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 É V F O R D U L Ó

 D O K U M E N T U M

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere döntése alapján a Nemzeti-
ségi Tanulmányi Ösztöndíjról szóló 44/2013. (VI. 26.) EMMI rendeletben meg-
hirdetett Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj 2016. évi nyertes ösztöndíjait ki-
választották. Az ösztöndíjakat Soltész Miklós államtitkár és helyettese, Fülöp 
Attila adták át. A kísérőműsorban fellépett a Budapesti Német Nemzetiségi 
Gimnázium kamarakórusa és a Gyulai Nicolae Balcescu Gimnázium táncka-
ra. Soltész Miklós ünnepi beszédében emlékeztetett, 2010-ben 3100 gyermek 
járt nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott nemzetiségi iskolába, míg 
tavaly már 12500. Mindeközben 12-ről 74-re nőtt a nemzetiségi önkormány-
zatok által fenntartott oktatási intézmények száma. A következő két tanévre 
nemzetiségi ösztöndíjban részesült:

Arany Eszter Sára, a veszprémi Lovassy László Gimnázium tanulója; 
Budai Dániel László, a komlói „A Tan Kapuja” Buddhista Gimnázium 
tanulója; Csécsei Kitti, a békéscsabai Szlovák Gimnázium, Általános Is-
kola, Óvoda és Kollégium tanulója; Dobra Magdolna, a gyulai Nicolae 
Bălcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium tanulója; Gr-
ković Dušan, a budapesti Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és 
Kollégium tanulója; Jánosek Barbara, a Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 
tanulója; Kiss Judit, a sajókazai Dr. Ámbédkar Gimnázium, Szakképző Is-
kola, Speciális Szakiskola és Általános Iskola tanulója; Kőszegi Anett, a 
budapesti Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Nemze-
tiségi Gimnázium tanulója; Labritz Regina, a Szentgotthárd és Térsége 
Általános Iskola, Gimnázium, és Alapfokú Művészeti Iskola tanulója; Ma-
gyar Beatrix, a Budapest XX. kerületi Német Nemzetiségi Gimnázium 
és Kollégium tanulója; Munding Aliz, a bajai Magyarországi Németek 
Általános Művelődési Központjának Általános Iskolája, Gimnáziuma és 
Szakközépiskolája tanulója; Nedves Fanni, a Hőgyészi Hegyhát Általános 
Iskola és Gimnázium gyönki Tolnai Lajos Gimnáziumi és Kollégiumi Ta-
gintézménye tanulója; Orsós Imre, a pécsi Gandhi Gimnázium és Kollé-
gium tanulója; Orsós Tibor, a magyarhertelendi Brázay Kálmán Általános 
Iskola, Gimnázium és Szakképző Iskola tanulója; Orsós Vivien Erzsébet, a 
budapesti Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és 
Kollégium tanulója; Simon Valéria, a pécsi Miroslav Krleža Horvát Óvo-
da, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium tanulója; Stefanidesz Atina 
Mercédesz, a budapesti Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Álta-
lános Iskola, Gimnázium és Kollégium tanulója; Szentirmay Beatrix Mar-
git, a pécsi Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium 
és Pedagógiai Intézet tanulója; Szóka Sára, a soproni Berzsenyi Dániel 
Evangélikus (Líceum) Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanuló-
ja; Zsuzsandor Vivien, a pilisvörösvári Friedrich Schiller Gimnázium és 
Kollégium tanulója.

Bajtai László felvétele

Nemzetiségi Tanulmányi 
Ösztöndíjak, 2016
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– A mai előadással köszönetünket szeretnénk ki-
fejezni az épület megújításáért, amit egyben mun-
kánk elismeréseként is értelmezünk – e gondolatt al 
nyitott a az ünnepséget Frank Ildikó színházigazgató.  

A több mint három évtizedes hagyományra visz-
szatekintő német színház hazánk egyetlen profesz-
szionális német nyelvű teátruma. A DBU a német 
nyelv, a német és magyarországi német kultúra 
őrzőjeként, a hazánkban élő német nemzetiség és 
a többségi nemzet között i kulturális párbeszéd fó-
rumaként, valamint európai értékek hordozójaként 
határozza meg magát. Utóbbi missziójára utalt a Les-
sing-előadás is – fogalmazott  köszöntőbeszédében 
Heinek Ott ó, a Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzatának elnöke: – A XVIII. század nagy 
német írójának e művében a felvilágosodás minden 
lényeges eszméje benne foglaltatik: az elfogadás, az 
egyenlőség, a szabadság és az emberiesség. Mint a 
világirodalom valamennyi értékes és maradandó 
művének, úgy ennek is fontos mondanivalója van a 
ma embere számára.  

Az este egyik szónoka, az emberi erőforrások mi-
nisztere Balog Zoltán kiemelte, a német nemzetiségi 

kultúra reneszánszát éli – e reneszánsz egyik meg-
testesülése a DBU épületének modernizálása. Üzene-
tét a XIII. században hazánkba települt németek kap-
csán gyakran emlegetett  idézet – „az első nemzedéknek 
a halál, a másodiknak a nélkülözés jutott , csak a harma-
diknak a kenyér” – segítségével fogalmazta meg. Arra 
emlékeztetett , hogy az említett  generációk mind-
egyikének életében fontos szerepet játszott  a kultúra: 
– Azok, akiknek meg kellett  halniuk, kultúrával éltek 
és azzal mentek el, hiszen például az anyanyelvükön 
mondott  imákkal búcsúztatt ák őket; bizonyára a nél-
külözőknek is voltak ünnepeik, amelyeken a német 
dalaikat énekelték, a német táncaikat táncolták; a 
harmadik nemzedék pedig, amelynek már kenyér, 
munka, jólét jutott , tudta, hogy jobban esik a kenyér, 
ha mások társaságában, ünnepek közben fogyasztja 
el. Ennek az épületnek a felújítása mögött  több szán-
dék is húzódik: egyrészt a német nemzetiségi közös-
ségé, hogy nem adja fel a kultúráját; másrészt pedig a 
magyar és a német kormányé, amelyek ezt üdvözlik 
és támogatják. A mi kormányunk hisz abban, hogy 
az erős önazonosságtudat további megerősödéshez 
vezet – hazánk és egész Európa erősödéséhez.

Ünnepélyesen megnyitották a felújított 
Magyarországi Német Színházat

A
 Aki Szekszárd történelmi belvárosában sétál, biztosan nem téveszti szem elől: a Magyarországi Német Színház (DBU) Garay 
téren álló, szecessziós stílusú épülete a város egyik jelképe. Miután a teátrum fenntartója, a Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzata (MNOÖ) 2015-ben a színház épületét is megkapta, azonnal nekifogott annak felújításához. A nagyjából egy 
évig tartó munkálatok mostanra lezárultak. A renoválással látványosan megszépült a homlokzat és a hívogatóan nagy fő-
bejárati üvegajtó, a régi nyílászárókat energiatakarékosakra cserélték. Megújult a színházterem, a nézők kényelmét új székek 
szolgálják, a színpad megnövelhetővé vált, korszerűsítették a színpadtechnikai berendezéseket. A közönséget modernebb elő-
terekben fogadják, a színészek szép öltözőket és pihenőhelyiségeket kaptak, és az irodákat is helyrehozták. A felújítás költségeit 
– Ritter Imre parlamenti szószóló fáradhatatlan munkájának is köszönhetően – 200 millió forintos állami támogatásból és az 
országos német önkormányzat 14 milliós önrészéből állták. Szeptember 28-án ünnepélyesen megnyitották a DBU megújult 
épületét, s ez alkalomból a teátrum társulata Gotthold Ephraim Lessing: Bölcs Náthán című művét vitte színre. 22 esztendő-
vel ezelőtt ugyanis, amikor a színház szekszárdi otthonába költözött, ugyanezzel a művel köszöntötte első közönségét. 

Frank Ildikó Heinek Ottó Balog Zoltán Hartmut Koschyk
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Ünnepi beszédében Hartmut Koschyk, a német 
szövetségi kormány kisebbségügyi megbízottja – 
mintegy az előbbi gondolatok folytatásaként – a po-
litikai, társadalmi, kulturális és oktatási síkon egy-
aránt megélt német-magyar együttműködést mél-
tatta. Példákat hozott az „öntudatos magyarországi 
német közösség, a nemzetiségeket támogató magyar 
állam és a Német Szövetségi Köztársaság modern 
európai nemzetiségpolitika megteremtése érdeké-
ben tett nagyszerű közös erőfeszítésére”. Hartmut 
Koschyk nagyon aktuálisnak nevezte a Náthán-előa-
dást, mondván, hogy az egyértelműsíti, mi fontos 
és szükséges az európai emberek békés együttélése 
szempontjából. – A nemzetiségek és vallások közötti 
valós párbeszédkészség képessége csakis azokban 
alakul ki – fejtette ki –, akik erős identitással bírnak. 
Kizárólag így kerülhet sor jövőbe mutató párbeszéd-
re nemzetiségek és vallások között.

További információk:
Heinek Ottó elnök, 
Magyarországi 
Németek Országos 
Önkormányzata: 
heinekotto@ldu.hu 
Frank Ildikó igazgató, 
Magyarországi Német 
Színház: 
frank@dbu.hu

Gotthold Ephraim Lessing: 
Bölcs Náthán
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Mezőberényben, a Gyomai út 21. szám alatt 2016. októ-
ber 1-én adták át a Szlovák Közösségi Házat. Az átadó 
ünnepségen Borgula Györgyné, a Mezőberényi Szlo-
vákok Szervezete elnöke köszöntőjében elmondta, 
hogy a város alapjait az ide telepedett magyarok, 
németek és szlovákok közösen rakták le. Fontosnak 
tartják, hogy megőrizzék identitásukat, a közösségi 
munkálkodásuk otthona lesz ez a ház.

Fülöp Attila, nemzetiségi és civil társadalmi kap-
csolatokért felelős helyettes államtitkár kifejtette: az 
utóbbi egy évben három átadáson is részt vett Me-
zőberényben. Tavaly egy hátrányos helyzetűekkel 
foglalkozó civil szervezet házát adták át, az idén 
tavasszal a német közösségi házat, most pedig a 
szlovákokét. Ez azt jelenti, hogy Mezőberényben kö-
zösségeket akarnak építeni. A helyettes államtitkár 
hangsúlyozta, ma egyre többet halljuk, hogy mit je-
lent az identitás, erre a kérdésre keressük a választ. 
Az önazonosság a közösségből indul ki, az identi-
tását kereső embernek különösen fontos a nemze-
tiséghez és az egyházhoz való tartozás, ez két erős 
fogódzó, mert mindkét területnek erős a múltja. 

Hollerné Racskó Erzsébet, az Országos Szlovák 
Önkormányzat elnöke hagsúlyozta, a mezőberényi 
közösségi ház átadása ünnep a város lakosainak, 
illetve a magyarországi szlováknak is. Példaértékű, 
ahogy a berényi szlovák egyesület kitűzi céljait és 
azok szerint cselekszik. A nemzetiségi önkormány-
zatok rendszere rendkívül fontos ugyan, de a min-
dennapi élet mozgatói a civilek. Berényben az ön-
kormányzat és a civil szervezet egymást erősíti, és 
ennek az együttműködésnek gyümölcse a közösségi 
ház. Siklósi István polgármester kiemelte, hogy Me-
zőberény erőssége a civil közösségekben rejlik, eze-

ket olyan emberek alkotják, akik céljuk érdekében 
mindent megtesznek. Nobik Erzsébet, szarvasi evan-
gélikus lelkész arra szólított fel, hogy a berényiek 
merjenek nagyot álmodni, mert olyan Istenük van, 
aki segít az álmok megvalósításában.

A közösségi ház jelképes átadásaként a magyar 
és a szlovák nemzeti színű szalagokat Fülöp Attila, 
Hollerné Racskó Erzsébet, Siklósi István és Cser-
venák János, a Mezőberényi Szlovák Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke vágta át. A házat 11,5 millió 
forintért vásárolták a mezőberényi szlovákok, mely-
hez a minisztériumi támogatáson felül szükség volt 
a város támogatására is. A mezőberényi közösségi 
házat egy olyan gazda – a helyi szokások szerint épí-
tetett – egykori lakóhelyéből alakították ki, aki maga 
is szlovák volt. 

A Szlovák Közösségi Ház átadására a Szlovák 
Nemzetiségi Napok keretében került sor. Az ese-
mény olyan rendezvények közé ileszkedett, mint a 
szlovák kulturális délután, a szlovák bál, egy Kista-
polcsányt bemutató fotókiállítás megnyitója, a Gaz-
daudvar, a Mamicska konyha, Vrbovszki Pál kocsi-
gyűjteményének megtekintése, koszorúzás és isten-
tisztelet. Együtt idézték fel a helyi szlovák közösség 
múltját, de kiemelték mai szerepét és összetartó ere-
jét is.

Ľudové noviny

Színes 
képössze-
állításunk 

a hátsó 
borítón 
látható.

Átadták a mezőberényi szlovák 
közösség otthonát
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Fakanalas Janás a vásárba készült. Tolta taligáját: teknők, melencék, fonott szakajtók, füles- és  
 fedeles kosarak sorakoztak rajta szépen egymás mellett. Lassan véget ér a tél, a kora hajnal 

már tavasziasnak tűnt. Máskor mindig vidáman, bizakodva indult útnak, hisz a városi népek 
igencsak kedvelték a keze munkáját. Tízre-tizenegyre odaér – úgy számolta. Most azonban két-
ségek gyötörték. Épp csak kifordult a kapun és máris négyet tüsszentett. A régiek azt mondták 
ilyenkor, hogy forduljon vissza, mert ez rossz előjel: nem fog üzletet csinálni, egy dolgát sem 
tudja majd eladni. Még szerencse, hogy ő nem hisz ilyen balhitekben. Példa nem volt rá, hogy 
úgy tért volna haza, hogy semmit sem vettek tőle. Olyan persze előfordult, hogy pénzt nem ka-
pott, hozomra hagyta ott valamelyik munkáját, vagy más árura tudta csak cserélni. Ma viszont 
mindenképpen pénzre lenne szükség, nem maradhat otthon. Bukurija néhány hét múlva szülni 
fog. Most először. Ilyenkor jó, ha van pénz odahaza. 

– Isten ne adja, hogy orvos is kelljen a bába mellé, hogy ispotályra kelljen költeni! Bármi tör-
ténjék is, jobb, ha felkészül az ember… – dörmögte félhangosan maga elé. 

– A kicsi bölcsőjét már egy hete megfaragtam – szőtte tovább gondolatait, de most már csak 
magában. – Tica se tud róla, oly titokban csináltam. Mira össze is csapta a kezét, úgy megcso-
dálta, amikor odaadtam neki, hogy őrizze a szülésig. Érdekes, hogy Tica elfeledte, más lakásban 
balszerencsét hoz a régi bölcső.

De azért csak nem hagyta nyugton a reggeli prüszkölése. Újra odakanyarodtak töprengései. 
Már a falu határánál járt, amikor háta mögül, még messziről kurjantásokat hallott, és amikor 
odanézett, egy felé loholó alakot vett észre, aki közben széles mozdulatokkal integetett. Sokáig 
nem ismerte fel, hogy ki az, ám ide-odajáró, a feje fölött többször kereszteződő karjai, nemcsak 
megállásra késztették, vissza is fordult, mert már nemcsak érezte, de tudta is, hogy baj van. 
Szinte szaladt már a taligával, míg felismerte végre a molnárék Misijét, akkor lelassult, mert 
nem bírta szuflával. Misi már messziről kiáltotta.

– Gyűjjék haza, üzeni Mira. Megindult a szülés!
– Misikém, tedd meg, hogy hazaviszed a taligát! Gyorsabb lennék nélküle – fogta az oldalát. 
Misinek nem kellett kétszer mondani, szavak nélkül bólintott igent, mivel ő is kimerült a 

futástól és kapkodta a levegőt
– Koraszülés! Ebből baj lehet. Előbb kellett volna pénzt szereznem – gondolta a lépteit újra 

szaporázó Janás, észre sem véve, hogy hangosan beszél.

Lacóval és Klárikával egyszerre ért a házhoz. Lacó is bement volna a szobába, amelyben  
 nővére vajúdott, de Janás időben ráripakodott.

– Megállj! Oda férfiember nem mehet be! 
A sarokban ott kucorgott Ferkó, s feleségét féltve, a koraszülés rémét rettegve, magába ros-

kadtan várta, hogy történjen már végre valami. A kiáltásra mozdult csak meg, állt fel, dörgölte 
el súlyos férfikönnyeit. 

– Nem lesz semmi baj! Nyugodj meg! – tette Janás a vállára a kezét. – Ne feledd, a feleséged 
beás cigány… szívós fajta. Ha tudnád mi mindent viseltek már el a mi asszonyaink… – nyugtat-
ta a vejét, miközben saját szíve a torkában dobogott. – Különben is sok a dolgunk! – jelentette ki, 
és máris sorolta a tennivalókat.

Ferkó csak kapkodta a fejét igyekezetében, hogy mindet megjegyezze.
– Az apának, azaz neked kell majd egy piros szalagot kötni a kicsi csuklójára. Bukurija nem 

mondta? Ez védelmezi majd keresztelőig a gonosz emberektől. Kell egy seprű keresztbe az ajtó-
félfához, meg fokhagymafüzér az ablakokba, hogy az ártó szellemek is távol maradjanak. Kell 
egy nagyobb pénzérme, jó lenne ezüst, vagy arany. Elég, ha csak kölcsönkéred a gazdádtól, a 
kastélyban biztos akad. Még ma vissza is adhatod neki, mert csak arra kell, hogy a gyerek első 
fürdővizébe vessük. Attól ugyanis gazdag lesz és boldog. Minél értékesebb pénzt kap a víz, 
annál gazdagabb. Nézz Lacóra, neki csak rézpeták jutott! Nem is veti föl, csak szívbéli vagyon  

Varga Ilona

Jégcsap és szülés
Fakanalas Janás történeteiből
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– mosolygott a fiára, majd folytatta. – Kellenek kendők is, vastagabbak, hogy a tükröket letakar-
juk, mert baba nem láthatja meg magát benne. Az elvenné a szerencséjét. 

Janás hosszabb szünet után felcsillanó szemmel folytatta. Látszott, hogy régi emlékek között 
csatangol a képzelete.

– Hozz egy nagy vödröt is, olyat, amibe a gyerek fürdővizét öntjük majd át. Mert azt mos-
tantól fél éves koráig nem szabad az udvarra, vagy olyan helyre loccsantani, ahol ember vagy 
állat jár és megtaposhatja, mert akkor a sors is átgázol majd azon, ki a vízben fürdött. A folyóra, 
vagy a kútra kell majd vinned. Az elején ez is az apa dolga. Meg az is az övé, hogy figyeljen rá: 
senki emberfiai úgy ne mehessen el a látogatók közül, hogy egy hajszálát, vagy ruhaszálát itt ne 
hagyná. Különben nem tud majd rendesen aludni, végig sírja majd az éjszakákat a kisunokám.

– Az unokám – ismételte meg, kedélyesen ízlelgetve a szót. – A kisunokám párnája alá kell 
majd egy olló is, hogy már a legelején elvágja a készülődő rossz álmokat. Ollót is kell tehát hoz-
nod… Egyelőre ezekre lesz szükség. Jobb, ha sietsz – fejezte be utasításait Janás.

Ferkó határozott léptekkel indult kifelé, majd megtorpant és visszanézett a Bukuriját rejtő ajtó 
felé, amely mögött még mindig nagy volt, baljós volt a csend.

– Menj bátran! – mondta neki Janás – mi majd addig helyetted is aggódunk.
Pár perccel a távozása után Lacó törte meg a csendet. Szavain érződött, hogy hosszan tépelő-

dik, mit is hogyan fogalmazzon meg.
– Apa! Hogy lehet, hogy egy ilyen bölcs ember, mint te, akire (sokaktól hallottam) azt mond-

ják, hogy okos, mint a nap, bevesz ilyen butaságokat. Mire jó ez az egész? Te tényleg elhiszed 
ezt a sok sületlenséget?

– Dehogy is hiszem! – vágta rá azonnal Janás. – Szegény Ferkónak azonban most nagyon jól 
jön, hogy ennyi feladat hárul rá. Az aggodalom halálát ugyanis cselekvésnek hívják. Ameddig 
buzgólkodik, elfelejti, hogy sírni volna kedve, annyira félti a nővéredet… és a fiát, ha az lesz. 

– Szóval, ha magad lennél, nem tennéd ugyanezt?
– Dehogynem! Ugyanezt, ugyanígy én is végigcsinálnám. Meg is tettem, valamennyiötök 

születésekor.
– Nem értelek, apa. Előbb azt mondtad, hogy nem hiszel ezekben a babonákban.
– Akkor megmagyarázom… Jégcsapokat láttam odakinn. Törj le egy nagyobbat, s hozd be! 

– majd amikor ez megtörtént, folytatta. – Tegyük bele ebbe a kancsó vízbe! Ez a jégcsap jelké-
pez most minket, cigányokat. A szokásaink, kedvteléseink, meséink, dalaink, mesterségeink 
fogásai mind-mind ott sűrűsödnek abban a jégdarabban. Ezek tesznek bennünket azzá, amik 
vagyunk. Amiket Ferkónak soroltam, azt tették a nagyapáid is, amikor én és anyád a világra 
jöttünk, sőt már az ő nagyapjuknak a nagyapjai is… 

Ezen hosszabban elgondolkodtak, majd az ajtó felőli hangok vonták el a figyelmüket. Tompán 
áthallatszott valamiféle sürgés-forgás. Szótlanul igyekeztek nyomon követni, kitalálni, mi tör-
ténhet odaát. Amikor újra elültek a hangok, Janás megszólalt:

– Nézz csak a kancsóra! Jó meleg van itt, szét is olvadt teljesen a jég. Csak vizet látsz benne. 
Hová lett a jégcsap? Szedd elő belőle! …Persze, hogy nem lehet. Ha feladod a hagyományaid, 
menthetetlenül és végérvényesen beleolvadsz a környezetedbe. Hagyod elveszni mindazt, ami-
ért az őseid éltek-haltak. A hagyományok után te is odaveszel, hisz amikor megtagadod őket, 
magadat is kifosztod… A víz talán megváltozik? Kis ideig más lesz a hőfoka, aztán visszatér a 
régihez. Csak kicsit több lesz, sem az íze, sem a színe, sem az állaga nem őriz meg semmit se 
belőlünk. Még a krónikák se szólnak majd mirólunk…

Mindketten hosszan és némán meresztették szemüket a kancsóra. Janás még jelentőségtel-
jesen bólogatott is. A kis dobozzal hóna alatt izgatottan berontó Ferkó nem is értette, mi van 
abban a kancsó vízben annyira néznivaló, ám töprengeni nem volt ideje, mert a vajúdás hangjai 
áttörték a szomszédból a csendet. Csaknem tíz perc telt el a betoppanás óta, amikor felsírt a cse-
csemő. Talpra ugrottak, mindketten lekezeltek Ferkóval, majd hosszan összeölelkeztek. Várták 
a hírt odaátról. Az ajtó azonban nem pattant még föl. Időnként áthallatszott Bukurija nyöször-
gése, de semmi csecsemőhang.

– Valami baj lehet – futott át mindhármukon, de kimondani egyikük se merte – talán most 
küzdenek a gyermek életéért.

Mázsányi kő hullott le róluk, amikor végre újra felsírt odabenn a gyerek.
– Hát mégis sikerült megmenteni – szaladt a szájuk ismét fülig.
Mira nyitotta rájuk az ajtót, s mögüle Klárika is bátorítólag mosolygott.
– Nincs semmi baj, túl vagyunk rajta… Egészségesek!
– Kisfiú? Kislány? – kérdezte a boldog apa.
– Az! Az! – felelte határozottan Mira, Klárika pedig elnevette magát.
– Az?! – horkant fel Ferkó csodálkozva.
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– Az! – ismételte meg Mira.
– Kisfiú is és kislány is… Ikrek! – szánta meg végül a bambán bámuló férfit Klárika. 
Hej, lett is erre nagyon nagy öröm.
– Egy kis pálinkát hoztál-e, hogy koccintsunk az egészségükre? – kérdezte Janás. – Mi az, 

hogy nem mondtam? Hát mindent mondani kell?

Hazafelé útjukban Lacó, miközben Klárikát karolta, odaszólt:
– Hanem édesapám, most kellene egy kis segítség… Faragtam egy bölcsőt a picinek, hisz 

én leszek a nagybátyja… Csakhogy egyet készítettem, nem kettőt, mint kellett volna.
– Nagyon szép lett ám, Lacó nagyon ügyes! – kotyogott bele Klárika, aki most se bírta ki, 

hogy ne dicsekedjen a vőlegényével. – Persze volt kitől ellesnie – tette hozzá, amikor látta Janás 
elégedett, simogató tekintetét. 

– Muszáj volt faragni egyet – vette vissza a szót Lacó –, mert új lakásba nem való a régi bölcső. 
Legalábbis – nyomta meg a szavakat – a beás cigány hagyomány szerint. Csodálom, hogy édes-
apámnak nem jutott eszébe. Kellene még egyet összeeszkábálni. Méghozzá gyorsan. Az pedig 
nekem nem megy, én még csak nagyon lassan forgatom a szerszámokat. 

– Ne aggódj, fiam, túl vagyunk rajta. Én is faragtam egyet. Mira őrzi titkon.
Lacó felkacagott
– Nahát ez a Mira?! Én is hozzá vittem, hogy ne vegyétek észre. Egy szóval se mondta, hogy 

van már nála egy.
– Mert tudta, hogy ikrek lesznek, hogy kell majd mind a kettő… Meg mivel, hogy szavatartó 

– mondta Klárika.
– Tudta, hogy ikrek lesznek? 
– Jaj, Janás bácsi! Hát azt mindannyian tudtuk.
– Csak én nem… meg persze a többi férfi sem – füstölgött magába az újsütetű nagyapa.

Hazaérve annyira belemerült kavargó gondolataiba, hogy a kalyibájánál csaknem nekiment  
 a taligájának, amit Misi rendben hazatolt. Érintetlen volt minden áru rajta. Janásnak eszé-

be ötlött hajnali prüszkölése. 
– Ma csakugyan nem adtam el semmit – döbbent rá. Tarkójára tolta a kalapját, nézte, csak néz-

te az érintetlen rakományt, majd az alkony felhőire nézett és fejét csóválva sietett Lacóék után.   

Augusztus 9-12. között az Egy kő, egy név, egy emléke-
zet – Botlatókő/Stolpersteine 2016 elnevezésű, a Magyar 
Zsidó Kulturális Egyesület, a Miniszterelnökség és a Za-
chor Alapítvány a Társadalmi Emlékezetért programso-
rozata keretében hat városban helyeztek el összesen 95, a 
holokauszt áldozataira emlékeztető úgynevezett botlatókö-
veket. Miskolcon huszonöt, Nyíregyházán huszonnégy, 
Debrecenben huszonnyolc, Abonyban két, Budapesten 
tizenegy, Győrben pedig öt követ tett le a kezdeményező 
német művész, Gunter Demnig.

A botlatókövek a nevüket is visszaadják a holo-
kauszt áldozatainak – mondta Rolf Martin Moor-
mann, a budapesti német nagykövetség politikai 
referense augusztus 10-én a debreceni Pásti utcai 
zsinagógában, a Botlatókövek Debrecenben című 
eseménysorozat megnyitóján. A főhajtás és a bocsá-
natkérés mellett tanulni kell a történelemből, és min-
dent el kell követni annak érdekében, hogy hasonló 

soha ne forduljon elő többé – tette hozzá. Németor-
szág sokat tanult, és e tanulással találta meg azt az 
utat, hogy ismét az európai közösséghez tartozónak 
vallhatja magát – mutatott rá a követségi referens.

A botlatókövek macskakő nagyságú réz emlék-
táblák, amelyek a holokauszt során meggyilkolt ál-
dozatokra emlékeztetnek utolsó szabadon választott 
lakhelyük bejárata előtt, a járdába süllyesztve.

A Stolpersteine (botlatókövek) Európai Művészeti 
Projekt megálmodója Gunter Demnig német kép-
zőművész, aki két évtizede minden helyszínen saját 
kezűleg helyez el évente több száz követ, amelyet 
Európa-szerte az emlékezni kívánók kérésére alkot 
meg. Európa 22 országában több mint 1600 településen 
mintegy 60 ezer botlatókő és botlatóküszöb állít emléket 
a nemzetiszocializmus áldozatainak. Magyarországon 
mintegy négyezer botlatókő található.

(Forrás: Newsletter, Német Nagykövetség)

Hat városban helyeztek el „botlatóköveket” 
a holokauszt áldozatainak emlékére
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Szalayné Sándor Erzsébet 
Prof. HC egyetemi tanár, 
ombudsmanhelyettes,
az Emléknap egyik fővédnöke

A magyarországi nemzeti-
ségek jogainak védelméért 
felelős ombudsmanhelyet-
tesként fontosnak tartom, 
hogy a hazánkban együtt  

élő államalkotó nemzetiségek kiemelkedő szülöt-
teiről megemlékezzünk. Hodinka Antal professzor 
személyében olyan jelentős tudós életét és mun-
kásságát idézzük fel, aki a ruszin föld szülött eként 
szerzett  a tudományos életben katedrát, akadémiai 
széket és általános elismertséget. Ladomér község-
ben született  1864-ben, majd iskoláit Szeklencén, 
Máramarosszigeten és Ungváron végezte. Bölcsé-
szett udományi doktorátust a Budapesti Tudomány-
egyetemen szerzett  1891-ben. Görögkatolikus papi 
családból származva maga is papnövendék lett  és 
bár később érdeklődése a történett udomány, a nyel-
vészet és a néprajztudomány felé fordult, görögka-
tolikus hitéhez és egyházhoz fűződő szoros kap-
csolatát egész élete során ápolta. Kora legrangosabb 
tudományos intézményeiben töltött  be egyre jelen-
tősebb tisztségeket, majd a pozsonyi jogakadémia, 
illetve ugyanott  az Erzsébet Tudományegyetem 
professzora lett . A magyar hazához való kötődését 
jelzi, hogy 1920-ban visszautasított a Csehszlovákia 
és a prágai Károly Egyetem meghívását, helyett e 
egyetemével és tanítványaival együtt  Budapestre, 
majd 1923-ban az egyetem új székhelyére Pécsre 
költözött , ahol betöltött e a Bölcsészett udományi 
Kar dékáni tisztségét, 1932-ben pedig egy évre az 
egyetem rektorává választott ák. Szakmai életmű-
vének elismeréseként az 1941-43-ban tudományos 
akadémiai funkciót is betöltő Kárpátaljai Tudomá-
nyos Társaság első elnöke lett . 

Tudományos munkásságának középpontjában a 
ruszinság története, néprajza és nyelve, szélesebb 
értelemben pedig a szláv-magyar történeti és nyel-
vi kapcsolatok álltak. Széles látókörét jelzi azonban, 
hogy a szláv-magyar kapcsolatokon belül nem csak 
a ruszinok történetével foglalkozott , szerb és horvát 
vonatkozású tudományos munkái is jelentősek. 

Megnyerő emberi és intézményvezetői tulajdon-
ságainak bizonyítására álljanak itt  az őt a rektori 
székben követő kortársának, Dr. Entz  Béla prorek-
tornak az 1932/33. tanév zárásakor elhangzott  sza-
vai, amelyekkel az akkori Erzsébet Tudományegye-
tem Egyetemi Tanácsának köszönetét tolmácsolta 
a tanév leköszönő rektorának, Hodinka Antalnak: 
„[Entz ] rövid visszapillantást vet a Tanács ez évi 
ténykedésére és örömmel állapítja meg, hogy az 
mindvégig a legteljesebb összhangban folyt le. Hogy 
ez így sikerült (…), ebben az érdem oroszlánrésze 
az egyetem Rector Magnifi cusáé, aki tapintatos, 
körültekintő és határozott  magatartással vezett e a 
 múltakhoz hasonlóan nehéz ügyekkel foglalkozó e 
tanévi tanácsüléseket és hidalta át az időközönként 
felmerülő ellentéteket. Az Ő céltudatos munkájá-
nak eredménye, hogy az egyetem a jövő tanévben 
is mind a négy tudománykarral kezdheti meg mű-
ködését. Mint hisztorikus különös megértéssel tett e 
lehetővé az egyetem történetének alapjául szolgáló 
régebbi egyetemi ünnepélyek kiadványainak meg-
jelenését, melyekhez az egyes ünnepi közgyűlések 
hiányzó beszédeinek pótlását teljes eredménnyel 
szorgalmazta. Terhes rectori elfoglaltsága mellett  
az egyetemi testnevelés átszervezése érdekében is 
sokat tevékenykedett . Fáradtságot nem sajnálva, 
felkereste a társegyetemeket, hogy a testnevelés át-
szervezéséhez szükséges anyagot gyűjtsön. Bár ezt 
a nemes törekvését (…) eddig még nem sikerült tető 
alá hozni, de megnyugtató az a gondolat, hogy ez 
a kívánatos ügy mégis megindult. Mindezeknek fi -
gyelembevételével indítványozza ezért, mondjon a 
Tanács az egyetem rectorának érdemekben gazdag 
tevékenységéért jegyzőkönyvi köszönetet. Az egye-
temi tanács a prorectori megemlékezéssel kapcso-
latos indítványt nagy örömmel magáévá teszi és az 
egyetem Rector Magnifi cusának az egyetem érdeké-
ben kormányzati ideje alatt  kifejtett  értékes és fárad-
ságot nem ismerő munkásságáért jegyzőkönyvi kö-

Emlékülés a 70 éve elhunyt Hodinka Antal 
tiszteletére

A
Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, az Országgyűlés ruszin nemzetiségi 
szószólója, az Országos Ruszin Önkormányzat és a Ruszinokért Alapítvány 
közösen szervezett emlékülést halálának 70. évfordulóján Hodinka Antal aka-
démikus tiszteletére. Lapunkban közreadjuk az elhangzott előadásokat.

Giricz Vera ruszin 
parlamenti 

szószóló, 
az Emléknap másik 

fővédnöke

Bajtai László felvételei
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szönetet szavaz. Elnöklő Rector a Prorector megem-
lékezéséért és a tanácsi elismerésért megilletődéssel 
mond köszönetet, s egyben hálás köszönetét fejezi ki 
a Tanács tagjainak is, mert (…) sikerült rectori évéért 
az érdem nem egyedül az övé. Érzi és tudja ugyan-
is, hogy a tanév folyamán elért eredményekhez a 
Tanács tagjainak hathatós és önzetlen támogatása 
segítette. Majd pedig kellemes üdülést kíván tanács-
tagtársainak, hogy az új tanévvel rájuk váró munkát 
frissességgel és nagy ügyszeretettel kezdhessék meg 
(...). [sic!]”

(Az ETE Tanácsának 1932/33. tanévi tizedik ren-
des ülése, 1933. jún. 28.) 

Pécsett az Országos Ruszin Önkormányzat 2004-
ben, Hodinka Antal születésének 150. évfordulója 
alkalmából az immár Pécsi Tudományegyetem ne-
vet viselő egykori Erzsébet Tudományegyetem Ifjú-
ság úti épületén emléktáblát helyezett el egy megha-
tó felirattal: „A Pécsi Tudományegyetem dékánja és 
rektora. A ruszinok büszkesége.”

Ma, Hodinka Antal halálának 70. évfordulóján al-
kalmunk van egy olyan kiváló tudós munkásságát 
felidézni, aki történészként, nyelvészként és néprajz-
kutatóként nem csak szűkebb pátriája, Kárpátalja és 
a ruszinság számára alkotott maradandót, hanem 
kora szellemi és tudományos életének kiemelke-
dő alakja volt. Ruszin gyökereit mindvégig ápolva 
szolgálta a Kárpát-medencében élő népek és nemze-
tiségek békés együttélését, melyet a tudomány esz-
közeivel segített elő. Napjainkban, amikor az intole-
rancia erősödésének lehetünk nap mint nap tanúi, 
megszívlelendő egy olyan személyiség példája, aki 
a tudás fényével küzdött a tudatlanság sötétsége el-
len, hiszen minél jobban ismerjük az országunkban 
velünk élő nemzetiségek – vagy akár távolabbi né-
pek – kultúráját és történetét, annál kevésbé képes 
hatni ránk az idegengyűlölet bénító félelme.

Fülöp Attila 
helyettes államtitkár 
(EMMI)
köszöntője

Tisztelt Biztos úr, Biztoshe-
lyettes asszony, tisztelt Nem-
zetiségi vezetők, Jelenlévők 
és elsősorban tisztelt Hodin-
ka család!

