, ak
kor ez nem jövőt építő jelenség.

Hogyan látja a nevelés szerepét, 
és felelősségét?

Valamikor a család nevelte a gyer
meket, és tette alkalmassá a családi 
életre. Ma a nevelésben a család sze
repe lényegesen visszaszorult, helyét 
átveszi, a média és a környezet. Nagy 
kérdés, hogy a gyerekek felnőnek, 
vagy csak megnőnek, éretté válnak e 
a házasságra? Az akaratnélküli, dön
tésképtelen fiatal nem meri vállalni a 
házasságot, fél a lemondástól, félti 
rosszul értelm ezett szabadságát. 
"Nem bírom a kötöttséget" jelszóval 
nem tud hűségben megmaradni, kép
telen a házasságra. Az emberek gyak
ran azt hiszik, hogy szabad az, aki 
mindent megtehet, pedig az igazi sza
badság a valós értékek iránti elköte
leződésből fakad, ez pedig lemondás
sal is jár. A divatos nevelési elvek 
gyakran azt sugallják, hogy adjunk 
meg mindent gyermekünknek, ne 
szenvedjen semmiben hiányt. Miköz
ben mindent megkap, egy dolgot nem 
kap meg, a lemondás képességét. 
Akiből hiányzik a lemondás képessé
ge, az nem tud tisztán szeretni, mert a 
szeretet lemondással jár. Aki mindent 
megkap, kicsiként, annak nem lesz 
tapasztalata az adás öröméről.. Aki
nek gyermekként semmiről nem kell

Jávorka

lemondania, annak a jelle
me nem szilárdul meg, és 
nem lesz alkalmas a házas 
elköteleződésre.

Sajnos a szabadelvű sze
xuális nevelés is sok kárt 
okozhat a fiatalok szemé
lyiségének kiteljesedésé
ben, am ennyiben olyan 
tartalm at hordoz, hogy 
van egy testi adottságod, 
amellyel örömet szerez
hetsz magadnak, ezt hasz
náld ki, de vigyázz, nagy 
veszélyt hordoz, mert ebből élet is 
fakadhat. Ezzel a nemkívánatos kö
vetkezménnyel szemben pedig véde
kezned kell. Az egészséges szexuális 
nevelés azonban a teljes embert tartja 
szem előtt, testi, lelki és szellemi di
menzióival együtt. Nagy hangsúlyt 
helyez arra, hogy az ember személyi
ség és minden tette akkor emberi, ha 
egész lényével, személyével jelen 
van abban. Az igazi szexuális nevelés 
a termékenység megőrzésére, az em
ber épségére, és a következő nemze
dék iránti felelősségre indít.

Sokan félnek, ha gyermeket vál
lalnak, esetleg elveszíthetik mun
kahelyüket.

A munkahelyek jelentős része is 
gyakran családellenesen viselkedik, 
amikor az édesanyákat túldolgoztat
va, munkajogi lehetőségeivel vissza
élve, beleszól a család életébe, sőt 
még a gyermekvállalásba is. A gyer
meket nevelő nők és apai hivatásukat 
fontosnak tartó férfiak egyre inkább 
hátrányba kerülnek a munkaerőpia
con. A keresztény emancipáció esz
ménye nem a pepitakendős, kezeslá
basba bujtatott sztahanovista trakto
ros nő, mint a Rákosi korszakban, ha
nem az a nő, aki édesanya és otthon-

Lajos plébános és Bíró László segéd
püspök, családreferens

teremtő, és aktívan részt vehet a tár
sadalom életében, és dolgozhat is, le
hetőleg részmunkaidőben. A keresz
tény emancipáció azért küzd, hogy a 
nő, nő maradhasson a szó teljes értel
mében. A legmagasabb szintű kreati
vitást abban látja, hogy a nő életet ad
hat, és szeretetet teremthet. Hisszük, 
hogy a házastársi szerelem a teremtő 
Isten művét folytatja, amikor utódok
nak ad életet. A házastársak sajátos 
küldetését az emberi élet továbbadá
sában és felnevelésében kell látnunk.

Mit tehetünk, a családi közösség 
értékeinek megőrzéséért?

Az egész társadalomnak, államnak 
és egyháznak egyaránt felelőssége, 
hogy egy családbarát világ épüljön 
körülöttünk, mert amíg a beteg csa
ládnak nagyon sok intézménye van, 
addig az egészségesnek alig akad. Az 
egészséges családoknak pedig fel
adata, hogy alkossanak közössége
ket, a keresztény családok az egyház- 
községben, a kereszténységtől távo
labb élő családok pedig más közössé
gi intézményekben, és erősítsék a jó  
szellemet, az egészséges kritikai ér
zéket, hogy a káros hatásoktól őrizni 
tudják a jövő nemzedéket

Balanyi Károly

Életforma, világszemlélet, gondolkodásmód
Beszélgetés H eller Á gnes filozófussal

Életforma, világszemlélet, gon
dolkodásm ód. így jellem ezte  
Heller Ágnes a liberalizm ust, 
amikor Tajti István bevezető kér
désére válaszolva vállalkozott ar
ra, hogy a köztudatban sokféle 
valós és hamis jelentéssel bíró fo
galmat értelmezze a találkozó 
kezdetén. Szikrázó tempóban fej
tegette a szabadelvűség lényegét, 
ahol az egyén nem csupán a saját 
fejével gondolkodva felmért igaz
ságot fogadja el, de képes a másik 
ember gondolataival is megba
rátkozni.

- Azt is mondhatnánk, hogy annyi 
féle liberalizmus van, ahány ember, 
mégis m egtalálhatjuk a közös ele
meket: a centralizáció, az állami 
gondoskodás, a tekintélyelv elveté
sét, a saját ügyeit intéző, azokért fe
lelős, felnőttként viselkedő emberi 
m agatartás középpontba állítását. A 
gazdasági liberalizmus a piac sza
bályozó szerepét hangsúlyozza, a 
politikai liberalizm us viszont elvet 
m indenféle  paternalizm ust. Ne 
döntsön "állam papa" arról, hogy 
hogyan éljünk és boldoguljunk! Az 
állam polgári és az emberi jogok, a 
szabadság alapján áll, ezért a de
m okrác ia  és liberalizm us akár 
konfliktusba is kerülhet egymással: 
a többség nem sértheti az alapjogo
kat. Tehát a liberalizmus egy visel
kedési forma, m elynek jellem ző ér
téke a gyerm ekközpontúság, a bi
zalom, a megértés, de sajátossága a 
szkepszis is.

A továbbiakban a nem zeteszm e és

a liberalizmus kapcsolatáról volt 
szó, s ehhez a professzor asszony a 
nem zet-fogalom  értelm ezését is vi
lágosan felvázolta aszerint, hogy a 
nem zeti hovatartozásnál a szárm a
zási, a kulturális, vagy az alkotm á
nyos (állam polgári) dim enziót állít
juk  a középpontba.

