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B E K E P Á L 

T E L E P Ü L É S ÉS IFJÚSÁGA E U R Ó P Á B A N 
A „Település és ifjúsága" konferenciasorozat nemzetközi szemináriuma 

Budapest, 2003. december 3-7. 

Ami itt összejött, az valahol Rive-de-Gier fölött a hegyekben 
kezdődött a '80-as évek első harmadában. Itt és ekkor hallottam 
előszóra települési gyermek- és ifjúsági önkormányzatokról; itt 
és először ekkor próbáltam megfejteid a kezembe adott 13 ans et 
déjá citoyen című könyvecskét. Innen ered tehát, hogy amikor egy 
évtized múltán már lehetett, egy mikrobusznyi érdeklődő kollegával 
Elzászban és Normandiában utána is jártunk a könyvből megsej
tett tüneménynek. Meggyőződve nagyszerííségéről, még odakünn 
létrehoztuk a települési gyermekönkormányzatok megalakítását 
Magyarországon szorgalmazó egyesületet. Aztán a megszervezett, 
a már itt/ion is működőgyermekönkovmáivyzatok hazai szövetségé
nek megalakításában bábáskodtunk. Ezeknek a szervezetek orszá
gos találkozóin vált nyilvánvalóvá, hogy helyben mindegyikük min
denütt jobbára magára Ixagyottan működik. Hogy ez ne így kgyen 
(s mert egy fécampi ifjúságsegítőtől megtudtuk, hogy ilyen álláshely 
egyáltalán létezik), települési ifjúsági referenseker kezdtünk 
szorgalmazni. Időközben a megjelent és sokasodott ifjúságj referen
sek is megszervezték a maguk országos egyesületét. Amikor nyil
vánvalóvá vált, hogy a gyermekönkoimányzat mellett az egyetlen 
helyi ifjúsági referenssel sem lehet úrrá lenni a tehpülésenként szer
teágazó ifjúságfejlesztési feladatokon, az erők és a próbálkozások 
egyesítése végett azon önkormányzatokat, akik több mindent akar
tak tenni fiataljaikért, újabb közös egyesületbe szerveztük. Ez a 
szervezet lett idővel tagja egy belga-francia alapítású európai ifjúsá
gi kapcsolatfejlesztő szervezetnek, amelyik a Magyar Műveló'dési 
Intézettel íiaröltve, a Gyermek, Ifjúsági és Sportminisztérium 
valamint az Európai Unió finanszírozásából közösen megrendezte 
a címben emlegetett szemináriumot. 

Egyszer még az utódok okulásául meg kell majd írni azt a szer
vezetfejlesztést eredményező szakmai kényszerpályát1, amit je
len emlékeztető összeállítója a Magyar Művelődési Intézetben dol
gozva átélt és megvalósított a Települési Gyermekönkormány-
zarokat Segítők Egyesülete (TGYSE, 1992), a Gyermek és If
júsági Önkormányzati Társaság (GYIÖT, 1995), Az Ifjúságért 
Önkormányzati Szövetség (IFÖSZ, 1998), az Ifjúsági Referen
sek Országos Egyesülete (2001), a C O N T A C T 2103 európai 
kapcsolatfejlesztő egyesület (IFÖSZ tagság 2001) sorrendben. 
ide most csak annyi tartozik, Iwgy mindezekkel foglalkozva-dolgoz-
va-beszélgetve hosszú évek óta fogalmazódott az az igény, ami ezzel 
a szemináriummal megvalósult. 

Elkezdődött! Folytatódott? 

Előkészítés 
Éveken át történt folyamatos nógatásunkra pályázta meg 

tehár a C O N T A C T 2103 az Európai Uniónál a saját szerve
zetébe és látókörébe tartozó, különféle országokban működő 
ifjúságsegítő egyesületek aktív szakemberei budapesti útját, és 
a részvételükkel tartott nemzetközi szeminárium részbeni finan
szírozását. Alapvető szándékunk az volt, hogy kellő murríció-

1 Részletesebben és alaposabban, mint ahogy azt Beke Pál Méltóság
kereső c. szakmatörténetének (Bp. 2001, epl kiadó, 416 old.) 170-247. 
oldalain összefoglalta. 

val, széles példatárral lássuk el a hazai ifjúságsegítőket, a tele
püléseken ifjúsági fejlesztőmunkában érdekelt kollegáinkat. 
Nem csoda tehát, hogy eredetileg úgy tervezrük ittlétüket, hogy 
az ideutazók fővárosi találkozását és a számukra irt szervezett 
országos és általános tájékoztatást követően 3-4 fős csoportok
ban regionális előadásokra, szakmai találkozókra utaztatjuk 
őket. A szerényebb költségekre és az egyszerűbb szervezésre tö
rekedve ezt aztán az októberi előkészítés során elvetettük an
nál is inkább, mert addigra nyilvánvalóvá vált előttünk, hogy 
a különféle projektekről szóló meséker (értsd: szabatos előadá
sokat) hallva azok még nem feltétlenül ismétlődnek majd meg 
a tőlük eltérő hazai környezetben. Elhatároztuk tehát, hogy bár 
megtartjuk a külföldről érkezetteknek a hazai, a hazaiaknak a 
külföldi állapotokról való általános tájékozódás lehetőségét, a 
hangsúlyt a kapcsolatépítésre, az együttműködésekre, a különböző 
projektekben történő közös munkára helyezzük, több okból is. 
Egyrészt, mert hiába hallanánk kiváló minta-projekteket a 
hozzánk érkező jeles előadóktól, ha azok az itthoni, a tőlük el
térő hagyományú és kondíciójú környezetben nem úgy hono
síthatok, mint gondolná(n)k; ezeket a legjobb a helyszínen 
meglátogatva megtekinteni és a résztvevőket, valamennyi 
odavalósi körülményt megismerve még odakünn mérlegelni 
itthoni megvalósíthatóságukat. Másrészt, mert ha megvalósult 
projektek egyszerű előadássorozata lenne a szeminárium, annak 
olyan olvasata lenne, mintha itthon semmi sem történne e 
témában, és ez persze nem igaz. Érthető ugyan, ha mi magunk 
türelmedének vagyunk teljesítményeink szükségesnek tartott 
hatásfokával és azoknak a szükségeshez képest csekélyebb szá
mával, de hát miképpen is juthattunk volna többre sajátos kö
rülményeink és a félszáz éves leépírettség után? Harmadrészt, 
mert meggyőződésünk, hogy bár az ifjúságsegítés témájában 
(sem) vagyunk cselekvésképtelenek, van mit elsajátítani a 
boldogabb sorsú országok gyakorlatából például a pályázatírás, 
az együttműködés, a szervezés-bonyolítás dolgában. Negyed
részt, mert éppen a közös projektek megvalósítása ad alkalmat a 
közösen felvállalt munka során a másféle gyakorlatok megismerésé
re, mások gondolkodásmódjának, szakmai megközelítésének, prob
lémamegoldásának tanulmányozására, és ezt követően annak 
megtanulására vagy elutasítására. Az egyszerű deklarációnál ez 
az együttműködésben realizálódó tanulást folyamat több hoza
dékkal jár. Mindezen megfontolások alapján terveztük szemi
náriumunk programját olyanra, amiképp az megvalósult. 

Tudtuk, hogy kell plenáris ülést tartanunk, de tudtuk azt 
is, hogy annak hosszát nem vihetjük túlzásba, hiszen azokon 
egy idő után lanyhul a figyelem. Nem lehetséges tehát, hogy 
mindegyik napon valamennyien együtt legyünk, szét kell szed
jük a társaságot szekciókra. Ehhez persze meg kellett fogalmaz
zuk azok kérdésköreit, hiszen mi más alapján vándorolnak, 
minek alapján választják ki majd azokat külföldi és hazai ven
dégeink? S ha már Magyarországon rendezzük ezt a találkozót, 
vajon nem kellene éppen saját aktuális kérdéseink köré keríteni 
válaszadóként a többieket? Ebből egyenesen következett, hogy 
az előkészítés során ránk bízatott mindezek megfogalmazása. 

1 



A szekcióülések során megválaszolandó kérdések 
/. szekció: az ifjiisági munka finanszírozása 
1.1 A helybéli ifjúsági munkát alapvetően és elsősorban ki 

finanszírozza, kinek kell(ene) finanszíroznia: a településnek? a 
megyének? a régiónak? a központi államnak? - a az utóbbi eseté
ben ez a támogatás normatív legyen, tehát létszámarányosan 
mindenki után minden fiatal után járjon a település önkor
mányzatának, avagy szakmai és/vagy cselekvési feltételekhez 
kötött legyen inkább, s ez esetben a cselekvő szervezetek kap
ják? 

1.2 A különféle, az ifjúságfejlesztést szolgáló kezdeménye
zések, folyamatok és akciók támogatására való pénzeket kik 
kapják? 

- a települési önkormányzatok, hogy aztán ők osszák a hely
ben cselekvőknek tovább? 

- a bármilyen értéket közösen elállító, cselekvő fiataloknak kell 
közvetlenül eljuttatni minden áttétel mellőzésével? 

- csak az egyesületbe szervezett fiatalok közös cselekvéseit, te
hát az egyesületeket kell(ene) támogatni? 

- a Magyarországon még csekély mértékben létező egyesü 
leti fenntartású ifjiisági és művelődési Ivízak (művelődésiotthon-
egyesületek, mint Franciaországban az MJC-k) kapják a támo
gatást azért, mert falaik között történik, s különösen, hogy fa
laik között történjék a fiatalok aktivizálása.7 

1.3 Lehet-e úgy, mint Magyarországon pusztán pályázatok
ból, projektfinanszírozással ifjúsági művelődési folyamatokat 
fenntartani és hosszú távon működtetni? Miként van ez a kü
lönféle országokban? 

1.4 Az egyes országokban milyen arányú pénzt fordítanak a 
helyi ifjúsági élet működésének támogatására? 

1.5 Jellemző-e az, hogy van egy helyi ifjúsági pénzalap, s 
ha igen, akkor az abból való helyi részesülést melyik ország 
hogyan szervezte meg? Fiatalokból, az egyesületek képviselői
ből avagy hivatalosságokból áll-e az a testület, amelyik a pénzt 
helyben kiosztja, pályáztatja? S egyáltalán: miként kerül a tá
mogatás a cselekvő fiatalokhoz, a fiatalok csoportjaihoz és 
miként kell elszámolniuk azzal? 

2. szekció: egyesületi élet 
2.1 A helybéli fiatalokat aktivizáló helyi egyesületi életformái

nak és tartalmaincdi a lehető legteljesebb gyűjteményét kellene 
összeállítani a szekció során, vagyis: ki mit csinál, milyen fo
lyamatokban vesz részt, illetőleg miben segít felnőttként, nép
művelőként, hivatalnokként, szakemberként? Szerencsés len
ne, ha összeírásra kerülne, hogy a szekció résztvevői milyenfé
le, a fiatalokat aktivizáló vagy aktivizáltságukat segítő egyesü
leteket ismernek, miről tudnak? 

2.2 Milyen kistáji, megyei, regionális vagy országos ifjiisági 
vagy ifjúságsegítő egyesületekben aktivizáltak a szekció résztve
vői, s azoknak mi a feladata, hivatása, funkciója? Néhány per
ces rövid beszámolóra lenne szükség, s talán az sem lenne ha
szontalan, ha a résztvevők összegyűjtenék az ismereteik szerin
ti egyesületeket tevékenységfajták szerint. 

2.3 Figyelmesnek kellene lenni arra, hogy a felsorolásra 
kerülő egyesületekben 

- hányan vannak mindösszesen, akiket a szándékolt cse
lekvés elér, akiket aktivizál? 

- hányan vannak azok, akik az egyesület deklarált céljaiért 
önkéntes munkát végeznek? 

- hányan vannak a fizetett alkalmazottak? 

- milyen hatókörű a felvállalt cselekvés - csak egy utcányi, 
netán csak szomszédság, az egész település avagy egy városrész, 
esetleg egy egész város, térség, régió? 

2.4 Érdekes lenne tudnunk, hogy az elhangzó, a szekció 
résztvevői által bemutatásra kerülő egyesület (ha az korosztály
hoz kötött) mennyire az adott igényre alakult, tehát a résztve
vők hozták-e létre, avagy „belenőnek" és „kincínek" abból, 
miközben a szándék és a szerveződés stabil marad? Mennyire 
variábilis vagy éppen állandó és stabil tehát a település ifjúsá
gi egyesületeinek száma, tevékenységi köre? 

3. szekció: a fiatalok helye és részvétele 
3.1 A szekció résztvevői a fiatalok helyi társadalomban való 

részvételének milyen formáit ismerik? Melyek azok, amelyek
ben maguk is sikerrel részt vesznek? Milyen más formákról, 
megoldásokról, működei példákról hallottak? Mennyire ered
ményesek ezek az általuk próbált, ismert vagy hallott formák a 
helyi társadalom befolyásolásában és irányításában? Vannak-e 
kutatási eredményeik arról, hogy az ekképp akár éveken át ak
tivizált fiatalok ifjú felnőtt/felnőtt korukban miképp és meny
nyire vesznek részt közéleti folyamatokban? 

3.2 Egyáltalán: lehetséges-e a fiatalok helyi ügyekben való 
részvételéről beszélnünk, azt szorgalmaznunk? Lehet-e erről 
beszélnünk; tehát a különféle helyi (kistáji, megyei, regionális 
vagy országos) ügyeket intéző felnőttek ezt megengedik-e, tehát 
hozzáférhetnek-e a fiatalok az őket is érintő helyi, kistáji, me
gyei, regionális vagy éppen országos ügyekhez? Komolyan ve
szik-e ezeken a színtereken a fiatalokat, esetleg számítanak-e 
véleményükre, cselekvő részvételükre? És vajon a fiatalok ma
guk részt akarnak-e, részt vesznek-e a számukra lehetővé, le
hetségessé, nyitottá tett folyamatokban? Fölöttébb érdekes 
lenne a szekció résztvevőinek ebbéli személyes tapasztalatait 
és véleményét összegeznünk, esetleg egy erre vonatkozó ajánlást 
is megfogalmazhatnának a magyar kormányzat és az önkorrivírn-
zatok számára. 

4. szekció: ifjúsági attimáció 
4.1 Szükséges-e az ifjúság cselekvéseit, egyesületi életét, 

társadalmi részvételét segítő ifjúsági animációs (ifjúságsegítő) 
munka? Ónálló professziónak mondható-e az a szakmai cselek
vés, ami a fiatalok aktivizálására irányul? Országonként hogyan 
módosul az erről való gondolkodás? 

4.2 Milyen szakmai jellemzői vannak az ifjúsági animációs 
(ifjúságsegítő) munkának? Érdekes lenne, ha a szekció részt
vevői erre saját gyakorlatukból mondanának példákat. Ehhez 
tartozó alkérdés: vajon van-e speciális ifjúsági animátori (ifjú
ságsegítői) képzés a szekció résztvevői által képviselt országok
ban? Nyilvános-e tananyaga, vagyis: miként lehetne azokat 
megismernünk? 

4.3 Milyen viszonyban legyen a helybéli ifjúságsegítő a te
lepülés önkormányzatával, a település ifjúságot foglalkoztató 
intézményeivel (iskolák, művelődési házak, könyvtár, múze
um, sportlétesítmény, sportegyesület, szabadidő-központ stb.) 
illetőleg az ifjúság valamint a helybéli ifjúság aktivizálását hi
vatott egyesületeivel? Ebben mi a hasonlóság ill. a különbség 
a szekció résztvevői által képviselt országok gyakorlatában? 

4.4 Kinek az alkalmazottja legyen a helybéli ifjúságsegítő? 
Milyen példákat tudnak mondani erre a szekció résztvevői? 
Tapasztalatuk alapján melyiket ajánlják magyarországi hono
sításra, megvalósításra? 
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4.5 Milyen a hivatásos ifjúsági animátor (az ifjúságsegítő) 
és az önkéntes ifjúsági munkás viszonya; erről szólván kinek 
milyen tapasztalata és ajánlása van? 

Kérdéseink fogalmazásakor természetesen világos volt, 
hogy nem kaphatunk olyan, mindenre kiterjedő és részletes 
választ, mint amire egyébként szükségünk lenne a hazai tennivalók 
átgondolása (és a bármiféle gyakorlat módosítása) végett. Nem 
azért, mert nem állnának ebben rendelkezésre vendégeink, 
hanem mert a kölcsönösen rendelkezésre álló idő rövid mind
ezek árnyalt, és több országot is érintő megválaszolására. Se
baj. Ha annyit elérünk, hogy kérdéseink finomíthatok, vagy 
hogy néhányukra az eljövendő közös projektek során ki-ki vá
laszt kap, nem volt felesleges mindezt összeszednünk, lajst
romba gyűjtenünk. 

Az előkészítést végzők 
Az előkészítő munkában a C O N T A C T 2103 európai kap

csolatfejlesztő egyesület részéről a szervezet ügyvezető titkára, 
a belga/vallon PhiUppe Helson, és a szervezet elnöksége által az 
előkészítési feladatokkal megbízott olasz Roberto Donáti; ma
gyar részről a C O N T A C T 2103 tagszervezete, az Ifjúságért 
Önkormányzati Szövetség (IFÖSZ) ügyvezető titkára Vattay 
Dénes, valamint a társrendező Magyar Művelődési Intézet 
nemzetközi referense, Szöllősi Eszter és e sorok írója vett részt. 
A szeminárium előkészítését jelentő két októberi nap során 
nemcsak a finanszírozás részleteit, a szeminárium pontos me
netrendjét tisztáztuk, hanem elosztottuk a további feladatokat 
az előzetes fordítási kötelezettségektől az érkezés és az elutazás 
tisztázásán túl a kitűzőkön szereplő emblémák részletkérdéséig. 
Rögzítettük, hogy az Európai Uniós pályázatból a külföldiek 
útiköltségét, valamint a tolmácsgép bérleti díját fizetjük, a 
G Y I S M támogatásából alapvetően a szeminárium helyszínéül 
szolgáló Magyar Kultúra Alapítvány termeinek bérleti díját, a 
szállás és az étkezés költségeit fedezzük, s az MMI néhány ki
sebb kiadás (például a tolmácsok költségének fizetése) mellett 
leginkább szakmai infrastruktúrájával járul hozzá a rendezvény 
sikeréhez. 

A szeminárium résztvevői 
Magyar részről elsősorban az IFÖSZ tag-településeiről, a 

regionális ifjúsági struktúráktól, a GYISM „Kell egy hely" pá
lyázatán díjazott művelődésiotthon-egyesületektől hívtunk 
résztvevőket. A szeminárium külföldi résztvevőit a brüsszeli 
C O N T A C T 2103 iroda választotta ki. A még az ősz folyamán 
kelt felhívásukra a budapesti együttléten így körülbelül 50 ma
gyar és 28 külföldi kolléga vett részt. Valamennyiük elérhe
tőségét éppen a további kapcsolatfelvétel érdekében közöljük: 
B1NI Serge (Fédération des Maisons de Jeunes en Belgique 
francophone, Place St-Christophe 8, 4000 LIEGE, Tel: 04 223 
64 16, Fax: 04 223 70 60, E-Mail: fmj@skynet.be), 
H E L S O N PhíHppe (CONTACT-2103, Rue Montserrat 58, 
1000 Bruxelles, Mobile:+32 477 347756, Tel:+32 2 5384019, 
Fax: +32 2 5349947, E-Mail: contact@contact-2103.org, Site: 
http://www.contact-2103.org), P A U W E L S Jacques (Président 
CONTACT-2103, 2 avenue de Banneway, 4141 SPR1MONT, 
Mobile: 0497 719 653, E-Mail: ia.pauwels@skynet.be), 
I V A N O V Georgi (Youth Union Podkrepa, A . Kanchev str. 
2, Bulgária, 1000 Sofia, Mobile: +359 888 975 460, Tel: +359 
2 980 28 45, Fax: +359 2 988 16 23, E-Mail:georgiivanov@-

podkrepa.org), H E R M A N N Jürgen (Bundesarbeitsgemein-
schaft evang. Jugendsozialarbeit, Wagenburgstr. 26., D 70184, 
Stuttgart, Pro Tel: +49 711 16489 23, Fax: +49 711 16489 21, 
E-Mail: hermann@bagejsa.de, Site: www.bagejsa.de), • 
V O L L M E R Thomas ( B A G EJSA, Wagenburgstr. 26-28, 
70184, Stuttgart, Tel: 0711-16489-0 ext 14, Fax: 0711 16489-
21, E-Mail: vollmer@bagejsa.de), B R U U S Kadi (Haridus-ja 
noorsoonőunik, Viimsi Vallavalitsus, Nelgi tee 1, Észtország, 
74001 Haabneeme, Mobile: 372 56 462 962, Pro Tel: +372 
6066824, Fax: +372 6066800, E-Mail: kadi@viimsivv.ee), 
A L B A Y O A N N (Maison des Jeunes de Toury, 5 rue Arthur 
Lambert, Franciaország, 28 310 Toury, Mobile: 06 76 67 49 
41, Tel: 02 37 90 59 84, Fax: 02 37 90 58 61, E-Mail: 
frmjc.toury@wanadoo.fr), C L O U E T Pierre (Confédération 
des MJC de Francé, 168 bis Rue Cardinet, Franciország, 
75017 Paris, Mobile: 06 73 47 72 73, Tel: 01 44 85 29 61, 
Fax: 01 42 29 01 44, E-Mail: pclouet@mjc-cmjcf.asso.fr Site: 
http://www.mjc-cmjcf.asso.fr), G O N Z A L E Z Georges (MJC 
en Rhones Alpes, 10 Place de l'Europe, Franciaország, 69006 
Lyon, Mobile: 06 79 82 24 17, E-Mail: les-mjc-en-rhone-
alpes@wanadoo.fr), S C H N E I D E R Raymond (FDMJC du Bas 
Rhin, 52 rue Principale, Franciaország, 67330 Ernolsheim lés 
Saveme, Mobile: 06 76 42 48 91, Fax: 03 88 70 35 50), 
SOHIER Jean-Pierre ( A D L P A C A , Résidence Auberge 
Neuve 8, Franciaország, 13124 Puffin, Mobile: +336 19 14 09 
02, Tel: +334 42 82 87 82, Fax: +334 42 82 70 03, E-Mail: 
adl-mjcpaca@wanadoo.fr), T A N C R A Y Reynald (Réseau des 
Maisons des Jeunes et de la Culture Normandes, 42, rue des 
Chuquettes, Franciaország 76190 Yvetot, Mobile: 06 70 10 58 
39, Tel: 02 35 56 95 42, Fax: 02 35 56 85 02, E-Mail: 
rnmjc.yvetot@wanadoo.fr), V I N C I Marie-Christíne 
(Animation et développement local (ADL), 27 Parc Club, 
Av. Olivier Perroy- BP 21, Franciaország 13106 Rousset, 
Mobile: 06 85 75 79 23, Fax: 04 42 31 58 46, E-Mail: adl-
mjcpaca@wanadoo.fr), P S O R A S Dimitris ( H 1 E N E T / T E S , 
42 Christomou Smirnis str., Neon Faliro, Görögország 185 47 
Pireaus, Mobile: 30 6944 799 898, Tel: 30 210 4822020, Fax: 
0030 210 4839839, E-Mail: psoras@chios.com Site: 
http://www.chios.com), PSORAS Markos (H1ENET, 42 
Christomou Smirnis str., Neon Faliro, Görögország 185 47 
Pireaus, Tel: 30 210 4822020, Fax: 0030 210 4839839, E-
Mail: info@hienet.com), T E S O R I E R O Davide ( H I E N E T / 
TES, 42 Chrisostomou Smirnis Str, Görögország 18547 Neo 
Faliro, Piraeus, Tel:00321 483 983 9, Fax: 00321 483 983 9, 
E-Mail: info@hienet.com), D O N Á T I Roberto (ENAIP 
L U C C A / Toscana, Piazza S. Agostino n. 6, Olaszország 
55100 Lucca, Mobile: +393351378425, Tel: 0583-43581, Fax: 
583-490983, E-Mail: enaipprogettiadolescenti@enaip.lucca.it 
Site: http.7/www.aefp.net/enaip/lucca.html), F A R N O C C H I A 
Simona (ENAIP L U C C A / Toscana, Piazza S. Agostino n. 6, 
Olaszország 55100 Lucca, Tel: 0583-43581, Fax: 0583-490983, 
E-Mail: enaipprogettiadolescenti@enaip.lucca.it), 
F A V A G R O S S A Tiberio (Associazione Genitori Comunitf 
Incontro Onlus, Via S.Biagio 114 C .A.P , Olaszország 51100 
Pistoia, Tel: +39-573-504344, Fax: +39-573-975388, E-Mail: 
tiberio.favagrossa@agcionline.org), G U E R R I E R I Luciana 
(ENAIP L U C C A / Toscana, Piazza S. Agostino n. 6, Olaszor
szág 55100 Lucca, Tel: 0583-43581, Fax: 583-90983, E-Mail: 
enaipprogettiadolescenti@enaip.lucca.it), S C H I L T E N 
Marchel (Stichting Vrijwilligers Rotterdam, Sportlaan 75, 
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Hollandia 3078 W R Rotterdam, Tel: +31-10-2923666, Fax: 
+31-10-2923660, E-Mail: info@svrrotterdam.nl 
m.schilten@svr-rotterdam_.nl Site: http://uavw.svr-rotterdam.nl/), 
C O R R E I A Fernando (Associacao Fernao Mendes Pinto 
(AFMP) - Largo da Paco, app 9, Portugália3140-853, 
Montemor O Velho, Mobile: +351 91 417 99 80, Tel: +351 
239 687520, Fax: +351 239 687529, E-Mail: geral@afmp.pt / 
flcorreia@iol.pt Site: www.afmp.pt), P E T R E S C U Mariana 
(Expert in the Youth Program, A L E E A C1SLAU 1, bat 3B, sc 
A , et 3, Románia Bukuresti, Mobile: +40 745479654, E-Mail: 
marianamarianne@yahoo.fr, E-Mail: marinutapetrescu@yahoo 
.com), P O S T O V E I Dimitrie Anatoli (HA1R ASSOCIAITION 
- Youth Foundation Buzeau, 1 Mesteacanului street, Románia 
Buzau, Tel: +40 238 710 188, Fax: +40 238 446 885, E-Mail: 
tolea@buzau.ro), C R U Z L U N A Angéla (Centro Andaluz de 
Iniciativas Inrernacionales, Casa de la Juventud, Campo Madre 
de Diós S/N, Spanyolország 14010 Cordoba, Tel: +34 957 76 47 
07, Fax: +34 957 44 04 22, E-Mail: actividadesinternacionales-
©hotmail.com), L E V O R A T O Daniele (YAVIL, c/ Diego 
Arias 9, Spanyolország, 11002 Cadiz, Tel: +34 956 226435, 
Fax: +34 956 220 984, E-Mail: yavil@redasociariva.org), 
B A R R Elaine (South East Cornwall Regeneration Project Ltd 
Caradon Enterprise, Liskeard Business Park, 1 Holman Road, 
Liskeard, Anglia PL18 3UT Cornwall, Tel: 0044 1579 345643, 
Fax: 0044 1579 340421, E-Mail: ebarr.secrp@btclick.com). 

Magyarországról jelen volt: Béke Pál, dr. Balipap Ferenc, 
Vattay Dénes, Szöllősi Eszter, Varga Tamás, Reichardtné 
Barkózcy Emese, Siegl Csilla, Márai Gabriella, Csernátoni 
Attila, Német Imre, Devosa Gábor, Brenner Zsuzsanna (Buda
pest), Csobod Tibor (Győr), Ficsór Józseg, Ferenczi Kriszrina, 
Simonné Retkes Edit (Kiskunfélegyháza), Halmai Gáborné, 
Letenyeiné Mráz Márta (Szekszárd), Mőcsán Tibomé (Hajdúba-
gos), Szekér Tamás, Egervölgyi Péter (Szombathely-Herény), 
Jantyik Zsolt, Szöllősi Lajos (Derecske), Kovács József (Bábolna), 
Tamás Barnabás, Katona Kornél, Markovicsné Demeter Edina 
(Putnok), Czeglédi Anita, Kubovics Szilvia (Baja), Encz Ilona 
(Zirc), Józsa Kálmánné, Balogh Sándorné (Nagyrábé), Matisz-
lovicsné Horváth Éva (Hatvan), Princz Ádám (Egyházasden-
geleg), Kálóziné Csősz Erzsébet, Fehér Edina (Kunpeszér), 
Rávai Györgyi (Kistelek), Csatári Emese, Simon Bernadett, 
Szöllősi Beáta (Nyíregyháza), Veresné Péter Judit (Szentes). 

A szeminárium menetrendje 
2003. D E C E M B E R 3. 
A külföldi vendégek a délelőtt folyamán folyamatosan ér

keztek Budapestre, a reptéren fogadtuk őket. Az utolsó rész
letek elsimítása végett a szervezők délután 3 órától egyeztető 
megbeszélést tartottak, ami alatt a már megérkezett magyar és 
külföldi résztvevők megépítették sajátos kiállításukat a tevé
kenységeiket dokumentáló fotókból, nyomtatványokból, kiad
ványokból és a településükre, az országra jellemző finomságok
ból. A sok szakmai információ mellett volt tehát belga sör és 
édesség; francia bor, sajt, pástétom, pastis; portugál olajbogyó; 
észt vodka; magyar szalámi, bor, sütemény; román sör, csokolá
dé; görög ouzo, stb. - s ki-ki megkóstolhatta, kinek mi tetszett, 
ízlett. Magyarország egy néptánccsoport fellépésével is bemu
tatkozott, ami nagy tapsot aratott. A szeminárium hivatalos 
megnyitója este 8 órakor kezdődött Ficsór József, az IFÖSZ el
nökének és Jacques Pauwels, a C O N T A C T 2103 társelnökének 
köszöntőivel és közös koccintással. Ezután került sor a „kiállítás" 

megtekintésére. Mialatt tehát a paraván előtt az éppen ven
déglátó saját egyesületét, tevékenykedését és maga-magát be
mutatta (és így a résztvevők megismerték egymást, és a francia
angol közös nyelv, néhányuk esetén a jelen lévő tolmácsok 
segítségével végig is beszélgették a délutánt, az estét), „meg is 
kóstolhattuk" a várost, a régiót, az országot. 

2003. DECEMBER 4. 
Philpppe Helson, a Contact ügyvezető titkára és e sorok 

írójának köszöntő szavai és közös elnöklése mellett a magyar
országi ifjúságpolitikai helyzetkép megismerése-megismerteté
se volt napirenden úgy, hogy az országos történésekről és szán
dékokról Ocsovai Tamás, a GY1SM ifjúsági ügyekkel foglalko
zó helyettes államtitkára beszélt, míg regionális ifjúsági hely
zetképet többen ismertettek: Nyugat-Dunántúlról Csobod Ti' 
bor, a GYISM „Kell egy hely" c. pályázatának gondozója; 
Észak-Dunántúlról Kovács József, az IFÖSZ Ellenőrző bizott
ságának elnöke, Tata intézményi referense, valaminr Trom-
posch Ágnes, Tatabánya ifjúsági referense; Dél-Dunántúlról 
Halmai Gáborné országgyűlési képviselő, Szekszárd alpolgár
mestere és Letenyeiné Mráz Márta, a szekszárdi Babirs Művelő
dési Központ munkatársa; Közép-Magyarországról Márai Gab' 
Hella, Óbuda-Békásmegyer ifjúsági referense; Észak-Magyaror
szágról Tamás Barnabás, Putnok polgármestere, Észak-Alföld
ről Jantyik Zsolt Derecske alpolgármestere, a Derecske-környéki 
Közművelődési Kht ügyvezetője. A hazai helyzetképet köve
tően a francia, az olasz és az észt ifjúsági helyzetismertetés kö
vette. Délután a Parlamentet látogattuk meg, majd a Magyar 
Borok Házában vettünk részt borkóstolón. 

2003. DECEMBER 5. 
A délelőtt folyamán szekciókban folyt a tanácskozás. Az 

eredetileg eltervezett négy szekció helyett három munkacso
port alakult meg az egyes csoportokba feliratkozók nyelvtu
dása szerinr. E sorok írója vezetésével ült össze az első csoport, 
amelyik az ifjúsági munka finanszírozásának kérdését tárgyalta 
meg. Pierre Clouet, az C M J C F elnöke és Letenyeiné Mráz 
Márta közös irányításával folyt a munka a második és a negye
dik összevont csoportban, amelynek így két témája volt: az 
egyesületi élet és az ifjúsági animáció. A harmadik csoport az 
olasz Simona Farnocchia (ENAIP-Lucca) vezetésével dolgo
zott a fiatalok helye és részvétele témában. Délután plenáris 
ülés keretében lehetőség nyílt arra, hogy ki-ki együttműködési 
felhívást intézzen a jelenlévőkhöz. Körülbelül 8-10 partner
keresési-felhívás hangzott el, ifjúsági csereprogramok, önkén
tesek fogadása, közös projektek megvalósítása céljából. Beve
zetésként Philippe Helson ismertetett egy 2003 nyarán megva
lósított rendkívül jól sikerült projektet, amely keretében az 
Antillákról érkeztek Brüsszelbe fiatalok. A délután második 
részében Jacques Pauwels elnök mutatta be a Contact 2103 
európai kapcsolatszervező egyesületet, és a tagszervezetek je
lenlévő képviselői számoltak be eddigi tapasztalataikról. 

2003. D E C E M B E R 6. 
Ezen a napon a plenáris ülésre csak 10 órakor került sor. A 

reggeli órák azért maradtak szabadon, hogy konkrét partnerkap
csolatokat lehessen megbeszélni. 10 órától a szekciók vezetői fog
lalták össze tanácskozásuk eredményeit, valamint lehetőség nyílt 
kérdések, észrevételek hozzáfuzésére. A szeminárium zárásaként 
Philippe Helson és Vattay Dénes értékelte az elmúlt napokat. 
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A M A G Y A R M Ű V E L Ő D É S I I N T É Z E T M Ű H E L Y É B Ő L 

A szemináriumot megelőzően egy kérdőívvel érdeklődtünk 
a vendégeink országában honos közösségi művelődési, és külö-
nősen az ifjúsági intézményrendszerről; erre éppen úgy vissza
térünk még e lap hasábjain, mint a szekcióülésen felvetettekre 
és azok plenáris summázatára. Végezetül néhány vendégünk 
hazaérkezését követően elküldött üzenetét adjuk közre: 

A Pál Beke, directeur de l'Institut hongrois de la culture et 
responsable du développement de stratégie á l'IFOSZ, et á 
l'ensemble des organisateurs hongrois : 

Je vous remeteié vivement pour la qualité de l'organisation 
et pour la chaleur de l'accueil qui a caractérisé le séminaire 
de Budapest que vous avez fort opportunément mis en place. 

Trés amicales pensées, Georges G O N Z A L E Z 

It was a nice experience for me the days in Budapest and 
must say all of you helped me to have wonderful time. Tolea 

lt was really nice to meet You in Budapest! You did a 
great job and organised everything very well! Thank You! 

Kadi Bruus 

Budapest and Hungary was great, I won't forget i{. 
Marchel Schilten 

Dear friends from Budapest, 
It was great to meet all you. We should keep in contact 

and it is always interesting for me to get information about 
your work and your ongoing projeets. If you think that is a 
good opportunity to start to work together, please do not hesi-
tate to contact me. Hopeful there will be day where we see 
each other again, somehow, somewhere ... 

Just the best for you. Angéla Cruz Luna 

Az emlékeztető összeállításában közreműködött: 
Szöllősi Eszter és Vattay Dénes 

C I V I L K Ö Z Ö S S É G I H Á Z 

néven határozta meg önmagát és a hozzájuk hasonlóan műkö
déi, korábban művelődésiotthon-egyesületként emlegetett tár
sadalmiasítottan üzemelő közművelcídési intézményeket az a 
csapat, amelyiket e hasábokon 'dobogókőiként' emlegettünk 
lapunk korábbi számaiban. A közülük jelentkezettek és néhány 
meghívott önkéntes számára 2004- február 23-27-ig képzést 
szervezett a Magyar Művelődési Intézet (MMI) a Franciaor
szági Ifjúsági és Művelődési Házak Konföderációjával (CMJCF) 
2001 októberében e hasábokon ugyancsak emlegetett együtt
működésének keretében. Az előadók: Bemard Kókler és Róbert 
Colombies a szervezet Languedoc-Roussilon régiójának munka
társai. Személyükben nem először találkoznak magyar népmű
velőkkel illetőleg közösségi munkásokkal; közülük Bemard 
(akkor még regionális igazgatóként) már 1992-ben előadókör
úton volt Magyarországon az egyesületi intézmény-működte
tést népszerűsítendő. Ma, amikor már több mint 100 ilyen, 
társadalmiasítottan működő közművelődési intézmény van, 
valóban időszerű egy alapos tapasztalatátadás; ez kezdődött el 
ezen a februári héten. Még sort kerítünk arra, hogy - lehető
leg a résztvevők tollából - hírt adjunk a képzésről és tervezett 
folytatásáról, a társaság ugyancsak tervezett franciaországi ta
pasztalatcseréjéről, a francia intézményműködtető önkéntesek 
s az ottani népművelő-kollegák kiépülő együttműködéséről. 
Jelenleg pusztán az intézményformának a képzés során együt
tesen letisztázott önmeghatározását közöljük mások számára 
való továbbgondolás végett. 

Alapelvek a civil késben működő helyi közösségi műve
lődési intézményekről (tervezet) 

Civil közösségi ház meghatározása 
A civil közösségi ház olyan helyi közművelődési/közösségi 

művelődési intézmény, amelyet e célra alakult non-profit szer
vezet működtet. Tevékenységét mindenki (vagy egy korosz
tály minden tagja) számára nyitottan, a helybéli (korosztályi) 
igényekre figyelemmel végzi. 

A civil közösségi ház épülete 
A civil közösségi ház működési helyét a tulajdonossal kötött 

szerződés alapján önállóan használja. Épülete (épületrésze) köz
forgalmi helyről közvetlenül megközelíthető legyen. Alapte
rülete közösségi tevékenységre alkalmas, kellő infrastruktúrá
val rendelkezzék 

A civil közösségi ház és a főhivatású népművelő 
A civil közösségi ház által végzett kulturális, információs, 

művelődési, közösségfejlesztő munka szakmai irányítását nép
művelő képzettségű szakember lássa el. „Népművelő" alatt a 
művelődésszervező, kulturális menedzser, kulturális szervező 
stb. képzési szinonimákat elvégzett szakembereket értjük azzal 
a kiegészítéssel, hogy az e körben alkalmazni kívánt kollegá
nak rendelkeznie kell civil tapasztalattal, közösségfejlesztői 
képességekkel és szaktudással is. 

A civil közösségi ház finanszírozása 
A civil közösségi ház a települési önkormányzat számára 

előírt feladatot lát el, az állam által fontosnak deklarált célok 
helyi megvalósítója. A tagok által vállalt anyagi hozzájárulás 
mellett, az átvállalt feladatok mértékében mind az illetékes 
települési önkormányzat, mind az állam rendszeres és garan
tált anyagi támogatását kell élveznie. A civil közösségi ház 
működésének finanszírozása több pilléren nyugszik: a tagok és 
a használók részvállalásán, az önkormányzat által vállalt mű
ködési támogatáson, állami hozzájáruláson, és (főleg helyi) 
szponzori, valamint pályázati összegeken. 

A civil közösségi házak hálózata 
A civil közösségi házak országos egyesületet hoznak létre 

érdekeik érvényesítése, munkájuk megismertetése, a már mű
ködeik tevékenységének fejlesztése érdekében. Az országos 
egyesület a közösségi művelődési intézményekkel nem rendel
kező településeken/településrészeken/területeken a szisztéma 
elterjesztéséért, az intézménytípusért folyó általános elismerte
tésért, megismertetésért és lobbizásért dolgozik, egyidejűleg 
képzést szervez a hálózat intézményeiben dolgozó szakképesítés 
nélküli munkatársak számára. Az országos egyesület megterem
tése mellett annak regionális rendszerét is ki kell alakítani. 

Beke Pál 



IBIIÉ: 

INTERJÚ PÉKÁR ISTVÁNNAL, A DUNA TELEVÍZIÓ ELNÖKÉVEL 
- Ha elmondana néhány dolgot arról, hogy lett elnök, s milyen 

tervekkel! 
- A Duna Tv régi gárdájához tartozom. A Gazdakör című 

műsorral indult televíziós pályám, később végigjártam e műfaj 
szinte minden állomását, amit egy televíziós szakember végig
járhat. Voltam hírigazgató, alkotóműhely vezető, alelnök, vé
gül a Duna Tv elnökévé választottak... A Duna Tv több mint 
munkahely, több mint szakmai műhely és több mint sajátos 
közszolgálati feladat. A Duna T v hivatás, értékrend, nemzet
stratégia és a magyar közösségek sorsáért viselt felelősség. Hálás 
vagyok, hogy Sára Sándor és csapata olyan televíziót hozott 
létre, amelyirek munkatársaiban kialakult és elmélyült ez az ér
tékrend. 

Sokan szomorúan vettük tudomásul, hogy Sára Sándor to
vábbi elnöki mandátumát az akkori kuratórium új pályázathoz 
kötötte, amit ő nem vállalhatott, így nem is pályázta meg ismét 
az elnökséget. Mi valamennyien sokat köszönhettünk neki és 
örültünk volna, ha továbbra is az ő koncepciója és ízlése szerint 
működik a Duna Tv, ezért az én elnöki pályázatom lényege az 
volt, hogy arra a fundamentumra próbálom építeni a jövőt, 
amit az elődöm, Sára Sándor lerakott. Döntően ez vezetett, 
amikor megírtam elnöki pályázatomat, amely elnyerte a kura
tórium tetszését, és nyertem. Mint elnök, azt mondtam, hogy 
azt szeretném, hogy a Duna Televízió színesebb, nézőbarátabb, 
mozgalmasabb televízió legyen. Ezért találjuk meg, hogy csak 
annyit változtassunk, hogy ez teljesüljön. De azok a műsorok, 
amelyeken a televízió kulturális és a közszolgálati profilja nyu
godott, azok maradjanak meg. Soha fel sem merült, sem ben
nem, sem a kollégáimban, hogy például akciókrimiket adjunk. 
Vagy olyanfajta felszínes, kereskedelmi jellegű műsorokat, amik 
esetleg a Duna Televízió karakterét megváltoztatnák, vagy a 
nézőinket elbizonytalanítanák. 2000 karácsonyára új arculati 
kampányt indítottunk, egy „cseppnyi változás" címmel. Bizony 
a nézőink egy része féltette is a Dunát, hogy szeretett televízió
ját vásári tarkaság fogja ellepni. Megváltoztattuk a lógónkat, 
arra, ami ma is látható. Azon is többen méltatlankodtak, hogy 
a kis hullámaink kék színét szürkévé tettük. Én kitartottam, bár 
próbáltak hatni rám. Ma is úgy gondolom, hogy ezek a változá
sok helyesek voltak. így utólag igazolt is az idő minket. Az ak
kori arculatváltásunkat egy év múlva a Kamera Hungárián 
nagydíjjal jutalmazták. A világ vezető arculattervezőitől kér
tünk ajánlatokat, és a lógónkat ők is tökéletesen jónak tartják, 
szellemes, szép lógónak, nemzetközi szinten is ügyesnek. Tehát 
ezek a változások szerencsések voltak. 