Többen vagyunk a teremben, akik a hétvégén 
részt vettünk Agárdon egy hagyományteremtő ifjú-
sági találkozón. Körülbelül százan voltunk, a Ma-
gyarországon élő nemzetiségből hívtunk oda jel-
lemzően tízen-huszonéves fiatalokat, ennek szerve-
zését a szlovák, illetve a német ifjúsági szervezetek 
vállalták. A minisztérium támogatta a találkozót, és 
ezzel a célja az volt, hogy legyen egy olyan fórum, 
ahol a jövő nemzedékéhez tartozók találkozhatnak 

egymással. A rendezvény alkalmat adott az ebben 
a korban megszokott és igényelt kikapcsolódásra a 
Velencei-tónál, de mód volt lelki életet élni is az ott 
lévő lelkész urak és atyák segítségével. A találkozó 
meglehetősen jó hangulatú megnyitóját követően 
megjelent újságírók első kérdése az volt, hogy a Ma-
gyarországon élő fiatalok, akik valamelyik nemze-
tiséghez tartoznak, elég bátrak-e ahhoz, hogy ezt 
identitásként is megéljék. 

Azt gondolom, hogy a nemzetiségekhez, valami-
lyen kisebbséghez való tartozás mindig kérdés lesz. 

A magyar kormány teljes mértékben elkötelezett 
abban – és ezt a törekvést a nemzetiségi vezetők is 
alá tudják támasztani, akikkel elég aktív kapcsolat-
ban vagyunk –, hogy a hazánkban, a Kárpát-meden-
cében élő őshonos nemzetiségek megkapják a kellő 
támogatást. Azt, amivel a fiatalok is bátorsággal tud-
ják vállalni, hogy magyar identitásukon kívül van 
egy olyan saját, a családjukban őrzött, édesapjuktól, 
édesanyjuktól, nagy- és dédszüleiktől hozott sajátos 
kultúrájuk, nyelvismeretük, ami ebből a szempont-
ból őket többé, más kultúrához tartozóvá is teszi. 

A magyar identitáshoz az itt élő magyar őshonos 
identitása alapvetően hozzá tartozik, a Kárpát-me-
dence ezer éves történetéből gyökeredzik. Az itt 
élő keresztény alapú hit és kultúra úgy a magyar 
identitást, mint tizenhárom nemzetiségünk önazo-
nosságtudatát meghatározza. Ha ezt érvekkel kéne 
alátámasztanom, mindenféle jogszabály említé-
se nélkül úgy tudnám megtenni, hogy rámutatok: 
amit a kormányzat, az állam adni tud, az azoknak 
a kereteknek a biztosítása, amiben a magyarorszá-
gi nemzetiségek otthon érezve magukat, kulturális 
autonómiájukat megélhetik és működni tudnak. 
Az egyik ilyen lehetőség – itt éppen szószóló asszo-
nyokkal beszélgettünk erről –, hogy mind a tizenhá-
rom nemzetiség szószólója részt vesz a parlamenti 
munkában. Nagyon fontos – hisz itt egy ruszin meg-
emlékezésen vagyunk –, hogy ez a részvételi jog a 
nemzetiségek létszámától független. A keretek te-
hát, melyek a nemzetiségek számára adottak, nem 
létszámhoz kötöttek. Az persze, hogy melyik nem-
zetiség mennyire tud élni ezekkel a lehetőségekkel, 
azaz hány iskolát vesz át, hány önkormányzatot tart 

Hodinka Antal kiállított diplomája
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fenn, az nyilván függ attól, hogy egyébként milyen 
létszámmal él ebben az országban. Maguk a keretek 
azonban mindannyiuk számára adottak. 

A szószólók mellett létezik az önkormányzatok 
rendszere. Az önkormányzati elnökökkel és elnök 
asszonyokkal is sűrűn szoktunk beszélgetni. A ru-
szin nemzetiségnek közel ötven helyi önkormány-
zata van! Itt most Hodinka Antal munkásságáról, egy 
akadémikusról, történészről beszélünk majd, ezért 
néhány mondatot az oktatásról is szólnék, mert azt 
gondolom, hogy a jövő és a túlélés szempontjából 
talán ez a legfontosabb. A nemzetiségi önkormány-
zatok fenntarthatnak iskolákat, amivel egyre többen 
élnek. 2010-ben összesen 3100 gyermek kezdte a tanévet 
olyan iskolában, amely valamely nemzetiségi önkormány-
zat fenntartásában állt. Ez a szám 2016-ban 12 600-ra 
nőtt! Ezzel nem azt mondom, hogy mindenki, aki ott 
akart az ott is tanul, de hat év alatt mégiscsak négy-
szeresére nőtt azok száma, akik nemzetiségi önkor-
mányzatok által fenntartott iskolák diákjai. A ruszin 
közösségről külön elmondható: egy olyan nemze-
tiség, amelyik anélkül, hogy ezt szerette volna, az 
évszázadok során többször is új országban kellett 
közösségeket alkotnia. A legfontosabb tanulság ta-
lán az, hogy a nyelvben rejlik a túlélés esélye. Gon-
dolom ezt ismerték fel, mikor az volt a kérés, hogy 
legyen ruszin kutatóintézet, hogy megtörténjen a 
nyelvjárás egységesítése, és amikor az vetődött fel, 
hogy nyelvvizsgát is lehessen tenni. Van, aki meg is 
tette már. 

Az iskolákon kívül még az anyagi támogatások-
ról is szeretnék egy gondolatot elmondani. Az el-
múlt közel hat évben az össznemzetiségi támogatás, 
melyben mind a tizenhárom nemzetiség részesült, 
közel két és félszeresére emelkedett. Ez azt jelenti, 
hogy 2017-ben nagyságrendileg 8,7 milliárd forint van a 
költségvetésben, ami a nemzetiségeknek közvetlenül jutta-
tott támogatás. 

Hodinka Antal többek között szívesen vállalt ci-
vil társadalmi tevékenységeket. Amikor megalakult 
a Magyar Görögkatolikusok országos szövetsége, 
akkor egyik tagozatának elnöke lett. Nyitóbeszédé-
ben 1922. január 12-én azt mondta: a MÁGOSZ tel-
jes mértékben gondját fogja viselni a görögkatolikus 
híveknek a bölcsőtől a sírig. Csecsemő napközi ott-
honok létesítését tervezi, hogy az anyák nyugodtan 
végezhessék munkájukat. Előmozdítani akarja az is-
kola utáni nevelést, gondozni az anyákat, támogatni 
minden ügyében a görögkatolikus családokat, kór-
házakat, aggastyán- és szegénygondozó épületeket 
tervez létesíteni. A társas élet fejlesztése érdekében 
népi ünnepeket, testvéri látogatásokat tervez. 

Ennek kapcsán szeretnék megemlékezni arról 
is, hogy a nemzetiségek és a keresztény egyházak 
kapcsolata mennyire erős. A KSH adatai szerint 
Magyarország népességének közel több mint ötven 
százaléka tartja magát valamilyen felekezethez tar-
tozónak. Ez nem tükröződik abban, hogy mennyien 
járnak például vasárnap szentmisére, de jelzi azt, 
hogy hányan gondolják mégis így. A nemzetiségek-

nél ugyanez az arány 72%, ami azt jelenti, hogy a 
nemzetiségek erősebben kapcsolódnak az egyházakhoz. A 
ruszin közösségnél sem kell hangsúlyoznom, hogy 
a görögkatolikus egyházhoz való kötődése mennyi-
re erős. Örömmel jelentem be: szívesen támogatjuk azt a 
kérést, hogy a ruszin közösség a görögkatolikus egyház-
zal együtt, olyan közösségi házat alakítson ki Debrecen-
ben, ami úgy a nemzetiség, mint az egyház továbbélését 
segíti. Ezt 15 millió forinttal fogja támogatni a kormány. 
Ebben a kontextusban, én őszintén kívánom önök-
nek, hogy az itteni európai magyar és nemzetiségi 
identitásukat senki ne kérdőjelezze meg! Hogy az a 
fajta kötődés az egyházhoz, ami eddig élt, továbbra 
is megmaradjon! Hogyha jövőre találkozunk, ak-
kor egy identitásában még inkább erősödő ruszin 
nemzetiséggel és magyar identitással rendelkező 
közösséggel találkozhassunk! A vezetőknek pedig 
sok erőt kívánok, mert egy építkezés során legalább 
ötször megbánja az ember, hogy belekezdett, de ha 
működik, akkor hatodszorra sokkal nagyobb lesz az 
öröm, úgyhogy őszintén remélem, be is tudják majd 
fejezni.

Köszönöm, hogy meghallgattak, Isten áldja Önöket!

Dr. Klamár Zoltán, 
az Országos Ruszin Önkormányzat 
Közérdekű Muzeális Gyűjteményének 
és Kiállítóhelyének vezetője

Táj és ember – ecsettel, 
tárgyakkal

Szlává Iszuszu Hrisztu! Dicsőség Jézus Krisztusnak! – így 
köszöntöttem a kiállítást látogató közönséget 2009 
nyarán az aszódi Hitéleti Központban, és így köszön-
töm Önöket, hiszen ismét ugyanannak a művésznek 
a festményeivel idézzük meg a kárpátaljai ruszinság 
világát, mint tettük azt anno, jó hét évvel azelőtt. 

Hölgyeim és Uraim, Fedinecz Atanáz itt látható ké-
peiről és a ruszinok néprajzáról, történetéről szeret-
nék néhány szót ejteni. Mindezt annak apropóján, 
hogy Hodinka Antalra emlékezünk. Arra a tudósra, 
aki a ruszinok közössége számára legalább annyira 
fontos, mint amennyire Györffy István a magyar em-
berek és a magyar néprajzkutatás számára. Györffy-
ről azt tartják, hogy a magyar nép tudósa. Nos, úgy 
gondolom, hogy Hodinka Antal pedig a ruszin 
népé, aki népe történetét, néprajzát és nyelvét egya-
ránt kutatta, de róla nálamnál avatottabbak szólnak 
majd a nap folyamán.

Mondandómat tehát az itt látható kiállításhoz 
igazítom és e tárgyi világról osztom meg önökkel 
mindazt, amit fontosnak tartok.

Nos, Fedinecz Atanáz ars poeticájában ez olvas-
ható: „Az alkotásnak olyannak kell lennie, hogy annak 
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elsődleges érzelmi hatása ne kerülje el a tu-
datot, teremtsen egységet a múlt és a jelen, az 
ember és a természet között, vagyis szolgálja 
a harmóniát. Tökéletesen csak azt lehet meg-
alkotni, amit a festő jól ismer”. A művész, 
aki e hitvallást megfogalmazta, 2012-ben 
eltávozott az élők sorából. Meggyőződé-
sem, hogy azóta újból az otthoni tájakat 
járja, csak éppen az égi magasokból, egy 
új perspektívából szemléli a Kárpátok 
hegyeit és völgyeit… De jobb lesz, ha itte-
ni tárgyi valóságunkra szorítkozom. Újra 
megnéztem itt kiállított képeit – egyi-
ket-másikat már többször volt alkalmam 
megcsodálni –, és arra jutottam, hogy in-
kább arról beszélek, ami a képeket látva 
megfogalmazódott bennem.

Fedinecz Atanáz, akit a művészvilágban 
Fruciként ismernek, bölcs arisztokratizmus-
sal távol tartja magát a post-avantgard közös 
szekerétől, megőrzi önállóságát, tehát ember 
marad, aki nem szégyell őszinte, sőt lírikus 
lenni – írja róla Olga Petrova, aki maga is 
festőművész, egyetemi professzor. Őszin-
te és lírikus, képeiből nemcsak a táj sze-
retete árad, hanem a tájban élő emberé 
is. Azé az emberé, aki átformálja a tájat a 
saját képére és hasonlatosságára, s alkot: 
templomot és lakóházat. Fából, mert a fa 
adott és örök. Mindennek tanúi a több 
százados templomok és lakóházak. Fruci 
alakjai számára maga teremtette meg a 
táji és tárgyi környezetet.

A ruszin lányt a táj öleli körül: szelíd 
dombokon színes lombú fák és a háttérben, a látha-
táron a hihetetlenül kék ég. Egy tiszta, természetbe 
illeszkedő emberi világ üzenetét közvetíti a piros 
kendős lányalak. Ahogyan a ruszin család is ezt a 
tisztaságot, a rokonsági kötelék fontosságát mutatja. 
Annak a hittel teli életnek a fontosságát, ami a vidé-
ken élő ruszinokat jellemezte és jellemzi még ma is. 
No meg a kemény munkára épülő létet. A csendélet, 
a családi asztal feszülettel, tányérokkal, gyertyával 
és lámpával, meg sok-sok gyümölccsel. Szembetűnő 
a tárgyak közötti mellérendelő viszony. Az alkotó 
tehát azt mondja, hogy minden fontos, a hit, a mes-
terek termékei és a táplálékul szolgáló gyümölcs. 
Minden fontos, mert ebből az együttesből kerekedik 
ki a harmonikus lét.

A tájélmény és a családi harmónia mellet ott van a 
ruszin ember mindennapos küzdelme is a képeken. 
Elég a krumplit szedő, a szénát gyűjtő, vagy az ökör-
fogatot hajtó alakot kicsit közelebbről megszemlélni.

A templomok fából róttak és valahol ott lapulnak 
Kárpátalján, abban a bizonyos búvó otthoni tájban. 
Szerényen meghúzódnak a hegyek alján, szinte látja 
a szemlélő, mint dideregnek a télben, hósipkával tor-
nyaikon, miközben várják a templomjáró népet. Ta-
vaszodván a megnövekedett víztükörben nézegetik 
magukat, bomló rügyek között és aggódó tekintetű 

híveket fogadnak magukba… Apró falvak balladák-
ból, népdalokból és népmesékből ismert világát tárja 
elénk Fruci, szelíd derűvel és aggodalommal, de a 
szemtanú hitelességével. 

Ungváron született, és noha értelmiségi családba 
érkezett, a táj- és emberélmény elkísérte őt élete fo-
lyamán. Inspirálta, míg otthon alkotott és meg nem 
szűnő ihlető forrása maradt azután is, hogy Magyar-
országra áttelepedett. 

Képeit nézve, a csendes szemlélődőben létrejön a 
művészi hitvallásban megfogalmazott egység: egy-
gyé válik múlt és jelen, megelevenedik a természet, 
keretbe foglalja a művet és a szemlélőt csábítja, hogy 
maga is zarándokoljon el abba a világba. Mégsem a 
nosztalgia árad a képekből. A múló idő nem szépíti 
meg a hajdanvolt világot. Az ecsetvonásokból a lát-
tatás tárgyilagossága sugárzik. Olyannak mutatja az 
eltűnő valóságot, amilyen az valójában volt: komoly, 
gondterhes és esetenként lírai. A festői látásmódot 
követve, a népművészet tárgyalkotó tevékenységé-
nek darabjait elhozva teljesedik ki a kép. 

Az Országos Ruszin Önkormányzat (korábban 
ORKÖ) a kisebbségi kultúra és hagyományápolás 
szempontjából nagy jelentőséget tulajdonít a ruszin 
kulturális javak felkutatásának, összegyűjtésének 
és bemutatásának. Az ORKÖ 2003-ban határozatot 

Fedinecz Atanáz: Csendélet (80 x 60, olaj, vászon)
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hozott a Magyarországi Ruszinok Közérdekű Muzeális 
Gyűjteménye és Kiállítóhelye megalapításáról, 2004-
ben a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 
pedig kiadta az ideiglenes működési engedélyt az 
intézmény számára. A múzeum alapító okiratában 
meghatározott legfontosabb célja a ruszin nemzeti 
kisebbség történelmi-, néprajzi-, hitéleti-, valamint 
szellemi kincseinek összegyűjtése és rendszerezése, 
hogy azokat megfelelően kiállítva közkinccsé tegye. 
A kiállított anyag így elősegíti a kultúra továbbélé-
sét, a nyelv megtartását és a hagyományok ápolását, 
valamint a magyarországi egyetemes kultúra gaz-
dagítását. 2006. február 10-én dr. Göncz Kinga nyitot-
ta meg az intézményt a nagyközönség számára, de 
a múzeum már az előző évben is sokat tett a ruszin 
kultúra megőrzéséért. A Ruszin Kulturális Egyesü-
lettel, a Ruszinokért Alapítvánnyal és a Ruszkenya 
női klubbal közösen hagyományápoló rendezvény-
sorozatot indított, majd anyanyelvi és népismereti 
továbbképzéseket szervezett ruszin nyelvet oktató 
tanárok részére. A gyűjtemény alapját Cserncsikó Má-
ria, a Fedinecz család, Ferencz Jánosné, a Giricz család, 
Hegedűs Györgyné, Komád Gusztávné, a Lyavinecz 
család, az Ortutay család, valamint özv. Zajakovsz-
ki Jánosné nagylelkű adományai képezték. Mára a 
gyarapodási naplóban – hála az évente ismétlődő 
gyűjtőutaknak – a tárgyak száma megkétszerező-
dött. Nagy részük Munkács és Volóc, valamint ezek 
vonzáskörzetéből származó ajándék, de akad köz-
tük vétel útján megszerzett kulturális ereklye is.

Az Országos Ruszin Önkormányzat Közérdekű 
Muzeális Gyűjteménye anyagából válogatva egy ru-
szin sarkot is láthat az érdeklődő. Egy „szentsarkot” 

a családdal, néhány zeneszerszámmal, pászkával, 
húsvéti festett tojásokkal, jellegzetes ruhadarabok-
kal. Ne tévessze meg a szemlélődőt a színek vissza-
fogottsága! A ruszinok szeretik az élénk színeket, 
ami a természetközeli létből is fakadhat. Az igaz, 
hogy az itt kiállított tárgyak színeikben jóval visz-
szafogottabbak ugyan, ám ez az idő munkájának is 
köszönhető.

A „szentsarok” előtt ruszin és magyar nyelvű 
színes táblák mesélik el a népcsoport történetét, 
szemezgetve a gazdag hagyományból. Ha már itt 
tartok, meg kell említenem azt is, hogy a ruszinok 
történetét a Magyar Királyság keretén belül indítja 
el. Azt a hosszú, több százados, konfliktusmentes 
együttélést vázolja fel, ami ténylegesen is az volt, 
hiszen a táji munkamegosztás és az árucsere-kap-
csolatok a hegyvidék és az Alföld peremén a közös 
és kölcsönös előnyök mentén szerveződtek. A Kár-
pátok koszorújában élő jelentős számú népességnek, 
noha saját önálló szláv nyelven beszélt és egy sajátos 
szláv népi kultúrát ápolt, mégis kialakult a hunga-
rus-tudata. Vallásán keresztül a nyugati keresztény-
séghez kapcsolódott, amiért a XX. században nagy 
árat fizetett. A Szovjetunióban görögkatolikus hi-
tük, de nyelvük és kultúrájuk miatt is üldöztetést 
kellett elszenvedniük. 

Ezen a ponton abba is hagyom kiállításmegnyitó-
mat, mert igencsak messzire vezetne okfejtésem, az 
idő pedig véges. Amúgy sem ez a mai nap fő témája! 
Inkább felhívom még a figyelmet Hodinka Antal-
nak azon műveire, melyek az önkormányzat könyv-
tárában megtalálhatók és itt is láthatók a teremben.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

BÚCSÚZUNK

Frankovics György néprajzkutató, lapunk állandó munkatársa, életnek 71. évében 
elhunyt. A BARÁTSÁG szerkesztősége sokoldalú, nagy tudású szerzőjétől búcsú-
zik. Éppen szeptemberi számunkban közöltük a Zrínyi-mondákat gyűjtéséből.

Frankovics György Drávafokon született 1945-ben. Az általános iskola befejezése 
után a középiskolát a budapesti horvát-szerb gimnáziumban végezte. Történe-
lem és horvát-szerb nyelv és irodalom szakon diplomázott a Pécsi Tanárképző 
Főiskolán. 

A diploma után a budapesti horvát-szerb gimnáziumban dolgozott 1970-1972-ig. Azután, 1973-tól újságíró a pécsi rá-
dió horvát-szerb szerkesztőségében, később előadó a Pécsi Tanárképző Főiskolán. Társalapítója a Magyarországi Hor-
vátok Szövetségének és első elnöke is 1991-1993-ig. Ő szerkesztette a magyarországi horvátok néprajzi gyűjteményét 
(Etnografija Hrvata u Mađarskoj) és a Pogledi című folyóiratot, amely a magyarországi horvátok kulturális, társadalmi 
kérdéseivel foglalkozott. Több mint ötszáz tanulmányt, cikket, kulturális, történelmi és néprajzi ismertetőt jelentetett 
meg, ismertetőket a magyarországi horvát oktatás történetéből magyar és horvát nyelven. Horvát irodalmár, etnográ-
fus, történész és publicista, mintegy tíz könyv szerzője volt.
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Amikor először találkoztunk, a 
lényéből áradó napfényes derű 
keltette fel a figyelmem. A képei, 
amelyeket különböző kiállításokon 
megismerhettem, hasonlóak: a szí-
nek és formák harmóniája, a kom-
pozíciók átgondoltsága nem hagyja 
közömbösen a szemlélődő látoga-
tót.  Ugyanilyen a budakeszi lakás 
is, ahol a varázslatosan szép, virá-
goktól pompázó kertben, üdítő tea 
mellett beszélgetünk.

Nézem a képeket: kidolgozott, 
remek portrék, egészen valószínűt-
lenül árnyalt, a képkeretet szétfe-
szítő virágkompozíciók, nosztalgiát 
ébresztő tájak. Sziklák, cédrusok, a sokarcú tenger, s 
a gyerekkort idéző alpokaljai erdők: közöttük a kő-
szegi emlékfoszlányokat láttató legutóbbi alkotás, 
az 1956 őszén, házuk közelében menekülő emberek 
kálváriáját felidéző olajfestmény. Ahogy kibontako-
zik előttem az élettörténete, az az érzésem támad, 
hogy a legtöbb képe témájának gyerekkori élmény 
az indíttatása. 

Kaippel Emília Szombathely közelében, Apátiban, 
az Apponyi grófok Gyöngyös parti arborétumának 
szomszédságában élte különleges, mesevilág-szerű 
kislánykorát. Elsőként édesanyja tanította rajzolni, 
aki maga is művész-tanár. Az anyai ági rokonság, a 
Trautmannok, híres kézművesek, építészek leszárma-
zottai. Altomonte művésznéven a család korábbi ko-
rokhoz kötődő festőművészekkel is büszkélkedhet, 
akiknek a soproni Szent Miklós-templom oltárképe 
és burgenlandi templomok különleges színkeverésű 
szentképei őrzik kezük nyomát. De főúri szalonokat 
is díszítenek alkotásaik: a bibliai témát feldolgozó 
„Zsuzsánna és a vének” című festmény, amely Mar-
tin Altomonte munkája, máig a bécsi Belvedere egyik 
féltve őrzött kincse.

Az apai, a burgenlandi Kaippel–Huszi–Magya-
ri-ág vállalkozó szellemű, sikeres iparosokból állt. A 
család összetétele visszatükrözi azt az etnikai sok-
színűséget, amelyet a földrajzi táj osztrák–szlovén–
horvát–magyar együttélése jelentett.

Az eszmélő gyerekkor meglehetősen viszontagsá-
gos, ám végül mégis szerencsés.  Emike Budapesten 
a Rotschild Szalonban női szabó tanonc lett, majd a 
textiles szakma tanára. Ezekben az években csatla-
kozhatott a Dési Huber István Képzőművészeti Körhöz, 
és a Független Magyar Szalonhoz is. Mesterei ekkor: 
Bernáth Aurél, Barcsay Jenő, Fenyő Andor Endre, 
mentora pedig mindvégig Udvardi Erzsébet volt. Ő 

nemcsak táj- és természetszerete-
te képi megformálásához látta el 
hasznos tanácsokkal, hanem ba-
rátokká is lettek. Kaippel Emília a 
Pécsi Tudományegyetemen szerzett 
művész-tanár diplomát: ahol Keserű 
Ilona volt a legfőbb mestere.

Emi néni – ahogy diákjai húsz 
éven keresztül a magyarországi 
szerb-horvát, majd az intézmény 
szétválása után, a magyarországi hor-
vátok budapesti oktatási intézményében 
szólították – boldogan tanította a 
rajz- és műalkotások elemzése című 
tantárgyat. Egészen nyugdíjas korá-
ig ő ismertette meg tanítványaival a 

vizuális kultúra sokszínűségét, a képi ábrázolás for-
télyait, és segített elmélyülni nekik a művészettörté-
net alapismereteiben. E tantárgy keretében Horvát-
ország művészettörténeti értékeit is megismertette 
velük.  

A beszélgetés során számomra világossá válik, 
hogy a szerény, önmagát ma is folyamatosan tovább-
képző alkotóra milyen nagy hatással vannak a rene-
szánsz nagy művészei és a XIX. század impresszi-
onistái újfajta, természetközeli látásmódja. Ahogy 
mondja is, alkotókedve nyugdíjas éveiben tért visz-
sza, és vett új lendületet. A családban őrzött mester-
ségbeli hagyományokra maga is támaszkodik, ám 
mindmáig szívesen kísérletez új eljárásokkal. Ter-
mészetábrázolása, valamint a színkeverésnek az a 
boszorkánykonyhája, amely kompozícióit jellemzi, 
már sok elismerést hozott számára.

2012-ben a Magyar Mezőgazdasági Múzeum ál-
tal meghirdetett a „Víz – csak tiszta forrásból” témájú 
nemzetközi festészeti pályázaton az „Őszi fények a 
Balatonon” című alkotását Ezüst oklevéllel jutalmaz-
ták, s bemutatták be a Prokopp Mária művészettör-
ténész irányításával rendezett budapesti Nemzetkö-
zi Festészeti Kiállításon.  2013-ban a múzeum egy 
hasonló pályázatot hirdetett, amely ezúttal a „Tűz” 
témáját állította a középpontba. Kaippel Emília „A 
lángoló Nap” című aranymozaikját szintén Ezüst ok-
levéllel díjazták, és a Nemzetközi Festészeti Kiállítá-
son ekkor ismét nagy sikert aratott.

Rendszeresen kiállít a Keszi-Art Képzőművészeti 
Kör csoportos kiállításain, magas színvonalú festői 
kultúrája és széles körű mesterségbeli tudása sok 
örömöt jelentenek a tárlatlátogatóknak. 

A „Kőszegi emlékeim 1956-ról” című festmény, mely 
legutóbbi munkája, arra a kérdésre válaszol: hogyan 
találkozott egy gyereklány a legszűkebb környeze-

Amíg a kép válaszolni kezd…
Látogatóban Kaippel Emíliánál
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téhez, Apátihoz kötődő ’56-os eseményekkel, s mi-
ként őrzi a sorstragédiát személyes emlékei között. 
A festményen egy látszólag nyugodt erdős vidék 
látható, amelyen azonban nyomot hagytak az idők 
viharai. A távoli őrtorony azt is jelzi, hogy a közel-
ben országhatár húzódik. Emberek csoportja halad 
az erdő mélye felé, a ruházatukról ítélve inkább vá-
rosiak lehetnek. Tartásuk elszánt, lépteik sietősek.  
Talán egy család, esetleg csak ismerősök. Mindössze 
néhány könnyű csomag: hátizsák, kisbőrönd, batyu, 
amit magukkal visznek. Az alakok szinte beleolvad-
nak a tájba. Mégis, ami feltűnik: a fiú kabátján meg-
kopott, vékony, piros-fehér-zöld karszalag. Magyar-
országról menekülnek…! Beszédesek a kép fényei is: 
az idő-dimenziók, a lélekállapot, a jövőtől való bi-
zonytalanság visszatükröződései. A kép – amelyen 
még teljesen frissek az ecsetnyomok – magával so-
dor: a gyötrelemmel teli választás reményét üzeni: 
élni kell!

Élni, küzdeni, alkotni, tanítani, művészeti értéke-
ket megismertetni és megszerettetni.    Úgy tűnik 
nekem, ez a mentalitás jelen van és tovább hagyo-
mányozódott a családban is. Emike fia, Lévai László 
a Fesztiválzenekar nagybőgőseként járja a világot, 
lánya pedig, Lévai Mária hárfaművész, koncertek 
szólistája és hangszerének tanára.  

Kérdezem vendéglátómat, mikor érzi úgy, hogy 
egy mű elkészült, hiszen látom, témául mindig csak 
azt választja, ami a lényét megérintette. „Egy képet 
addig festek, amíg válaszol nekem, amíg nem képes 
azt az érzést tolmácsolni, amit szerettem volna meg-
örökíteni.”

Soósné Kaippel Emília az Alpokalján egykor 
megélt harmóniát, és az alkotás örömét – sok nehéz 
és küzdelmes esztendő után – a budai erdők tövé-
ben, Budakeszin találta meg újra. 

Kishegyi Viktória

Kőszegi emlékeim 1956-ról (70 x 70, olaj, préselt lemez, 2016)

A művész színes képei a belső borítónkon láthatók.
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Egy zsombori képeslap
Láttam egy képeslapot Székelyzsomborról. Valami-
kor a századelőn készülhetett. Nem ismered? – kérdi 
egy kollégám, akivel évek óta együtt táboroztatunk 
a kis Brassó megyei faluban. – Egy nagy házat ábrá-
zol a falu közepén, bolt és kocsma volt benne, a fa-
lon a tulajdonos neve. Valami németes név… de nem 
emlékszem, mi.

Gondolkodóba esem. Vajon mi történhetett ezzel a 
családdal? Itt élnek még a leszármazottaik Székely-
zsomboron? Németes hangzású név… A boltos, a 
szatócs feladatait a falvakban gyakran egy-egy zsidó 
család látta el. Éltek-élnek vajon zsidók Zsomboron? 
Mi történhetett velük a második világháborúban? A 
holokauszt idején? Az államosítás éveiben később?

Mivel Zsomboron nem jutok internethez, nem 
tudom magam megnézni a lapot; kénytelen vagyok 
ódon, divatjamúlt módszerekhez folyamodni: meg-
kérdezem a falut. Épp kapóra jön az idős Balázs Mó-
zsi bácsi és Anna néni, akik a táborunkkal szemben 
laknak, és kint üldögélnek a szász építésű, masszív 
házfal előtti padocskán. 

A bolt tulajdonosa? Igen, szemben lehetett az a 
Mari boltjával. De hát mi még nem éltünk akkor – 
mondja szégyenlősen Anna néni. Ő 1940-ben, Mózsi 
bácsi 1936-ban született. Amint azonban rákérdezek, 
hogy a szüleik nem beszéltek-e egy zsidó családról a 
faluban, rögtön felismerés gyúl a szemükben.

Hát persze, „a zsidó”! Édesanyámék mindig így 
emlegették: a zsidónál így, a zsidónál úgy, ezt lehet 
kapni, azt lehet kapni. Főleg Mózsi bácsinak vannak 
emlékei, őt már nagyobbacska gyerekként sokszor 
leszalajtották a boltba. De a nevükre nem emlékez-
nek. Egyre lelkesebben idézik fel a régmúltat, két 
másik szomszéd is bekapcsolódik: igen, csak ez a 
zsidó család élt itt… Nem, volt még egy másik is, de 
azok csak menekültek voltak, persze, meg egy ör-
mény menekült is volt. Anna néninek az is eszébe 
jut, hogy a családnak Olthévízen volt rokonsága, 
Mózsi bácsi szerint azé az ágé volt az olthévízi szesz-
gyár. Tartották is a kapcsolatot a rokonsággal, nagy 
ünnepekkor átjártak hozzájuk. Valami különöset 
csináltak a libával, nevetgélnek. Rövid faggatózás 
után kiderül, hogy a különös azt jelenti, hogy a liba 
belébe töltötték a kolbászt.

Mi történt velük a háború idején, kérdezem. Anna 
néni elkomorodik: az egész családot elhurcolták, 
sose tértek vissza. Mózsi bácsi még azt is elmeséli, 
hogy a második bécsi döntés (amit a falu magyar 
lakói természetesen örömmel fogadtak) igen furán 
bánt el Zsomborral, mert a nyugati részen levő ro-

mán utca Romániánál maradt, egy sorompó jelezte 
a határt; a faluhoz tartozó földek viszont össze-visz-
sza terültek el a falu körül, így aztán a románoknak 
és a magyaroknak is kelhetett útlevél, ha szántani 
akartak a saját földjükön. Mózsi bácsi lelkesen me-
séli, hogy ő akkor (1940-ben) még Oklándon élt (két 
faluval arrébb), és még ma is emlékszik a magyarok 
bevonulására: elől a biciklis hadosztály, utána a mo-
toros egységek haladtak.

Elköszönök Anna néniéktől, de továbbra is erősen 
foglalkoztat a család története. Ha tényleg a holo-
kauszt áldozatai voltak, vajon állított nekik emléket 
valaki? Vagy elvesztek a felejtés ködében? Tényleg 
senki nem tért vissza a családból?

Következő utam a temetőbe vezet. Bár tudom, 
hogy ez egy evangélikus temető (a falu lakosságá-
nak többsége lutheránus), végül is nem lehet kizár-
ni, hogy a család esetleg kikeresztelkedett. Két, szin-
tén lelkessé vált kollégámmal bejárjuk a kis sírker-
tet, bár nem is tudjuk igazán, mit keressünk, mivel 
a család neve még mindig homályban maradt. Nem 
találunk semmit, még németes nevet se nagyon, per-
sze sok síron eleve olvashatatlan a felirat.

Felkeresem Lajos atyát, Kunos Lajost, az evangé-
likus lelkészt, aki ugyan fiatal, és nem Székelyzsom-
borról származik, de sokat tud a falu történetéről, 
van nyilvántartása a temetőről. Nem is csalódom 
benne, bár a történet kicsit más irányt vesz, mint 
eddig. Egyrészt megtudom, hogy a falunak össze-
sen öt temetője van: az evangélikus mellett még van 
római katolikus, ortodox, unitárius és szombatis-
ta… szóval lenne még hol kutakodni. Szerencsémre 
azonban Lajos atya pontosan tudja, melyik ez a ház: 
tényleg szemben van a Mari boltjával, nagy rózsa-
szín, tornácos ház, és most Ibike néni, Pap Ibolya la-
kik benne a férjével. A lelkész még azt is tudja, hogy 
Ibike néni apukája vette meg a házat a bolttal és a 
kocsmával együtt a zsidótól, akinek a nevére ő sem 
emlékszik. Várjunk csak…! Akkor viszont a család-
nak legalább egy tagja vissza kellett, hogy térjen a 
faluba. Lajos atya biztat, hogy keressem fel nyugod-
tan Ibike nénit, ő valószínűleg tudja a részleteket.

Másnap megtalálom Ibike néniéket, vagy aho-
gyan Zsomborban mondják, megkapom. Nagyon 
lelkes, és nemcsak kiváló emlékezőtehetsége van, de 
annak idején őt is érdekelte házának története, így 
feljegyzéseket készített, dokumentumokat gyűjtött. 
Elmeséli, hogy édesapja valójában nem a zsidótól 
vette meg a házat, hanem attól a cigánytól, aki a zsi-
dótól megvette. Egy nagyon rövid ideig édesapja is 

Az emlékezet útvesztői 
Két írás az erdélyi Székelyzsomborról
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működtette a boltot és a kocsmát, de aztán a ’40-es 
évek végén államosították.

És akkor hirtelen előkerül a képeslap. Ugyanaz, 
amit a kollégám az internetes archívumban látha-
tott. Fekete-fehér, de a ma már halvány rózsaszín 
ház egyértelműen beazonosítható. Ugyanígy felis-
merhető a két ajtó, ami ma is megvan, bár funkció 
nélkül: az egyik a kocsma, a másik a vegyesbolt be-
járata volt. A bolt előtt emberek állnak, beszélgetnek. 
S jól látható a házfalon a felirat, egyben a képeslap 
aláírása is: Mózes Sámuel Vegyes Kereskedése. Ez 
semmiképp sem németes hangzású név, elég egyér-
telmű a tulajdonos származása, mondom később 
mosolyogva a kollégámnak, aki vonogatja a vállát, 
jól van, nem mostanában láttam azt a képet.