- A m agyar liberalizmus a XIX. 
században élte virágkorát, am ikor a 
haza és haladás eszméje egym ást 
erősítette. Különválásuk tragédiáját 
Jókai mutatja be drámai módon a 
M ire m egvénülünk című művében. 
A XX. században a liberális gondo
latiság szim pátiája a baloldal, a 
szociá ldem okrácia  felé fo rdu lt, 
majd itt is elkülönült a liberális, a 
konzervatív és a szocialista társa
dalom-felfogás. A közösségek tör
ténetileg formálódnak, s bár én a 
nem zetet egy fiktív közösségnek 
tekintem  (például a nyelvi közös
ség inkább a nép m eghatározottsá
ga), nagyon lényegesnek tartom, 
hogy a kulturális hagyom ányok 
hangsúlyozása m egjelenik az euró
pai alkotmányban.

A népes hallgatóság több kérdést 
is feltett M agyarország EU csatla
kozásával kapcsolatban. Heller Á g
nes szerint, m int az élet minden te
rületén, itt is lesz nyereségünk, de 
lesznek  vesz tesége ink  is. A 
g loba lizác ió  elkerü lhete tlen , de 
fontos, hogy mi is ott legyünk az 
EU politikai irányításában, am ikor 
a döntéshozók m egpróbálnak m eg
oldásokat találni a kor problémáira.

- A jövő t illetően nem lehet jó slá

sokba bocsátkozni, hiszen a politi
kában sok minden a véletleneken 
m úlik és nagyon sok irracionális je-

H eller Á gnes filozófu s, a 
M agyar T udom ányos A k a 
dém ia tagja, napjaink  nem 
zetközi szinten legism ertebb  
gondolkodója, aki nem  csu
pán elm életi filozófiai, etikai 
m űvekben  ha lla tja  szavát, 
de m int m ondta szívesen szól 
aktuális kérdésekről is, ha 
van  ép p en  k ö zö ln iv a ló ja . 
L ukács G yörgy leghíresebb  
tan ítványa és későbbi k ím é
letlen kritikusa, m a m ár egy  
szabad országban szabadon  
h an goztath atja  v é lem én yét  
és m int liberális gondolkodó, 
nem  várja el, hogy feltétle
nül egyetértsen ek  vele. B u
dapest, Szeged, M elbourne, 
N ew  York egyetem i kated
rái, politikai elhallgattatás, 
üldöztetés, több m int húsz  
év  em ig rá c ió , n eg y v en ö t  
könyv, L essing-, Széchenyi- 
és H annah A rendt díj b irto
kában term észetes egyszerű
séggel fogadta el a kecske
m éti m eghívást, s töltött egy  
estét a L iberális K lub össze
jövetelén .

lenséggel találkozhatunk. A társa
dalm i kü lönbségek  szélsőséges 
mértéke, a mérhetetlen gazdagság 
és szegénység m indenképpen szük

ségessé tesz valam iféle újraelosz
tást, am inek a m ikéntje egyelőre b i
zonytalan. Mai világunk gazdasági 
és kulturális sokszínűsége azonban

teljesen új kom binációkat mutat, 
gondoljunk például a m odem  tech
nika jelenlétére a muzulm án orszá
gokban. Ami a m agyarországi vi
szonyokat illeti, tudom ásul kell 
venni, hogy nálunk nincs klasszi
kus konzervativizmus, mert nincs 
olyan politikai hagyomány, amit 
konzerválha tnánk . Itt jo b b o ld a l 
van, ami jelentős töm egeket vonz, 
de hát töm egpártokhoz mindig is 
könnyebb tartozni.

A gyűlöletbeszéddel kapcsolatban 
ismét a definíció szükségességét 
em elte ki, utalt a szólásszabadság

korlátozására, a szabadságjogok 
közötti konfliktusokra és az em ber 
önrendelkezési jogának elsőbbsé
gére.

A sok figyelemre méltó gondolat, 
provokatív megjegyzés és problé
m afelvetés egész estére szóló be
szélgetés és vita k iindulópontja 
volt, Heller Ágnest az általa válasz
tott rántott csirke vacsora után is 
ostrom olták kérdéseikkel a résztve
vők. M indvégig élénk figyelemmel 
hallgatta alkalm i beszélgetőtársait, 
érdeklődéssel fogadta vélem ényü
ket, érzékenyen reagált problém á
ikra. Vérbeli liberálisként nem csu
pán saját gondolataiból építette föl 
világképét, hanem megbarátkozott 
m ások gondolataival is.

m,
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ISKOLAKULTURALATLANSAG
avagy Bolyai János Gimnázium kontra Kecskemét Megyei Jogú város Közgyűlése

Elfogult vagyok, igen. És rá
adásul büszke rá. Tizenéves
ként egy olyan iskolában tölt
hettem el négy évet, amely - 
bátran mondhatok ilyet, azt 
hiszem - az ország legjobb kö
zépiskolái közé tartozik. Nem 
kizárólag a versenyeredmé
nyekről, vagy az átlagokról 
van itt szó, bár azok miatt sem 
szégyenkezhetünk, úgy gon
dolom. Olyasvalami ez, amit 
nem lehet mérni. Olyasvalami 
ez, ami miatt a diák jól érzi 
magát, szívesen tanul. Es végül 
olyasmi, ami miatt Szegeden, 
szakmai körökben is úgy em
legetik ezt az iskolát, hogy „a 
Bolyai, az egy jó hely“.

Ezért is érthetetlen számomra a köz
gyűlés 2002 december 11.-i döntése, 
amelynek értelmében Kiinger Ádám 
igazgatónak a jövő évtől távoznia kel
lene. Pedagógiával foglalkozóként azt 
kell mondanom, hogy ez a döntés 
nagyfokú tájékozatlanságról, hozzá 
nem értésről tanúskodik a testület ré
széről. Nem is beszélve arról, hogy a 
némileg fejlettebb iskolakultúrával ren
delkező országokban egy iskolaalapí
tónak általában jóval több tisztelet 
jár...

Természetesen tudom, hogy Kiinger 
Ádám elérte a nyugdíjkorhatárt. De mi 
lene akkor, ha a nyugdíjkorhatáros peda
gógiaprofesszorainkat is sorra kirúg
nánk? Kiinger Ádám tapasztalata nélkü
lözhetetlen a gimnázium sikeres műkö
déséhez. Ő hozta létre, ő fejlesztette, ő 
volt ott, hogy megoldja a problémákat, ha 
kellett. Ezzel párhuzamosan egy Ma
gyarországon szinte hihetetlenül gyer
mekközpontú intézményt fejlesztett ki, és 
egy olyan összeszokott tanári kart, amely 
most szintén értetlenül áll a közgyűlés 
döntése előtt.

Csak ebben az évben számos figye
lemre méltó újításnak, kezdeménye
zésnek lehettem tanúja ebben a gimná
ziumban. Az első éves diákoknál siker
rel alkalmazták például a projekt- mód
szert, amit Magyarországon szintén

elég ritkán lehet tapasztalni. A világ 
minden táján alkalmazzák egyébként, 
de itthon valahogy megmaradt a 
Pukánszky- Németh - féle neveléstör
ténet egy megtanulandó fejezetének.

Kiinger Ádám

(A módszer lényege röviden az, hogy 
az elsősök a tanítás első hetében nem 
tanulnak, hanem olyan társas aktivitást 
végeznek, ami a kooperációt serkenti, 
ezáltal elősegítve a közösség születé
sét.) Örömmel láttam ezt a kezdemé
nyezést, elsősorban azért, mert az em
beri egyedek közösséggé formálása, 
egymáshoz való közelítése az iskolá
nak ma fontosabb feladata, mint vala
ha. És a Bolyai már ebben az irányban 
is fejlődik! Örömmel láttam azt is, 
hogy a diákok élvezték ezt a helyzetet, 
legalább annyira, mint az iskola tanárai. 
Egy hét alatt négy év sikeres, örömteli 
együttmunkálkodása alapozódott itt 
meg.