Természetesen az ember kívülről, beosztottként vagy akár 
alelnökként ís, másként látja a televíziót* mint belülről és el
nökként. Vannak dolgok, amiket nem lehet megváltoztatni. 
Vannak lépések, amiket nem lehet megtenni. Nekünk súlyos 
gondot jelentett annak idején, 2000 őszén, hogy akkor már há
rom éve veszteséges volt a televíziónk. Súlyos likviditási gond
jaink voltak. Üres volt a kassza, nőttek a számlahegyek, és bi
zony egyáltalán nem tehettük azt, amit akartunk. 2000 szep
temberében lettem elnök. Már akkor nem nagyon tudtunk mit 
tenni, nagyon kevés volt az időnk, ezért 2001-ben is komoly 
veszteségünk volt. De akkor már úgy készültünk 2002-re, hogy 
válrozás legyen, mert azt nagyon fontosnak tartottam, hogy a 

televízió gazdaságilag stabil legyen, mert politikailag is csak ak
kor lehet független. Közismert, hogy Kelet-Közép Európában 
az adófizetők pénzéből működő közszolgálati médiumok a régi, 
stabil demokráciákhoz képest erős presszió alatt vannak a poli
tika részéről. Nyilván minden elnöknek vagy vezetőnek alap-
vető kötelessége, hogy lehetőleg távol tarrsa a politikát a tele
víziótól. Ugyanakkor teljesen távol tartani sem lehet, mert ak
kor a politika számára érdektelenné válik, bármilyen legyen is 
maga a televízió. Szerencsére meg tudtuk teremteni a gazdasági 
stabilitást. 2001-ben még jelentős veszteségünk volt, ami közel 
hatszázmillió forintra rúgott. 2002-re ezt megszüntettük. 
Mondhatom, azóta azt az elvet valljuk, hogy addig nyújtózko
dunk, ameddig a takarónk ér. 

Annak idején, amikor elnök lettem, a programomban sze
repelt, hogy növelnénk a hírjellegű műsoroknak, a tájékoztatá
si jellegű műsoroknak az arányát. Ezen a területen értünk el bi
zonyos eredményeket. Többet költünk a híradóra, a reggeli mű
sort ennek érdekében igyekeztünk kialakítani. Aztán most, ősz
től Régiók címen egy olyan műsorsávot indítottunk, amit a ha
táron túli stúdiók készítenek el. Fontos mérföldkő az életünk
ben, hogy ezeket a fél órákat a pozsonyi, kolozsvári vagy székely
udvarhelyi stúdiókra bízhattuk. 2002 karácsonyára eljutottunk 
Amerikába, Ausztráliába, s én azt mondom, hogy az alapításunk, 
a médiatörvénybe való beemelésünk után, ez volt a harmadik 
legnagyobb esemény az életünkben. Valóban mondhatjuk már, 
hogy a világ magyarságának a televíziójává válhatunk. Dél-
Amerika és Dél-Afrika az, ahol nem vagyunk még közvetlenül 
foghatók, de interneten igen. így a világ magyarságának majd 
száz százalékához eljutunk. És a programunkat ennek megfele
lően szeretnénk alakítani a jövőben. S mert nem csak a törté
nelmi Magyarország elszakított részein lévő magyaroknak, ha
nem a nyugat-európában élő és dolgozó, az amerikai és ausztrál 
magyaroknak is készítjük a műsorunkat, Magyar Világhíradót 
szeretnénk indítani, s a tengeren túli magyar közösségek életé
ből is készülünk egy-egy eseményt megörökíteni, tudósítás for
májában. Ausztráliában már helyi szakemberek is dolgoznak 
nekünk. Új-Zélandról, az ottani magyarokról egy órás filmet 
készítettek, és most hat-hét fél órás, egy órás filmre adtunk ne
kik megbízást, hogy dolgozzák fel az ottani magyar közösségek 
életét. Kevesen tudják, hogy például Új-Dél-Wales miniszter
elnöke a 90-es években egy Greiner Miklós nevű, magyar szár
mazású hazánkfia volt. Ez csodálatos dolog. O maga már a má
sodik generációhoz tartozik, de az édesapja, túl a kilencvenen, 
gyönyörűen, kifogástalanul beszél magyarul. Nagyszerű tanárok, 
lelkészek, tudósok, építészek, közéleti emberek vannak távol
ban élő honfitársaink között. Okét is be kell mutatnunk, sorsu
kat példáirak állítva a világ magyarsága elé. A Duna Televízió 
egyfajta híd vagy kapocs szerepét akarja betölteni, máskép
pen, mint a Világszövetség vagy a Külügyminisztérium. Azzal, 
hogy egy eszköz, amin keresztül az ember magát láthatja, magát 
megmutathatja a többieknek. Ezek nagyon fontos dolgok... 

Ma már körülbelül negyven magyar nyelvű csatorna van. 
Tehát egyáltalán nem olyan a világ, mint a Duna Televízió in
dulásakor. Az előzeteseknek, a reklámnak nagyon nagy a szere
pük. Elengedhetetlen, hogy a nézőket irányítsuk, hogy a televí
ziózásra szánt idejüket - ami az utóbbi tíz évben nem növeke
dett - mire fordítsák. A bő kínálatban eligazítjuk a nézőinket, 
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üzfiNő: 

hogy miket érdemes nálunk mindenképpen megnézni. En a 
Duna talán legnagyobb értékének kezdettől fogva azt a filmkí
nálatot tartottam, ami szerintem nemzetközi szinten is egyedi. 
Nagyon kevés televíziós csatorna van Európában vagy a vilá
gon, ahol a nemzeti filmművészetnek olyan finom válogatását 
lehet látni, mint nálunk. Kínai, iráni, grúz, auszrrál filmeket is 
adunk. Mondhatom, hogy mostanában a filmkínálatunk még 
jobb, mint valaha. Több ismeretterjesztő filmet, sorozatokat 
veszünk olyan kiváló műhelyektől, mit a BBC. Ezeket szeretik 
a nézőink. A Sherlock Holmes sorozat sok nézőnek volt a ked
vence. Vagy az Agatha Christy-sorozatok. A Csengetett, Mylord? 
vagy most az Igen is, Miniszterelnök Úr! sorozatunk. Ezeknek 
van intellektuális nézőköre. Ma már talán négy-öt tematikus
csatorna is van, amelyik ismeretterjesztő filmet ad. De nagyon 
nagy számban ismétlik a filmeket. Naponta legfeljebb egy-két 
újdonság van. Es ezt az egy-két újdonságot mi is tudjuk tartani. 
Délutánokra, hétvégekre külön koncentrálunk, és a jobb isme
retterjesztő filmeket esetleg foműsor időbe is tervezzük. Mert 
azt látni kell, hogy a jó ismeretterjesztő filmet, dokumentum
filmet legalább annyian megnézik, mint a játékfilmet. Kizáró
lagos szerzcídést kötöttünk a BBC oktatási csatornájával, és így 
ezernél is több filmből válogathatunk. 

A magyar filmek terén én az egyik legnagyobb gondnak azt 
látom, hogy áttekinthetetlen a magyar termés. A rendszervál
tás óta pályázatokon tízmilliárd forintnál biztos többet osztot
tak el, és sokszor nem tudunk róla, hol fekszik az elkészült a 
film. Lehet, hogy épp valamelyik városi tv-nél. A film, amit 
egyébként az adófizetők pénzéből csináltak. Ezek a Duna vagy 
egy másik közszolgálati televízió archívumában használhatóvá 
lennének, közkinccsé válhatnának. Folyamatosan újra játsz
hatnánk, s az a készítőinek is csak a dicscíségére válna. Én bí
zom abban, hogy ez a rendszer egyszer meglesz. Mert tulajdon
képpen csak az létezik, ami egy rendszerben visszakereshető. 
Ami nincs rendszerezve, az olyan, mintha nem is lenne. A pá
lyázatból készült filmeknek tehát be kellene kerülniük egy ar
chívumba. És még az is kéne, hogy legyen ember, aki venné a 
bátorságot rá, hogy ezeket minősítse, hogy a film műsorkísérő 
lapján ott legyen, hogy a film egy tízes skálán nyolcas vagy 
hármas. Abban a pillanatban a szerkesztő dolgozni tudna vele. 
Ezek a rendszerek nagyon drágák, mégis fantasztikus lenne, ha 
minden filmről készülne például D V D és egy D V D könyvtár
ban azonnal hozzáférhető lenne. Ma már megoldható az is, 
hogy az internetről lehívjunk filmeket. Az lenne az igazi, ha 
nekünk az összes filmünk elektronikusan is elérhető lenne, és 
Ausztráliában vagy bárhol, néhány száz forintért, lehívhatnák. 
Látható, hogy sok teendő lenne még. A Duna Televízió megkezd
te a fejlesztését ezeknek a területeknek, és ha a koncepcióhoz kellő 
források és külső-belscí nyugalom is társulnak, akkor igazi modem 
értékközpontú televíziója lesz a világ magyarságának. 

Személyesség, ismeretségi kör, a Duna Televízió luipcso-
lati tőkéje 

A Duna Televízió 1992-93 óta mindig nagyon sokat adott 
an-a, hogy a munkájába nagy számban vonjon be határon túli 
szakembereket, kapcsolatban álljon a határon túli közösségek
kel, figyeljen a határon túli magyarság életére. Ezek a kapcso
latépítések nem mennek egyik napról a másikra. Én a televízi
óba kerülésem előtt lapszerkesztő voltam, egy vidékkel foglal
kozó lapé, s innen származnak első sajtókapcsolataim. A szer
kesztőségünk a Földművelésügyi Minisztériumban bérelt szobá

kat, s a mellettünk levő szoba iroda volt a határon túli magyar 
gazdáknak. Ez a 90-es évek eleje. Megtörtént a rendszerváltás, s 
a határon túli magyar közösségek támogatása már megkezdődött 
az anyaország részéről. Na, ebben az irodában sokszor nem tar
tózkodtak ott az iroda vezetői, egyéb dolguk is lévén, viszont mi 
ott dolgoztunk a szerkesztőségben, s ha jöttek a romániai magyar 
gazdák egyesületétől, a vajdasági szervezetektől sokszor a mel
lette levő szobába, hozzánk is bekopogtak. Meg kell mondanom, 
a legtöbb nem gazdálkodó volt, hanem valamilyen értelmiségi. 
Egyetemi tanár, költő, borász és sorolhatnám, mindenféle volt 
közöttük. Megkínáltuk őket egy kávéval. Messziről jöttek. Va
laki felajánlotta, hogy írna cikket, akkor kértük, hogy írjon. És 
óhatatlanul, körülbelül két-három év alatt legalább száz-kétszáz 
emberrel ismerkedtünk így meg. Aztán már nem csak leültet
tük őket, hanem már megvolt a címük, s többször is jártak ná
lunk, így, amikor meghirdették az állást a televízióban a mező
gazdasági műsorra, én ezzel a kis bázissal jelentkeztem. Azóta ez 
a névsor mindig bővül. A kollégáimmal négy-ötezer embert 
biztosan ismerünk a világban. A művészeti főszerkesztőség tag
jai ismerik a művészek egy jelentős részét, a sportszerkesztőség 
ismeri a sportolókat, és a határon túli magyar sportolókat is. 
Ezek az ismeretségek rendkívül értékesek, és mondhatom azt, 
hogy ez a kör naponta bővül, és törekszünk is erre. Különbőzéi 
listáink vannak, és protokoll listáink is. Például a Költészet 
Napján kiküldünk ezer verskazettát, különböző embereknek, 
személyre szólóan. Nekem is roppant jóleső érzés, hogy Tel-
Avivban megszólítanak az utcán. Vagy azt mondják Sydneyben 
vagy Melbourne-ben, hogy elnök úrnak nem kell bemutatkoz
nia, tudjuk, hogy kicsoda. Az ottani közösség húsz százaléka né
zi a Dunát, s ez már teljesen átszövi az egész rendszert, olyan, 
mintha mindenki ismerné. 2900 magyar iskola van a Kárpát
medencében, Európában, ahol magyarul tanítanak, vagy ma
gyarul is tanítanak. És hát az mennyi pedagógust, mennyi em
bert jelent. Nekünk ez a lista is megvan. Egy alkalommal tíz
ezer kazettát küldtünk ki ezeknek az iskoláknak. És ezek a kis, 
nem túl látványos, de nem is kampányszerű dolgok, mert nem 
felejtjük el őket, fontosak. Személyre szólóan kapnak valamit, 
érzik azt, hogy nekik szól. Persze nem mindenkivel tudunk úgy 
foglalkozni, ahogy szeretnénk. Vannak, akik csalódnak is emi
att. De törekszünk rá, hogy a kapcsolattartásunk minél telje
sebb legyen. Én nagyon örülök, hogy a sors idesodort, mert ezt 
mindig fontosnak tartottam, és mindig szerettem korábban is. 
És a határon túl élők különös figyelmet érdemelnek. Ma is azt 
mondom, hogy azok az emberek, akik negyedik generációban is 
vállalják a magyarságot, folyamatos veszélyeztetés, megaláztatás 
mellett is, ezek az emberek jobb magyarok, mint mi vagyunk. 
Mert nekünk nem kell megszenvednünk a magyarságunkért, 
nekik meg meg kell. És nem csak Erdélyben vagy a végeken, 
hanem például Sydneyben. Nagyon sok különmunkát vállal
nak a magyarságuk megőrzésére. A magyar cserkészcsoportok 
minden vasárnapjukat feláldozzák. Magyar tánccsoport, zene
kar van. Es milyen hatással, ha Sydneyben a magyar zenekarral 
együttműködő írek, skótok, meg egyéb nációk között vannak, 
akik tökéletesen beszélnek magyarul. Megtanultak magyarul! 
Ezek szerintem csodálatos dolgok. Azt hisszük, hogy mindent 
csak a pénz határoz meg. Pedig vannak olyan tartalékaink, 
amikkel meg tudunk hódítani városokat. 

- A Duna Televízió mintha igazodna az évszakokhoz'- Még a 
változtatásaival is! 

7 



U/JHNÖ 

- Tulajdonképpen az őszi műsor-rács váltás mindig a fonto
sabb. Mert tavasszal elkezd a nappal megnyúlni, és az emberek, 
különösen akik megtehetik, akiknek kertjük van, vagy nem 
kell bent lenniük a lakásban, azok a délutáni vagy kora esti 
műsorokat nem nézik. így ezeknek a nézettsége bizony jelentő
sen romlik. Ilyenkor szoktuk egy kicsit a műsorokat ritkítani, 
hogy egy kis pénzmegtakarítás legyen. Azokat a műsorokat, 
amiket kevesen néznek, nyári szünidőre küldjük. Es ilyenkor 
nem szoktunk jelentős új műsorokat indítani. Nyárra, ha tud
nánk támogatókat szerezni, gondolkodunk azon, hogy fürdővá
rosokat mutatnánk be vasárnap délután. Esetleg egy-egy tele
pülést, határon túli települést, magyar vidéki települést. Olyan 
kisvárosokat vagy nagyobb múltú községeket, ahol, vagy amik
nek a környékén, kultúrtörténeti értékek vannak. Aztán sok 
olyan város is van, ahol van jelentős magyar közösség, amit 
nem ismernek. Sem az anyaországbeliek, sem a környező or
szágbeliek. Talán még az adott ország magyar közössége, ha is
meri. Hogy példát említsek, Máramarosszigeten, a már ralán 
negyven ezernél is nagyobb lélekszámú városban, él körülbelül 
hatezer magyar. Komolyzenei kórusaik, amiket egy kis magyar 
mag tart életben, kulturális értéket jelentenek. Vagy a Felvidé
ken, Rimaszombatról, a többi kis tíz-tizenkét ezres városkáról, 
gyönyörű filmek, összeállítások készülhetnek. Ezeket szeretnénk, 
elindítani valamilyen támogatással. Év közben kapunk néha 
támogatást. Tavaly kaptunk az Európai Uniós csatlakozással 
kapcsolatosari. Ősszel, végre, először életünkben, kaptunk hét
százmillió forinthoz közelítő állami, úgynevezett forgótőke ki
egészítést. Ezeket beépítettük a költségvetésünkbe, vagy rész
ben beépítettük, mert mindet nem költöttük műsorokra. De ez 
azt jelenti, hogy ha egész évben költünk két és fél milliárdot 
műsorokra, és félévkor beteszünk kétszáz milliót, az éves szinten 
olyan, mintha négyszázat tennénk be. Ha az utolsó negyedév
ben beteszünk újabb kétszáz milliót, az olyan, mintha éves szin
ten nyolcszáz milliót tennénk be. Es ez eltorzítja a rendszert, ha 
január elsején, amikor az új évet elindítjuk, nem folytathatjuk 
ott, ahol december 31-én abbahagytuk, hanem vissza kell lép
nünk, mondjuk egy milliárd forintot. Valójában nem lépünk 
annyit vissza, de ez így látszik, és alapjában véve ilyenkor min
dig összeomlik az egész rendszer. Minden főszerkesztő és igazga
tó megsértődik, mert ez az állapot őket sújtja. Ezért az lenne 
fontosabb, hogy ehelyett minden évben valamennyivel emel
kedjen a műsorokra vagy a televízió működésére szánt összeg. 
Azzal lehet számolni. Azzal ezt a hektikus helyzetet el lehetne 
kerülni. Most is egy súlyos nadrágszíj-húzást kellett eszközöl
nünk, és a tervezett nyári műsorokra pillanatnyilag nincs meg a 
pénzünk. De, ugye a költségvetés most elkülönített tízmilliárd 
forintot a közszolgálati médiumok finanszírozására, s abban bí
zunk, hogy ebből valamennyit kapunk, és még a nyár előrt ka
punk. S akkor a kis magyar közösségeknek nagy-nagy lelki erőt 
jelentene, hogy őket Sydney tői Los Angelesig láthatja a világ. 

- A közművelődés Iwgy van jelen a Duna Televízió rendszerében! 
- A művészeti és közművelődési szerkesztőségünk, valamint 

a dramaturgiai főszerkesztőség határozza meg a Duna Televízió 
kulturális profilját. A terület körülbelül egyharmadát teszi ki a 
költségvetésünknek. Lehetne több is. Most filmekre, tévéjáté
kokra, egyedi jellegű ismeretterjesztő dokumentumfilmekre kö
rülbelül háromszázmilliót költünk egy évben. Ez a mi szem
pontjaink szerint nem olyan kevés. A közművelődési terület, 
ahova az oktatási műsorok, történelmi műsorok, a Mindentu

dás Egyeteme, az Emlékképek, a Beavatás, és az ehhez hasonlók 
tartoznak, körülbelül hasonló nagyságrendű. A művészeri terü
leten vannak a Vers, a Gong című műsorok, a Talentum, a Sziget. 
Most itt épp volt egy kis szorítás, mert a Talentumot most ritkí
tottuk, kéthetente van, a Szigetet pedig egyedivé tettük. Én úgy 
gondolom, ha lesz egy kis pénzünk, akkor a Tíííentwmot újra visz-
sza fogjuk sűríteni. De olyan sok anyag gyűlt már össze, olyan 
sok filmünk van, hogy ezek egy része folyamatosan visszakerül
het ismétlésképpen a sorozatba. Például, ha valakivel négy éve 
készült egy jó Talentum, és most kerek születésnapja van, igen 
is, azt elővehetjük, és nem kell újat csinálnunk. Tavaly indítot
tuk el a Bekezdések című öt perces dokumentumfilmet, ez na
gyon sikeres lett, ennek örülök. Időnként felmerül, hogy talán 
jobb lenne, ha egy kicsit hosszabb lenne, ezen gondolkodunk, 
csak hát be vagyunk szorítva, mert húsz órakor kezdődnek a 
filmek, és huszonegy negyvenötkor kezdődik a Híradó. A Hír
adót nem akarjuk följebb engedni, mert akkor szembe megy a 
Magyar Televízió Este című műsorával, és ezt azért jobb lenne 
elkerülni. így előtte öt perc üres hely van, és nincs tíz. De ha 
nem tíz, legyen hét, már az is sokat jelent. Igyekszünk. Időn
ként vannak azért alkalmak, amikor a kollégáim is kicsit meg
rónak. Hát, kár volt a Szigetért! Én is úgy gondolom. De példá
ul, most, ebben az évben már legalább hat-nyolc filmre adtunk 
ki megrendelést. És most jönnek majd hozzánk, hogy a Kárpát
koszorú Nemzetközi Túramozgalom kultúrtörténeti vonatkozá
sú tufáját támogassuk, az is tizenötmillió forint lenne. Rendsze
resen adunk olyan játékfilm-rendezőknek lehetőséget, akik 
nincsenek lekötve, nem csinálnak játékfilmet, és így bizonyos 
fokkal nekünk meg nagyobb esélyünk van egy filmszemlén, egy 
Kamera Hungárián, hogy ezek az alkotások ott sikeresek. 

- A Duna Televíziónak érzékelhetően vannak csatornái, ame
lyeken az arra érdemes értékek bejutása megtörtétűk. Ugye jól érzé
kelem! 

- Még több is lehetne. A belső munkatársak mindig egyfaj
ta láncot alkotnak, arról kívülről. A kenyérharc nagyon erős, 
sajnos az látható. A fiatal tehetségnek küzdenie kell, sokkal 
jobban kell küzdenie, mint akár néhány éve. És ott van a gond, 
hogy egy középszerű tehetség, aki a rendszerben van évek óta, 
az bizony erősebb, mint a területet nem ismerő fiatal tehetség. 
Ez lenne az elnöknek, az alelnököknek, az igazgatóknak a fel
adata, hogy ezeket a fiatal tehetségeket segítsék. Az első két 
évben sokkal merevebbek voltunk. Most nagyobb bátorsággal 
nyúlok ezekhez a dolgokhoz. Ezért tartok például egy központi 
keretet, amiben azért sok pénz van, most is kétszázmillió forint, 
és nem osztom le a főszerkesztőknek, mert az óhatatlan, hogy a 
főszerkesztőket rágják a munkatársak, hogy ők kapják a lehető
séget. Ha például jön valaki, hogy ő forgatna egy filmet a grúz 
kolostorokról, őot t járt filmfőiskolára, egyből mondom, hogy 
forgasson. Ha már valamit letett az asztalra, csinálja. Az em
bernek az a fontos, azt támogassa, aki megszolgálta. Ahogy a 
Bibliában van. Mert aki a méltatlant felemeli, az igazat csalja meg. 
Ebben nagyon sok igazság van. Én is úgy gondolom, hogy a jö
vőt illetően még bátrabban kell ezzel élni. 

- Miben határozza mega többi televízió a Duna Televíziót, s 
mikben tartják fontosnak tőlük különbözni? 

- Tartalmi kérdések mellett sok járulákos szempontra is 
gondolnunk kell. Igyekszünk megelőzni például a kereskedelmi 
adóknak vagy akár a Magyar Televíziónak is bizonyos sávját. 
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Ha a mi híradónk előbb van, mint a többi híradó, akkor, az 
ember természetes hír-éhségénél fogva, többen nézik. Aztán 
másképpen szerkesztünk egy jeles napot, egy március 15-ét, egy 
karácsonyt, mint a többi adó. Igyekszünk egy-egy határon túli 
eseménnyel részletesebben foglalkozni. Mivel nekünk sokkal 
kevesebb anyagi fonás áll a rendelkezésünkre, mint a többi em
lített adónak, nem versenyzünk, hanem bizonyos pontokra 
próbálunk koncentrálni. És amikor adódik, igyekszünk a hely
zeti előnyt kihasználni. Hogyha például a Mindentudás Egye
temét mi vesszük fél, törekszünk arra, hogy mi is adjuk le elő
ször, előzzük meg a Magyar Televíziót. A Dunában a rivalizálás 
nem része a stratégiának Egy Lagzi Lajcsival nézettségben nem 
versenyezhet egy Emlékképek vagy egy koncert, vagy olyan 
kulturális esemény, amely távoli magyar szórványok értékeit 
hivatott megőrizni, és ha mi nem adnánk, nem adná senki sem. 
Tehát azt mondom, hogy tartjuk a kijelölt irányt. Tudjuk, hogy 
csak kereskedelmi típusú műsorokkal növelhető jelentősen a 
nézettség. Ez nem a Duna Televízió útja. Ha erre tévednénk, a 
nézői körünk is úgy érezné, hogy megcsaljuk. Egyébként a Ma
gyar Televízió egyes csatornájánál lehetett érzékelni, úgy más
fél évvel ezelőtt, hogy elkezdődött különböző kereskedelmi tí
pusú műsoroknak a sugárzása, és ezek bizony növelték a magyar 
egyes nézettségét. A Duna Televízió szerényen profitált is eb
ből. (Az értéket kereső nézők előbb-utóbb eljutnak hozzánk, 
ugyanis az általunk kínált szellemiség és színvonal ma egyetlen 
általános magyar nyelvű csatornán sem található meg.) 

A televízió egyébként hathetes előre tartással dolgozik, 
ennyi a műsorújságnak leadás miatt is kell. A televízió olyan, 
mint egy hatalmas óceánjáró hajó. Ha az ember kanyarodni 
akar, már jóval előtte tudnia kell. Tulajdonképpen már most az 
őszi műsor-rácsbeli változásokon kell, hogy törjük a fejünket. 
Pedig még a tavaszi műsor-rács váltása sincs meg. Ahhoz, hogy 
valami érzékelhető változás legyen, ahhoz közel fél éves előre
tartást kell figyelembe venni. Ez azt jelenti, hogy nem lehet 
egyik pillanatról a másikra, valamilyen szeszély szerint dönteni. 
Természetesen mindig van, amit meg kell oldani, mert gondot 
jelent. Érzékeljük a külső történéseket, s felkészülünk a hatá
sukra. Például, a gyors és jelentős politikai változásokat a tele
víziónak követnie kell. Ezzel kellett szembesülnünk a 2002-es 
választások körül. A romániai vagy vajdasági magyar pártok 
belső problémái, a szlovákiai helyzet és minden a határokon tú
li magyarokat érintő kérdés azonnal nálunk is lecsapódik. Mi a 
világ magyarságának televíziója vagyunk. Ezért kínosan ügyel
nünk kell arra, hogy csak a lehető legkiegyensúlyozottabb hír
politikát folytathatjuk. Azt nem tehetjük meg, hogy nem ve
szünk tudomást valamiről. Küszködünk a politika válságjelen
ségeivel, s azzal ahogy azok ránk vetülnek. És több pénzre lenne 
szükségünk, mint amennyink van. Most mintegy hét és fél mil
liárd forintból gazdálkodunk, ennyi az éves bevételünk. Hu
szonnégy órát adunk ezért. Amerikába, Ausztráliába is ebből 
jutunk el pillanatnyilag, bár ígérik, hogy ezt átvállalják tőlünk. 
A két nagy kereskedelmi televíziónak huszonkettő-huszonöt 
milliárd forint körüli összeg áll a rendelkezésére. Annyi a bevé
telük. És a Magyar Televízió a két csatornát harminckettő
harmincnégy milliárd forintból tartja fenn. A Magyar Televízi
ónak persze egyéb, olyan költségei vannak, mint például a 
sportjogdíjak, amik miatt nem lehet a két intézményt mecha
nikusan összehasonlítani. De mégis, negyed-, ötödannyi pénz
ből, huszonnégy órás műsort produkálva, nem lehetséges any-
nyit kispórolni, megtakarítani, hogy óhatatlanul ne érződjön 

bizonyos szegényszag, bizonyos műsorokon. Tehát, látszik, hogy 
többet kellett volna ráfordítanunk. Ezért igyekszünk ügyelni ar
ra, hogy ezt - a feladat nagyságához képest - kevés pénzt, vagy 
viszonylag kevés pénzt, minél jobban használjuk. És mondha
tom, hogy ezt megtanultuk. A Kamera Hungárián, a Filmszem
lén büszke lehetek, mert a játékfilmek támogatására adott öt-
tíz millió forintokat, a hosszú idő óta adott szerény támogatást 
méltatlan filmre soha nem adtuk. A kollégáim úgy választják ki 
ezeket, hogy azok mindig a legjobbak között vannak. A Kame
ra Hungárián is mindig a legtöbb díjat nyerjük. Ismeretterjesztő 
filmek, dokumentumfilmek kategóriájában. Ugyanígy a Film
szemlén is. Tehát mondhatom, hogy amit még Sára Sándor na
gyon tudatosan elkezdett, azt mi töretlenül tudtuk folytatni. És 
én bízom abban, hogy az elkövetkező négy évben is hasonló
képpen lesz ez. 

Most ősszel lejár a mandátumom. A szűkös pénztárcát nem 
számítva, jó visszagondolni a megtett útra. A Duna Televízió 
biztos munkahelyet jelentett mindenkinek, az intézményt az 
elmúlt négy évben gazdasági és személyzeti stabilitás jellemezte. 
Közszolgálati feladatát európai mércével mérve is kimagaslóan 
látta el, ezen a területen inkább pozitív példa a magyar audio
vizuális média világában. Hatóköre bővült és önelégültség nél
kül mondhatom, hogy egyike a Világ jelentős transznacionális 
televízióinak. Hatással van a magyarság nemzetközi megítélésé
re, és egyre nagyobb nemzetpolitikai szerephez jut. 

Ha bizalmat kapok, akkor, én szívesen dolgozom tovább. 
Sőt, mert hogy az ember ezt is óhatatlanul tanulja, bizonyos, 
hogy a második négy évet jobban lehetne csinálni. Az ember 
követ el hibákat, vannak mulasztásai. Tanulni kell belőlük. So
sem voltam gőgös ember. Higgadtan, mérleget készítve összeg
zem a múltat, meghallgatom a kritikát. Csak így szabad a jövőt 
tervezni. Az értékelés a kuratórium és végső soron a televízió
nézők dolga. Az új elnök - bárki legyen - azt hiszem biztos ala
pot kap, egy biztos fundamentumot, amin tovább haladhat. 

- Köszönöm a beszélgetést, és kívánom, hogy a tervei meg
valósuljanak! 

Mátym Aliz 
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Beszélgetés Lengyel Jánossal, a Pest Megyei Munkaügyi Központ igazgatójával 
az Integrált Roma Foglalkoztatási Központi Programról 

- Személy szerint Önhöz kötődik az Integrált Ronta Program ki
dolgozása. Hogyan kell ezt érteni, amikor ma, a XXL században 
általában csoporttal, team-mel szokásos munkába kezdeni, különö
sen, Jut a feladat valamely akut társadalmi probléma megoldása? 

- Annyiban személyes a kötődés, hogy amikor fölvetődött 
egy újszerű programnak a kidolgozása, én magam kezdtem el 
megírni a koncepciót. Ezt követően nagyon sok kollegám doh 
gozott és dolgozik ezen a programon. Ez rúl nagy dolog ahhoz, 
hogy valaki azt mondja rá, ez az én programom. 1993-ban ta
lálkoztam először roma foglalkoztatási problémával, azóta sok 
minden fölgyülemlett tapasztalatként. A korábbi programszerű 
kezdemények kritikájának, tapasztalatainak felhasználásával 
került kidolgozásra a program. De ahhoz, hogy belevágjunk, 
kellett egy nagyfokú szakmai elkötelezettség. 

1992-ben kezdtem a Munkaügyi Központban dolgozni. Ak
kor volt a legnagyobb a munkanélküliség a megyében, majd
nem négyszer annyi munkanélküli volt, mint most, és a romák 
nagyon nehéz helyzetbe kerültek, és maradtak is nagyon sokan. 
A megoldást keresve azt gondoltam, hogy - akkor ilyen terüle
tet felügyeltem igazgató-helyettesként - meghívom a képvise
letüket egy beszélgetésre. Gondoljuk végig együtt, hogy lehet 
ebből a helyzetbcíl kitörni. Valami pénzt is sikerült elkülöníteni 
ahhoz, hogy részükre támogatást biztosítsunk. Bevallom őszin
tén, nagyon megijedtem, amikor harmincnál röbb roma szerve
zet vezetője ült össze, mert képtelenek voltunk a dologról ma
gáról beszélni. Mindenki tele volt problémával. Azt láttam ak
kor, hogy nagyon rosszul nyúlram ehhez az ügyhöz. Onnantól 
kezdve különböző támogatásokkal, pozitív diszkriminációval 
próbáltunk tenni a romák foglalkoztatásáért. A Pest Megyei 
Munkaügyi Központ ugyanúgy, ahogy az ország más területein 
is az ezzel foglalkozó szervezetek. Ez a romák felé való fordulás 
nem attól van, hogy én magam vagy a Munkaügyi Központ 
sokkal érzékenyebb ene a problémára. Ez egyszerűen annak kö
szönhető, hogy nálunk jelenik meg a probléma a leghatározot
tabban. Hiszen, nálunk sorban áll a munkanélküli ember, mi 
látjuk ezt a problémát, naponta találkozunk vele. Nem lehet 
elmenni mellette. Ez által talán jobban érzékeljük, mint az át
lag. A különböző támogatások, amelyeket részükre biztosítot
tunk, hoztak is némi eredményt, némi sikert. A probléma irán
ti érzékenység is kell. 

Van egy másik vonulat is, ami az ember szakmai szemléle
téhez tartozik. Én közgazdász vagyok, és ezzel a gondolkodás
móddal közelítek ehhez a problémához. Számomra a munka
nélküli ember érték. Veszendőben lévő érték, ha nem tudjuk 
hasznosítani. Ráadásul az ember nem egy ekevas, amit ősztől 
tavaszig lezsírozok, elteszem, majd tavasszal előveszem és szán
tok tovább. Nem, ez egy nap alatt is veszíti el az értékét, és 
utána fölhozni arra a szintre, ahol hasznosíthatom, borzasztó 
nagy költség. Minden nap veszteség. 

És ha jól belegondolunk, a gazdasági rendszerváltás előtt a 
romák foglalkoztatási hajlandósága egyáltalán nem volt ala
csony. Ugyanolyan arányban vettek részt a munkában, mint a 
nem romák. Ha végiggondoljuk, hogy milyen munkákar végez
tek, ki túrta itt az aszfaltot nyáron, amikor hatvan fok meleg 
volt, ki állt oda a mezőgazdaságban a nehéz munkákat elvégez

ni, akkor nyugodtan megállapíthatjuk, hogy a romák benne 
voltak ebben a folyamatban, és azokat a munkákat is elvégez
ték, amit talán más nem is végzett el. Jött a rendszerváltás, a 
piacgazdaság, és ők kiestek. Tehát nem abban kell keresni a 
problémát, hogy ő roma és nem akar dolgozni, ezek üres érzelmi 
lózungok, amiket én félresöprök. A racionális részt kell megke
resni, a valós okokat, és azokat orvosolni. 

- Egy olyan rendszerben, ahol a munka kötelező, ott nyilván 
másféleképpen helyezkedik el mindenki, a kötelező jelleg miatt. Fel
tehető, hogy amikor ez a kötelező jelleg elvész, mert nincs elég mun
kahely, akkor pont ez a réteg, amelyikben másra való hajlandóság 
van, mint amiket muszáj volt elvégezniük, hisz a történetük során 
végzett maglik által vállalt tevékenységeikből ezt látjuk, a romák is 
másképp állnak a kérdéshez. 

— Én azt mondom, hogy ez egy mellékes körülmény. A lényeg: 
ott van egy érrék, ami elvész számomra. Nekem kell gondos
kodnom arról, hogy hasznosuljon ez az érték. Azon meditálni, 
hogy ő közveszélyes munkakerülő volt, s hogy akkor a munkán 
kereszrül lehetett hozzájutni mindenhez, hogy a vállalat volt a 
jövedelem hozzáférésének egyetlen területe, ezek kényszerítcí 
hatását szépen végig tudnám elemezni, de semmi értelme sincs. 
Most, ebben a szituációban nekem az a feladatom, hogy ennek 
az embernek a „hasznosítását" megoldjam, innentől kezdve az 
összes többi nyafogásnak tűnik a számomra. Mondhatok még 
egy indokot ezen kívül: ha nem segítem munkahelyhez jutni, 
eltartott marad, és nem mindegy, hogy rársadalmi költséget je
lent vagy társadalmi hasznot hoz. Ez az egyik dolog, de a másik 
- ezt megmérni senki nem méri, úgyhogy nagyon óvárosán kell 
fogalmazni - sokkal messzebbre mutat. 

A romák körében becslések szerint az átlagéletkor alacso
nyabb, mint a nem romák körében, ennél fogva a munkaképes 
korúak aránya nagyobb. A családnagyság is nagyobb náluk, te
hát a munkaerőpiac számára egyre nagyobb arány veszhet el 
közülük. Ez pedig egy növekvő veszteség. Itt kell valahol be
dugni a kádat, hogy ne folyjon el az érték. Ezért nekem nem az 
a dolgom, hogy minősítsem a helyzetet vagy az egyént, hanem 
hogy haszirosítsam ezt az értéket. És onnantól jön a módszer. 

Ez egy iszonyatosan nagy szakmai kihívás. Ha túlzottan nagy 
a pozitív diszkrimináció, akkor az inkubátorba helyezi az, embert, 
és akkor már csak úgy akar megélni. Ez egy normális emberi tu
lajdonság, ha roma, ha nem roma. Láttunk mi embereket, akik 
úgy jöttek el hozzánk, hogy „kiveszem a munkanélkülit". Az el-
scí időben még kedvezőek is voltak a feltételek, ezt úgy tekin
tették, mint egy juttatást, amit igénybe kell venni. Aztán, ami
kor már benne ragadtak ebben az állapotban, amikor már le
épültek, akkor már késő volt, nem is voltak képesek ezen vál
toztatni. Tehát nagyon óvatosan kell ezekkel a dolgokkal bánni. 

Próbálkoztunk különböző támogatásokkal. Amikor képzésre 
sikerük elvinni embereket, amikor szakmát szereztek, amikor a 
munkáltató kapott némi bértámogatást, ahol elhelyezkedett. 
Ezeknek volt haszna. Ugyanakkor a piac úgy viselkedik — és ez 
egy általános tanulság - , hogy mindig lefölözi a lefölözhetőt. 
Beindult a gazdaság, 1997-től már szívta föl az embereket a me
gyében. Azt tapasztaltuk, hogy elértünk egy szintet, és aki az 
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alatt volt, azt már nem szívta föl. Kiderült, hogy van egy re
ményvesztett réteg. Bármilyen gazdasági megélénkülés jön is, 
nekik akkor sem hoz az elhelyezkedésük szempontjából jófor
mán semmit. Legfeljebb a szociális ellátó rendszer fog javulni. 
Ez egyéni csőd, amin segíteni kell, mert ezeknek az emberek
nek nagy családja van - a család életvezetési mintát ad, amit 
követnek a gyerekek. Attól a gyerektől, aki ebben nő fel, és 
nem kap segítséget, van-e erkölcsi alapom számon kérni, hogy 
mivé lett, ha nem avatkoztam be? Még őt is elvesztem. 

Egy dolgot hadd vessek közbe, egy apró adalék. Az egyik 
Pest megyei településen voltam, és kerestem valakit. Három 
roma gyerek volt az utcán. Megkérdeztem tőlük, hogy hol lakik 
ez és ez az ember. Olyan 12-13 éves körüli srácok voltak. Hár
man nem tudták összerakni szóban azt az információt, hogy itt 
lakik a harmadik házban. Akkor az egyik észbekapott, elrohant, 
fölugrott a kerítésre, és becsöngetett. Ezek a gyerekek valahol 
abszolút mértékben lemaradtak. Ha ez újratermelődik, és hagy
juk újra termelődni, akkor borzasztó nagy adósságot halmozunk 
fel, amit később kell törleszteni. 

Tehát ezer okunk volt arra, hogy egy ilyen programban el
kezdjünk gondolkodni. Még egy statisztikát hadd mondjak! 
Pest megyében most már 18 ezer munkanélküli van, a gazdasági 
megélénkülésnek köszönhetően 7-8 ezer üres álláshely. Kilenc
ezer külföldi munkavállalónak voltam kénytelen aláírni az en
gedélyét, hogy Pest megyében dolgozzék, mert nem tudunk 
megfelelő munkaerőt közvetíteni. Tehát, ha összeadjuk a 9 ezer 
külföldit (ha lenne magyar munkaerő, akkor az dolgozna a he
lyükön), meg a 7-8 ezer üres álláshelyet, hozzávesszük a 17-18 
ezer munkanélkülit, akkor azt mondhatjuk, hogy Pest megyé
ben majdnem teljes foglalkoztatottság van, csak éppen struktu
rális munkanélküliség keletkezett. Adva van tehát a helyzet, 
meg kellene oldani. 

Erre kaptunk egy megbízást az illetékes helyettes államtit
kár asszonytól, dr. Székely Judittól, hogy dolgozzunk ki egy 
olyan programot a romák foglalkoztatására, ami az eddigiektől 
eltérő, új elemeket tartalmaz. Van egy szigorú követelmény: az 
elsődleges munkapiacra adjon kitörési lehetőséget. Még köve
telmény volt, hogy országos kiterjesztésre alkalmas legyen a 
program, ha a tapasztalatok ezt alátámasztják. 

Akkor álltunk neki végiggondolni. Elcítte leültünk a roma 
kisebbség képviselőivel, néhány fontos szervezettel. Végigtár
gyaltuk, hogyan látják ők, mik az akadályozó tényezők. Nagyon 
sok jó gondolat vetődött fel. Többek között a roma szervezetek 
vetették fel, hogy amennyiben egy ember nem tud megélni a 
képzés ideje alatt, akkor hiába prédikálok neki a képzésről. Ha 
az éhenhalás meg a képzés között kell választani, akkor egyér
telmű a választás. 

Amikor ez a kis megbeszélés összejött, akkor azt mondtam: 
ez egy olyan konferencia, ahol nem a kitűző, a mappa meg a 
hozzá járó golyóstoll dominál. Viszont, akik itt ülnek, azért jöj
jenek ide, hogy megmondják, ők mit tesznek. Es amikor így 
kezdtük összerakni a problémákat, akkor megállapodtunk ab
ban, hogy legyen ez egy állandó kerekasztal, ahol összejövünk, 
és időnként leltárt készítünk: én ezt tettem, te meg azt tetted 
hozzá. Akkor van miréíl beszélni. Ez volt a Pest Megyei Roma 
Kerékasztal alakuló ülésén. Azóta is működik. Ha úgy tetszik, 
ez a Roma-program társadalmi háttere, parlamentje. 