Ibike néni további érdekességeket mutat: a ké-
peslapról jól kivehető, hogy Rigó István küldte Rigó 
Györgynek 1918. február 6-án (Rigóék tősgyökeres 
zsombori család). Szinte beleszédülök a történelem-
be, ezt két esztendő híján 100 éve adták fel! Egy má-
sik képeslap is előkerül, a falut ábrázolja messziről. 
Jé, a zsombori parasztvár körül még nem voltak fe-
nyők, pedig most sűrű fenyves veszi körbe! Egy har-
madik lapon ünneplő tömeg özönlik, épp a bolt előtt 
haladnak el. Az „özönlik” tényleg a helyes kifejezés 
rá, ráadásul megtudom, hogy a világháború előtt 
Zsombornak még 5000 (!) lakosa volt (most körülbe-
lül 400). Az utolsó képeslap, szintén 1918-ból, a ház 
egy melléképületét ábrázolja, mellette valószínűleg 
Ibike néni reszketeg írásával szerepel: „itt a zsidó 
szolgái laktak, a mostani kert helyén volt.” A háttér-
ben ezen is látszik a vár az akkor még kopasz dom-
bon, az erkélyről fehér ruhás leányok néznek ránk.

Ibike néni hamiskásan mosolyog, és előrukkol a 
farbával: saját feljegyzéseivel, amiben megpróbál-
ta összeszedni, mi történt a zsidó család tagjaival. 
Eszerint a tulajdonos neve Konfer Mózes Sámuel – 
azt gyanítom, a sokszor hallott nevet egyszerűsíthet-
te le az emlékezet, vélhetően a Kornfeld név torzult 
így. Volt egy fia is, Móric, akinek pedig ikrei szület-

tek, Zsiga és Ernő. A feljegyzések tanúsága szerint 
Málnásfürdőn találkoztak János bácsival (ez talán a 
közelmúltban történhetett?), Móric unokatestvére, 
Károly pedig Amerikába emigrált, hogy mikor, nem 
tudni. A család egy része, talán Móricék, talán Mó-
zes Sámuel is, Sepszibikszádra menekültek, amikor 
a zsidókat összeszedték – magyarázatként az szere-
pel, hogy „1942–43-ban a zsidókat kényszermunká-
ra vitték a magyarok” (valószínűleg munkaszolgá-
latról van szó). 

Mózes Sámuel minden bizonnyal túlélte a vész-
korszakot, mert Olthévízen van eltemetve, s talán ő 
lehetett az, aki a házat eladta a háború után. Testvé-
re, Konfer–Kornfeld Móric azonban nem volt ilyen 
szerencsés. Arra következtetek, hogy ő Zsomborban 
maradhatott, és így bekerült egy deportálási transz-
portba. Az ő sorsa is feljegyzésre került a lap alján: 
„Konfer Móric, a lába sánta volt, nem tudott gyorsan 
menni a tömeggel, a zsombori határnál összeesett és 
lelőtték, a sáncba beledobták és ott elhantolták.”

Merengünk egy kicsit a múlton: a hajdan virág-
zó, népes Székelyzsomboron, a Konfer család sor-
sán, amelynek többsége ugyan időben elmenekült 
az üldözések elől, de mégis vége szakadt falubeli 
életüknek, ott kivívott helyüknek. (A sors furcsa 
iróniája, hogy a háború után az államosítások mi-
att is elveszítették volna a boltjukat). Ibike néni még 
körbevezet a házon, megmutatja a hajdani kocsma 
befalazott ajtaját, meg a gyönyörű bútorokat, amiket 
fest. Lefényképezem a képeslapokat és a dokumen-
tumokat, s azon tűnődöm, milyen szövevényes is az 
emberi sors, milyen érdekes, regényes a hétköznapi 
emberek élete, és mennyire esetleges az emberi em-
lékezet. Egyeseket elfelejt, másokat megőriz, s ezzel 
mintegy továbbélést biztosít a lelküknek, ahogyan 
azt az Erdélyben máig létező unitárius egyház is 
vallja.

Mezei Mónika
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A székelyzsombori temetőben
A temető a hegyoldalban fekszik, aljához gyalogút 
vezet, a sírok első négy sorához könnyen oda lehet 
sétálni, feljebb emelkedni kezd, a legfölső sírokhoz 
már erősen kapaszkodni kell. Egy kripta van benne, 
azt vasrács övezi, és látszik, hogy valaha rózsákat 
ültettek köré. Egy helyi monda szerint alagút vezet 
belőle fel a Várba, de ezt már mindenki csak legen-
dának tartja. Ravatalozó nincs, az a szokás, hogy 
a halottas háznál ravatalozzák fel az elhunytat, ott 
zajlik a szertartás, majd a falun át viszik ki a kopor-
sót, elöl a fúvószenekar, és játszik mindvégig, amíg 
a temetési menet a sírhoz nem ér. A koporsót négy 
vagy hat férfi viszi, azok, akik ugyanabba a tizedbe 
tartoznak. Ez a valaha volt falusi tizedrendszer utol-
só tényleges, még meglévő feladata; a többi, a tűzol-
tás, a legelőőrség már csak emlék. A temetés három 
nappal a halál bekövetkezte után történik, addig a 
tisztaszobában fekszik az elhunyt, a tükrök, képek 
letakarva, csöndben járulnak a nagy ágyhoz a roko-
nok, szomszédok, ismerősök, falubeliek. A búcsúzó-
kat-búcsúztatókat pálinkával és kaláccsal köszön-
tik, a házban és az udvaron sokan jönnek-mennek, 
mégis csönd van, mert – így mondják – „halott van 
a háznál”. 

A falu evangélikus, a temető a templomkert fö-
lött fekszik a hegyoldalon, huszonhét éve ugyanaz a 
lelkész búcsúztatja az elmenőket. A temetőt is ő fel-
ügyeli, és a templom mindenese, a harangozó gon-
dozza. Lekaszálja a füvet, számontartja a sírokat, se-
gít a tized férfiainak az ásásban, és ha egy sírkő bil-
leg, megtámasztja vagy ledönti. Jól ismer mindenkit, 
élőket és holtakat, családtagokat, rokonokat, férjeket, 
gyermekeket, özvegyeket. Vele jártam a temetőt há-
rom napon keresztül. 

A nevek. A sírköveken sorakoznak a visszatérő 
családnevek: Szász, Szitás, Mátyás, Rigó, Lőrincz, 
Jobb, Antall, Fülöp, Páll, Zólya, Péter, Balázs, Bíró, 
Fűzi. A férfiakat a sírjukon ugyanazzal a névvel ír-
ják fel, mint amivel születtek. De hogy melyik Rigó 
János? Az egyik a dombi Rigó, a másik a mézes Rigó, 
a harmadik a pálinkás Rigó, a negyedik a hídi Rigó. 
Vagy Dombi Rigó János, Mézes Rigó János, Pálinkás 

Rigó János, Hídi Rigó János. A ragadvány nem szere-
pel a sírköveken, azt csak emlegetik. Az asszonyok? 
Van, akit a születési nevével írnak fel a sírkőre, van, 
aki a férje után kapott nevével. Ha másodszor is férj-
hez ment, akkor a három név közül valamelyikkel. 
A -né utótagot nem használják, ha fel van írva a sír-
ra, hogy neje, akkor tudjuk a családi kapcsolatot, ha 
nem, akkor a nevekből nem derül ki, hogy Zakariás 
János és Zakariás Éva testvérek vagy házastársak 
voltak-e. Az apja vagy a férje után kapta-e a nevét? A 
harangozó meséli a családi kapcsolatokat, már akire 
ő emlékszik, és ahogyan ő emlékszik. 

Sorakoznak az évszámok: 1922 – 1987, 1899 – 1976. 
Aztán zavarba jövünk: 1912 – . Nincs halálozási dá-
tum, holott már egészen biztosan meghalt az illető. 
1943 –. Itt sincs halálozási dátum, és nem tudjuk, mi 
történt. Él még, és előre felvésette a nevét? Réges-rég 
meghalt, csak nem egészítették ki a dátumot? Kőfa-
ragó itt nem lakik, hívni kell a harmadik faluból. És 
ahol csak a név szerepel, születési dátum nélkül? 
Eleve nem tudták a rokonok az adatokat? Él még a 
bácsi, csak elkerült messzire, azért nem tudja a ha-
rangozó? Vagy meghalt sok éve? Aztán az előrelátás 
évszámai: 1903 – 19__. Amikor bevésették az évszá-
mokat, szinte biztosan lehetett tudni, hogy 19-cel fog 
kezdődni a halálozási évszám is. Azóta rég meghalt 
az illető. János néhol mondja is az okot: rég elköltöz-
tek a faluból, nem járnak már vissza. Nem született 
gyermekük, nem volt, aki kiegészítse. Eltemették 
tisztességesen, de nem volt érdemes a két számért 
kőfaragót hívni. Mikor is halt meg? – még emlék-
szem rá, de hogy hányban történt, nem tudom. 1931 
– 20__. Az évszámból tudjuk, hogy a sírkövet már a 
21. században állították, vélhetően akkor, amikor a 
férj meghalt, 2006-ban. És azóta? Lehet, hogy tíz éve 
halott, de az is, hogy őrá köszöntünk rá a boltban 
reggel. Ha a faluban lakik, János ismeri, ha nem, ak-
kor ő sem tudja. 

A halottak. A harangozó sorolja: az egyik sírban 
többen vannak, mint ahány név szerepel a sírköve-
ken, mert a feleség testvérét is oda temették, csak 
még nem volt rá idő, hogy a nevét is rávésessék. A 
másik sírban kevesebben nyugszanak, mert az asz-
szonyt a lánya átvitette a családi sírboltba Maros-
vásárhelyre. A férfit miért nem? Mert a gyermekek 
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nem tőle vannak, hanem az első férjtől. A történe-
teket sem a kőtömb őrzi, hanem a harangozó-sírásó 
emlékezete. Annak a lánya megbolondult, őt ápol-
ta élete végéig. Neki a gyermekei Németországban 
élnek, évente egyszer jönnek haza, halottak napján. 
Ő férjhez ment Újfaluba, hogy miért ide temették, 
nem tudom. Az ő gyerekei Brassóban élnek, az élete 
utolsó éveit ő is ott töltötte, csak kérte, hogy itthon 
temessék el. Ez az asszony 1940-ben szeretett bele 
a későbbi urába, el is jegyezték egymást, de az el-
jegyzés után a férfit elvitték katonának, aztán hadi-
fogságba esett, csak 1949-ben házasodtak össze, de 
megvárták egymást. Ezt a férfit is a világháborúban 
vitték el katonának, a menyasszonyát férjhez adták 
időközben, a férfi hazajött, magányosan élt harminc 
évet, és akkor házasodott össze a fiatalkori menyasz-
szonyával, mikor az eltemette az első urát. Ő volt a 
téeszelnök. Ő a párttitkár. Neki volt a faluban a leg-
több tehene. Ő volt a molnár harminc éven át. 

A fényképek. A sírok egy részén nevek, más ré-
szén versek, körülbelül harmadán fényképek. Egy 
részük már összetöredezett, némelyik megrepedt, 
zömében azonban megmaradtak, szépen látható-
ak az arcok, a tekintetek. Érettségi fényképek – az 
egyik egy középkorú férfi, a másik egy húsz évesen 
elhunyt fiatalember sírján. Esküvői páros fénykép, 
gyönyörű fiatal pár. Műtermi fotográfia, vadászje-
lenettel, szőlőlugassal, tornáccal, festett háttérrel. 
Amatőr felvétel az udvaron, a ház előtt, a szobában. 
Katonaportré. Közeli portrék, sok kemény arc, me-
rev tekintet, időtlenné tett pillanatfelvételek. Kendő 
az asszonyok fején, kalap a férfiakon. Kipödört ba-
jusz, kihajtott inggallér, fekete öltönykabát. Hosszú 
barkó és feltupírozott haj a hatvanas évekből. Két 
fotó egymás mellett, ovális keretben. Két portré, ösz-
szemontírozva, együtt. Páros portré – milyen is lehe-
tett a két ember közös élete? 

Úgy tűnik, az emlékezetnek sem a kőtömb vésett 
felirata, sem a fényképészet konkrétsága, sem a köz-
vetlen emlékezet személyessége nem biztosabb őre. 
A három hol kiegészíti egymást, hol megkérdőjele-
zi, hol elbizonytalanítja. A kőbe vésett igazságot a 
harangozó János fél mondattal cáfolja. A harangozó 
bizonytalankodását a felirat eldönti. A két öregem-

ber sírján lévő esküvői fénykép az évszámokat át-
értelmezi. Ha egy sírban hatan nyugosznak, s csak 
négyről van fénykép, legfeljebb találgathatunk: 
nem volt már, aki képet tegyen róluk a sírra? Nem 
lehetett szépen elhelyezni, és az esztétikai arányér-
zék felülkerekedett az emlékező gesztuson? Nem 
találtak képet róluk? Csak a férfiről maradt fenn 
fénykép, és a leszármazottak nem akartak igazság-
talanok lenni?

Az emlékezet útvesztőiről szól ez az írás, arról, 
hogy mennyire sokféle az emlékezet, mennyi min-
den marad meg benne, és mégis mennyire pontat-
lan, bizonytalan, részleges az, amire emlékezünk. 
Azt gondolnánk, amit egy temetőben a sírokon ol-
vashatunk, az az igazság, hiszen kőbe van vésve, 
hiszen azt az egy-két alapvető adatot, ami egy em-
ber életének legtágabb keretét alkotja, a születés és a 
halál évét, a nevét, rokonságát azokkal, akikkel egy 
sírban nyugszik, könnyű pontosan odaírni és meg-
őrizni. De nem: ezernyi változata van annak, és téve-
désekből, szándékos döntésekből és végtelen sok vé-
letlen összjátékából alakul ki, hogy mit őriznek meg 
a sírkövek. Azt is gondolhatnánk, hogy a közvetlen 
emlékezetnek, a szájhagyománynak, a falu élő em-
lékezetének hihetünk inkább, ám ez az emlékezők 
személyes élményeiből, az általuk hallott történetek-
ből, az emlékezés és felejtés bonyolult összjátékából 
áll össze. A temető így egyszerre az emlékezés és a 
felejtés színhelye is. Egyszerre sétálunk olyan sírok 
között, amelyek halottjait még ismertük, és olyanok 
között, amelyekhez személyesen nem volt közünk. 
Egyes halottakról sok történet szól, ezek azonban 
le is egyszerűsítik azoknak az életét, akikről mesé-
lik, hiszen egy élettragédia, egy házasság, egy nagy 
szerelmi válság, egy katonáskodás vagy hadifogság 
marad csak fenn egy emberről. 

A temető az emlékezés helyszíne, és egyúttal a sti-
lizált és torzított emlékezésé, vagyis a felejtésé is, és 
mégis a felejtés ellenében megteremtett hely. Útvesz-
tő, labirintus a múltban és az emlékezetben.

Fenyő D. György

A temetőben készült képeket a székelyzsombori 
ifjúsági tábor résztvevői késztették 2015-ben. 
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A Frankhonból származó ősök soproni története a 
XVI. századra nyúlik vissza. A város krónikájában 
olvashatunk egy bizonyos városi tanácsosról, Tölt 
Michaelről, aki később a bírói tisztséget is betöltött e, 
és aki a szülei szőlőgazdaságába is szívesen besegí-
tett . Michael korán távozott  az élők sorából. Felesége, 
Ursula, jelentős vagyont örökölt utána. Talán ezért is 
tudott  hamarosan újra férjhez menni, mégpedig a 
város híres és megbecsült, ámde meglehetősen sze-
gény polgármesteréhez, Lackner Kristófh oz.

A Töltl família tagjai nemzedékeken át jómódú 
bortermelők voltak. Tölt Lénárd például már 1566-
ban külföldre is el tudta adni a borát; egy lengyel 
kereskedő 123 „Ödenburger Ohm” bort vett  tőle – az 
Ohm az „Eimer” (vödör) szóból származik, aminek 
az űrtartalma 71,51 liter volt.

A család anyai ágon Dél-Tirolból származik. A 
nagyapának, Lebisch Michaelnek, több szelídgeszte-
nyése volt. Leszármazott ai úgy tudják, hogy Sopron-
ban és környékén ő honosított a meg ezeket a fákat. 

Beszélgetőpartneremet, Töltl Józsefet, mindenki 
Szepinek hívja. Ő mesélte el, hogy nagyanyja, Le-
bisch Magdalena csak egyetlen szót tudott  magya-
rul, azt, hogy „nahát!”. Ezt aztán minden alkalom-
mal bevetett e, ha valamiért felháborodott . Egyszer 
a gyerekeket kiküldte a Kreit-dülőbe sarabolni. Azt 
mondta nekik, ha szépen dolgoznak és szorgalma-
sak, a munka után kimehetnek az uszodába. A gye-
rekek dolgoztak is, a nagymama meg egy idő után 
utánuk ment, hogy megnézze, hogy haladnak. Lát-
ta az eredményt, amit így kommentált: „Nahát, ihr 
schleidert nur statt  scheren” (Nahát, ti csak koto-
rásztok, nem saraboltok).

A bort a nagymama pincéjében 15 hektoliteres 
hordókban tárolták. Szepinek sokszor fel kellett  
másznia ezekre. A nagymama utasítása ilyenkor a 
következő volt: „Jetz t such’n wir den besten Wein 
aus, horch eini, ob er si’ riert!” (Most kiválasztjuk 
a legjobb bort, hallgass bele a hordóba, hogy moco-
rog-e már a bor!) Ezután a nagymama egy krétával 
megjelölte az adott  hordót, ami szerinte a legjobb 
nedűt őrizte.

Szepi édesapja, id. Tölt József katonáskodott  a 
világháború idején. Mivel német anyanyelvű volt, 
Németországba helyezték a Messerschmitt  gyár-

ba. Amikor hazajött , az Újteleki utcában vett  házat, 
melyben műhelyét is berendezte. Ezt később há-
romszor is államosított ák. A piacon ismerte meg Le-
bisch Magdalénát, aki almát árult. Hamarosan meg-
kérte a kezét, majd összeházasodtak. Szepi 1952-ben 
született .

A család nagy részét kitelepített ék 1946-ban. 
Szepi egyik családtagjára, Töltl Michaelre különö-
sen büszke, mert ő lett  Bad Wimpfenben – Sopron 
testvérvárosában – az ott ani Ödenburger Heimat-
museum (Soproni helytörténeti múzeum) igazgató-
ja. Ezért a tevékenységéért Sopron városa Pro Urbe 
díjjal tüntett e ki.

Szepi anyanyelve német. Amikor ötéves lett , édes-
anyja beíratt a egy magyar óvodába, hogy megtanul-
jon magyarul. Fia azonban az első napon, alig pár 
óra elteltével hazaszökött , mert az óvodában sze-
rinte: „csupa buta gyerek van, egyik sem ért meg 
engem”.

Később a Gépipari Technikumban érett ségizett , 
majd több munkahelyet is kipróbált, míg végre önál-
lósodott  és a borászatnak kötelezte el magát. Amint 
meséli, mindig is közel érezte magához a természe-
tet, már huszonegy éves korában volt egy saját kis 
szőlője, de hogy a szőlészetet profi n művelhesse, 
itt hon és Ausztriában is borakadémiára járt. Mára 
már nagyüzeme van: összesen tíz hektár szőlőn 
gazdálkodik, melyek a legkülönbözőbb dűlőkben 
találhatók. Ezeknek máig német nevük van: a Töltl 
borgazdaság kiváló italai a Spernsteiner-, Harmler-, 
Irscher-, Kanratz -, Roter Peter-, Ranisch-, Sand- és 
Sauerbrunn-dűlőkből származnak. 

A munka tavasszal azzal kezdődik, hogy a minő-
ség javítása érdekében megritkítják a hajtásokat. Így 

Soproni famíliák 
A Töltl család

S
Sopron egyik legismertebb borásza Töltl József, aki a 
szőlőművelésben a hagyományos módszereket sike-
resen ötvözi a modernekkel és � gyelemreméltó mar-
ketingpolitikát folytat. Látogatásom során egy pohár 
kiváló minőségű bor mellett mesélt a már 1566-tól sző-
lőtermeléssel foglalkozó családjáról.

Töltl József borai már számos díjat nyertek
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egy hektáron legfeljebb 5-7 ezer kilogramm szőlőt 
szüretelnek, aminek viszont kiváló a minősége. Sze-
pi szerint a bort nem a pincében állítják elő, hanem 
már a szőlőben eldől, milyen lesz a bor.

Édesanyja azt tanácsolta neki, hogy ponzichter-
lányt vegyen feleségül, aki ért a borászathoz. Ehhez 
képest felesége, Márta, tősgyökeres magyar asszony, 
aki viszont mára a gazdaság minden csínját-bínját 

érti. Lányaik, Diána és Mónika viszont nem folytat-
ják az évszázados családi hagyományt. Szepi min-
den reménysége az unokáiban van, akik talán ezt az 
életutat fogják választani.

Töltl József szívvel-lélekkel vezeti a borgazdasá-
got, amiről kiváló borai is tanúskodnak. Ha van egy 
kis szabadideje, akkor viszont szívesen vadászik és 
vitorlázik a Fertő-tavon.

A Gangl család az 1800-as években telepedett  le 
Sopronban. Teréz nagyszülei, Gangl Johann és Wen-
delin Teresia, épített ék fel azt a házat a Kurucdom-
bon, amelyben a család ma is él. Gangl nagypapa a 
Győr-Sopron-Ebenfurti Vasútnál volt mozdonyveze-
tő. Akkoriban a masinisztáknak tizenkét órát kellett  
dolgozniuk, azután két szabadnapjuk volt. Nagya-
pa ezt az időt a szőlőműveléssel töltött e. A háznál, a 
pincében álltak a hordók és a prés. Az egész család 
besegített  a szőlőben – a két fi ú, János és Pali is. Ott -
hon a német volt a társalgási nyelv, így a gyerekek 
nem is beszéltek másképp. Szüleik ezért döntött ek 
úgy, hogy nyaranta egy magyar faluban a helyük: 
meg kell tanulniuk tisztességesen magyarul.

A szépen fejlődött  szőlőgazdaságot édesapjától 
János vett e át. Pali a Soproni Evangélikus Tanító-
képzőben tanítói oklevelet szerzett . Őt már gye-
rekkorában érdekelték az autók, mindig barkácsolt 
valamit. Gimnazistaként, a második világháború-
ban elhagyott  autóroncsokból saját gépkocsit épített  
magának, amivel aztán büszkén járt az iskolába. Az 
érett ségi bankett re még a tanárait is azzal fuvarozta.

Bár Gangl Pali zsebében ott  lapult a tanítói okle-
vél, mégis az autók mellett  tett e le a voksát: beszer-
zett  három autót, és taxivállalatot alapított . Sajnos 
vállalkozását hamarosan államosított ák, és elvett ék 
saját építésű autóit is. Talán ez fájt neki a legjobban. 
Mégsem kesergett  sokáig, olyan volt, mint egy kelj-
feljancsi. Autószervizt nyitott , amit haláláig üzemel-
tetett . Jó menedzsernek bizonyult. A műhely falára 
kiakasztott a mott óját: „Ha a munkánkkal elégedett  
vagy, meséld el másoknak is, ha nem, mondd el ne-
kem!”. Tanúsíthatom, hogy mindent meg tudott  ja-
vítani, mert volt türelme hozzá. Minél bonyolultabb 
volt a feladat, annál nagyobb örömet okozott  neki 

a munka. Nem volt olyan javítanivaló autó, amit 
ne vállalt volna el, ha segíteni kellett , a hét végéjét 
is kész volt feláldozni. Nem véletlen, hogy sok au-
tószerelő kérte ki a tanácsát. Feleségével, Lakatos 
Magdolnával három lányt nevelt fel: Terézt, Juditot 
és Tímeát. Teréz, aki gyógyszerész lett , édesapjától 
örökölte a segítőkészséget, ő ugyanúgy segít min-
denkin, mint ahogy azt édesapjától látt a.

Férje, Kárpáti György mosolyogva mesélte, hogy 
a Gangl és a Kárpáti család útjai valamilyen mó-
don sokszor keresztezték egymást: György édesap-
ja tanított a Gangl Palit az Evangélikus Líceumban, 
György édesanyja gyermeke születése előtt i napokat 
a Gangl családnál töltött e, mert azok a kórház kö-
zelében laktak. Akkoriban senki sem gondolta még, 
hogy egykoron a gyerekekből egy pár lesz.

A Kárpáti család története 1791-ben kezdődik. 
Akkor egy bizonyos Mühl Konrad Johann megvá-
sárolta Sopron-Bánfalván az úgynevezett  erdei mal-
mot. Száz évvel később, a XIX. században élt a város-
ban egy ügyes bádogosmester, Tiefb runner Karl, aki 
a Mühlék lányát, Katharinát vett e feleségül. Ebből a 
házasságból négy lány született : Irma, Elza, Hermi-
na és Katalin. Mindannyian az említett  malomnál 
álló családi házban nőtt ek fel, amely mellett  egy 
kuglipálya és egy csodálatos gesztenyéskert is volt, 
ahol évente több tonna gesztenyét szüreteltek.

Kőszegen Flamisch Györgynek volt egy péksége. 
A másodszülött  fi a, Sándor, zenetanár és zeneszerző 

B
Budapesten a nyolcvanas években kerestünk egy jó 
autószerelőt. Ismerőseink azt ajánlották, ha úgyis Sop-
ronban járunk, vigyük az autót a Gangl Pali bácsihoz, 
ő minden problémát megold. Követtük a tanácsot és 
hosszú ideig Pali bácsi ügyfelei lettünk. Most a lányát, 
dr. Gangl Teréz gyógyszerészt és háziorvos férjét, dr. Kár-
páti Györgyöt kerestem fel, akikkel szép estét töltöttünk 
együtt. Családjaik története mellett arról is meséltek, 
hogy hányszor keresztezte egymást a két família sorsa.

A Gangl-Kárpáti család

A Gangl-Kárpáti házaspárt az emberek iránti segítőszándék is összeköti
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lett. Sopronban az Evangélikus Tanítóképzőben ka-
pott állást. A városban megismerkedett Tiefbrunner 
Irmával, akit 1908-ban feleségül vett. Így vált Sán-
dor a malom tulajdonosává, s mivel nevét Kárpáti-
ra magyarosította, az őrlőhelyet is Kárpáti-malom-
ként kezdték emlegetni. Így ismerik azt a soproniak 
máig. A házaspárnak három fia született: Zoltán, aki 
híres botanikus lett, Elemér, aki hídépítő mérnök-
ként – egyebek mellett – a budapesti új Erzsébet-híd 
létrehozásában működött közre, illetve László, be-
szélgetőpartnerem édesapja, aki tanárember volt.

Kárpáti Lászlónak a II. világháború idején nagy 
szerencséje volt: a Don-kanyartól hazatérve Kősze-
gen szolgált tovább. Amikor is az oroszok bejöttek 
a városba, péknek adta ki magát, így megmenekült 
a fogságtól. 1946-ban feleségül vette Hammer Erzsé-
betet, akivel három gyerekük született: Zsuzsanna, 
György és Ágnes. György sok időt töltött gyerekko-
rában nagyanyjánál a Kárpáti-malomnál. Emlékszik, 
hogy bár akkoriban a család már nem volt jómódú, 
a nagymama mindig ezüsttel terített és még a bable-

vest is olyan porcelántányérokba tálalta, melyek alját 
Wagner operafigurái díszítették. Egyszer a bableves-
hez nem volt otthon babérlevél. A nagymama nem 
jött zavarba: lecsípett egyet a nagypapa babérkoszo-
rújából, amit egyszer zeneszerzőként kapott.

György háziorvosként dolgozik. 1984-ben vette 
feleségül Gangl Terézt. Zsófi lányuk is gyógysze-
rész lett, mint az édesanyja. Ő veszi majd egyszer át 
a családi gyógyszertárat. Balázs fiúk hajóépítő mér-
nök, közlekedési eszközök iránti érdeklődését való-
színűleg nagyapjától örökölte.

Kárpáti György szabadidejében gyönyörű fotókat 
és filmeket készít. Mindig nála van a fényképezőgé-
pe, kamerája. Így volt ez 1989-ben is, amikor a Pá-
neurópai piknik alkalmával felvette a határnyitást 
is. Az akkori eseményeket egész Európa az ő filmje 
alapján ismerhette meg, sok tévéadó – még a japán 
televízió is – az ő képsorait adta, melyek révén a né-
zők is átélhették a „Vasfüggöny” áttörésének szív-
szorító eseményeit.

Bertalan Judit

25 éves a Hrvatski glasnik, gratulálunk!

Köszöntjük a magyarországi horvátok hetilapját és munkatársait a jubileumon. Branka Pavic Blazsetin, a Croatica Mé-
diaközpont főszerkesztője és Gugán János elnök köszöntötte „A nemzetiségi hetilapok mint BRANDEK” című nemzet-
közi konferencián a határon túlról érkezett kollégákat: Božo Skoko politológus (Horvátország), Petar Tyran főszerkesz-
tő (Ausztria), Jasminka Dulić, főszerkesztő, (Szerbia), Ivo Kujundžić főszerkesztő (Horvátország), Zlatko Romić szerkesz-
tő és Nataša Heror (Szerbia), Davor Lončarić szerkesztő-koordinator (Eszék, Horvátország). A vendégek délután Hepp 
Mihály horvát szószólóval meglátogatták a Parlamentet. 

Gohér Krisztina felvétele
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Geresdlakról dióhéjban
A Pécsvárad és Mohács között  fekvő mai Geresdlak 
1968-ban két önálló falu – a valaha szinte kizárólag 
német nemzetiségű Püspöklak és a magyarok is 
lakta Geresd – összevonásával jött  létre, amelyekhez 
harmadik településrészként csatlakozik az egyko-
ri puszta: Kisgeresd. A magyar nyelvű lakosokkal 
vegyes házasságokon keresztül és a világháborút 
követő betelepítéssel bővült a falu. A mai cigány 
lakosság főként betelepülés útján, a rendszerváltás 
után került a faluba. A második világháborút kö-
vető németellenes időszak gyökeresen átalakítot-
ta a község nyelvi és kulturális jellegzetességeit: a 
helyi német nyelvjárást az élet különböző színtere-
in mindinkább a magyar váltott a fel. A településen 
azonban ott honaikban, rokonaik között , utazásaik 
vagy a munkájuk során még ma is sokan használják 
a német nyelv különböző változatait. Német nem-

zetiségi óvoda és általános iskola is működik a fa-
luban. A roma közösség is beszéli még saját cigány 
nyelvváltozatait, de ezek használata elsősorban az 
idősebbekre jellemző. 

A külföldiek házvásárlási hulláma a rendszer-
váltás körüli években, a németekkel indult. Többen 
egykori kitelepített ként vásárolták vissza családjuk 
házát, míg mások baráti kapcsolatokon keresztül ju-
tott ak Geresdlakra. Az első fi nn 2000-ben vett e meg 
ingatlanját, amit láncreakció követett : kezdetben ba-
ráti-rokoni szálakon keresztül, majd később újság-
hirdetéseket, illetve a faluról a médiában megjelenő 
riportokat látva döntött  mind több fi nn a házvásár-
lás mellett . 2016 tavaszán a 353 lakott  házból huszon-
ötnek volt német, egynek osztrák és huszonnégynek 
fi nn tulajdonosa. A fi nnek és a németek közül néhá-
nyan végleg letelepedtek a faluban, többségük azon-
ban csak hosszabb-rövidebb időszakokra érkezik. 
A fi nnek átlagosan négy hónapot, a németek ennél 

kevesebbet tartózkodnak 
a településen. Annak okát, 
hogy miért éppen Geresd-
lakon vesznek házat ezek 
a külföldiek, szemlélete-
sen foglalja össze egy fi nn 
nyugdíjas háztulajdonossal 
készült interjú következő 
részlete: „Az első ok az, hogy 
a tavasz és a tél, márciustól jú-
nius elejéig itt  egy remek idő-
szak a fi nnek számára. Finn-
országban március-májusban 
még elég rossz idő van, havas 
eső és fagy. Itt  márciusban már 
jó nyár van, még sincs túl me-
leg. Tehát az időjárás az, ami 
nagyon fontos. (…) És a másik 
dolog, ami nagyon fontos (…) 
ez az ország Európa közepén 
van. Ez is lehet egy ok. Innen 
könnyű utazni, saját autóval 

Közösségi élet Geresdlakon

A
A Baranya megyében fekvő, mintegy 850 fős lakosú Geresdlak (Gereschlack) soknyelvű és sokszínű település. A faluról – a 
német nemzetiség gazdag hagyományait bemutató kiállításai kapcsán – e folyóiratban már korábban is olvashattunk. Ge-
resdlak színes szellemi élete egyrészt valóban a német nemzetiségű lakosság nyelvi és kulturális értékeiből fakad. A településen 
ma is sokan beszélnek németül, s a közösség sok energiát áldoz arra, hogy a tárgyi emlékeket, a régi életmódot, a szokásokat 
ne csak megőrizze, hanem be is mutassa a településre érkező látogatóknak és az érdeklődő iskolás csoportoknak. Napjaink-
ban azonban már a nyelvi és kulturális sokszínűség új formája is jelen van a községben: a rendszerváltást követően ugyanis 
előbb németek, majd � nnek kezdtek Geresdlakon házakat vásárolni. A külföldiek közül néhányan végleg a faluba költöztek, de 
többségük csak időszakosan tartózkodik itt. 

Ez az új jelenség keltette fel érdeklődésem a település iránt. Német, � nn és magyar szakos egyetemistaként először szakdol-
gozatomat készítettem el a településről, ma pedig már doktori disszertációmat írom a közösség nyelvhasználatáról. Kutatá-
som a település lakosaival készített interjúkra, hang- és videofelvételekre, fényképekre, meg� gyelésekre épül. A következőkben 
a falu mindennapjainak egy-egy részletét, érdekességét kiemelve mutatom be, milyen nyelvi, kulturális, gazdasági hatásai 
vannak ezen új típusú sokszínűségnek, a nyelvek, kultúrák találkozásának. 
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például Görögországba vagy Olaszországba. Aztán bizto-
san az is az egyik ok, hogy itt az emberek nagyon barát-
ságosak. Ez nagyon fontos. Nagyon pozitívan fogadják a 
másik embert. Segítenek, nagyon segítőkészek. És aztán 
persze a finneknek az is fontos, hogy mivel ez most egy 
EU-ország, ezek az EU-dolgok ugyanolyanok, tehát ha 
megbetegedünk, kapunk ellátást. (…) Meg aztán ez az or-
szág ebben a pillanatban még nem annyira drága, bár már 
drágább lett. Ez a finneknek egy nagyon jó alternatíva pél-
dául Spanyolországhoz képest.”  

„Ha egy szót finnül, egyet németül 
és egyet meg magyarul mondunk, 

jól el lehet boldogulni”

A Geresdlakon házat vásárolt finnek igen aktívan 
vesznek részt a település életében. Nem turistaként 
érkeznek, hanem igyekeznek megismerni a helyi 
életmódot és a mindennapok részévé válni, így az-
tán a hétköznapokban gyakran kerülnek kapcso-
latba a helybeliekkel. E mindennapi kapcsolatok az 
egymástól való tanulás, a szokások megismerésé-
nek legfőbb színterei. A finnek elsősorban azokkal 
ápolnak szorosabb kapcsolatot, akik távollétükben 
házaikat gondozzák vagy közvetlen szomszédjaik, 
de szívesen váltanak helybeliekkel néhány szót az 
utcán, a boltban, a kocsmában vagy az étkezőben is. 
A németek a finnekhez képest kevésbé aktívak, ők 
inkább csak közelebbi ismerőseikkel barátkoznak.

Ahogy a fenti idézet egy interjúból rámutat, e 
hétköznapi érintkezések új lehetőséget teremtenek 
a többnyelvű kommunikációra is. A külföldiek és a 
helybeliek elsősorban németül beszélnek egymással. 
A faluban használt német nyelvi változatok rendkí-
vül sokszínűek: míg az idősebbek a helyi nyelvjárást 
ismerik, a középkorúak azt már inkább az iskolában 
vagy német nyelvterületen tanult változatokkal ke-
verik.  Iskolai évei alatt a finnek többsége is tanult 
németül. A német nyelv különböző változatainak 
kevert alkalmazása a mindennapokban kreativitást, 
egymás kölcsönös segítését követeli meg, ahogy ar-
ról egy időskorú finn házaspár is beszámolt a velük 
készített interjúban: 

– Értik a svábot, amit itt beszélnek?
– Annyira igen, hogy nincsenek nehézségeink. Ha nem 

értjük úgy a mondatot, egy kicsit változtatni kell rajta.
– Meg kell kérdezni még egyszer. A szomszédunk, M. 

néni, aki ilyen sváb németet beszél, őt eleinte egyáltalán 
nem értettem, de aztán igen, ha változtat a beszédén.