Egy másik kifejezett figyelmet ér
demlő művészeti - pedagógiai teljesít
mény a Déry-féle Képzelt riport egy 
amerikai popfesztiválról musical- vál
tozatának előadása. Jámbor Zsolt és 
Búti Csaba rendezők, tanárok azt bizo
nyították be, hogy a jó  pedagógus min
den körülmények között jó  pedagógus. 
Mert hát - az emelés ellenére - ők sin
csenek túlfizetve, mégsem húzódoznak 
az órán kívüli tevékenységek elől. Sőt! 
Magam is tanúja voltam átéléssel vég

zett munkájuknak, közösségformáló 
tevékenységüknek, sokszor vasárnap 
esténként. Egy minden szempontból 
heterogén diák szereplőgárdából egy 
hihetetlenül színvonalas előadást hoz

tak ki, amely néhány vonatkozá
sában talán még eredetibb, mint 
az eredeti. Munkájuk tehát sike
res volt. Sikeres a rendezés, a te
hetséggondozás, a drámapeda
gógia, a közösségteremtés, de 
legelsősorban az emberség terü
letén.

Az iskolaévnek pedig még 
csak a felénél járunk! Igazán 
nem tudom, a közgyűlés mi ki
vetnivalót talál Kiinger Ádám 
munkásságában. Úgy működteti 
ezt a nagy gépezetet, ahogy kell. 
Egyre jobban! Ez a kiemelkedő 
pedagógus ráadásul maga kérvé
nyezte, kora ellenére hadd ma
radjon még, hadd dolgozzon 

még a szülőkért, gyerekekért, 
mindannyiunkért. Persze tudom: ez az 
ország elüldözte Szent-Györgyi Alber
tét is... De az idők változnak, legalább
is változniuk kellene.

Egy dolog viszont nem változhat: az 
iskolaigazgatók megválasztása nem le
het politikai kérdés. Az iskolaügy jóval 
komolyabb dolog annál, minthogy ak
kor csináljunk üresedést, amikor valaki 
éppen igazgató szeretne lenni a baráta
ink közül. Olyan szakmai kérdés ez, 
amit csak az érintettek dönthetnek el. 
Csak és kizárólag a tantestület döntheti 
el, kivel képes együttműködni. Ez a si
ker záloga. (Ahogyan a közgyűlésben 
is ül olyan, akiről saját tantestülete már 
döntött...)

A Bolyai tantestülete, és az is
kola eredményei Kiinger Adá- 
mot támogatják. Aki pedig ezt 
megvétózza, hozzá nem értés
ről, szakmai kontárságról, ár
tó szándékról (vagy egyszerű
en csak párthűségről?) tesz ta
núbizonyságot, legyen bár 
nyelvíilozófus vagy leváltott 
gimnáziumigazgató.

Braunitzer Gábor

Egy bolyais öregdiák - régi munkatársunk -, indulatos írását 
látva, indokoltnak tartottuk, hogy az ügyben az oktatási bizott
ság elnökét és az illetékes alpolgármestert is megkérdezzük. íme 
az ő érveik és indokaik:

Leviczky Cirill bizottsági elnök: Kiinger Ádám megbízatása 2003. augusztus 
31-én jár le, ezért az igazgatói tisztség betöltésére kötelező kiírni a pályázatot. Vélemé
nyünk szerint a törvényi lehetőség az igazgatói megbízatás pályázat nélküli meghosszab
bítására nem arról szól, amit az igazgató úr kért. Egyébként - a felmentési idővel együtt - 
ténylegesen 2004. áprilisától lesz majd nyugdíjban. A városban a közelmúltban volt két, bi
zonyos értelemben hasonló helyzet. Az egyik igazgatónak még másfél év volt hátra meg
bízatásának lejárta idején a nyugdíjkorhatárig, Kiinger Ádámnak már csak tél év. A másik 
esetben pedig a korhatárt elért igazgató újra pályázott és nyert, így ma mindketten régi be
osztásukban dolgozhatnak.

Az önkormányzat ezen testületi döntése persze politikainak is tekinthető, de nem negatív 
értelemben. A testület egyik fele, illetve oldala most így szavazott, de ez szakmailag is meg
alapozott volt. Igazán politikai szintérre az igazgató úr vitte a dolgot. Az oktatási bizottság 
- mert azon az ülésen éppen olyanok voltak a jelenléti arányok -, valóban többségi szava
zással támogatta kérését A közgyűlési ülésre ezen előtcijesztést készítő Sárközy alpolgár
mester úr pedig egy év hosszabbítást javasolt Az ülésen képviselői módosító indítvány 
hangzott el az egy év helyett két év hosszabbításra. Végül a testület mindkét javaslatot el
utasította, és pályázat kiírásáról döntött.

Sárközy István alpolgárm ester: Kiinger Ádám igazgató úr írásbeli kérése 
beadásakor szóban ígéretet tettem annak megvizsgálására. Bár én már akkor sejtettem, 
hogy a két év nem fog menni, csak maximum annak fele. Az igazgató úr több helyütt, így 
egyes képviselőknél is lobbizott, hogy ettől tétjén el a testület. Mint minden előteijesztést, 
így ezt is vizsgálnia kellett a jegyzői osztálynak is törvényességi szempontok szerint. Az 
oktatási bizottság így hagyta jóvá az általuk szabályosnak vélt tizenegy hónapot de ezzel 
szemben ők két év hosszabbítást is javasoltak. A jegyző viszont előre közölte, hogy nem 
fog szignálni olyan javaslatot amelyet esetleg később a Közigazgatási Hivatal visszavonat
hat. így, amikor a testületi ülésen az én írásos előterjesztésem után a két év, sőt új javaslat
ként még a három év hosszabbítás is megjelent akkor ez az egész ügy annyira komolyta
lanná vált, hogy a döntés csak új pályázat kiírása lehetett.

Véleményem a politikai motivációkról az, hogy ilyen ügyekben Kiinger Ádám korrekt 
volt és távol tartotta magát attól, hogy például önkonnányzati képviselőjelöltként vagy 
másképp exponálja magát. Tehát nem vett részt semmi olyanban, ami ilyen feltételezésre 
adna alapot. Én nem ismerem az ő politikai szimpátiáját hiszen például az igazgatói érte
kezleteken sem tett ilyen jellegű megjegyzéseket Szakmai munkájával meg voltam elé
gedve, tavaly kiemelt városházi jutalmat is kapott. Utólagos véleményem is az, hogy ha egy 
iskolában már beindul az utódlási folyamat akkor külső-belső jelöltek és önjelöltek neve is 
felröppen. Ott már nem egy-két éves hosszabbításban, és a velejáró bizonytalanságban, ha
nem öt éves folyamatokban kell gondolkodni. A tantestület egy része által aláírt nyílt levél
ről, amit ebben az ügyben a képviselőknek írtak, az a véleményem, hogy korrekt és egy 
demokráciában ez normális és elfogadható dolog.