Ezeknek a tapasztalatoknak alapján kezdtük el a koncepciót 
kidolgozni. Ez az, amit hozzám kötnek, és vállalom, ha kudarc 

lesz, ha siker lesz. Ismétlem, a kollegáimnak a szakmai részletek 
kidolgozásában pótolhatatlan munkája volt. 

A koncepció a következőkön alapszik: Az egyik, azok kivá
lasztása, akik bekerülnek a programba. Azt gondolom, aki nem 
olvasott romákról szóló irodalmat, ne fogjon ilyesmihez. Laka
tos Menyhértnek a Füstös képek és az Akik élni akartak című 
könyve alapmű számomra, sok mindent abból értettem meg. 
Tehát próbáljuk meg már a kiválasztásnál azokat megkérdezni, 
akik ott élnek közöttük: kisebbségi képviselet, családsegítő stb., 
kik azok, akik szóba jöhetnek. Akkor is, ha nem regisztrált 
munkanélküliek. 

A kiválasztást követően, ha az egyént ebbe a programba be 
akarjuk vinni, akkor ne egyszerűen beléptessük, mert könnyű 
dolog öt perc alatt rávenni, hogy jöjjön. Arra figyeljünk, hogy 
neki is csak egy élete van. Ezt az életet próbáljuk megtervez
ni vele közösen. Ez nehéz ügy, de el kell köteleznie magát. Ha 
ő belülről nem akarja, akkor nem fogjuk tudni belőle kihozni 
azt, amit kell. Ezt követően döntsük el, hogy az adott körből 
kik azok, akik bekerülhetnek a programba. 

A koncepció második lépése a szakmának azon gyakori té
vedését vette figyelembe, mely úgy szól, ha kirekesztődik valaki 
a munka világából, akkor a válasz rá: képzés. Megnéztem a mun
kaerő-piaci információkat, kiderült, hogy az üres álláshelyeknek a 
többsége nem szakképzett embert keres, elég hozzá a nyolc álta
lános iskolai végzettség. Ilyen munkanélküli pedig viszonylag 
sok van. Ha megvizsgáljuk konkrétan a problémát, akkor szem
bekerülünk valami olyannal, ami kínos, de ki kell mondani. 
Nem szakképzett emberre van kizárólag szükség a munka
erőpiacon, viszont szükség van fegyelmezett, higiénikus, 
megbízható, lojális emberre. Csupa olyan tulajdonság, ami 
nem tanulható az iskolában vagy csak részben, de egy munkál
tató ma már megköveteli, erre számít. Voltak kudarcélménye
ink, amikor támogatást ígértünk egy-egy ember mellé, hogy 
felvegyék. Nem kellett még pénzért se. Mert olyan értékes gé
pek mellé kellett állnia, ahol egy óra alatt annyi kárt tud tenni, 
hogy a felajánlott támogatás összege ahhoz képest bagó. Fontos 
például, hogy minden nap reggel időre, józanul bemenjen a 
munkahelyére. E nélkül ma már nem lehet érvényesülni. Nem
csak a romákról beszélek. Az egyik neves külföldi szállítócég 
vezetője arról panaszkodott, hogy bizonyos időszakokban jár
vány söpör végig a dolgozókon. Kiderült, hogy ez bizonyos nö
vények érési idejére esik. Amit ő nem ért. Tehát a munkakul
túrát nem csak a romáknak kell megtanulni! Az egész társada
lomnak kell hozzá igazodni a piacgazdasághoz. Mi magunk is 
másképp viselkedünk, mint tíz évvel ezelőtt. 

Amikor megnéztük, hogy mi a probléma, akkor kiderült, 
hogy nem a képzés az orvosság minden bajra. Felejtsük el! Mi is 
csináltunk olyan programot, hogy egy kicsit felzárkóztattuk, az 
egyént betettük egy szakmai képzésre, majd ünnepélyes keretek 
között átadtuk a bizonyítványt a fűzkosár-fonó meg a rongysző-
nyeg-szövő romáknak, akik nagyon büszkék voltak arra, hogy 
elvégezték. A gyerekeiket látni kellett volna, ahogy örvendez
tek, hogy apa-anya átveszi a bizonyítványt. Nagyon boldogok 
voltunk, de aztán jött a sikertelenség. Több ok miatt, amit meg 
kellett vizsgálni. Nem volt elhelyezkedési lehetőség, a termék
nek nem volt piaca, nem volt vállalkozási hajlandóság. Pedig a 
rongyszőnyeg-szövő tanfolyam végén megkapták a szövcíszéket 
is, hogy tudjanak tovább dolgozni. 

Mindezt összerakva azt mondtuk, hogy ennek a programnak 
mást kell tudni. Nem egy egyszerű képzés, aminek a végén 
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megtöröltük a kezünket, és megyünk tovább. Fordítva kezd
tük el végig gondolni a folyamatot. Nem egy rövid idejű elhe
lyezkedés, és nem közhasznú foglalkozratás az eredmény, ha
nem az a kimenet, ha az egyén legalább hat hónapig egy mun
kahelyen megállja a helyét. Ott, kint a versenyszférában. Ez a 
cél. Az összes többi is eredmény, de ez a végeredmény. 

Na, most akkor el lehet kezdeni: itt a célcsoport, ez a cél, 
mit kell közben tenni. Iskola, munka, személyiségfejlesztés, 
stb.? Ezt nem tudja egyetlen szervező intézmény. Az államigaz
gatás, a munkaügy megold néhány problémát, de ez sokkal bo
nyolultabb annál, minthogy egy szervezet meg tudja oldani. Itt 
nemcsak szűk szakmai kérdésről van szó. Csináltam fejben egy 
leltárt, hány olyan szervezet van, akinek, ha azt mondom 
i'omaproblémit, akkor neki ebben dolga van. Elkezdtük össze
rakni. A megyei rendőrfőkapitány, amikor fölhívtam, azt mond
ta, ki ne hagyjuk a rendeírséget. Mert azonos a célcsoport. Ok 
ugyanis az elsődleges áldozatok. Az alulképzett embert a leg
könnyebb átverni. Az ÁNTSZ-nél - célcsoport. A Vöröske
resztnél — célcsoport. A Családsegítőnél - célcsoport. Sorol
hatnám még a szervezeteket, akik ezzel foglalkoznak. Ha nem 
fogunk össze, úgy járunk el, mintha egy emberr végtagjai sze
rint mindig más-más szervezet kezelne. Ha a munkaügy meg
növeszti az egyik lábát, attól még a másik lába rövid marad. 
Felborul. 

Megpróbáltunk összerakni egy harmonikus fejlesztést. A 
programnak legyen két része. Legyen egy belső ciklusa, és egy 
teljes ciklusa. A belső ciklus abból áll, hogy amikor bevontuk 
ezt az embert a programba, akkor legyen egy olyan komplex 
személyiségfejlesztő rész, amelyik azt az átalakulást tudja produ
kálni, ami szükséges a munkaerőpiaci és társadalmi érvényesü
léshez. 

A belső ciklust három komponens alkotja. A kerete egy köz
hasznú foglalkoztatás. A programban résztvevők jogilag köz
hasznú munkások, kapják a minimálbérnek megfelelő összeget. 
Továbbképzésen vannak, felkészítésen vannak, tréningen van
nak, dolgoznak - de ezt nem szakítjuk szét. Nem azt csináljuk, 
hogy hat hónapig dolgozol, most akkor elmész 8 hónapig kép
zésre. Egy hónap után úgy unnák... tehát létrehoztunk egy 
turmixot. Az volt a cél, hogy ez egy olyan ciklus legyen, amit 
ha akarom, hetenként csinálok, ha akarom háromnaponként, 
mindig az adott csoporthoz és szolgáltatóhoz igazodva. Ez tehát 
egy olyan körfolyamat, amelyben, ha akarom egy napig közhasz
nú munkán van, egy napot tréningen, humánerőforrás-fejlesz
tési foglalkozáson, utána két napot felzárkóztató képzésen. Az
tán megy a ciklus körbe-körbe. Egyedi eleme a programnak, 
hogy a programmenedzser figyeli és értékeli a tíz-tizenöt fős 
csoportot. Nemcsak szervezi a csoportokat, hanem az a köteles
sége, hogy személyenként, egyenként figyelje fejlődésüket. 
Amikor lefut egy ciklus, mindig van egy értékelés. Ez nem egy 
mechanikus dolog, ez egy folyamat. És ha a programvezető úgy 
értékeli, hogy Kis Józsi megfelelő szintre jutott, és van egy munka
hely vagy egy képzési lehetőség, amit az adott ügyfél el szeremé 
végezni, akkor javaslatot tesz arra, hogy emeljük ki a program
ból, menjen eire a képzésre vagy a munkahelyre. Több szem
pontból is fontosnak tartottam ezt a mozzanatot. Korábban, ha 
januárban elindult egy program, azt mondtuk, augusztus 20-án 
záródik, mindenki akkor végzett. Különböző emberek. Pocsé
koljuk az erőforrást, ha akkor is ott tartanánk valakit, ha már 
három hét múlva felkészült arra, hogy kimenjen. Ezért a sze
mélyre kell figyelnünk. 

A másik dolog. Én ugyan nem vagyok szociológus, de any-
nyit tudok, ha homogén egy csoport, akkor nincs miért küzde
ni. Legyenek pozitív példák, hogy ki után kell kapaszkodni. 
Most ő kikerült, most te lehetsz a csoportelső. Ez a csoportot 
belül is fejlesztheti, ez megint egy fontos elem. 

Állítsuk sorba az embereket, akik a programba szeretnének 
bekerülni. És amikor van hely, akkor kerüljenek be. Ök lesznek 
a „hierarchia" alja ugyan, de van honnan tornászni, van ki 
után menni. 

Azt kértem minden helyszíntől, hogy próbálják meg azt az 
image-t kialakítani a programról, hogy aki oda bekerült, érezze 
magát kitüntetve. Ugyanis ebben a körben fontos, hogy mit 
mond a másik. Örkényben nagyon boldog voltam, amikor visz-
szahallottam azt, hogy amikor az iskolában megkérdezték a gye
rekeket, hol dolgoznak a szüleik, nagyon büszkén mondták, 
hogy a programban! Ez nagyon sokat jelent az adott helyzetben. 

- Már Tápiószelén is felmerült bennem, hogy az az ember, aki 
a programot vezeti, elsőrendűen fontos. Ügy tűnik, sikerült ezeken 
a helyeken olyan embereket találni, akik ezt tényleg értik, és gondo' 
lom, ezt ugyanolyan alkotó ntódon a helyzethez igazítva csinállak, 
mint ahogy ezt Ön ki tudta találni. Meglátásom szerint a program-
vezető munkáján legalább annyi múlik egy-egy helyen, mint a kon
cepció kitalálóján az egészet illetően. Tápiószelén úgy éreztem, hogy 
ez tökéletesen megvalósult. Szentes Zsuzsa amit ehhez hozzá ad, az 
abszolút meggyőzővé teszi ezt. Amit Ön endített, azt én mind lát
tam megvalósulni. Presztízse íetta cigányok között, hogy valaki be
kerül ebbe a programba és a többi. Ügy tűnik, nvíshol h sikerült 
olyan embereket találni, akik jó programvezetők, és ezt ilyen módon 
tudják csinálni? 

Nem mernék erre harározott igennel válaszolni. Ebben hi
bát követtem el. A programot a programvezetőkkel együtt in
dítottuk, amit nem lett volna szabad. Ha bárhol másutt csiná
lunk ilyet, akkor a programvezetőket előbb kiválasztjuk, felké
szítjük, ezt követően indítjuk a programot. Most a programmal 
együtt folyamatosan készítjük fel a programvezetőket. Összessé
gében a végén nyolc olyan programmenedzser fog kikerülni, 
amiből az országban kevés van. Ök megtanulnak valamit a két 
év alatt, amit másutt nem lehet. Egyre gyűlik a tapasztalat, a 
helyzeteket meg kell, hogy oldják. Alapképzettségük erre al
kalmassá részi őket. 

De volt, ahol kétszer is váltani kellett. Ak i foglalkozott mái-
emberekkel, ilyen csoporttal, az tudja, hogy ez óriási kihívás. 
Ide ilyen Szemes Zsuzsák kellenek, akik lélekből tudják csinál
ni. Érdekes, hogy más-más attitűdök vannak. Van, ahol a prog
ramvezető helyi testületnek a képviselője, tehát ezzel a felelős
séggel áll hozzá. Van, ahol egyházi intézménynél dolgozott ko
rábban, ő megint egy másfajta attitűddel rendelkezik. Tehát 
döntően jól sikerült kiválasztani a programvezetőket, jól teszik 
a dolgukat. Érdekes lesz a két év történetét összerakni. Éppen a 
múlr hónapban tartott felkészítőn jeleztem, hogy elkezdhetik 
megírni a tapasztalataikat. Ezt most kell elkezdeni, mert később 
már nem tudja megírni azt, amit most lát. 

Visszatérve a programhoz. A közhasznú foglalkoztatást - ez 
is egy új elem — döntően az önkormányzat végezteti, munkálta
tóként. De mi azt szeretnénk, hogy amikor egy ember alkalmas
sá válik munkaerőpiaci képzésre, vagy másutt elhelyezhető, 
hagyja el a programot. Az önkormányzatnak pedig nyilván 
nem ez az érdeke, hanem az, hogy ha már megtanult jól téglát 
rakni, akkor maradjon ott még egy kicsit. Ezt az érdekellentétet 
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föl kellett oldani. A programnak alárendelődött a közhasznú 
foglalkoztatás úgy, hogy nem közhasznú foglalkoztatásra, ha
nem a program megvalósítására kötöttünk szerződést. Finom 
szakmai megkülönböztetés, de nagyon lényeges. Nagyon nagy 
volt a szakmai érdeklődés, és korrekt a magatartás a partnerek 
részéről. 

A másik elem a felújító, felzárkóztató képzés. Itt döbbene
tes volt a tapasztalatunk. Hat osztály volt a minimum belépési 
küszöb, és amikor a belépőket fölmértük, akkor mindenkinek 
megvolt a 6-7-8 osztálya. Csak, hogy érzékeltessem, mennyire 
nem volt egyszerű: volt, aki azt mondta, hogy a bizonyítványa 
meg volt, de valahol elveszett. Elkezdtünk utánajárni, Nyír
egyházára telefonálgatni, míg végül összeszedtük a bizonyítvá
nyokat. Ezt követően egy szintfelmérés következett. Kiderült, 
hogy akinek nyolc osztálya van, meg akinek hat osztálya van, 
az is negyedik osztályos szinten van. Onnantól jött a kihívás, 
őket fölzárkóztatni nyolcadikig. Ugyanis van a programnak egy 
olyan iránya, hogy az „inkubátor" csak eddig tart. Innentől ki
felé már mindenki teljes értékű munkanélküli, akinek meg kell 
állni a helyét akár egy munkahelyen, akár a munkaerő-piaci 
képzésben. Azt nem lehet, hogy valakinek támogatással adok 
orvosi diplomát. Azzal nem lehet operálni. Hegeszteni sem le
het. Fel kell őket készíteni. Tehát föl kellett őket zárkóztatni. 
A felzárkóztató képzés elindult, s az a csoda történt, amiben ' 
kevesen hittek. Ezek az emberek nagyon akarnak tanulni. Sőt. 
Annyira belelkesedtek a tanulásvágytól, hogy a lehetőségeiket 
már kezdték figyelmen kívül hagyni. Ö ez akar lenni, az akar 
lenni. Ez is érték. Van jövőképe, óriási dolog. Ezek a felzárkóz
tató képzések részben befejeződtek, részben most folynak, de 
ezeket nem lehet kikerülni. írni, olvasni tudni kell, és a nyolc 
osztálynak meg kell lenni. Akkor is, ha betanított munkás akar 
lenni valaki. 

Itt jön a programnak az az eleme, amiről a nevét is kapra: 
integrált. Együttműködési megállapodást kötöttünk azokkal a 
szervezetekkel, amelyek különböző módokon foglalkoznak ezzel 
a célcsoporttal. Az alapvető feltevés így szólt: T i foglalkoznátok 
velük, de nehezen tudjátok őket ilyen csoportos formában el
érni. Egyezzünk meg. Mi biztosítjuk ezt a formát, fűtünk-világí-
tunk, minden körülményt megoldunk, és átadjuk a színpadot 
két órára, ti pedig foglalkozzatok velük. Mindezt ingyen. így te 
is beírhatod magatoknak eredményként, mi is beírhatjuk. Es 
összejöttek ezek a szervezetek. Elkezdődtek azok a foglalkozások, 
amelyeken ezek az emberek sok mindent megtanultak. Azt is, 
ami nem volt a tematikában. Nem lehetett megtervezni, hogy 
vajon mit jelent majd ennek a tartósan munkanélküli, negye
dik osztályos szinten tanuló, állandó kudarccal szembe néző, 
degradált helyzetben lévő embernek, ha őhozzá kijár mondjuk 
a területi rendőrkapitányságról valaki, és elkezd neki állampol
gári jogairól beszélni. Hogy neki mihez van joga. Hogyan kell 
bizonyos helyzetektől óvakodni, hogyan kell megvédenie ma
gát. De az is, hogy a Vöröskereszt odamegy és elmondja, hogy 
Magyarországon ma, ha valaki rosszul lesz az utcán, akkor a töb
bi nem tudja mit kezdjen vele, inkább átlépi. T i lesztek azok, 
akik innentől kezdve ezt tudjátok. Ezek azok az apró kompo
nensek, amelyek az egyén tartását adják. És nem akárki mondta 
neki, nem a szomszédja, hanem akik értenek hozzá, és úgy kö
zeledtek, hogy értéket adjanak át. Ez megjelenik a programban 
résztvevőknél, mindenképpen. Amikor valaki beszél velük, ak
kor egészen más módon nyilatkoznak meg. Ezt nem lehel tema
tikába beírni. 

Következnek a kimenetek, ki mikor tud alkalmassá lenni 
arra, hogy képzésbe vagy munkahelyre kerüljön. Elég nagy 
volt a munkába helyezés időszaka. November 20-ig, figyelembe 
véve, hogy a program elején csak a felkészítő van, 21 ember ke
rült munkába. Ök már munkahelyen vannak. Ebből 15 olyan 
munkahelyen, ahol tudjuk a hat hónapos nyomon követést vé
gezni. 102-en kerültek munkaerő-piaci képzésre, tehát ők vé
geztek a felzárkóztatással, és szakmát tanulnak. Nem vesszősep
rűt kötni, nem rongyszőnyeget szőni, hanem olyan szakmák
ban, amelyek kurrensek tudnak lenni, amelyekben az elhelyez
kedési esélyük javulni fog. Hozzátartozik ehhez, hogy ezekben a 
képzésekben ők ösztöndíjat kapnak. Említettem azt a dilem
mát, hogy ha nem tud megélni, hogy menjen akkor iskolába.7 

Kötöttünk egy olyan megállapodást az Országos Foglalkoztatási 
Közalapítvánnyal, hogy mindenkinek kiegészíti a képzéssel járó 
juttatását a minimálbér szintjéig. Fölmerül a kérdés, hogy ez túl 
pozitív diszkrimináció-e? 

Szót kell ejteni a finanszírozás ügyéről. Ez a program nem 
olcsó - mondják, akik nem értenek hozzá. De ha egy picit is 
közgazdasági szempontból közeledünk, akkor azt kell megnézni 
először is, mi a többletköltsége. Azt mondom, hogy ezek az em
berek akkor is közhasznú munkából és segélyből élnének, ha 
nincs a program. Tehát, ha a többletet nézem, hogy mennyivel 
kerül ez többe, akkor elenyésző a különbség. Ezeknek az embe-
reknek a többsége egész életére pótcselekvésekben tudna, a 
megélhetési stratégiák helyett, leledzeni. Ezzel szemben nagy 
valószínűséggel adófizetővé válik - és ha a társadalmi vonatko
zásairól is beszélek - akkor ez egy rendkívül jó befektetés. Csak 
amikor az ember százmilliós nagyságrendeket mond, azt mond
ják rá: megint a romák! Ezekkel is szembe kellett nézni. Sze
rencsére azt kell mondanom, hogy mind az államigazgatási fe
letteseink részéről, mind a Munkaerőpiaci Alap Irányító Testü
lete részéről, ahonnan ehhez 113 millió forintot kaptunk, mind 
az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány részéről, olyan támo
gatást kapott a program, amit csak megköszönni lehet. Ezt 
nagyon fontosnak tartom megjegyezni. Amikor a program kon
cepcióját megbeszélendő meghívtam a fontosabb szervezeteket, 
kivétel nélkül ott voltak. Ez nagy érték. 

A másik a helyi partnerek kérdése, a nyolc helyszín. Töb
ben is jelentkeztek, és jelentkeznek ma is erre a programra. 
Nincs lehetőségünk most még tovább terjeszteni, de meglátjuk, 
mit hoz a holnap. A program eredményei kezdenek jönni, a 
kudarcokból meg tapasztalatokat gyűjtünk. Nagyon érdekes, 
hogy eltérő helyszíneken mennyire eltérő az eredmény. Az 
egyik helyszínen teljesen telített a program, az emberek részt 
akarnak venni benne, és sikerrel mennek ki belőle, a másik 
helyszínen gyakori a feszültség és az ellenérzés. Egyetlen ilyen 
helyszín van, ott tudattuk: Rendben van, meg lehet bukni, haj
landók vagyunk ezen a helyen felszámolni a programot. Kivo
nulunk és elismerjük, hogy kudarcot vallottunk. De akkor áll
janak oda, és mondják meg az embereknek, hogy az egyetlen 
esélyüket veszik el tőlük. Máshol olyan hibát követtünk el, 
hogy családokat vontunk be a programba. Rögtön elindult a 
klikkesedés, ami gondot okozott. Van, ahol kiderült, olyan 
megélhetési stratégiák vannak, „vasazás" például, hogy amikor 
ez beindul, otthagyják a programot. Nem olyan egyszerű ez, 
mint ahogy az íróasztalnál az ember megírja. Lehet ez egy jó 
gondolat, de ahhoz, hogy megvalósuljon, iszonyatosan sokat 
kell dolgozni. 
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A program szervezeti konstrukciójáról is érdemes szólni, 
mert komoly szervezeti háttérrel rendelkezik. Egyrészt az integ-
rák jellegből fakadóan, ahogyan a külső szervezetek bekapcso
lódnak. Másrészt a forráskoordináció, a forrásintegráció miatt. 
Nem mindent nekünk kell megoldani, megfinanszírozni. A 
megyében 6 helyen jött létre ún. Roma Információs Iroda, amit 
a közép-magyarországi régió finanszírozott. Kézenfekvő volt, 
hogy ne hagyjuk ezt veszni, épüljünk rá. Próbáljuk meg föl
használni, nem elmenni mellette, és kitalálni valami újat. Az 
egyik legnagyobb hibát azzal lehet elkövetni manapság, hogy 
ha a különböző ágakon különböző lehetőségek jelennek meg, 
és azok köszönőviszonyban sincsenek egymással. Ez a program 
integrált program. Minden olyan kezdeményezéssel, amelyik 
ezt a célcsoportot célozza - itt: nem a romák a célcsoport, ha
nem a hátrányos helyzetben lévő romák és azonos élethely
zetben lévő nem romák, tehát itt a problémát céloztuk meg 
és nem az etnikai hovatartozást - nyugodtan megkereshetnek 
minket. Megkeressük azt a felületet, ahol a két program érint
kezik, egymásra támaszkodhat. Kezdjük el egymást erősíteni, 
keressük erre a lehetőséget. 

Ennek a programnak nyilvánvalóan a Munkaügyi Központ, 
illetve mint a Központ igazgatója, egyszemélyi felelőse vagyok. 
Meg kell mondanom, hogy jó lelkiismerettel vállalom ezt a mai 
napig. 

A m i a működtető szervezetet illeti. A Munkaügyi Köz
pontnak kell a szakmai irányítást biztosítani. Éppen ezért a Me
gyei Munkaügyi Központban összeállítottunk egy olyan szakmai 
teamet, amelyben a pénzügytől a jogi szabályozáson keresztül a 
humán szakemberekig bezárólag mindenki benne van. Szemé
lyesen felel mindenki a programért. Ugyanakkor a program 
operatív irányítását nem lehetett belülre helyezni a munkaügyi 
központon. Szerződést kötöttünk a Műszaki Egyetem területfej
lesztési központjával, akik vállalták az operatív koordinációt, 
teljes szakmai kontroll mellett. Ott van egy koordinátorunk, 
aki a nyolc programvezető munkáját hangolja össze. A prog
ramvezetőket a programhelyszínen veszik fel, ott létesítenek 
munkaviszonyt. Ok irányítják helyben a programot, nekik 
kulcsszerepük van. Ha bármi problémájuk van, akár a koordi
nációs irodához, akár közvetlenül az adott szakterület felelős 
szakértőjéhez fordulhatnak segítségért. Egy példa. Az ügyfél 
már két napja nem jár el a képzésre. Más esetekben a munka
helyről pl. kirúgják ilyenkor az embert, itt nem. Ilyenkor a 
Munkaügyi Központ Humánszolgáltató rendszere próbál segí
teni, úgy, hogy a pszichológus vagy a munkatanácsadó beszélget 
el vele. Ha menthetetlen, és nem tudjuk a programban tarta
ni, akkor nem azt írjuk le, hogy ő kudarcot vallott, hanem 
azt, hogy rosszul döntöttünk, amikor őt vettük be a prog
ramba. Nagy a felelősségünk, ha elveszítünk embereket. Nem 
tudjuk sajnos kikerülni, van fluktuáció, lemorzsolódás. 

A szervezeti konstrukció mostanra kicsiszolódott. Ennek 
sok része van, egyik a pénzügyi elszámolási rendszer. Közpén
zekről van szó, tehát ez különös jelentőséggel bír. A másik rész 
az információ-áramlás, a havi jelentések. A harmadik dolog a 
helyi kezdeményezések, amik színezik ezt a programot, úgy 
hogy a teljes felelősség nálam van, a szakmai pedig a teamnél. 
Tehát a program működését kontroll alatt kell tartani. Egy lel
kes ember elindul, őt csak be kell terelni egy megfelelő csator
nába. Ettől még színes marad egy program. Szemes Zsuzsa ami
kor meghívta az embereket a saját kertjébe bográcsozni, az egy 
nagyon szimpatikus, kedves dolog. Belefér a program keretébe, 

segíti azt. Vagy amikor üzemlátogatásra viszik, őket, hogy néz
zék meg, milyen egy esetleg jövőbeni munkahely egy üzemben. 

A másik komoly hozadéka ennek a programnak, amire én 
magam nem is számítottam, a roma-kerekasztal létrehozása. 
Kiderült, hogy a romák problémái mindenütt hallatszanak, de 
igazi fórumot arra, hogy ezeknek a problémáknak az érdemi ke
zelésére partnerekkel tudnának tárgyalni - én biztos alul tájéko
zott vagyok - , nem sokat láttam. Következésképpen ilyen hely
zetben az ember akármit tesz, az már siker. A megyei kerekasztal 
mintájára szerveztük meg novemberben a nyolc helyszínen a 
helyi kerekasztalokat azzal a céllal, hogy a programnak a társa
dalmi megismerését és legitimálását elősegítsük. Részint, hogy 
a munkáltatók legyenek fogékonyak ana, hogy a programból 
kikerülő embert fölvegyék. Másrészt azért is, hogy a program 
támogatottságát növeljük. Mérjük fel, tud-e ott még valaki 
hozzátenni a dologhoz, tudnak-e ebben közreműködni. Vagy ha 
ezt nem, akkor tudjanak róla, hogy ez a folyamat létezik. Ezek a 
helyi kapcsoltok is a rendszeres működés igényét fogalmazzák 
meg. 

Mi a válasz arra, hogy mit tekintünk sikernek? Siker az, 
hogy létrejött a kerekasztalok rendszere. Siker az, hogy sokan 
képzésben vannak, hogy közhasznú foglalkoztatáson vannak, 
siker az, hogy nyolc embert, nyolc programvezetőt kiképezünk 
a gyakorlatban, akik fogékonyak lesznek erre a problémára. És 
hogy ezt az egész programot megvalósítottuk. De igazából a 
programból munkára jelentkezőktől azt kérjük számon, hogy 
legalább hat hónapig maradjon meg a munkahelyen. Ezt te
kintjük teljes értékű sikernek. 

Egy olyan rendszert alakítottunk ki, hogy amikor munkába 
helyeződik az illető ügyfél, akkor a Kirendeltség tájékoztatja a 
munkáltatót, hogy milyen programban vett részt, milyen komp
lex felkészítést kapott, és ha a munkáltatónak esetleg problé
mája van a későbbiekben, akkor segítünk azt megoldani. 
Ugyanez a háttér az ügyfél számára is biztosított. Ha beilleszke
dési problémái vannak, akkor neki is van hova menni, van le
hetősége segítséget kérni. 

- Egy programban résztvevő ember személyesen is ismeri azokat 
az embereket, akikhez fordulhat? 

- Igen. Azt, aki őt munkába helyezi, és a kirendeltség veze
tőt is. Tehát van személyes kötődés. Itt a háttér léte a fontos, 
és nem az, hogy szükség lesz-e rá. Ez egy lényeges momentum. 
És úgy gondolom, ha hat hónapig megállta valaki a helyét egy 
munkahelyen, akkor már van esélye arra, hogy megállja. Ez 
egy olyanfajta kitörés, amit már nem lehet kitörölni az ő éle
téből. 

- Engem már Tápiószelén is foglalkoztatott, hogy a. program' 
vezetők munkája, ha megszűnik, tehát amikor egy program lezá
rul valahol - Tápiószeléből indulok ki, mert azt láttam - , mi fog
ja pótolni a programvezetőt egy falun belül, aki a program ideje 
alatt egy a falu intézményei közötti tényezővé vált? Van valami 
elképzelése velük kapcsolatosan? Tételezzük fel, hogy egy Szemes 
Zsuzsa nincs tovább faluban. A rendszernek az a része, hogy a 
programban részt-vevő emberek elmentek, dolgoznak, megvan a 
hátterük, a lehetőségük, hogy ha valami problémájuk van, oda 
forduljanak. De valószínű, hogy a faluban hiányozni fog a to
vábbiakban az az ember, aki az őprogramvezetőjük volt. Alá 
egyszerre jelentett nekik hatékony érdekképviseletet, és biztos 

Ezt követó' írásunk bemutatja a tápiószelei kerekasztalt. 
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pontot egy kikristályosodni képes falusi viszonyrendszeren belül. 
Erről mi az elképzelése! Én még abban a szakmában is, amit 
népművelésnek, közművelődésnek hívunk, az egyik alapkérdés
nek fórom, hogy egy településen van-e olyan ember, aki a szak
máját igazán jól képes csinálni. S ez az integrált roma program 
felfogható úgy is, mint egy hatékonyan a dolgát teljesítő népmű
velés. És ez személyi kérdés. És nem lennék abban biztos, hogy 
én az On helyében egy program végeztével liagynám, hogy ne 
maradjon meg a településen tényezőnek - ha már csak egy üdvös 
szemlélet hordozójaként is - egy volt programvezető. 

- A legmélyebb titkok után érdeklődik. Vannak kérdések, 
amikre határozott nem tudómmal kell válaszolnom, ha tisztes
séges akarok maradni. Nem terveztük meg ugyanis. Nekünk 
törvényi kötelezettségünk, hogy a foglalkoztatást elősegítsük, a 
munkanélküliek támogatását biztosítsuk. Programunk egyik 
hozadéka a nyolc programvezerő felkészültsége. Felkészítésüket 
ebben az évben is szisztematikusan folytatjuk, nemcsak a gya
korlatban, de van egy elméleti felkészítési rendszerünk is. Azon 
viszont nagyon csodálkoznék, hogy ha az, akinek ez a leginkább 
fontos, a helyi önkormányzat, hagyná, hogy ez az érték elvesz-
szen. Ezeknek a felkészült szakembereknek a munkájára ugyanis 
nagy szükség van. Remélhetőleg erre a pénzr is meg fogjuk ta
lálni. 

A program fenntarthatósága ügyében azért nem a lelketlen
ség működött. Eleve úgy terveztük, hogy a program országos ki
terjesztésre alkalmas legyen. Ezt elkezdtük szisztematikusan 
megcsinálni, vagyis egy évi működés alapján beszámoltunk ar
ról, hol rart a program, valamint javaslat készült a Szolnok me
gyei Munkaügyi Központ részéről, hogy az ő területükre terjesz-
szük ki a programot. Ezt jóváhagyták. Ez év végén ismét a 
M A T elé kerülünk, hogy a Pest megyei két éves tapasztalat, a 
Szolnok megyei egyéves tapasztalat alapján tudjuk-e tovább
terjeszteni a programot. Megnézzük, hol kell módosítani, mik 

az esélyei, álcár a megyében, akár az adott helyszínen a további 
kiterjesztésnek. Ez egy két éves program. De akiknek a két év 
alatt nem fejeződik be a munkaerőpiaci képzése, azoknak a tá
mogatása a képzés befejezéséig biztosított. 

Május 2-án már uniós tagok leszünk. Az Európai Uniónak 
van egy ún. Európai Szociális Alapja, amelynek célszervezete a 
Munkaügyi Központ, tehát egy jelentős forrás felhasználásának 
lehetősége megnyílik. Ebben két terület van, amit alapvetően 
támogatnak: a foglalkoztatás és a humánerőforrás-fejlesztés. En 
nagyon elképzelhetőnek tartom, hogy ha egy ilyen kicsiszolt, 
tapasztalatokkal alátámasztott programunk van, akkor ennek a 
finanszírozására számírhatunk, amivel a program fenntartható
ságát biztosítani tudjuk. Ha ugyanis ebben a célcsoportban két 
év alatt 2-300 ember problémáját meg tudjuk oldani, és élet
helyzetük tartósan és fenntarthatőan megváltozik, az egy na
gyon nagy eredmény. 

Pest megyében a roma népesség számát 50-70 ezerre becsü
lik, pontos adatok erre nem állnak rendelkezésre. A probléma 
tehát adott. Ha ez a program esélyt nyújt a megoldásra, akkor 
úgy gondolom, lehet esélyünk arra, hogy tovább folytassuk. 

Ha valahol az országban fontos ennek a problémának a ke
zelése, akkor Pest megyében a népesség nagysága miatt is, munka
erőpiaci szempontból is fontos kell, hogy legyen. Itt ráadásul 
vannak üres álláshelyek, amik leherőségek... Ki kell használnunk. 

A Pest Megyei Közigazgatási Hivatal vezetője azzal kérésért 
meg, hogy lehetőség nyílt pályázat beadására az ENSZ közszol
gálati díjára. A hivatal vezetése úgy döntött, a Munkaügyi 
Központot javasolja, hogy pályázzon. Mi a roma programunkat 
küldtük el, mint pályázati anyagot. 

- Omlok, hogy Öntől személyesen volt módom hallani a prog
ramról, köszönöm a beszélgetést. 

Mátyus Aliz 

15 



Integrált Roma Foglalkoztatási Központi Program 
Térségi Roma Partnerségi Kerekasztal 

'iápiószele 2003. november 21. 

Majoros Tibor Tápiószele polgármestere köszönti a „Kerek
asztal" vendégeit. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelettel köszöntöm vala
mennyiüket, a helyi Önkormányzat nevében. Majoros Tibor 
polgármester vagyok. Önök bizonyára tudják, hogy a munka
ügyi központ kezdeményezésére ez év elején Pest megye 180 te
lepülése közül nyolc településen elindult az úgynevezett Integ
rált Roma Foglalkoztatási Központi Program, melynek az a lé
nyege, hogy az adott településeken élő hátrányos helyzetűek, 
elsősorban cigány kisebbséghez tartozó emberek számára olyan 
alternatívát teremtsünk, amely az ő jövőbeni életlehetőségüket 
majd kedvezően befolyásolja. A nyolc település egyike Tápió
szele. Ez alkalommal, azzal a gondolattal hívtuk meg Önöket, 
hogy az elmúlt tíz hónap tapasztalatait megosszuk Önökkel. 
Engedjék meg, hogy bemutassam, itt az asztalfőn helyet foglaló 
Hölgyeket és Urakat. Elsőként Kiss Beát szeretném bemutatni, 
a Pest Megyei Munkaügyi Központ koordinátorát. Mellette ül 
Lovasné Szemők Ildikó a Pest Megyei Munkaügyi Központ 
Nagykátai Kirendeltségének vezetője. Tóth Julianna Iápiószele 
Önkormányzatának jegyzője, Kanyó Árpád a helyi Kisebbségi 
Önkormányzat elnökhelyettese. Valamint Szemes Zsuzsát, a je
lenlegi roma programvezetőt, és végül Váradi Szabolcs urat, aki 
augusztusig töltötte be a programvezetői tisztséget. Ök fogják 
elmondani az elmúlt tíz hónapban szerzett tapasztalataikat, és 
természetesen majd ötleteket, megjegyzéseket, javaslatokat, vé
leményeket várunk Önöktől is. 

Ennyi bevezető után szeretném átadni a szót a Nagykátai 
Kirendeltség vezetőjének, Lovasné Szemők Ildikónak. 

Lovasné Szemők Ildikó a PMMK Nagykátai Kirendeltség 
vezetője: 

Köszönöm szépen. Köszöntöm Önöket és nagyon örülök, 
hogy ilyen szép számmal megjelentek a rendezvényünkön. Első
sorban a Polgármester Úrnak szeretném megköszönni azt, hogy 
a program megvalósítás helyszínét lehetővé tette, és a rendez
vény lebonyolításában segítséget nyújtott nekünk, illetve fel
vállalta a házigazda szerepét. A mai összejövetelnek, szakmai 
megbeszélésnek az a célja, hogy az elmúlt tíz hónap tapasztala
tait megvitassuk. Szeretném ismertetni Önökkel a Program va
lódi célkitűzéseit, majd azt, hogy mit sikerült eddig megvalósí
tani. A programvezetők is elmondják a saját tapasztalataikat, 
azt, hogy milyen nehézségekkel kellett megküzdeni, milyen fel
mutatható eredmények születtek. Jelen vannak a képző intéze
tek vezetői is, akik nagyon pozitívan állnak hozzá a romák kép
zéséhez, figyelembe véve azt, hogy ők lényegesen több figyel
met, türelmet igényelnek, mint az esetlegesen jobb szociális kö
rülmények közül érkezők. 

Kezdeném azzal, hogy 2001-ben fogalmazódott meg a Pest 
Megyei Munkaügyi Központ vezetése részéről az az igény, hogy 
egy olyan programot kell megvalósítani, ami ugyan Magyaror
szágon nem volt, de lehet, hogy Európában sem, de a fő cél az 
legyen, hogy valamiféle olyan tudáshoz juttassuk a résztvevő
ket, amivel valóban van esélyük a munkaerőpiacra kerülni. 
Előzőleg még annyit, hogy mindenfelől jöttek a hírek, hogy 

most itt, meg ott, ilyen és olyan roma programokat szerveztek, 
most itt rongyszőnyeget szőnek a romák, most amott kosarakat 
fonnak. A tóalmásiak fogalmazták meg azt, hogy eszük ágában 
sincs ilyen képzésekben részt venni, mert már annyi megfont 
kosárral rendelkeznek, hogy az egész Tápió vidéket körbe tud
nák vele rakni, miközben a munkaerőpiacon nem tudnak velük 
mit kezdeni! 

Mindezeket a sikertelenségeket felmérte a team, és kidolgo
zott egy eddig nem létező modellt, az úgynevezett Integrált Ro
ma Foglalkoztatási Központi Programot, amelynek több össze-
tevcí komponense van. Az egyik legfőbb része a felzárkóztató 
képzés, a másik a humánszolgáltatás, és a harmadik a munka
erőpiaci képzés, amely igazi esélyt ad a későbbiekben a munka
erőpiacon is. Azt is figyelembe vettük, hogy akiknek megvan 
ugyan a nyolc általános iskolai bizonyítványuk, azoknak a tu
dásszintje sem igazán megfelelő. Nem azért, mert butábbak-
vágy rosszabb képességűek, mint más emberek, hanem egysze
rűen azért, mert olyan környezetből jöttek, ahol nem a tanulás 
volt a fő cél. 

Most legyen szó a foglalkoztatásról. A szakképzetlen mun
kaerőre egyre kevesebb igény van. Ahhoz, hogy az elsődleges 
munkaerőpiacon valamiféle esélyük legyen megjelenni, meg 
kellett szervezni az úgynevezett felzárkóztató képzést. Tehát a 
Programnak feltétele volt, hogy minimum hat általános iskolai 
bizonyítvánnyal kellett rendelkezni ahhoz, hogy valaki a Prog
ramba kerülhessen. Lehetőséget kaptak a program alanyai arra, 
hogy a hetedik-nyolcadik osztályt úgynevezett felzárkóztató 
képzés formájában befejezhessék, illetve akik rendelkeztek a 
nyolc általánossal, azok megkapják a lehetőséget arra, hogy a 
hiányos tudásukat kellőképpen kiegészítsék. Ez az oktatási része 
a Programnak. 

A másik része a Programnak a Humánszolgáltatás. Rendkívül 
nagy a fontossága a Humánszolgáltatásnak olyan szempontból, 
hogy aki ebben a Programban dolgozik, az nem úgy közelítette 
meg a romákat, hogy azért mert ők cigányok, akkor le kell őket 
építeni, hanem, hogy a segítésen túl szeretettel fordulunk felé
jük. 

Megszerveztük az elsősegélynyújtó tanfolyamot, aminek eb
ben a térségben rendkívül nagy sikere volt. Szakemberek oktat
ták az elsősegélynyújtást. Szemes Zsuzsi, aki akkor még nem 
programvezető volt, hanem a Családsegítő Szolgálat munkatár
sa, nagyon sokat segített abban, hogy jól begyakorolják az első
segélynyújtást, minden szituációban, a stabil oldalfekvéstől a 
különböző kötözéseket, illetve, hogy vészhelyzetben mit kell 
tenni ahhoz, hogy ne ártsanak, hanem segíteni tudjanak. Rá
adásul kaptak egy olyan jellegű okmányt, hogy ha valaki jogo
sítványt akar szerezni, akkor a három modulból az egészségügyi 
modul már megvan. 

A Pestmegyei Munkaügyi Központ Humán Szolgáltatási 
Osztályáról munkavállalási tanácsadók, illetve szociális munká
sok jártak ki a program alanyaihoz, pályaorientációs ismerete
ket nyújtottak, segítettek megtalálni a helyes utat az egyén 
számára, amivel esélye nyílik arra, hogy milyen szakirányba ké
pezze magát, hogy legyen esélye tartós munkához jutni. 
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Rendkívül széles összefogásra volt mindehhez szükség, mert 
ezt a Megyei Munkaügyi Központ az Önkormányzat segítségé
vel tudta megvalósítani. Kellett az Önkormányzat segítsége, a 
Munkaügyi Központ, illetve a Munkaügyi Központ Kirendelt
ség rendkívül szoros együttműködése, ami úgy gondolom, hogy 
ebben a térségben az első perctcíl kezdve példaértékűen műkö
dött. 