 
A hétköznapok társalgásaiban a német mellett a 

finn és a magyar nyelv is helyet kap. A mindennapi 
érintkezéseken keresztül ismerkednek egymás nyel-
veivel a helybeliek és a finnek (például gyümölcsök, 
zöldségek neveit, üdvözlési formákat sajátítanak el). 
A finnek közül többen jártak odahaza nyelvtanfo-
lyamra (valaki németül, valaki magyarul tanult), 
Geresdlakon pedig több alkalommal tartottunk finn 
nyelvtanfolyamot is. Ezeken főként olyanok vettek 

részt, akik munkájuk során vagy baráti kapcsolato-
kon keresztül gyakrabban találkoznak a finnekkel 
(például az önkormányzat munkatársai, fodrász, 
orvos). Itt a cél a nyelvvel való ismerkedés mellett a 
közös tanulás, az új tapasztalatok élményének az át-
élése volt. Az egyik résztvevő következőképp fogal-
mazott erről: „Meglepően szerintem mindenki nagyon 
élvezte [a tanfolyamot]. Pedig azért azt nézed, különböző 
területekről jöttünk, különböző életkor, különböző vég-
zettségű stb. Nem? És azért mégis egy jó kis csapat lett 
belőle.”

A hétköznapok, amellett, hogy új lehetőségeket te-
remtenek a többnyelvű kommunikációra, az egymás 
kultúrájával való ismerkedésre is alkalmat nyújta-
nak. A helybeliektől az interjúk során mindig meg-
kérdezem, milyen kulturális különbségekre lesznek 
figyelmesek a hétköznapok során. Válaszaikban 
rendszeresen kiemelik a finnek sportolási szokása-
it. A finnek ugyanis reggelente egyedül vagy kisebb 
csapatban gyalogolni, kocogni indulnak: „Amikor mi 
fölkelünk, azok már érkeznek valahonnan haza” – fogal-
mazott egy helybeli középkorú férfi. A finnek hatá-
sára ma már a geresdlakiak közül többen is rendsze-
resen gyalogolnak: „Sokan járnak ki, tehát a gyaloglást 
lehet látni, hogy szinte az egész falu gyalogol”. Azoknak 
a helybelieknek, akik szorosabb kapcsolatban áll-
nak a finnekkel, esetleg jártak már Finnországban, 
a finnek egészséges étkezési szokásairól is több ta-
pasztalatuk van. Sokan jegyezték meg azt is, hogy 
a finnek nagyon megbecsülik a kertjeikben termett 
gyümölcsöket, amikből szörpöket, lekvárokat, aszalt 
gyümölcsöt készítenek. Tehát a finnek is tanulnak a 
helyiektől. Többen készítenek bort, pálinkát is. Ezek 
elkészítésével jobbára helybelieket bíznak meg, de 
ottlétük során ők maguk is igyekeznek bekapcso-
lódni a munkálatokba, ahogy erről egy itteni hölgy 
is beszámolt: „Meg például szőlő kint [Finnországban] 
nincs és itt nagyon sok családi házhoz ugye kert és ott sző-
lő. És ők is [a finnek], tehát meghagyták, nem vágták ki, 
vagy nem vágatták ki, hanem műveltetik. Sőt, ők is részt 
vesznek a művelésben, és csinálnak bort, ami ... Tehát sző-
lőből bort. Sőt, ugye hát gyümölcsfák vannak a kertekben 
és hát pálinkát is főzetnek, és hát nem ribizkéből, hanem 
körtéből, barackból, szilvából, tehát ami itteni. És nem 30 
fok alattit, hanem hát igazából 40 és 50 fok közöttit.”

„A faluban természetes módon van jelen az, 
amiről máshol csak beszélnek – a közösségi 

élet a maga sokféleségében”

A közösségi életről szóló fenti idézet egy finn lakos 
leveléből származik, amelyben egy projektötletét 
mutatta be a falu polgármesterének. Ahogy a finn 
férfi is rámutat, a geresdlaki közösség igen aktív. 
Ennek eredményeként a faluban az év során több, 
nagyobb szabású közösségi eseményt rendeznek. 
Ezeken többnyire a finnek is aktívan vesznek részt. 
A helyiek és a külföldiek kulturális értékei gyakran 
egyszerre jelennek meg ezeken a rendezvényeken, 
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kiállításokon és a sok szervezőmunka is közösség-
ben, csapatban zajlik.   

Az év svábbállal kezdődik, majd tavasszal virá-
gosítási versennyel és borversennyel folytatódik. 
Május elsején rendezik meg a finn-magyar majálist. 
Ilyenkor sporteseményeket, játékos, gyerekeknek 
szóló vetélkedőket szerveznek. Geresdlak finn test-
vértelepüléseinek sportkedvelői a falubeliekkel egy 
különleges sportot, a csizmahajítást is megismer-
tették, aminek eredményeként 2016 majálisán már 
harmadszorra szerveztek ilyen versenyt finnországi 
vendégek részvételével. 

A gyerekekre Geresdlakon a vakáció idején is 
gondolnak: a nyári szünetben kétszer egy hétre né-
hány szülő kezdeményezésére megszervezik a Vár-
Lak gyerektábort. Elsősorban olyan gyerekek vesz-
nek ezen részt, akiknek nagyszülei a településen 
laknak, ők maguk viszont szüleikkel már nem ott 
élnek. A tábor célja, hogy a gyerekek egyrészt job-
ban megismerhessék családjuk gyökereit, másrészt 
pedig a kézműves-foglalkozások, kirándulások, csa-
patjátékok, tematikus napok során közelebb kerülje-
nek egymáshoz. 

Ősszel a szüretek ideje jön el, ilyenkor készül el a 
helybeliek szőlőinek egyesítésével a „falu bora” is. 
 2007 óta pedig minden októberben sor kerül a falu 
legnagyobb kulturális eseményére, a Gőzgombóc 
Fesztiválra. Ez a helyieknek szóló főzőversenyként 
kezdődött, mára azonban egész napos kulturális 
eseménnyé nőtte ki magát, ami több ezer látogatót 
vonz évről évre. A fesztiválon falubeli, illetve vidék-
ről érkezett csapatok készítik el számtalan variáci-
óban a gőzgombócot, majd a csapatok főztjét zsűri 
értékeli. A nap során kórusok, tánccsoportok, neves 
vendégek lépnek fel, s végül koncertekkel és bállal 
zárul a nap. A főzőversenyen valamilyen saját étel-
különlegességgel mindig részt vesznek a finnek is. 
A gőzgombóc mára a település védjegyévé vált: a 
fesztivál kulturális örökség kategóriában a Baranya 
megyei értéktárba is bekerült. A fesztivál megrende-
zése a geresdlakiak kitartó munkáját követeli meg. 
A készülődést ugyanis már hónapokkal a fesztivál 
kezdete előtt megkezdik: a fellépők meghívása, a 
program összeállítása, a helyszín biztosítása mellett 

az olyan munkálatok is, mint az ajándékcsomagok 
elkészítése, a falu és a helyszín feldíszítése mind-
mind a közösség összefogásával valósulnak meg. 

A rendezvények mellett a településen állandó és 
időszakos kiállítások is vannak, amelyek megtekin-
tésére a faluba érkező látogatónak egyetlen nap már 
nem is elegendő. Az egyik különlegesség a babaház, 
ahol a hagyományos ruházatba öltöztetett babák kü-
lönböző jeleneteket (például szüret, esküvői menet, 
iskolai jelenet) elevenítenek meg. A folyamatosan 
bővülő kiállításra a ruhákat a babavarró kör idős 
asszonyai készítik. A babakiállítás 2014-ben a nem-
zetiségek kulturális díját, a Pro Cultura Minoritatum 
Hungariae díjat is elnyerte. Különlegesen gazdagok 
a település kézimunka-kiállításai is: a vállkendőket, 
a régi pólyákat, törölközőket, falvédőket, komatá-
lakat felvonultató bemutatók, az ágyterítő- és ágy-
nemű-kiállítás vagy éppen a régi hangszereket és 
egy igazi suszterműhelyt is bemutató legújabb tár-
lat. 2016 tavaszára ezekből egy tartalmas vándorki-
állítás is összeállt, amelyet elsősorban nemzetiségi 
rendezvényeken főként iskolák, önkormányzatok 
állítanak ki az ország legkülönbözőbb pontjain. E 
rendkívül színes gyűjtemények mind a helybeliek 
adományaiból és a közösség életében aktív szerepet 
vállaló falubeliek gondos, összehangolt munkájának 
köszönhetően jöttek létre. Úgy a babaházban, mint a 
kézimunkaházban helyet kaptak a finnországi nép-
viseletet, szokásokat bemutató tárgyak, amelyekkel 
a finn lakosok gazdagították az összeállításokat. A 
felvidékről a faluba került magyar nyelvű lakosság 
tárgyi értékeit is külön gyűjtemény mutatja be. Az 
adventi időszakban lelkes asszonyok munkájával 
évről évre elkészül a mézeskalács-kiállítás is. Ki-ki a 
maga házát vagy a falu fontosabb épületeit (iskolát, 
templomot) készíti el mézeskalácsból. A finnek kö-
zül e munkálatokhoz is csatlakoznak néhányan. A 
faluban van képzőművészeti alkotásoknak otthont 
adó galéria és a régi életmódot, használati tárgya-
kat, ruházatot bemutató tájház is. A falu határának 
legmagasabb pontján álló kilátót pedig a település 
jelmondata díszíti magyar, finn és német nyelven: 
Együtt vagyunk sikeresek! Yhdessä onnistumme! Mitei-
nander sind wir erfolgreich!
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„Próbálják egy kicsit odacsalogatni ezzel 
is az embereket, egy kicsit megismertetni, 
hogy egy eldugottabb faluban is milyen 

élet és különlegességek lehetnek”
A geresdlakiak tevékeny közösségi élete, valamint 
az önkormányzat, a német önkormányzat és a Né-
met Klub kitartó munkája nemcsak a kulturális 
programok terén vezet sokszínűséghez. A falu utcái, 
terei is fokozatosan szépülnek, de pályázatok révén 
vagy helyi összefogás eredményeként az intézmé-
nyeket is igyekeznek fejleszteni. Több alkalommal 
is megszervezett társadalmi munkákba a finnek is 
bekapcsolódnak, miként arról egy helybeli a követ-
kezőképp számolt be: „Meg például a finnek, most az is 
egy jó (…) tapasztalat volt részükről, hogy például mikor 
a temető, volt szervezve egy társadalmi munka, hogy a te-
metőnek a rendberakása, úgy mondjam, bokrok irtása meg 
mit tudom én, tehát egy ilyen megmozdulás. Az önkor-
mányzat szervezte, és aki itt volt finn, aki itt tartózkodott 
abba az időpontba (…), ők is megjelentek a temető rendbe-
rakásán mint geresdlaki lakosok, holott nekik semmi kötő-
désük egy temetőhöz, mert hát hozzátartozó ugye nincsen. 
De részt vettek, és ők is irtották a bokrokat meg tehát, hogy 
mondjam, jobban beintegrálódnak a faluba meg a falu éle-
tébe. Vagy például minden rendezvényen, amikor bármi 
van, tehát nemcsak a gőzgombóc, hanem egy majális (…), 
a finnek részt vesznek rajta. A németek nem.” 

A gazdag kulturális életnek és a javuló infra-
struktúrának köszönhetően mind több turista ér-
kezik Geresdlakra. Egyrészt a rendezvények, fesz-
tiválok ideje alatt. Jártak már finn turistacsoportok 
is a településen, és rendszeresen érkeznek vendégek 
a kelet-finnországi Joensuu városához tartozó test-
vérfalvakból (Raatevaara, Kiihtelysvaara, Uskali), 
valamint az osztrák (Grambach) és a magyar test-
vértelepülésről (Zebegény) is. A falu egy félreesőbb 
pontján, szép környezetben két gerenda vendégház 
is várja már a látogatókat. A település látnivalóit a 
turisták megtalálhatják a Mohács környékének ide-
genforgalmi látványosságait és eseményeit tartal-
mazó mobilalkalmazás segítségével is. 

A falu nyitottságát és befogadó attitűdjét a fin-
nek igyekeznek anyagi segítséggel is viszonozni. 
Rendeztek már adománygyűjtő sporteseményt a 
falu óvodájának: 2012-ben a majáliskor rendezett 
darts verseny adományait pedig az óvoda kapta 
meg, majd az összeget több támogató, köztük a Finn 
Nagykövetség egészítette ki. Ebből került kialakítás-
ra a községi óvodában a sószoba. A finnek mindeze-
ken túl ösztöndíjjal segítik az iskolásokat, de gyűj-
töttek már a templom helyreállítására is.  

A gazdag kulturális élet, a finn betelepülők híre 
számos újságcikk, rádiós és televíziós riport elké-
szítését ösztönözte. A magyar médiumok mellett a 
finnországi sajtóban is jelentek már meg cikkek Ge-
resdlakról. Olyan finn háztulajdonosok is vannak, 

akik éppen egy ilyen cikket olvasva döntöttek a vá-
sárlás mellett. Annak, hogy ezek a cikkek, műsorok 
a település jó hírét viszik, és néhány látogatót a falu-
ba csalogatnak (ahogy azt a fenti idézetben egy fiatal 
helybeli is megfogalmazta), a geresdlakiak többsé-
ge örül. Ugyanakkor többen mondták azt is, hogy 
ez az érdeklődés – ahogy a finnek házvásárlása is 
– csak átmeneti, és a közösség jövőjére, a lakosság 
létszámára, a falu gazdasági helyzetének alakulá-
sára hosszú távon nincs hatással. Mivel az idősödő 
német háztulajdonosok mind kevesebb időt töltenek 
a településen, sokszor felteszik a kérdést, hogy mi 
lesz évek, évtizedek múlva a finnek házaival. Vajon 
a fiatalabb nemzedékek is járnak majd Geresdlakra? 

Zárásként
Az itt kiemelt példák mellett hosszasan lehetne még 
sorolni a geresdlaki közösségi élet formáit, a kreatív 
nyelvhasználat példáit és a terveket is. Talán azon-
ban már ennyi is kirajzolja a falu rendkívül színes 
arculatát. Ez a sokszínűség évszázadok hagyomá-
nyaiból fakad, de nyitott a modernizációra, s így le-
het vonzó a településre érkező külföldiek számára is. 

A kulturális élet szervezésében természetesen 
nem mindenki vesz részt. Az interjúkban sokszor 
elmondták a helyiek azt is, hogy az átlagos falulakó 
számára a külföldiek jelenlétének és a kulturális élet 
gazdagságának nincs különösebb jelentősége, köz-
vetlen hatása. Ezért tartom kutatóként fontosnak, 
hogy megismerjem és felhívjam a figyelmet arra, 
milyen nagy érték napjainkban is a nemzetiségi lét-
ből fakadó nyelvtudás és a gazdag hagyománykör. 
Noha a helyi német nyelvjárás használata Geresd-
lakon is visszaszorulóban van, a lakosság csökken, 
a másutt is tapasztalható szociális problémák jelen 
vannak, a migráció, a turizmus, a technikai fejlődés 
azonban új lehetőségeket teremtenek a nyelvtudás 
fejlesztéséhez vagy éppen a falu megújulásához. E 
lehetőségek sokszor kihívásokat is jelentenek, de a 
közösségi élet mindennapi vagy ünnepi eseményei 
Geresdlakon arról tanúskodnak, hogy a közös-
ség összefogásával jelentős eredmények érhetők el. 
Hogy hosszabb távon mindez mit jelenthet a falu 
lélekszáma, életszínvonala, interetnikus kapcsolatai 
szempontjából? Ezek számos helyi, valamint tágabb 
társadalmi-politikai-gazdasági tényezőkön múlnak. 
Kutatóként a változások folyamatában tapasztalható 
nyelvi-kulturális jellegzetességek nyomon követésé-
re és leírására törekszem, hiszen ezáltal bővíthetjük 
tudásunkat a napjainkra jellemző többnyelvűségről, 
nyelvhasználatról és nyelvtanulásról. Így válhatnak 
a kedvező példák elérhető, jó gyakorlatokká más kö-
zösségek számára is. 

Pachné Heltai Borbála
MTA Nyelvtudományi Intézet 

További információk, elérhetőségek a település honlapján: 
www.geresdlak.hu



8729

„A művészi alkotásban ni ncsenek semmitmondó, 
ismeretlen nevek. Minden név mond valamit.” – ál-
lítja Jurij Tinyanov.1 Dosztojevszkijt kortársai Gogol 
„egyenes leszármazott jának”2 tartott ák, ami nem-
csak a gogolihoz hasonló karakterekben, ismétlé-
sekben, hanem a névadásokban is megjelenik. Ez 
utóbbi különösen feltűnő Dosztojevszkij Bűn és bűn-
hődés című regényében. A továbbiakban e regény 
főszereplője, Raszkolnyikov, illetve a hozzá szoro-
san kapcsolódó szereplők alakjának és nevének ösz-
szefüggéseit fejtem ki.

A főhős, Rogyion Romanovics Raszkolnyikov (Родион 
Романович Раскольников) neve több szempontból 
értelmezhető. Elsőként a Raszkolnyikov nevet érde-
mes megvizsgálni, hiszen ez olvasható leggyakrab-
ban a műben, a narrátor legtöbbször így nevezi meg 
a főszereplőt (rokonai, ismerősei becézve, keresztne-
vén, vagy keresztnevén és apai nevén szólítják). Ez a 
vezetéknév egyértelműen felidézi az 1656-os orosz-
országi egyházszakadást, melyet a Rurik-dinasztia 
utolsó uralkodói és a „zavaros időszak” (1605–1613) 
eseményei idéztek elő. Ebben a korszakban a vallási 
világ problémái vártak megoldásra, például a nép 
vallásgyakorlatának és -befogadásának felszínessé-
ge. Mind Filaret pátriárka, mind az ún. „istenszere-
tők köre” szigorú hitvédő magatartást tanúsított  az 
idegen, pogány, és népi eretnek hatásokkal szem-
ben. 1652-ben Alekszej Mihajlovics cár Nyikon szer-
zetest (aki egyébként a szélsőséges „istenszeretők 
körének” tagja volt) pátriárkává emelte, aki azonban 
elfordult az orosz egyházi hagyományoktól, és szá-
mos olyan reformot vezetett  be, melyek a „kör” sz e-
rint az orosz pravoszláv vallást alapjaiban rengett ék 
meg. A „kör” tagjai tiltakozásképp harcba indultak 
hitükért, s Nyikont egyenesen az Antikrisztusnak 
nevezték. A pátriárka ezért az újításokat ellenzőket, 
az óhitűeket 1656-ban kiközösített e, akik viszont 
válaszképp szintén kiközösített ék őt. Így az orosz 
pravoszláv egyház hivatalos, valamint szakadár 
egyházra oszlott , amit ki is mondtak az 1666–1667-
es egyházi zsinaton.3 A szakadár egyház tagjai vol-
tak a „raszkolnyikok” (раскольники = szakadárok; 
раскол = egyházszakadás). Ahogy a szakadárok, a 
kisebbség tagjai a végletekig kitartott ak hitük mel-
lett , és radikális módon – például önmagukat élve 
elégetve – bizonyított ák hitüket, úgy Raszkolnyikov 

is „leszakadt” az átlagtól, a végletekig ment, hogy 
bizonyítsa a többség meggyőződésétől eltérő véle-
kedését, miszerint a nagyobb jó érdekében szabad 
gyilkolni. (Más kérdés, hogy végül elméletét nem 
volt képes teljesen kivitelezni – a lopott  pénzt nem 
fordított a nemes célokra.) Naszedkin kiemeli azt a 
mozzanatot, hogy Raszkolnyikov bűnét Mikolka, a 
festő-mázoló akarja „magára venni”, akiről később, 
Porfi rij Petrovics magyarázatában kiderül, hogy 
raszkolnyik.4 Igaz, ez csak az orosz szövegből derül 
ki, ebben a kijelentés így hangzik: „А известно ли 
вам, что он из раскольников [a raszkolnyikok kö-
zül való – L. D.], да и не то чтоб из раскольников, 
а просто сектант”.5 Magyarul ugyanez: „És tudja, 
hogy eretnek? Nem raszkolnyik, csak amolyan szek-
tás.”6 Míg az orosz szövegben egyértelmű, hogy Mi-
kolkának van köze a szakadárokhoz, a magyar szö-
veg ennek inkább az ellentétét sugallja.

Naszedkin mondja azt is, hogy a „Raszkolnyikov” 
név a szakadárok mellett  a „раздвоение” (kett évá-
lás, kett éhasadás) jelenségét is magában foglalja.7 Ez 
egyrészt utalhat a hős gyilkosság utáni pszichológi-
ai állapotára, betegségére, lázálmaira, másrészt sze-
mélyiségének ambivalenciájára (Razumihin mondja 
róla: „Nagylelkű és jó. […] De sokszor […] inkább hi-
deg és érzéketlen az embertelenségig, igazán olyan, 
mintha két ellentétes karakter váltogatná egymást 
benne.”8), harmadrészt dialogikus szavára9, végül pe-
dig hasonmás-alakjaira.

Fontos megemlíteni, hogy „колоть/расколоть” 
igepár (vág, felvág) és a „колотить/расколотить” 
igepár (összetör, eltör) jelentése szemantikai kapcso-
latot alakít ki a főszereplő nevével és a gyilkossággal 
(Raszkolnyikov a baltával szétz úzza az uzsorásasz-
szony fejét). Ehhez tartozik még a „колотиться” ige 
(dörömböl) jelentése és a „колокольчик” (csengő). 
Raszkolnyikov háromszor is becsenget az asszony-
hoz, majd a gyilkosság után visszamegy a lakáshoz, 
és szinte lázálomban kezdi rángatni a csengőt.

Raszkolnyikov keresztneve, a „Rogyion” meg-
emeli a főhős regényben kifejtett  elméletének je-
lentőségét. A „Rogyion” név lehetséges változata, a 
görög „Irogyion” (Иродион, magyarul Heródión10), 
melynek jelentése: hős11. Ez Raszkolnyikov azon hi-
tére utal, miszerint ő „nem közönséges”, hanem fel-
sőbbrendű ember, ezért áthághatja a törvényeket. 

Laki Dóra

Nevek a Bűn és bűnhődésben

A
A Legyen a Tiéd a félév dolgozata! versenyt Kocsis Adrienn PhD hallgató (ELTE) már harmadszorra rendezte meg az ELTE Szláv 
és Balti Filológiai Intézet hallgatóinak. A versenyt ebben az évben is a Zuglói Szlovákok Önkormányzata támogatta. A két első 
helyezett Avar Katalin és Laki Dóra orosz szakos hallgató lett. A dolgozatokat Kocsi s Adrienn és dr. István Anna bírálta el. A 
BARÁTSÁG szerkesztősége médiatámogatóként vett részt a projektben, 2016-ban is (a mostani s a következő számunkban) 
közöljük a nyertes munkákat és gratulálunk a szervezőknek és a díjazottaknak!
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Apai neve, a „Romanovics” pedig megidézi a Ro-
manov-dinasztiát, ezzel megerősítve Raszkolnyikov 
és a felsőbbrendűség, illetve a mások sorsáról való 
döntés kapcsolatát.

A következő két szereplővel kapcsolatos feltevé-
seimben a nevek eredetéből kiindulva jutottam el a 
bizánci történelem két alakjához. Erre a kapcsolatra 
kutatásaim során nem találtam bizonyítékot, mind-
azonáltal az alakok személyisége, egymáshoz való 
viszonyuk természete, és nem utolsó sorban nevük 
hasonlósága felettébb érdekes, még ha ezek további 
vizsgálatra szorulnak is.

Raszkolnyikov testvére, Avdotya Romanovna (Ав-
дотья Романовна, becenevén Dunya) keresztne-
vének vizsgálata után, melyből kiderül, hogy az a 
Jevdokija (Евдокия) név egyik népies változata12, 
hasonlóságot fedezhetünk fel Dunya és egy bizánci 
császárné, Aelia Eudocia (kb. 400–460) között. Aelia 
Eudocia, születési nevén Athenaisz, II. Theodosius 
császár felesége volt, független szellemű13, akárcsak 
Dunya, aki ideges természetű anyjával élt együtt, 
mégis ő töltötte be mellette a határozott döntésho-
zó szerepét (erre utal továbbá a „Romanovna” apai 
név, csakúgy, mint bátyjánál). Ahogy Aelia Eudociát 
igaztalanul megvádolták, hogy hűtlen volt férjéhez, 
úgy Dunyát is hamis hírek alapján vádolta meg hűt-
lenséggel Marfa Petrovna Szvidrigajlova. A kapcso-
latot Dunya és Aelia Eudocia között alátámasztják 
továbbá az „eudokia” szó ‚jóakarat’14 és ‚szívesség’15 
jelentései, ezzel árnyalva Dunya önzetlen szándé-
kát, mely szerint Luzsinnal kötendő érdekházassága 
biztosítani fogja bátyja jólétét. (Anyja a levelében így 
ír róla: „Ismered Dunyát, fiam, tudod, milyen okos, 
és milyen erős jellem, sokat elvisel”16).

Avdotya Romanovna édesanyjával, Pulherija Alek-
szandrovnával (Пульхерия Александровна) pár-
huzamba állítható Aelia Eudocia sógornője, Szent 
Pulcheria császárnő (399–453). Szent Pulcheria mé-
lyen vallásos volt17, ahogy Pulherija Alekszandrov-
na is („Imádkozol-e még Istenhez, Rogyám, úgy, 
mint régen, és hiszel-e Teremtőnk és Megváltónk ke-
gyelmében? Szívem mélyén féltelek, nem férkőzött-e 
hozzád ez az új divatú hitetlenség [szocialista és li-
berális eszmék]? Ha így volna, imádkozom érted.”18, 
valamint a gyakori „Istenem!” és hasonló felkiáltá-
sok). A „Pulherija” név egyébként a latin eredetű 
„pulchra” (szép) szóból származik19 – egyrészt Rasz-
kolnyikov anyja arcán még mindig látszik fiatalkori 
szépsége, másrészt lelke is szép, egyszerű, jó.

Pulherija Alekszandrovna alakjának másik értel-
mezési lehetőségét adja a Pulherija Ivanovnával (l. 
Gogol: Régimódi földesurak) való rokonítás – Tinya-
nov szerint Raszkolnyikov édesanyjának karakte-
re mögött felsejlik az idézett mű gazdasszonyának 
képe.20 A név átvétele nemcsak a hasonló személyi-
ségre – mindkét karakter egyszerű jóságosságára – 
utal, hanem Dosztojevszkij Gogol iránti tisztelete is 
megnyilvánul benne.

Dmitrij Prokofjics Razumihin (Дмитрий Проко-
фьич Разумихин), Raszkolnyikov egyetemi barátja 

nevéből egyértelműen kitűnik a „разум” (ész, érte-
lem) szó. Razumihin racionálisan, gyorsan gondol-
kodik, tettre kész: segít (vagy legalábbis segítene) 
Raszkolnyikovon, mikor az pénzhiányban szenved. 
Onnantól kezdve, hogy megtudja, barátja mennyi-
re rossz körülmények között él, illetve azt, hogy fo-
lyamatosan beteg, gyakran meglátogatja. Gondját 
viseli Pulherija Alekszandrovnának és Dunyának 
Pétervárott, tájékoztatja őket Raszkolnyikov álla-
potáról, amikor az még csak látni sem akarja őket. 
Nem hagyja el Raszkolnyikovot, mikor kiderül, mit 
tett. Ezek mellett Razumihin „tüsténkedő”, jól in-
formált, beszédes, így mindig mindenről tudomást 
szerez, és információit rendszerezi is magában – 
többször is feltűnik neki barátja furcsa viselkedése 
(bár nem mer hinni annak, amit lát, amiről egyre 
nagyobb bizonyosságot szerez: hogy Raszkolnyikov 
bajba került). „Értelmes voltát” mintegy megerősí-
ti Luzsin tévesztése: egyszer Rasszudkinnak neve-
zi Razumihint (рассудок = ész, értelem; józan ész; 
ítélőképesség).

Apai nevének, a Prokofjicsnak, a Prokofij 
(Прокофий) név az alapja, amely Petrovszkij szerint 
feltehetően a görög „Prokopos” (kardhüvelyből ki-
vont, meztelen kardot a markolatánál fogó) szóból 
ered.21 Ennek „meztelen” része igaz lehet ez esetben, 
ha úgy értelmezzük, hogy Razumihin nyíltszívű, 
őszinte, szókimondó ember, valamint a karddal való 
kapcsolat utalhat Razumihin harcias határozottsá-
gára. Szuperanszkaja magyarázata azonban jobban 
illik Razumihinre: ő a görög Prokopioszból – mely-
nek eredete a „prokope” (siker, haladás) szó – szár-
maztatja a Prokofij nevet.22

Keresztneve, a Dmitrij a görög Demetriosz (Dé-
métérrel kapcsolatos, Démétérhez tartozó) kife-
jezésből ered23 – Démétér a görög mitológiában a 
földművelés és a termés istennője. Itt szót kell ejteni 
Razumihin már említett tettrekészségéről, valamint 
arról, hogy az ő megjelenése a történetben nagymér-
tékben előreviszi a cselekményt.

Szofja Szemjonovna Marmeladova (Софья Семёнов-
на Мармеладова, becenevén Szonya) neve összefog-
lalja a lány karakterét. Keresztneve a görög „sophia” 
szóból származik, melynek jelentése: bölcsesség24, 
apai nevének alapja, a Szemjon a héber Simonból 
ered, mely viszont a görög „Symeon” (isten meghall, 
ill. meghall) szóból származik25; vezetékneve pedig 
édességet, zselés cukorkát, lekvárt jelent. Mindez 
összehangolva: Szonya bölcs, mert annak ellenére, 
hogy prostituáltként keresi egész családjának (sőt 
mostohaanyjának és féltestvéreinek) a kenyérreva-
lót, lélekben nem ronthatja meg semmi. Erre utal 
a Szemjon név is, mely a kereszténységben fontos 
szerepet tölt be (számos szentet hívtak így) – Dunya 
Bibliát olvas, eleinte Raszkolnyikovot is meg akarja 
téríteni, mi több, keresztet is cserélnek. Szonya ez-
zel egyidejűleg viszont kénytelen szépítkezni, jól öl-
tözni, egy hamis látszatot fenntartani – erre utalhat 
vezetékneve. A hamis látszat fenntartása egyébként 
a család más tagjaira is érvényes: apja próbál méltó-
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ságteljesen viselkedni, és, habár alapjában véve egy 
jó ember (ha nem számítjuk, hogy időről időre elisz-
sza a család összes pénzét), örökös részegsége miatt 
nem sikerül magának tiszteletet kivívnia; mostoha-
anyja őrzi gimnáziumi dicsérő oklevelét, folyamato-
san felidézi nemesi életét és származását, azonban 
ezzel nem tudja „megédesíteni” a jelent.

Porfirij Petrovics (Порфирий Петрович), a vizsgá-
lóbíró esetében uralkodó, felsőbbrendű helyzetét ke-
reszt- és apai neve együttesen fejezi ki. A Porfirij név 
a görög „porphyries” szóból ered, melynek eredete a 
„porphyreos” (bíborvörös, bíbor, bíborba öltözött)26. 
Így egyrészt összekapcsolható a porfir nevű kőzet-
tel, mely az ókorban a legkeményebb kőzetként volt 
ismert, másrészt ebből készült az a korong is, me-
lyen az uralkodó állt a vallási szertartások alatt.27 Ide 
tartozik a „bíborban született” (porphyrogennetos) 
fogalom is, mely a császári utód örökletes jogát je-
lentette a trónra. Valóban végig a vizsgálóbíró uralja 
a helyzetet Raszkolnyikovval szemben: ezt rangja 
és tudása, a nyomozásban tanúsított kompetenciája, 
emberismerete bizonyítja. Szereti a hadászatot is, és 
egyszer „egyenesen parancsolt” Raszkolnyikovnak, 
aki őelőtte „remeg félelmében”.28 Meg kell említeni 
azonban, hogy Porfirij Petrovics azért is viselkedik 
cinikusan és könyörtelenül felsőbbrendűen a főhős-
sel szemben, mert az adott esetben ez a módszere 
az igazság megismerésére, tudja, hogy így lehetsé-
ges az ügy kiderítése. A történet végén kiderül, nem 
büszke és nem rosszindulatú, hiszen ajánlatot tesz 
Raszkolnyikovnak: adja fel magát, hogy enyhébb 
büntetést kapjon. Lényeges még, hogy az ókorban 
lila színnel jelölték az elkobzott tulajdont29 – a re-
gényben ez az uzsorásasszonyhoz zálogba adott 
ingóságok, majd a Raszkolnyikov által ellopott tár-
gyak képében jelenik meg, melyek után Porfirij Pet-
rovics nyomoz.

A vizsgálóbíró apai nevével, a Petroviccsal kap-
csolatban meg kell említeni a görög „petra” (szikla, 
szirt, kőtömb)30, a szintén görög „petros” és a latin 
„petrus”(kő)31 szavakat is. Ezek a regényben a kö-
vetkező, Porfirij Petroviccsal kapcsolatos kifejezé-
sekben nyernek értelmet: „ismételte […] mélységes 
meggyőződéssel”, „jelentette ki szigorúan s teljes 
meggyőződéssel”, „Az én meggyőződésem szilárd 
anélkül [a vallomás] nélkül is.” Azt lehet mondani 
tehát, hogy Porfirij Petrovics a porfirhoz hasonlóan 
sziklaszilárd abban a meggyőződésében, hogy iga-
za van, és ezért ura az ügynek. Érdekes még, hogy 
habár a cselekmény szempontjából igen fontos sze-
replőnek számít, vezetéknevét nem tudjuk meg, úgy 
tűnik, neki elég két név; mintha ez is alátámasztaná 
határozott jellemét.

E dolgozat keretei között mindössze néhány főbb 
szereplő elemzésére volt lehetőség, azonban fon-
tos megemlíteni, hogy még a regényben legkeve-

sebbszer megjelenő szereplők nevének is irodalmi 
hagyománya van: nemcsak orosz elődeinek és kor-
társainak munkásságában, de Dosztojevszkij műve-
iben is.
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Kara Ferenc: Reggel, még sötét volt, zörögnek a ka-
pun, hát ki lehet az? A feleségem kinyitja a kaput: 
csőre töltött  géppisztollyal ott  áll Simonek Lukács!

Simonek Lukács: Az első reggelen, amikor az 
oroszok bejött ek Budapestre, mi ezeket a kommu-
nistákat összeszedtük, hogy ne legyen itt  vérontás. 
Én korán reggel elmentem a Váczi Józsihoz meg a 
Petróczi Pistához, hogy szépen szedelőzködjenek és 
menjenek a pártházba. Fel is öltöztek, aztán elmen-
tem a Nebahaj Janihoz, odáig elkísértem őket, de 
akkor már az egyik Pilnacsek-fi ú is velem volt. Így 
aztán a Janinak átadtam azt a kett őt és ő bekísérte 
őket a községházára.

Nebahaj János: Nekem akkor fegyvert hoztak; ez 
a rendőrségen is szóba került, ott  is elmondtam, mert 
hogy minket, akik korábban be voltunk csukva, ha-
lomra fognak lőni… Akkor az asszony azt mondta 
nekem, hogy vagy ő, vagy a fegyver! És akkor bízták 
rám azt a kett őt, hogy ha már bemegyek a faluba, vi-
gyem be őket is, no. Így aztán le is adtam őket ott …

Simonek Lukács: Aztán elmentem a Kara Ven-
delhez és őt én magam kísértem be a községházá-
ra… nem, a pártházba, oda gyűjtött ék őket. Aztán 
elvitt em még, úgy emlékszem, a Kara Lujit és a Kara 
Józsit.

Fuzik János

Kesztölci krónika
– Harmadik rész –

A
A BARÁTSÁG 1994 karácsonyi–újévi, valamint 1995 májusi számában jelent meg egy-egy részlet � lm triológiánk első két feje-
zetének forgatókönyvéből. (A � lmet a Magyar Mozgókép Alapítvány támogatásával az MTV Szegedi Stúdió és a MOVI Fórum 
Filmstúdió készítette, rendező-operatőre Kiss Róbert volt.) A kétórás dokumentum� lmben pilisi szlovák szülőfalum, Kesztölc 
mozgalmas és tragikus történetét dolgoztuk fel a második világháború végnapjaitól az ’56-os forradalom leveréséig. „A hadi-
fogság” című epizód az orosz lágerekbe hurcolt 385 kesztölci fér� nak állított emléket, akiknek évek múltán alig kétharmada 
térhetett vissza. „Az összeesküvés” az 1952-ben letartóztatott, szervezkedő bányászok sorsát idézte fel. Vezetőiket, a budapesti 
Erdélyi Józsefet és a kesztölci Farsang Andrást kivégezték, Marek Lajos pedig a távollétében kimondott halálos ítéletével a 
forradalomig bujkált a faluban.