Természetesen megkérdeztük Kiinger Adámot is: Aki a tényleges hely
zetet valamennyire is ismeri, az pontosan tudja értékelni az elhangzott nyilatkozatokat, mert 
azok önmagukért beszélnek. Ezek után természetes, hogy semmi kedvem beszélni a lé
nyegről, azokról a fontos pedagógiai folyamatokról, amelyeket a regionális iskolatársulás 
keretében országos szakmai elismerés és figyelem mellett elindítottunk, és amelynek kitel
jesedésében a következő egy-két év döntő lesz. Mutathatnám, de nem teszem, az oktatási 
minisztérium Írásos állásfoglalását is, az úgynevezett törvényességi aggályokkal szemben, 
amely homlokegyenest ellenkezik az önkormányzati értelmezéssel. Csak abban bízom, 
hogy a kollégáimmal és partnereinkkel tizenöt év alatt összerakott értékek megmaradnak a 
jövőben is. k-gy.jovober
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MEGEMLEKEZES
Szerte az országban, s így K ecskem éten is január  

közepén m egem lékeztek  az 1943. jan u ár 12-i doni 
áttörés 60. évfordulójáról. Szom orú nap ez m ind
m áig, hiszen a tizennégyezer nyolcszaz katonát 
szám láló kecskem éti hadosztályból m indössze két 
és félezren m aradtak  életben.

A ném et kormány követelésére 1942. tavaszán m ozgósí
tották a m agyar csapatok jelentős részét, majd felállították 
a mintegy kétszáztízezer főt számláló m ásodik m agyar had
sereget. A nyár folyam án szállították őket vagonokban a 
hadm űveleti területre, és a rettenetes kánikulában, partizánok 
tám adásai közepette, több m int 1000 km-es erőltetett gyalog
m enettel ju to ttak  a frontvonalhoz. E hadsereg kötelékébe tar
tozott a kecskeméti 13. Könnyű hadosztály és alakülatai, a 13. 
tábori tüzérezred, a 7. gyalogezred, a 13. huszárszázad és 
egyéb alegységek. Ők augusztus közepén kerültek először 
harcba a szovjet csapatokkal, és a kecskeméti Zrínyi bakák az 
őszi harcokat is beleszámítva, súlyos veszteségeket szenved
tek el. A rettenetes orosz télben akadozó ellátás, hiányos öltö
zet és csökkenő harcérték mellett a m agyar honvédek igyekez
tek kitartani, amíg lehetett. A katonák jelentős része hősi ha
lált halt, sokan megfagytak, megsebesültek, hadifogságba es
tek vagy eltűntek. A szerencsésebbek hónapokig harcolva vo
nultak vissza. Február közepére a tizennégyezer nyolcszáz fős 
kecskeméti hadosztályból m ár csak kétszázhuszonöt tiszt és 
kétezerhárom százötvennégy honvéd maradt. 1943. május 22- 
én érkezett haza a véres harcok színhelyéről néhány vasúti 
szerelvénnyel a kecskem éti kontingens m egm aradt része. A 
teljes m agyar hadsereget több m int száznegyvenezer fős vesz
teség érte.

M indezek után az egyik legfájóbb dolog az volt, hogy több 
mint negyven évig hivatalosan senki nem sirathatta el odave
szett hozzátartozóját. <-

Kecskem ét önkorm ányzata és a Honvéd Hagyományőrző 
Egyesület Területi Szervezete a Don menti csaták 60. évfordu
lóján em lékülést szervezett a városháza dísztermébe. Itt az 
egyesület tagjai, a Vitézi Rend tagjai és más m eghívottak vet
tek részt. A megem lékezésre a Katona József M úzeum  adta 
kölcsön a m egőrzésében lévő 13. tábori tüzérezred egykori 
csapatzászlaját. D íszőrséget adott a Szentgyörgyi Dezső R e
pülőbázis egyik raja. Dr. Szeberényi Gyula Tamás önkor
mányzati bizottsági elnök köszöntője után dr. Jósa Iván tarta
lékos hadnagy, a HOHE országos alelnöke, a területi szerve
zet vezetője tartott előadást, majd az Obsitos citera együttes 
m űsora következett. A még közöttünk élő doni hősök közül dr. 
Bibó Zoltán és Dorogi Károly tartalékos századosok és a ki
lencvenéves Kelő János őrnagy is szót kapott.

A kecskeméti Nagytem plom ban idén 11. alkalom mal került 
sor em lékező szentm isére, am elyet Farkas László plébános, 
érseki helynök celebrált. A városházi résztvevők mellett nagy 
számú hívő is megjelent. A szentm ise végén vitéz M olnár P i
roska mondott verset, majd a H im nusz és a Szózat zárta az 
emlékezést.

A Honvéd Hagyom ányőrző Egyesület továbbra is kiemelt 
feladatának tekinti a m agyar katonai hagyom ányok ápolását, a 
történelm i emlékek, tárgyak összegyűjtését és a szervezeti élet 
nyilvánosságát. Kenyeres Dénes
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Érdekes új kiadványok
Dr. Jósa  Iván: P rofesszoros kalap

Először született kismonográfia Homokay Pál (1804-58) kecs
keméti születésű tanárról és irodalmárról. Homokay Pál zsellér
családból származott, a kecskeméti, majd pozsonyi ev. líceum
ban tanult. Az itteni önképzőkörben ismerte meg Kis Jánost és 
Berzsenyi Dánielt. Az ő generációjuk nagy harcot vívott az 
1844-ig iskolákban is tilos magyar nyelv oktatásáért, művelésé
ért. Selmecen és Pozsonyban magyar társaságot vezetett, szép- 
irodalmi kísérleteiről, irodalomelméleti munkásságáról (magyar 
költészet) Petőfi és Vörösmarty is elismerően nyilatkoztak. 
Homokay pályája Losoncon teljesedett ki, ahol a református lí
ceumban retorikát és poézist tanított. A kismonográfia címét az 
az érdekes epizód adja, hogy az 1849 tavaszán Losoncot felsza
badító szabadcsapat parancsnoka Beniczky fejéről a harc hevé
ben kalapját lelőtték, erre Homokay a sajátját kölcsönözte mint
egy órányi időre. Az önkényuralom korában Homokay a kecs
keméti református líceumban tanított, de politikai álláspontja 
miatt Bulcsú Károllyal együtt rövid időre felfüggesztették mun
kájukat. Az olvasó a reformkor szellemiségét felvillantó, érde
kes könyvet vehet a kezébe.