Kellett a Kistérségi Társulás hozzájárulása, illetve aktív köz
reműködése, amiért Bori Attilának szeretnék köszönetet mon
dani, merr ő is azok közé az emberek közé tartozott, akik éhéi
ként csatlakoztak a Programhoz. Átlátta a lényeget, és mellénk 
állt, hogy meg tudjuk azt valósítani. 

Tehát, amikor mi már tudtuk, hogy ez a Program el fog in
dulni, megnéztük a nagykátai térségben azt az öt-hat települést, 
ahol sok roma él, és felvettük a kapcsolatot a vezetőkkel. Is
mertettük a Program lényegét, tehát gyakorlatilag felmértük, 
hol van esély ana, hogy a legnagyobb valószínűséggel sikeresen 
tudjuk megvalósítani a Programot. Most utólag nagyon szeren
csésnek tartom, hogy miután egyenként beszéltem az érintett 
települések vezetőivel, utána közösen is leültünk le egy asztal
hoz, még egyszer átbeszélni a Programot, illetve, hogy mi vár
ható, mekkora feladat áll előttünk, és minden település vezető
jének a kezébe adtam a megvalósítási szándéknyilatkozatot az
zal, hogy aki részt kíván venni ebben a Programban, az nyújtsa 
be a szándéknyilatkozatát. Már ekkor láttuk, hogy eléggé elté
rően állnak hozzá a különböző települések vezetői a Programhoz. 

Tápiószele volt, ahol az első perctől kezdve a legpozitívab
ban fogadták az ötletet, s a falu polgármestere a legnagyobb 
nyitottsággal állt mellé. Végül a tápiószelei volt az egyetlen 
Önkormányzat, amelyik benyújtotta a megvalósítási szándék
nyilatkozatát. Azt hiszem, hogy nagyon szerencsés döntés volt. 

Ezek után a Megyei Munkaügyi Központ vezetése megálla
podást, illetve szerződést kötött a Rendőrséggel, akik bűnmeg
előzési és egyéb foglalkozásokat tartottak a programosok számá
ra Azonkívül az ÁNTSZ rartott előadásokat, ugyanígy segítsé
günkre volt a Családsegírő Szolgálat is. Úgy gondolom, a tele
pülésen elég szép propaganda volt a Program indulása érdeké
ben, aminek az a szerencsés következménye, hogy nem lasszó-
val kellett fogni az embereket, hogy hú, most gyertek a Prog
ramba, mert mi most segíteni fogunk, és nem bántunk titeket. 
A Program indulására minden érintett személy pontosan tudta, 
hogy mit jelent ez a Program, milyen jövedelemre számíthat, és 
azt is pontosan tudta és tudja mai is minden Programba kerü
lésre váró, hogy bizony rendkívül kemény munka vár rá. 

A kemény munka alatt nem csak azt értem, hogy fizikai 
munkát kell végezni, hanem azt is, hogy be kell ülni az iskola
padba, meg kell tanulni tanulni. Mindenféle szakmai és baráti 
segítséggel el kell jutni egy olyan szintre, hogy képesek legye
nek OKJ-s bizonyítványt, piacképes szakmát szerezni. Egyálta
lán, legyen esélyük bekerülni az elsődleges munkaertípiacra, és 
ott megállják a helyüket. 

A tápiószelei Programban már jóval tíz fölött van azoknak a 
száma, akik a Programból bekerülhettek a munkaerőpiaci kép
zésbe. Ugyanakkor azt is elmondom, hogy van még egy büszke
ségünk. Maka Pál úr néhány beszélgetés után úgy döntött, hogy 
vállalja a Gimnáziumban való továbbtanulást. Ennek rendkí
vül örülünk, mert munkavezetőként is nagyon jól dolgozik. Ha 
felvettük volna munkaerőpiaci képzésbe, bizony nagyon nehéz 
lett volna pótolni őt, így viszont önkormányzati segírséggel 
munka mellett tudja folytatni a tanulmányait, és végre eljur 

oda, hogy a tápiószelei cigányság köréből ő lesz a középfokú 
végzettségű emberünk, aki várhatóan a többieknek is sokat tud 
majd segíteni, illetve példaként fog állni a többiek előtt. Mert 
ha ezt egy roma, ráadásul családos fiatalember meg tudta csi
nálni, akkor lehet őt követni. 

Köszönöm szépen. Én a magam részéről ennyit szerettem 
volna elmondani. Megkérném a programvezetőket, a program
vezetőket azért hangsúlyozom, mert Váradi Szabolcs volt az, 
akivel már a Program indulása előtt nagyon sokat beszéltünk, 
és törtük a fejünket, hogy mit kell nekünk tenni ahhoz, hogy a 
Programot szerencsésen és jól tudjuk elindítani. Szabolcs nyolc 
hónapig irányította a Programot, és úgy gondolom, hogy szív
vel-lélekkel, maximálisan mindent megtett azért, hogy az általa 
elvállalt feladatnak eleget tudjon tenni. Váradi Szabolcs azért 
vált meg a Programról, mert a Hittudományi Főiskolán folytat
ja a tanulmányait, és ezt már nem tudta összeegyeztetni a napi 
nyolc, illetve időnként több órás többletmunkával, ezért úgy 
döntött, hogy a programvezetői állását feladja. 

Ugyanakkor megint csak szeretném megköszönni a Polgár
mester Urnák, hogy Szemes Zsuzsát, aki a Családsegítő Szolgá
lat munkatársa volt, amikor szükség volt a segítségére, a tudásá
ra, emberségére, szinte kérés nélkül engedte, hogy a kötelező 
feladatán túl segítséget nyújtson az Integrált Roma Program 
feladatainak a végrehaj rásában. 

Amikor Szabolcsnak döntenie kellett, hogy más úton foly
tatja tovább az életét, gyakorlatilag adott volt, hogy Zsuzsa lesz 
az, aki őt követni fogja, mert az első perctt'íl kezdve teljes rálá
tása volt a Programra. Dolgozott a Programban, és a másik 
rendkívül fontos dolog, hogy a helyi cigányság rendkívüli mó
don bízik benne. Ez megint csak Zsuzsa emberségének, nagy-
nagy lelkének és szívének köszönhető, hogy őt a tápiószeleiek 
ily módon befogadták. Én őszintén örülök, hogy a munkát vele 
tuciom folytatni. 

Köszönöm szépen, és kérem Váradi Szabolcsot, hogy ossza 
meg Önökkel a tapasztalatait, mivel a legnehezebb úttörő 
munka az övé volt. Zsuzsával nagyon jól tudtak együtt dolgozni, 
a végzett feladatokat megosztva tudják ismertetni Önökkel is. 

Váradi Szabolcs az első tápiószelei programvezető: 
Szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon örülök, hogy 

megoszthatom Önökkel a tapasztalataimat, de ha már Ildikó 
szóbahozta a váltást, tulajdonképpen azt is meg kell jegyeznünk, 
hogy egy öt hónapos közös megfeszített munkával olyan váltás 
zajlott le, amely valóban zökkenőmentes volt. 

Elég sok dologról szeretnék beszélni, így hét-nyolc percet 
szánnék az ismertetésre, mert most már sok az elért eredmény, 
és ezért Zsuzsának azt is be kell mutatni. 

Mindenek előtt szeretném bemutatni a Program helyszínét 
és sajátosságait. Tápiószeléréíl nem kell sokat beszélnem, hiszen 
mindenki ismeri, egy közepes méretű község. Célcsoportunk a 
halmozottan hátrányos helyzetű, tartós munkanélküliek, gya
korlatilag az országos átlaghoz közelítően itt is úgy tíz százalék a 
munkanélküliek aránya. A Programnak szintén helyi sajátossá
ga, az Önkormányzat vállalta a Program beindítását. Többféle 
megoldás, illetve kísérlet is van Pest megyében. Azt biztosan 
elmondhatom, hogy az Önkormányzat, amennyiben jó kezek
ben fogja ezt a Programot, nagyon sikeresen beválik. Lehet arra 
is utalni, hogy az Önkormányzatnak mint településfejlesztő 
erőnek saját érdeke is, hogy a jövőjét biztosítsa, illetve a mun
kanélküliséget enyhítse. 
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Kezdetben voltak ugyan nehézségek, mert nagyon sok hely
színen dolgoztak a Programosok, és nem volt könnyű összefogni 
őket, és tudatosítani bennük, hogy tulajdonképpen mit várunk 
el tőlük, és nekik mi a konkrét feladatuk. 

Annak idején, a Program kezdetekor Lengyel János igazgató 
úr megfogalmazta, az legyen a kiválasztó elv, hogy a legnagyobb 
társadalmi hasznosság valósulhasson meg. Itt több dologra is 
lehet gondolni. Nálunk sikeresen bevált, és ezt a statisztikai 
mutatók is jelzik, egyrészt arra koncentrálrunk, hogy motiválva 
legyenek a résztvevők, másrészt arra, hogy minél közelebb állja
nak a munkahelyhez való jutáshoz. Örkényben például erősen 
arra alapoztak, hogy szociális jellegűnek készítsék fel a Progra
mot. Ez azzal járt, hogy rengeteg olyan embert vettek fel, akik
nek nagyon kevés osztálya van, és két-három évbe is beletelik, 
amíg munkahelyhez vagy szakmához fognak jutni. Tehát érde
mes az elején nagyon átgondolni, hogy is lesz az eredmény, mi
lyen csapatot lehet felvenni. 

A mi csapatunk az év elején eléggé fiatal és nagyon lelkes 
csapat volt, tizenhat évtől harmincötig. Ez azóta változott, 
most már kicsit több a középkorú résztvevő, és ők rendkívül 
motiváltak. A harmadik felvételinél jár már a Program, s ez azt 
mutatja, hogy nagyon nagy az érdeklődés. Az eredmények pe
dig arról beszélnek nekünk, hogy a Program milyen sikeresen 
dolgozta fél a település az egyik komoly problémáját, a munka
nélküliséget. En magam is tanítottam a csoportot, és azt állapí
tottam meg, hogy nagyon jól képezhetőek, természetesen, ha 
van megfelelő motiváció. Erre a példa, hogy az első szakmai 
garnitúra még ez év decemberében meg fogja kapni a szakmun
kás bizonyítványát. 

A programvezető munkájáról nagyon nehéz beszélni, any-
nyiféle munkája van, minr égen a csillag, de mégis körülbelül 
három csapásirányt jelöltünk ki. A programvezetőnek egyrészt 
tartania kell a Munkaügyi Központtal a kapcsolatot, ugyanis a 
Munkaügyi Központ országos kiterjesztésre készíti elő ezt a 
Programot, sa helyi tapasztalatokat igyekszik feldolgozni, a ki
vont hálót szűkíteni, tehát ez a két tény arra szolgál, hogy ki
alakuljon egy igazán jó koncepció. Ezért a programvezetőnek 
állandó jelentéseket kell írnia. A másik csapásirány, az Ön
kormányzattal kell tartani a kapcsolatot. Ez attól függ, hogy az 
Önkormányzat mennyire segíti a munkát. Mert ha nem veszi 
komolyan - Pest Megyében ilyen is van —, akkor nagyon sok 
probléma adódhat. A harmadik csapásirány egyfajta pedagógiai 
munka, amit a programvezetőnek a csoporttal véghez kell vin
nie. Itt abszolút a találékonyságon múlik minden, hiszen ez egy 
kiforratlan koncepcióként indult. Erre lehet igazán azt monda
ni, hogy a problémák azért vannak, hogy megoldjuk. A prog
ramvezető van abban a helyzetben, hogy minden nap találko
zik a problémákkal, és a különbözei felvételi anyagoknak az ösz-
szeállírásáról, a különböző fegyelmezési módszerek kitalálásáig 
mindenféle javaslatokat kell tennie. A programvezető legyen talá
lékony, és többféle területen is tapasztalt. 

Ennyit szerettem volna elmondani és utólag megköszönni, 
hogy a tápiószelei Önkormányzat, illetve a Polgármester Úr 
ilyen stabil hátteret biztosított a Programnak. Most pedig át
adom a szót Zsuzsának, hogy az eredményekről is essen szó. 

Szemes Zsuzsa a második programvezető: 
Mielőtt az eredményekről és az idáig megtett útról beszél

nék, szeretném elmondani, hogy nagyon szeretem a munkámat. 
Nemcsak dolgozni járok ide Tápiószelére, hanem feltöltődni, 

szeretetet adni és kapni. Nagyon jő munkatársaim vannak, mert 
a csoportom tagjai számomra munkatársak. Rendkívül becsü
löm őket, azért is, hogy bele mertek fogni az életük legnagyobb 
vállalkozásába. Bizony nem könnyű a régi, megszokott életfor
mából kilépni, kitörni, és egy teljesen új, ismeretlen dologba 
belefogni, amikor annyiféle negatív erő húzza vissza őket. 

Ahogy Szabolcs is említette volt, ez már a harmadik forduló, 
amikor új embereket kellett bevonnunk a Programba. Monda
nám a tényeket, számokban. Ez év január tizenötödike óta a 
mai napig negyvennyolc személy vesz részt ebben a Program
ban. November tizennyolcadikán vettünk fel újabb tizenegy 
személyt. Beleértve azt a kismamát is, aki GYES-en van, vele 
együtt most húszan vagyunk. Akik hozzánk jöttek, azok is 
rendkívül motiváltak, és nagyon határozott céllal bírnak. 
Szinte mindenki tudja, hogy mi szeretne lenni, és valószínű
nek tartom, hogy segítségünkkel és útmutatásainkkal célba 
is érnek. 

Visszatérve a számokhoz, a negyvennyolc résztvevőből azért 
néhány bizony lemorzsolódott. Igaz nem sok, de azért ez is nagy 
veszteség. Egy személynek azonnali hatállyal felmondtunk, két 
hölgynek azért, mert sem a munkához, sem a tanuláshoz nem 
volt nagy kedvük, ők úgy gondolták, hogy majd csak eltengenek-
lengenek itt valahogy, és még pénzt is kapnak ezért. Egy személy
től azért váltunk meg, mert nem volt meg a hat osztálya, amit 
bemondott, csak négy. Két fő közös megegyezéssel hagyta itt a 
Programot, mert munkát talált magának. Két személy sajnála
tos módon a munkaerőpiaci képzésből lépett ki, családi okokra 
hivatkoztak ugyan, de a valós ok, hogy megijedtek a kihívások
tól, nem bírták a tanulást, vagyis azt hitték, hogy tanulás nél
kül is szakmát kaphatnak. Jóllehet, ekkora számban ennyi visz-
szaesés még elmegy, de engem akkor is nagyon megrázott. De 
most igazán a sikerekről fogok beszélni. Tehát, a mai napig a 
negyvennyolc résztvevőből huszonhármán vannak munkaerő
piaci képzésen. Három hölgy a virágkötői szakmát választotta, 
heten ABC-eladónak tanulnak, hárman kőművesnek, nyolcan 
pedig targoncavezetőnek. Itt most szeretnék azzal is büszkél
kedni, hogy milyen összefogásra képesek a céljuk elérése érde
kében a romák. Nyolc fő jár Nagykátára, ahol éppen a targon
cavezetői tanfolyamot végzik. Kérésemre az egyik „öregünk" -
azért mondom, hogy öreg, mert ő a legidősebb ebben a Prog
ramban, negyvenkilenc éves - összefogta a kis csoportot, és a 
tanulás után az ő otthonában összejönnek, hogy együtt dolgoz
zák ki a vizsgateszteket. Sőt, még odáig is elmentek, hogy ösz-
szedobták a pénzüket, hogy egy helyi vállalkozó targoncáján is 
gyakorolhassanak. Kell-e ennél szebb példa az összefogásra egy 
határozott cél érdekében? Azt hiszem, ez önmagáért beszél. 

Az iskolai képzések fontosságáról már volt szó, Szabolcs em
lítette az felzárkóztató képzést is itt Tápiószelén, de én mégis 
erről szeretnék egy7 kicsit beszélni. Felmerült bennünk, hogy 
miként lehetne még segíteni a képzésbe kikerülőket, elegendő-
e az a tudás, amivel elhagyják a Programot, fogják-e bírni a 
szakoktatás intenzív formáját? A felmérő tesztek egyértelműen 
kimutatták, hogy kiknél lesznek problémák a tanulásnál. Ekkor 
szembesültem azzal, hogy mekkora tudásbeli rések tátonganak. 
Vagyis óriási a különbség egy nappalin végzett nyolcosztályos 
és egy7 estin végzett nyolcosztályos tudása között. Ekkor létre
hoztunk egy úgynevezett Egyéni Felzárkóztató Oktatást. Ezt én 
úgy oldottam meg, hogy valóban egyénekre szabram a felada
tokat, a tananyagot. Mindenki, a kilenc-tíz érintett személy, 
mást tanult. Személyenként napi egy óra jutott mindenkire. 
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Egész nyáron, napi hét-nyolc órát tanítottam. Volt, akiknél 
teljesen újból, vagyis az alapoknál kellett kezdeni, mert még a 
betűket sem ismerte fel. Elemi írás és olvasás megtanulása, 
méghozzá szótagolva. Mégis rendkívül hatékony volt, amit 
majd nem sokára be is bizonyítok Önöknek. Nagyon nagy 
eredményeket lehet elérni, ha van egy értelmes cél, és ha ők is 
akarják, mert másképpen nem megy dolog. 

A tanításnál maradva még, nemrégiben „létrehoztam" az 
úgynevezett „esősnapok didaktikáját" vagyis az „Esőiskolát" ar
ra az estre, ha netalán rossz idő lenne, és nem tudnak kinn dol
gozni. Az unalom pedig, közösségbomlasztó lehet, ekkor szok
ták az emberek egymást piszkálni, heccelni. Tehát, ha rossz az 
idő, akkor gyorsan egy fedél alá vonulunk, és már is kiosztom 
nekik a teszteket, amelyeket szintén én állítottam össze. A tan
agyag alapvető számtani feladványok, sok szövegértési teszt, de 
olvasunk is. Egyszóval, nálam még senki sem unatkozott. Az is 
érdekes, hogy nagyon szeretik a Programosok ezeket az alkal
makat. 

Azt hiszem, hogy ez egy nagyon jő Program, és valóban van 
értelme. Ez a munka nekem nemcsak munkát jelent, sokkal 
többet. Mondhatom, talán a Szabolcs nevében is, hogy mi itt 
nem csak dolgoztunk, hanem missziót teljesítünk, olyan szere
tetszolgálatot, amellyel sok embert hozzásegítünk egy emberibb 
életmódhoz. Ezt a munkát nem lehet szeretet nélkül csinálni. 
Nem viselkedhetek úgy, hogy mert itt én vagyok a nagyfőnök, 
akkor ordibálhatok kedvemre. Mi még itt sem emberségében, 
sem emberi méltóságában senkit meg nem aláztunk. Ezt nyugodt 
szívvel mondhatom. Nálunk ez ismeretlen fogalom, de azt sem 
engedtük meg soha, hogy a Programosok egymást megalázzák... 

Most pedig szeretnék Önöknek két Programost bemutatni. 
Mind két ember sorsa rendkívül különleges. Az egyik Maka Pál 
úr, aki Gimnáziumba jár Nagykátára. Szeretném, ha elsőként ő 
mondaná el a saját szavaival, hogy mit jelent számára ez a Prog
ram amiben részt vesz, mint munkavezető is. Kérem, Maka Pál 
úr, legyen szíves, mondja el az álmait, gondolatait. 

Maka Pál: 
Köszönöm a lehetőséget. Először is üdvözlöm a jelenlévőket 

és a meghívottakat. Nagy megtiszteltetés számomra az, hogy 
ebben az Integrációs Roma Programban a többiek nevében is 
felszólalhatok. Itt Tápiószelén, de nem csak itt, hanem Ma
gyarországon talán mindenütt nagyon sok roma van, aki vala
milyen oknál fogva nem végezte el az általános iskolát, és ezért 
nem tud elhelyezkedni. Az ilyen örök életére segédmunkás ma
rad, csak hányódik ide-oda, mindenről lecsúszik, és nem tud 
beilleszkedni a társadalomba se. Ezért vagyok nagyon hálás en
nek a Programnak, hogy tanulhatok, ezáltal majd jobb munkát 
kaphatok, és a családomat is jobban el tudom majd látni. Aki 
tanul, annak a saját gyerekei is tanulni fognak, mert előtte van 
a példa, hogy az apa nem a kocsmában van, hanem a könyvet 
olvassa. A programvezetők is elmondták, hogy hányan tanul
nak már, ki A B C eladónak, ki virágkötőnek, kőművesnek, 
vagy targoncásnak. Nek tk már nagy esélyük van egy új és szebb 
élethez. Már itt is sokan telismerték, hogy mit jelent a Prog
ram, mit ad az embernek, ha valóban végigcsinálja. Még csak 
annyit szeretnék hozzáfűzni az egészhez, hogy 2004. május else
jén a cigányság a magyarsággal kézen fogva fog bemenni azon a 
bizonyos úton, aminek az elejére az van írva, hogy UN1Ö. Kö
szönöm szépen. 

Szemes Zsuzsa: Most pedig szeretném bemutatni Önöknek 
Farkas Lajos urat, akinek a sorsa szintén különleges. Farkas La
jos úr nagyon mélyrcíl indult, gyerekként a poklok-poklát is 
megjárta, mert a szülei elhagyták, nevelőotthonokban élt. 
Rengeteg vargabetűt csinált az élete során, ide-oda hányódott, 
de még a börtönt is megjárta. Szerencséjére, egyrészt az ő ke
mény akaratából, úgy döntött, hogy megpróbál változtatni a 
sorsán, és ez a Program a lehető legjobbkor robbant be az életé
be. S most már azt hiszem, hogy Farkas úr a legjobb úton halad 
afelé, hogy gyermekkori álmai egy részét megvalósíthassa. Ké
rem, Farkas Lajos úr, legyen szíves, mutatkozzon be. 

Farkas Lajos: 
Szeretettel köszöntök mindenkit. Farkas Lajos vagyok. En 

ugyan nem Tápiószelén születtem, de már évek óta itt élek, mert 
a feleségem és az első házasságából született fia, tápiószeleiek. 
Örömmel mondhatom, hogy ezzel a nevelt fiammal együtt lép
tünk be ebbe Programba. Azóta ő már kőműves tanulóként itt 
Tápiószelén van szakmai gyakorlaton. Nekem még el kell vé
geznem a nyolcadik osztályt, és azt éppen most végezem a Dol
gozók Esti iskolájában. Nagyon nagy öröm az, hogy dolgozha
tok, hogy van munkám, amiből el tudom látni a családomat. 
Ráadásul már jövőm is van, mert szakmát is szerezhetek, így 
nem kell majd öregkorunkra segélyekből tengődnünk. Itt is 
megköszönöm a két programvezetőnknek azt a sok segítséget, 
amit kaptam tőlük. Sokat jelent nekem ez a Program. Az em
beri életemet. Köszönöm, hogy meghallgattak. 

Szemes Zsuzsa: 
Köszönöm a Szabolcs nevében is, remélem, hogy ezután 

sem fog bennünk csalódni. Most pedig a munkám egy részéről 
szeretnék beszélni, az úgynevezett „nyomon követésről". Ezt ne 
úgy képzeljék el, mint a Cooper indián regényeiben. A prog
ramvezetőknek kötelességük felvenni a kapcsolatot azzal az in
tézménnyel, gyakorlati munkahelyekkel, ahová szakmai gya
korlatra kihelyezik a tanulókat. Ennek a nyomon követésnek 
az a lényege, ha menetközben bármilyen probléma adódna, azt 
megbeszéljük, mind a Programossal, mind a szakmai képzést 
biztosító személyekkel, azért, hogy időben tisztázhassunk min
dent, hogy ne legyen még nagyobb félreértés, baj. Ez azért is 
fontos a Programosoknak is, mert így érzik azt, hogy valahová 
tartoznak, és nem lehet őket kihasználni, vagy emberi méltósá
gukban megalázni. Most pedig szeretném Önöknek bemutatni 
Szalóki Sándor urat, aki építészvállalkozó itt Tápiószelén, és 
nála két kőműves tanulónk végzi a szakmai gyakorlatát. Kérem 
Szalóki urat, hogy legyen kedves és ossza meg velünk a tapasz
talatait. 

Szalóki Sándor építészvállalkozó: 
Köszönöm szépen. Én csak valóban pár szóban tudnék a be

számolóhoz kapcsolódni. Annál is inkább, mert hozzám egy kicsit 
későn került ez a két fiú. Előtte Cegléden voltak valamilyen vál
lalkozóhoz kihelyezve, de amióta nálam vannak, két hónap óta, 
tisztességesen megállják a helyüket. Pontosan megjelennek a 
munkahelyen és dolgoznak is. Azt hiszem, hogy ez a Program va
lóban sokat jelent nekik, valami pluszt is ad. Elmondanám még, 
hogy én azelőtt évekig dolgoztam a Falugondnokság munkatársa
ként, és így jól ismerem a szelei cigányságot is. Dolgoztam velük, 
volt közöm hozzájuk, így mertem elvállalni ezt a két fiút is, hogy 
megtanítom őket a kőműves szakma fogásaira. Idáig úgy néz ki, 
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hogy ez sikerülni is fog. Csak ennyit szerettem volna elmonda
ni, és sok kitartást és sikert kívánok a többi Programosnak is. 

Szemes Zsuzsa: Reménykedjünk mi is, és most szeretném 
Önöknek bemutatni egy nagyon kedves Hölgyet, ő a Coop 
Áruház vezetője. Itt is szakmai gyakorlaton van egy hallgatónk, 
aki ABC-eladónak tanul. Felkérem Baranyai Istvánnét, hogy 
legyen kedves és ossza meg velünk a tapasztalatait. 

Baranyai Istvánné a Coop-Aruház vezetője: 
Szívesen, mert nagyon jó tapasztalataim vannak. Az is igaz, 

hogy én választottam ezt a kislányt, de állítom, hogy magyar
ban sincs ilyen szorgalmas, megbízható, kedves gyerek. Nekem 
ez egy nagyon kellemes meglepetés volt. Azon túl, hogy pon
tos, jól dolgozik, nagyon-nagyon tiszta, rendkívül ápolt, ráadá
sul nagyon intelligens. Jól be is tudott illeszkedni. Úgy gondo
lom, hogy szakmailag mindent megadtunk neki, jól felkészítet
tük a pultos vizsgára, ami nekünk a feladatunk volt. Nem tu
dok mást mondani róla, csak azt, hogy nagyon meg vagyok vele 
elégedve. Köszönöm, és most visszaadom a szót a Polgármester 
Úrnak. 

Majoros Tibor polgármester: 
Visszaveszem a szót, mert néhány szóban szeretném még el

mondani az önkonnányzati szempontokat is. Azok a jelenlévők, 
akik vagy tápiószeleiek vagy a szomszédos településen laknak, 
azok nagy vonalakban ismerik a szelei miliőt. Azoknak mon
danám elsősorban, akik távolabbi vidékről érkeztek ide. Előze
tesen annyit szeretnék még elmondani, hogy én az első két vá
lasztási ciklusban, illetve most a negyedik ciklusban töltöm be a 
polgármesteri megbízást. Ebből tehát az következik, hogy a har
madik ciklus az kimaradt. Valamikor 1991-92 táján, amikor ez 
a közhasznú foglalkoztatás bevezetésre került, akkor Tápiószele 
azok közé a kevés tápió-vidéki települések közé tartozott, ahol 
igen nagy számban éltünk a lehetőséggel. Volt, amikor negy
ven-ötven főt is alkalmazásra került. Nekem mindig az volt 
szempontom, hogy ezeknek az embereknek értelmes munkát 
adjunk. Természetesen utcaseprés, takarítás, egyéb dolgokat is 
el kell végeztetni, mint ahogy otthon elvégezzük mi magunk is. 
De csak ezt végeztetni, valahol talán megalázó, lekicsinylő do
log lenne, azért is, mert a közhasznú foglalkoztatottaknak 
mintegy nyolcvan százaléka roma származású. Tekintettel ana, 
hogy a rendszerváltást követően Tápiószelén új szellem érvé
nyesült, ezzel együtt egy igen nagy volumenű építkezési folya
mat kezdődött el. A Makovecz Imre építcíművész úr által veze
tett Makona Kft. közintézményeket tervezett meg, majd ezt 
követően ezek a megvalósulás útjára léptek. Természetesen 
pénz soha nem volt annyi, mint amennyi kellett volna, ezért 
úgymond kitaláltam, vagyis kitaláltuk a társaimmal együtt, az 
úgynevezett házilagos kivitelezést. Ez alatt természetesen nem 
azt kell érteni, mint vidéken általában a családok a családi há
zat szokták építeni, hogy a barátok, sógorok összefognak, ha
nem azt, hogy elsősorban a közhasznú alkalmazottak bevonásá
val valósítottuk meg azt az építkezést. Elvégezték mindazt, amit 
a szakképzetlen emberekre rá lehetett bízni. Csak egy példát 
szeretnék elmondani. Van egy iskolatervünk, az egyes épület
blokknak az összköltségvetése az akkori árakat említve hetven
nyolc millió forint volt, és végül is ötvenegy millió forintból 
valósítottuk meg. Ebben az összegben benne van a díszudvar, a 
parkoló elkészítése is, és a hétszázegynéhány darab dísznövény 
elültetése is. Tehát, mindennel együtt ötvenegy millió forint

ból meg tudtuk valósítani ezt a beruházást. Ez volt az első cik
lusban, és folytatódott a második ciklusban, ahol felépítettük a 
Művelődési házat, és ennek a Hivatalnak, amelynek most az 
egyik termében ülünk, a teljes átalakításában is jelentékenyen 
részt vettek a közhasznú dolgozóink. Igazán jelentős munkát 
végeztek, és valóban azt érezhették, hogy emberszámba vannak 
véve, és közmegbecsülésnek örvendenek. Természetesen a szak
ipari munkákat szakiparosokkal végeztettük, ilyen volta mű
kőburkolatok elkészítése, vagy a tapétázás. Tehát ez volt az első 
két ciklusban. Utána a harmadik ciklusban, mint egyszerű sze
lei polgár azt láttam és tapasztaltam, hogy a Falugondnokság, 
illetve az Önkormányzat az ilyen helyi építkezésről teljesen le
állt. Helyette a közhasznú foglalkoztatottakat elsősorban utca
söprésre, ároktisztításra, fűnyírásra, ilyen kommunális jellegű 
feladatok elvégzésére használták. 

Azért fogalmazódott meg bennünk, a negyedik ciklusban, 
és már a választások időszakában, hogy amikor a cigányság sor
sáról beszélünk, valós alapokról beszéljünk, ne csak szép sza
vakkal dobálózzunk, hanem annak legyen tartalma is. Ilyen 
előzmények után, miután megválasztásra kerültem, jött az a le
hetőség, amiről már a Kirendeltség vezető asszony is említést 
tett, hogy a választások előtt öt polgármestert hívott meg, és 
mindegyiknek átadta az együttműködési megállapodásról szóló 
tervezetet. Senki sem küldte vissza, csak én. És örülök, hogy 
élhettem ezzel a lehetőséggel. Természetesen tudni kell, hogy 
ehhez partnerek is kellenek, mert lehet egy polgármesternek jó 
felismerése, hogyha mások viszont leblokkolják és keresztbe tesz
nek, akkor ugye minden ugrik. 

így indult be a Program. De előzőleg még a Kirendeltség ve
zetője javaslatot tett a programvezető személyére. Váradi úrral 
elbeszélgettem. Ö nem tápiószelei. Kezdetben gondolkodtam, 
hogy talán jobb lenne, ha szelei polgárt választanánk, de fel 
kellett ismernem, hogy a feladat ellátásához különleges adott
ságok kellenek. Megfelelő megszállottság is kell ahhoz, hogy a 
lehető legjobban működjön ez a Program. Mondhatom úgy, 
hogy büszke és boldog is vagyok, hogy végül is a Szabolcs sze
mélye mellett döntöttem. Most ehhez azonnal hozzá kell ten
nem, hiszen Szabolcs mellett szintén döntés született egy másik-
személyről is, nevezetesen Szemes Zsuzsáról, akinek az életútja 
szintén nagyon különleges és gazdag. Róla tudni kell, hogy több 
könyvet is írt, és nagyon otthonosan mozog a cigányok világá
ban. Itt viszont egy olyan felismerés született bennem, hogy 
pontosan az ő gondolkodásmódja, élettapasztalata, kisugárzása 
szükséges ahhoz, hogy bár nem közvetlenül a Programban, ha
nem a Családsegítő Szolgálatnál, de a szelei Önkormányzatnál 
legyen elhelyezve. Ugyanakkor szükség esetén megfelelő segít
séget tud nyújtani, amikor csak szükség van rá. Nem szeretnék 
ismétlésekbe bocsátkozni, de Önök előtt is nyilvánvalóvá vált, 
hogy milyen jól dolgoztak együtt. Ezt az eddigi elért eredmények 
is fényesen igazolják. Hála a jó Istennek, hogy ez így történt. 
Ugyanis, miután Váradi úr eltávozott, így tulajdonképpen zök
kenőmentesen történt a vezetés átvétele. 

Hadd mondjam még el, hogy mint született szelei polgár, 
ismerem a szelei cigányság kilencven százalékát. Körülbelül öt
százötven, hatszáz roma származású ember él Tápiószelén. Ez a 
lakosságnak mintegy tíz százaléka. Tehát nem mindegy, hogy 
ez a réteg előbb-utóbb megtalálja-e az utat a normális emberi 
élethez, vagy csak teng-leng alkalmi munkából, vagy éppen 
családi pótlékból élnek a családok. Tehát ez a Program valóban 
több tucat ember, vagyis család számára egyedülálló életlehető-
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séget biztosít, Leszámítva egy-két személyt, akik kiestek a Prog
ramból, a résztvevéíkbó'l sugárzik az elhivatottság. Ok valóban 
ráéreztek arra, hogy most olyan lehetőséget kaptak, amit talán 
az elkövető tíz-húsz évben nem biztos, hogy megkaphatnak. 

Dióhéjban csak ennyit szerettem volna elmondani, most 
pedig átadom a szót a Cigány Kisebbségi Önkormányzat vezető 
helyettesének, mivel is az elnök, családi okok miatt nem tud 
részt venni ezen a beszélgetésen. A helyettese, Kanyó Árpád úr. 
Most felkérem őt, hogy mondja el, miként látja a cigányság 
helyzetét itt Tápiószelén, és mi a véleménye erről a Programról. 

Kanyó Árpád a Kisebbségi Önkormányzat vezető helyettese: 
Tisztelettel köszöntöm a jelenlévé) Hölgyeket és Urakat. Nem 
az elméletről, hanem a mindennapi gyakorlatról szeretnék itt 
most szót ejteni. En sportcsarnok-gondnokként dolgozom az 
Általános Iskolában, s ott naponta találkoztam a Programosok-
kal, akik szinrén ott dolgoztak, mint takarítók, és Farkas Lajos 
barátom, mint afféle gondnok, aki fúr, farag, mindent megjavít, 
ami elromlik. Azt tudom és érzem, hogy ezek az emberek meny
nyire komolyan veszik ezt a Programot. De a lakosságon belül 
is nagy visszhangja van ennek a dolognak, mert sokan nem kis 
büszkeséggel dicsekednek, azzal egymásnak, hogy: - A z én lá
nyom is benne van az Integrációban! Meg az én fiam is! A fele
ségem! Vagy a férjem! Most a szelei cigány lakosság is büszke 
lett, a gyerekeire, rokonára, mindazokra, akik benne vannak 
ebben a Programban. Leher, hogy többeknek ez most csak a 
pillanatnyi megélhetést jelenti, de azért azt is, ami majd később 
lehetséges. A jövőt. Zsuzsika megemlítette, hogy két lány ki
esett. Nevet ugyan nem mondott, de én tudom, hogy kikről 
van szó, és ők már nem egyszer sírva mondogatták, hogy meny
nyire megbánták, hogy ilyen ostobák voltak! Mert látják azt, 
hogy a társaik közben mennyire előrehaladtak, hogy fejlődnek, 
és fél is fognak emelkedni. Zsuzsika még azt is elmondta, hogy 
mennyire nagy a cigányság körében az aluliskolázottság. Bizony 
ez óriási gond, mert mi van a programmal, ha elfogynak a nyol
cadikos romák, és csak maradnak az írástudatlanok? Ez azért is 
elgondolkodtató, mert tudomásom szerint, ez évben meg fog 
szűnni a Dolgozók Esti Iskolája, és ez az utolsó nyolcadik évfo
lyam. Mondhatom nagy szerencséje van Farkas Lajos barátom
nak és még egy pár Programosnak, hogy ők még el tudják vé
gezni, és nagy esélyük van még szakmát is tanulni. Csak ennyit 
szerettem volna elmondani, és köszönöm a lehetőséget, és visz-
szaadom a szót a Polgármester Urnák. 

Majoros Tibor: Köszönöm szépen, és megkérem a képző in
tézmények vezetőit is, hogy mondják el a véleményüket, építő 
jellegű gondolataikat. 

Vígh Ferenc: 
A Ceglédi Felnőttképzés és Informatikai Szervezet oktatás

sal foglalkozó ügyvezetője vagyok. Ebben a Programban mi elő
ször veszünk részt, és olyan szakmákkal kapcsolódtunk be, ame
lyek nálunk már régen oktatott szakmák. Az önök által is emlí
tett embereket, akik nálunk tanulnak, virágkötőnek, kőmű
vesnek és ABC-eladónak képezzük. 

Dicséretre méltó, hogy a Pest Megyei Munkaügyi Központ 
felvállalta kísérleti jelleggel ezt a Roma Programot. Ez nagyon 
komoly lépés előre. Példa, amit majd követni is lehet. Amit 
szintén szeretnék elmondani, hogy a programvezetőkkel kez
dettől fogva találkoztam. Ez elég egyoldalú volt az elején, de 

Zsuzsika mindig megjelent. Mondhatom azt, váratlanul betop
pant, hogy a felvetődő problémákról beszélgessünk, és így végül 
azt közösen, sikeresen meg is oldottuk. Bár a nehezebbik részt, 
az itteni részt ő vállalta magára, és sikerrel oldotta meg. A Zsu
zsika részéről elhangzott egy-két jó kezdeményezés, azokat jó 
lenne beépíteni a Programba, nevezetesen azt, hogy a humán
képzésen kívül a programosok kapjanak még több, egyénre sza
bott képzést is. Hangsúlyoznám, hogy hatalmas szív és hatalmas 
empátia kell ehhez a munkához. Sok sikert kívánok. Tovább 
adnám a szót. 

Kellé Györgyi 
A Kecskeméti Regionális Képzcr Központot képviselem. 

Mondhatom, hogy az a Program, ami itt megvalósult, egy na
gyon sokoldalú Program. Az eddigiekkel, a jelenleg máshol fu
tó Programokkal összehasonlítva látom, hogy ez személyre sza
bottabb, ezért többféle lehetőséget tud a résztvevőknek adni és 
biztosítani. Általában egy csoportot egy irányba szoktak elindí
tani, és akkor annak mindjárt meg is van a hátránya, mert már 
eleve valószínűrien, hogy egyféle szakmával rendelkező csoport 
egy településen belül el tudjon helyezkedni. S aztán folytatódik 
a mókuskerék, egy újabb szakmával. Én a programot ebből a 
szempontból nézem. És azt mindenképpen el kell mondani, 
hogy csodálatra méltó az az eredmény, amit itt elértek, és ez a 
számokból is kitűnik. Elmondhatom Önöknek, hogy egysze
rűbb és gyorsabb program esetében is nagyobb szokott lenni a 
lemorzsolódás. 

Egy kicsit zavarban vagyok. Itt elhangzott a programvezető' 
részéről, hogy a leendő targoncavezetők összefogtak, és pénzt fi
zetnek azért, hogy gyakorolhassák a targonca vezetését. Ez a 
könnyűgépkezelői tanfolyam a mi szervezésünkben működik. 
Már a kollégáimtól is hallottam, hogy a szeleiek rádolgoznak, 
mert félnek, hogy nem fog nekik sikerülni a gyakorlati vizsga. 
Amit úgy is felfoghatok, hogy abszolút biztosra akarnak menni, 
de úgy is fel lehet fogni, hogy mi nem adunk nekik elegendő 
gyakorlati óraszámot. Biztosíthatom, hogy a vizsgáig mindegyik 
jól be fogja gyakorolni a targoncavezetést. 

A jövőre vonatkozólag én most egy javaslatot szeretnék 
tenni. Vannak olyan szakmák is, ahol nem feltétel a nyolc osz
tály. Ha lenne tizennégy-tizenöt fő, ez a minimum, akkor már 
el leherne indítani. Felvetődik az a kérdés is, hogy kell-e egyál
talán minden áron szakmát tanulni, ha nincs sok esélye elhe
lyezkedni vele a munkaerőpiacon? Akkor mit csinál a bizo
nyítványával? Beteszi a sublótfiókba? Ajánlom, hogy üljünk 
össze, ajánlom magunkat ebbe az „együttesbe", szívesen részt 
vállalunk mindenféle képzésben. Köszönöm, és sok sikert kívá
nok a programvezetőnek. 

Terek Mihály a Nagykátai Ipari Szakiskola Igazgatója: 
Az elejétől kezdve követem a programot. Most néhány 

konkrét dolgot szeretnék elmondani vele kapcsolatosan, ami 
sokkal többet mond az átlagosságoknál. Néhány órát én is tar
tottam ebben a Programban. A feleségein este, amikor várt rám 
a foglalkozások után, megkérdezte tőlem: - Ez a te csoportod? 
Mondom, igen. - Ezt nem gondoltam volna, mondta. Ugyanis 
a csoport tagjai a vacsora maradványait és a csoki papírját min
dannyian beledobálták a szemétkosárba, és nem hagyták ott, 
mint a tanulóink szokták a padban. A másik kellemes megle
petés. Jórészük nem ismerte a feleségemet, de mégis hangos jó 
estéttel köszöntek neki. Ugyan ilyen kellemes meglepetés volt 

21 



a számomra, amikor az iskolámban, Nagykátán tartott A B C -
eladó tanfolyamra megérkeztek a Programosok. Es felszabadul
tan, örömmel jöttek, nem görcsberándult gyomorral, mint 
amikor új és ismeretlen helyre megy először az ember. Tehát, 
lelkileg felkészülten, megerősödve jöttek oda. Azt hiszem ez 
volt a legfontosabb dolog. Még azt elmondanám, hogy szelei 
lévén, a boltban vásárolva találkoztam egy volt tanítványom
mal, mint eladóval. Olyan ellátásban, kiszolgálásban részesített, 
hogy mintaszerű eladót láttam benne. S még egy eset. Megtud
tam, hogy Maka Pali Gimnáziumba jár, s megtisztelt a bizalmá
val, és elmondta a tanulmányi problémáit, és én ígéretet tet
tem, hogy segítek neki. 