Krónikánk 3. részének címe „A köztársaság” – szomorú történelmi � ntor. A falut a környéken mindmáig „kesztölci köztár-
saság”-ként emlegetik. Az országban talán itt élt legtovább fegyverben a nemzetőrség…

A kesztölci forradalom egy robbanással kezdődött. Simonek Lukács és bátyja dobott dinamitot a csúcsvezetőségi párttit-
kár (a község és a téesz pártszervezetének vezetője), Kara Imre házára, aki előzőleg Pestre menekült. Másnap, 1956. október 
24-én nagy tömeg vonult végig a falun, a rendőrségtől fegyvereket vettek el, összetörték a beszolgáltatási rendszer szégyentáb-
láját, sajnos, könyveket is égettek. Október 28-án nemzeti bizottságot és nemzetőrséget választottak, ez utóbbinak a vezetője 
Fekete Mihály, helyettese Simonek Lukács lett. A községi párttitkár, Kara Ferenc ekkor már napok óta bujkált szénakazlakban, 
csőszkunyhókban, végül november 3-án este a hideg és a fáradtság hazakényszerítette. Nem volt szerencséje…

Húsz évvel ezelőtt  a BARÁTSÁG a fenti, 1989-1992 között  készült dokumentumfi lm szövegkönyvével emlékezett  
az 1956-os forradalomra. Most, a 60. évfordulón  az akkori televíziós újságíró, Fuzik János és Kiss Róbert rendező 
munkájával emlékezünk. 

A köztársaság
– Részlet a forgatókönyvből –

ÓÉ V F O R D U L

Kara Ferenc

Kiss Róbert felvételei
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Kara Lajosné: Úgy rémlik, hárman jöttek hoz-
zánk és mondták a férjemnek, hogy öltözzön föl. 
De nemcsak őt vitték el, hanem a sógort is, mert mi 
együtt laktunk, ugye, és őt is elvitték.

Kara József: November 4-én minket begyűjtöt-
tek a pártházba, nem is tudtuk, miért, csak annyit 
mondtak, hogy szedelőzködjünk, és úgy, ahogy vol-
tunk, vittek minket a pártházba.

Kara Lajosné: Elvitték a bátyámat is, meg az apá-
mat is, de én ezt már csak azután hallottam, hogy a 
mieinket elvitték.

Kara Ferenc: Vojczek József volt az első letartóz-
tatott. Én voltam a második. És úgy hozták a többit. 
Úgyhogy tizenkilencen voltunk letartóztatva.

Fekete Mihály: Simonek Lukács fölébresztett en-
gem, még ágyban voltam és azt mondta: „Miska, te 
még alszol? Én már összeszedtem a kommunistá-
kat, mert az oroszok megtámadták Pestet.” „– Hát 
– mondtam – jól tetted, mert ezek úgyis előjönnek a 
fegyvereikkel és még komoly baj lehet a faluban…”

Petróczi János: Én úgy voltam vele, örültem, 
hogy hazajöttem. Egyszer már befürödtem, meg is 
fogadtam, hogy nem csinálok semmit. Bár, amikor 
Várpalotán voltunk bezárva, titokban letettük mi ra-
bok, az esküt. Azért, hogy így ártatlanul büntetnek 
minket, ha hazakerülünk, még ha kommunista ter-
hes nő, terhes asszony lesz is, azt is keresztüllőjük, 
hogy több kommunista ne jöhessen a világra! Erre 
megesküdtünk… No, de aztán az még sincs egészen 
úgy, az ember csak meggondolja magát, ha már arról 
van szó, hogy lőjön.

Kara Józsefné:  Az valami szörnyűség volt! Nem 
voltunk biztosak abban, hogy haza fognak jönni! 
Csak arra gondoltunk, hátha mégis megölik őket?

Petróczi János: És volt úgy, gondold el, hogy pél-
dául a Pilnacsek Marci… hát ilyenkor csak ki kell 
menni WC-re, mit tudom én, félre kell mennie az 
embernek. Hát amikor vizelni ment no, megmon-
dom, úgy, ahogy van, bizony, a saját két fia ment 
mögötte! Azok vigyáztak rá, hogy meg ne szökjön! 
Ilyenek voltak ott mind azok a fiúk, mindegyik csak 
lőtt volna már!

Farsang Andrásné: A Miskának azt mondtam: 
„Meg ne lássam, hogy lőni fogsz, vagy valamelyiket 
agyonlövöd! Te itthon vagy, az én férjem nincsen itt-
hon – és mégsem akarom, hogy vér folyjon!”

Fekete Mihály: A nap közepe táján jöttek az asz-
szonyok, a családtagok és sírtak, hogy mit akarunk 
velük csinálni?! Mondtam, hogy „Semmit”, mert ők 
már azt hitték, hogy talán… nem tudom… le lesznek 
lőve…

Kara Ferenc: Na, megmondom, hogy mitől fél-
tünk legjobban. Azt tudtuk, hogy ha kijönnek Győr-
ből idegenek… fegyveresek, elvisznek… azok talán 
megtették volna. De itt is voltak józan eszűek kö-
zöttük. Hogy erre a kesztölciek részéről nem került 
volna sor, hogy bennünket az árok fölé visznek és 
lekaszabolnak: attól mi nem tartottunk.

Petróczi János: Aztán hármat kiválasztottam kö-
zülük és elmentem velük a tanácsra. No, a három 

között ott volt a Vitek Pali, Kacsin Pali és a Petrik 
Jóska. Ők hárman voltak, ők még ma is megmond-
hatják, hogy amit mondok, az úgy volt. A tanácson 
aztán kicsit össze is vesztünk, hogy mit akarok én! 
Mert én egyáltalán semmi nem voltam, nem voltam 
benne semmiben. És hogy miért avatkozom én az ő 
dolgukba? Én csak annyit akartam, hogy engedjük 
el ezeket a férfiakat.

Kara Ferenc: No, akkor az volt a megállapodás, 
hogy kérem szépen, ők nem bántanak bennünket, 
és mi ne bántsuk őket. Ezzel záródott a dolog, és le-
hetett öt óra vagy hány óra, akkor engedtek ki ben-
nünket.

Petróczi János: No, aztán meg ott állt a Fekete 
Miso az ajtóban és azt mondta nekem: „Ezért golyót 
fogsz kapni!” Akkor megfogtam a puskát, mondom: 
„Nesze, itt van, te küldted reggel, azt hiszem, csőre 
van töltve, így mondták a fiúk. Itt van, ereszd be-
lém!” Elvette a puskát és hátratette. Nem lőtt… Hát, 
ennyi ideig volt puskám, reggeltől délutánig, többet 
semmit!

Narráció – Fuzik János:
A kesztölci nemzetőrség jóval nagyobb létszámú és 

szervezettebb is volt a megye falvaiban ismerteknél. A 
kommunisták számára éjszakai kijárási tilalmat rendeltek 
el, aminek betartását az őrszolgálatot teljesítő nemzetőrök 
rendszeresen ellenőrizték. Az oroszok nem november 
4-én, csak november 16-án vonultak be először a faluba. 
De már néhány nappal korábban híre jött, hogy egy harc-
kocsizó egység a falun keresztül fog Esztergom felől Buda-
pest ellen vonulni. A kesztölci nemzetőrök ekkor mindenre 
elszánták magukat.

Fekete Mihály: Kimentünk a falu végére Molo-
tov-koktélokkal, meg amilyen fegyverünk volt, 
hogy ellenálljunk az oroszoknak, ne tudjanak föl-
menni Pestre.

Kara Vilmos: Estére olyan hétszázan gyűltünk 
össze, kesztölciek. Szétosztottak bennünket, hogy 
kinek merre kell mennie. Én itt a Hősök terén csi-
náltam állást magamnak. Hogy majd onnan a szem-
közti utcába tudok tüzelni, ha jönnek, mert szem-
beszállunk velük. No de nem jöttek, így aztán mi a 
fegyverekkel hazamentünk.

Fekete Mihály: Amikor az oroszok a magyar 
ávósokkal és a kesztölci pártfunkcionáriusokkal 
körülvették a falut, akkor mindjárt elkövettek egy 
gyilkosságot. Agyonlőtték Minczér Gyula bácsit 
a posta fölött, a pincéknél. Ez volt a bemutatkozá-
suk… Persze, eshetett volna talán több gyilkosság is, 
de mielőtt bejöttek, én azt mondtam a nemzetőrség-
nek: „Fiúk, rejtsétek el a fegyvereiteket és oszoljatok 
széjjel, tűnjetek el, ki merre lát!”

Hertlik Jenő: Az volt a szomorú nap, amikor ná-
lunk már elkezdték az esküvői sütést, kedden volt 
az, nem is tudom hányadikán… november 16-án 
volt, mert ugyanaznap este agyonlőtték az apóso-
mat. És szombaton lett volna a lakodalom! Amikor 
hallottam, mi történt, szaladtam oda föl, ahogy 
agyonlőtték. És nem akartam elhinni! Megyek feléje, 
talán az ötödik lehettem, aki látta őt. Hát az szabá-
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lyos agyonlövés volt! Ő ment hazafelé… és szemből 
az oroszok meg a kesztölci pufajkások meglőtték… 
Elölről kapott géppisztolyból egy sorozatot, aztán 
visszafordult, ahogy el tudom képzelni és megbot-
lott, mert már vérzett, az arcára bukott és aztán há-
tulról kapott a fejébe egy dum-dum golyót, ami ki-
tépte a homlokát és az agyveleje ott volt mellette. Ezt 
én magam láttam!

Fekete Mihály: Mi a Gyula bácsit nagyon szépen 
eltemettük, mint egy forradalmárt, aki áldozata lett 
ennek a bejövetelnek, az orosz bejövetelnek. Szép 
temetésben részesítettük, díszlövéssel a koporsó fe-
lett… December 15-én újra körülvették a falut, mert 
az akkori kesztölci pártfunkcionáriusok nem tudták 
lenyelni azt, hogy itt a nemzetőrség talán legtovább 
tartotta magát Kesztölcön, és hogy itt még mindig 
létezik. Már mindenhol  le volt verve minden…

Kara Vilmos: Éppen szilveszter napján sikerült 
megszökni. Elmentünk a leányvári állomásra, felül-
tünk a vonatra és úgy aztán le Szegedre. Este indul-
tunk Szegedről gyalog Jugoszláviába. Szerencsésen 
át is jutottunk, bár akkora hó volt, majdnem térdig 
ért, de átjutottunk Jugoszláviába.

Fekete Mihály: Ausztriába átmentünk december 
20-án úgy, hogy a karácsonyt már ott töltöttük. Az 
osztrák csendőrség gumicsónakokkal segített ne-
künk átmenni a csatornán, a vízen, hogy osztrák 
földre lépjünk. Ez volt talán az életem legboldogabb 
napja.

Marek Sándor: Disszidáltam, mint sok más for-
radalmár. S amikor úton voltunk, nagyon sokakkal 
találkoztam, akikkel én korábban együtt ültem. El 
voltam ítélve én is… És sajnos, nagyon szomorú-
an vettük a hírt, hogy segítséget nem kaptunk, rá 
voltunk kényszerítve arra, hogy disszidáljunk. Így 
akartuk megmenteni az életünket, mert újból bosz-
szút álltak volna rajtunk.

Simonek Lukács: Mondja nekem egy kiskatona, 
név szerint mondta nekem: „Lukács bácsi, ha tud, 

szökjön meg, mert halálra van ítélve!” Megmondta 
azt is, hogy a Fekete Misó meg a Minczér is halál-
ra van ítélve. Én a Minczérnek szóltam, azt mondja, 
nem bántottam én senkit, nem megyek sehová.

Nebahaj János: Fel is akasztották a Minczér Jóskát. 
Pedig az olyan ember volt, hogy ha egy légy az or-
rára ült, azt se ütötte agyon, hanem elhajtotta. Hogy 
miért akasztották fel azt a fiút? Azt sem tudjuk!

Kara Ferenc: Talán abban követett el hibát, mert 
statárium volt, hogy leadta ugyan a fegyverét, de ta-
láltak még egy csomó fegyvert nála. Ez volt talán a 
hiba.

Narráció – Fuzik János:
Minczér József bányászt a statáriális bíróság halálra 

ítélte, az ítéletet még 1956 decemberében végrehajtották. 
Holttestét nem adták ki a családjának, valahol a 301-es 
parcellában földelték el.

A kivégzés híre az egész falut megrendítette. Kesztölcön 
a nemzetőrség nemhogy nem ölt meg, de nem is bántalma-
zott senkit. Mégis két nemzetőr fizetett az életével. Aztán 
sorra kerültek a többiek is…

Kochnyák József:  Amikor elvittek minket a ta-
nácsra, ott voltak azok az izzó gallérosok és kesztöl-
ciek is voltak közöttük, kesztölciek! Ott megvertek… 
Ott megvertek!

Dukony Lajos: No, aztán szépen megfizettek 
nekünk! ’57-ben, január 25-én jöttek először, össze-
fogdostak minket, megvertek a tanácson, de úgy, 
hogy… hogy azt nem lehet elmondani! Aztán már-
cius 15-én újból összefogdostak minket és elvittek 
három napra. Április 4-én és május 1-jén megint… 
és aztán július 26-án vittek el minket utoljára.

Farsang Andrásné: Én sehol nem voltam, én 
semmit nem csináltam, és ’57. július 26-án mégis 
bevittek! Akkor is Tatabányára vittek, ahol elég sú-
lyos tüdőgyulladást kaptam, hajszálon múlt, hogy 
megmaradtam. Egy hónap múlva visszahoztak Esz-
tergomba, és ott voltunk, nem tudom, mikor volt a 
tárgyalás.

Fekete Mihály Petróczi János
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Ortutay András levéltáros: Az Esztergomi Me-
gyei Bíróság – mert akkor még Esztergomban volt, 
csak néhány éve költözött át Tatabányára – 1953. 
január 13–31. között zárt tárgyaláson tárgyalta tíz-
egynéhány kesztölci embernek a perét. Február 5-én 
hozta meg az ítéletet.

Narráció – részlet a vádiratból:
„Vádolom Kertész Ferencet és Fekete Mihályt a népi de-

mokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés 
vezetésének bűntette miatt, mert az 1956 októberi ellenfor-
radalom alatt Kesztölc községben megszervezték a Nemzeti 
Bizottságot, valamint a Forradalmi Bizottságot, melyen ke-
resztül irányították a községben az ellenforradalmat.

Az eddig tagosított földeket a régi gazdáknak kívánták 
visszaadni.

Budapestről, Dorogról, Esztergomból fegyvereket sze-
reztek. A szovjet csapatok elleni harcra a felkészülést ve-
zették azon esetben, ha a faluba be akarnak hatolni:

Megszervezték, hogy a dolgozók ne tudjanak munká-
ba menni, azokat több esetben fegyverrel kényszerítették 
a sztrájkra. Volt ávósok lefogására csoportokat küldtek ki.

Vádolom Kain János, Velmovszki József, Minczér Ber-
nát, Dukony Lajos, özv. Farsang Andrásné terhelteket a 
népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló moz-
galomban való tevékeny részvétel bűntette miatt. Feldúlták 
a pártház és a tanács épületét és a fenti tényállásban leírt 
különböző ellenforradalmi cselekményeket hajtották végre, 
valamint népi demokratikus és kommunista-ellenes kije-
lentéseket hangoztattak.

Közlöm, hogy Simonek Lukács ellen a nyomozást fel-
függesztettem és elfogató parancsot adtam ki.”

Ortutay András: Kertész Ferenc elsőrendű vád-
lott öt évet kapott. Fekete Mihály, aki nem tartózko-
dott akkor az országban, tíz évet, Kain János, a har-
madrendű vádlott egy év 10 hónapot, Velmovszki 
József két év négy hónapot, Minczér Bernát egy évet, 
Dukony Lajos hét hónapot. Ez egyébként az előzetes 
letartóztatás ideje volt, ezek a hónapok azt jelentik, 
hogy az állam nem enged el valakit csak úgy.

Elképzelhető, hogy ha Simonek Lukács nem buj-
kál, hanem őt is vagy a januári vagy a júliusi letar-
tóztatások során elfogják, valószínűleg halálos ítéle-
tet vagy ahhoz közelit kapott volna.

Simonek Lukács: Én a szüleimnél voltam elrej-
tőzve négy évig, a padló alatt és négy év után haza-
mentem. Az asszony csinált nekem egy ugyanolyan 
rejtekhelyet a föld alatt, a sparhert alatt, ott voltam 
aztán két és fél évig. Csak négy év múltán tudták 
meg a gyerekek is, hogy élek.

Egyszer megtalált a sógornőm, éppen a követ 
mostam fel otthon és elfelejtettem kulcsra zárni ma-
gamat. Kinyitja az ajtót, én ugye főkötőben, kendő-
ben, asszonyruhában voltam. Összecsapja a kezét: 
„Hát te, Lukács, itthon vagy?!” Nagyon meglepődött, 
aztán mondtam neki, hogy ne beszéljen erről sehol. 
Nem is mondta szegény, senkinek…

Narráció – Fuzik János:
Végül valaki mégis elárulta, menekülnie kellett. 1962 

február elején átszökött Szlovákiába, ahol elfogták és az 
ilavai börtönbe került. Rövid kihallgatás után átadták a 
magyar hatóságoknak, de ezúttal szerencséje volt: március 
27-én amnesztiával szabadult.

Még ma is előttem van egy szép tavaszi vasárnap dél-
után a pártklub mögötti tekepályáról, ahol akkoriban mi, 
gyerekek, pár forintért a bábukat állítgattuk. Egyszer csak 
megjelent egy ember, akit addig sosem láttam a faluban, és 
nagyon meglepett, hogy a férfiak régi ismerősként üdvö-
zölték: „Szervusz, Lukács, szervusz!”

Később aztán megtudtam róla, hogy ellenforradalmár 
volt, meg azt is, hogy évekig bujkált, de arról csak mosta-
nában értesültem a Dorogi Járási Pártbizottság és a Do-
rogi Bányaüzem akkori lapja, a „Duna mente” cikkéből, 
hogy „köztársasági elnök” lett volna! Ez a lap az ’56-os 
kesztölci események kapcsán ugyanis fehéren-feketén állít-
ja a következőt: „Október 28-án délután aztán sor került a 
»köztársaság« kikiáltására is”.

A cikk utolsó fejezetében pedig így ír a „köztársaság” 
bukásáról: „December 15-én hajnalban az R-csoport kö-

Simonek Lukács Dukony Lajos
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rülzárta a falut. A »kormány« valahogy megneszelte a 
dolgot. Futott mindenki, amerre látott. Az egyik főkorife-
usnak sikerült is kereket oldania. (Nyilvánvalóan az Ang-
liába disszidált Fekete Mihályra céloz. – F. J.) A »köztársa-
sági elnök« úrnak, Simonek Lukácsnak is nyoma veszett. 
Még mindig nem került kézre. Valahol a bujdosók keserű 
kenyerét eszi, önkéntes száműzetésben.”

Ez a száműzetés hat év után véget ért, a kesztölci köz-
társaság legendája viszont mindmáig él. De valóban csak 
legenda lett volna?

Simonek Lukács: Azt csak gúnyból tették be ró-
lunk az újságba, hogy én állítólag „köztársasági el-
nök” voltam, ezt írták rólam, meg hogy olajra lép-
tem, nem találnak és halálra vagyok ítélve.

Fekete Mihály: Mi mindvégig érintkezésben 
álltunk a Parlamenttel, mi jártunk föl személyesen 
Pestre, mi tudtuk, hogy mi van, nemhogy még itt 
külön köztársaságot alakítottunk volna! Gúnyból 
hozták ki a „kesztölci köztársaság”-ot, ezzel gúnyol-
tak minket.

Dukony Lajos: Hát „köztársaság” nem volt! Kesz-
tölcön ilyet senki nem mondott, senki nem követelt, 
azt csak az újságírók találták ki, meg aztán azok, 
akik továbbra is vezetők maradtak Kesztölcön, hogy 
saját magukat kiemeljék.

Ortutay András: Elképzelhető, hogy amikor a ko-
rabeli sajtó munkatársai körülnéztek, hogy mit lehet 
jól értékesíteni politikailag, akkor az a mondat, hogy 
Kesztölcön „köztársaság” van, valami szokatlan és 
pikáns volt… és ezt ugye alá lehetett támasztani, 
mert tényleg volt egy elakadt harckocsi Kesztölcön, 
és eköré lehetett különböző történeteket keríteni, 
például, hogy pálinkáért, borért vásárolták a szov-
jetektől… Egy színesnek tűnő történet volt, amely – 
azt hiszem – a bíróságot is elvitte rossz irányba.

Narráció – Fuzik János:
„És a fáma szól. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy 

kesztölci köztársaság is a világon. Élt ötven napot. Meg-
halt 1956. december 15-én. Béke poraira!” – írta 1957. áp-

rilis 7-én a „Duna mente”. Így születnek a legendák. A mi 
krónikánk pedig folytatódik…

Fekete Mihály: Engem az angliai Szabadsághar-
cosok Szövetség megkért, hogy jöjjek el 1989. június 
16-án Nagy Imre temetésére Budapestre. Természe-
tesen hazamentem Kesztölcre is, de ott nagyon kel-
lemetlen élményben volt részem. Mert én azt hittem, 
hogy talán már minden el van felejtve ilyen hosszú 
idő után. De úgy látszik, a kommunisták nem felej-
tenek, mert azt üzenték nekem, hogy élve jöttem és 
halva fognak visszavinni!...

Velmovszki József: Engem is megfenyegettek, 
hogy vigyázzak magamra, és ne menjek ki este az 
utcára! Nekem már ígértek kötelet, akkor se féltem, 
mondtam, mikor visznek? Én nem félek a haláltól.

Kara Ferenc: 1980 óta nem vagyok már párttitkár. 
Egyszerű, szürke párttag voltam a kilépésig. Mert 
jóllaktam az egésszel!

Kara József: Én nem léptem ki! Én ebben nevel-
kedtem, meg is maradok ennél! Ha holnap fel is 
akasztanak ezért, akkor se bánom!

Farsang Ferenc: Hát, még magam se tudom… 
igen… megbocsátok, hát mit tegyek… de engem 
hagyjanak… engem hagyjanak élni!! Én csak ezt 
szeretném. Ahogy hirdetik is, hogy megbékélni…, 
és megbocsátani! No, de én is ezt kérem! Hiszen én 
se bántok senkit! Én is azt szeretném, hogy nekem is 
bocsássanak meg, én nem haragszom senkire.

Dukony Lajos: Amelyik vert… ha elébem állí-
tanák azt, amelyik vert… és a kezembe nyomná-
nak egy gumibotot, hogy add vissza neki, én nem 
tudnám megtenni! Lehet, hogy leköpném, és azt 
mondanám neki: „Szégyelld magad”, de a gumibo-
tot eldobnám…. Nem bocsátok meg neki, de nem 
is adom vissza! No, szóval valahogy így kellene 
csinálni! Mert másképp… én félek ezért a népért, 
Jani… félek!  

- Vége -

Kedves Barátunk!

Köszönjük, hogy a Filantróp Társaság Barátság Egyesületének – mely a BARÁTSÁG című folyóirat kiadó-
ja – juttatta személyi jövedelemadójának 1%-át: 57 387 Ft-ot. A pénzt a lap megjelentetésére fordítottuk.
Kérjük, gondoljon ránk ismét, amikor 2016. évi személyi jövedelemadójának 1 százalékáról rendelkezik 
és kedvezményezettként a Filantróp Társaság Barátság Egyesülete adószámát:

18037511-1-43
tüntesse fel. Zárt borítékban, adóbevallásával együtt küldje meg az Adóhivatalnak.
Fontos, hogy Ön a borítékon megadja nevét, lakcímét és adóazonosító jelét is.

Köszönettel és tisztelettel:

Mayer Éva
elnök
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SK I Á L L Í T Á

A Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) időszaki kiál-
lítással köszönti az 1956-os forradalom 60. évfordu-
lóját. Tárlatának címe arra utal, hogy hazánkban e 
történelmi esemény képi megörökítése évtizedekig 
tabutéma volt. A magyarországi alkotók kizárólag 
titokban készíthettek róla műveket, amiket aztán 
hosszú ideig rejtegetniük kellett. A politikai hely-
zet enyhülésével is csupán áttételes utalásokkal és 
szimbólumokkal emlékezhettek a felkelésre, a kül-
földi rokonszenv művészeti megnyilvánulásai pe-
dig csakis „csempész utakon”, hiányosan és nagy 
késéssel juthattak el hozzánk…

Csorba László megbízott főigazgató elmondta, 
hogy Sümegi György művészettörténész az utóbbi 
években háromszáznál is több alkotást gyűjtött ösz-
sze erről a témáról, és az intézmény – a november 
15-ig látogatható emlékkiállításra – megvásárolta a 
teljes gyűjteményt. Ezt hazai kölcsönzésekkel tették 
teljesebbé, de külföldről is sikerült beszerezni ma-
gyar földön eddig nem látott ritkaságokat. Gödöl-
le Mátyás, az MNM műtörténésze például hosszas 
kutatás után bukkant Marc Chagall Mère et enfant 
(Anya és gyermeke) 1956 novemberében készült li-
tográfiájának saját kezű próbanyomatára, melyet a 
nizzai Musée national Marc Chagall őrzött. A cse-
csemőjét ölelő nőt békegalamb óvja szárnyaival, a 
távolban égő város romházai láthatók a képen. Az 
orosz-zsidó művész ugyan nem járt Budapesten, 
de kivándorlóként emlékezhetett a cári birodalom 
pogromjaira. Együttérzést sugárzó „falragaszát” 
a franciaországi magyar emigránsok jól ismerték. 
1975-ben még egy párizsi irodalmi folyóirat borító-
ján is reprodukálták, de aztán méltatlanul feledésbe 
merült – tájékoztatott az egyik rendező, Gál Vilmos 
történész, főmuzeológus. A másik világhírű mester, 
Oskar Kokoschka, aki Svájcban élve készített két bib-
liai ihletésű jelképet – szintén kőnyomatos techniká-
val –, hogy felhívja a nemzetközi figyelmet az ország 
sorsára. Ezeket sajnos csak másolatban mutatják be. 
Az egyiken (A betlehemi gyermek) egy asszony és 
megölt fia áll az előtérben, az úton halottak feksze-
nek, mögöttük tankok sorakoznak. A másik nyomat 
az Ecce homo! (Íme, az ember!) a szenvedő Krisz-
tus ikonikus mellképe, homlokán töviskoszorúval. 
Nem kevésbé neves kortársuk, Szalay Lajos argen-
tínai emigrációban készítette – tusba mártott tollal, 
sík- vagy szitanyomással – szintén vallásos jelképe-
ket felvonultató munkáit. A Golgota (1956) például 

kíntól eltorzult alakokat, drámai csoport-jeleneteket 
vonultat fel, amelyekből most tucatnyit hoztak el a 
kiállításra. A velünk szolidáris lengyel alkotók mű-
vei közül Franciszek Starowieyski Síró galamb (1956) 
című ofszet-levonata nálunk ugyan tiltott volt, de 
lengyel tárlatokon fel-felbukkant. A kiállításon most 
egy kék és egy fekete változatot állítottak párba.

Forradalmi időkben semmi sem olyan hatásos, 
mint a szimbólumok bukása – idézte Eric Hobs-
bawn brit történész kollegáját a tárlatrendező pá-
ros másik tagja, Ihász István főmuzeológus. Ezt az 
elvet követték: hiszen mindjárt a kiállítás legelején 
látható, a felszedett kockakövek halmán Mikus Sán-
dor ledöntött Sztálin-szobrának „utat mutató jobb-
ja”. A bronzkézfej értékét tovább fokozza egykori 
rejtegetője, Pécsi Sándor személye is. Amikor a kor 
népszerű színésze meghallotta, hogy a gigantikus 
szobrot szétrombolják, gépkocsijával a helyszínre 
sietett, s kérte, adjanak neki is egy darabot emlékbe. 
Közismertsége nyilván hozzájárult ahhoz, hogy egy 
ekkora fémkoloncot vihetett haza. Pécsi a kertjében 
őrizte az utókorra maradt legnagyobb töredéket, 
amit halála után a családja elásott. Csak a politi-

Rejt/Jel/Képek ’56
A forradalom titkos művészete

Jakovits József: Forradalmi sorozat 1956 (I.-X.) 
rézkarc (Forrás: MNM Történeti Tár)
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kai helyzet enyhülésekor került elő újra, s 1986-ban 
pótolhatatlan kortörténeti dokumentumként vette 
meg a múzeum. A generalisszimusz bronzmásának 
„széttrancsírozásánál” Borsos Miklós szobrász-pro-
fesszor is jelen volt. Ceruzarajz-sorozatban örökí-
tette meg a történelmi esemény egyes részleteit: a 
hevederekkel történt ledöntésétől a kalapácsokkal 
és hegesztőlángokkal végzett felaprózásáig. A kis 
füzetlapokról később maga is megfeledkezhetett, 
mert csak véletlenül került elő a hagyatékából. Stré-
mix Ferenc Gyerekkori emlék című színes rézkarca 
szinte mesébe illő jelenetként láttatja a kőtalapzaton 
meredező csonka bronzcsizmákat. Pleidell József 
műszaki egyetemi rajzoktató „Esküszünk, hogy ra-
bok tovább nem leszünk!” feliratú linója a Petőfi téri 
tízezrek október 23. estéjén esküre emelt kezének 
látványából táplálkozott, egyúttal az 1848-as esemé-
nyek rangsorába emelte 1956-ot. A raktárból most 
tették először közszemlére a kivágott közepű kora-
beli zászlót és az egykori rongálások nyomait őrző 
eredeti „Rákosi-címert” is.  

Akkoriban sok fiatal képzőművész és akadémi-
ai hallgató járta fényképezőgéppel a várost, majd 
a műteremben különféle egyedi és sokszorosított 
technikával is feldolgozta a témát. A tárlat külö-
nösen érdekes részlegében az el nem kobzott vagy 
külföldre menekített fotóik mellé társították azok 
művészi áttételeit is. Egy magángyűjtő kölcsönzé-
se révén egy teljes falat töltenek be Amberg József 
helyszíni ceruzarajzai, illetve az ezek alapján ottho-
nában festett akvarelljei. Ő október végétől decem-
ber elejéig dolgozott megszállottan. A romokban 
heverő, közismert épületek mellett, mint a Rókus 
kápolna, a Divatcsarnok vagy a Kilián laktanya, 
jellegtelen külvárosi mellékutcákat és tereket is fi-
gyelmére méltatott. A szenvedéseket pedig járdán 
heverő holtak, könyvmáglyák, lincselések, szétlőtt 
villamosok érzékeltetik. Ambrus Győző, Marosán 
Gyula, Kusztos Endre és Nagy Éva itthon, menekülés 
közben, majd az osztrák befogadó táborokban is a 
névtelenek krónikásává szegődött. Az egyes alkotók 

függetlennek, szabadnak megőrzött személyiségére 
és erőteljes művészi stílusára jó példa a magánéletbe 
visszaszorított „Európai Iskola” tagjai közül olyan 
kiemelkedő mesterek 1956-os, gyors és mégis tartá-
sos reagálása, mint Bálint Endre Halottak napja című 
sötét tónusú vászna, Vajda Júlia Tank című, stilizált 
elemeket felvonultató absztrakt kartonja, Anna Mar-
git olajképének rá jellemző szókimondó címadása 
(Akasztott bábu) és groteszk témaválasztása. Jakovits 
József ősi hieroglífákkal is operáló, látványos exp-
resszív világa is igen erőteljes. Kondor Béla két 1959-
es nagyméretű, freskó-kisugárzású olajfestménye (a 
Forradalom és A forradalom angyala), szembeszökő 
széles ecsetvonásokkal felvitt színvilágával kiválóan 
illeszkedik az életműbe. A Soroksárról Nyugat-Ber-
linbe emigrált Lux Antal Menekülés (1984) című ve-
gyes technikájú sorozatát saját sorsa és határátlépési 
tapasztalata inspirálta. 

Az utolsó terem az 1956-ra adott reflexiókat kö-
veti nyomon egészen a kilencvenes évekig, Nagy 
Imre és társai újratemetéséig. 1989-ből való Bach-
mann Gábornak a 301-es parcella emlékműpályáza-
tára benyújtott, konstruktivista szikárságú makettje 
krómacélból, fából és kartonból, valamint Schmal 
Károly expresszív falragasza is, mely a pályatervek 
tárlatához készült. Deim Pál szitanyomata (a Golgo-
ta) már a rendszerváltás előszelét idézi a magasba 
nyúló monumentum sötét sziluettjével és a jellegze-
tes bábalakok „tisztító esőjével”. A legkülönfélébb 
kordokumentumok, transzparensek, graffitik és 
használati tárgyak a hosszú zárófolyosón szinte 
napjainkig kísérnek.

A Múzeum épülete 1956-ban több helyen is ki-
égett, körülötte heves harcok dúltak, a kerítést le-
rombolták, kertjében szovjet tankok álltak. Erre 
emlékeztet most Arany János szobránál egy T–34-es 
páncélos eredeti példánya, amit a Hadtörténeti In-
tézet kölcsönzött, helyszínre szállítását pedig a Ma-
gyar Honvédség Altiszti Akadémiája (Szentendre) 
végezte. 

W. I.

Marosán Gyula: 
Az első halott (1957) 
tus, tollrajz (Forrás: MNM 
Történeti Tár
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A pécsi születésű kortárs horvát festőművész – Zlat-
ko Prica (1916-2003) – száz esztendővel ezelőtt szüle-
tett. Június 16-án látta meg a napvilágot a Ference-
sek utcája 22. számú házban, ahogy azt emléktáb-
lája is tanúsítja az épület falán. A soknemzetiségű 
Osztrák-Magyar Monarchiában és családjában is 
megszokottak voltak a vegyes házasságok. Édesany-
ja osztrák, édesapja pedig félig horvát, félig szerb 
származású volt, de fia visszaemlékezése szerint 
kiválóan beszélt magyarul. 1922-ben, az első világ-
háború, majd Baranya szerb megszállása utáni ne-
héz helyzetben a család Zágrábba költözött. Prica 
az ottani Művészeti Akadémián szerzett diplomát 
1941-ben, majd a második világégés elültével előbb 
a francia fővárosban, utána pedig Indiában és Brazí-
liában járt tanulmányúton. Ezek hatottak egész ké-
sőbbi pályafutására. Világlátottsága, folyamatosan 
kifejlesztett egyéni stílusa megóvta őt attól, hogy az 
ötvenes években az új érát építők „hurrá-optimista” 
egyenstílusához csatlakozzon.  Felismerte, illetve 
kialakította a forma- és színvilág, a kontúrvonal s a 
színfolt közötti ideális egyensúlyt.

Bár annak idején csak hat évet tölthetett Pécsett, 
de akkori emlékei mély nyomokat hagyhattak ben-
ne, hiszen 1969-től gyakran vissza-visszatért gyer-
mekkora színhelyére. Rövidesen számos barátságot 
kötött baranyai értelmiségiekkel és szoros együtt-
működést alakított ki a megyeszékhely kulturális 
intézményeivel. 1989-ben és 1991-ben a gazdag élet-
művét kiválóan képviselő gyűjteményt ajándékozott 
Pécsnek, ahol köszönetképpen díszpolgárrá válasz-
tották. Prica Zágráb közelében – a magyar turistát 
Szentendrére emlékeztető, ódon hangulatú Samo-
borban – festőiskolát létesített. (A település 2004-től 

partnervárosi kapcsolatot ápol Péccsel.) Az isztriai 
félsziget észak-nyugati csücskében, a 2006-tól egy-
becsatolt Tar-Vabriga (olaszul hivatalosan ma is Tor-
re-Abriga) községben a hegyoldalról lelátni a közeli 
Adriára. Prica épp a gyönyörű panoráma miatt tar-
tott fenn itt is egy műtermet, mely köré rövidesen 
„Likovna kolonija Tar” elnevezéssel nemzetközi al-
kotó telepet szervezett. Mindkét vidéki helyszín esz-
ményinek bizonyult, ahol magyar képzőművészek 
is élvezhették a nemzetközi táborok termékeny lég-
körét. A turistaparadicsomnak számító horvát térsé-
get 2013 őszén még közelebb hozta a magyarokhoz 
a Pécsi Galéria Széchenyi téri kiállító termében Zlat-
ko Prica „Sve boje života – A sokszínű élet” című 
visszatekintő tárlata, és ezzel párhuzamosan a tari 
tábor 2007-2012 közötti, soknemzetiségű termésének 
bemutatása. 