K árolyfa lv i József: A  reform átus tábornok
Károlyfalvi József A református tábornok. Nagybaczoni-Nagy 

Vilmos katonai-politikai pályája A kecskeméti Émmaus kiadó
nál 1995-ben megjelent, ismét kiadott könyv érdekes lehet a 
mai második világháborús szereplésünket érintő történetpoliti
kai viták közepette. Az erdélyi református Nagy Vilmos (1884- 
1976) részt vett az I. világháborúban, majd a kommün honvédő 
harcaiban. A két világháború között egyre magasabb rendfoko
zatokba és beosztásokba került, komoly hadtörténeti műveket 
irt. 1938-ban a budapesti hadtest parancsnokaként vonult be a 
nemzetközi (így angol és francia) jóváhagyással hazánknak ítélt 
Felvidékre. Élete legfelemelőbb pillanata az volt, mikor 1940 
őszén az I. hadsereg parancsnokaként bevonult a visszatért 
Észak-Erdélybe. 1942-43 folyamán honvédelmi miniszterként 
sokat tett a menekültek és a zsidók segítéséért, valamint egy új 
katonapolitika kidolgozásáért. Az akkori Európában páratlan 
módon 1943-ban tábori rabbitanfolyamot engedélyezett a 
Magyar Királyi Honvédségben. 1944-ben a nyilasok, majd a 
kommunisták üldözték. Dr. Szabó Dénes
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Diákváró Kecskeméti Főiskola Munkanélküliség A város-háza-táj áról

KF Környezettudományi Intézet

2000. januárjában jö tt létre a Kecskeméti Főiskola, s így m ár érdemes 
visszatekinteni az eltelt időszakra. A hivatalos m egalakulást követően 
megkezdte m űködését a Rektori Hivatal és a Gazdasági Főigazgatóság, 
fokozatosan kialakult az egységes ügyviteli rendszer. Ham ar m egism er
hettük a Kecskeméti Főiskola jelképeit: a jellegzetes lógóval készült pros
pektusok, a dokum entum film  azóta m ár újabb verzióban is elkészültek. Itt 
is megjelent a kreditrendszer, m egkezdődött az egységes tanulmányi nyil
vántartás bevezetése, nem kis feladatot és fejtörést okozva az érintettek
nek.

Az elmúlt években megalakultak, pontosabban a Főiskolai Tanács dön
tése alapján létrejöttek a közös oktatási és egyéb szervezeti egységek: va
lamennyi az intézm ény egészére, tehát több karra kiterjedően látja el fel
adatát. Az Informatikai, a Környezettudományi, a Társadalomtudo
mányi, az Idegen Nyelvi és a Gazdaságtudományi Intézet kari kere
tekben tevékenykedik, míg a Testnevelési Intézet és Sport Központ, a 
Könyvtár és Információs Központ, a Hálózati Rendszergazda Cso
port, a Nemzetközi Iroda és a Nyomda központi irányítású, tehát a Rek
tori Hivatalhoz vagy a Gazdasági Főigazgatósághoz tartozik. Néhá- 
nyuk már teljes kapacitással üzemel, a többiek szervezése és m űködteté
sének kialakítása jelenleg is folyik.

Az integrált intézm ény tevékenységét látványos beruházási program ok 
kísérték: elkészült Hom okbányán a második Kollégium, a GAMF Karon 
épület-átalakítás révén Inform atika Intézet, a Kertészeti Karon em elet-rá
építéssel Környezettudom ányi Intézet létesült. A legnagyobb volum ent je 
lentő új oktatási épület és központi könyvtár tervei elkészültek, az enge
délyeztetés folyam atban van, jövőre sor kerülhet az alapkő-letételre, a kö
vetkező években m egvalósulhat a több m int másfél milliárdos beruházás.

A következő időszakban égetően szükség lesz az informatikai hálózat 
bővítésére, az adm inisztratív feladatok m egoldását segítő program ok tel
jes körű alkalm azására, az internetes hozzáférés bővítésére, és term észe
tesen a sokoldalú képzési kapacitás és hum án erőforrás jobb kihasználását 
je lentő új oktatási program ok kidolgozására. M indez további ráfordításo
kat igényelne, olyan inform atikai és képzési befektetéseket, am elyek nem 
csupán az integrációs célok m egvalósítását szolgálnák, hanem hozzájárul
nának a több m int 6000 hallgató és a több m int 600 közalkalmazott ta
nulm ányi- és m unkafeltételeinek biztosításához is.

A Kecskeméti Főiskola vezetősége köszöni a tevékenysége iránt eddig 
tapasztalt érdeklődést, a készséges együttműködést. A közelgő felvételi je 
lentkezési határidők tükrében remélik, hogy ebben az évben is sok je len t
kező fogja választani továbbtanulása színhelyéül a Kecskeméti Főiskolát.

Egy nap az érsekkel
A katolikus egyházon belüli lelkiségi mozgalmak közül az egyik leg

aktívabb a HALÓ, amelynek számos tagja van Kecskeméten is, el
sődlegesen a Széchenyivárosi Szentcsalád közösségéből. Február 15- 
16-án Jánoshalmán tartanak közösségépítő, kapcsolaterősítő és ha
gyományápoló összejövetelt, amelynek teljes szombati programján 
részt vesz dr. Bábel Balázs érsek is. Bemutatkozik még a Fokolare 
mozgalom is és farsangi estet szerveznek a napközbeni előadások, 
komoly programok után.

Az anyaországi szegényeknél is rászorul- 
tabbak azok, akiket testvérvárosunkban, 
Marosvásárhelyen lepett meg példás összefo
gással karácsony előestéjén az ottani katoli
kus íoplébánia karitász szervezete, összefog
va sokmindenki mellett az ortodox egyház 
hasonló tevékenységet végző szervezetével A 
gyűjtést több hétig folytatták, és mintegy más-

íelszáz család gyermekeinek tudtak csoma
got összeállítani. A Kecskemét-Marosvásár- 
hdy Baráti Kik- Egyesület hozzájárulásaként 
tucatig tanszerekből és édességből álló cso
magot nyújtott át Kenényi György egyesületi 
elnök Qoss Enikőnek, az akcwfö szervezőjé
nek és Márton Andrásiak, az egyházmegyei 
szervezetvezetőjének.

Tavaly decemberben kis 
mértékben, de tovább nőtt 
a regisztrált m unkanélkü
liek száma a megyében - 
derül ki a Bács-K iskun  
M egyei M unkaügyi Köz
pont tájékoztatójából. A 
nyilvántartásban 19979 fő 
szerepelt, 661-el több, 
mint az előző hónapban. A 
munkanélküliségi ráta 8,8 
százalék volt.

Kecskeméten az év utolsó 
hónapjában 4849 munka
nélkülit tartottak nyilván, 
közöttük 194 pályakezdőt. 
A m unkanélküliségi ráta 
7,5 százalék volt, ezzel a 
megyében lévő tíz m unka
erő-p iaci körzet közül 
K ecskem ét a „harm adik  
helyezett44 K iskunfélegy
háza (7 százalék) és Kis
kunhalas (7,3 százalék) 
mögött. A m unkanélküli
ség relatív  színvonala  
Bacs-Kiskunban továbbra 
is Kunszentmiklós körze
tében a legmagasabb: 12,7 
százalék.

Tavaly decem ber folya
mán Kecskeméten 1117 ál
láshelyre vártak jelentke
zőt a munkáltatók, de csak 
403 helyet sikerült betölte
ni. M unkanélküli járadé
kot a nyilvántartottak kö
zül 1706-an kaptak a vá
rosban. Rendszeres szociá
lis segélyre 1442 kecske
méti volt jogosult a múlt 
év utolsó hónapjában.

Új könyvvizsgálója van a kecs
keméti közgyűlésnek. A régi ta
valy év végén felmondta a szerző
dést. Nem indokolta, miért, de so
kan úgy vélik, a város ingatagnak 
tűnő pénzügyi helyzete miatt.

A közgyűlés által kiírt pályázatra 
nyolc cég jelentkezett, de három 
nem felelt meg a kiírásnak. Az öt 
állva  m aradott között egyetlen  
kecskeméti pályázó volt, nem is 
rossz referenciákkal és ajánlattal, 
de ez, sajna, kevés volt az üdvös
séghez.