Az oktatásban a legnagyobb probléma mindig a költségek. 
De ha megfelelően finanszírozunk valamit, akkor mégis a leg
nagyobb lehetőséget és sikert jelenti. Az oktatásra áldozni kell. 
Az a szellemi tőke, amit a képzés ideje alatt valaki kap, az kihat 
a jövőjére is. A második gondolat, Ildikó felvetéséhez, ami úgy 
hangzott, hogy a munkába állás a legnagyobb probléma, vagyis 
elsődleges a bejutás fontossága a munkaerőpiacra. Úgy érzem, 
hogy nem csak a romáknak, hanem bárki másnak is gondja, 
hogy ne csak a bejutás legyen biztosítva számára, hanem az 
egész életen át való tanulás lehetősége. Mert most tapsolha
tunk, szakmához jutottak, ez óriási eredmény. De kérdés, hogy 
az ilyen gyorsan változó világban mikor kell egy új szakmát ta
nulni? Abban a pillanatban, amikor nem tud vagy nem tanul 
meg váltani, lemarad, és újra a perifériára szorul. Én úgy ítélem 
meg, hogy akikkel eddig találkoztam romákkal, azoknál nem a 
tudáshiánnyal van a probléma, hanem azzal az identitástudat
tal, hogy becsületes munkáséletet tudjanak élni. A programban 
a romatudat rész erósítését szeretném a figyelmükbe ajánlani. 
Szükség van rá. Kicsit furcsállom a saját tanulóimnál is, amikor 
az elképzeléseiket sorolják. „Én dekoratőr akarok lenni!" Ho
lott a képességei, tudásszintje, anyagi lehetőségei nem biztosít
ják ennek az irreális álomnak a megvalósulását. Nem szabad 
őket az ideák irányába menni hagyni. Bár többen a realitásokat 
fogalmazzák meg, a földön állva. Mivel követem a környék mun
kaerőpiaci lehetőségét, én úgy látom, hogy a vasas szakmáknak 
nagyon nagy hiánya van, és így nagy jövője is van. Nem igaz 
az, hogy a romák csak kőművesek lehetnek, amikor ez a szakma 
már telített, és így nincs biztosítva az elhelyezkedésük. 

Végül javaslatot szeretnék tenni arra, hogy akik foglalkoz
nak itt az emberekkel, a csoporttal, időnként találkozzanak. 
Ügy, ahogy máshol egy tantestületben, ahol többszörösen meg
beszéljük előtte, alatta, utána a fejlesztés helyzetét és lehetősé
gét. A magam részéről felajánlom ezt a lehetőséget, hogy ne 
menjenek el a dolgok párhuzamosan egymás mellett. Köszö
nöm, hogy meghallgattak. 

Bori Attila, a Kistérségi Társulások elnöke: 
Csupán három mondat. Az első, nagy gratuláció és S.I. -

ami azt jelenti, hogy sárga irigység! A második: picike kis segít
ség, amit én nyújtottam a Programban. A harmadik, amit én 
nagyon sokszor hangoztatok itt a kistérségben, hogy ez a lehe
tőség minden egyes Önkormányzat számára adott volt. Polgár
mester Ür elmondta, hogy egyedül és elsőként csatlakozott, és 
írta alá a szándéknyilatkozatot. A többi település, a tápiószelei 
sikereket látván sorban jön és kérdezi, hogy miért nem ana a 
településre jutott el ez a Program? En'e azt szoktam mondani, 
hogy egy olyan mintaprogramról van szó, amely egy adott tele
pülésen azért állja meg a helyét, mert képesek voltak többen 

összefogni, és nem vártak egymásra, hanem mindenki nekiállt 
dolgozni egy cél érdekében. Ezért a nagy sikerek! Az összefogás
ra, egy adott cél érdekében, fel kell nőni, meg kell érni! Úgy 
ahogy itt. 

Ezeket a siketeket én nem úgy szoktam aposztrofálni, hogy 
ezek hatalmas építmények. Ügy gondolom, hogy a kistérségi 
fejlesztés, vagy kistérségi fejlődés nagyon sok kis apró gyöngy
szemből áll össze, és lesz majd egy kerek egésszé. így lehet pél
dát mutatni a Tápióvidéken, ahogy itt a tápiószeleiek tették. 
Teljeskörű összefogással. Ügy sokkal hasznosabbak a minden
napi sikerélmények, és hosszú távú a hatás. Sokszereplős a te
vékenység, s mindenki a saját értékét és tapasztalatát adja hoz
zá a Programhoz. így van benne tartalom, és pontosan ezért lesz 
hosszú távú a dolog. Még egyszer szeretném megköszönni a 
meghívást, és gratulálni a résztvevőknek. 

Mátyus Aliz a Magyar Művelődési Intézet tanácsosa, a Szín 
- Közösségi művelődés című folyóirat főszerkesztője: 

Azért jöttem el ma en'e az alkalomra, mert az elmúlt hó
napban volt a Magyar Művelődési Intézetben egy kerekasztal
beszélgetés sorozat, s az egyik témája a képzés és a perifériára 
szorult társadalmi csoportok viszonya volt. S azt voltam kény
telen megállapítani, egy szakemberekből álló beszélgetés végé
re, hogy létezik egyrészt egy képzés, elég sok helyen erős és jó 
képzés, amely sokfélét is kínál, s a másik oldalon pedig van egy 
nagy létszámú, perifériára került társadalmi réteg, beleértve a 
romákat is, és ez a kettő nem találkozik össze egymással. Amit 
az előzetes tájékozódásom során feltételeztem, s ami be is bizo
nyosodott, s ami miatt ezt az összejövetelt most rögzítjük, s 
majd az intézet folyóiratában be is mutatjuk, az az, hogy az ed
digi tapasztalatokra rácáfol ez az Integrált Roma Program, mert 
ami benne, s itt Tápiószelén is megvalósul, az éppenséggel e két 
távol állni tűnő faktornak - a perifériára szorult társadalmi 
csoportnak és a képzésnek - az összetalálkozása. Azt gondolom, 
hogy az a láncszem, ami ezt össze volt képes kapcsolni, az ennek 
a programnak a lelke. Tisztában voltak a kapcsolat létrejöttének 
az akadályaival, s kitalálták a kapcsolat létrehozásának egyénre 
szahott módjait. Tehát egy tökéletesen kidolgozott programról, 
s most pedig ennek a helyi megvalósulásáról kaphatunk képet. 
A helyi akaratnak köszönhető, hogy megteremtődött a prog
ram lehetősége, s ez összefügg a tápiószelei polgármester szemé
lyével, gondolkodásával és felelősségével. A programvezető 
személyének köszönhető, hogy itt a romáknak megvan az esé
lyük rá, hogy megtalálják a helyüket az életben. Ez a program 
tehát itt, Tápiószelén, jól működik. 

Azt gondolom, hogy a Pest Megyei Munkaügyi Központ, 
azáltal, hogy exponálta a problémát és megindította ezt a Prog
ramot, óriási jelentőségű tettet hajtott végre. Köszönöm szé
pen. 

Szemes Zsuzsa! 
Ha megengedik, most szeretném bemutatni azt, hogyan néz 

ki a munkanapunk, az enyém és a Programosoké. 
A Program vezetését gyakorlatilag már augusztus ötödikén 

átvettem, és azóta dokumentálom egy nem mindennapi mun
kanapló formájában. Azért is vezetem ezt a naplót, mert később 
egy tanulmányt szándékozok írni erről a Programról, az összes 
hibáit, előnyeit, szépségét és buktatóit szeretném bemutatni. 

A nyári munkaidőkezdés reggel hat órakor van. Én minden 
reggel hat óra előtt tíz perccel már itt vagyok és figyelem, amint az 
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emberek minden irányból futnak a Községháza felé, s ebből tu-
dom, hogy ezek a Programosok! Szabolcs bevezetett ugyan egy 
úgynevezett késési jegyzőkönyvet, de hát az csak egy darab pa
pír, nem is veszik komolyan. Ezért én már keményebb eszkö
zökhöz nyúltam. Öt perc késés a munkahelyről, mínusz egy óra 
levonás a bérből. Ettől kezdve a munkafegyelem megszilárdult. 
Ha jól számolom, augusztus óta csupán háromszor vagy négy
szer volt néhány perces késés. 

A csoportot két részre osztottuk. Mindegyik csoportnak van 
egy vezetője, aki felelős az elvégzendő munkákért, annak minő
ségéért is. Kötelesek meghatározott időben a munkahelyeket 
végiglátogatni, a munkát megkövetelni, és azt regiszrrálni. Az 
elvégzett munka regisztrációjára bevezettem a napi jegyzőköny
vet az elvégzett munkákról, ahol személyenként kell feltüntet
ni, hogy ki hol, mit csinál, és milyen szerszámokat vett fel. Azt 
a munkáltatóval kell aláíratni, hogy valóban elégedett-e az el
végzett munkával vagy sem. Rendkívül fontos, hogy mindenki 
érezze azt, hogy az elvégzett munkájáért ő a felelős. A jól elvég
zett munka öntudatra és fegyelemre is nevel. Ugyanígy én is 
naponta váratlan időben meglátogatom a munkahelyeket, és 
ellenőrzöm. Minden nap egy órakor bejön hozzám a két mun
kavezető, akik egy füzetben már leírták azt, hogy másnap ki hol 
és mit fog dolgozni. Tehát, naponta regisztrálom az én naplóm
ban, hogy azon a napon ki hol dolgozik, miközben már azt is 
pontosan tudom, hogy ki mit fog csinálni másnap. Itt nincs 
kapkodás, fejetlenség, és mindenki pontosan tudja a dolgát és 
ezérr is megy nálunk minden gördülékenyen és fegyelmezetten. 
Igaz ez egy kis többlet-munkával jár, de megéri. 

Eleinte nem volt könnyű megértetni azt, hogy a Program, 
amiben részt vesznek, nem valamiféle klub, ahol ha akarok, 
megjelenek, ha akarok, nem. Ez éppen olyan munkahely, mint 
a többi, ahol be kell tartani a szabályokat. Hát, amíg ezt elér
tem, bizony megharcoltam a magamét, de végül is sikerült. 

Tessék, most körbeadom a munkanaplómat, de körbeadom 
azokat a füzeteket is, amelyeket nyáron az Egyéni Felzárkózta
tó Oktatáson írattam a résztvevőkkel. Amint már említettem, 
összesen kettőszázhuszonöt órát tanítottam. 

Tessék, például itt van Lesták Józsefnek a füzete, ő most 
kőműves tanuló Cegléden. Lehet benne látni, hogy bizony 
mindent elölről kellett kezdeni. Ugyanígy egy másik hallga
tónknál, Maka István úrnál. Tehát hiába kaptak itt felzárkózta
tó oktatást az iskolában több tanár részvételével, ha nem vol
tak meg az alapok, amire ők építhettek volna. Nekem kellett 
újból mindent megalapozni. Ha még lett volna időm őket töb
bet tanítani, akkor most nyugodtabb lennék, de közben ezek a 
férfiak és nők már kinn vannak szakmai képzésben. Mindennap 
izgulok értük, hogy abba ne hagyják, hogy legyen erejük végig
vinni azt, amibe belekezdtek. Nézzék meg ezt a füzetet. Ez a fü
zet Zsíros Andrea kisasszonyé. Ö szociális ápoló szeretett volna 
lenni, de nem voltak meg hozzá az alapok. Vele is minden betű 
megtanulását újból kellett kezdeni. Ráadásul szemüveget kel
lett volna viselnie, de mert kigúnyolták érte, így nem merte vi
selni, az iskolában szinte semmit sem látott, így nem is jutott 
messzire. Nálam azonban büszkén viselte a szemüvegét. Ő az a 
hölgy, aki az irántam való szeretetből lemásolta az egész 
KRESZ-könyvet, mert megígértem neki, ha megtanulja, elvi
szem sétakocsikázni. Magam lepődtem meg a legjobban, ami
kor leírta és felmondta nekem az egész könyvet! S mindezt az 
irántam való szeretetből tette. Kell-e ennél nagyobb öröm egy 
tanár számára? 

Lovasné Szeműk Ildikó: 
Elnézést kérek, amíg a Zsuzsi által körbeadorr dokumenrá-

ciókat nézik, azért én annyi kiegészítést tennék, hogy a tápió
szelei Programnak óriási szerencséje, hogy mindkét programve
zető tanári képesítéssel rendelkezik. Váradi Szabolcs és Szemes 
Zsuzsa is. Terek úr hozzászólásához csupán annyi kiegészítést 
szeretnék tenni, hogy a Pest Megyei Munkaügyi Központtól pá
lyaválasztási tanácsadó, illetve munkavállalási tanácsadók, kü
lön foglalkoznak az emberekkel. Nem mi szabjuk meg, hogy ki
ből lesz bolri eladó és kiből lesz kőműves, hanem szakemberrel 
közösen válaszrják, dönrik el, hogy ki milyen szakmát választ. 
Most például arról is szó volt, hogy nyolcan tanulnak targon
cavezetőnek Nagykátán. Ennek az előzménye az, hogy Aczél 
István úr, a Gumigyár személyzeti igazgatója, már a tanfolyam 
kezdete előtt leült ezekkel az emberekkel, és hosszasan elbeszél
getett velük, személy szerint ismeri őket, és ha megszerzik a rar-
goncavezetésre jogosító bizonyítványt, nagyon nagy valószínű
séggel Aczél úr mind a nyolc embert fél fogja venni oly módon, 
hogy a Gumigyárba a saját busszal fogják őket szállítani. Te
hát a képzéseket nagyon is átgondoltan és megalapozottan 
szervezzük, és az egyén és a szakember közösen határozza meg, 
mi az, ami az ő képességeinek illetve a vágyainak megfelel. Ter
mészetesen messzemenőkig figyelembe vesszük azt is, hogy mi
lyen esélye lesz elhelyezkedni. Most nem esett róla szó, de tud
ni kell, hogy a programnak az ereded céljában, cél-kirűzéseiben 
benne foglalratik, hogy amikor valaki, akár saját maga számára 
talál munkahelyér, akár a program által, illetve a Munkaügyi 
Központ által került munkahelyre, hat hónapon át a munka
végzésében tovább követjük őt. Tehát tartjuk a kapcsolatot a 
foglalkoztatóval. Ebben a program vezető, a kirendelrség vezető és 
a kirendeltségen a roma program felelőse nagyon komolyan és 
nagyon keményen együtt dolgoznak. Ezt most azért mondtam 
el, mert úgy éreztem, hogy van itt egy pici homályos pont, ami 
esetleg nem mindenki számára teljesen világos és tiszta. Ennyi 
kiegészítést szerettem volna tenni. 

Majoros Tibor: Ha nincs több hozzászóló, megkérném Kiss 
Beát, hogy foglalja össze az elmondottakat, és szívesen hallanánk 
a véleményét is, mivel megyei szinten ő koordinálja a Roma 
Programor. 

Kiss Bea az Integrált Roma Program koordinátora: 
Feladatom a nyolc helyszínen folyó munkának az összefogá

sa, a kapcsolattartás és a program értékelése. Mind a nyolc hely
színen sor került, illetve kerül a november folyamán hasonló 
rendezvényekre. Tápiószelét mindenhol sikerprogramkénr em
legetik. Más helyszíneken nem értik, hogyan lehet az, hogy itt 
sorba állnak a jelentkezők és várakozólistán vannak. Máshol 
komoly gondot jelent az is, hogy nagyon nagy a Programból va
ló kiesések aránya. Az elmúlt két óra során összeszedtük a siker
tényezőket, és ezeket szeretném egy kicsit összefoglalni. Talán a 
legfontosabb az együttműködés. A Polgármesterrel az élén az 
Önkormányzat, a Kisebbségi Önkormányzat, a Munkaügyi Köz
pont Kirendeltsége, a térségfejleszrési szakemberek mind együtt
működnek. Máshol gondnak látom azt, hogy a Kisebbségi Ön
kormányzat elzárkózik az együttműködéstől. Nagyon fontos, 
hogy pozitív példát tudjunk állítani a résztvevők, illetve a tér
ség hátrányos helyzetű lakosai elé. Itt ez, ami nagyon fontos si
kertényező, akik kint vannak a Programból, tényleg irigyked
nek, és nagyon szeretnének bekerülni. Ezek pozitív példák, és 
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majd a végzettek elhelyezése, szerintem, még inkább megerősíti 
ezt a Programot. Nagyon jónak látom a szervező Önkormányzat 
hozzáállását és támogató szerepét. Nem régen részt vettem egy 
felvételi vizsgán, egy kiválasztáson, ami egy-két hete zajlott le 
és nagyon pozitív élmény volt a számomra is. Abszolút ambici
ózus és elkötelezett jelöltekkel találkoztam, ami őszintén meg
lepett. Nem utolsósorban a programvezető személyét és egyéni
ségét emelném ki. Ezeket a sikertényezőket mindinkább meg 
kell erősítenünk, ugyanis nagyon kritikus szakaszába érkeztünk 
a Programnak, ahogy már elmondtuk, most kerültek a résztve
vők szakmai képzésbe, és most jön az az időszak, amikor el kell 
helyezkedniük és tulajdonképpen ez a Program elsődleges célja. 
Köszönöm szépen, további sok sikert kívánok. 

Lovasné Szemők Ildikó: Még annyit szeretnék hozzátűzni, 
hogy itt folyamatos egyeztetések folynak a potenciális munkál
tatókkal, és nagyon jók a kilátások. Azt hiszem nagyon hasznos 
volt ez a mai nap, ahol megoszthattuk az elmúlt tíz hónap ta
pasztalatait. Kívánom, hogy az együttműködés a továbbiakban 
is ilyen szoros legyen. További sok sikert kívánok. 

Majoros Tibor: 
Szeretném megkérdezni, hogy kíván-e valaki hozzászólni. 

Amennyiben nem, szeretném megköszönni Önöknek, hogy el
jöttek közénk. A Pest Megyei Munkaügyi Központnak, a Nagy-
kátai Kirendeltség vezetőijének, a programvezetőknek, a Képzéí 
Intézetek vezerőinek, a vállalkozóknak, akik lehetőségeiknek 
megfelelően próbáltak a Program segítségére lenni. Hiszen csak
is együtt, összefogva, közösen dolgozva lehet sikeres a Program. 
Meggyőződésem, hogy az egy szempont lehet, hogy a helyi Ön
kormányzat hogyan áll a kérdés megoldásához, de ahhoz, hogy 
valóban előremutató és kiemelt eredményeket érjünk el, ahhoz 
valamennyiünk közös akarata szükséges. Örülök, hogy eljöttek. 
Valamennyiüknek kívánok jó egészséget és remélhetőleg egy 
idő múlva ismét hasonló kerekasztal-beszélgetésre kerül sor, 
ahol ismét elmondhatjuk véleményünket, tapasztalatainkat 
azért, hogy menet közben bekapcsolódó újabb településeknek 
is hasznos tanácsadó útmutatást tudjunk adni. Eleire szeretném 
megígérni Nagykátának, hogy amennyiben a Program ott is 
bevezetésre kerül, a magunk részéről maximális támogatást 
adunk. Köszönöm szépen. 

(A kerd<asztal-beszélgetést szerkesztette Szemes Zsuzsa.) 

Szemes Zsuzsa programvezető vallomása 
Divat manapság trendeket megltatározni, és megpróbálják bele-

kényszeríteni a romákat is, holott a körülmények még erre all<aln\at-
lanok. Talán húsz, de inlrnbb harminc év múlva. Ha majd egy iga
zán demokratikus Európában élünk, ahol egy gazdanép sem fogja 
majd elnyomni a kisebbséget, azért, mert nem illik bele az általa 
megálmodott jogrendjébe, és nemzeti érdekeibe, l\a ntajd mindegyik 
„aprónemzet" szabadon gyakorolltatja vallását, nyelvét, kultúráját, 
a hagyományait. Ha majd valóban megteremtődik a feltétel minden 
kis nemzet és csoport számára, ahol tanulhat, szabadon mimkor 
vállalhat. Ha majd nem lesznek népeket elnyomó diszkriminációk. 
Ha, ha, ha... Ha évszázadok alatt hatástalanok voltak a környező 
országokban és hazánkban is a megsemmisítő és beolvasztó törekvé
sek, amellyel igyekeztek mintegy felőrölni a vándorló életmódot foly
tató cigány törzseket: - a majd ugyanezen törekvéseketa maisok
szor álluimanizmusba burkolt trendek sem fogják „megoldani". 

A megoldás kulcsa, ha úgy tetszik, ez a Program, ami itt és 
most elkezdődött. Mert ez valóban integrálni fog. Ez lesz a jövő út
ja. De mivel „úttörő" jellegíí, nen\ szabad abba a hibába sem es
tiünk, hogy azonnali csodás eredményeket várunk el. Éppen az „út
törő" jellegénél fogva, most kísérletezzük ki a gyakorlatban a hogya
nokat és a mikénteket. Ahogyan az angolok mondják, a puding pró
bája az evés. Talán egy év múlva, ha összevetjük a nyolc helyszínen 
elvégzett munkák eredményét, lesz nyilvánvaló az, hogy melyik cso
port dolgozott a legeredményesebben, és mi a sikerének a ritka? Mit 
értek ez alatt? 

A Program alfája és ómegája az előkészítés, a feltételek megte
remtése, és a leendő Programosok kiválogatása. Bárkit nem szabad 
felvenni, csak azért, hogy meglegyen a létszám. Az adott helyen a 
Program sikere azon is múlik, hogy a programvezető mennyire isme
ri a romák történelmét, kultúráját, szokásait, hagyományait, jó, ha 
tudja azt is, hogy milyen nemzetségekhez tartoznak, s ezen belül mi
lyen roma nyelvjárásban beszélnek. (Magyarországon 11 cigány
törzs és több mint 20 nemzetségéi, és e nemzetségek mind más kul-
túrfokon állnak. A fő törzsek, (az oláh — vlah) és a nemzetségek, 
mivel több nyelvjárást is beszélnek, nem értik, kerülik és lenézik 
egymást, így „szabályos" kasztokat alkotnak.) 

A programvezető személye pedig, ráteszi az i-re a pontot. Már 
sokat gondolkodtam azon, hogy milyennek is kell lenni a jó prog
ramvezetőnek? Először is legyen ember, ha már annak született, és 
úgy is viselkedjék. Legyen toleráns, bölcs, gyorsfelfogású és határo
zott, hegyen elkötelezett, munkájában tisztességes, és követhető. 
Morálisan legyen tiszta, és ez a tisztaság sugározzon ki a környeze
tére is. Szeressen, ha ana van igény, mert a rontál<at nem lehet nem 
szeretni. Egy kicsit legyen megszállott, mert e nélkül sem megy. 
Természetesen, legyen humora is. Mivel adódnak olyan helyzetek, 
hogy azt humor nélkül nem lehet elviselni, és akkor egy szívből jövő 
kacagás megkönnyítheti az ember életét. Ja, és néha csodákra is ké
pes legyen. Ha mára csodáknál tartok, megemlítenék néhány ese
tet, amelyben, mint „csodadoktor" is jeleskedtem. Ennek azaz 
előzménye, hogy Szabolcs három „nagy beteget" hagyott rám örö
kül, íme, egy kis bevezető után az egyik. 

A romák nem szeretik az egyhelyben való „ücsörgést". Mindig 
mehetnékjük van, és rettentően unják azt, ha sokáig egy helybm kell 
rostokolniuk. így van ez a „régiek" között is. így nevezzük az első
ként jelveneket, akikkel mániagyon „elszállta ló". Vagyis semmi
féle késztetést nem éreztek ana, hogy dolgozzanak. Már ismertek 
minden szál füvet, amit lekaszáltak és összegereblyéztek, minden 
szál virágot, amit locsoltak, és unni kezdték az egész Programot is, 
mert valami újra vágytak, valami változatosságra. Ezért menekü
lésképpen - nyár lévén - hetekre elmentek betegállományba. S az 
egész betegállományuk alatt maszekoltak valamilyen építkezésnél. 

így tett X úr is. S ezt csak véletlenül tiuitam meg, és nagyon 
dühös lettem, amit persze nem mutathattam ki. Végül is mindent 
szabályosan csináltak, és szorgalntasan hozták kéthetente az orvos
tól az igazolást. Ekkor magánakcióba kezdtem. Munka után egysze
rűen beállítottam X úr házába, ahol a felesége éppen palacsintát sü
tött és zsönölődött a két kicsi gyerekével. Miután bemutatkoztam, 
elkezdtem dicsérni a két csöppséget, akik ott somfordáltak körülöt
tem , majd megjegyeztem, hogy milyen kár, hogy ez a két gyönyörít 
gyerek a télen fagyoskodni, de talán még éhezni is fog, mert a papá
nak már nem lesz munMja. Az asszony majdnem elejtette a pala
csintasütőt meglepetésében. - Hogy-hogy nem lesz neki munkája, 
mikor az integrációba van? - kérdezte döbbenten. - Benne van, de 
csak holnap reggelig, mm már olyan sokat hiányzott, hogy emiatt 
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kivágták... Tudja - hajoltam hozzá közelebb és bizalmaskodva sut-
fogósra fogtam a hangom —, ma jött egy a telefon Budapestről és ki-
adták parancsba, hogy ha a férje holnap reggel se jelenik meg a 
munkahelyért, akkor ne is jöjjön többé, és mást kell a helyébe fel
venni. Tudja maga, hogy egy helyett tízet is felvehetek, mert olyan 
sokan várnak a sorukra! — Tudom, tudom, de l\át mit csináljak? -
sopánkodott az asszonyka.. - Nézze ér azért jöttem el személyeseit, 
mert tudom, hogy a kedves feje mennyire szereti a családját, hogy 
figyelmeztessem erre a veszélyre. Imádkozzon asszonyom, hogy a 
kedves férje holnapra valamilyen csoda folytán meggyágyullrasson! 
Ha kell, még én is bedobok egy ezrest a Szűzanyának! De azt is 
mondja meg neki, hogy soha senkinek nem mondhatja el, hogy itt 
voltam és figyelmeztettem a veszélyre. Ugye megígéri? Az asszony 
hálálkodva kísér ki a kapiág. 

Másnap reggel hat óra előtt valóban megjelent X úr a munka
kezdésnél, és halkan odasúgta nekem, hogy: - Köszönöm Zsuzsiim 
néni, hogy figyelmeztetni teccett! 

X úr azóta nem ment betegállontányba. Néhány nap múlva pe
dig beiskolázásra került, a könny {(gépkezelői tanfolyamra. 

A második csodatételem 
Z úr is liasonló csodával gyógyult meg, aki szintén tobb hete volt 

már betegállományban. Kéthetenként őis leadta az orvosi igazolást. 
Minden nap érdeklődtem felőle a nővérétől és a sógorától, akik szin
tén a Programban dolgoztak. Egyik sem tudott róla semmit. Ha a 
véletlen nem segít meg, soha nem tudok a rejtó'zködési helyéről. 
Ugyanis Z. úr nem maszekolt. Otthon sem nyögött az ágyában, 
ahogy egy ilyeri nagy betegitek illik. Akkor ugyan hol lehet napköz
ben? Már többször is kei-estem az otthonában, de mindig zárt ajtók
ra találtam. A véletlen pedig az unokahúga mániájától jött, aki sírva 
és átkozódva toppant be hozzám egy napon, hogy a lánya nem hall
gat rá, és tudom-e azt, hogy nent egy ABC-ben gyakorolja a szalá
mi szeletelést, hanem egy kocsmában, egy kuplerájban van gyakor
laton?'. 

Nélrány percig nem kaptam levegőt, de közben kezdett megvilá
gosodni az elmém, igaz, elég későn. Rádöbbentem, hogy N. kisasz-
szony azt állította a képző Iskola igazgatójának, hogy én nem enge
dem őt az iskola által kijelölt gyakorlóhelyre menni. Nekem pedig 
azt lódította, hogy az iskola igazgatója jelölte ki a számára ezt a gya
korlóhelyet itt Tápiószelén. Ekkor kézen fogtam N. kisasszonyt, és 
együtt elmentünk a kérdéses gyakorlóhelyre egy Presszóba. Alwgy 
beléptem, egy bárszéken félig ülve, félig állva Z. urat láttam, ahogy 
a bárpultra támaszkodva élénk csevegésbe merült el egy igen dekom-
tív fiatal roma hölggyel. Nagyot köszöntem Z. úrnak, aki meglepe
tésében ntajdnem leesett a bárszékről. - A, szép jó napot Z. úr! 
Mennyire ömlők, hogy ilyen ragyogó színben láthatom. Remélem, 
hogy meggyógyult, és holnap reggel hat óra előtt öt perccel tiszteletét 
teszi a munkahelyen is. - Majd megkérem, hogy várjon meg, amíg 
elintézem itt a dolgom. Miután tisztáztam az üzletasszonnyal is a 
félreéréseket, az asztalomhoz intettem Z. urat. Mondtam neki, Ira 
holnap nent jön dolgozni, akkor többé ne is jöjjön, és ez azt jelen ti, 
hogy sajnos meg kell válnunk egymástól. - De Zsuzsika néni! Én 
nagy beteg %>agyok! Nekem meszesedésem van. És fájnak az izülete
im , például itt a vállamban...- kiáltott fel döbbenten. - Tudja, a 
ntaga helyében nekem is fájna a vállam, ha ennyi ideig támasztanám 
valahol a bárpultot. Időnként támaszkodjon a baloldalára is, és ak
kor kiegyenlítődik a gerincterhelése. Tanácsoltam neki, és megmu
tattam, hogyan tegye. Z. úr szóhoz sem tudott juttti, nvijd egyszerre 
kitört belőlünk egy jóízű kacagás, amitől mindketten feloldódtunk. 
Természetesen Z úr másnap pontosan megjelent a munkahelyén. 

Azóta őis Nagykorára jár a könnyűgépkezelői tanfolyamra, és re
mélhetőleg targoncavezető lesz. 

A harmadik csodatételem. 
A harmadik „örökségem" L. kisasszony, aki a betegségét csalá-

di-hagyonrányként hozta magával, és igen szépen kamatoztatta 
mindaddig, amíg átvettem a program vezetését. Azért hangsúlyozom 
ki, hogy liagyomány, mert szó szerint az. Édesanyja ugyan analfa
béta , de ennek ellenére igen értelmes és intelligens asszony, aki hosz-
szú éveken át abból élt, és még teszi mind a nrai napig, hogy halálos 
betegnek tetteti magát. Mindenkinek azt hajtogatta, hogy halálos 
rákbeteg. Persze mindenki úgy segített neki, ahogy csak tudott. L. 
kisasszonynak is így sikerült bekerülni a Programba, hogy a Mama 
besírta magit Szaboksnál, hogy: „- Ő úgyis nemsokára megfog 
halni. A lányának, akinek az a legftőbb vágya, hogy ápolónő lehes
sen , fogja majd őt ápolni a Iralálos ágyán, a lialála után pedig neki 
kell majd felnevelnie a négy éves kishúgát. Így került be L. kisasz-
szony a Programba. Aztán Szaboks egy napon azzal állított be hoz
zám, hogy most mit is csináljon, mert kiderült, hogy L. kisasszony 
ötvenszázalékos debil, de nem csak ő, hanem még a két húga is! Ek
kor elbeszélgettem a mamával, aki nagy bizalmasan elámlta, hogy 
egyik lánya sem hülye, de lia (gy több családi-pótlékot kaphat az 
ember, mint egy normális gyerekre, akkor miét ne hasznáhtá ki? El 
kelktt ismernem, hogy a ntama egy zseni! Aki írástudatlan létére 
ilyen jogjrézagokat felismer, és ki tudja használni, az megérdemli a 
talált pétzt! Csakhogy időközben felnőttek a lányok. Es csak L. kis
asszonynak van meg a nyok általános iskolai végzettsége. Menet 
közberr az is kiderült, hogy L. kisasszony tudásszintje szinte a nullá
val egyenlő, így rám várt az a nemes feladat, hogy egész nyáron, 
amíg képzésbe nent ment, én csiszolgassam a tudását. De addig a 
napig Szabolcs, én, és a munkavezetők megszenvedtük L. kisasz-
szonyt! Amikor kint kellett volna dolgoznia, elájult, mert „allergiás" 
a napra. Hozta is a frissen beszerzett orvosi igazolást. S, hogy ne 
kapjon napszúrást, Szaboks néhány lány kíséretében az Iskolába 
küldte tal<arítani, mint említette volt, nrajd itt a lányok milyen jól 
fogják L. kisasszonyt motiválni! Nem motiválták. Sőt, itt is lépten-
nyomon elájult, és soha nem dolgozott egy percet sem. Már senki 
sem akart vele dolgozni. Szabolcs egyik munkacsoportból áttette a 
másikba, de hanrarosan ott is mindenki szabadulni akart L. kisasz-
szonytól, aki fizetéskor csodálatos módon mindig meggyógyult. Köz
ben Szabolcs elment, és így maradt rám L. kisasszony. 

Solrnt rörrem a fejem, hogy miként oldhatom meg ezt a kellemet
len helyzetet, mert már senki sem alrnrt a hölggyel egy csoportban 
lenni, és helyette is dolgozni. Ekkor eszembe jutott Eráni, az egyik 
fiúunokám, akit, mint elsőszülöttet a családban, rettentően elké
nyeztették. Ha valami nem tetszett neki, egyszerre csak lecsapta 
magát a földre, és ordított, ahogy a torkán kifért, egészért addig, 
amíg nem teljesítették neki minden kívánságát. Egyszer nálam nya
ralt, s már az első napon „bemutatkozott". Amikora nappaliban 
fetrengve megkezdte a nagy „műsort", nem szóltam hozzá semmit, 
csak kimentem a konyhába és egy kancsó hidegvízzel tértem vissza, 
amit habozás nélkül az arcába loccsantottam. Még a száját is elfelej
tette becsukni döbbenetében, mikor azt mondtam neki. „— Én a 
szobámban leszek. Ha már úgy érzed, hogy normális hangon is 
tudsz velem beszélgettú, akkor bejöhetsz- De mielőtt belépnél, légy 
szíves kopogj, ahogy illik." - Ezzel magára hagytam. Néhány perc 
múlva halk kopogás kíséretébeír megjelent Eráni, és egy törölközőt 
kért. Adtam neki. Ettől kezdve megtanult viselkedni, és nem alkal
mazta többé velem szemben az érzelmi zsarolást. Amint egyszer 
megint megfeledkezett az illemtudásról, és ledobta magát a földre, 
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csak annyit mondtam. - Biztos megint nagyon megszomjaztál, ho
zok neked egy kancsó vizet. - jaj, Nagyi, hát veled már viccelni se 
lehet?'. - kiáltott jel, és a nyakamba vetette magát. Tehát, ha Eráni 
hisztériáinál is beválta hidegvíz, akkor L. kisasszonynál is Itatásos 
lehet. 

E gondolat után behívattam a két munkavezetőt, és egy hölgyet, 
akiről tudtam, hogy rettentőm pletykás, és kijelentettem, hogy a 
csoportvezetőknek kötelességük minden nap egy vödör vizet maguk
kal vinni arra a helyre, ahol L. kisasszony dolgozik. S amint L. kis
asszony elájulna, azonnal öntsék nyakon, majd nyomjanak a kezébe 
egy söpríít is, hogy legyen mibe í<apaszkodnia, és mivel dolgoznia. 
Szóhoz sem jutottak a meglepetéstől, de hát a parancs az parancs! 
Örömmel mondhatom, hogy L. kisasszony egyetlen egyszer sem 
ájult el! A beígért vödörnyi hidegvíz teljesen meggyógyította. Sőt, 
szerencsésen felvételizett Ceglédre ABC-eladói tanfolyamra, ahol 
reményeink szerint 2004 februárjában sikeres vizsgát fog tenni. 

Amint az adatokból is kiderült, nagyon nagy sikere van a romák 
között a Programnak. Sokan vannak tartalék listán és várják, hogy 
mikor kerül rájuk a sor. A vonzó dolgok egyike, nvigidi a Progra-
mosok viselkedése, amit lehet utánozni és irigyelni. Amikor megnyílt 
tavasszal a főtéren a Fehér Akác nevű vendéglő és presszó, annak 
teraszán csak a roma Programosokat lehetett lámi, amint munka 
után ünneplőbe öltözve múlatták az idejüket. Na, de hogy! Azt lát
ni kell! A szépen felcicomázott hölgyek és fiatal urak, akik szintét a 
legújabb divat szerint öltözködnek, egyik kezükben egy szál füstölgő 
cigit, a másikban pediga mobiltelefonjukat szorongatták, és fecseg
tek önfeledten. (Igaz később kiderült, hogy egyikben sem volt Ivtsz-
nálhatá kártya, de akkor is hatalmas „műsort" adtak elő!) Időnként 
szívószállal bele-belekortyolgattak a Colájukba, és eszegették a ham
burgerüket a lehető leglassabban, hogy minél tovább tartson az élve
zet. Miközben bentről bömbölt a gépzene. Minden mozdulatuk ön
tudatot, magabiztosságot és erőt sugallt, s azt, hogy ők mennyivel 
különbek a többinél! Az ana járó roma társaiknak ez a látvány volt 
maga a Kánaán! Persze, hogy irigykedtek és ől< is szerettek volna 
bejutiú. Mondhatom azt is, hogy minden áron. S hogy mennyire 
mindenáron, erre itta következő kis történet, amely szívszorítóan 
tragikomikus. 

Egy fiatal roma hölgy keresett fel, azzal a szándékkal, hogy ve
gyem fel őt is a Programba. Megkérdeztem, hogy hány osztályt vég
zett, mire ő hatot mondott. Hozza be a bizonyítványát, kértem. Az 
elkallódott a költözésnél — mondta. - Sajnos akkor nem vehetem fel. 
Csak akkor, ha látom a bizonyítványt. Kéjen egy nxásolatot az is
kolából - ajánlottam neki. Másnap ismét megjelent és kissé zavar
tan mondta, hogy mégis előkerült a bizonyítványa, és át is nyújtott 
kettőt. Percekig tanulmányoztam a bizonyítványokat és nem hittem 
a szememnek. 

- Azt mondta, hogy hat osztálya van. 
- Ügy endékszem, de az is lehet, hogy öt...- mondta zavartan. 
- Sajnos még annyi sincs. 
- Hogy-hogy, amikor legalább öt é>ig jártam az iskolába! 
- Hát, ha úgy számolom, hogy három é' kellett az első osztály 

elvégzéséhez, és kettő a második osztály elvégzéséhez, akkor valóban 
öt évet járt az iskola épületébe. De ez sajnos kevés. 

- Nem értem, hogy engem miért nem vesz fel, amikor pontosan 
tudom, hogy kiket tanított már meg írni és olvasni, és ők már szak
mát mentek tanulni Ceglédre! 

- Kérem, értse meg, hogy két osztállyal nem lehet senkit se fel
venni. A minimum a hat osztály. Esetleg tegyen magánvizsgát.. .— 
ajánlottam neki. 

— De hát én már évek óta magántanuló vagyok, és mindig meg-
buktatnak, és iskola nélkül dolgozni se vesznek fel. Mondja meg, mi 
lesz így velem?! - sírta el magár. 

Néhány nap múlvaaziskola igazgatója mesélte nekem, hogy 
amikor a magántanulók év végi vizsgájára került a sor, az egyik osz
tályterembe beült egy cigánylány. A tanárnő'kolléga nem ismerte, 
és megkérdezte tőle, hogy hányadikos vizsgára jött? A lány azt felel
te, hogy a hatodikból akar levizsgázni. A tanárnő többször is átnézte 
az összes listát, de a lány neve sehol sem szerepelt. De azt kinyo
mozta, hogy csak két osztálya van. Ekkora lány sírva könyörgött, 
hogy vizsgáztassa le hatodikból, mert őcsak így kerülhet be a Roma 
Programba! Nem gondoltam volna, hogy eza Program ilyen nép
szerű lesz a romák körében! — mondta az Igazgató Ür. 

Sokáig a fülemben csengett a lány kétségbeesett kiáltása, hogy: — 
Mi lesz így velem?! Ekkor döbbentem rá, hogy neki is éppúgy joga 
van a tanuláshoz, mint bárki másnak. S jó lenne valamilyen lehető
séget találni a sok fél-analfabéta társa számára is. Sőt, lódult meg a 
fantáziám, belőlük kellene kinevelni a következő Programosok új 
generációját, a „folytatást", és akkor hátira tovább folytatódhatna itt 
Tápiószelén a Program! 

Áttanulmányoztam a jelentkezők listáját, a tartalékosokét, és 
azokét, akik a kevés osztályuk miatt még a tartalékba se kerülhettek 
be. Felkerestem e gondolatommal a Kisebbségi Önkormányzat elnö
két is és a munkatársakat is, hogy segítsenek összeállítani a né'sort. 
Az eredmény lesújtó volt. Sok 1 ,-2,-3 ,-4,- magántanuló, akik elég 
sajátságos módon lettek magántanulók. Vagyis deviáns viselkedésük 
miatt behívatta őket az igazgató bácsi, és kijelentette, hogy: „ - Édes 
fiam, (lányom), holnaptál nem kell iskolába járnod, magántanuló 
kszel, és majd értesítünk, hogy mikor gyere be vizsgázni." Hát, per
sze, melyik gyerek nem örül annak, hogy nem kell iskolába járnia, 
ahol csak kudarcok éik nap-mint-nap?! Csakhogy a korai öröm 
után jön az üröm. Ugyanis solta nem veszazontúl könyvet a kezé
be, és így természetesen le is marad. Az évek közben telnek, de őa 
fiatal kora eí/enére dolgozni se mehet, iskolába se mehet, mert oda 
megmar túlkoros lett! S csak teng, leng, cselleng egész nap, mert 
nincs semmi dolga, semmi célja! El lehet képzelni, hogy ilyen szel
lemi sivárságban felnövő gyerekekre milyen jövő vár. S most, kelle
ne megfogni őket, megadni számukra is a lehetőséget a tanuláshoz, a 
felemelkedéshez- Most, amikor már ők is más példát látnak maguk 
körül, amikor már ők is akarják a változást! 

Ilyen gondolatokkal kerestem meg Lovasné Szemők Ildikót a 
PMMK Nagykátai Kirendeltség vezetőnőjét, aki azonnal vette a la
pot, és szervezkedni kezdett. Jött is tők a megoldás, s a kulcsot a ke
zembe is adta. Ha összeszedek legalább 15 főt, akiknek meg van a 
hat osztálya, akkor itt Tápiószelei elvégezhetik a hiányzó 7-8. osz
tályt, és még pénzt is kapnak érte, kb. 20 ezer forintot, s aki utazik, 
annak még 90 százalékos költségtérítést is adnak. 