A mostani évforduló kapcsán Rijekában, a Muzej 
moderne i suvremene umjetnosti (Modern és kortárs 
művészeti múzeum) múlt századfordulós, négyszin-
tes palotájában augusztus 19. és szeptember 18. kö-
zött „Zlatko Prica 100 godina retrospektiva ižlozba” 
címen emlékeztek meg a rangos mesterről. A több 
mint hatvan alkotói esztendőn átívelő kiállításon a 
festészet mellett az egyedi és a sokszorosított grafi-
ka egyaránt megjelent. Nikolina Šimunović és Nikola 
Albaneže kiállításszervező számos hazai és külföldi 
gyűjteményből válogatott össze az ismertebbek mel-
lé ritkábban látott alkotásokat is. A tárlatrendezés az 
időrendet követte, s ezen belül a mesterre jellemző, 
hosszú esztendőkön át folytatott képciklusokra tago-
lódott. A Samobori sorozat mellett jelen volt az Em-
berek és gyümölcsök témaköre (például a félig el-
vonttá stilizált Bijela Pomona – Fehér Pomona (1959) 

Horvát és magyar centenáriumi tárlat

Páva Zsolt polgármester megnyitja az emlékkiállítást (Fotó: Pécsi Önkormányzat)
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terméssel dúsan megrakott asztalnál ülő antik isten-
nő sziluettje mai viseletben), valamint A föld gyü-
mölcsei csendélet-csoportja.  Ott volt a műbarátok 
körében legnagyobb sikert aratott – életének végső 
évtizedét képviselő – Opatijski kišobrani (Opatijai 
esernyők) és az azonos című 1993-as kompozíció a 
széllel és zivatarral dacoló járókelőkkel, valamint 
egy viharverte kutyussal…

A Pécsett megnyílt „Prica 100” emléktárlat az időha-
tárokat tekintve sokkal nagyvonalúbban hódol a város eu-
rópai hírű és rangú szülöttjének. Páva Zsolt polgármester 
egy héttel az ünnepelt születésnapja után, június 25-én (a 
horvát függetlenség évfordulóján) nyitotta meg a város-
háza folyosóin berendezett kiállítást, amely az év végéig 
marad nyitva. Beszédében a városvezető hangsúlyozta: a 
pécsieknek becsületbeli kötelességük ápolni Prica öröksé-
gét, mert a festő rengeteget tett szülővárosáért. A halála 
után, 2006-ban létrehozott Zlatko&Vesna Prica Alapít-

vány nemcsak a mester hagyatékát gondozza, hanem hat-
hatós segítséget nyújt fiatal magyar és horvát képzőmű-
vészeknek. 

Csornay Boldizsár, a Janus Pannonius Múzeum igazga-
tója a művész életét és munkásságát ismertette, majd kitért 
a Pécsnek adományozott alkotások értékelésére is. A tágas 
terek, nagy falfelületek lehetővé teszik az alkotóra jellemző 
terjedelmes festmények (figurális vagy absztrakt kompozí-
ciók) levegős bemutatását. A méretei és időtartama miatt 
egyaránt érdeklődésre számot tartó tárlat, bár „csupán” 
lokálpatrióta lelkesedés és kizárólag helyi kezdeményezés 
hozta létre, méltó társává vált a nemzetközi együttműkö-
déssel összehozott, ámde mindössze egy hónaposra terve-
zett horvát rendezvénynek…

Wagner István

Zlatko Prica: 
Fehér Pomona (1959) 

olaj, vászon (Fotó: MMSU Rijeka)

Zlatko Prica: 
Az Opatijai esernyők ciklusból 

(1993) 
olaj, vászon (Fotó: MMSU Rijeka)

A Tari sorozat (1971-1992) egyik olajképe (Fotó: Pécsi Önkormányzat)
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Oktatás

Az óvodai nevelés, az iskolára való felkészítés az első lépcsőfok a későbbi iskolai lemorzsolódás megakadályo-
zásában. Az intézményes nevelés „első bástyájaként” kiemelt szerepet tölt be a szülők hozzáállásának formá-
lásában is. A hátrányos helyzetű gyerekek 3 éves korban történő óvodai ellátásának kiszélesítése, mint cél két 
alintézkedésben valósul meg. Az „óvodai ellátás elérhetőségének biztosítására minden olyan településen, ahol 
a hátrányos helyzetű gyerekek száma ezt indokolja” című alintézkedéssel kapcsolatban a feladatterv, az óvodai 
férőhelyigény településszintű összesítése, 2011 novemberében elkészült. A feladattervhez kapcsolódó infrastruk-
turális beruházás, a nevelési intézmények fejlesztése új óvodai csoportszobákkal „Az ellátás hozzáférhetővé té-
tele azokon a településeken is, ahol óvodai feladatellátási hely nem működtethető” című alintézkedésben valósul 
meg. Ez minimum 20 fő befogadására alkalmas új óvodai csoportszobák kialakítását jelenti a DAOP-4.2.1-11, 
ÉAOP-4.1.1/A-11, ÉMOP-4.3.1/A-11, KMOP-4.6.1-11, DDOP-3.1.2-12 és NYDOP-5.3.1-12 kiírások keretében. A támo-
gatott pályázatok összesített adatai alapján 5439 férőhely létesült. 

Az esélyteremtő támogatások célja, hogy a gyermek iskolai eredményeiben kevésbé legyen meghatározó a csa-
lád társadalmi-gazdasági státusza, ösztönözze az eredményes, innovatív pedagógiai módszerek alkalmazását, 
támogassa a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai részvételét és iskolai si-
kerességét. További célja, hogy csökkentse a szegregáció mértékét, erősítse az együttműködést más ágazatokkal 
és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szüleivel, valamint anyagi támogatással ösztönözze a résztvevő 
pedagógusokat. 

2013-ban létrejött a KLIK, mely az állami fenntartású köznevelési intézmények fenntartásáért felelős, így az ál-
lami intézmények és a nem állami, nem önkormányzati köznevelési intézmények integrációs és képesség-ki-
bontakoztató felkészítés programjának szabályozása különvált egymástól. A nem állami, nem önkormányzati 
köznevelési intézményekre 2013-ban az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatásokról szóló 54/2013. (VII. 
26.) EMMI rendelet, az állami fenntartású iskolákra pedig az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 24/2013. (VIII.1.) EMMI utasítás vonatkozott. 

Az Integrációs Pedagógiai Rendszer (a továbbiakban: IPR) a magyar köznevelésben megvalósuló olyan felzár-
kózást megcélzó pedagógiai keretrendszer, amelynek alapelve az együttnevelés. A hátrányos és halmozottan 
hátrányos helyzetű, eltérő nevelési igényű, többségében roma gyermekek egy osztályban, csoportban történő 
nevelése, oktatása együtt valósul meg a többségi gyermekekkel, tanulókkal. A 2014/2015 tanítási/nevelési évben a 
programba bevont intézmények száma: 1632, a tanulók/gyermekek száma: 94 657 fő. Ezek az adatok részleteiben 
lebontva a következők: 

• Önkormányzati fenntartású óvoda: 560, gyermekek száma: 19 190 fő;
• Nem állami, nem önkormányzati fenntartású köznevelési intézmény (iskola): 109, tanulók száma: 6 460 fő,
• Nem állami, nem önkormányzati fenntartású köznevelési intézmény (óvoda): 49, gyermekek száma: 1732 fő,
• KLIK (állami intézményfenntartó központ): 914, tanulók száma: 67 275 fő.

A 2014-ig hazai forrásból finanszírozott program a 2015. évtől uniós finanszírozásból valósul meg: Emberi Erőfor-
rás Fejlesztési Operatív Program: 4,2 Mrd Ft, VEKOP: 100 M Ft. Az átterelés (1 050 M Ft) az IPR program csak egy 
részét jelentette, a program másik része az állami fenntartású köznevelési intézményekben valósult meg. (KLIK). 
A beszámoló összeállításakor fennálló állapot szerint az IPR program finanszírozása két teljesen eltérő módon 
valósul meg:

Magyarország területén élő nemzetiségek 
helyzetéről

(2013. február — 2015. február)
(Folytatás)

U MD O K U M E N T
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1. A KLIK fenntartásában lévő köznevelési intézmények: saját költségvetésükből kötelesek biztosítani a forrást 
az intézmények számára;

2. az önkormányzati fenntartású óvodák, a nem állami, nem önkormányzati fenntartású köznevelési intézmé-
nyek (általános iskola, középfokú iskola, óvoda): uniós forrásból.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 
(VIII.31.) EMMI rendelet 171-173. §-ai alapján az esélyteremtő támogatások céljai:

• a magyar köznevelésben az esélyegyenlőség érvényesülésének elősegítése és a köznevelés rendszerének 
esélyteremtő és felzárkóztató szerepének megerősítése a hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók vonatko-
zásában;

• az óvoda, általános iskola és középfokú iskola gyermekei és tanulói szociális helyzetéből és fejlettségéből 
eredő hátrányok ellensúlyozása céljából képesség kibontakoztató - integrációs felkészítés szervezése;

• a gyermekek/tanulók egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatása, fejlődésének elősegítése;
• a köznevelési intézményrendszer alkalmassá tétele a hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók eredményes 

nevelésére, oktatására; a gyermekek óvodai beilleszkedésének és a tanulók iskolai sikerességének támoga-
tása;

• a hátrányos helyzetű, köztük roma gyermekek számára kiemelten fontos, a korai életkorban történő kötele-
ző óvodába járást biztosító feltételek és az integrált oktatás humán és tárgyi, valamint pedagógiai feltétele-
inek megteremtése; 

• a köznevelési intézmények pedagógiai módszerekben való megújulása annak érdekében, hogy minél in-
kább képesek legyenek a hátrányos helyzetű tanulók eredményes integrált nevelésére, továbbtanulási esé-
lyeik növelésére.

Részcélok:

• az óvodai és iskolai felzárkózás esélyeinek növelése,
• a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók minőségi neveléshez, oktatáshoz való hozzáférésé-

nek támogatása,
• a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók óvodai és iskolai felzárkózást segítő modell értékű 

programok elterjesztésének és továbbfejlesztésének támogatása,
• a gyermekek hároméves kortól történő óvodába járásának támogatása.

A támogatást igénylők köre: önkormányzatú fenntartású óvoda; nem állami, nem önkormányzati fenntartású 
köznevelési intézmény (óvoda, általános iskola, középfokú iskola).

A TÁMOP 3.3.9 konstrukció tanoda és második esély típusú programjai támogatási kiírásai 2012. III. negyedévé-
ben megjelentek a KMR és konvergencia régiókban, illetve külön kiírások a hátrányos helyzetű kistérségekben. 
A mintegy 7,5 Mrd Ft értékű támogatási szerződések 2013-ban kerültek megkötésre, a projektek 2015 júniusáig 
valósulnak meg. A TÁMOP 3.3.9 projekt keretében összesen 125 tanodát támogatott a kiíró. 2013 októberében a 
1736/2013 (X.11.) Korm. határozattal a TÁMOP-3.3.9.A-12/2 konstrukció esetében 810 M Ft forrásbevonás történt, 
ezzel további tanodák támogatására nyílt lehetőség a konvergencia régióban. 
A Tanoda típusú programok a Hátrányos Helyzetű kistérségekben c. program keretében 2013 októberében a 
1736/2013 (X.11.) Korm. határozattal a TÁMOP-3.3.9.C-12 konstrukcióval 510 M Ft összegű forrásbevonás történt, 
ezzel további 24 tanoda támogatására nyílt lehetőség a hátrányos helyzetű térségekben. Ezek a tanodák 2015. 
október 30-ig valósíthatják meg programjaikat. A tanoda konstrukció keretein belül összesen 5,3 Mrd Ft keret-
összegből összesen 178 tanoda támogatása valósul meg mintegy 5000 tanuló bevonásával. Emellett 28 második 
esély program valósul meg kb. 560 tanuló bevonásával.  

A végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentését célzó nemzeti stratégia kidolgozása, a stratégia megalapozása 
érdekében a tárca háttérintézménye, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, a Tempus Közalapítvány és a Buda-
pesti Corvinus Egyetem a 2012 LLP KA1 Specific Call for proposals EACEA/20/2012 „Implementation of the European 
strategic objectives in Education and Training (ET 2020)” elnevezésű felhívás keretében pályázatot nyújtott be az EU 
Bizottsághoz.  A projekt fő célja, hogy szakpolitikai ajánlásokat fogalmazzon meg a végzettség nélküli iskolaelha-
gyáshoz kapcsolódó nemzeti stratégia elkészítéséhez, annak hátterét és alapját képezze. A projekt megvalósítása 
2013 márciusában kezdődött.

Az Európa 2020 stratégiában kiemelt célként szerepel a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése a 2009. 
évi 14,3%-ról 10% alá. Magyarország vállalása, hogy a végzettség nélküli iskolaelhagyók arányát 2020-ra 10%-ra 
csökkenti. (Eredmények: 2010: 10,8%; 2011: 11,4%; 2012: 11,8%; 2013: 11,9%; 2014: 11,4%). A vállalás teljesítése érde-



8743

kében 2013 végére elkészült a végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia, amelynek elfogadása 
folyamatban van. A Stratégia a fenti célkitűzések érdekében kiterjed a kora gyermekkori ellátásoktól kezdődő-
en a felső középfokú oktatásig; tanköteles tanulók és tankötelezettségi korhatáron túli fiatalok oktatási, képzési 
rendszerbe történő bevonására irányuló intézkedéseket egyaránt tartalmaz, megelőzést, intervenciót és kom-
penzációt szolgáló beavatkozási területek szerinti megközelítésben. A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulói 
csoportok – hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, sajátos nevelési igényű tanulók – támogatása 
kiemelt hangsúllyal szerepel a dokumentumban.

A TÁMOP 3.3.10. „Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása” konstrukció célja, hogy hozzájáruljon a 
középiskolai lemorzsolódás csökkentéséhez, a hátrányos helyzetű középiskolai tanulók középfokú végzettségé-
nek megszerzéséhez, illetve e tanulók felsőoktatási képzésbe való jelentkezéséhez és a bekerülés esélyeinek növe-
léséhez. A konstrukció alapvető célja elsősorban a középfokú végzettséget megszerző hátrányos és halmozottan 
hátrányos helyzetű tanulók számának és arányának növelése, illetve a felsőoktatásba jelentkező HH hallgatók 
számának növelése, az idáig vezető út megerősítése. Olyan tanulást támogató rendszerek kialakítása, amelyek az 
egyéni tanulási igényekre reagálva járulnak hozzá a személyes kompetenciák fejlesztéséhez.
A programot 92 intézmény valósítja meg csaknem 2000 hátrányos helyzetű tanuló bevonásával. A konstrukció 
2015. június 30-ával zárult, de több pályázó kérte a megvalósítási időszak 2-3 hónappal történő meghosszabbítását. 

Az Útravaló Ösztöndíjprogram Út az érettségihez, Út a középiskolába és Út a diplomához alprogramjainak forrá-
sát 2014-ben a XX. 20/59/7. Roma ösztöndíjprogramok fejezeti kezelésű előirányzat biztosította. Az Út a közép-
iskolába” és „Út az érettségihez” alprogramok keretösszege a 2014/2015-ös tanévre 1 809,221 M Ft volt, az Út a 
diplomához alprogramé 200 M Ft. Az Út a középiskolába és Út az érettségihez alprogramok megvalósítása 2015-ben 
egy három éves 6 Mrd Ft keretösszegű kiemelt projekt keretében zajlik, mely biztosítja az alprogramok szakmai 
támogatását is. A 2014/15-ös tanévre a pályázat 2014. május 20-án megjelent. Az Út a szakmához alprogram finan-
szírozására a 2014/2015-ös tanévben 234,34 M Ft állt rendelkezésre, mely a továbbfutó tanulók támogatására biz-
tosított lehetőséget. Az Út a diplomához alprogram 2015. évi forrását központi költségvetésből 210 M Ft biztosítja.

Az intézkedés végrehajtása folyamatos. A 2014/2015. évre vonatkozó pályázatok megvalósítása a tervek szerint 
történt; az Út a szakmához alprogram esetében problémát jelentett, hogy forráshiány miatt csak a programban 
előző évben is részt vevő (továbbfutó) tanulók támogatására nyílt lehetőség. A 2014/2015-ös tanév során a résztve-
vő hátrányos helyzetű hallgatók/tanulók száma 12 832, ebből roma származásáról nyilatkozott 6 714 fő.
A végrehajtás során nehézséget jelent, hogy az Út a középiskolába és az Út az érettségihez alprogramokat a 2015, 
2016 és 2017. tanévben hazai költségvetésről európai uniós forrásra történő átterelés érinti, így kiemelt projekt 
keretében az eddigi lebonyolító által történhet a mentor-tanuló párok továbbpályázatása. Emiatt az lebonyolítás 
módja jelentősen változhat. 

Az Arany János Tehetséggondozó Program a hátrányos helyzetű tanulók érettségihez jutását és felsőfokú tovább-
tanulásuk támogatását célozza egyéni fejlesztéssel, tehetséggondozással. A programban a 2011/2012. tanévtől 
a 2013/2014. tanévig terjedő időszakban megközelítőleg 3000 diák vett részt, a túljelentkezés 150-170%-os volt; a 
diákok 80%-a nyert felvételt felsőoktatási intézménybe, a lemorzsolódás 10% volt. 
Az Arany János Kollégiumi Program a halmozottan hátrányos helyzetű és rászorulónak minősülő tanulók érettsé-
gihez jutását és felsőfokú továbbtanulásuk ösztönzését, sikeres munkaerő-piaci beilleszkedését célozza egyéni 
fejlesztéssel, pályaorientációval, szociális támogatással. Az Arany János Kollégiumi Programban a 2011/2012–
2013/2014. tanévek időszakában 890 tanuló vett részt, a lemorzsolódás 10% volt, s a programban résztvevő évfo-
lyamok tanulmányi átlagai az adott intézmény átlagainál jobbak vagy azoknak megfelelők voltak. 
Az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program a halmozottan hátrányos helyzetű és rászorulónak minősülő tanu-
lók szakmához jutását támogató, a lemorzsolódás csökkentését, a szociális hátrányok kompenzálását szolgálja a 
résztvevő intézmények közti együttműködések elősegítésével, egyéni fejlesztési tervek kialakításával, a tanulók 
egyéni haladásáról szóló folyamatos visszajelzésekkel, pályaorientációval. A programban a 2011/2012–2013/2014. 
tanévekben átlagosan 600 diák vett részt, a lemorzsolódási arány a programban jóval az országos átlag (30%) 
alatti, négy év alatt 13%. 

Az Arany János Programok megvalósításáról évente monitoring jelentést készített a szakmai lebonyolítást végző 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A mindhárom Arany János programot érintő, 2012-ben és 2013-ban zajlott 
tartalmi fejlesztés eredményeképpen a 2013/2014. tanévtől kezdődően a programok szakmai, tartalmi kereteit a 
kerettantervi rendelet (51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet), valamint a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjá-
nak kiadásáról szóló 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendeletben rögzített követelmények adják. 

Az esélyteremtő alprogramok hatékonyságának folyamatos nyomon követését eddig a lebonyolító segítségével 
a Társadalmi Felzárkózásért Felelős Helyettes Államtitkárság végezte a pályázat adatainak (résztvevők szociális 
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státusza, tanulmányi előmenetelük mutatóinak) feldolgozásával. A 2015/2016-os, 2016/2017-es és a 2017/2018-as 
tanévekben a programot uniós finanszírozásra történő átterelés érinti, két alprogram kiemelt projekt keretein 
belül valósul meg. A kiemelt projekt keretein belül megvalósul majd az Út a középiskolába, az Út az érettségihez és 
az Út a szakmához alprogramok szakmai támogatása és szakmai monitoringja is.

A hatékonyság növelése érdekében össze kell hangolni a hátrányos helyzetű gyermekeket célzó ösztöndíj prog-
ramokat, az iskolai sikeresség javítását célzó uniós fejlesztéseket és az IPR-t. Az erről szóló munkacsoportülések 
2013-ban is folyamatosan zajlottak, mindegyiken képviseltette magát a Társadalmi Felzárkózásért Felelős Állam-
titkárság és az Oktatásért Felelős Államtitkárság. Az Útravaló Ösztöndíjprogram aktuális állapotáról szóló 2012. 
és 2013. évi jelentés a programok összehangolásának lehetőségét megvizsgálva megállapította, hogy a felzár-
kózási programok rendszert alkotnak, egymást kiegészítve működnek hasonló céllal, de eltérő eszközökkel és 
célzással. Az erről készült jelentéseket a Kormány 2013. május 29-én és 2014. január 8-án elfogadta. Az ORÖ részt 
vett az Útravaló Ösztöndíjprogram pályázati felhívásainak és jogszabályi hátterének elkészítésében és az uniós 
programok kidolgozásában. 

A pedagógus képzési követelmények fejlesztésére vonatkozó intézkedés megvalósulását több pályázat szolgál-
ta. Az összesen 20,02 Mrd Ft forrású Innovatív iskolák fejlesztése (TÁMOP 3.1.4, határidő 2012. október 18.) kiírásra 
érkezett pályázatok értékelése lezárult, a projektek 2013-ban indulhattak el. A 10 Mrd Ft-os forrású Pedagóguskép-
zés támogatása (TÁMOP 3.1.5.) pályázat támogatási szerződés megkötésével a projekt megvalósítása elkezdődött, a 
konstrukció keretében 1,5 Mrd Ft előleg kifizetésére került sor. A projektben időközben – jogszabályváltozás mi-
atti – többletfeladatok megvalósítása vált szükségessé: további 2000 fő Minősítő Bizottsági tag képzése, valamint 
a szaktanácsadói rendszer országos szintű kiterjesztése. A többletfeladatokhoz szükséges 1,25 Mrd Ft forrást a 
Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 3. prioritásának módosításáról szóló 
1111/2014 (III.6.) számú Korm. határozat a projekt rendelkezésére bocsátotta. A megvalósítás új végdátuma 2015. 
szeptember 30. Az 5 Mrd Ft keretösszeggel meghirdetett Óvodafejlesztés (TÁMOP 3.1.11.) kiírás esetében a támo-
gatási szerződések megkötése lezárult, a projektek 2013-ban indultak meg. Óvodafejlesztési konstrukció pályá-
zataiban a jogszabály-változások miatt felmerült, hogy a projektek nem tudják felhasználni az elnyert forrásokat 
teljes körűen, ezért az abszorpciós célok figyelembe vételével és a teljes körű szakmai tartalom megvalósítása 
érdekében – a projektek áttekintése után – tevékenységek kerültek összevonásra. 

A projekt megvalósítása a tervek szerint halad. Folyamatban van a Pedagógus-továbbképzési rendszermodell 
kialakítása, ennek lezárását követően következik a jelenlegi rendszer felülvizsgálatának korrekciós szakasza. A 
beszámoló összeállításakor zajlott az 1080 órányi mintaképzés tematikáinak szakmai ellenőrzése. A pedagógus-
minősítés szakmai hátterének kialakítása keretében folyamatos az Útmutató a pedagógusok minősítéséhez korrekci-
ója, kiegészítő mellékleteinek aktualizálása. Lezárás előtt áll a gyakornoki program pilot-ja, folyamatban van a 
pedagógusok pályamotivációs vizsgálata, valamint a mesterpedagógusi és kutatótanári fokozat kidolgozására 
és a teljes rendszer korrekciójára vonatkozó kutatási tevékenység. Befejeződtek a 2014. évre tervezett minősítési 
képzések, jelenleg a 4. turnus vizsgái zajlanak, ezt december folyamán követi az 5. turnus vizsgája. A honlapon 
található információk, hírlevelek, valamint a projekt országos konferenciákon való rendszeres bemutatói járul-
nak hozzá a nyilvánosság biztosításához. A támogató informatikai rendszerek tervezése, fejlesztése folyamatban 
van. A projektek eredményeképp 300 pedagógus tesz minősítő vizsgát, 3000 pedagógus vesz részt e-tanulás ala-
pú továbbképzésben, 400 tanácsadó kiképzése válik lehetővé, 4000 szakiskolai pedagógus továbbképzése valósul 
meg, s 450 iskola és 800 óvoda fejlesztése válik lehetővé.

A roma szakkollégiumok bővítése és 2015-ig történő működtetése a TÁMOP 4.1.1D (1 150 M Ft) forrásból való-
sul meg, a pályázatok végrehajtása folyamatban van. A Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat működését a 
Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság a 2011/12-es és a 2012/13-as tanévben is támogatta 115,3 illetve 
129 M Ft-tal, tekintettel a Magyarország Kormánya és az ORÖ között létrejött Keretmegállapodásban és az ah-
hoz kapcsolódó kormányhatározatokban megállapított feladatok végrehajtásáról szóló jelentésben foglaltakra. 
A roma szakkollégiumok működésének biztonságát garantáló jogszabályi környezet megteremtése a nemzeti 
felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet elfogadásával megtörtént. Indokolt jól működő 
partnerséget kialakítani a szakkollégiumok és a roma emberek érdekképviseletei között a roma fiatalok megszó-
lítása és az együttműködés érdekében.

A felsőoktatási mentori szolgáltatás megvalósulását a TÁMOP 4.1.1/C „Regionális és ágazati felsőoktatási 
együttműködés támogatása, vidéki felsőoktatási integráció elősegítése” című pályázat szolgálja, mely az ilyen 
szolgáltatások támogatását is lehetővé teszi a felsőoktatási intézmények és a civil szféra partnerségében. A kiírás-
ra 19 pályázat érkezett be összesen 21,958 Mrd Ft igénnyel, ezek elbírálása nyomán 15 nyertes pályázat 16,923 Mrd 
Ft támogatásban részesült 2013 márciusában (2 db pályázat tartaléklistán volt, 3,893 Mrd Ft értékben).
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A felzárkózási pedagógiai programokra vonatkozó intézkedés a TÁMOP 3.3.8. („A” komponens 3000 M Ft, „B” 
komponens 1 100 M Ft) és a TÁMOP 3.3.11. pályázat kidolgozásával és megvalósításával valósult meg. Az intéz-
kedés célja, hogy a köznevelési és köznevelésen kívüli intézmények alkalmassá váljanak a hátrányos helyzetű 
gyermekek/diákok, tanulók – köztük a roma gyermekek, tanulók – eredményes nevelésére, oktatására, iskolai si-
kerességük támogatására. Ezen célok elérése a közoktatási, közművelődési és kulturális intézmények pedagógiai 
programjainak, módszereinek fejlesztésével, megújításával történik, a köznevelési módszereken kívül az egész 
életen át tartó tanulás megerősítésének eszközeivel. 
Az egész napos iskolákra vonatkozóan az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet a TÁMOP-3.1.1-11/1–2012-0001 (II. 
szakasz) projekt keretében a nevelési-oktatási programok fejlesztésének keretrendszerét tartalmazó szakmai 
anyagot dolgozott ki.
A TÁMOP 3.3.13 „Eötvös József Program – Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló” 
kiemelt projekt (keret: 4,9 Mrd Ft) volt, a pályázatot a Türr István Képző és Kutató Intézet valósította meg. A szer-
ződéseket 2013 decemberében írták alá, a programot folyamatosan hajtják végre, 2015. október 30-ig.
TÁMOP 3.3.8 Közoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztéseinek támogatása (keret: 4 Mrd Ft) során 
138 pályázat nyert támogatást, a program megvalósítása folyamatban van. A megvalósítás legvégső dátuma a 
szerződéskötések elhúzódása miatt 2015. december 31-re módosult.

2013. december 17-én került meghirdetésre a TÁMOP 3.3.16. „Szimfónia” c. pályázati felhívása. A konstrukció 
alapvető célja a köznevelési intézményekben tanuló hátrányos helyzetű gyermekek társadalmi beilleszkedésének 
elősegítése a zenére, mint közös nyelvre, illetve a hangszeres zenélés együttes élményére építve. A konstrukció 
célja a társas, szociális kompetenciákat és koncentrációs képességeket fejlesztő zenei integrációs program kidol-
gozása, és modellezése elsősorban a leghátrányosabb helyzetű térségekben. 
A konstrukció célja az oktatás eredményességének és hatékonyságának a javítása egy Magyarországon új, ok-
tatási, zenei, zenekari módszer adaptálásával, annak pilotként történő kipróbálásával. A konstrukció elősegíti a 
hátrányos helyzetű tanulók magas szintű oktatáshoz való egyenlő esélyű hozzáférésének javítását és társadalmi 
beilleszkedését.
A konstrukciónak nem célja a professzionális zenészek kinevelése, ugyanakkor a megvalósítás lehetőséget ad 
a tehetséges gyermekek azonosítására. A pilot program által bevont iskolákban nagy számban tanulnak roma 
gyerekek.

A sportterek fejlesztése érdekében az ORÖ 2013-ban indította el Boksz Akadémiáját Szolnokon, a fenntartásában 
működő Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégiumban. Ennek célja, 
hogy a tanulmányi előmenetel és a sportági elemek elsajátítása, az egészséges életmód beidegződése egy időben 
fejlődjön. Az adott LHH kistérségeken belül az alintézkedés céljára legmegfelelőbb helyszínek azonosítása jelen-
leg is folyik. Előzetes kalkuláció készült a program végrehajtásának várható költségeiről, de ezt a kiválasztott 
helyszínek részletes igényei szerint még pontosítják. Az államtitkárság megkezdte az alintézkedés költségeire 
igénybe vehető források azonosítását és a lebonyolító alapkezelővel megkezdődött az egyeztetés. A program elin-
dítása a megvalósíthatósági tanulmány és a források ismeretében lehetséges. A kezdeményezés eredményeképp 
33 sportlétesítmény nyílik meg a hátrányos helyzetű és roma fiatalok számára.

Foglalkoztatás 

Az MNTFS intézkedési terve 8 foglalkoztatási intézkedést tartalmaz, melyek a hátrányos helyzetű társadalmi 
csoportok foglalkoztatását célozzák a munkavállalók készségfejlesztését és tényleges foglalkoztatását megvalósí-
tó programok, valamint közvetve, a munkaadók erre való ösztönzésén keresztül. A foglalkoztatási intézkedések 
egyben szolgálják a Kormány és az ORÖ között megkötött Keretmegállapodásban foglalt, számszerűsített foglal-
koztatási célok megvalósulását is.

A hátrányos helyzetű csoportok számára képzések és szolgáltatások intézkedés megvalósulását a TÁMOP 
5.3.8/B „A leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében motiváló kép-
zések és támogató szolgáltatások” című, 7,31 Mrd Ft keretösszegű kiemelt program szolgálja, amelynek a Türr 
István Képző és Kutató Intézet a projektgazdája. A támogatási szerződést 2012-ben írták alá. Az intézet saját 
munkatársainak bevonásával megvalósítható tevékenységekhez – toborzás, regisztráció és adatfelvétel, közös-
ségfejlesztés, mentorálás, képzési programok fejlesztése, kompetencia képzések szervezése és lebonyolítása, fog-
lalkoztatási lehetőségek előkészítése, nyomonkövetés, belső ellenőrzés, monitorozás, panaszkezelés, megelőző 
és helyesbítő tevékenységek, egyes informatikai tevékenységek – szükséges módszertani anyagok kidolgozása 
még ebben az évben megtörtént. A projekt elvárt eredménye a 30 000 fő, akik közül 2014. február végéig 14 330 fő 
bevonása történt meg. A toborzási folyamatban mások mellett az ORÖ is részt vállalt. 
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A projekthez szorosan kapcsolódik a TÁMOP 5.3.10 „A leghátrányosabb helyzetű csoportok életviteli kompe-
tenciájának fejlesztése” kiemelt projekt, melynek támogatási szerződése aláírása 2013 márciusában megtörtént. 
A két kiemelt projekt szinergikus kapcsolódásának alapfilozófiája, hogy nem mondunk le senkiről, aki bizonyos 
standard normákat nem képes teljesíteni, hanem személyre szabott megoldásokat keresünk a számára. Így a 
TÁMOP 5.3.8/B kiemelt projektben a kompetenciamérések eredményei alapján a képzésbe be nem vont szemé-
lyek további lehetőséget kapnak. Ezért a TÁMOP 5.3.10 projekt nem normaorientált, hanem kritérium-orientált 
eszközökkel éri el az eredményeit. A tervek szerint a programmal elért személyek száma 13 000, a képzésben 
résztvevők száma 6 000 fő (jelenlegi adat: 1 611 fő), a képzést eredményesen elvégzők száma 4 500 fő (jelenleg: 
1 323 fő), a képzési és foglalkoztatási programba bevontak száma 1 800 fő (jelenleg: 69 fő). 

A hátrányos helyzetűek számára meghirdetett munkaerő-piaci programok céljának megfelelő intézkedés el-
sősorban uniós támogatású programokkal valósul meg, melyek a hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatható-
ságának javítását, sikeres álláskeresését és nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedését támogatják az állami, civil és a 
versenyszféra szereplőin keresztül összesen 121,8 Mrd Ft-tal:

• TÁMOP 1.1.2. (60 000 M Ft) 
• TÁMOP 1.1.4. (5 000 M Ft), 
• TÁMOP 1.4.1. (4 490 M Ft), 
• TÁMOP 1.4.3. (A teljes keret: 4 000 M Ft – a célokat e keret egy része szolgálja közvetlenül), 
• TÁMOP 1.4.6. (4 150 M Ft), 
• TÁMOP 5.5.2. (860 M Ft).

A TÁMOP 1.1.2 “A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konver-
gencia régiókban)” konstrukció hátrányos helyzetű álláskeresők munkaerőpiacra való belépését segíti elő komp-
lex, személyre szabott támogatások és szolgáltatások nyújtásával. A kiemelt projekt 2011. május 1-jével indult meg 
az ország konvergencia régióiban az NGM és a kormányhivatalok munkaügyi központjai megvalósításában. A 
rendelkezésre álló keret 2012 júniusában kormányhatározattal 106 Mrd Ft-ra emelkedett. A megnövelt indiká-
torokat tartalmazó szerződés módosítására 2013 áprilisában került sor. A megnövelt keret terhére bevonandó 
összesen 110 000 fő közül 16 500 roma álláskereső bevonását vállalták a munkaügyi központok, ezzel szemben 
140 387 fő bevonása, közülük 21 363 roma, valósult meg. A projekt keretében a tervek szerint 57 980 fő kerül kép-
zésbe, és 88 000 fő zárja sikeresen egyéni programját; ezzel szemben 72 314 fő került képzésbe, s 88 621 fő zárta 
egyéni programját sikeresen. A tervek szerint a sikeres egyéni programzárást követő 180. napon legalább 32 000 
fő áll majd foglalkoztatásban, ebből 31 358 fő esetében valósult ez meg.

A roma bevonási célszámok elérésének biztosítása érdekében megyénként 2-2 fő roma referenst kötelező alkal-
mazniuk a megyei munkaügyi központoknak és további 40 fő (megyénként 2 fő), a romák bevonását támogató 
roma referens 3 hónapos, foglalkoztatási koordinátor munkakörben való munkapasztalat-szerzését is támogat-
ták 2012. szeptembertől novemberig az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. bevonásával.

A TÁMOP 1.1.4 kiemelt konstrukció – a TÁMOP 1.1.2 tükörprojektjeként – szintén a hátrányos helyzetű álláske-
resők munkaerőpiacra való belépését segíti a Közép-Magyarországi Régióban, és 2011. május 1-től valósul meg 
fővárosi és Pest megyei részprojektre bontva a kormányhivatalokba integrált munkaügyi központokban. A pro-
jekt 2013. első félévében megvalósult szerződésmódosítása nyomán a Keretmegállapodásban foglaltakhoz képest 
a megvalósításra rendelkezésre álló forrás 7 Mrd Ft-ra emelkedett, továbbá egy évvel – szerződésmódosítással 
– összesen 3 évre nőtt a megvalósításra rendelkezésre álló idő. A vállalásokat sikerült tartani, a projekt lezárá-
sáig – 2014. április 30-ig – sikerült bevonni 10 251 (cél: 7 000) főt, a képzésbe bevont 6 196 (cél: 4 200) fő közül 5 
713 (cél: 3 500) sikeresen elvégezte azt, 8 940-en (cél: 5 950) zárták sikeresen egyéni programjukat. Azon egyéni 
programbefejezők közül, akik esetében a zárást követően lehetővé vált a 6 hónapos foglalkoztatás, 3 697 (cél: 2 
250) fő állt foglalkoztatásban. A bevonandó romák számára vonatkozóan sem a projekt, sem az intézkedési terv 
nem tartalmaz számszerűsített elvárást.