A pályázatot egyébként - bizonyá
ra van, akit ez még meglep - a leg
drágább ajánlatot tevő nyerte meg. 
A pénzügyi bizottság a kecskeméti 
Szalontai Könyvvizsgáló Bt-ét és 
budapesti CC Audit Kft-ét javasol
ta, mondván: ezt a két ajánlatot ta
lálták a legjobbnak díjazásban és 
szolgáltatásban egyaránt, ráadásul 
az egyik még helybéli is, és évek 
óta a megyei önkorm ányzat könyv- 
vizsgálója.

Szécsi G ábor polgárm ester ké
nyes ízlésének azonban a lényege
sen drágább  P asaré t A ud ito r 
Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft 
jobban megfelelt. H iába kifogásol
ták az ellenzéki oldalról többen is, 
hogy m eglehetősen hom ályban m a
rad, a magasabb díjtétel ellenében 
milyen konkrét feladatokat vállal a

cég, míg a többi pályázó ezt részle
tesen kifejtette. A polgárm ester úgy 
vélte, nem a díjtétel a legfontosabb, 
ekkora város tekintetében az az évi 
egy-két millió forintos különbség 
nem olyan lényeges. A fő szem 
pont: m ennyiben segíti a könyv- 
vizsgáló a közgyűlés munkáját, a 
város működését. Valaki - ugyan
csak az ellenzéki sorokból - fölem 
lítette a racionális, költségkím élő 
gazdálkodás sokat hangozta to tt 
szándékát, de felvetése nem talált 
visszhangra. Úgy látszik, a takaré
koskodást egy „ekkora város 
tekintetében“ csak százmilliós téte
leknél érdemes elkezdeni.

A polgárm ester és a szocialista, 
szabaddemokrata képviselők kelle
mes diskurzusa közben a polgári 
oldal is jó l elütötte az időt. Kinek 
fülhallgató lógicsált a föléből, ki 
statisztikai tankönyvet tanulm ányo
zott, ki viccet mesélt, ki meg csak 
úgy nézett ki a fejéből és gondolat
ban ezer kilom éterekre járt. Vagyis 
- ahogy a politikailag műveltek 
m ondják - működött a frakció-fe
gyelem. Mivel már úgyis eldőlt, 
hogy a Pasarét Kft m egbízására 
szavaznak, m iért is figyelték volna, 
minek beszél annyit négy-öt, más 
pártállású ember.

Különben tényleg: minek is be
szélnek annyit?

ma

EU előtt: kétségek, remények

Az Európai Unióhoz való csatla
kozásunkat követő első három év
ben mintegy 170 milliárd forint tá
mogatásra számíthatunk az Euró
pai Szociális Alapból. Fel tudjuk-e 
majd használni ezt az összeget? 
Lesz-e elég megfelelő pályázó, for
rás a társfinanszírozásra és nem 
utolsó sorban felkészült szervezet, 
amely el tudja juttatni ezt a pénzt a 
sikerrel pályázókhoz? Egyebek 
mellett erről folyt a diakurzus a 
megyei könyvtárban azon a hu
mánpolitikai fórumon, amit a 
könyvtárban működő Európai In
formációs Pont szervezett január 
végén.

A beszélgetés vendége volt dr. Szé
kely Judit, a Foglalkoztatási és Munka
ügyi Minisztérium helyettes államtitká
ra. Mint bevezető előadásában elmond
ta, a két évvel ezelőtti közös uniós-ma

gyar értékelés a hazai foglalkoztatás 
helyzetéről négy pontban foglalta össze 
a legfontosabb teendőket. Magyarorszá
gon a foglalkoztatás szintje tíz százalék
kal marad el az uniós átlagtól, a nők ese
tében ez a szám még nagyobb. Jelentő
sek a regionális különbségek az orszá
gon belül, és magas a tartósan munka- 
nélküliek aránya (bár ez a két „mutató" 
az unió országaiban is hasonló). A roma 
népesség foglalkoztatása olyan alacsony 
szinten van, hogy ezen csak hosszú tá
von lehet változtatni. A munkanélkülisé
gi rátával ugyan büszkélkedhetnénk (5,6 
százalék), de sokat ront a képen az inak
tívak magas aránya és a már említett ala
csony foglalkoztatási szint.

Az uniós csatlakozás hatásairól szólva 
a helyettes államtitkár úgy vélte, a két
irányú mozgás kiegyenlíti majd egy
mást: száz-száznyolcvanezer munkavál
laló megy majd „kifelé" és százezer jö
het a hazai munkaerőpiacra. A magyar 
munkavállaló meglehetősen immobil, 
azaz - közismert okokból - nehezen 
mozdul lakóhelyéről. Ez a csatlakozás 
után sem fog egy csapásra megváltozni, 
a nyelvtudás hiánya pedig további aka
dály lesz. Dr. Székely Judit szerint a 
munkanélküliség a következő években 
is kordában tartható. A közvéleményt 
ma leginkább foglalkoztató gyárbezárá
sokról szólva elmondta, hogy a multina
cionális cégek által előre bejelentett le
építések száma 1999-ben harmincezer 
fő fölött volt, az azt követő két évben va

lamivel kevesebb, vagyis a „kivonulás" 
nem most kezdődött. Változik a foglal
koztatás szerkezete, csökken a kevésbé 
kvalifikált munkaerő iránti igény, he
lyette a magasabb tudást igénylő mun
kahelyteremtő tőke jön be az országba. 
2002 végén 45 ezerrel volt több a foglal
koztatott, mint egy évvel korábban.

A fórumon a megyei munkaügyi köz
pontot Busch Irén, az információs és tá
jékoztatási osztály vezetője képviselte. 
A munkaügyi központ minden évben 
készít rövidtávú munkaerő-piaci prog
nózist, legutóbb tavaly szeptemberben 
kérdeztek meg háromszáz megyei gaz
dálkodó szervezetet. A véleményeket 
némileg befolyásolhatták a választás 
utáni várakozások (és ígéretek), a gazda
ság kilátásait jónak ítélők száma emel
kedett, de a többség ezzel együtt is stag
nálást vár 2003 első félévében. A felmé
rés idején már érződött, hogy a feldolgo
zóipar rossz kilátásokkal számol, biza
kodó várakozás jellemezte ugyanakkor 
az oktatást és az agrárágazatot. A mun
kaerő kereslet-kínálat mérlege pozitív, 
azaz a foglalkoztatás bővülése várható 
az év első felében. A munkanélküliek 
számát június végére 18 884 főre prog
nosztizálják Bács-Kiskunban a munka
ügyi központ munkatársai (2002 végén 
19 979-en szerepeltek a nyilvántartás
ban), de az osztályvezető hozzátette: ez 
a szám valószínűleg magasabb lesz.

Euro-szkepticizmus
Gyerekkora óta ismerem a 

gimnázium negyedik osztályá
nak padjait most koptató, az 
érettségijére készülő nagy
lányt. A nyáron, látogatóban 
náluk, csevegtünk a kertben.

- Mikor érik már a meggy? 
- kérdezte tőlem, a csak tévék
től zöld fára függesztett tekin
tettel...
- Az idén nem nagyon lesz 

termés, mivel lefagyott.