Üristen, micsoda nagy lehetőség! — gondoltam. 
Azt hiszem, abban a pillanatban madarat is lehetett volna velem 

fogatni, annyira boldog voltam, hogy mégis van megoldás. Szervez
tem, jöttem, mentem, felkerestem otthonukban a leendő hallgatókat 
és győzködtem. Ügy próbáltam vonzóvá fenni számukra a tanulást, 
ha sikeresen levizsgáznak, akkor Öli is bekerülhetnek a Progranéa. 
A nagy rohangálás és győzködés ellenéé is csak tizenkét személyt 
tudtam megnyerni ez ügynek. Ekkor az az ötktem támadt, hogy fel
veszem a l<apcsolatot a nagykátai Kisebbségi. Önkormányzat elnöké
vel, hogy segítsen ki néhány tanulni vágyó romával. Ő is nagy 
örömmel állt. az ügy mellé, és azonnal telefonálgatni kezdett. Köz-
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ben elérkezett a nagy nap, amikor is Lovasné Szemők Ildikó asszony 
várta a Budapestről érkező kollégát, aki elbeszélgetett volna a leendő 
„iskolásokkal". Azért mondom, hogy kellett volna, mert Tápiósze-
léről egyetlenegy roma se ment el, és a mundérbecsületét megvédve 
Nagykátáról egy roma ment el -, de annak is csak három osztálya 
volt. Ez volt az első igazi leégésem, s bevallom, hogy elbőgtem ma-
gam szégyenemben. 

Felelősségié vontam az egyik hölgyet, hogy miért nem ment el 
jelentkeziü, amikor az anyja életére is megesküdött! 

- El is indultunk mink Zsuzsika néni, de Farmoson a kalauzok 
lelöktek minket a vonatról, mert nem volt jegyünk! Tudja maga, 
hogy milyen érzés haiminc fokos melegben, tííző napon gyalogolni a 
sínek mentén hazafelé!! - és elsírta magát. 

A tanulságot mindig le kell vonni, hogy a hibál<at kijavíthassuk. 
íme az eredmény: 

1. Ezért a felzárkóztató iskolai tanfolyam részvételéért a leendő 
hallgatók csupán 20 ezer forintot kaptak volna, (plusz 90%-os uta-
zási kedveznrényt, akik Nagykátáról jöttek volna.) 

2. „Az" nem „ez a Program", ahol fejenként 50 ezer forint 
bruttót kapnak a résztvevők, ezért sem volt olyan vonzó. így többen 
úgy érzetek, hogy becsapták őket! De ők nem hagyták magukat! 

3. Rossz volt az időpont. A beiratkozás a hónap közepéié esett, 
és ilyenkor már senkinek nincs pénze. A romák többségének csak 
minden hónap elseje körül van pénzük, mert ekkor leítet felvenni a 
családi pótlékot és a különböző szociális segélyeket, és az ezt követő 
két-három napban már csak köksönökből élnek. (Ezért nem sikerült 
megvenni a vonatjegyet sem Nagykátáig.) 

4. Virrasztás volt. Az egyik rokon meghalt, és amíg el nem te
metik, az 4-5 nap, addiga napig éjjel és nappal a lialottas háznál 
tartózkodnak, így búcsúztatják el a megboldogultat. S ezen nem 
részt venni, az maga a kiközösítés, s ekkora nagy bűnt senki sem 
venne magára. 

5. Uborka szezon volt. Valóban. Ekkor szedték a határban a 
Nagykőrösi Konzervgyár részére az uborkát, és mint idénymunká
sok, napi 3-4 ezer' forintot is meg tudnak keresni. 

6. Rossz korosztályt céloztam meg. Tapasztalataimból h kide
rült, hogy a legtöbb „baj" a fiatalokl<al van, akiknek még nem volt 
igazi munkahelyük, ők általában mindent azonnal és lehetőleg a 
legkevesebb erőfeszítés nélkül szeretnék megszerezni, természetesen 
a legjobb béezés mellett. Ha nem dől a „lé", akkor már nem is ér
dekli Őket. Ezért is jobbak azok az „öregek", akiket már megtaposott 
egy kicsit az élet, kipróbálták, hogy milyen is az a kiszolgáltatottság, 
a létbizonytalanság. Akiknek egy-két gyerekről, feleségről és a ro
konság többi tagjáról is gondoskodni kell. Ők már nyugalomra és 
létbiztonságra vágynak. (Tapasztalatból tudom, hogy ők a legtörek-
vőbbek, a legszorgalmasabbak és a legjobban motiválhatók.) 

Itt még szeremén megemlíteni azt a keserít tapasztalatomat is, 
hogy amíga romáknak ez a Program a felemelkedést, az emberi ön
tudatot, addig egy magyar számára a lecsúszás netovábbját jelenti! 
Mármint a közmunlw! A magyarok nem szívesen mutatkoznak 
„utcai" munkákon a romákkal együtt, mert mit szólnak a rokonok, 
az ismerősök!! Az ő fogalmaik szerint ilyen alantas munkát csak ci
gányok végezhetnek! Ilyenkor mindig felteszem a kérdést: Mi számít 
jobban? A mindennapi kenyér-, vagy a büszkeség! 

A prvgramvezető legyen egy kicsit pszichológus is, mert sokszor 
a legelképesztőbb kérdésekkel lepik meg az embert, és arra bizony 
megoldó jellegit választ kell adni. Az, hogy a nők válogatás és min
den szégyenérzés nélkül elmondják azösszes gondjukat-bajukat, 
természetes. De a roma férfiak mindig zárkózottabbak, szemérme

sebbek, főleg, ha intimszféráról van szó. Ezért is lepett meg, amikor 
egy középkorú roma férfi megtisztelt a bizalmával. Igaz, percekig 
küzdött a zavarával, míg végre kimondta, hogy a felesége menekül 
előle. Nem akar vele az ágyban „úgy" lenni. 

- ugy tudom, hogy a /elesége csak néhány hónapja szült. 
- Igen és vágták is... 
- Na, látja, hát ezért menekül! 
- Nem értem... 
- Magának, mint férfinak melyik a legérzékenyebb pontja! 
- Hát a..., háta 
- Mondja ki nyugodtan, hogy a tojása! Na, most képzelje el, ha 

magát naponta többször tojáson rúgnák! A felesége legérzékenyebb 
pontja meg éppen ott van, ahol szülés közben vágták, aztán meg 
varrták. Most már el tudja képzelni, hogy mit érezhet szegényke, ha 
maga „úgy" közeledik feléje! 

- El. De hát most mit csináljak, Ira nekem meg kedvem lenne 
hozzá! 

- A női test olyan mint egy Irangszer. Tanuljon megjátszani 
rajta... 

- Mit csináljak! Játsszak!! 
- Pontosan! Most már jó idó1< vannak, vegyen egy üveg bort, 

vagy amit szeret a felesége, fogjon egy pokrócot és menjenek ki az 
erdőbe, és játsszanak... 

Már régen elfelejtettem az egész beszélgetésünket, amikor né
hány hét múlva ismét megkeresett, és boldogságtól ragyogó arccal 
újságolta: 

- Képzelje el, hogy jobban szól, mint a százfagíí Rajkó zenekar! 
- Micsoda! - kérdeztem döbbenten. 
- Hat a feleségem hegedűje! Maga mondta, hogy tanuljak meg 

rajta játszani! És hát, azóta is szépen szól! 

Vannak olyan helyzetek is, amikor a Programosok elbizonytala
nodnak, főleg nem bírják elviselni a váratlan fordulatokat. Például, 
amikor elérkezik az idő, hogy képzésbe kell menni, vagy amikor előt
te valamilyen felvételi procedúrán is keresztül kell esni. Ekkor ott, és 
velük kell lenni a programvezetőnek. Nem kötelező, de ér mégis 
megteszem. Együtt utazok el %'elük a képző iskolába, és jegyzetelek 
helyettük, mert ők a cigijükön kívül soiia nem hoznak papírt vagy 
tollat magukkal, hiába fi.gyelmeztetem őket jó előre. Az, hogy én ott 
vagyok velük, az életük nagy sorsfordulóján és „fogom a kezüket", 
az nekik lelki tartást ad. Szeretnek és tisztelnek, s ez nekem elég... 

Néha ének kudarcok, amik nagyon megviselnek, de ennek elle
nére imádom a munkámat. Azt hiszem, hogy életem egyik legértel
mesebb, legérdekesebb és legszeretetteljesebb munkáját végzem. Ne
kem való. Magamról még csak annyit, hogy 54 éves vagyok. Most 
érzem magam szellemileg a csúcson, tele vitalitással, erővel, életta
pasztalattal. Kíváncsiságom az új megismeréséé még mindig határ
talan. Szívesen tanulok, rengeteget olvasok, és minden érdekel, ami 
emberi., és ami előrevisz. Ezét is hiszek ebben a Programban, habár 
nem lesz könnyű a megvalósítása, mert a kgragyogóbb elméletek is 
megbukhatnak a gyakorlatban. Mégis, meg vagyok győződve arról, 
hogy ez a jövő útja. 
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A K I S T E L E P Ü L É S I , KISTÁJI K Ö Z M Ű V E L Ő D É S I M U N K A 
M E G Ú J Í T Á S Á R Ó L 

Beke Pál, a Magyar Művelődési Intézet igazgatója a követ' 
kező levéllel hívta találkozóra az ország kistérségi közművelő
désének alakításában érdekelt szakembereket: 

A Magyar Művelődési Intézet március-április folyamán az 
ország több településén a kistelepülési és a kistérségi közművelő' 
désjközösségi művelődés lehetőségeinek fejlesztése érdekéhen megbe
széléseket szervez - a megyei közgyűlések szakmai vezetőivel, a 
244/2003. (XII. 18.) kormányrendeletben meghatározott 
kistérségközpontok, illetőleg a kistérségekben lévő települések 
polgármestereivel és tisztségviselőivel, az ottani közművelődési 
intézmények szakmai munkatársaival, a kulturális-művelődési 
civil szervezetek aktivistáival, a civil közösségi házak önkénte
seivel valamint a megyei módszertani központok vezető mun
katársaival - a kistelepülési, a kistáji közművelődési munlax mai 
liörülményeinlí leözötti megújításáról, a fejlesztés lehetőségeiről 
cs az ezzel luipcsolatos tt'jiniwílókróí. 

Szeretnénk, ha a valamikor 'területi-módszertani' munka
ként emlegetett, járásnyi térségben megvalósított tevékenysé
gek mai munkaformáit közösen kidolgoznánk és kipróbálnánk, 
hogy 2005-ben az alkalmazható megoldásokat országos beveze
tésre ajánlhassuk Szeretnénk, ha egyidejűleg a kistelepülési, a 
városi peremkerületi közművelődési/közösségi művelődési lehe
tőségek fejlesztéséről, az előbbiekben körülírott szakmai 
szolgáltatómunka fogadó színtereiről véleményt cserélnénk. 

A megbeszélések során együttes munkával részletesen feltár-
nánk a jelenlegi gyakorlatot; helyszíni (környékbeli) tapasztalat
szerzésre utaznánk; közösen meghatároznánk a kistelepülési, a 
területi-módszertani munka hiányait és a fejlesztése érdekében 
kívánatos tennivalókat; összegyűjtenénk a kistérségi közművelő
dési/közösségi művelődési segítőmunka megújításban kezdemé
nyezést vállaló kistérségeket, intézményeket, civil szervezeteket, 
népművelőket, és szeretnénk egyidejűleg tájékoztatást adni a 
'90-es évek dereka óta bontakozó, napjainkban megeréisödni 
látszó civil közösségi házak (művelődésiotthon-egyesületek) te-
vékenykedéséről. Ez utóbbiak gyakorlata oldhatja ugyanis azt a 
hiányt, ami szakmánk esetében a kistelepüléseken és a városok 
peremkerületeiben (több) évtizede állandósult. 

A megbeszélésekre az ország 8 különböző pontján kerülne 
sor. Ezek alaposságára és eredményességére, a korlátozott szállás 
lehetőségekre, a környékbeli utazás létszámkorlátozására figye
lemmel egy-egy helyszínen maximum 40 személyt fogadhatunk, 
akiket visszajelentkezésük sorrendjében regisztrálunk. Ameny-
nyiben egy-egy régióból röbb érdeklődő jelentkezik, számukra 
(anyagi lehetőségeink szerint, egyidejűleg a Nemzeti Kulturális 
Alapprogram támogatásában reménykedve) újabb megbeszélést 
szerveznénk. 

Helyszínek és időpontok: 
Vasvár 2004. március 2-3.; 
Mezőkövesd 2004. március 8-9.; 
Derecske 2004. március 23-24.; 
Tata 2004. március 25-26.; 
Szekszárd 2004. március 30-31.; 
Csenger 2004. április 1-2. 
Győr 2004- április 14-15.; 
Kecskemét 2004. április 20-21.; 

A résztvevőket elsősorban az adott régióból/környékből 
várjuk, de természetesen mindegyik rendezvény bárki számára 
nyitott. Jelen körlevelünket a megyei módszertani központok 
vezetőinek, a kistérségközpontok intézményeinek, a civil kö
zösségi házak önkénteseinek, az évzáró-évnyitó rendezvényün
kön megjelenteknek és az általunk ismert egyesületek aktivis
táinak postázzuk azzal a kéréssel, hogy azt fénymásolva küldjék 
tovább azoknak a potenciális érdeklődőknek, akiket mi (sajnálato
san) nem ismerünk. Hasonló tartalmú levéllel a kistérségek 
székhelytelepüléseinek polgármestereit, a megyei közgyűlések 
művelődésügyi szakigazgatásának vezetőit is megkerestük. Tő
lük is azt kértük, hogy szándékunkról kistérségeik településve
zetőit értesítsék. 

Megbeszéléseinkre jelentkezni a mellékelt és kitöltött Visz-
szajelenrkezési lap címünkre való postázásával lehet, de ez le
hetséges faxon vagy elektronikus úton is. A résztvevők szállásá
ról és étkezéséről gondoskodunk, de az oda-és visszautazást, 
illetőleg a megbeszélés programjában szervezett tapasztalatszer
ző körúton való közlekedést mindenkinek magának (vagy tár
sulva) kell megoldani. A vasvári és a mezőkövesdi megbeszélé
sünkre február 23-ig, az összes többire március 16-ig várt jelentke
zéseket követően a pontos programról, helyszínről és a szállás
helyről minden jelentkezőt időben értesítünk. 

Megjegyezzük, hogy a regionális megbeszéléseket követően 
a téma és a feladat iránt érzékeny kollegákat és különösen a 
megvalósításban feladatokat vállalókat (várhatóan május első 
harmadában) budapesti megbeszélésre hívjuk, ahol egy szüksé
ges időtartamú munkaértekezlet során a témában felvetett kér
déseket, illetőleg a feladat megoldásához akkor már látható 
tennivalókat összegezzük, s a megoldás részleteit is kidolgozzuk. 
Meggyőződésünk, hogy ilyen közös összegző munka nélkül nem 
tudjuk megoldani ezt a feladattömeget. Kérünk, légy segítsé
günkre a helyzetkép fölvázolásában, a tennivalók és a válaszok 
megtalálásában, a közösen javasolt megoldások kipróbálásában. 

Az első helyszín 2004. március 2-3-án Vasvár volt. 
Kiválasztását a Szín-Közösségi művelődés című folyóiratban 

a kistérség témában megkezdett dialóguson kívül, mely a Magyar 
Művelődési Intézet igazgatója Beke Pál és a Vasvári Művelődési 
Ház igazgatója Gergye Rezső közört folyt, az is indokolta, hogy 
a közelmúltban a vasvári intézmény meghívta lapbemutatóra -
valamint esti értelmiségi-beszélgetésre a haza fogalmáról - a lap 
főszerkesztőjét Mátyus Alizt, akinek így módjában állt megis
merkedni az intézmény tevékenységével, s vezetőjével, s egyéb 
fontos dolgok mellett - mint a vasvári intézmény vezetőjének 
elkötelezettsége a folyóirat által is közvetített értékek iránt -
arra is fény derült, hogy Gergye Rezső Vasvár kistérségének 
szülötte, korábbi munkahelyei a kistérség falvaihoz kötik, s a 
rendszerváltás előtti ideiben feladata a Vasvár térségével való 
foglalkozás volt. így jó ismerője a területnek, s intézménye 
tevékenységében ma is jól látszik, hogy gondol a hegyhát falva
ira, így tehát nem csak azzal kecsegtetett Vasvár helyszínül 
választása, hogy olyan ember segédkezett az Intézet igazgatójá
nak a közös megbeszélés bemutatásra kerülő helyszíneinek ki
választásában, aki azokat jól ismeri, hanem azt a hozadékot is 
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joggal feltételezni lehetett, hogy a kistáji-kistelepülési közössé
gi művelődési munka megújítása érdekében megkezdett tevé
kenység munkafázisában, a leendő modellek próbájában, meg
valósításában az Intézet számíthat a helyi intézmény vezetőjére. 

(Vasvár helyszínként azzal a hozadékkal is járt, hogy Szabó 
Zoltán - a Cifra nyomorúság és A tardi helyzet írójának - Sze
relmes földrajz című könyve által animált, a helyhez való vi
szony intenzitásán alapuló fejlesztési programhoz, mely ez idő
ben Vasváron kívül Mezőkövesden és Tápiószelén kezdődött 
meg, az összejövetel fontos újabb, használható ismereteket 
nyújtott, s személyes ismeretségeket Vasváron és térségében, 
mely a majdani könyvformában való megjelenéshez újabb sze
replőket, azaz szerzőket kínál.) 

Beke Pál a vasvári összejövetelre hívó levele - benne a 
Gergye Rezső által ajánlott programokkal - a következőket 
közölte: 

Kedves Barátom; visszajelentkezésed alapján meghívunk a 
2004. március 2-3-án Vasvárott szervezett szakmai megbeszélé
sünkre, amelyet a kistelepülések közösségi művelődésének lehetősé' 
geiről, a térségi szakmai segítőmunka helyzetéről és fejlesztésetek 
feltételeiről szervezünk a helybéli Városi Művelődési Házzal kö
zösen. Programunkat az alábbiak szerint tervezzük: 

1. nap, 2004. március 2., kedd 
Találkozás a főtéri Domokos kolostor épületében lévő mű

velődési házban. 
10 órától Köszöntő, 
amelyet követően a résztvevők mindannyiunk számára rész-

letesen összefoglalják a kistelepülési művelődési lehetőségek általuk 
helyben/kch-nyékükön ismert állapotát, illetőleg a kistérségi szakntai 
segftőmunka nvti körülméityeit, feltételeit. 

Ezt követően séta; a vasvári városközpont bemutatása. 
13 órától Közös ebéd. 
14 órától Szállásfoglalás, majd hegyháti körút saját gépko

csikkal: 
Oszkó (teleház, kultúrház, Hegypásztorkör) 
Csehimindszent 
Győrvár (faluház) 
Petőmihályfa 
20 órakor vacsora 
21 órától az elhangzottak és a látottak közös összegzése 
2. nap, 2004. március 3., szerda 
9-1 lóra A megoldási lehetőségek közös megfogalmazása és 

összegzése; a jelenlegi állapot megváltoztatásában és fejlesztésében 
érdekeltek jelentkezése, feladat-vállalása 

11 órakor A Vasvári Sánc megtekintése 
13 órakor Ebéd, majd hazautazás. 
Megbeszélésünkön a közösségi művelődés kistelepülési le

hetőségeiről és kívánalmairól, valamint a kistérségekben kiala
kítandó és fejlesztendő, a közösségi művelődési tevékenységet 
segítő szakmai munkáról beszélünk annak érdekében, hogy a 
közeljövőben működő modelleket/projekteket fogalmazzunk 
az erre vállalkozó kollegákkal, civilekkel, településekkel és 
kistérségekkel egy feltételezett májusi közös munka során, az 
idei év őszén vagy a jövő év elején kezdendő megvalósítással. 
Megjegyezzük, hogy a májusi összejövetelre az ország 8 pontján 
sorra kerülő, a jelenlegihez hasonló megbeszélésen önkéntes 
feladatmegoldást vállaló megyei tisztségviselőket, helyi vagy kis
térség-központi polgármestereket, népművelő kollegákat és 
helyi/térségi civil szervezeteket hívunk és várunk majd. Kérlek, 

hogy szakmánk jövője és a szakmai fejlesztőmunkában érintett 
helybéliek majdani boldogulása érdekében légy segítségünkre a 
leendő modellek elképzelésében, majd kidolgozásában és külö
nösen próbájában, megvalósításában. 

Közreműködésedben reménykedve köszönt Beke Pál 

Az összejövetel beszámolója a későbbiekben következik Ke
reszti Ferenc tollából, előzzék ezt meg Beke Pál, a Magyar Mű
velődési Intézet igazgatójának a vasvári művelődési házban 
összegyűltekhez intézett munkára ösztönző mondatai, amelyek
kel a szakmai megbeszélést elindította. 

„Volt szeptemberben egy rendezvényünk a Corvin téren, 
amelyre egyik kollégám elhívott néhány kistérségi szakértőt, 
akik elmondták, hogyan tervezik a kistérségi átalakítást, ami
nek a hogyanjával én személy szerint nem értek egyet, de kis
térség-ügyben mégis csak fog az országban történni valami. 

Én úgy gondolom, hogy minden hazai lakott helyen egyen
értékű polgárok élnek. Teljesen mindegy, hogy valaki a T i 
szántúlon vagy a Vasi Hegyháton Kemenesalján lakik, meg 
kell teremteni neki a közösségi művelődés feltételeit. Valami 
olyasmi félét, ami 1948-ig ebben az országban rendelkezésre 
állt. Tudom, hogy nem dokumentum-regény, de mégiscsak az 
akkori valóságban gyökerezik Molnár Ferenc A Pál utcai fiúk 
című könyve. Ott ezek a tizenévesek kenték-vágták az egyesü
letalapítás és -működtetés szabályait. A gittgyűjtés 12 éves 
korban pontosan olyan fontos, mint 30 éves korban valami 
más. A Pál-utcai fiúk arról tudósít, hogy ennek az országnak 
polgárosult volt a társadalma, egyesületekbe szerveződött, és 
azokban megteremtette magának a legszükségesebbeket. Es 
töredékes tanulmányainkból tudjuk, hogy mi módon árnyaltan 
teremtette meg ezeket. A Művelődési Intézet elődjében, a Mű
velődéskutató Intézetben Kovalcsik József három vastag kötet
ben, 3000 oldalon foglalta össze - nemzetközi áttekintés után -
Magyarország egyesületeiről való tudását a reformkortól 1945-
ig, amit, ha az ember végiglapoz, láthatóvá lesz előtte az az 
állapot, amit ebben az országban a művelődést fontosnak tartó 
egyesületek előidéztek. 

Ugye, mi a művelődési munkát Zsdanov elvtárstól számít
juk, mintha 1948 előtt nem lett volna semmi ebben az ország
ban. De volt. Az akkor létrejött állam a megszüntetett helyén 
próbált valamit pótolni, de jól tudjuk, hogy nem tudott min
den lakott helyen közösségi művelődési épületet emelni, nem 
tudtak minden lakott helyre képzett népművelőt termelni. 
Tulajdonképpen a 2. világháború utántól folyamatos az a 
hiány, amiről beszélünk. Igazából nincs művelődési otthoni, 
közművelődési ellátottság, nem lehet elmenni, ha van szabad
időnk a másik emberrel találkozni, mert nincs létesítmény, 
mert nincs szakember, mert nincs épület. 

Én még láttam a 70-es évek végén Hódmezővásárhely hatá
rában egy Hazafias Népfront álruhába bújt régi olvasókört, amit 
azért akartak megszüntetni, mert valamilyen felső parancsra 
kellett termékraktárnak az olvasókör épülete. Az az épület, 
amit még a 70-es években használók szülei építettek maguknak 
a 20-as években. Amikor ezt megmentendéí a hódmezővásárhe
lyi tanácselnök-helyettesnél jártunk, akkor őazt a klasszikus 
szöveget mondta - jól emlékszem rá azóta is - , hogy már csak 
azért is meg kell szüntetni azt az olvasókört, mert nem tudhat
juk, mit beszélnek azok, ott kint. Az azok, a 70 és 80 éves, ked
ves, idős hölgyek és urak voltak, vélhetőleg nem akarták meg
dönteni a Magyar Népköztársaságot. Egyszerűen össze akartak 
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jönni, megakarták nézni az unoka esküvéíjét, megitták egymás 
borát, kiszedték egymásból komoly ultipartikon egymás nyugdí
ját, és ha nagyon döglöttek a tyúkok, akkor hívtak egy előadót, 
hogy nézze már meg, miért. Ennyi volt az a tevékenység, ami a 
városközpontból gyanúsnak tűnt. Megjegyzem, két héttel az ott 
jártunk után, raktár lett az épületből, természetesen. 

A közösségi művelődési hiány óriási. Talán hozzá is szok
tunk, mert nem beszélünk róla. 

Legnagyobb meglepetésemre a kulturális minisztérium múlt 
évi statisztikája nem is kérdez rá, hogy végez-e a művelődési 
ház térségi munkát. Mert nincs, vagy ha van, akkor az a hely
béli, a kisvárosban dolgozó kollégák lelkesedéséből van. Ta
pasztaltuk, hogy a városi művelődési házak vezetői munkavég
zésük során nem hagyhatják el a város határát, mert a polgár
mester azt mondja, joggal, hogy ri ebből a pénzből a saját pol
gárainkra valók vagytok. Meg kell tehát oldani azokat az ano
máliákat, amelyek útjában állnak az egészséges egymásra hatás
nak és fejlődésnek. Meg kell újítani és meg kell tudni teremte
ni az anyagi alapjait az önkormányzatok forráshiányos állapo
tából következei szűkös anyagi helyzete miatt eltűnt, korábban 
járási módszertani munkát. 

Arra gondoltunk tehát, hogy csinálunk az országban nyolc, 
vagy ha úgy alakul több rendezvényt, kifejezetten abból a cél
ból, hogy olyan népművelő kollegákra, köztük civilekre leljünk 
valamint olyan polgármesterekre, térségközponti polgármeste
rekre, akik fölvállalják valamilyen módon és valamilyen szem
pontból a kistérségi művelődés ügyét. 

Májusban projekteket fogalmaznánk meg a vállalkozókkal, 
és szeptembertől megpróbálnánk ezt bevezetni. Kipróbálni egy 
kísérleti év keretében a különböző ellátási mód variációkat, 
mert egészen biztos, hogy másképpen kell gondolni a dolgot a 
Vasi Hegyháton, Zalában, Somogyban, meg a Tiszántúlon, a 
Felső-Tiszaháton, ahol ugyancsak aprófalvak vannak, mint a 
Bükk vagy a Mátra alján, vagy a Duna-Tisza-közén, ahol a tele
pülésszerkezet egészen más. Nyilván gondolni kell a tanyaköz
pontokra, mármint ahol egyáltalán megmaradtak 50 év után. 

Nyilván többféle modellt kellene kipróbálni, hogy hogyan 
lehet a népművelői segítő munkát elképzelni. (Népművelő 
alatt én minden szinonimát értek, amit manapság használnak 
az országban, a hozzá kapcsolódó tevékenység alatt pedig azt a 
segítő munkát értem, amit a franciák szociokulturális animáci
ónak hívnak.) Egy idő után, mondjuk egy esztendő után, meg 
kell tudjuk mondani, hogy milyen állami feladatvállalást kell 
bevezetni ahhoz, hogy árnyalt közművelődési, közösségi mű
velődési tevékenység legyen - végre megint - az országban. 
Meg kell tudni mondanunk, hogy mi mennyibe kerül. Meg kell 
tudni mondani, hogy ez 23 milliárdba kerül. A 23 milliárd 

pedig a következőképpen oszlik meg: ennyi munkajárulék, 
ennyi kilométerpénz, ennyi rendezvény, ennyi világítás, nyom
tatvány, propaganda stb. Tehát meg kell tudjuk mondani, mi 
mennyibe kerül, és nem tudjuk másként megmondani, csak 
akkor, ha a különböző szisztémákat kipróbáljuk. Ehhez pedig 
kellenek az ezeket fölvállaló kollegák. 

Hiszem, hogy vannak ilyenek. Hiszem, hogy fontos sokak 
számára, hogy minden lakott helyen legyen közösségi művelő
dési lehetőség. 

Ma délelőtt csak arról lenne szó, hogy a közösségi művelő
dés tekintetében mi van ma falun, és mi a kisvárosban. Nem 
rudom, hogy a decemberi kormányrendeletnek mi lesz a folyta
tása, nem vagyok beavatva, de vannak elképzeléseim. A folyta
tás egy harmonikus közigazgatási és közszolgálati ellátórendszer 
lenne, aminek óhatatlanul része a közművelődés. 

Tehát mindenképpen el kell gondolkodjunk ezen. Annál is 
inkább, mert tűrhetetlen, hogy az elmúlt fél évszázadban fe
lülről, s látszólag, az ország ellátott volt közművelődési in
tézménnyel, miközben gyakorlatilag nem. És bárki is nyilatko
zik arról, hogy a városok milyen jól ellátottak, természetesen ez 
sem igaz. Es Budapest a legellátatlanabb. Nem csak a csatorná
zás, az utak burkolása, a házak állapota miatt, hanem azért, 
mert ott nincs közösségi művelődési intézmény annyi, mint 
amennyi Vasváron esik egy főre. Ahol én lakom, ott 83 ezer 
ember él. A számunkra biztosított Józsefvárosi Művelődési Ház 
három nem túl nagy terembéíl áll. Mondhatná valaki, hogy ott 
van az Erkel Színház, de hát az ember nem megy mindig az 
Erkel Színházba. 

A délután ara lenne való, hogy Gergye Rezső vezetésével 
nézzük meg, hogy egy bejárható távolságon belül mi a helyzet a 
közösségi művelődés szempontjából. Túl jó helyekre megyünk, 
mert mindenhol, ahová megyünk, valakinek az áldozatos mun
kájából egy csomó dolog létezik. Csak az a baj, hogy a győrvári 
ház vezetőjét, Marikát nehéz lenne sokszorosítani. S azt a 15 
évet, amit a házba belefektetett, nehéz lenne megismételni az a 
személye nélkül. De vajon hol lehet megtalálni további helye
ket, további embereket. 

Ez lenne a délutáni, esti programunk. A második napon pe
dig azzal kellene foglalkoznunk, hogy ezek után ki mit vállal. 
Ha valaki valamit vállalni tud, nagyszerű. Ha nem tud vállalni, 
de drukkol, hogy sikerüljön, az is nagyszerű. Ha nem tud vál
lalni, és nem akarja, hogy sikerüljön, akkor nincs értelme, hogy 
itt legyen. Annak van értelme, hogy azok legyenek együtt, akik 
építkezni akarnak egy boldogabb világ reményében. 

Egyetlen egy dolog a fontos, hogy végre valami történjen. 
És ha készek vagyunk rá, senki nem tudja megakadályozni, 
mert a dolgok alapvetően rajtunk múlnak. 

K E R E S Z T I F E R E N C 

Kistérségi közművelődés a Vasi Hegyháton 
Vasvár, 2004. március 2-3. 
Lapunk 8/6-os számában Kistérség, kistáj címmel közöltük 

Beke Pál írását, melyben a szerző külföldi példával vetette össze 
az itthoni helyzetet, valamint közölt néhány, a problémák meg
oldására vonatkozó, lehetségesnek vélt gondolatot. Erre az 
írásra reagált Gergye Rezső (9/1 -es szám), aki egyben felaján
lotta, hogy intézménye, a Vasvári Városi Művelődési Ház he

lyet biztosít egy, a témával foglalkozó megbeszélésnek, melyben 
részt vesznek a Hegyháti Kistérség érintett települései is. 

A Magyar Művelődési Intézet 2004- január 21-én - a Ma
gyar Kultúra Napjához kötődő - évértékelő-évnyitó programja 
egyik szekcióülésének témája a kistérségek közművelődése volt. 
A várakozáson felül sok érdeklődőt és hozzászólót vonzó cso
portmunka során szóba kerültek a fent említett, Színben meg-
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jelent írások is, minek eredményeképpen többen jelezték, hogy 
intézményükben - a környező települések bevonásával - szin
tén szívesen adnak helyet a kistérségi közművelődéssel foglal
kozó tanácskozásnak. így alakult ki az a március-április hóna
pok folyamán lebonyolításra kerülő országos eseménysorozat, 
melynek nyolc helyszíne fele-fele arányban oszlik meg a Duna 
keleti, illetve nyugati oldalán. 

Ilyen előzmények után került sor 2004. március 2-3-án az 
első kistérségi műhelymunkára Vasváron és a Vasi Hegyháton. 
A meghívottak a közigazgatásban és a közművelődésben kü
lönböző szinteken - település, kistérség, megye - dolgozó szak
emberek és a régióban működő jelentősebb civil szervezetek-
képviselői voltak. 

A tények 
A város vezetése részéről Kovács Tilda alpolgármester kö

szöntötte a résztvevőket. Elmondta, hogy a közel ötezer fős 
településen 43 civil szervezet működik, akiknek munkájára 
számítanak, csakúgy, mint a kistérségben élő és tevékenykedő 
emberek együttműködésére. A közművelődést azért is fontos
nak tartja, mert a kulturális események gerjeszt/) hatással le
hetnek a gazdasági életre is. 

Beke Pál, a Magyar Művelődési Intézet igazgatója területi 
módszertani munkára biztatta a lelkes népművelőket. A kistér
ségi közműveltídés terén nincs egyértelműen meghatározható 
modell, több megoldásban kell gondolkodnunk, hiszen egészen 
más módszerekkel lehet dolgozni a dunántúli aprófalvas terüle
ten, mint az alföldi nagyfalvak vidékén, a kettő között pedig 
még jó néhány árnyalat látszik reálisnak. 

A két - a tanácskozásnak irányvonalat is mutató - köszön
tőt követően minden intézmény, szervezet egy-egy képviselője 
elmondta saját tevékenysége sajátosságait. 

A megyei művelődési házak képviselői kiemelték, hogy ők 
azokkal a településekkel tudják folyamatosan tartani a kapcso
latot, ahol egyáltalán működik művelődési ház, de még inkább 
az ezekben élénk közművekxlési tevékenységet folytatókkal. 

A falvak nagy részében van ugyan közművelődési tevékeny
ségre szolgáló épület - igaz, sok helyen siralmas állapotban - , 
de az önkormányzat nem tud főállású szakembert alkalmazni. 
Zalában úgy látják, nem is feltétlenül szükséges minden faluba 
népművelőt tenni. Tervezik közösségi szakemberek képzését, 
akik feladata a közösségi élet felélesztése, majd ápolása lenne. 

A kistérségi központokban - különösen a Vasvár nagyságú-
akban - érzik a környező településekkel való együttműködés 
szükségességét, ami a módszertani segítésen túlmenően kézzel 
fogható előnyöket jelent mindkét fél számára: a kisfalvakba 
programokat lehet kivinni, melyeket ott nehezen tudnának 
megszervezni, a kisváros egyes műsorainál pedig számítanak a 
környék lakosságára is, hiszen nélkülük nincs elegendő létszá
mú közönség a nagyobb és ezáltal költséges rendezvényeken. 

A városi művelcídési házak többsége valójában végez kistér
ségi munkát, de mindezt csak az ott dolgozó szakemberek belá
tása szerint, nem pedig kötelező feladatként, mint ahogy évti
zedekkel korábban a járási népművelési felügyelő tette. A város 
vezetése gyakran rossz szemmel is nézi, hiszen az állami norma
tíva a települési igények ellátására szolgál. Nagyobb városok 
külső településrészei kistérségi jellegűek ugyan - egykor külön
álló falvak voltak - , de mivel közigazgatásilag egy egységet 
képeznek a központtal, itt legálisan szoros az együttműködés. 

A kistérségi összefogásra jó példa, hogy nemcsak a városban 

rendeznek jelentős programokat, hanem azok egy részét a kör
nyék azon településeire viszik, ahol az adott téma iránt nagyobb 
érdeklődésre lehet számítani. Ily módon elképzelhető, hogy 
bizonyos ágak - színjátszás, néptánc... - kistérségi központja 
nem a városban, hanem az adott területen legaktívabb, szakér
tővel is rendelkező faluban lesz. 

A Vasi Hegyháton összesen tizenötezer ember él, ebből öt
ezer Vasváron, tízezer pedig a többi 22 településen, melyek kö
zül 6 faluban beszélhetünk az összejövetelünk szempontjából 
megoldott anyagi helyzetűnek mondható művelődési házról. 
Ezek közt van önkormányzati és civil szervezet által működte
tett is. Mindkét formára vannak pozitív példák, tehát nem 
elsősorban ebben keresendők a folyamatosan színvonalas 
eredmények elérésének feltételei. Az önkormányzatok nehéz 
anyagi körülményei általában csak a rezsi és a szerény bérek 
fedezését biztosítják, a programokhoz szükséges anyagiakat más 
forrásokból - pályázatok, támogatók —, a lebonyolításhoz szük
séges dolgos kezeket pedig önkéntes segítők bevonásával lehet 
biztosítani. Ez utóbbi szempontból lényegesen könnyebb a 
helyzet, ha vannak könnyen mozgósítható ismeretszerző, ama
tőr alkotó vagy művelődő közösségek illetve civil szervezetek. 

Nehezíti a közösségi élet kialakulását az a tény, ha nincs a 
településen iskola. Egy közelmúltbeli rendelkezés szerint 85 fő 
alatti létszámmal nem lehet iskolát működtetni. Ez a feltétel 
nagyjából ezerfős településen realizálható, a kisebb falvak gye
rekei körzeti iskolákba járnak. 

Ami figyelemre mél tó 
A nyolc alkalomra tervezett eseménysornak minden állo

másán szerepel a környék nevezetességeinek és néhány sajátos 
intézményének illetve szervezetének a bemutatása is. Vasvári 
sétánkat a múzeum igazgatójának vezetésével kezdtük. Elsőnek 
a Fő téren álló Királyok kútját néztük meg, majd a - Művelő
dési Ház egy részének is helyet adó, de többségében a Városi 
Múzeum rendelkezésére álló - Domonkos rendházban berende
zett Vas megye történeti kiállítás gyorsan gyarapodó anyagát. 
Vezetőnk az elsősorban gyerekek érdeklődési köréhez igazodó, 
már beépített makettek szerepét is ismertette. 

A falvak közül először Osztóra látogattunk, ahol a polgár
mesterasszony és a Hegypásztor Kör első embere fogadott min
ket. Mint Kovács István elnök elmondásából kiderült, a Hegy
pásztor Kör egy 1985-ben alakult egyesület, melynek teleháza 
és egyben irodája a Nyugdíjasok Otthonának Európa-díjas 
épületében kapott helyet. A fiatalok alapította egyesületben 
most már a harmadik generáció végzi az irányító munkát. Te
vékenységük igen változatos. Legnagyobb büszkeségük a falu 
határában található szőlőhegy pusztuló présházainak, pincéinek 
megmentésére indított programjuk, minek eredménye részben 
már látható is. Az épületek felújítására táborokat szerveznek, 
ahol a fiatalok megismerhetik a régi falusi élet, a népi építkezés 
jellemző fogásait - aratás, tapasztás sárral, zsuptető készítése... 
A táboroztatási tapasztalatok gyümölcseként már belátható kö
zelségbe került az erdei iskola létrehozása. 

Kulturális tevékenységükből - a programok (falunap, szüreti 
felvonulás...) szervezése mellett - kiemelkedik a színjátszó cso
port, a daloskör és a néptánccsoport működtetése. 

A Hegypásztor Kör pályázati támogatással hozzájutott egy 
ingatlanhoz, így a volt kocsma épületének felújítását követően 
a falu központjában fognak rendelkezni egy számukra megfelelő 
méretű közösségi színtérrel. 
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Kapcsolatban állnak több környező településen működő ci
vil csoporttal, Ausztriában és Szlovéniában pedig - az egykori 
Vas vármegye területén - hasonló tevékenységű társszerveze
tekre találtak. 

Az egyesület a közösségi élet megpezsdítésével hozzájárult új 
munkahelyek létesítéséhez is, hiszen ők ma már tíz főt alkalmaz
nak, de a folyamatban lévő projektjeik és a kialakuló turizmus 
további munkalehetőségeket biztosítanak majd. 

Csehimindszenten - a néhai Mindszenry hercegprímás szülő
falujában - Fukszberger Imre polgármester fogadott minket. A 
jó négyszáz fős település nem bővelkedik látnivalókban - bár a 
hercegprímás emlékművét valamint a zarándokházat egyre töb
ben látogatják - , és még művelődési ház sem működik itt. A 
polgármester viszont egyben a kistérségi társulás elnöke is, így 
nagyobb rálátással bír a környék gondjaira. Véleménye szerint 
egy ilyen kis település önmagában nem életképes, csak a társu
lás lehet a jövő útja. 

A beszélgetés során felmerült, hogy esetleg három-négy falu 
közösen alkalmazhatna egy népművelőt, de a helyiek szerint ez 
- a mai Magyarországon elterjedt szemléletmód miatt - nem 
valósítható meg. 

Az ország keleti és nyugati részének egybevetése kapcsán a 
jó humorérzékkel megáldott polgármester egyértelműnek tartja 
a nyugatiak hátrányosabb helyzetét, mert ha ők reggel a fővá
rosba mennek ügyes-bajos dolgaikat intézni, odafelé és visszafe
lé egyaránt nappal szemben kell haladniuk. 

Következő állomásunk a Makovecz Imre épületekre emlé
keztető, Ekler Dezső tervei alapján épült Győn'án Faluházban 
volt, ahol Varga Gézáné (mindenki Marikája) beszélt nekünk 
az itteni körülményekről. A körzeti feladatok ellátására Terve
zett ház 1993-ban készült el, de élettel megtölteni csak két év 
múlva, a Faluház Baráti Kör megalakulása után sikerült. A 
tanítónőből lett egyesületi vezető egyben a ház működésének 
irányítója is lett. 

Az önkormányzattal közművelődési megállapodást kötöttek. 
A talu vezetése az állami normatíván túlmenően is támogatja 
az egyesületet, de emellett még sokat kell pályázniuk. Ilyen 
úton jutottak a teleházhoz is, melynek szolgáltatásait sokan 
igénybe veszik. A könyvtár mellett fiókgyógyszertár is műkö
dik, ami szintén hozzájárul a látogatottság növeléséhez. Fekvő
helyek kialakításával turisztikai tevékenységet is folytathatnak. 

Az épület reggeltől estig nyitva áll, hogy bármikor be lehes
sen térni. Az emberek élnek is ezzel a lehetőséggel. Bemennek 
újságot olvasni, a mosdót használni vagy csak úgy körülnézni, 
míg a ház előtti megállóba befut a busz. Eleinte nem szívesen 
fogadták a vásározókat, de kiderült, hogy a lakosság igényli, és 
nemcsak az olcsó áru miatt, hanem találkozási alkalomnak te
kintik. Alkudoznak, trécselnek, és közben megbeszélik az aktu
ális híreket, gondokat. 