A TÁMOP 1.4.1 „Közösségi feladatokhoz kapcsolódó munkaerő-piaci programok támogatása” konstrukció célja 
nem állami szervezetek közreműködésével olyan helyi kezdeményezések támogatása összesen 2,92 Mrd Ft-tal, 
amelyekben megvalósul a hátrányos helyzetű álláskeresők felkészítése, alkalmazkodó képességük fejlesztése, 
valamint átmeneti foglalkoztatása, annak érdekében, hogy később – akár a versenyszféra vállalkozásainál – tar-
tósan is foglalkoztathatóak legyenek. A konstrukcióban a bevont romák száma horizontális szempontként jele-
nik meg, a projektek megvalósítása folyamatban van.

A TÁMOP 1.4.3 „Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok támogatása” című pályázati kiírás összesen 6,65 
Mrd Ft-tal támogatja innovatív foglalkoztatási módszerek kipróbálását. A pályázat egyik fő célja, hogy eddig 
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az érintett célcsoportnál vagy szervezetnél még nem alkalmazott foglalkoztatási, munkaszervezési módszert 
a pályázó kipróbálja, valamint tevékenységének és eredményeinek pontos rögzítésével a szakpolitika és más 
szervezet által adaptálható modellt hozzon létre. A pályázat aktív korú, álláskereső vagy inaktív munkanél-
küliek nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedését segíti elő az innovatív foglalkoztatási programokon keresztül. A 
társadalmi csoportok munkaerő-piaci helyzetének javítása miatt kiemelten fontos a fiatal munkanélküliek, és a 
megváltozott munkaképességűek nyílt munkaerő-piacon történő foglalkoztatását biztosító, modell értékű prog-
ramok támogatása. A „zöld munkahelyek” és a munkavégzéshez szükséges digitális eszközök és kompetenciák 
fejlesztése az EU2020 Stratégia által is beazonosított, fontos kitörési pont, így e területek is támogatásra kerülnek. 
A projektek megvalósítása folyamatban van. A konstrukcióban a bevont romák száma horizontális szempont-
ként jelenik meg.

2012 júniusában jelent meg a TÁMOP 1.4.6/12 „Tranzitfoglalkoztatás az építőiparban” című pályázati felhívás 
3 Mrd Ft-os keretösszeggel. A cél hátrányos helyzetű emberek munkaerő-piaci elhelyezkedésének elősegítése 
tranzitfoglalkoztatási programokon keresztül. Szakképzetlen, illetve elavult, nem piacképes szakképzettséggel 
rendelkező hátrányos helyzetű munkanélküliek foglalkoztatással összekapcsolt szakképzése. Építőipari, épü-
letkorszerűsítéshez kapcsolódó, illetve a program céljainak megfelelő további szakmákban, foglalkoztatással 
egybekötött képzés, tranzitfoglalkoztatás útján. A munkanélküli személyek szakmához, munkához, rendszeres 
munka-jövedelemhez jutása, saját maguk, családjaik és környezetükben élők életkörülményeinek javításával, a 
nyílt munkaerő-piac és a gazdaság stabil és aktív szereplőivé válásuk segítése a foglalkoztatási program célja. A 
romák megfelelő mértékű bevonása érdekében kötelező konzorciumi partnerként a bevonni a helyi roma nem-
zetiségi önkormányzatot. A 2012. novemberi benyújtási határidőig 10 pályázat érkezett be, így 2013 áprilisában 
újabb meghirdetésre került sor a fennmaradt 2 Mrd Ft-os kerettel. A módosított kiírás az első pályázati tapasz-
talatok alapján, az ORÖ-vel folytatott konzultációk során alakult ki. A támogatási szerződések megkötése folya-
matban van.

A 2013. január és december közötti időszakban 387 069 fő vett részt egy vagy több közfoglalkoztatási prog-
ramban. Az érintett személyek közül 210 126 fő rendelkezett legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel. A belépő 
személyek közül 39 256 pályakezdő volt, akiknek a közfoglalkoztatás jelentette az első legális foglalkoztatási le-
hetőséget. 2013-ban a közfoglalkoztatásban érintett személyek közül 20 620 fő nyilatkozott úgy, hogy roma nem-
zetiségű. A nemzetiségi nyilatkozat megtétele önkéntes. A Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM) becslése 
alapján a közfoglalkoztatásba bevont romák száma 2013. december 20. napjáig a közfoglalkoztatásban érintett 
személyek számának 20%-a, azaz eléri a 77 000 főt. A 2013. évre vonatkozó adatok alapján a közfoglalkoztatásban 
résztvevők 6 hónappal a program befejezése után 10,8%-ban az elsődleges munkaerőpiacon, 26%-ban támogatott 
állásban, a másodlagos munkaerőpiacon helyezkedtek el. Összesen 36,8 százalékuknak sikerült a közfoglalkoz-
tatásból kilépve munkát találnia a közfoglalkoztatást követő 180. napig. 2013 őszén a Kormány döntött arról, 
hogy a novemberben induló téli közfoglalkoztatási programba bevont 200 000 fő közül 100 000 egyént képzésbe 
kell vonni a TÁMOP 2.1.6 keretében 2013 decembere és 2014 márciusa között. OKJ-s, betanító, az alapkompeten-
ciák fejlesztésére irányuló, valamint felzárkóztató és hatósági képzések támogathatók ennek keretében. 2013. 
december 1. és 2014. március 31. között – a Nemzetgazdasági Minisztérium Projekt-végrehajtási Főosztály 2015. 
9. heti adatai alapján – 99 571 fő került bevonásra a 2013-2014. évi téli közfoglalkoztatás képzéseibe, akik közül 22 
107 fő vallotta magát romának. A Nemzeti Munkaügyi Hivatal a programban 137 000 fő célindikátorból 10 000 fő 
roma képzésbe történő bevonását vállalta. A roma nemzetiséghez tartozásról a képzésbe bevonáskor kell nyilat-
kozni. A 2015. február 27-i adatok szerint a programba a kezdetektől összesen bevont 162 764 fő közfoglalkoztatott 
közül 36 510 fő vallotta magát romának.
 
Az új típusú, képzéssel egybekötött közfoglalkoztatás keretében az állam maga szervezi a közfoglalkoztatást, 
felelősen nyújt segítséget és biztosít lehetőséget értékteremtő, a köz számára hasznos tevékenységhez. A forrást a 
költségvetési törvények biztosítják (2013-ban és 2014-ben fenntartható módon, a költségvetési lehetőségek függ-
vényében), valamint a TÁMOP 2.1.6. konstrukció (44 017 M Ft).

A kistérségi mintaprogramok mezőgazdasági projektjeibe a települési igények alapján a 2012-2013. évben össze-
sen 19 421 fő került bevonásra.

Az országos közfoglalkoztatók általában rövid időtartamú, egy munkafázis elvégzésére betanító képzéseibe a 
program kezdetétől 9 510 fő került bevonásra a 2015. évi 9. heti adatok szerint. A 2014-ben indult 2014-2015. évi téli 
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzésbe bevontak száma 27 978 fő volt. Egyéb közfoglalkoztatáshoz kapcsoló-
dó képzésben 420 fő gyógynövénygyűjtő és termesztő képzése valósult meg. A 2013-ban indult kistérségi LHH-s 
képzésekbe –  melyek OKJ-s végzettséget biztosítottak – 5 695 fő került bevonásra. Az általános képzésekben 169 
fő vett részt.
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Lényeges, hogy a térségek számára a forrásokat az egyéb aktív foglalkoztatáspolitikai eszközökkel összehangol-
tan kell biztosítani annak érdekében, hogy az ilyen típusú fejlesztések kiegészítő jelleggel vállaljanak szerepet az 
elsődleges munkaerő-piaci integráció lehetősége mellett.

A Kormány és az ORÖ közötti Keretmegállapodásban rögzített 100 ezer munkahely biztosításában döntő szerepe 
van a Startmunka-programoknak, mint azonnali intézkedéseknek. Ugyanakkor szem előtt kell tartani, hogy a 
hosszú távú cél a roma emberek elsődleges munkaerőpiacon történő foglalkoztatása. A Közfoglalkoztatás Kö-
zéptávú Koncepciója (2012–2014) a romák bevonását kiemelten kezeli a roma népesség Startmunka-programokba 
történő bevonásán keresztül. Magyarország a 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 
LXIII. fejezet Nemzeti Foglalkoztatási Alap 8. cím „Start-munkaprogram” kiemelt előirányzat 2013. évi kiadási 
előirányzatából a 2013. évi közfoglalkoztatási programokba a BM 30 ezer roma álláskereső bevonását tervezte. A 
roma közfoglalkoztatottakat a munkaügyi központok és a helyi nemzetiségi önkormányzatok együttes döntése 
alapján választják ki. 

A kistérségi startmunka mintaprogramok a 2013. évben folytatódtak, ezáltal biztosított volt a mezőgazdasági 
képzés folytonossága. A mezőgazdasági programelemben a képzésben történő részvétel kötelező, ebből követke-
zően a foglalkoztatás is kötelező a képzés időtartama alatt. A mezőgazdasági programelemhez kapcsoltan a TÁ-
MOP 2.1.6 program keretében a résztvevők 1 éves háztáji állattartás, 1,5 éves háztáji növénytermesztés és tartósí-
tás, vagy 2 éves időtartamú háztáji növénytermesztés és állattartás ismereteket biztosító képzésben részesülnek. 
Az akkreditált képzési program alapján a képzési időtartamot heti képzési napokra bontva, ez 2 napos gyakorlati 
és 1 napos elméleti képzést jelent. A kistérségi mintaprogramok mezőgazdasági projektjeibe a települési igények 
alapján 19 418 fő került bevonásra.

2012-ben országos közfoglalkoztatási program indult, melynek keretein belül az ORÖ 2013. március végéig 360 
fő roma koordinátor alkalmazásával segítette a közfoglalkoztatásba bevonható emberek felkutatását, továbbá 
segítette az elhelyezkedettek munkában maradását. A közfoglalkoztatás keretében létrejött segítő rendszer egy 
olyan hálózat kiépítését jelentette, amely 19 megyében és Budapesten képes volt az emberek aktivizálására, prog-
ramokkal kapcsolatos tájékoztatására. Az országos közfoglalkoztatók általában rövid időtartamú, egy munkafá-
zis elvégzésére betanító képzéseibe 6 880 fő került bevonásra. 
Az ORÖ beszámolója alapján a program számszerűsíthető eredményei: kapcsolatfelvétel valósult meg 58 390 
fővel, 6 836 intézménnyel és munkáltatóval 5 634 személyt sikerült a foglalkoztatásba, közfoglalkoztatásba be-
vonni. További eredmény, hogy 2 896 – eddig nem regisztrált – személy jelent meg az ellátórendszerben. A segítő 
hálózat által megkeresett romák közül 22 166 fő adatlapon nyilatkozott arról, hogy milyen segítségre lenne szük-
sége ahhoz, hogy munkába állhasson. A programra alapozva az ORÖ javasolta egy új országos közfoglalkozta-
tási program indítását 2013. második félévében. A javaslat alapján a 2013. november 1. és 2014. április 30. közötti 
időszakra a BM támogatásával az ORÖ olyan országos közfoglalkoztatási programot indított 125 fővel, amely 
roma utógondozói hálózatot működtet.
A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat és a munkaügyi hatóság 2013. május 3-tól a foglalkoztatás elősegítéséről és a 
munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 57/A. § (2) bekezdésének k) pontja alapján nyilvántarthatja 
a nemzetiséghez való tartozásra vonatkozó adatokat. 

A kistérségi mintaprogramok mezőgazdasági projektjeibe a települési igények alapján 19 448 fő került bevonás-
ra. Az országos közfoglalkoztatók általában rövid időtartamú, egy munkafázis elvégzésére betanító képzéseibe 
9 131 fő került bevonásra. Lényeges, hogy a térségek számára a forrásokat az egyéb aktív foglalkoztatáspolitikai 
eszközökkel összehangoltan kell biztosítani annak érdekében, hogy az ilyen típusú fejlesztések kiegészítő jelleg-
gel vállaljanak szerepet az elsődleges munkaerő-piaci integráció lehetősége mellett. 

A roma nők programra vonatkozó intézkedés a 2012. június 28-án megjelent TÁMOP 5.3.1.-B-2 „Roma emberek 
képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben” című pályázattal valósul meg, 
melynek alapvető célja a társadalmi előítélettel és munkaerő-piaci diszkriminációval küzdő munkanélküli ro-
mák (elsősorban roma nők) társadalmi felzárkózásának és foglakoztatásának javítása a szociális és gyermekjóléti 
ellátórendszer intézményeiben történő foglalkoztatásuk támogatásával. 
A megvalósítás alatt lévő pályázat keretében szociális és gyermekjóléti alap-, valamint szociális és gyermekvé-
delmi szakellátást végző intézmények pályázhatnak roma emberek 12 hónapos bértámogatására. A fejlesztés ha-
tására várhatóan 750 roma nő továbbfoglalkoztatással együtt minimum 15 hónapnyi alkalmazása válik lehetővé 
mintegy 350 intézményben, és így javulnak a roma nők foglalkoztatási mutatói. A pályázat keretösszege 1,4 Mrd 
Ft. A foglalkoztatást megelőzően az érintettek képzése valósul meg a szociális és gyermekvédelmi területen. A 
projektet az ORÖ valósítja meg konzorciumban a Türr István Képző és Kutató Intézettel. 
A 2012 őszén indított projektben 984 fő (vállalás: 1000) támogatott képzése valósult meg 2013. I. negyedévétől, 
közülük eddig 579-en sikeresen elvégezték a képzést (vállalás: 750 fő). A dajka végzettséget megszerzők tényleges 
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foglalkoztatása egyelőre alacsony mértékben valósul meg, mivel a köznevelési intézmények (óvodák) részéről 
csekély az érdeklődés a végzett nők foglalkoztatására. A pályázat forrása a TÁMOP 5.3.1.B konstrukció; a B1 al-
komponens keretösszege 1,52 Mrd Ft, a B2 alkomponens keretösszege 1,4 Mrd Ft.

A kedvezőtlen munkaerő-piaci helyzetű térségekben a KKV-k munkahelyteremtő beruházásainak támogatása 
céljából az NGM 2010 óta minden évben meghirdette a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő be-
ruházásainak támogatását segítő pályázatot. A programban kiemelt hangsúlyt fordítottak a hátrányos helyzetű 
kistérségekben, településeken a vállalkozások által megvalósítandó beruházások támogatásának ösztönzésére, 
és arra, hogy az új munkahelyeken minél nagyobb számú álláskereső foglalkoztatására kerüljön sor a beruházás 
befejezését követően. 
A 2014. évi pályázat keretében miniszteri döntés alapján a 16 Mrd Ft keretösszegből 1 625 vállalkozás részesült 
támogatásban. A keretösszeg 80%-ához az ország hátrányos helyzetű négy régiójának vállalkozásai jutottak. A 
vállalkozások közel 8200 új munkahely kialakításához, és ezeken a munkahelyeken 5700 álláskereső legalább két 
év időtartamú foglalkoztatásához nyertek el támogatást. Így több mint 20 ezer fő munkahelyének megőrzéséhez 
is hozzájárultak. A pályázati kiírásnak megfelelően roma foglalkoztatás esetén az alaptámogatáson és az egyéb 
területi kiegészítő támogatáson kívül, új munkahelyenként 300 000 Ft további kiegészítő támogatás volt adható. 
Az álláskeresők köréből a roma foglalkoztatottak száma 286 fő. A támogatás alapján, a beruházás befejezése után 
legtöbb roma foglalkoztatására Baranya (45 fő), Békés (35 fő), Borsod-Abaúj-Zemplén (31 fő), Nógrád (26 fő), Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg (24 fő), Jász-Nagykun-Szolnok (23 fő) és Tolna (21 fő) megyében kerül sor.

A támogatások feltételeinek kialakításakor az alacsony iskolai végzettségűek – ezen belül különösen a nők, 
romák – foglalkoztatását és képzésükben való együttműködést vállaló vállalkozások előnyben részesítésére 
vonatkozó intézkedést szolgálja a Munkahelyvédelmi Akcióterv, melyet a munkahelyek megőrzése, a foglalkoz-
tatás bővítése érdekében a Kormány 2012. július 4-én fogadott el. A Munkahelyvédelmi Akcióterv elsődleges cél-
ja a munkahelyek megőrzése és a hátrányos helyzetben lévő munkavállalók foglalkoztatásának védelme. Ennek 
érdekében a foglalkoztatás költségeinek csökkentésén keresztül növeli hátrányos helyzetű, a kevésbé versenyké-
pes munkaerőt alkalmazó munkáltatók versenyképességét. Az akcióterv a 25 év alatti és 55 év feletti munkavál-
lalók, a pályakezdők, a tartósan munkanélküliek, a GYES/GYED-ről visszatérők és a képzettséget nem igénylő 
(egyszerű) munkakörben alkalmazottak foglalkoztatását segíti a munkáltatói teher (szociális hozzájárulási adó 
és szakképzési hozzájárulás) mérséklésével. A 2014. márciusig beérkező bevallások alapján a korábbinál jelen-
tősen több, összesen 827 000 dolgozó után érvényesítettek 146 Mrd Ft értékben adókedvezményt a munkáltatók.

A TÁMOP 2.3.6. „Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása” c. konstrukció közel 7 Mrd Ft keretösszeggel 
támogatja a fiatalok vállalkozásainak létrejöttét képzéssel, mentorálással és a jóváhagyott üzleti tervvel ren-
delkező vállalkozások induló költségeinek két lépcsős támogatásával. A pályázatban előírás a roma fiatalok be-
vonása érdekében a roma érdekvédelmi szervezettel, kiemelten az ORÖ-vel való együttműködés.

Külön terület a szociális gazdaság típusú, helyi programok támogatása. A szociális szövetkezeti és földprogra-
mok a társadalmi felzárkózás egyik legfontosabb területének tekinthetők, mely a szegregációs és foglalkoztatási 
problémák megoldását az azt sújtók aktív, munka által történő bevonásával segítik. Ezt a célt négy alintézkedés 
valósítja meg a TÁMOP 5.3.10. (3,3 Mrd Ft) keretéből. 

Az álláskeresők és inaktívak foglalkoztatását biztosító programok támogatása a szociális szövetkezetek kialakításá-
val valósul meg. A Startmunka mintaprogramok mezőgazdasági és téli és egyéb értékteremtő programelemeiben 
részvevők számára a közfoglalkoztatást követően preferált kimeneti lehetőség a szociális szövetkezet alakítása, 
mely – a szociális gazdaság részeként – továbblépést biztosíthat a közfoglalkoztatottak számára is, akik önfog-
lalkoztatóvá, szövetkezeti taggá vagy szövetkezeti alkalmazottakká válva kiléphetnek a munkaerőpiacra. Az új 
típusú szociális szövetkezeti működést segítő jogi hátteret a szociális szövetkezetekkel összefüggésben egyes tör-
vények, továbbá a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi XLI. törvény, 
valamint egyéb törvények (illetéktörvény, szociális törvény, személyi jövedelemadóról szóló törvény) módosítása 
megteremtette. A szociális szövetkezetek kezdeti működését részben megalapozzák a közfoglalkoztatás kereté-
ben beszerzett eszközök, valamint a képzéssel megszerzett elméleti és gyakorlati tudás. A szociális szövetkezet 
fejlesztése komplex megközelítést igényel: szükség van elérhető tőkére, kiszámítható támogatásokra, megfelelő 
jogi és adókörnyezetre, monitoringra, folyamatos információ nyújtására, hálózatépítésre, megfelelő képzésre, és 
a nemzetközi gyakorlat megismerésére. 

A Kormány 2009/2012. határozata alapján 2012. december 19-én a BM keretei között létrejött az új típusú szociális 
szövetkezetek működési és jogi támogatási feltételeinek kialakítását, javítását célzó – elsősorban minisztériumok 
közötti koordinációs feladatokat ellátó – Szociális Szövetkezetek Programkoordinációs Iroda. A közfoglalkoztatás bá-
zisán szociális szövetkezetté alakítható programok feltérképezése folyamatosan zajlik. 
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Az adatok szerint a közfoglalkoztatás alapjain 111 megalakult szociális szövetkezet van az országban. Megyén-
kénti megoszlásuk a következő:

Megye Szociális szövetkezet Megye Szociális szövetkezet

Bács-Kiskun 3 Komárom-Esztergom 1

Baranya 17 Nógrád 4

Borsod-Abaúj-Zemplén 15 Somogy 5

Békés 8 Szabolcs 13

Csongrád 1 Tolna 2

Hajdú-Bihar 17 Veszprém 6

Heves 8 Zala 4

Jász-Nagykun-Szolnok 7

A megalakult szociális szövetkezetek legnagyobb számban Baranya, Hajdú-Bihar, Borsod-Abaúj-Zemplén, va-
lamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében találhatók. A 2015. évi mintaprogramok tervezése során 109 település 
nyilatkozott arról, hogy a támogatás megítélése esetén szociális szövetkezetet hoz létre és a közfoglalkoztatásban 
beszerzett eszközöket a szövetkezet eredményes működésének támogatása érdekében átadja. 

A megalakult szociális szövetkezetek működésére jellemző, hogy a csak önkormányzati támogatásra támaszko-
dó szövetkezetek még nem végeznek érdemi, piaci alapokon nyugvó gazdasági tevékenységet. Azok a szociális 
szövetkezetek, amelyek a BM által is figyelemmel kísért három pályázaton (TÁMOP 2.4.3.D, Sui generis 2014., Sui 
generis 2015.) pozitív elbírálás alá estek, a tevékenységüket piaci alapokon tudják működtetni. Az előbbi három 
pályázat eredményeképpen a 111 szociális szövetkezetből 49 részesült összesen 1 438,15 M Ft támogatásban.

A 2013. évi szociális földprogram (SZOC-FP-13, a rendelkezésre álló hazai forrás 250 M Ft) célja a szociálisan hátrá-
nyos helyzetű emberek megélhetésének elősegítése, életminőségének javítása, önálló egzisztenciateremtési esé-
lyeinek növelése. A program 2013 júliusától 2014. június 30-ig tartott, a nyertes pályázatok száma 151, a felhasz-
nált költségvetési forrás 216,5 M Ft volt. A három alprojektre (A, B, C komponens) potenciálisan pályázók köre 
kibővült a szociális szövetkezetekkel, s a piacra jutást elősegítő eszköztámogatásra is igényelhettek támogatást. 
A futó programok 4340 család megélhetését segítik, és 799 a résztvevő közfoglalkoztatottak száma. A résztvevők 
közel fele roma származású, egytizedük aktív korú megváltozott munkaképességű. A célcsoport jellemző össze-
tétele: tartósan munkanélküliek, alacsony jövedelmű háztartások, sokgyermekes családok, idősek, megváltozott 
munkaképességűek, romák.
A BM közreműködik a szociális földprogram szakmai kidolgozásában és közfoglalkoztatás keretében a program 
társfinanszírozásában. A BM által vállalt támogatás fedezi a közfoglalkoztatási bért és az azt terhelő szociális 
hozzájárulási adót (50%), valamint a foglalkoztatásból eredő közvetlen költségek közül azokat, amelyekhez az 
EMMI nem nyújt támogatást (munkaruha, utazási költség).

A 2014. évi szociális földprogramban szintén három alprojekt jelent meg. A „Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó 
szociális földprogram alprojekt” (A komponens) forrása 120 M Ft, az „Eszközbeszerzési- és fejlesztési alprojekt” 
(B komponens) forrása 50 M Ft, a „Kertkultúra és kisállattartási alprojekt” (C komponens) forrása 80 M Ft volt. A 
program a 2013. évi Szociális földprogram végrehajtási tapasztalataira épített. A megvalósító szervezetek javasla-
tára a pályázat mintegy 3 hónappal korábban jelent meg a 2013. évihez képest, biztosítva a végrehajtás folytonos-
ságát. 2014-ben összesen 189 szervezet nyert támogatást.

Szociális földprogram 2014 A komponens B komponens C komponens

Nyertes szervezetek száma 39 13 137

Támogatási összeg 72 395 972 Ft 33 197 149 Ft 118 698 150 Ft

Roma szervezetek száma 9 - 23

Közfoglalkoztatott létszám 627 fő nem releváns -

2015-ben a szociális földprogram két pályázati csomaggá alakul át. A közfoglalkoztatással egybekötött szociális 
földprogramot (A komponens) az EMET, a Szociális agrárgazdasági szociális földprogramot (B, C komponens) a 
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal hirdette meg.
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A TÁMOP 2.4.3./D „Szociális gazdaság fejlesztése” című pályázatos konstrukciót a szociális gazdaság területén 
működő és induló vállalkozások, szociális szövetkezetek támogatását célozza. A szektor erősítése és növekedé-
se hosszú távon a nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatást, önfoglalkoztatást, jövedelemszerzést és így a biztosabb 
megélhetést teremti meg a munkanélküliek, a hátrányos helyzetű tagok számára. A konstrukció keretében szo-
ciális szövetkezetek nyújthatnak be pályázatot, melynek keretében fenntartható munkát és vállalkozást szervez-
nek a hátrányos helyzetű tagok számára. A konstrukció keretösszege 15 Mrd Ft. A 2013. október 2-ig beérkezett 
pályázatok esetében részleges támogatói döntés született 2013 decemberében, mely 48 pályázat végrehajtásához 
ítélt meg támogatást 1 976 M Ft értékben, a további 156 pályázó 2014 áprilisában kapta meg az értesítést további 6 
342 M Ft összegű támogatói döntésről. Ez utóbbi pályázati típus keretében 2015 tavaszán még 30 szociális szövet-
kezet került a tartaléklistákról a támogatott szervezetek közé, így további 443 M Ft-tal nőtt a program keretössze-
ge. Emellett döntés született 158 szociális szövetkezett könnyített támogatásáról, mely 2 320 M Ft-tal járul hozzá 
az önfenntartást célzó szociális szövetkezetek fejlesztéséhez.  

2013. április 11-én megjelent a TÁMOP 2.4.3. D-3-13/1 „Szociális gazdaság támogatása – Foglalkoztatási szövetkezet 
létrehozásának támogatása” címmel az NGM által megtervezett pályázat 4,995 Mrd Ft keretösszeggel a foglalkoz-
tatási szövetkezet hálózatának kialakítása, a leendő szövetkezeti tagok munkaerő-piaci felkészítésének támoga-
tására. A pályázati konstrukció célja a foglalkoztatási szövetkezet megalapításához és működésének megkez-
déséhez szükséges előfeltételek kialakítása, a szervezet-, és képesség-fejlesztés támogatása, mely lehetővé teszi 
a felkészített célcsoport számára a fenntartható társadalmi vállalkozás megalapítását, és biztosítja a létrehozott 
foglalkoztatási szövetkezethez tagként történő csatlakozást elősegítő ismeretek megszerzését. Továbbá a prog-
ram támogatja a foglalkoztatási szövetkezethez való csatlakozás és szövetkezet alapítás előkészítését. Az ORÖ 
kezdeményezésére hasonló céllal kerül létrehozásra a szociális szövetkezeti formában működő foglalkoztatási 
szövetkezet. A fejlesztési program eredménye minimum 1000 hátrányos helyzetű munkanélküli személy kép-
zése, 1800 célcsoporttag szociális gazdaság működésével összefüggő kompetenciafejlesztésben való részesítése, 
valamint legalább egy foglalkoztatási szövetkezet létrehozása. Az ORÖ által alapított foglalkoztatási szövetkezet 
2014 márciusában elindult. A projekt az ORÖ, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal és a Türr István Képző- és Kutató 
Intézet konzorciális együttműködésének keretében kerül megvalósításra.

Lakhatás 

A városfejlesztési programokra vonatkozó intézkedés egyik célterülete az ipari technológiával épült lakótele-
pek, ahol a cél elkerülni a gettósodást. A másik célterület a nagyobb kiterjedésű, városi szövetbe ágyazott, hagyo-
mányos építésű, vegyes lakosság-összetételű, leromlott városrészek, ahol a cél a további szegregációs folyamatok 
megállítása, tehát a heterogénebb, integrációra alkalmasabb környezet és társadalom kialakítása. A lakóterületek 
infrastrukturális fejlesztése mellett olyan munkaerő-piaci fejlesztéseket lehet indítani, amelyek az ezeken a terü-
leteken élő leszakadó rétegek munkahelyen történő elhelyezkedését segíthetik. A célok megvalósulását szolgáló 
Regionális Operatív Programok szociális városrehabilitációs pályázatai: 

• DAOP-5.1.1.-12, ÉAOP-5.1.1./A-12, ÉMOP-3.1.1.-12 (összesen 5 016 M Ft keretösszeg); 
• KMOP-5.1.1/B-12 kiemelt projekt felhívás (7 510 M Ft);
• KDOP-3.1.1/D2-12 kiemelt projekt felhívás (keretösszege 4 620 M Ft); 
• DDOP-4.1.2/B-12 (360 M Ft), ÉAOP-5.1.1/C-12 (500 M Ft), ÉMOP-3.1.1/B-12 (500 M Ft); NYDOP-3.1.1/B2-12 ki-

emelt projekt felhívás (1 650 M Ft-os keretösszeg). 

A bírálati folyamat során összesen 37 pályázat részesült közel 26 Mrd Ft támogatásban, mely összeg az alacsony 
infrastruktúrájú városi telepek rehabilitációját, valamint az ott élők foglalkoztatási és társadalmi integrációjának 
elősegítését szolgálja. 
A „Lakhatási integrációt modellező szociális célú település-rehabilitációs kísérleti projektek megvalósítása” 
(DDOP-4.1.2/B-13) pályázati kiírás keretében az országban összesen 6 pályázat került kiválasztásra és projektfej-
lesztési szakaszba helyezésre, s így összesen 1596 M Ft értékben történt projektek benyújtása a 2014. február 28-i 
határidőre. A projektek értékelése rendben lezajlott, a támogatási szerződések megkötésre kerültek, a projektek 
tervezett befejezési határideje 2015. június 30. volt.

A komplex telep-programok forrása a TÁMOP 5.3.6. (4 680 M Ft) és a TIOP 3.2.3./A ( 1 940 M Ft) konstrukciók. A 
„Komplex telep-programok” (TÁMOP 5.3.6.) keretében megvalósuló 55 érvényes szerződéssel rendelkező projekt 
a hátrányok felszámolása, enyhítése érdekében szociális, közösség-fejlesztési, oktatási, egészségügyi, képzési és 
foglalkoztatási elemeket tartalmaz. Az egyéni és a közösségi fejlesztéseken keresztül a településrészen élő tel-
jes lakosság bevonásra kerül. A konstrukció keretében 2012-ben az első körben 22 pályázó kapott támogatást; a 
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második körre összesen 62 pályázat érkezett be, ezek közül – a forrás keretének emelése után – még 33 pályázat 
került támogatásra. Az 55 pályázat mindösszesen közel 8,04 Mrd Ft támogatásban részesült. A projektek végre-
hajtása folyamatos.

A TÁMOP 5.3.6 telep-program lakhatási elemének támogatására készült a TIOP 3.2.3/A. „A Lakhatási beruházá-
sok támogatása” című pályázati kiírás (forráskeret 1,94 Mrd Ft). Ezeknek a programoknak a keretében szociális 
bérlakások kialakításán, felújításán túl az egyéb lakókörnyezethez kapcsolódó beruházások (pl. park, játszótér) 
is elérhetővé válnak a településrészen élő valamennyi lakos számára. A TIOP programok várhatóan 2015. október 
31-vel fejeződnek be, és összességében több mint 100 lakást érintenek 8 településen. Ezek egyharmada új lakás 
építését, kétharmada használt lakások felújítását jelenti, és általuk közel 125 család mintegy 500 tagjának a lak-
hatási körülményei javulnak.

A programokhoz kapcsolódóan a telepszerű lakhatás kezelésére az ÁROP 1.1.19. projekt keretében elkészült a 
2014-2020-as időszakra vonatkozó, a telepszerű lakhatás kezelését megalapozó szakpolitikai stratégia tervezete, 
melynek elfogadása folyamatban van.

A hatékony antiszegregációs intézkedések közé tartozik a BM által a 2013. évben, a Baranya megyei Gilvánfa 
településen indított „Vályogvető” közfoglalkoztatási mintaprogram, ahol 8 db 42 m2 alapterületű, komfortos, 
szociális családi ház épült a település roma lakossága számára, 20 fő közfoglalkoztatásával. A Kormány döntése 
szerint a program tapasztalataira és sikereire alapozva indokolt volt a mintaprogram kiterjesztés lehetőségének 
áttekintése a cigánytelepek felszámolásával összefüggésben, melynek eredményeképp valósulhatott meg 2014. 
évben a „Vályogvető” közfoglalkoztatási mintaprogram a Kormány által támogatni kívánt országos kiterjesztés 
keretein belül.

A Gilvánfai mintaprogram, valamint az annak alapján indított országosan kiterjesztett program célja közfoglal-
koztatás keretében olcsó és természet-közeli építőanyag (vályog) felhasználásával szociális családi házak építése 
a települések roma, illetve nehéz körülmények között – úgynevezett szegregátumokban – élő lakossága szá-
mára. Ezen szegregált lakónegyedekben túlzsúfoltak az épületek, a lakás- és környezeti körülmények gyakran 
az egészségre ártalmasak, a közszolgáltatások hiányosak, vagy már megszűntek, a közmű-ellátottság alacsony 
színvonalú, különösen a csatornázottság és a vezetékes vízellátás területein. 

A 2014. május 26. és 2015. március 31. között megvalósult „Vályogvető” közfoglalkoztatási mintaprogram a Bara-
nya megyei Gilvánfa és Kisszentmárton, a Fejér megyei Enying, Sárosd, és Sárkeresztúr, a Hajdú-Bihar megyei 
Hortobágy és Komádi, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Tiszatenyő valamint a Somogy megyei Bárdudvarnok és 
Újvárfalva települést érintette. A „Vályogvető” közfoglalkoztatási mintaprogram keretében a kiválasztott telepü-
léseken préselt vályog falszerkezetű, illetve bontott téglából, összesen 51 önálló komfortos szoba-konyhás lakó-
ház épült helyi adottságoktól függően, településenként eltérő számban mindösszesen 590 745 268 Ft támogatás 
felhasználásával, 236 fő közfoglalkoztatott bevonásával.

A már megvalósult országos kiterjesztésű program során a Fejér megyei Enying és Sárosd települések az ere-
detileg tervezett 8, illetve 6 ház helyett mindkét településen 4 ház épült. Sárosd településen azonban 2, Enying 
településen 1 ház alapozása, feltöltése, vasalt aljzata, a földbe kerülő vezetékezés, összefoglalóan a fogadószint 
elkészült. A befejezetlen házak felépítése érdekében 2015. június 15-én újabb „Vályogvető” közfoglalkoztatási 
mintaprogram indult, mely során a két településen 2-2, összesen 4 ház épül 20 fő közfoglalkoztatott bevonásával, 
5,5 hónap támogatási időtartamban, 35 762 941 Ft támogatási keret felhasználásával.

A program nyújtotta közfoglalkoztatás lehetőségének kihasználása, foglalkoztatási feszültségek mérséklése, a 
helyiek számára is kézzelfogható eredmények felmutatása mellett a korábbinál kedvezőbb falukép kialakításá-
hoz járul hozzá, ezáltal növelve a foglalkoztatást és elősegítve fiatal roma családok önálló életviteli lehetőségét. 
A programok eredményeképp lehetővé válik, hogy mind több cigány család költözhet új, részben maga építette, 
környezetbarát, egészségesebb lakóházba, melyek bérbeadása az önkormányzat lakásrendeletében foglalt felté-
telrendszernek megfelelően történik. A projekt által, az ott élők mind társadalmi-szociális körülményei, mind a 
környezet infrastrukturális feltételei javuló tendenciát mutatnak – a többségi társadalomban boldogulni tudó, 
arra felkészített vagy felkészült családok a település integrált lakókörnyezetébe költözhetnek.