- Mitől fagyott le? - folytatta 
kedvesen a tudakolódzást.

- A melegtől! - válaszoltam 
neki, nem minden szarkazmus 
nélkül. Azóta sokszor tűnőd
tem ezen a beszélgetésen, mert 
a leányzó politikai vélemény- 
nyilvánításai megosztják a 
családot is. Hallom, hogy ké
szül élete első szavazásara. Azt 
is megtudom, hogy keményen 
ellenzi Magyarország belépé

sét az Európai Unióba. így az
tán ő - Ugocsa non coronat - 
nemet mond.
Tiszteletben is tartanám véle
ményét, ha a nyári beszélgetés 
emléke nem tolakodna folyton 
gondolataimba.
Hátha az EU-ról is csak any- 

nyit kapizsgál, mint a gyü
mölcstermés és a tavaszi fagy 
összefüggéseiről...

n. m.
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Kecskemét a civil-kurázsi városa lehet

Budainé Nagy Katalin és Láng László

Ha valaki a kecskeméti könyvtárban 
vagy levéltárban 50-100 évre vissza
menőleg fellapozza a régi helyi újsá
gokat, akkor az ország más hasonló 
városaihoz viszonyítva is sok egyesü
let, ilyen-olyan kör és ki tudja még mi
lyen néven nevezett hajdan volt kora
beli „civil szervezet“ híreivel találkoz
hat. Ennek alapján tehát a mezőváro
si polgári hagyományok és emlékek jó  
alapot adtak ahhoz, hogy Kecskemé
ten és környékén az elmúlt bő tíz évben 
százszámra alakuljanak különféle  
egyesületek és alapítványok. Am i ezen 
szervezetek együttműködésére és ösz- 
szefogottságára vonatkozik, arról a 
leginkább még csak az mondható el, 
hogy az elmúlt egy-két évben több 
irányból, több szervezet kezdeménye
zésére történtek törekvések, hogy létre
jöjjön valamiféle városi civil fórum - 
rendszer. Amely legalább időnként biz
tosítaná azt a laza, mégis tudatos kötő
dést, amelyet egy ekkora város életé
ben joggal várhatnak el mindazok, 
akik ilyen tevékenységre áldoznak ide
jükből és energiájukból, másrészről 
talán a város vezetése is jó l tudna 
hasznosítani. Egy kecskeméti egyesü
let nevét, de talán még inkább tevé
kenységét biztos, hogy nagyon sokan 
ismerik országszerte, de az sem túlzás, 
ha azt mondjuk, hogy szinte a fé l  vilá
gon: ez az Európa Jövője Egyesület 
vagy közismert becenevén a Csiperó. 
Kétévente Kecskemét egy hétre nem
zetközi gyermekfesztiválja révén 
„ világvárossá “ válik. A köztes években 
pedig most már sok ezer azoknak a 
kecskeméti és környékbeli gyerekek
nek a száma, akik az egyesület adta 
családi, valamint iskolai kapcsolatok 
révén a környező és a távoli országok
ba eljutottak.

A már említett és most alakuló civil 
együttműködés egyik letéteményese 
Budainé Nagy Katalin, a Civil Ház- 
Nonprofit Szolgáltató Központ vezető
je. Ez az intézmény a Máltai Szeretet
szolgálat által elnyert pályázat révén, jó 
két éve jött létre. Amikor betoppanok 
hozzá - sokadik, mindig kedves és jó 
hangulatú, élményszerű beszélgetésre - 
, éppen Láng Lászlót várja, akit elsőd
legesen jó évtizede a munkanélküliek 
sorsának alakítása foglal le. Ezt meg
előzően Budainé rögtön egyik friss si
kerélményéről számol be, miszerint a 
tavaly ősszel létrejött - több mint húsz 
civil szervezet által megalakított - váro
si szociális kerekasztal mára érdemi 
módon tud tevékenykedni. Ez teljesen 
civil ^ndíttatású kezdeményezés volt, 
amely informális, de rendszeresen ülé
sező fórumot teremtett arra, hogy el
sődlegesen az önkormányzat szociális 
bizottsága elé kerülő és általuk vélemé
nyezni indokolt témákban ajánlásokat 
fogalmazzanak meg. A köztes időszak
ban egy három fős koordinációs tanács 
látja el az ügyvivői, szervezési és kép
viseleti feladatokat, persze rangok, cí
mek és döntési hatáskörök nélkül, a fo
lyamatosságot biztosítva. A törekvések 
ellenére sajnos hasonló fórum még az 
ifjúsági és művelődési területen nem 
jött létre, pedig igény és szükség is len
ne rá. Nem egyedüli az a helyzetkép, 
hogy a városban nagyságrendileg kö

rülbelül legalább félezerre tehető be
jegyzett egyesületek, alapítványok kö
zül itt is sok az alvó szervezet, és talán 
jó félszáz az, amelyikről el lehet mon
dani, hogy folyamatos napi aktív tevé
kenységet végez.

Alulról építkezve
Budainé Kati korábban az United 

Way - elsődlegesen szociális és karita
tív tevékenységet végző - alapítványi 
hálózatában, Kiskunfélegyházán gya
korolta a civil szervezést és vezetést, 
gazdasági és mentálhigiénés végzettsé
gét is kamatoztatva. Amikor erre a 
mostani feladatkörre felkérték, azt ko
moly kihívásnak tekintette, és örömmel 
vállalta. Vonzotta az is, hogy egy kisvá
rosból egy megyei feladatrendszer gaz
dája is lehet lényeges országos kitekin
téssel és kapcsolatokkal is gazdagodva. 
Ez az indíttatás is segítette egyik fontos 
alapelvében, mely szerint csakis alulról 
építkezve, a kicsi vidéki szervezetekre 
alapozva egyenrangú, gondolkodó fe
lek alakítsák a helyi civil világot, elke
rülve a túlzott Kecskemét-központúsá- 
got. Látványos és csak az eredményes
ségre törekvő akciók helyett inkább a 
kis lépések taktikáját pártolja. A folya
matok megérését, a beszélgetéseket, is
meretségeket becsüli a legtöbbre, mert 
az ebből fakadó személyesség és hite
lesség az alapja a jó civil életnek. 
Őszinte alkatából adódóan azt is meg
fogalmazza, mi nem sikerült még úgy 
eddig, ahogy szerette volna. Az egyik, 
hogy még mindig nem eléggé ismerik a 
megyében és a városban a Civil Ház te
vékenységét, illetve őt személyesen. 
Viszonylag kevesen veszik igénybe azt 
a tudás-bázist, és most már igencsak 
sok irányú szolgáltató tevékenységet, 
amelyet például az Európai Unióba tö
rekvésünk során az alapítványoknak és 
egyesületeknek is egyre inkább elemi 
érdekük lesz felhasználni.

Fontos, hogy minden településen ki
alakuljon a szervezett kapcsolattartás 
az önkormányzatok és a helyi civil világ 
között. Jó és működő példaként emlí
tette a megye városai közül Baját, Kis
kunfélegyházát és Kiskunhalast, és 
most már Kecskemétet is, mint olyan 
városokat, ahol az önkormányzatoknak 
van civil referensük.