Van nyugdíjas klubjuk, dalárdájuk, ifjúsági csoportjuk. Nép
főiskolai keretek közt ismeretterjesztő' előadásokat tartanak, de 
a nagyrendezvények - farsangi bál, falunap, kispályás foci kupa, 
kurucfesztivál (a győrvári csata emlékére), búcsú, szüreti mulat
ság, karácsonyi ünnepség... - vonzzák igazán a közönséget. 
Néha 3-400 ember is eljön, ami az itt élők felét teszi ki. Ehhez 
persze szerepeltetni kell a gyerekeket. 

Az oszkói Hegypásztor Kör csápjai Petőmihályfa szőlőhegyé
re is elnyúlnak, itt is van megmentésre váró présház. Az egyik, 
napjainkig működő pincében - , ami ugyan épület, de eirefelé 
pincének, pince-présháznak mondják - a fiatal gazda várt min

ket. Már órák óta lobogott a tűz két helyiség kályháiban, de a 
melegedéshez rá kellett segíteni egy-egy pohár bor kortyolgatá-
sával is. 

Az épületek megmentése turisztikai vonzerőt jelenthet majd 
a falunak. 

Gersekaráton ottjártunkkor az 1960-as években épült műve
lődési ház felújítási munkálatai folytak. A teleháznak és könyv
tárnak is helyet adó épület az önkormányzat fenntartásában, 
egy vezető - aki most vesz részt szakmai képzésben - és egy 
munkaügyi hivatal által kiközvetített dolgozó alkalmazásával 
működik. A rezsi és bérköltségekre nincs gondjuk, de progra
mokra csak igen csekély összeget kapnak, azokat elsősorban 
pályázati pénzekből valósítják meg. 

Késő este értünk vissza Vasvárra, ahol a vacsora után még 
meglátogattuk a városi könyvtárat. Gyöngyösi Zsuzsa, az in
tézmény vezetője büszkén mutatta be az egykor rendőrségnek 
szolgáló, de szépen felújított kétszintes épületet. 

A könyvtárosok körében már korábban megkezdődött a kis
térségi együttműködés. A kisfalvakban tiszteletdíjas dolgozóval 
oldják meg a könyvtári szolgálatot, a városi könyvtárosok köz
reműködésével. A térségben már a települések több mint felé
ben működik ez a rendszer. 

M e g f o n t o l a n d ó g o n d o l a t o k 
A tanácskozás második napján összegzésre és az előző napi 

tapasztalatok ébresztette gondolatok megvitatására került sor. 
Mint kiderült, minden hegyháti településen található olyan, 

közösségi tevékenységre alkalmas épület, amelyikbe nem esik 
be az eső, ezek többsége mégis üresen áll. - Jellemzően a tüdő
szűrésre és egy-egy halotti torra nyitják ki a házat. Keresztelőt 
már régóta nem tartanak errefelé. Pedig az itt élők is bizonyára 
örülnének, ha lenne hova bemenni a napi híreket olvasni vagy 
drága folyóiratot lapozgatni, könyvet kölcsönözni avagy egysze
rűen csak beszélgetni, egy jó szót hallani. Ügy tűnik, ezekben a 
falvakban nincs aki kezdeményezzen, sem a lakosság sem az 
önkormányzat részéről. 

Voltak próbálkozások, hogy a megyeközpontból szerveztek 
falunapokat. A program jól sikerült, sokan megnézték, de nem 
volt hiteles, nem kovácsolta össze a helyieket, akik az esemé
nyeknek így csak passzív szemlélői maradtak. Az ott lakóknak 
kell kitalálniuk és megszervezniük a maguk rangos ünnepeit, és 
hétköznapjaik közösségi életét egyaránt. De ki hívja össze az 
elsé) beszélgetésre azokat, akik szívesen részt vennének ebben a 
munkában.7 

Talán a kistérségi központból lehetne megtenni az első lé
péseket a közösségi élet egy-egy kis faluban történő beindítása 
érdekében. Ez még belátható lépték, az onnan jött embert job
ban elfogadják. Ha például egy néptánccsoport fellép, utána el 
lehetne beszélgetni az ott összejött emberekkel, minek során 
kiderülhetne, hogy kik a tenni akaró személyek. Persze ehhez 
mar figyelembe kell venni az anyagi kihatásokat is, mert a mű
kedvelő csoport szívesen fellép mindenfajta anyagi térítés nél
kül, de utazási és szállítási költségek is felmerülnek. 

Egy olyan kistérségi központban dolgozó szakember, akii 
évek során megismerte a környék településeit, akár fél év alatt 
meg tudná találni a kulcsembereket, akik szakmai támogatással 
képesek lennének kilendíteni falujukat a szunnyadásból. De 
ehhez is idő és pénz szükséges. 

A külső embert nehezen fogadják el. Győrváron Marikát, a 
tanítónőt mindenki ismerte. Az indulásnál minden házhoz 
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elmentek - kettesével jártak a falut - és elbeszélgettek a csalá
dokkal. Ennek eredményeképpen megtudták, hogy mire van 
igény a lakosság körében, és ehhez igazították az egyesület te
vékenységi terveit. A megalakulásnál mindjárt volt 217 tagjuk, 
és a létszám nyolc év után sem ment 150 fő alá, ami szép ered
mény egy 720 lelket számláló településen. 

A közösségért tenni akaró ember általában lelkesedésből 
fogja össze a falu aktív lakosságát, tehát nem pénztől függő a 
tevékenysége. Az viszont tény, hogy hosszú távon ez nem jár
ható út, mert előbb-utóbb előjönnek az anyagi igények. Pénz 
nélkül nem tud folyamatosan, intézményszerűen működni a 
közösség. Ehhez már szakembeire is szükség van, aki képes ösz-
szetartani a csoportot. Ez a személy nem feltétlenül az 
iskolarendszerben végzett népművelő. Megfelelő képzés után 
lehet a kezdeményező, lelkes aktivista is. 

Ha másik oldaláról közelítjük meg a kérdést, elmondhatjuk, 
hogy a szakemberképzésnél viszont fontos lenne a gyakorlat, a 
terepmunka. A hallgatóknak minél több helyszínen kellene 
megismerniük a pozitív példákat, melyekből szép számmal ta
lálni az ország egész területén. 

Pósfay Péter szerint közösségfejlesztői munkára lenne szük
ség, hogy az összehívott emberek érezzék az együttműködés 
szükségességét. O ehhez felajánlotta a Vasvári Kistérségben 
nyújtandó segítségét, amit akár szervezett képzés, akár asztal 
körüli beszélgetések formájában el tud képzelni. 

Az aprófalvakban általában maga a polgármester végzi a 
közművelődési feladatokat, már amennyire idejéből és energiá
jából futja. Ha kapna a település ilyen célú állami támogatást -
a mostani normatív elosztás egy 200 lakosú település esetében 
elenyésző —, bizonyára lennének önkormányzatok, melyek segí
tenék a közösségi élet kialakulását és ápolását. A többiek meg 
irigységből követnék őket. Ez már csak azért is így lenne, mert 

a pezsgő kulturális élet maga után vonja a gazdaság fejlődését, 
ami pedig elég hatásos inspiráció. 

Az oktatási intézmények és a könyvtárak.terén már kiala
kult bizonyos térségi munka, ezekből a tapasztalatokból lehetne 
ötleteket meríteni. Például a tiszteletdíjas megoldás elképzelhe
tő a közművelődésben is. A hegyháti könyvtárak esetében a 
normatív támogatás bizonyos százalékáért végez kistérségi szol
gáltatásokat a városi könyvtár. Aztán, ha jól működik, soka
sodnak a feladatok, reálisan remélhető az alkalmazotti státusz 
elérése. De civil szervezettel is megoldható a kérdés. Az itteni 
tapasztalatok azt mutatják, hogy a civilek egy szint elérése után 
intézményesülni szeretnének, az intézmények egy része viszont 
a rugalmasabb, civil elemeket is tartalmazó működés felé tarta
na, tehát a két forma közelít egymáshoz. 

Felmerült, hogy mert minden település különös sajátossá
gokkal rendelkezik, s mindegyiküket önállóan kell kezelni, 
célszerű lenne létrehozni egy nonprofit szervezetet, amely me
nedzselné a falvak közösségi életét. A lényeg, hogy melléren
deltségi viszony legyen a települések és a szervezet között. 

Beke Pál zárszavában az elképzelések írásban történő kifej
tésére kérte a résztvevőket, kiemelve a vendéglátó intézmény 
igazgatóját Gergye Rezsőt, valamint Pósfay Pétert és a nonprofit 
szervezetben gondolkodó Pogács Mónikát. 

A többi hét tanácskozási helyszínen bizonyára újabb tapasz
talatokkal gazdagodhatunk, és lesznek megoldási javaslatok a 
kistérségi közművelődés fellendítésére. A sikeres települések 
módszereit nem lehet egyszerűen adaptálni, de remélhetőleg 
kialakul néhány tipikusnak mondható modell, s ezek megisme
rése sokat segíthet egy-egy közösség létrejöttében, és a közössé
gi élet tartós fenntartásában egyaránt. 

(Nevek megjelölése nélkül a beszélgetésekben az egyes té
makörökről elmondott vélemények lényegét foglaltam össze.) 

P Ó S F A Y P É T E R 

A KÖZÖSSÉGI MŰVELŐDÉS LEHETŐSÉGÉNEK ÉS/VAGY 
MEGFELELŐ SZÍNVONALÚ MŰKÖDTETÉSÉNEK MODELLJE* 

A modell központjában egy „műhely" jelleggel működéi 
szakmai tapasztalatcsere fórum áll, mely szervezeteknek, intéz
ményeknek, különféle szakembereknek kínál rendszeres talál
kozási alkalmakat, s melyben megvalósulhat 

- az egymástól való tanulás 
- a térségben (peremkerületben, lakótelepen, tehát átlátha

tó körzetben) való együtt-gondolkodás 
- jövőtervezés 
- a közös forrásteremtés. 
A műhely egyaránt lehet informális kapcsolattartási színtér 

vagy formalizált szervezet (pl. szövetség, fejlesztési célú egyesü
let, menedzser-szervezet). Legfőbb funkciója a települési köz
igazgatási, intézményi, ellátó-szervezeti kompetenciák határát 
átlépő együtt-gondolkodás. 

Létrehozói és működtetői az „aktív gócok" felkutatása során 
felbukkanó szervezetek, személyek. 

* A modell a szerző a vasvári záró megbeszélésen részben már kifej
tett gondolatainak rendszerré alakítása, s egyben a vasvári összejövetel 
első írásos hozadéka. 

Az aktív góc kategóriába tartoznak azok a környezetükben 
hatékonyan működő, intézményt fenntartó, szolgáltató civil 
szervezetek, közművelődési intézmények, melyek működésük
kel a helyi folyamatok motorjává váltak, s melyek jó példával 
járhatnak elöl a megoldást kereső település(rész)eknek, közös
ségeknek. 

Maga a folyamat ennek az aktív gócnak a felkutatásával in
dul, majd - a műl\ely összetétele, jellege, igénye szerint megter
vezett - szakmai felkészítő input elindításával folytatódik. Ez 
utóbbi adja a mtútely találkozásainak tartalmi gerincét mindad
dig, míg ki nem kristályosodnak a közös tennivalók konkrét 
céljai, ill. munkaformái. 

A műhely partneri viszonyt alakít ki a környezetében mű
ködő szakmai szolgáltató, módszertani segítő szervezetekkel (pl. 
megyei, városi, lakótelepi művelődési központtal, kulturális 
vállalkozással, képző intézményekkel, szervezetekkel), valamint 
a területileg illetékes döntéshozói testületekkel (pl. kistérségi 
társulás, önkormányzat, önkormányzati bizottság, stb.) Ez a 
partnerség lehet praktikus kerete az ellátatlan területek feltér
képezésének, az ellátás módozataira megoldások keresésének. 
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A szakmai segítő, képző partnerekkel való együttműködés
sel olyan képzések megszervezése lehetséges, melyek részben a 
műhelyben megjelenő hiányok pótlására, részben - elsősorban 
az ellátatlan területeken élő - laikus segítők felkészítésére al
kalmasak. 
Mindezek eredményeként indulhatnak el azok a folyamatok, 
melyek a helyi aktivitás serkentésével, az igény felkeltésével, 

szükségletek támasztásával alapjai lehetnek a közösségi műve
lődés elindulásának és/vagy megertísödésének azokon a telepü
léseken, városrészekben, ahol ennek nyomai jelenleg nem lát
hatóak. Az elinduló „helyi folyamatok" kulcs-szereplői ettől 
kezdve már a mxúxely tagjai is egyben, állandó megújulást, új 
tapasztalatokat és problémákat hozva a rendszerbe, s ezzel fo
lyamatos innovációra serkentve a műhelyt magát. 

A szakmai felkészítő input tartalmi forrásai 
- az elmúlt 10 évben összegyűjtött szakmai módszertani ta

pasztalat a hazai közösségfejlesztés gyakorlatából, kísérleteiből, 
- az adott területen (térségben, településen) felhalmozó

dott helyi tudós a közösségi művelődés terepeiről, módszereiből, 
az aktív góc munkatapasztalataiból, 

- a területen működéi szakmai, módszertani intézmények 
kutatási, ill. gyakorlatban szerzett tapasztalatai. 

A szakmai felkészítő, segítő, módszertani munkában 
igénybe vehető potenciális partnerek: 

Magyar Művelődési Intézet 
Közösségfejlesztők Egyesülete 
Civil Kollégium Alapítvány 
Megyei művelődési központok 
Városi / kerületi művelődési központok 

Regionális munkaerő-fejlesztő és képző központok 
Regionális / megyei / városi / kistérségi képző intézmények, szervezetek 
A műhely működésének feltételei: 
az összejövetelekre alkalmas helyszín (közösségi tér a szük

séges infrastruktúrával) 
megközelítési és kommunikációs lehetőség 
„gazda-szervezet" vagy -személy - akár rotációval is 
mentor, humán fejlesztő szakember a folyamat „mederben 

tartására" (1 fő) 

Anyagi forrás-feltételek: 
a műhelyt befogadó helyszín működési költségei (közüzemi 

díjak arányos része) 
kommunikációs költségek (posta, telefon, internet) 
közlekedési költségek 
1 fő mentor tiszteletdíja, költségtérítése. 

A modell átfogó logikai keret-mátrixa (Logframe) 

Célok / eredmények Indikátorok Mérési módok és források Külső feltételek, 
feltevések 

Tágabb 
környezethez 
kapcsolódó 
célok 
(átfogó célok) 

A közösségi művelődés for
máinak széleskörű elterjedése. 
A civil társadalom megerősö
dése. 
A lakosság életminőségének 
javulása. 

Közösségi terek kihasznált
sága. 
Intézmények felszereltsége. 
A kulturális szolgáltatások 
sokrétűsége. 

Intézményi statisztikák. 
Leltárívek. 
A szolgáltatások bejegyzésé
nek és forgalmának adatai. 
A településsoros statisztikai 
adatok (KSH) 

34 



K I S T É R S É G 

A kedvezmé
nyezettekre 
gyakorolt 
hatások 
(konkrét vagy 
projekt-célok) 

A z igényeket kielégítő közös
ségi formák megjelenése. 
A z önszeiveződő közösségek 
autonóm működése. 

A iokáfc célkitűzések teljesülése 
(foglalkoztatás, gazdasági ered
mények, környezeti tisztaság, 
utcakép, egészség, stb...) 

C i v i l szervezetek 
(egyesületek, alapítványok, 
baráti körök) száma és 
forrásmozgósító képessége. 

A lokális célkitűzések 
mutatószámai. 

A bírósági bejegyzések 
száma. 
A forrásszervezés eredmé
nyeként megjelenő 
források (Ft) 

A lokális célok mutatóinak 
dokumentációja 

Sikerül feltárni az 
ellátatlan területeket, 
és meghatározni a 
legfőbb problémákat. 
V a n n a k vállalkozó 
szellemű önkéntesek a 
feladatokra. 

A várt 
kimenet, 
eredmények 
(output) 

A település(rész)en élők 
beleszólása a helyi ügyekbe. 
Szakmai szervezetek 
együttműködése. 

A helyi fórumok megjele
nése, rendszeressége. 
Közösen szervezett szakmai 
programok és 
közreműködőik. 

A település(rész) 
közmeghallgatásainak, 
lakossági kezdeményezésű 
fórumainak jkv-e i . 
Műsorfüzetek, plakátok, 
rendezvényismertetők 

Létrejön a szakmai szer
vezetek és a döntéshozók 
testületei közötti 
partnerkapcsolat. 
V a n n a k közösségi terek 
a művelődéshez 
Megvannak az aktív 
gócok a környezetben. 
A meghatározó szereplők 
készek a műhelyben való 
együttműködésre. 

Vasvár-Szombathely, 2004. 03. 06. 

A Vasvári Művelődési házzal Szabó Zoltán Szerelmes földraj z-a nyomában 

Qergyéné Szakoly Qeorgina: Sorkikápolna 

Vasárnap van. A tavaszi napfény megcsillan a gémeskút 
káváján pihenő vizesvödrön. 

A konyhaajtó tárva. Anyám főz. Az előbb nyisszantotta el a 
favágító tuskón az egyik „tik" nyakát. A kakas és a többi tyúk 
riadtan futnak a szalmakazlak oltalmába. A tuskóról vöröses 
feketén csorgó vér aztán közelebb csalja először a kakast, ő meg 
aztán hangjával a többi vörös és kendermagos aprójószágot. A 
kakas a lábaival kapar, rúg, a csőrével a vértócsába csap. A 
többiek is követik. Furcsa rituálé, talán állati tor. Aztán a lus
tálkodásnak véget vető macska szanaszét kergeti a megbolydult 
tyúkudvar lakóit. Követi a vérnyomokat, türelmetlenül szag
lássza a forrázó sajtár fölött kavargó furcsa tollszagot. Anyám 
keze tűri a forróvíz égetését, szaporán mártogatja, fosztja a tehe
tetlen jószágot, az eleddig védelmét nyújtó tollazatától. Gya
korlott, ügyes mozdulatokkal vágja föl a bőrt. A macska egyre 
türelmetlenebb, majd egy tompa loccsanás kíséretében megér
kezik elé a fenséges állatból neki járó finom falat. A tyúk bele. 
Kicsit undorodva nézem, bár nem először látom, amint a kert 
felé húzza, maga után a porban, a furcsa alakzatot rajzoló belső
séget. Anyám tenyerében szivárványosan csillan a zúza. Ketté
hasítja, apró kavicsok, egészben megbújó búzaszemek, apróra 
emésztett fűszálak fordulnak ki belőle. A vörösen fényié) májról 
egy mozdulattal tünteti el a kéklő epehólyagot. - Vigyázni kell, 
nehogy megrepedjen, mert akkor lesz keserű a levesben a máj -
magyarázza. Azt még megvárom, amíg a lábakról lefejti a sárga 
külső réteget. A finoman a tyúk futókáira tapadó szarupikke
lyes bőrt, mi gyerekek, zokninak nevezzük. 

Amikor e művelettel anyám végez, én már a homokban ját
szom tovább. A nyitott konyhaajtón át kiszűrődik a rádió 
hangja. Apám bent hallgatja. Miska bácsi leveles ládája, a 
műsor címe. Örülök, hogy nem zavar senki. Ugyanis most vá
lok szobrásszá. A rádióban hallottam, amikor egy művész a 
pályája alakulásáról vallott. A sok beszédből nyolc, kilenc éve
sen én azt a tanulságot szűrtem le magamnak, hogy aki kitartó

an próbálkozik az anyaggal, abból szobrász lesz. Ültem a ho
mokban, de a konyhából jött már az étel illata. En, a dundi, 
mindig éhes kislány fölhagyok a szobrászattal. A konyhában a 
fazekak fölé ágaskodók. - Mindjárt kapsz - veti oda édes
anyám. Aztán a kredencfiókból kiveszi a kenyeret, a késsel 
keresztet, az élet jelét rajzolja rá, és körbekanyarít egy karéj
nyit. A rotyogó lábosba meríti. A friss kenyérbél mohón szívja 
magába a készülő tyúkpörkölt szaftját. Aranysárgára dinsztelt 
hagymakockák tapadnak rá, attól olyan fenséges az íze. Kicsit 
forró, fújogatom, ízlelgetem. A kútkáván pihenő vödörbe már
tom poharamat, kézfejem is a hideg vízbe bukik, nagyot kortyo
lok. A kút sötét mélye felé vezető betongyűrűk találkozásánál 
csalán hajt. Hogy került az oda? Hajolok fölé, hogy jobban 
lássam. „Te gyerek, belehúz a béka" - kiált rám édesapám. Én 
tudom a dolgom, eloldalgok. Minden áldott nap a lelkünkre 
kötik, hogy nem szabad a kút fölé hajolni. Poharamból a ho
mokba löttyintem a maradék vizet. így az anyag is jobban szót 
fogad. Gyúrom, formázom a minduntalan szétmálló homokot. 

- Nem leszek soha szobrász - hüppögök bánatosan. Agyagból 
kell azt csinálni - vigasztal édesanyám. A köténye sarkával 
megtörli maszatos arcomat, lehajol hozzám, aztán megígéri, 
hogyha a nyár elején a Böske néni konyháját fölsározzák, kapok 
agyagot, amiből gyúrhatok szobrokat. Alig várom már, hogy 
meszelés, konyhasározás legyen a szomszéd Böske néninél. Föl-
kucorodok a fás ládájára a sparhelt mellett, onnan érdeklődök. 

- Mikor meszel Böske néni?" 
- Amikor anyád majd segít, mert nézd meg a kezeimet, meg 

vannak gémberedve az ujjaim, nem tudom én már húzni a me-
szelőt. 

- Föl is sároz ugye? - kérdezem. 
- Ej az apád istállóját, hát mit ellenőrző te engem, te Rebe

ka! - emeli föl a hangját. 
- Én csak agyagot akarok , hogy abból szobrot csinálhassak! 

- durcáskodok vissza. 

Otthon már asztalon gőzölög a leves. Aranykarikák úsznak 
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KISTÉRSÉG: 

a tetején. A pörköltből a szárnyat kapom, omlós krumplipüré-
vel, a másik ugyanilyen adag a bátyám tányérjába kerül. Az 
egyik combot édesapám eszi, a másikat viszi kis lábaskájában a 
munkába, hétfőn ebédre. Édesanyám a hátát szopogatja, azon 
aztán kevés a hús, de ő azt szereti. Az omlós mellehúsa a nagy-
szüléimé. Fogatlan ínyüknek az való - mondja édesanyám. 

Aztán egy hétköznapon kimeszelték a Böske néni csöpp 
konyháját. A sparhelt fölött eltűnt a füstkormolta szürke fal. 
A tanyák háta mögül hozott okkersárga agyaggal átkenték a 
konyha „fődjit". 

Böske néni gémberedett ujjai gyúrták, simították a ragacsos 
anyagot. Itt-ott egy rakoncátlan szalmaszál ágaskodott az egyen
letesre kent alapon. A gyorsan száradó agyag különös formát 
adott az öregasszony kezének. Ahogy egymáshoz értek az ujjat, 
különös zizegő hang kíséretében mállott le róla a konyha főd-
jinek szépítő szere, az én hőn áhított agyagom. Az udvaron az 
itató vályúban áztatta le kezeit. A langyos víz előbb síkossá, 

aztán tisztára fürdette az öreg kezeket. A barnapöttyös bőr alatt 
megvastagodott, kékes-lilás erek futottak. Az ujjak hegyén, a 
munka koptatta körmök alatt, beivódott az okkersárga agyag. 
Nem akartam ilyen kezeket magamnak. Nem is vittem a kínált 
agyagból. Böske néni megengedte, hogy öntözhetem a fődes 
konyhát. Ha hirtelen szárad, megrepedezik. A vízmerőből ked
vemre való alakokat rajzoltam a vékony vízsugárral. Virágot, 
karikát, csillagot. Amikor a víz és az agyag találkozott, olyan 
illat áradt az orromba, amit soha nem felejtek el. A két ősanyag 
találkozott, és úgy, ahogy én akartam. 

A bőröm alatt már szaporodnak a barna foltok. Eszter lá
nyom pedig alkot, minden a keze ügyébe kerülő anyagból. 
Nincs már Böske néni, nem áll már a kicsi ház, eltűntek a ta
nyák. A szekrényünk tetején agyag szobrok ülnek. Öreg bácsi 
pipával, olyan mint nagyapám. Egy asszony, egy gyermekét 
tartó anya. Eszter alkotásai agyagból. 
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HIDY PÉTER EMLÉKÉRE 
(1940-2004) 

Hihetetlen, felfoghatatlan, megmagyarázhatatlan. Hihetet
len volt a hír. Felfoghatatlan a tény. Megmagyarázhatatlan, 
hogy múlt időben szólunk Róla. 

Emlékszem arra az egri közművelődési szakemberre, aki a 
70-es évek közepén, egy országos tanácskozáson újszerű szakmai 
látásmódjával tűnt ki a hozzászólók sorából. Tette ezt okosan, 
más szemlélettel, mint szokás volt. Uj nemzedéket képviselt a 
kultúra világában. Oda kellett figyelni Rá. 

A Heves Megyei Művelődési Központ kiváló klubvezetője
ként ismerte meg a szakma a nevét és munkásságát. Itt tanulta 
meg, hogyan lehet és hogyan szabad közösséget létrehozni, fej
leszteni, formálni. Ö mindezt a saját bőrén élte át. Ezután a 
Heves megyei Tanács művelődési osztálya munkatársaként a 
kulturális igazgatás eléggé bürokratikus szerkezetében próbálta 
segíteni a közművelődés újrafogalmazandó rendszerét. A 70-es 
évtized vége már a Kulturális Minisztériumban éji. 1980-tól a 
Művelődéskutató Intézet igazgatóhelyetteseként kutatásszerve
ző, koordinátor, kutató. Vitányi Iván mellett a fellendülő kul
túra-kutatás egyik katalizátora. Szellemi bázist jelent abban az 
időben az intézet és vezetése. Hidy Péter megtalálja azokat a 
témákat és azokat a kutatókat, akik ezekben az években izgal
mas témákat vizsgálnak, érdekes összegzéseket készítenek. Ek
kor még mindenki számára nyírott az intézmény kapuja. Meg
indul a máig tartó kisváros kutatás és a konferenciák sorozara. 
Olyan kiadványok látnak napvilágot, amelyek tanulmányozása 
ma talán még árnyaltabbá, érdekesebbé teszi a rendszerváltás 
előtti éveket. Mindez 1992-ig tart, tarthat. Ekkor az egész inté
zet Vitányistól, Hidystől kiebrudalratik a Corvin térről. Lehet
ne kommentálni ezt a döntést, de ma ennek már nincs jelentő
sége, legfeljebb tanulsága, amit soha senki, sehol nem akar 
mérlegelni. 

Új időszak kezdődik. Mint az M T A Szociológiai Intézet 
Kultúrakutató Műhely osztályvezetője, majd tudományos fő
munkatársa tovább végzi a kuratásszervezői munkáját. Ennek 
az időszaknak a kutatási eredményei beépülnek az 1996-os kul
turális állapotrajzba. A múlt évben ismét nekilendül az újabb 
kulturális állapotfelmérésnek. Szervezi és elindítja a főiskolai, 
egyetemi művelődésszervező szakos hallgatók „kirajzási" prog
ramját. 

Nagy elégtétel volt számára, a kutatómunka mellett, a taní
tás. A fiatal hallgatókkal való kapcsolat inspirálta. Nagyon ke
vesen tudnak úgy tanítványi kört építeni, mint ahogyan O tet
te. Igazi mester vált Belőle. Manír és nagyképűség nélkül. Hall
gatói tisztelték, szerették, félnéztek Rá. Pedig talán nem csinált 
mást, mint partnereket keresett és talált az ifjakban. Miközben 
Ö is ifjonti maradt, bár többször mondta: mi már seniorok va
gyunk. De a szeme az ragyogott, a tekintete biztatott. Csendes 
mosolya, fanyar humora társakat, batárokat gyűjtött köréje. 
Igen, sokan mondhatjuk: mi voltunk Hidy Péter baráti köre. Es 
ez akkor is megtiszteltetés volt, amikor nem tulajdonítottunk 
ennek akkora jelentőséget, mint ma, amikor csak múlt időben 
szólhatunk Róla. 

Mi 1979. óta szoros, szinte napi kapcsolatban éltünk és dol
goztunk. Hamar megtanultuk egymás gondolatvilágát. Szá
momra megtisztelő volt, hogy barátja, munkatársa, szakmai és 

szellemi partnere lehettem. Nagyon sokat tanultam Tőle. Bará
tai, pályatársai, vitapartnerei, kollégái, tanítványai nem felej
tik, nem felejthetik el segítőkészségét. Segítséget, velem együtt, 
akkor kaptunk Tőle, amikor egyikünk-másikunk életében, szak
mai pályáján éppen erre volt szükség. 

Mindig nyitott volt az újra. Érdekelte a művelődési szoká
sok alakulása, a kultúraközvetítés rendszere, a civil világ ön
szerveződése, a szakemberképzés. Kitűnő elemzések, izgalmas 
ranulmányok kerültek ki keze alól. Az a közel harminc könyv, 
a cikkek sokasága, életművének elválaszthatatlan részét képezi. 
Akik olvasták, netán recenzálták műveit, azok tudják, hogy 
munkái csak leendő bibliográfusának, az új olvasónak jelent
hetnek meglepetést. 

Bizonyára vagyunk néhányan, akik 1971-ben az Ö gondola
taiból és gyakorlatából építkezve szervezték a klubokat. „A 
klub és közélet" című munkája friss szemléletével valódi mód
szertani segítség volt. A közművelődés helyzetéről szóló kutatá
sok terveinek és vizsgálati eredményeinek összegzését bemutató 
kiadványok szerkesztőjeként ugyancsak meghatározó szerepet 
játszott a szakmában, éppen úgy, mint amikor szociológiarörté-
neti olvasókönyvet szerkesztett, vagy Kazincbarcika, Kaposvár, 
Orosháza kulturális állapotáról értekezett. Az El nem nyeit ira
tok mindmáig izgalmas látleletei ezen évek kulturális világának. 

Emlékezetes marad számomra a nyolcvanas évek második 
felében az a közös munka, amelyet többek által írt előkészítő 
anyag alapján írtunk a kultúra távlati fejlesztéséről. Ennek a 
munkaanyagnak az országjárásos vitái, beszélgetései adták az öt
letet - talán Kecskemét és Nyíregyháza között - , hogy jó lenne 
a népművelőket, könyvtárosokat, muzeológusokat, levéltároso
kat, ismeretterjesztőket, oktatókat összefogni. 1990. december 
12-én Dobogókéin megalakítottuk a Kultúraközvetítők Kamará
ját, a mai Társaságot Az, hogy ez a Társaság másfél évtizede lé
tezik, abban túlzás nélkül mondható, meghatározó szerepe volt 
és van Hidy Péternek. Most keveredik fájdalmasan a jelen és a 
múlt idő! 

Ennek nyomán született „A pénz kultúrája, a kultúra pénze" 
évenként ismétlődő konferencia, a regionális, kisvárosi Tanács
kozások sora. És ebben a Társaságban jött a világra egy igazi ci
vil kezdeményezés, a Fehér Rózsa-díj. Mert azt mondta: mi az 
értéket mutatjuk fel, mert mi vagyunk, akik a legjobbaknak ad
juk az elismerést. Kétségtelenül sokszínű és tekintélyes a Fehér 
Rózsa díjasok névsora. 

Mi a Te baráti köröd voltunk és maradunk. Nélküled ez a Tár
saság nem lett volna az, ami. Nélküled azonban tudjuk: más lesz. 

Az a hihetetlen energia, kezdeményezőkészség, amivel élte 
napjait, példa és minta volt. 

Fájdalmasan friss a hiánya, hiszen tele volt tervekkel, ötle
tekkel. Még az év elején is közös dolgainkról beszéltünk, arról, 
hogy mit csináljunk, kinek mi lesz a dolga, hogyan szerezzünk 
pénzt. Es ahogy visszaemlékszem, most nem mondta, hogy ro-
dor, szerinted csináljuk tovább a társaságot? Hiszen már vén 
bohócok vagyunk! Igetr, Péter, Te megmaradsz most már örök
re olyan bohócnak, amilyennek láttunk és szerettünk. Mi, akik 
itt maradtunk, még valóban öregedhetünk, de immár Nélküled. 

Fodor Péter 
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A s z o b r o t b e h o z t a m . . . A c s e r é p g y e r t y a t a r t ó t b e h o z a t t a m . 

IDÉN LENNE NYOLCVANÉVES SZENTMIHÁLYI IMRE, 
P L A N D E R F E R E N C ÉS GÖNCZI F E R E N C GÖCSEJ K U T A T Ó K MÉLTÓ UTÓDJA 

Eladó házak a faluban 
Oly szomorúan 
Személytelenül tükröztetik 
Függönytelen táblaüvegekkel 
Az elvadult kerítést, 
Mint a bika őrzőjét, ha öklel 
(...) 
Megyek hát e ház elől tovább 
S anélkül, hogy szememet lehunynám, 
Mint valami őrült látomást: 
Csupa eladó ház 
Forgatagát látom az utcán 
Előre (de húsz éven belül), 

„1950. szeptember 11-énKái'ás község összes lakóházát be
jártam - délelőtt Nagy István bíróval, délután egyedül. (A he
gyi pincéket - szüret idején külön fogom végig bejárni.) Kimu
tatást készítettem azon házakról, amelyben 1.) van muzeális ér
ték; 2.) nincs muzeális érték; 3.) a bejárt házakról, - olvashat
juk dr. Szenmtiltályi Imre, a megszállott etnográfus gyűjtő-napló
jában. - Megállapítottam, hogy a község néprajzi szempontból jó, 
bár rendkívüli értékre nem bukkantam. (Oka részben az, hogy 
a kiszolgált legrégebbi bútorokat általában a hegyre szállítják.) 
Szövés nincs. Fonás dívik. (Fonóeszközök.) Sok régi asztal, pad, 
olajoskorsó, kópic. Kevés a szék. - 16. számú házban faragott 
bot és füles kópic. - 6. számban formás pad és kopott tulipános 
láda 1845-ből. - 44 és 51. hsz-ban cifra gereben. - 45, 46 és 55. 
hsz-ban a padláson tyúkok elülésére fatengelyes szekér kereke. 
Dömők János 1877-ben készült háza gyönyörű faragott, fes
tett homlokzattal." - T í z év múlva Dömők János szerencsére 
nem kapott bontási engedélyt. Házát szakszerű bontás után a 
zalaegerszegi Május 1 ligetbe szállították, majd onnét a Hencz 
malom mellett építették újra. A 111. Göcseji Napok alkalmával 
aztán, 1967. augusztus 13-án felavatták az ország első falumúze
umát. 1 

D r . Szentmihályi Imrére (Szentmihályfa, 1924. február 11. 
- Zalaegerszeg, 1986. június 12.) bizonyára sokan emlékezhetnek 
és emlékezitek úgy, mint megszállott, konok, Itajthatatlan, szakma-
jának élő emberre. Akár lehetett volna Kovács András Nehéz em
berek c. filmjének a hivatal „packázásaival", nehézkességeivel nehe
zen megbarátkozó, akadékoskodó, nyakas szereplője. Zaklatott, 
hektikus időkben, 1943—48 között szerezte néprajzos diplomáját. 
Azonban karrierje gyorsan ívelt, mint ezekben az években sokan 
másoknak. Az értelmiség erőltetett őrségváltásának időszaka volt ez. 
Egy-egy sikeres év a Nemzeti Múzeumban, majd megbízott igazga
tóként a Nagykanizsai Múzeum élén. Aztán már 1950-ben a Zala
egerszegi Göcseji Múzeum igazgatója - 1969-ig. 

1 1964-ben Szentmihályi Imre tanácsára választottam szakdolgozati 
témának a szerinte akkoriban még kevésbé feltárt Kávás községet: a 
„Roronaépítkezés emlékei Kávás községben." A felmérések és az illuszt
rációt készítő Horváth József fényképfelvételei számos, azóta lebontott 
lakóházat, gazdasági épületet és pincét őriztek meg az utókornak. 

S vissza harminc évre sok-sok emlék 
Némelyikről úgy megédesül. 
Míg aztán 
Mintha máris a jövőben lennék, 
Másik tolul az első kép mellé, 
Látom ezt az utcát, úgy megyünk 
Benne szemlélődön, hogy e ház mind 
Emlék-ékszerbolt lett egy hídon, 
S innen rakják össze unokáink, 
E kis magyar Ponté Vecchión, 
Egy kor képét majd történelemmé. 

Simon István: Eladó ház elégiája, 1966 

Az évszázados örökös röghöz kötöttség, a zalai, különösképpen 
a göcseji embert és szellemet konzerváló elzártság urán, a restellni 
való szegéiység emlékeitől való szabadulás felemás, félszeg indulata, 
a feketearanyat rejtő föld mélye, az ipar talmi szárnyas-lovára fel
kapaszkodó, gyarapodó városok üzemeinek és lakótelepeinek szívó
ereje, soha vissza nem térő szakmai lehetőséget és lázas kihívást kí
nálta hazatérő ifjú néprajzkutatónak. A háború utáni évek sokat 
próbált emberének ma már szinte felfoghatatlan élni akarása, az új
jáépítés felfokozott, megmagyarázliatatlan, naiv hite és lelkes buz
galma olvasltató ki Szerrtmihályi Imre serény munkaterveiből, ko
pott Rentington írógépen, indigóval rendre „lepötyögtetett" és szor
galmasan felterjesztett gyűjtőnaplóinak sárguló lapjaiból is. Napról
napra, kerékpáron, gyalogosan, vonattal, lovas-kocsival, később az
tán „ezüsttankos" 125 köbcentis Csepel motorkerékpárral járta a 
vidéket, szervezte megyeszerte lankadatlan erővel a „munkatársa
kat." Leginkább a helyi viszonyokat jól ismerő, a lakosság megbe
csülését és bizalmát megszolgáló és élvező falusi tanítókra támaszko
dott. Hűségesen nyomon követte, hitelesen lejegyezte az idős adat
közlők törtéiteteit, papírra vetette sorsát-gondját, leleményét, mun
kával telt életülmek megélt tapasztalatait.2 

Érdeklődött a hiedelmek, szokások1, különösképpen a helyi 
mondák iránt.4 Utóbbiakból gazdag gyűjteményt hagyott ránk. Nem 
feledkezett meg a régészeti erdekekről, lehetséges lelőhelyekről sem. 
jól garasoskodott - mondhami fukarkodott - a szeréity beszerzési 
kerettel, igyekezett minél oksóbban megalkudni, hozzájufíii a becses 
daraboldioz lakóházakban, gazdasági épületekben, pincékben, mű
helyekben vagy éppen a plébánián, a tenxphm padlásán éber szem
mel felfedezett kincseldiez- - Legtöbbször, ha tehette ajándékkal is 

1 Pásztorélet, fafaragás, mondák. 8 oldal, 1 rész, 1 jel. Pölöske, Ne
messzentandrás, Nemessándorháza, Bucsuszentlászló. (Zala m) 1959. 
VIII. Országos Néprajzi Múzeum ( N M ) E A 6621. sz. 

3 Zalaegerszeg húsvéti határjárás. 6 oldal, 1 jel. Zalaegerszeg, Zala
besenyő, Bazita. (Zala m) N M . 1959. III. E A 6569. sz. - Török vonat
kozású hagyományok. 2 oldal. Zalaegerszeg. (Zala m.) 1959. XII. N M . 
E A 6629. sz. 

4 Kisipari emlékek és hagyományok, mondák kutatása Zalaszentgrót 
községben. 9 oldal, 1 jelentés. Zalaszentgrót (Zala m) 1956. VIII. Tu
dományos Gyűjtőhálózat révén. N M . E A 6209. sz. - Mondakutatás. 9 
oldal 1 rész, 1 jel. Zalabér (Zala m) 1957. II. Tud. Gyűjt.h. N M . E A 
6273. sz. 
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„megtoldatta" a szerzeményeket? 
Az alábbi, leginkább a kezdeti un. „ötvenes" évek kutatómun

kájának epizódjairól tudósító gyűjtőnapló-részletekből összeállított 
válogatásban, néprajzi, szociológiai, nyelvi (!) kiskátéban a korabe
li, letűnt, egykori zalai szegéiység mindennapi életetek valamennyi 
színtere és szinte teljes valósága elevenedik meg előttünk.6 A falu
múzeumok idilli faluképe, a pompás kézműves és néprajzi kiállítás 
együttesek derűs világa elfedi a mai látogatók elől akárcsak a (múlt) 
század-eleji falu népének kilátástalan nyomorúságát, kiszolgáltatott
ságát. 

Szentmihályi Imre, megbízott múzeumvezetőekő, 1950. évi 
munkatervében jó érzékkel a dél-zalai olajvidékre összpontosított, 
hiszen a kétlaki „MAORT-osok" foghattak elsők közön új lakások 
építésébe a lebontott régiek helyéi. In sürgetett tehát leginkább az 
idő a kidobásra szánt, pusztuló emlékek mielőbbi mentésére. 

1950.1. 1 -VI . 30. 
Olajvidék néprajzi kutatása7 

A nagykanizsai Városi Múzeum 1950. évi munkaterve Tü
zelés és világítás átalakulásának kutatása a dél-zalai olaj vidéken 
Kútfej, Lovászi, Lispeszentadorján, Bázakeretrye, stb. községek
ben az alábbi néprajzi kutatásokat eszközöltem: 

Kútfej 
1950. V. 10-11. 
Csondor József községbíró: 
Villany egyik községben sincs a parasztházaknál. Csak az 5 

éves terv második felében lesz. Ellenben gázfűtés minden házba 
be van vezetve: Kútfej és Lovászi (1947. dec. -) továbbá Bánok
szentgyörgy, Szentliszló és Tófej. Kútfejen van 2 zsuppos ház, 
de füstöskonyhás nincsen Kútfejen (MAORT-on kívül: 560 
lakos 102 házban). A telepen van villany és vízvezeték is van, 
a faluban nincs. Kevés gabonát termelnek, főleg szőlőműve
léssel foglalkoznak és MAORT-osok. 

Kulcsár Istvánné, 36. sz. ház: 1890-ben készült zsuppos bo-
ronaház kéménnyel, modernebb kemencével. A szobában régi 
asztal, pad és üvegfestmény. Zsuppos boronapajta mögött szét
szedett szövőszék, elől szíószék és a „lükü" (:kölestörő. Régi db., 
egy fatörzsből, egyik vége közelébe kifúrva, abba ül bele az ütő
szerkezet. Fából van az egész.) 

Kútfeji munkatárs: Varga Jolán tanítónő 
Lovászt munkatárs: Tihanyi Gyula i. tanító 

Előkészítő kutatóút. 1950. V. 24-25. 
Lispe - Kerettye és környéke 

Kerékpáron: 
Borsfa: Munkatárs: Vajda Lajos vezető-tanító. - Érdeldődő 

ember. Közli: szegény község. Lakói korábban főleg sommások 
voltak. A dombok miatt nem vas, hanem még sok helyen fa-
ekét használnak „ma is." Komlót termelnek, és „minden ház
nál" szőnek-fonnak. Sok szövőszék. Betlenéknél régi szőttes 
(Halotti lepedő) van. A M A O R T munkások száma kb. 30. 