Bevonás, szemléletformálás, közbiztonság

Az MNTFS intézkedési terve 15, az érintettek bevonására, a társadalom szemléletformálására és a közbizton-
ság javítására szolgáló intézkedést tartalmaz, melyek az érintettek önérvényesítő képességét erősítő képzését, a 
roma kultúra támogatását, az esélyegyenlőség horizontális célként történő elterjesztését, a romák rendvédelmi 
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munkába történő bevonását, a romák elleni diszkrimináció és az ellenük elkövetett speciális bűncselekmények 
visszaszorítását, valamint az áldozatsegítést szolgálják. Az MNTFS intézkedési tervében nevesített konkrét intéz-
kedéseken kívül további intézkedések is szolgálják a célokat.

A helyi roma nemzetiségi önkormányzatok részére szervezett képzés a kormányhivatalok keretében a tárca 
szakterületének együttműködésével megvalósuló folyamatos feladat, melynek során a települési és területi ön-
kormányzatok számára előadást tartanak, illetve körlevelek formájában tájékoztatják az önkormányzatokat az 
aktuális feladatokról. Az előadás témája: Nemzetiségek képviselete 2014-ben (Nemzetiségi választások jogszabá-
lyi háttere, általános szabályai) és a nemzetiségi feladatok költségvetési támogatása. 

A roma önkormányzatokat érintő legfontosabb fejlesztések, projektek vonatkozásában az ORÖ ÁROP 2.2.15 
„Roma felzárkózás módszertani támogatása” című programjának kiemelt projekt célja, hogy az ORÖ mint er-
nyőszervezet megfelelő szakmai, módszertani, adminisztratív alapot és monitoring rendszert tudjon biztosítani 
a roma nemzetiségi önkormányzatoknak a felzárkózási programokban való sikeres részvételhez. 

A Közhasznú munkaerő-kölcsönző hálózat (a Munka Törvénykönyve szabályai szerinti munkaerő-kölcsönzés) az 
ÁROP 2.2.15 „Roma felzárkózás módszertani támogatása” című, az ORÖ által 1 Mrd Ft-ból megvalósított kiemelt 
projekt keretén belül jön létre. Cél a roma nemzetiségi önkormányzatokon keresztül a településeken élő roma 
emberek munkaerő-piaci integrációjának elősegítése. A fővárosban és 19 megyében 2-2 fővel kialakításra kerülő 
hálózat előkészületi munkálatai megkezdődtek, a képzési tematika elkészült, a kiválasztás folyamatban van. 

A Roma Oktatási Integrációs Hálózat létrehozása is az ÁROP 2.2.15 kiemelt projekt keretén belül valósul meg. Célja 
a kisgyermekkori szolgáltatások és a szakképzési intézmények szakmai-pedagógiai-módszertani támogatása, a 
közoktatási-köznevelési intézmények szakmai pedagógiai, szakpedagógiai támogatása, szolgáltatás-koordináció 
a területi, intézményi, minőségi különbségek felszámolása érdekében, valamint részvétel a Roma Oktatási Integ-
rációs Hálózat által támogatott IPR átdolgozásában. 2012-ben az ORÖ fenntartásába került 3 db közoktatási-köz-
nevelési intézmény, amelyek általános és szakiskolai képzést folytatnak. Az intézmények Jász-Nagykun-Szolnok 
és Nógrád megyében találhatók (Tiszapüspöki, Szolnok, Szirák). A hálózat létrehozásával kapcsolatos előkészü-
letek folyamatban vannak (kiválasztás, képzési tematika kialakítása).

A Közigazgatási képzési hálózat létrehozása szintén az ÁROP 2.2.15 kiemelt projekt keretén belül valósul meg. A 
projekt e modulja célul tűzi ki az önkormányzati képviselők közigazgatási ismereteinek bővítését, melynek kere-
tében szakmai képzésben és mentorálásban vesznek részt. Az ORÖ Hivatala területi pontokat hoz létre a további 
szakmai támogatás érdekében. 2012-ben a hálózat előkészületei megkezdődtek, a képzési tematika elkészült, a 
résztvevők kiválasztása folyamatban van.

A nemzetiségi önkormányzatokra vonatkozó adatbázis létrehozása is az ÁROP 2.2.15 és az ÁROP 1.1.16. (800 M 
Ft) projekt keretén belül valósult meg. Célja a Kormány-ORÖ megállapodásban előírt, illetve az azt alátámasztó 
adattípusok gyűjtése, rendszerezése, feldolgozása, publikálása, javaslatok kidolgozása a társadalmi felzárkózás-
sal összefüggő statisztikai rendszerek fejlesztésére, az ezzel összefüggő ágazati normatív támogatások és a pro-
jektalapon megvalósuló fejlesztések hatékonyságának, hatásosságának és eredményességének mérése. 

Összességében az ÁROP 2.2.15 kiemelt projektben megvalósuló tevékenységek késésben vannak, ennek oka, 
hogy a támogatói szerződést 5 hónapos csúszással kötötték meg. A projektgazda szerződésmódosítást nyújtott be 
a projekt 5 hónappal történő meghosszabbítására. 

Az „Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások 2014” és az „Egyházak közösségi célú programjainak 
és beruházásainak támogatása” programok támogatási kerete összesen 76,3 M Ft volt. A „Vallási tevékenységet 
végző szervezetek felzárkózással összefüggő tevékenysége” pályázati kiírásra érkezett egyedi kérelmek elbírálá-
sára 2014 szeptemberében került sor, amelyek közül 6 projekt megvalósítása folyamatban van.

A Multifunkcionális Nemzetiségi – Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális Központ infrastrukturális feltéte-
leinek megteremtése érdekében a 2014. évben uniós forrásból hirdettek meg pályázatot (TIOP 1.2.6). Az eredeti 
keret 1,7 Mrd Ft volt, mely két lépcsőben bővült, a beszámoló összeállításakor 2,56 Mrd Ft. A pályázat két kompo-
nens tekintetében került meghirdetésre, az A komponens területileg Dél-Baranyára, a B komponens Észak-Ma-
gyarországra vonatkozik. A cél, hogy jöjjön létre a roma és nem roma társadalom tapasztalatcseréjének, kap-
csolatteremtésének, megismerésének színvonalas, nemzetközi helyszíne. Létrejönnek a társadalmi befogadást 
és együttélést elősegítő közösségi funkció, képzéshez és oktatáshoz, valamint kutatáshoz kapcsolódó funkció, 
művészeti- és élményfunkció megvalósításához szükséges terek.
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A kulturális felzárkózási programok tekintetében fontos változás volt, hogy a Kultv. 2012. évi módosításakor a 
közgyűjtemények alapfeladatai bővítésre kerültek, a hozzáférés lehetőségeinek kiterjesztésével biztosítva a neve-
lési és oktatási intézmények tevékenységeinek hosszú távú támogatását. A 2013. szeptember 1-jén hatályba lépett 
új Nemzeti Alaptanterv a kompetenciafejlesztés területein teremtett új lehetőségeket az iskolán kívüli nem-for-
mális és informális képzés fejlesztésére. A közgyűjtemények bevonása az oktatásba olyan új ismeretszerzési le-
hetőség, amely a megszokott frontális tanítás – tanulás – számonkérés módszer helyett, az érdeklődés alapú, 
interaktív, tapasztalatra, tevékenységre épülő, problémafelvető, gyakorlatorientált módszerek alkalmazási lehe-
tőségét nyújtja. A közgyűjteményi foglalkozások során alkalmazott tanulási módszerek, illetve a diákok életkori 
sajátosságait, életkörülményeit és a tananyag kapcsolódási pontjait figyelembe vevő könyvtár- és múzeumpeda-
gógiai foglalkozási formák jó terepei a kulturális sokféleség, a másság megismerésének, segítséget jelenthetnek 
a fogyatékkal élők elfogadásában és a toleranciára nevelésben. Az integrációra nemcsak tantervi kereteken belül 
van mód, hanem délutáni foglalkozások, szakkörök, táborok, projekthetek formájában is. Ezekkel a foglalkozá-
sokkal egyrészt az egész napos iskola megvalósítása segíthető elő, másrészt a közgyűjtemények teret adhatnak a 
kulturális felzárkózási programoknak is.

A könyvtárak, a muzeális intézmények és a levéltárak számára egyaránt kiemelt feladattá vált az információköz-
vetítés az élethosszig tartó tanulás elvárás-rendszerének történő megfelelés. A közgyűjtemények hiteles, alterna-
tív oktatási helyszínen túl a digitalizáció következtében egyenlő esélyű hozzáférést biztosító, felzárkózást segítő 
virtuális tereket, valamint az új tartalommal töltődő innovatív közösségi helyeket is jelentik. Deklarált cél, hogy 
a település közigazgatási területén lévő muzeális intézmények, könyvtárak a helyi közművelődési tevékenység 
legkülönbözőbb formáinak, mint a kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének, a szabadidő kulturális célú eltölté-
sének és egyéb művelődést segítő lehetőségeknek, az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző tanfolyamok, 
életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségeknek is a színtereivé válnak. 

A kulturális terület nagyszabású fejlesztéssel szolgálja a felzárkóztatási lehetőségek kialakítását a rászoruló te-
lepüléseken az önkormányzat nyilvános könyvtári ellátási kötelezettségének és a település közigazgatási terüle-
tén lévő muzeális intézmény közművelődési tevékenységének támogatása alapján. 2013-ban minden megyében 
bevezetésre került az ötezer lakosnál kisebb népességű települések nyilvános könyvtári ellátása keretében a 
megyei könyvtár által működtetett Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer, amelynek az a célja, hogy elősegítse a 
felzárkózást a kulturális alapszolgáltatásnak tekinthető korszerű könyvtári szolgáltatások igénybevételi lehető-
ségének biztosításával. A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működtetését a központi költségvetésről szóló 
törvényben biztosított forrás felhasználása biztosítja. 

A társadalmi összetartozást szolgálja a 2012 évtől minden évben hazai forrásból az EMMI által a roma kulturális 
események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatására létrehozott pályázat. A 
pályázat a roma és nem roma kulturális és művészeti tevékenységet folytató szervezetekkel, egyéb civil szerve-
zetekkel, cigány nemzetiségi önkormányzatokkal, helyi önkormányzatokkal és más szervezetekkel megteremti 
a kultúra széleskörű bemutatásának lehetőségét. A 2012. évben meghirdetett pályázat összege 25,9 M Ft volt, a 
bíráló bizottság 91 pályázatot minősített támogatásra érdemesnek. A 2013. évre meghirdetett pályázat összege  
50 M Ft volt, az értékelő bizottság döntése értelmében, a két komponensben mindösszesen 142 pályázat részesült 
támogató döntésben. A 2014. évben ismét 50 M Ft volt a pályázható összeg, összesen 137 pályázat támogatásáról 
született döntés. A legutóbbi pályázat 2015. április 15-én jelent meg a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 
honlapján, keretösszege 50 M Ft, mely ismét hazai forrásból áll rendelkezésre.

Ami az EU-s forrásokból támogatott fejlesztéseket illeti, az „Építő közösségek” programok keretében a  
TÁMOP 3.2.3/A-B/11 kiírás teljes forrása 3 400 M Ft volt; a pályázaton a konvergencia régiókban 117 pályázat 
került támogatásra 2 928,4 M Ft értékben, amelyből az összes számlaalapú kifizetés a jelentés összeállításának 
időpontjában 2 553,24 M Ft volt. 
A TÁMOP 3.2.3/A-B/12 kiírás teljes forrása 700 M Ft volt, a pályázatok benyújtására (A és B komponens) 2013 áp-
rilisáig volt lehetőség. Az összes megítélt, leszerződött támogatás elérte az 579,26 M Ft-ot; a hatályos szerződéssel 
rendelkező projektek száma 107 db volt; az összes számlaalapú kifizetés a jelentés időpontjában: 485,21 M Ft-ot 
tett ki. A megvalósulás határideje 2015. június 30.
A nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása érdekében 
a TÁMOP 3.2.11 „Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában” konstrukció 
teljes forrása 7 872,62 M Ft volt, a pályázatokat 2013 áprilisáig lehetett benyújtani. A megítélt támogatás 7 135,7 M 
Ft, a leszerződött támogatás 7 132,49 M Ft volt; a hatályos szerződéssel rendelkező projektek száma elérte a 237 
db-ot; az összes számlaalapú kifizetés a jelentés összeállításának időpontjában 6 667,49 M Ft-ot tett ki. A pályá-
zaton 346 pályázat került támogatásra, a megvalósulás határideje 2014. december 31. volt. A hátrányos helyze-
tű kistérségekben megvalósuló pályázatokra megítélt támogatás mintegy 3,1 Mrd Ft, itt a programokba bevont 
résztvevők száma közel 75 000 fő.
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A TÁMOP-3.2.13 „Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában” pályázat 
megítélt támogatása 8 438,39 M Ft, a hatályos szerződéssel rendelkező projektek leszerződött támogatása 8 438,39 
M Ft volt; a szerződéssel rendelkező projektek száma 373 db volt, a megvalósulás határideje 2014. december 31. 
volt. Az összes számlaalapú kifizetés a jelentés összeállításának időpontjában 6 709,9 M Ft-ot tett ki.
Jelen intézkedések a 2007–2013. közötti Európai Uniós tervezési-programozási ciklus pályázati konstrukciói közé 
tartoznak, így – a vonatkozó előírások szerint – lezárásuk mindenképpen megtörténik a 2015. évben.

A helyi esélyegyenlőségi programok (forrás: ÁROP 1.1.16, 800 M Ft) szerepének megerősítése érdekében kidol-
gozásra került a helyi esélyegyenlőségi programokkal kapcsolatos részletes szabályozás – ld. az Országgyűlésről 
szóló 2012. évi LXXXVI. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esély-
egyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet, és a helyi esélyegyenlőségi programok elkészí-
tésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet. Az önkormányzatok, járási hivatalok és kor-
mányhivatalok tisztviselői körében képzések valósultak meg a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésére, 
ellenőrzésére és nyomonkövetésére a Türr István Képző és Kutató Intézet által korábban képzésben részesült 50 
mentor és mentorasszisztens munkatárs segítségével a 2014. szeptember 30-ig tartó, 1 200 M Ft-ból megvalósuló 
ÁROP 1.1.16. kiemelt pályázat keretében. A mentorhálózat segítségével eddig 3078 helyi elkészült esélyegyenlő-
ségi programot fogadott el az adott önkormányzat képviselőtestülete (4044 önkormányzati munkatárs részesült 
képzésben), tehát lényegében mindenhol elkészült a helyi esélyegyenlőségi program.

Az Ebktv. előírja, hogy 2013. július 1-től az önkormányzat az államháztartás alrendszereiből, az európai uniós 
forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó egyedi 
döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet, ha a törvény rendelke-
zéseinek megfelelő, hatályos esélyegyenlőségi programmal rendelkezik. A törvényi és kormányrendelet szintű 
változások azt a célt is szolgálták, hogy olyan, a helyi viszonyokat napi szinten ismerő települési önkormányzati 
köztisztviselők és közalkalmazottak alkossák meg a helyi esélyegyenlőségi programokat, akik a program kidol-
gozásához szükséges település-specifikus ismeretekkel rendelkeznek, továbbá a helyi közösséghez tartozásuk 
miatt közvetlenül érdekeltek színvonalas, megvalósítható és fenntartható helyi esélyegyenlőségi program létre-
hozásában.

Az ÁROP pályázat befejezése után, 2015. január 1-jét követően a Türr István Képző és Kutató Intézet a helyi esély-
egyenlőségi programokkal kapcsolatos feladatainak ellátására 24 fő határozatlan idejű munkatárssal működteti 
tovább a mentori hálózatot, melynek főbb feladatai a felülvizsgálatok, illetve a folyamatos képzések (tekintettel az 
igen jelentős fluktuációra), valamint a kapcsolódó pályázati konstrukciók megvalósításának támogatása (ÁROP-
1.A.3). A Területfejlesztési Információs Rendszer keretein belül a tervek elkészítését támogató adatlekérdező fe-
lület került kialakításra. 

A rend- és honvédelem területén számos jó gyakorlat működik. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és 
az ORÖ által 2012. decemberben aláírt együttműködési megállapodásban megfogalmazottak szerint 2013-ban a 
megyei igazgatóságok együttműködési megállapodásokat kötöttek a megyei szinten működő roma önkormány-
zatokkal, elősegítve ezzel az MNTFS-ben meghatározott feladatok végrehajtását. A szaktárca és büntetés-vég-
rehajtási szervezetek romaügyi referensei rendszeres pályaorientációs előadásokat tartanak a középiskolákban, 
illetve azokban az oktatási intézményekben, ahol a roma fiatalok aránya kiemelkedően magas. 

A Honvédelmi Minisztérium által működtetett „KatonaSuli” program a roma és hátrányos helyzetű fiatalok szá-
mára is lehetőséget biztosít. A tapasztalatok szerint egyre több középiskola (jelenleg mintegy 50-60 iskola, 2000-
2200 fiatal) csatlakozik a programhoz, melynek keretében a katonai hivatás iránt érdeklődő fiatalok érettségi 
tantárgyként választhatják és tanulhatják a katonai alapismereteket. 

2014. évben a cigány származású fiatalok rendőrré válásának elősegítése érdekében a Rendőrség által biztosított 
támogatási rendszer létrehozásáról, valamint a rendőri szervek ezzel kapcsolatos feladatairól szóló 1/2010. (OT 
1.) ORFK utasítás módosításáról szóló 18/2014. (V. 30.) ORFK utasítással módosításra került cigány származású 
fiatalok rendőrré válásának elősegítése érdekében a Rendőrség által biztosított támogatási rendszer létrehozásá-
ról, valamint a rendőri szervek ezzel kapcsolatos feladatairól szóló 1/2010. (OT 1.) ORFK utasítás. Az új normába 
beépítésre kerültek a felsőoktatási rendszer utóbbi években történt változásai (bolognai rendszer, Ba, Bsc, Ma, 
Msc. képzési formák bevezetése, a felsőoktatásban megjelent és alkalmazott kreditrendszer), a norma hatálya 
kiterjesztésre került az orvosi képzési területen tanuló fiatalokra, továbbá a levelező képzésben résztvevőkre. Az 
új utasítás 2014. május 30-tól hatályos. A 1/2010. (OT 1.) ORFK utasításban foglaltak alapján az ORFK, valamint 
a megyei rendőr-főkapitányságok 2014 júniusában pályázatot hirdettek a 2014/2015. tanévre szóló támogatás el-
nyerésére. 
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Középfokú tanulmányokat folytató roma származású fiatalok tekintetében 2014-ben az 54 fő jelentkezőből ösz-
szesen 19 fővel került sor szerződéskötésre. A pályázók mindegyike eleget tett középfokú vagy felsőfokú rendőri 
végzettséget adó intézmény szakmai feltételeinek. Az ORFK-nak a beszámoló összeállítása időpontjában egy 
fővel volt érvényes felsőfokú támogatási szerződése.

Az ORFK Humánigazgatási Szolgálat Rendészeti Szervek Kiképző Központ szervezésében a 2013. évben 4 al-
kalommal 3 napos, iskolarendszeren kívüli felnőttképzési konfliktuskezelési tanfolyam keretében került sor. A tan-
folyam célja elsősorban a rendőrség azon állományának rendészeti alapokra épülő – kommunikációs-konflik-
tuskezelési technikákkal történő – megerősítése volt, amely a mindennapi szolgálati feladatok ellátása során 
folyamatosan kapcsolatba kerül az állampolgárokkal. Ennek során a tanfolyam olyan módszereket, technikákat 
mutatott be, amelyek segítéségével az érintett résztvevő megtalálja, és kifejleszti a személyiségéhez leginkább 
illeszkedő konfliktuskezelési metodikát. A 2014. évben 12 konfliktuskezelői tréning volt, ebből négy Budapesten 
62 fővel, 5 alkalom Nyírbátorban 68 fő részvételével, és Szegeden 3 alkalom 36 fővel. 
Az ORFK szervezeti egységei, az ország nyugati és keleti megyéi, valamint a Budapesti Rendőr-főkapitányság 
Területi Kisebbségi Kapcsolattartási Munkacsoport 1-1 tagja részvételével a Hans Seidel Alapítvány finanszíro-
zásában 2014. június 25-27-én továbbképzés megtartására került sor.
Az ORFK és az Európai Roma Rendvédelmi Bajtársi Egyesület szervezésében a Norvég Civil Alap támogatása ré-
vén „Kezdeményezés a gyűlölet alapú incidensek rendészeti kezelésének, valamint megelőzésének fejlesztésére” 
elnevezésű képzés 2015 januárjától megyénként 3 fő szolgálatparancsnok részére valósul meg.

A gyűlölet-bűncselekményekkel szembeni országos szakvonal működése során az egységes szakmai színvonal 
kialakítása is cél volt. Ennek keretében a rendőrség kiemelt hangsúlyt fordított a feladatvégzésbe bevont munka-
társak képzésére. A területi szakirányítók és egyes fővárosi kerületek rendőrkapitányai számára civil szervezetek 
bevonásával tréningek kerültek megtartásra, a képzések többek között a másság megértését és elfogadását szol-
gálták. Az áldozatvédelem kérdésének fontossága, valamint a bűncselekmények megfelelő minősítése a trénin-
gek anyagának legjelentősebb részét képezi, így a kiszolgáltatott közösségek (pl. romák), valamint az áldozattá 
vált egyes személyek iránti empátia erősítése eredményesebben biztosítható. 
A társadalmi szerepvállalás részeként 2013 decemberében új szakmai – rendőr-civil egyeztető – fórum elfogad-
tatására került sor. Első lépésként a 2012. augusztusi, devecseri gárdavonulás és az ahhoz kapcsolódó büntetőel-
járások helyzete került megvizsgálásra, majd rendszeres időközönként (kéthavonta) további eseteket (pl. Konyár) 
értékeltek ki közösen. Az eszmecsere biztosíthatja, hogy a rendőrség hatékonyabban lépjen fel a helyi konfliktu-
sok megelőzése és kezelése során.

A települési önkormányzatok a nemzetiségi önkormányzatok kapcsolattartóival közösen felmérték az uzso-
ra-bűncselekmények és az ezekhez szorosan kapcsolódó büntetendő cselekmények tekintetében a bűnügyi fertő-
zöttséget; a megállapított tendenciákat folyamatosan figyelemmel kísérik. Az értékelő-elemző munka során a 
legfertőzöttebb megyék (Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar, 
illetőleg Baranya) eljáró szervei beszámoltak a nyomozások állásáról, a büntetőeljárások lefolytatását elősegítő, 
illetve akadályozó tényezőkről. Helyszíni ellenőrzések alkalmával az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi 
Főosztály Korrupció és Gazdasági Bűnözés Elleni Osztálya felvette a kapcsolatot az érintett nyomozó hatóságok 
bűnügyi és közrendvédelmi szakterületén dolgozó munkatársakkal, továbbá az illetékes ügyészségek képviselő-
ivel is. A nyomozások hatékonyságának elősegítése érdekében módszertani útmutató készült. 
A Rendőrség nyomozó hatóságai előtt uzsora-bűncselekmény, valamint uzsorás jellegű cselekményekkel össze-
függésben lévő büntetőeljárások adatai szerint – a területi nyomozó hatóságok rendszeres adatközlése alapján 
– 2014-ben uzsorakamatos kölcsönhöz köthető bűncselekmények miatt a rendőrség nyomozó hatóságai összesen 
163 nyomozást fejeztek be. A befejezett ügyek közül 49 esetben feljelentés elutasítással, 72 esetben bűncselekmény, 
illetve bizonyíték hiányában történő megszüntetéssel, 38 ügyben vádemelési javaslattal, 4 ügyben pedig egyéb 
módon (áttétel, egyesítés, átminősítés) zárult az eljárás. A folyamatban lévő, illetve a befejezett büntetőeljárások 
adatairól negyedévente jelentést küld az ORFK a belügyminiszternek. Az uzsorás jellegű bűncselekményekkel 
kapcsolatos eljárásokat gyorsítja a prostitúcióval összefüggő jogsértések és az emberkereskedelem kezelésével 
kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásáról szóló 13/2014. (V. 16.) ORFK utasítás.

A 2013. július 1-jén hatályba lépett, a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvényre, valamint az ember-
kereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről, valamint a 2002/629/
IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló 2011/36/EU irányelvre és az emberkereskedelem áldozatai azonosí-
tásának rendjéről szóló 354/2012. (XII. 13.) Korm. rendeletre tekintettel, munkacsoport keretében megkezdődött a 
jelenleg hatályos, a prostitúcióval összefüggő jogsértések és az emberkereskedelem kezelésével kapcsolatos rendőri 
feladatok végrehajtását szabályozó 46/2007. (OT 30.) számú normatív utasítás felülvizsgálata és átdolgozása.
A 2013-2016-ra vonatkozó Emberkereskedelem Elleni Nemzeti Stratégia elkészítését az ÁROP 1.1.19. pályázat 
keretében a BM 2013. május 31-i határidővel vállalta. A stratégiát a Kormány 2013. május 29-i ülésén az Ember-
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kereskedelem Elleni Küzdelemről szóló 2013-2016 közötti Nemzeti Stratégiáról szóló 1351/2013. (VI. 19.) Korm. 
határozattal elfogadta.
Az ORFK Bűnmegelőzési Osztály részt vesz „Az emberkereskedelem európai áldozatainak irányítása és segíté-
se” – RAVOT-EUR elnevezésű magyar-belga-holland projektben. A magyar kezdeményezésű projekt fő törekvése 
egy olyan nemzetközi áldozatkezelési mechanizmus kialakítása Magyarország, Belgium és Hollandia között, 
amely elősegíti mind a munka, mind a szexuális célú emberkereskedelem áldozatává vált személyek biztonságos 
visszatérését, az áldozatok irányítását, valamint a kapcsolat- és bizalomépítést az egyes országok nemzeti mecha-
nizmusai között. Az ORFK kiemelt figyelmet fordít a nyomozást végző állomány szakmai tudásának növelésére, 
szinten tartására, amelyet oktatással tesz hatékonnyá. 2013 decemberében az emberkereskedelem áldozatainak 
azonosításával kapcsolatos feladatok egységes és maradéktalan végrehajtására mentorképzést szerveztek. Az 
emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről szóló 354/2012.(XII.13.) kormányrendelet által meghatá-
rozottakat, valamint általános áldozatsegítési ismereteket 2014-ben valamennyi megyei rendőr-főkapitányság 
oktatta az érintett állomány körében. 
2014 márciusában az ORFK és a Baptista Szeretetszolgálat együttműködési megállapodást kötött. Fő célkitűzése 
az emberkereskedelem területén történő áldozattá válás megelőzése és az áldozatok mielőbbi ellátásba kerülésé-
nek segítése. 
2013-ban kétoldalú együttműködési megállapodás született a Holland Királyság Rendőrségével a két ország 
rendőrségének szorosabb együttműködése, az emberkereskedelem elleni közös, hatékony fellépés érdekében, 
amely a gyakorlatban közös nyomozásokban, legjobb gyakorlatok átvételében, személyes tapasztalatcserékben 
valósul meg.

A jogkövető magatartás segítéséhez kapcsolódó modell programok (DADA, ELLEN-SZER) rendelkezésre áll-
nak. A 2013/2014-es tanévben a DADA program keretében az ország 193 települése 342 iskolájának 1293 osztályá-
ban 33 128 gyermeket 157 rendőr oktatott. Szintén ebben a tanévben, az ELLEN-SZER programban az ország 26 
települése 43 iskolájának 152 osztályában 7 098 fiatal vett részt, akiket 27 rendőr oktatott. Azokban az iskolákban, 
ahol a létszámhiány, illetve a leterheltség miatt a programokat egészükben nem tudták végrehajtani, bűnmegelő-
zési foglalkozások keretében kaptak tájékoztatást a diákok a tantestülettől érkezett kéréseknek megfelelően. Az 
oktatók szinte mindenhol szabadidős rendezvényeken, szakmai napokon, diákvetélkedőkön és nyári táborokban 
is közvetítették a programok szellemiségét. A DADA program 2014/15. tanévi tervezett adatai: 212 település, 341 
iskola, 1203 osztályban 3105 fő gyermek, 164 fő rendőr oktató.  Az ELLEN-SZER program 2014/15. tanév tervezett 
adatai: 23 település, 42 iskola, 92 osztályban 2519 fő gyermek, 30 fő rendőr oktató.
Az ORFK Oktatásigazgatási és Kiképzési Főosztály által szervezett, felügyelt és koordinált belügyi rendészeti 
középiskolai képzés országosan 76 civil oktatási intézményben képezi a pedagógiai program részét. Az alapvető 
jogi, szociológiai, kriminológiai ismeretek sok esetben szembesítik a fiatalokat cselekedeteikkel és hozzájárulnak 
a jogkövető viselkedés kialakításához, megerősítéséhez. 

Az áldozatsegítés vonatkozásában a TÁMOP 5.6.2 „TEtt” kiemelt projekt által érintett kilenc megyében sor került 
a roma nemzetiséghez tartozó önkéntesek felvételére. Minden önkéntes hospitáláson vett részt a megyei áldo-
zatsegítő szolgálatnál. Minden régióban, valamennyi önkéntes „Interjútechnikák, esetkezelés, empátiafejlesztés 
önkéntesek és önkéntes szervezők részére” címmel képzésen vesz részt. A 14 roma nemzetiségű önkéntes közül 
9 fő vett részt a tréningen és kapott tanúsítványt a részvételről. A képzésben részesült önkéntesek a továbbiakban 
is folytatják munkájukat.
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata felvette a kapcsolatot az ORÖ-vel, majd a 
Kék-Vonal Alapítvánnyal az áldozatsegítők képzése tárgyában. Az alapítvány közreműködésével 61 fő áldozat-
segítő részvételével került sor a segítő beszélgetés eszköztárának fejlesztését szolgáló tréning megszervezésére. 
Nem kifejezetten a romákkal kapcsolatos képzés volt, ám tartalmánál és jellegénél fogva hozzájárult a stratégia 
által kitűzött cél megvalósulásához.
Az áldozatsegítésről szóló tájékoztató interneten való megjelenítés érdekében a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium Igazságügyi Szolgálata felvette a kapcsolatot valamennyi nemzetiségi önkormányzattal, akiknek 
az együttműködésével sor került az Áldozatsegítő Szolgálat munkájával kapcsolatos tájékoztató anyag lefordítá-
sára. Az anyag közzétételre került a KIH honlapján. 

 (Folytatjuk)

Látogasson el honlapunkra: www.nemzetisegek.hu
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A BARÁTSÁG következő száma 2016. december 15-én jelenik meg.

FELHÍVÁS
Kérjük előfizetőinket, hogy a BARÁTSÁG novemberi és decemberi számában keressék a borítékot, mely a 2017. évi 
előfizetési számlát tartalmazza! Köszönjük!

In unserer Novemberausgabe gedenken wir des vor 70 Jahren verstorbenen Akademikers, Antal Hodinka, 
sein Werk wurde im Amt des Ombudsmannes mit Vorträgen und einer Ausstellung geehrt. In Mezőberény 
wurde das Gemeinschaftshaus der Ungarnlaendischen Slowaken feierlich eröffnet. Zwei Beiträge veröffent-
lichen wir aus dem siebenbürgischen Ort Székelyzsombor und wir stellen weitere Familien in Ödenburg 
vor. In den letzten Jahren wuchs in Geresdlak im Komitat Branau eine Gemeinschaft mit mehreren Natio-
nalitäten heran, neben den einheimischen Deutschen und Ungarn siedelten sich in der Gemeinde Finnen 
an. Heute ist der Ort dreisprachig und die Gemeinschaften lernen voneinander nicht nur die Bräuche und 
Sprache kennen, sondern übernehmen dieses materielle und gesitige Erbe. Das Leben dieser neuen Gemein-
schaft stellen wir in einem Artikel vor. Anlässlich des 60. Jahrestages der ungarischen Revolution und des 
Freiheitskampfes 1956 veröffentlichen wir unter dem Titel Chronik von Kesztölc das Drehbuch des Doku-
mentarfilmes von János Fuzik. Das Wochenblatt der ungarländischen Kroaten, Hrvatski glasnik, erscheint 
seit 25 Jahren, auch wir gratulieren recht herzlich zum Jubiläum. Das Bulgarische Kulturforum schrieb auch 
dieses Jahr seinen traditionellen Fotowettbewerb „Begegnungen mit Bulgarien 2016” betitelt aus. Die nächs-
te Nummer von Barátság/Freundschaft erscheint am 15. Dezember 2016. 

In our November issue we remember Antal Hodinka, the Ruthenian academic, who died 70 years ago and 
who was praised in the Office of Ombudsman with lectures and an exhibition. We are publishing two inter-
esting writing that introduce the town of Székelyzsombor in Transylvania and families in Sopron. A multi-
national community was formed in Geresdlak in Baranya county in the last couple of years, namely Finns 
settled with the indigenous Germans and Hungarians. The village is now trilingual the its communities not 
only know each other but use each others ‘customs, tools and learn each others’ language. We introduce this 
new form of community life in an article. On the 60. anniversary of the revolution of 1956 we publish the 
script for  János Fuzik’s documentary titled The Chronicle of Kesztölc. Hrvatski glasnik, the weekly newspa-
per of the Croatians living in Hungary celebrated its 25th jubilee and we are greeting them. The Bulgarian 
Cultural Forum announced its traditional photo contest this year too, titled „Meetings with Bulgaria 2016” . 
The next edition of Barátság will appear on the 15th of December, 2016.. 

Inhalt „Barátság”/„Freundschaft”
Jahrgang 23. Heft 5.

Contents “Barátság”/“Friendship”
Vol. 23. No. 5.

Lapzárta: 2016. október 31.



A Bolgár Kulturális Fórum és az Újbuda Bolgár Önkormányzata 

IX. FOTÓPÁLYÁZATOT hirdet 
„TALÁLKOZÁSOK BULGÁRIÁVAL 2016” címmel

BULGÁRIAI LÁTOGATÁSA SORÁN MILYEN BENYOMÁSOK ÉRTÉK?

HOGYAN ÖRÖKÍTETTE MEG ÉRDEKLŐDÉSÉNEK TÁRGYÁT FÉNYKÉPEZŐGÉPE SEGÍTSÉGÉVEL?

SZERETNÉ MINÉL NAGYOBB KÖZÖNSÉGGEL MEGOSZTANI BULGÁRIAI ÉLMÉNYEIRŐL KÉSZÜLT FÉNYKÉPEIT?

A pályázat feltételei:

• A pályázaton kizárólag amatőr fotósok vehetnek részt saját maguk által készített fényképekkel.

• Digitális fotók fogadhatók el, a legkisebb méret legalább 5 megapixel lehet.

• A fényképek keletkezésük tekintetében nem készülhettek korábban, mint 2011. január 1.

• A fotók kategóriái:
1. Hagyományok Bulgáriából
2. Színek Bulgáriából 
3. Hangulatok Bulgáriából 
4. Szent helyek Bulgáriából
5. Tájképek Bulgáriából

• Kategóriánként egy pályázó maximum 5 képpel vehet részt a pályázaton. 

• A pályázati anyagok elbírálásának anonimitása garantált. 

• A „Találkozások Bulgáriával” c. fotópályázat előző kiadásain már egyszer résztvevő fotók nem szerepelhetnek 
ezen a pályázaton.

• A pályázók munkáik átadásával automatikusan elfogadják a pályázat feltételeit, valamint beleegyeznek abba, 
hogy a szervezők díjtalanul felhasználhassák és publikálhassák a pályaműveket.

• A zsűri által legjobbnak ítélt fényképek fotókiállításon lesznek bemutatva Budapesten а B44 Bolgár Galériában. A 
fotókiállításon sor kerül a pályázati eredmények kihirdetésére és az öt kategória helyezettjei díjainak kiosztására.

Formátum és technikai követelmények:

• Digitális fényképek: fájl típusa – JPEG, a legkisebb méret – legalább 5 megapixel lehet.

• Manipulált fényképeket nem fogadunk el. Manipulált fényképnek tekintjük:
– Elemek hozzáadása vagy elhagyása a fényképen.
– A fénykép egyes elemeinek erőteljes kiszínezése.
– Digitális effektusok vagy szűrők használata a fényképek átdolgozásánál.

• Az elektronikus úton beadott fotó fájloknál a fájlnévben csak a fényképcímnek és az adott kategóriacímnek kell 
szerepelnie. A pályázó elérhetőségeit (név, e-mail, cím, tel. szám) külön kérjük feltüntetni a levélben.

A pályázaton való részvétel ingyenes. 

Beküldési határidő: 2016. december 18.

A digitális fényképeket elektronikusan küldheti el a Bolgár Kulturális Fórum e-mail címére: bolgarforum@mail.bg
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