Most már számos országos rendez
vényen, tanácskozáson is némi képet 
és tapasztalatot szerezve az a szub
jektív érzésem, hogy ha a Dunánál 
kettéosztjuk az országot, akkor nyu
gati felén a civil élet is egy kicsit jobb 
és szervezettebb. A korábbi önsajná
latból talán most kezdünk eljutni az 
önsegítő helyzethez - mondja Budainé 
- és ha ez a folyamat elindult, akkor 
az egyre több tudást, ismeretet és 
kapcsolatot igényel. Mindezzel 
együtt úgy érzem, ebben a munká
ban találtam meg az élményeket a 
belső nyugalmamhoz, és ezt a a fajta 
párt- és politika mentes civilségemet 
most már semmi pénzért nem tud
nám feladni. Ilyen élményeket más
honnan sosem kaphatnék.

Amilyen a vezető...
Ami az előretekintést és a feladatokat 

jelenti, a „tyúk vagy a tojás" kérdése
ként megfogalmazódó és a szervezetek 
anyagi helyzetére vonatkozó gondokra 
azt mondja: először a tudást kell meg
szerezni, mert leginkább az hozza a 
pénzt is. Ez pedig a civil szervezeti ve
zetők személyes tudásán, és ezzel 
együtt járó hatékonyságán múlik. Tehát 
azok a bizonyos anyagi hátrányok egy
általán nem tekinthetők csak objektív- 
nek. Ez nem egy anyagi termelő vagy 
szolgáltató világ, hanem olyan szemé
lyes emberi közeg, ahol a szervezetek 
nagy része hasonlít azokhoz, amilyenek 
ott a vezetők. Ezután a gondolat után én 
pedig joggal teszem azt a megjegyzést, 
hogy a kecskeméti Civil Ház - 
Nonprofit Szolgáltató Központ ezért is 
egy kitűnő szervezet...

Időközben megérkezik Láng László 
is, aki élete legutóbbi tizenkét évét el
sősorban a munkavállalási lehetőségek
ből valamilyen oknál fogva kiszorultak 
segítésével töltötte. Rögtön a 90-es 
évek elején sorban alakultak az álláske
resők szervezetei. Egyik megalakítója 
volt a kecskeméti egyesületnek, később 
a megyei, majd az országos szövetség
nek is, ahol alelnöki majd elnöki tiszt
séget töltött be. Amikor a Munkanélkü
liek és Álláskeresők Országos Egyesü
lete „fénykorát" élte, hatvannégy önse
gítő csoportot fogott össze. Visszate
kintve úgy látja, hogy lehetőségeik

alapján igazából nem ön
segélyző és szolgáltató 
csoportok voltak ezek, ha
nem a nem kevésbé fontos 
lelki és közösségi teret ad
ták a rászorultaknak. 
Ugyanakkor sikerült elő
segíteni azt, hogy elismert 
módon kerüljenek kap
csolatba állami, önkor
mányzati és más szerve
zetekkel az „alacsony 
presztízsű" emberek szer
vezetei. Menet közben ki
derült, hogy a szolgáltatói 
és érdekképviseleti tevé
kenységekhez az anyagi 
háttér is nélkülözhetetlen. 
Ezt ha nehezen is, részben 
állami, pályázati segítség
gel, sikerült biztosítani. A 
tevékenység két fő ága: 
egyrészt foglalkoztatási és 
munkaügyi kérdések 

szakértő módon való kezelése, más
részt a munkaügyi civil kerekasztal 
működtetésevolt.

Új lehetőségek
Korán sikerült kialakítani az euró

pai szervezetekkel való kapcsolato
kat is, hiszen 1994-ben az első Kelet- 
Európai szervezetként kerültünk be 
ide - emlékezik vissza Láng László.

- Kecskeméten 1991-től 1996-ig mű
ködött az egyesület. 1995-ben egy 
máig sikeresen működő „Újra 
dolgozom" programot indítottunk el 
angliai partnerek és a Munkaügyi 
Központ segítségével. Nemrégen 
megalakítottuk SZOFTIM néven - 
több humán erőforrás fejlesztő szak
emberrel - a Szolgáltató, Fejlesztő, 
Tanácsadó Információs Egyesületet. 
2001-ben körülbelül 80-90 millió fo
rinttal tudtunk másokat pályázatok 
útján segíteni, elsődlegesen a Soros 
Alapítvány útján. Széleskörű kecske
méti kapcsolatrendszerünkből ki
emelném a Civil Házzal való jó 
kapcsolatot, a Cigány Kulturális 
Módszertani Központ segítését és a 
Megyei Kórház mellett működő kró
nikus pszichiátriai betegeket segítő 
programban való részvételünket. 
Terveink között szerepel, hogy idén 
kísérleti programot indítunk a meg
változott munkaképességűek foglal
koztatására. A helyszínt a Munka
ügyi Képző Központ biztosítja, ahol 
az érettségivel rendelkezők egy évig 
tanulhatnak és dolgozhatnak. Erre 
az időre a SZOFTIM adja a munka- 
viszonyt, és három hónap felkészítés 
után a helyi munkaügyi kirendeltség 
és az OFA (Országos Foglalkoztatási 
Alap) támogatásával számítógépes 
informatikai munkát végezhetnek 
majd.

Országos ügyekben az elmúlt négy 
évben eléggé visszahúzódtam - mond
ja kicsit rezignáltan Láng László, de 
következő mondata máris vidámabban 
hangzik, mert szerinte most talán újra 
elindulnak majd munkaügyi területen is 
újabb fejlesztések, amelyekben kedvvel 
venne részt.

Kerényi György
Kecskemét-Marosvásárhely 

Baráti Kör Egyesület, és a 
Köztér Kulturális Egyesület elnöke

A Szívhang Alapítványról
Az alapítványt 1991-ben tette 

Benke Márta újságíró, karitatív-jó
tékonysági céllal. Az ugyanezen cím
mel megjelenő' újság számait az ol
vasóközönség jól fogadta. Sajnos a 
szerkesztés-kiadás a „régi44 formá
ban, az úgynevezett társadalmi 
munkában már nem működhetett

Az alapítvány azonban tovább élt a 
vele járó teendőket Bácskai 
Andrásné vette át Aki már próbálta, 
az tudja, hogy ez nem kis feladat egy 
közember számára. Még emlék
szem a szinte egy évig tartó, 
„közhasznúsági44 besorolást elnyerő 
procedúrára, melynek révén az ala

pítvány gyarapítására az 1 %-os fel
ajánlások révén sikerült szert tenni. 
Időközben a kuratórium átalakults 
a hangsúly a karitatív munkára he
lyeződött á t Számtalan kecskeméti 
szegény ember kapott segítséget oly
kor egy leszakadt fal fölvakolására, 
szemüvegvásárlásra, olykor „csak44 
pelenkavásárláshoz, vagy éppen bú
torvásárlásra, de jutott a gyerekek 
nyári táborozására, színházlátoga
tásra is pénz. Most újabb változás

előtt áll a kuratórium, annak remé
nyében, hogy új erők állnak a 
„frontvonalba44, mert a szegénység 
sokakat juttat krízishelyzetbe. Az 
alapítványtevő tizenkét évvel ezelőtti 
céljaiért még mindig van mit tenni, 
vajha egyszer elmondhatnánk: 
okafogyott lett.

Addig is - reméljük - mindig lesz
nek olyanok, akik hallgatnak a szí
vük hangjára és segítenek a bajbaju
tottakon. n.
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