5 Mángorlás a hetési községekben. 6 oldal, 5 rész, 1 jel. Gáborjánháza, 
Bödeháza, Szentistván-telek, Szíjártóháza, Zalaszombatfa, Résznek, 
Baglad, Belső-, Külsősárd. (Zala m) 6 oldal. N M . E A 6722. sz. 

6 Település-építkezés a Zalaegerszegi Göcseji Múzeum körzetében. 
37. oldal , 47 rajz, 5 jelentés. Péwszombat, Dömefölde, Rédics stb. (Zala 
m) Gyűjtés ideje: 1955. VI I . , I X . N M . E A 6041. sz. 

7 N M . E A 2 3 1 6 . s z . 

Sem gázfűtés, sem villany nincs. Van néhány füstöskonyhás 
ház. Guzsos prések is vannak. Hímzés - horgolás nem jelentős. 
- lefényképezve: 

1. / Becsehelyi lelőhely 
2. / Borsfai májusfa 

A tájékozódó, előkészítő utak során szerzett tapasztalatokat rög
zítő impresszionisztikus, vázlatszerű feljegyzéseket a visszatérő feltá
ró látogatások alapos, részletes beszámolói követték. Természetesen 
szinte egy időben sietett felkeresni Nagykanizsa környékéiek folk
lórban, népviseletbai, szokásokban egyaránt gazdag falvait és a dél
szláv nemzetiségiek által lakott településeit is. Jó szolgálatot tett a 
korabeli, puritán kerékpár, a „bicikli": a kutatót nem kötötte a me
netrend, legfeljebb az erős szél és a szakadó eső miatt kellett azt ide
iglenesen hátrahagyni, és a biztonságosabb vonatra váltani. És hát 
természetesen a legfontosabb technikai segítség az elmaradhatatlan, 
akkoriban még ritkaságnak számító fényképezőgép volt. 

Városi Múzeum, Nagykanizsa 
Gyűjtőnapló, I(1950)8 

Gyűjtő: dr. Szentmihályi Imre megbízott múzeum vezető, 
Nagykanizsa 

Somogyszentmiklós 1950. II. 17. d. u. 

Kerékpáron Somogyszentmiklóson jártam, ahol: 
1. / Karvas Józsefet munkatársnak megnyertem 
2. / Megtekintettem szép barokk templomát, mely bizánci 

kereszt alaprajzú és címeres - faragott (két, kardokat tartó 
oroszlán) kapuzatú, kupolás. 

3. / A templom padlásáról 3 tárgyat szereztem: a./ Egy barokk 
fa Krisztus szobrot és b./ egy cserép gyertyatartót. A szobrot be
hoztam, a gyertyatartót átvétileg, 

Arnócziék őrzik. (Átvettem. - Sz. I.) 
4-/ Folklóré - adatokat gyűjtöttem Bédecz Istvánnétól (23. 

hsz.) Szentelt csont és szentelt nyírág a ház üstökében, dörgés, 
villámlás ellen. Cicamacát tűzbe dobnak dörgés ellen. 

Somogyszentmiklós (II. út) 
Régi házcsoport lefényképezve. 
I. / Szabó József (222. hsz.) régi zsuppos házának mesterge

rendáján 1851 évszám. A ház tüzelője átalakítva. A kamrában 
régi, hasábalakú lábakon álló dísztelen láda. 

6. hsz. Özv. Kucsebánénál régi bútorok (felkiáll)! 
II. / Máté Györgyné (223) régi ház mestergerendáján fa re

cézés (villatartó) 
III. / Kotnyek István (22. hsz.) Régi ház. Pajtalábként présfa 

alkalmazva (Lefényképezve) 
IV. / Meleg György (228. hsz.) Régi zsuppos ház, mesterge

rendája „1851" évszámmal. Korábban régi bútorok, szobában 
szemeskályha, konyhában kemence. 

V. / Fabovszki Antal (221. hsz.) Régi zsuppos ház, cifrázort 
mestergerendájába gyerekjáróka volt beszerelve. 

VI. / Meleg János (217. hsz.) Régi téglaház, nyílt kéményes 
- kemencés konyhával. 

Öt-hat régi házból álló házcsoportot (220, 222, 223, 224, 
228) (Pajtákat!) lefényképeztem és a házakat bejártam. Főleg 
régi bútorok. Egész falut bejártam, ahol még sok füstöskonyhás 
házat láttam. Cserépgyertyatartót behozattam. 

N M . E A 2 3 1 9 . sz. 
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ARCKÉPEK! 
Kerékpáron Somogyszentmiklóson és Bajcsán át a Fityeházi 

vasútáüomásig mentem, onnan vonattal visszatértem. Tervem 
az volt, hogy kerékpárral 2 napon át a múzeumi körzetbe eső 
Muramenti községeket bejárom, de tervem az erős ellenszél mi
att meghiúsult. -

Somogyszentmiklóson felkerestem Koltai postást, aki Szent
györgy-vár (Romlottvár) déli részén egy nagyon mély üreget 
talált a bedugott vasrúd segítségével. - Somogyszentmiklóstól 
és Mórichely majortól D-re az út nyugati oldalán, az útelága
zásnál ill. a 160-as magassági pont közelében Mórichelytől 1,5 
km-re árokkal körülvett emelkedő rengeteg tégla (töredék: 
halmokba rakva), embercsontokkal és (késő) középkori jellegű 
edénytöredékekkel. A téglák szintén középkori jellegűek. 
(Pelyvásak). A nép szerint vár volt itt. (A lapon állott az azóta 
kiirtott „vári sürü") Valószínűbb azonban, hogy középkori telepü
lési egység. -

Innen a halastó mellett Bajcsára kerékpároztam át, ahol 
Dévényiné munkatársat kerestem, de már nincs itt, Zalaeger
szegre helyezték. Az ig. tanító, Tátrai Kálmán elvállalta a mun
katársi teendőket. A horvát eredetű lakosság között dívik a ko
sárfonás. Érdekes a menyecskéi fej viselet: Különleges módon 
megkötött fejkendő, elől lószőrfonás (fehér vagy fekete, vagy 
fehér-fekete). Felette ismét kendő. Több házhoz is betértünk, 
de a menyecskék a mezein dolgoztak, illetve szégyenlették be
mutatni a fejviseletet. Megtekintettem a falutól DK-re lévő 
„Törökvár" helyét, (most szöllöhegy, körülötte 3 oldalról mély 
árokkal). Itt kevés az emlékanyag, kevés tégla, csont és cserép. 
Tavaly - azóta elveszett - ezüstgyűrüt, régebben pedig edénye
ket találtak ottan. 

.Az idősürgetett. TeMt délután újból kerékpárra ült, hogy a dél
nyugat irányban levő településeken folytassa a kutatást. 

1950. V. 6. d.u. 
Ugyanaznap d.u. Nagy- és Kisrécsén át Zalasárszegre kerék

pároztam. Nagyrécsén Kelemen János tanító, munkatárs kísére
tében bejártam a falut, ahol régi ház alig egy-kettő van. Egyik
ben a - templomnál - fedő 1813 évszámmal. Jobbágy eredetű 
község földmívelő lakossággal. A tanító szerint semmi néprajzi 
sajátság. Az egyik dűlőben állítólag török templom volt. 

Kisrécsén szintén bejártam a községet. Fölkerestem Ferk 
Mihály nyűg. ig. tanítót (munkatárs) valamint özv. Tóth 
Vendelnét, akinek férje jó faragó volt. Vettem 10 Ft értékben 
egy színezett faragványt (kotlőstyúk kosárban) és kaptam egy 
hasonlóan elkészített gyufatartót. A borotvatokot egyelőre 
nem adták el. 

Zalasárszegen a 20-as években Kánnár József pénzzel teli 
bögrét talált. A pénzt eladták, a bögre elveszett. Sem őt, sem a 
vezető jegyzőt nem találtam otthon. A pontos lelőhelyet nem 
tudták megmutatni. 

A következő naplórészletben a zalaszabari menyecskeviselettel 
ismerkedhetünk. 

Nk. - Gelse - Zalaszabar - Zalaszentjakab - Nk. 1950. V. 
13-14. 

Zalaszabar 
Az 1. világháború után terjedt el a „konty" (=necc) gyön

gyös formája. Addig is megvolt, de gyöngyök nélkül és azt már 
kasmír kendővel kötötték le. Itt kb. csak 30 menyecskének van 
A napától hallotta, hogy régen főkötő volt. (kivarrott kendő 
alakú gyolcs: a két sarkát a fej tetején összeerősítették: kb. 70 
év előtt) Akinek nem volt azt lenézték. 

Özv. Németh Gyuláné, Deák út. 20. hsz. - Kontyra (necc-
re) 115 vagy (ha ötágúra készül) 130 cm. kell a ripsz szalagból. 
A bársonynál jobb a selyem. 15 cm. széleset vesznek a kb. 150 
cm hosszú anyagból (mivel kevesebbet nem ad a kereskedő). 
Négyen-öten vesznek egyet. A hátulja lehet másból is. A gyöngy 
nagyon drága. Kanizsán veszik a kellékeket. -

5-6-7, néha még több szoknyát is felvesznek: a felső rakott, 
alatta színes alsószoknya, alatta több keményített fehér szok
nya. Kívül kivarrott szélű kötény. (Körül fodros szélűt is hasz
nálnak: a lányok fehéret, az asszonyok feketetét). A neccet 
csak a széles (csárdás) — szoknyás menyecskék viselik, a 
szűkszoknyásak nem. Nagy divat a bonygyorkendő is. -

Lányok kendőt nem (szoktak) viselnek, csak az asszonyok. 
Kiskanizsán a lányok haja szalaggal befonva lóg, az asszonyoké 
nem. - A bonygyor kendő rojtos: a kasmír-kendővel együtt tél
re való. A blúz olyan, mint másfelé is. A necchez gyöngy is va
ló a nyakba. Az imakönyvbe teszik a díszzsebkendőt téglalapo-
san, vagy háromszögesen, hogy a virághímzés látszódjék. Vétel: 
20 Ft. Sifon, szélei horgolt, virág (rózsacsokor, stb.) díszes, egyik 
sarokban virágcsokor. Csak kizárólag imakönyv mellé való. 
Mintáját ismerős zsebkendőjéről csinálta. N. Gy-né készítette 
1942-ben (állandóan használta). 

A megvett fekete (zöld bársony alapon) - 33/1950 - Vétel: 
10 Ft.) - neccnek az elején necc-csipke: ez kötényszélén is szo
kott lenni. Gyász alkalmával előbb is. 40-45 évtől hordják-

Régi szakadt selyem-kendő - 34/1950 sz. - ajándékba adva. 
Ajándék. (Hímzett, 1909 körül, menyecske korában vette az 
anyósa.) 

Necc-minta - 35/1950 sz. - szintén ajándékba. Ajándék. 
Juhász Ferencné (takács féle): hangszer. 
Szakái János takács áll. Gyönyörű szőttesei. 
Szélesgatya: plébánián Zsigáné. 
Bakónakon fazekas van. 

A munl<atervet rövid távú teendőkkel (új kutatni valók, köszö
nőlevél stb.) egészítette ki. PL: 

Nagyradán tanulmányozandó: 
1./ Perczel pásztor faragványai. - 2./ Szálai Ferenc Szelemi-

hegyi prése. - 3./ Pető Imréné faragott széke. - 4./Menyecskei 
viselet. Zsiga Jánosné. (Tóth Anna, plébánia) - 35/1950. -
Megvéve: 120 Ft. 1 db. „Péntő": Vászon alsószoknya. Anyósa, 
Tulok Rozália viselte Nagyradán. „ Igenrégen készülhetett, ta
lán ötven éve." Nem tudja, hol készült. Ezt a darabot nem is vi
selték. Megszerzésekor a szekrényben állott. Egyes idősebb asz-
szonyok még most is viselik, a szoknya alatt. (Alkalmilag van) 
„Hatszeles péntő - hat részből áll. Felső szélén a „gallér" alatta 
„ránc." Lent „szegél"-é. Nyílása a „hasíték" (oldalt). Kétoldalt 
„fűzővel." Felvételnél a nyílása hátul van. - Vadonatúj, 6 rét 
széles vászongatyát 220 Ft-ért kínál. 

Szőttes ugyunonnan. Adatait utólag, ldeigl. száma: 
37/1950.-80 Ft. 

40 



ARCKÉPEK 

Szentmihályi Imre gyakran megfordult a vidék híres pásztorfara
góinál: a Pölöskén élő Breglovics Kálmánnál (1896-1971), a 
Nagyradán dolgozó Perczel Jánosnál (1888-1978) és a galamboki 
Pápai Sándornál.9 Az egyik alkalommal készült beszámolóban 
Perczel János ízes szavakkal mutatta be munkáit; de betekintést l<a-
punk az akkori „árfolyamokba" is. 

Nagyrada: 
Perczel János volt kanász. (írástudatlan) Gyönyörű faragvá

nyai. Tömeges kb. (30 db.) Ezen kívül rengeteg került a keszt
helyi és budapesti múzeumba. Képkeretek, pipaszárak, tükrösök, 
gyufatartók, evőeszközök, poharak, tükörkeretek, óraláncok, 
(utóbbi csontból). Borotvatartó pillanatnyilag nincs. 

Mindössze 3 „bizsókkal" dolgozik. 1./Nagybizsók (10+6=16 
cm.) Rendeltetés: a tárgy belső részének kifaragása, lenagyolása. 
- 2./ Kisbizsók. a./ tárgyakhoz, erősebb munkához. 9,2+2,8=12 
cm, - 9+3,7=12,7 cm - b./Cifrázó kisbizsók (neve jelez!) c./ 
óralánc-ciffázó kisbizsók (7,7+0,7=8,4 cm) - Ezeket borotvából 
készítette őmaga. 12 éves korától farag. Zalaszent-péteren szü
letett 1888-ban. 

Megvéve: (195 Ft értékben.) ? db értékes faragvány, (aján
dék 1 db. pipa). 

1 db. Bot 50 Ft. 1936-ban készítette Csapi majorban. Som
fa. Az emberfej iharfa. Fogantékja és szára. A boton először 
díszkötést (gomb) dolgozzák ki, majd alatta a címer és a mellet
te lévő díszek, alatta átkötés, alatta tölgyfa madárral... (Senki
től nem tanulta, szenvedélye a faragás. Levelet neki, feltétle
nül!) mellette betyárok — pásztorok tarisznyával, - bortal. Mel
lette egy tehén egy csordát jelent, mellette pásztor tarisznyával, 
bőgatyával. Kötés alatt almafa madárral, almát szedő pásztorral, 
almafa alatt bimbós rózsa. Kötés. Rózsa, bimbós. Kötés. Szekfü. 
Kötés, (kettős): katymaringós virág, csak nem nyílott még ki. 
Alatta rózsa, alatta kiszedés. (Sakktáblamintás). Alatta semmi. 
Fogantyúján régi pásztorember, Subri Jóska rablóvezér. 

Színezés: Kipucolás után zöld, majd píros papírral, azután az 
egészet sellakkal vonta be. A fekete színeket - sellak előtt - fe
kete lakkal. „Ládika" 39/1950. (80 Ft) Iharfa. Egy oldalán 
tölgyfa 3 madánal makkok lafognak, Savanyú Jóska és Subri 
Jóska „Járkáló" üldögélnek és beszélgetnek. - Elején - felső fió
kon dupla tulipán, az alsón rózsa. - Oldalt: Magyar címer - Fö
delén: Középen rózsa mellette szekfű, szélül tulipán. - Festése 
u.a. — Alsó és — fölscí fiók, gombokkal, teteje, ódalfeneke, lábai. 
1936-ban készítette Csapiban. Apróságokat (magyarbors, szóda, 
stb.) tartanak benne. 

39/1950./A. Ostornyél. Perczel első munkája: 13 éves korá
ban készttette. Máshova feljegyzett a tárgycédulán lemásolva! 
Dr. Sz.I. - 1888-ban született, iskolába nem járt. 

41/1950. Sótartó. Teteje iharfa tulipánnal, alja szilvafa 
(merr ez a sót nem veszi magába). Oldala szárú (marhaszarv): 
nagy korona oldalt tölgyfa, száraz ágán madár, asztal Subri Jóska 
„szererője" virágor nyújt a pipát tartó S.J.-nak. Teteje sellak-
kos. Használták. Itt készült két éve. 

42/1950. Villa. Iharfa. (Legkeményebb az iharfa.) Agai. 
Szárán tulipánnal és rózsával. 1936. Csapi. Heringet szoktak 
vele kiszedni, mivel nem rozsdásodik. 

43/1950. Kanál. Iharfa. Csapi, 1936. Szára és (ismeretlen). 

9 Az idős faragó halála előtt néhány héttel jártunk Szentmihályi Imré
vel Breglovics Kálmán bácsi otthonában. 

Szárán rózsa és tulipán, kötött-, merítőjén rózsalevéllel. - Pető 
Sándortól megvéve (26 Ft) Peczel borotvatartója. 

Szálai Ferenc (193. hsz.) Szelem-hegyi pincéjében régi prés: 
„Kozári György, 1876" felirattal. Díszítéssel. Egy fából készült. 
Öregapja (K.Gy.) készíttette. Az orsó „tányér"-jára helyezett 
kövek a bábánt lehúzzák: nem kell az orsót meghúzni: önmű
ködő. A prést hajlandó új prés ellenében a múzeumnak átadni. 
A bábán az orsóval, és tányérral együtt süllyed és préseli a papot. 

Zalakaroson: Vörös Ábel parasztembert igyekeztem munka
társnak megnyerni, de nem volt otthon: Feleségét - sajátos -
helyi népviseletben lefényképeztem. Felkerestem Huszár Győző 
volt igazgató tanítót, mint munkatárs-jelöltet. Az eredmény itt 
sem megnyugtató. Mindenesetre közli megfigyeléseit, mely sze
rinte Karoson a múltban és a jelenben egyaránt - nem a föld
művelés, hanem az állattenyésztés dominált. Állattartás a szom
szédos községekben is. Magyarázata az óriási Zalarét és legelő 
(Berek). 

1950. május 24-25-én megtett Lipse körüli kutatóutamról 9 
db. tárggyal tértem haza. (Ideiglenes szám: 44-53/1950. Lásd 
gyűjtő-napló „Lipse-Kerettye.") 

1950. V. 28. 
- vonat és kerékpár - Balatonmagyaród és Kiskomárom. 

(Komárváros) 

A gazdálkodás: a gyümölcs-, szőlőtermesztés, az állattenyésztés, 
és persze leginkább a legelterjedtebb gabonatermelés menete, mun
kálatainak kutatása foglalkoztatta. Ezek a leírások a leggazdagabbak 
szoáológiai megfigyelésekben is (pl. a kötelező robot). 

A napjainkban látványosságnak szánt aratási- és cséplési verse
nyek szervezői a bonyolult, nehéz munkafolyamat zalai gyakorlatá
nak, hagyományainak érzékletes, alapos, pontos, szakszerű-he
lyenként szinte balladás ritmusú - bemutatását tanulmányozhatják a 
gyűjtési napló fejezeteiben. 

Aratási néprajzi gyűjtés.111 

A gyűjtést végezte: Szentmihályi Imre, Zalaegerszeg, Múze
um. 

A gyűjtés ideje: 1951. augusztus. 
A gyűjtés helye: Zalabesenyő. Csácsbozsok, Andráshida 

községek. 
Csácsbozsok. 1951. aug. 16. 
Adarközlő: Tamás István, 71 éves szegényparaszt, 

Csácsbozsok. 

I./ A kévébe kötött szálas gabona aratása, összerakása 
(Balassa Iván): 

A földreform előtt a község határában kb. 350 holdas egy
házi birtok volt. Egyéb (földbirtokos) nem volt. Kulákbtrtok: 2. 
Középbirtok: 10-15. 10 holdon alul: 50-60. 45 előtt (zsöllér és 
napszámos szögén ember) sok volt. Zsöllér: 50. (Volt nekik egy 
hold földjük, lakóház, kis rét stb.) Most is vannak, most is így 
hívják őket. Napszámos kb. 100 volt (és van) az utóbbi időben. 
Csácsbozsokon tehát legtöbben a nincstelenek voltak, akik saját 

N M . E A 2427. sz. 
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gazdaságukból nem tudtak megélni, hanem vagy uradalmakba, 
vagy nagyobb pogárokhó munkára szegődtek el. Tamás István 
például Neszelej ben, Csácson, Nagyfaludon, Olláron, Szentmi-
hályon, Somogyban volt aratómunkás (uradalmakban), gazdag 
parasztoknál is dolgozott Csácson és az Egerszegi határban. 
Aratómunkás volt 1893-tól-1935-ig. fent felsorolt helyeken. 
Végzett mezei munkát (aratás, kaszálás, kapálás) a Nyári urada
lomba, pedig szőlőmunkás volt, 6 éven át. 

Uradalomban ez a szokás: két kaszáshoz két marokszedő. 
Egy kötélvető és egy kötöző. Ez mindenhol így volt. A kaszás 
után megy a marokszedő; sarlóval összehúzza (kévébe) a levá
gott gabonát, a kő tél ve tő lerakja a kötelet, utána megy a máso
dik kaszás, majd a marokszedő, most jön a kötöző a két markot 
(két marokból van egy kéve) összeköti kévekötőfával. A kévét 
kötés után megfordítja, hogy a kötése alul (a földön) legyen, 
hogy összerakásnál szét ne bomoljon. A kévének van „teteje és 
töjjö." Domboldalon a kéve teteje lefelé, talpa fölfelé van. (így 
könnyebb bekötni). Az aratást onnan kezdik, ahonnan dől a 
gabona (utána aratnak). A kévék teteje az aratók felé, a töve az 
aratók elé mutat. Az aratást „az arató banda" végzi. Vezetcíjük a 
„pallér." Van még szakácsnő és vízhordó. Ahol 10-nél több ka
szás van, ott a pallér nem dolgozik, csak felügyel. Ahol 10-nél 
kevesebb a kaszás, ott dolgozik és első kaszás a neve. 

A kévéket napnyugtakor rakták össze (eső esetén azonnal). 
Másnapra soha nem rakták összerakatlanul. Minden nap össze 
kell rakni. Napjában csak egyszer (este) van „összü" hordás: a 
kaszások rakják össze, a többiek hordják nekik. Megázás esetén: 
1., ha nincs kepébe rakva: a tarlón fekve szárítják. 2., Ha a kepe 
beázik, akkor a kévéket talpukra állítva szárítják. Minden kéve 
két marokból áll (a marok nem pontos egység). A sarlóval való 
aratásról csak hallomásból tud. Gyermekkorában (1895) már 
kaszával arattak. Mindég két marokból állott egy kéve (ma is). 

A kévékből keresztet, a keresztekből kepét raknak. A ke
reszt áll: 1., őszi gabonánál 21 kéve. 2., tavaszinál 17 kéve. A 
tavasziból azért kevesebb, mert az könnyebb, a szél (21) szét
vinné. 21 kéve: 4x5+középen felül, a kepe hosszában van a 
„pap (ez a 21-dik kéve). A papot szegletesen, az egyik irányban 
a legalsó kévéhez kötik a kévékből kihúzott gabonaszálakkal. 

Tavaszinál: 4x4=16+1 = 17 kéve. Azt is ugyanúgy lekötik, 
de nem a legalsóhoz, hanem felülről a másodikhoz. A kévék fe
jét egymáshoz rakják. Melléje jön a másik kereszt. A keresztek 
széles kévéinek töveit jól egymásba nyomják, hogy jól tartson a 
kepe. Egy keresztnek négy „váll" van. A megmaradt kévékből 
csinálják a félkeresztet (fele magas), azt nem szívesen hagyják 
meg, inkább a kepe tetejére rakják a kévéket. Keperakás= „ke-
pélés." A kepe kereszt száma változó. Uradalmakban hosszú ke
pesort csinálnak (10-20 széles táblák). Parasztgazdaságokban 
egy-egy kepében 10-ig. Ahová a kepét rakják, a: a „kepehel" 
vagy a „kepe sor." A kepe szót más elnevezésre nem használják. 
Az aratók a „kepélők" (ők rakják). A kalangya szót nem ismeri. 
A kepéket utólag igazítani kell. Egyenesen kell rakni. A kereszt 
részei névmagyarázatát és egyéb elnevezéseket ne ismeri. A ke
resztnek négy válla van. Mindég és mindenütt annyi. Mindég 
fektetve, soha talpon. Semmiféle változásra nem emlékszik e 
téren. Nyársra kévéket nem raknak (soha). A kepét mindég a 
föld hosszának irányába rakják (így könnyebb szántani). Egy 
keresztet két kaszás rak. A két kaszás együtt „kepéi." Az „arató

család" (kaszások kivételével a többi aratók) hordja a kévéket. 
Ott nincs munkamegosztás (nagycsalád elnevezés nincs). A ke
pe számában van társadalmi különbség, a kepeszámában (kereszt 
számában) egyébként nincs különbség. Csácsbozsokon Állami 
Gazdaság és T.SZ.CS. nincs. Az itteni papi birtokhoz jött ara
tók ugyanúgy kepéinek, mint az itteniek. Sokhelyen járt, Zalá
ban mindenütt egyformának találta a kepélést. Ellenben So
mogy megyében nem kepéitek, csak különálló kereszteket rak
tak (1905-ben). „Ez nem vót szép meg a szél is könnyen szét 
hordta." Mi aztán kepébe raktuk össze, nem is hordta szét a 
szél, erre mondták, ezután mindig rakják (kepébe) mint mi. 
Tőlünk tanulták meg a kepélést. 

A zabosbükkönyt is úgy rakták (rakják) mint a szálas gabo
nát. Kendert és kukoricát nem. Csak kévének hívják, de nem 
rakják keresztbe. A szőlő velencse (venyige) is kévébe van köt
ve. A kendert és kukoricát (szárat) kupacokba rakják. 

A régi adózásról (kereszt kepe) nem tud semmit. A nedves
ség ellen a keresztek lejtősre állításával védekeznek. A legalsó 
fejét felhajtják, hogy magasban legyen, és ne érje a földet. Mást 
nem tesznek. Hiedelmeket ezzel kapcsolatban nem tud. Histó
riákat, közmondásokat sem tud. 

Ürtóli függés: Amiben megegyeztek azt meg is adták. Né
zeteltérésről nem tud. Most az Áll. Gazdaságban a munkások 
jól keresnek, meg vannak vele elégedve. A robot nem volt jó, 
igazságtalan dolog volt. A kulákoknál nem keresett olyan jól, 
mint a szentmihályfai földbirtokosnál. Az andráshidai uraknál 
meg azért nem dolgozott, mert nem adták meg a kosztot, mint 
a helyi polgárhelyeken. Az aratópallér épp úgy aratott, mint a 
többi kaszás, ő volt az első kaszás. 

A cséplési napszám Szentmihályfán 3 Korona, ill. 50 kraj
cár volt. Hónapokig egyfolytában nem volt elszegődve. A cse
lédség nem segített az aratásban, cséplésben. 

A néhány kiragadott szemelvényből is talán meggyőződhettünk a 
méltatlan pusztulásnak kitett hagyományos életfornrálwz, életmód
okhoz kapcsolódó szerteágazó, a laikus számára szinte áttekinthetet
len gazdagságit, kutatásra, megmentésre érdemes és a „néprajzos" 
védelmeié váró építészeti-, szellemi-, tárgyi-emlékek és hagyomá
nyok világáról." Az egyre gyorsuló, elodázhatatlan változások kö
vetkeztében a kallódó, menthetetlen értékek bizonytalan sorsa egyre 
türelmetlenebbé, feszültebbé tették az ambiciózus, avatott szakem
ber, Szenmxihályi Imre hétköznapjait, munkakapcsolatait. Igazi 
gyógyírt jelentett számára, munkája beteljesülésének tekinthette a 
Kávási Dömőli-féle ház Egerszegre telepítését,12 majd a Göcseji Fa
lumúzeum felépítését... Türelmetlensége, rigorózus szakmai „okve
tetlenkedése" talán időnként megnehezíthette, esetleg hátráltatta a 
szokatlan méretű, ahpos szervezést és összefogást igénylő építési, te
lepítési munkáidtok menetét. Azonban egész munkásságának, a 
múzeumi gyűjtőmunka „társadalmasításának", leginkább pedig 
hangyaszorgalommal megalapozott múzeumi tárgyi gyűjteményei-

Vegyes folklór gyűjtés. 6 oldal, 1 db. jel. Tófej, Bak, Kemendollár. 
(Zala m.) 1953. Folklórkutató Munkaközösség. N M . E A 4196. sz. 

Tüzelőberendezés kutatás. 9 oldal, 20 rész, 1 jel. Felső Zala-völgy: 
Ragodvitenyéd, Felsőbagod, Hagyárosbörönd, Kávás, Csöde, Zalalövő, 
Hottó. (Zala m.) 1959. XII. N M . E A 6626. sz. 
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nek (pl. pásztoifaragás, hetési szőttes) elévülhetetlen érdemei van
nak az ország első falumúzeumának létrehozásában. Ez bizonyára a 
közeljövőben, talán már a néhai néprajztudós születésnapjának kö
zelgő 80. éi'fordulója évében a Zalai Életrajzi Kislexikonba is beiie-
ridhet. Szentmihályi Imre gyűjtőnaplóinak és tanulmányainak kö

tetbe szerkesztett mielőbbi közreadása pedig jól szolgálhatná a zalai 
falvak hiteles önismeretének, gazdag múltjának, lokálpatriotizmusá
nak, az összetartozás megtartó erejének újra történő felfedezését, 
életre keltését. 

Borbás György 

A SZÍN - KÖZÖSSÉGI MŰVELŐDÉS ILLYÉS PÁLYÁZATÁNAK DÍJAZOTTJA 
Szemes Zsuzsa 

A Szemes Zsuzsa által szerkesztett Integrált Roma Foglalkoz
tatási Központi Program. Térségi Roma Partnerségi Kerekasztal. 
Tápiószele 2003. november 21. című íráshoz kapcsolódó Szemes 
Zsuzsa programvezető vallomása című munkát a folyóiratunk 
7/4-es számában közreadott - Illyés Gyula születésének századik 
évfordulója alkalmából meghirdetett - pályázatkiírás feltételei 
szerint kiemelt szerzői honoráriummal fizetjük, és tervezzük kö
tetben való megjelentetését. 

Szemes Zsuzsa író. Első publikálása 1966-ban a Szembesítés 
című antológiában volt, ahol A lány meg a ló című kisregényét 
közölték. Ettől kezdve novellái és elbeszélései jelentek meg az 
Elet és irodalom-ban, a Kortárs-ban, az Uj írás-bán, a Magyar 
Nemzet-ben, a Tekintet-ben. A Westpennes osztrák irodalmi 
folyóiratban látott napvilágot a Kancahotel, és a németországi 
Kursbuch-ban a Csillag leszek című novella. Önálló kötetei kö
zül 1980-ban jelent meg A fialígatag mélyből címmel kisregény, 
amely egy betiltott, nem megvalósult játékfilm irodalmi forga
tókönyvének regényesírert formája (Szépirodalmi Könyvki
adó.) A sor folytatása: 1987-ben Kancahotel címmel novellák a 
Magvető Könyvkiadónál, 1988-ban Boldog sziget címmel re
gény a Szépirodalmi Könyvkiadónál. 1995-ben főszerkesztője és 
újságírója a Pátyi Kurír c. községi újságnak. 

Megvalósult és bemutatott filmforgatókönyvei, népszerű-, 
rudományos és dokumenrum kisfilmjei, tévéfilmjei, játékfilmjei 
és rajzfilm sorozar forgatókönyvei között voltak a következők: 
1983-ban Nyitott utak (Dokumentumfilm a magyarországi egy
házakról (1 órás); 1984-ben Hazánk (Dokumentumfilm Ma
gyarországról, lóra 20 perc); 1985-ben Naszreddin Hodzsa or
szágában. Tádzsikisztán népművészete (3 részes tévéfilm, 2 óra. 
A forgatókönyvet a televízió Nívó-díjban részesítette); 1987-
ben a Sánta dervis (Játékfilm Vámbéry Árminról. - magyar
szovjet koprodukció); 1988-ban Gyökereink (Egy népzenész -
Birmyi József- portréja. Dokumentumfilm, 76 perc.) 1987-88-
ban A zene mindenkié 1-Vl. (Kodály Zolrán zenei öröksége 6 db 
1 órás film a magyar zenepedagógia hagyományairól); 1989-ben 
Csobán Anna (Dokumentum kisfilm 25 perc); 1989-ben Kalo-
taszegi táncok, tiszaháti táncok. (Dokumentumfilmek a - Tímár 
Sándor féle - Magyar Állami Népi Együttes táncjátékáról); 
1994-ben Az erdő kapitánya II. (13 epizódból álló rajzfilm for
gatókönyv). 

1977-1990-ig Kis József - Kossuth díjas, Nemzetközi Béke
díjas és Érdemes Művész - haláláig, minr felesége vett részt a 
közös alkotásban, filmjeik forgatókönyv írójaként. 

(Szerk.) 
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A MAGYAR KULTÚRATÖRTÉNETBEN ELŐSZÖR... 
Jegyzetek a rendkívüli sikerrel zárult „Kapocs" művelődésszervezői és kulturális menedzser képzésről 

Éjjel egy kicsit enyhült a forróság. Az óceán felől sós párát 
hozott a feltámadó januári szél, és incselkedett az asztali mécses 
ügyesen hajladozó lángnyelvecskéjével... Mind a négyen ezt 
bámultuk sydneyi kertünkben a csillagok miriádjával teleszórt 
ausztráliai égbolt alatt, s éppen hallgattunk egy kicsit... Az előző 
beszélgetésünk szülte gondolatok egyre jobban haladtak egymás 
megértése, s a „szerencsés végkifejlet" felé. 

Aztán Beke Pali újabb cigaretta felé nyúlt, Batár Zsolt be
lekortyolt jéghideg sörébe, férjem, Laci is kimozdult a széken 
kényelmesen hátradőlt helyzetéből, s a szemén láttam, hogy 
mondani akar valamit. A szomszédos őspark pálmafáin játékba 
kezdett tán egy posszum, vagy néhány rókadenevér, rekedtes 
szóváltásukat is hallani véltük a levélrezgés hangjai mögött, de 
aztán Pali szólalt meg mégis elsőként, mély, bölcs, medvehang
ján morogva: 

- Gyerekek, akkor most arról csevegjünk, hogy mik lehet
nek a megoldások, és hogyan tovább. 

- Persze. Mert ha tovább halmozzuk a problémákat, abból 
semmi jó sem sül ki - kontrázott Zsolt. - Szóval azt mondjátok, 
hogy ma már van egy csomó jóindulatú, normális, szakmai ta
nácsokat elfogadó önkéntes is a begyöpösödöttek mellett, igaz.7! 

- Igaz - igaz. De ö n k é n t e s e k - érted Zsolt? És sajnos 
képzetlen önkéntesek! S ha így viszik tovább az itteni magyar 
kultúrát, akkor én azért a bizonyos magyar megmaradásért egy 
fabatkát sem adok! M i ketten, Lacival, hiába vagyunk képzett 
kulturális menedzserek, képtelenek vagyunk megváltani itt a 
világot - sóhajtottam. 

- Várjatok, várjatok - morgott Pali. - M i lenne, ha nem 
lennének ennyire képzetlenek? 

- Ez az! Ez az! - heurékázott Zsolt. 
- Egy fajta intenzív képzés tán segíthetne - bukott ki Laci

ból. 
- Ez az! Ez az! Na Pali, ez pont a te témád! - lelkesedett 

Zsolt. 

Hajnali kettőre pontot tettünk az „első fejezet" végére, el
képzeléseink innen már sínen voltak, és szerencsére nem vak
vágányon, mint azt bizonyítva látjuk, röpke egy év eltelte után. 

S tényleg érdekes így visszatekinteni egy különleges, sosem
volt képzés előkészületeinek és megvalósításának történetére. 
Mert nagy szerencse, hogy Ausztráliában 2003 nyarán, január
ban, épp volt Adelaideben egy Magyar Kulturális Találkozó, 
melyen részt vett egyrészt magánemberi és szakmai érdeklődő
ként, másrészt egy kedves magyarországi gyermekrajz-kiállítási 
anyag felajánlójaként (Hogyan látja egy magyarországi kisdiák 
Ausztráliát?) Beke Pál, a Magyar Művelődési Intézet igazgatója 
és Batár Zsolt történész, újságíró és szabadúszó népművelő Bu
dapestről. 

Szerencse volt, hogy amikor - Ausztráliában dolgozó - ma
gyar kulturális menedzserként megtudtam, hogy Beke Paliék 
Adelaidebe érkeznek a Magyar Találkozóra, azonnal felvettem 
velük - e-mailen - a kapcsolatot. Szerencse volt, hogy az adelaide-
in kívüli ausztráliai programjukat mi szerveztük meg a férjem

mel (Nemere László népművelővel), mert így heteket tölthet
tünk el egymás társaságában, volt tehát bőségesen időnk be
szélgetésekre és gondolatcserékre. 

Mi , akkor már hat éve éltünk-dolgoztunk Ausztráliában az 
ottani magyar diaszpóra kulturális folyamatait segítve, s ez a tu
catnyi év éppen elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy végre ko
molyabb összegzésekre, következtetésekre, s a jövő - minél ész
szerűbb - tervezésére szánjuk el magunkat. 

Mi , azon szerencsés emberek közé tartozunk, akiknek a szak
mai pályája során adódott egy igazán óriási kihívás, nevezetesen 
az, hogy 1997 elejétől, egy sydneyi magyar kulturális szervezet 
által szponzoráltán, azaz egy munkahelyi pályáztatást megnyer
ve, Ausztráliában is kipróbálhattuk a magyar kultúra közvetíté
sében, szervezésében, folyamatainak irányításában való szakmai 
képességeinket, hozzáértésünket. 

Mindez jól hangzik, de a valóságban rendkívül nehéznek 
bizonyult. 

Ahhoz, hogy az ember hatékonyan, gördülékenyen tudjon 
dolgozni (főleg a mi szakmánkban, ahol valójában rendszeresen 
szükséges találkozni a megcélzott „célközönséggel"), először is 
az kell, hogy elfogadják magát az embert, és személyiségén ke
resztül a szakmai munkáját. Mi ezerféle akadállyal találtuk azon
ban szemben magunkat. Ami Magyarországon - hosszú szakmai 
gyakorlatunk, frissnek és biztonságosnak hitt szakmai tudásunk, 
képességeink és munkánk ezerféle eredményt hozó, meggyőző 
visszaigazolása alapján - magától értetődőnek és egyszerűnek 
bizonyult szakterületeink ellátása terén (rendezvényszervezés, 
közösségszervezés, különféle kulturális folyamatok menedzselé
se, kultúraközvetítés, amatőrművészeti csoportok segítése, fej
lesztése, tehetségkutatás-és gondozás, kulturális reklám-és mar
ketingtevékenység, különféle kapcsolatépítések stb.), az Auszt
ráliában nem akart működni! 

Munkánk legelső időszakában, bár mi úgy ítéltük meg, hogy 
egyre szaporodnak jelentős részeredményeink, mégis ezek túl 
kevés embert győztek meg - főleg szerepkörünk jelentőségéről, 
szükségességéről - , így hát be kellett látnunk, hogy (tudatosan 
felépíteni próbált) szakmai tevékenységünket határozottan bi
zalmatlanul, érdektelenül, sokhelyütt ellenségesen fogadták -
főként a legidősebb korosztályokhoz tartozó - régóta Ausztráli
ában élő magyar honfitársaink, s akikre ők hatni tudtak. 

Kis időre félretettük hát nagyratörő világ-, de legalábbis 
magyarságmegváltó szakmai terveinket, s kudarcaink ok-soro
zatát derítettük fel inkább - problémamegoldó célzattal. 

Jelen írásomban nem térek most ki arra, hogy hányféle okot 
találtunk, azaz hányféle probléma ellen szálltunk „nemes küz
delembe". Az olvasónak annyit kell tudnia, hogy nem hátrál
tunk meg. Régi motorosok lévén, szép lassanként haladtunk 
előre, és szisztematikusan tisztítottuk meg mozgásterünk útjait. 
S így útközben, a hatodik év végén, amikor egy képzeletbeli 
mérleg két serpenyőjébe helyeztük dolgainkat, elmondhattuk, 
hogy a még meglévő problémák könnyűvé és könnyen kezelhe-



tővé váltak a már sokkal súlyosabb másik serpenyő mellett, 
mely szakmai tevékenységeink sikerét, egyre növekvő elfoga
dottságunkat, eredményességünket, sőt egyre erősödő népszerű
ségünket is jelentette. 

A Sydney központjával való városnéző-ismerkedő sétáink 
sorából nem maradhatott ki a világ egyik legnagyobb, legele
gánsabb és legközkedveltebb, tengeröböl-melléki szórakoztató 
negyede, a hangulatos Darling Harbour bejárása. Sose felejtem 
el, séta közben tartottunk egy rövid pihenőt. Lábainkat kinyúj
tóztatva, egy padról, hunyorogva pásztáztuk a csillámló, való
színűtlenül kék tengeröböl fölött a közeli túlpart napfényben 
fürdő elegáns építményeit, mögöttük az égbenyúj tózkodó fel
hőkarcolókkal, s tudomást sem véve a helyzet teljes természet-
ellenességéről, magyarországi vendégek és vendéglátóik - az 
azonos szakma bűvkörében - az ausztráliai magyar kultúra „vi
selt dolgait" elemezgettük - már megint... Akkor mondta ki va
lamelyikünk először a „kapocs" szót, a legtalálóbb megnevezést 
keresgélvén a terveinkben kirajzolódó különleges szakmai kép
zéshez. A beszélgetéseink során egyre több ötlettel gazdagodó, 
tervezgetett képzés az ausztráliai magyar kultúra különféle terü
letein tevékenykedő önkéntesek kulturális alapképzettségét 
lesz hivatott - a közelebbi, s távolabbi jövőben - biztosítani, 
erősíteni... A Darling Harbour-i napfényes délutánon a leendő 
képzés elnevezésére való rátalálás és némi vita után azt is „el
döntöttük", hogy a sosemvolt képzés terveivel a budavári szék
helyű Magyar Kultúra Alapítvánnyal karöltve kell majd megfe
lelő pályázati támogatásért folyamodnia a Magyar Művelődési 
Intézetnek, s hogy a képzés maga, úgyszintén a Magyar Kultúra 
Alapítvány székházában lelhetne otthonra - Budapesten. 

Beke Pál és Batár Zsolt, Sydney után a victoriai Melbourne és 
a queenslandi turistaparadicsom, a Gold Coast szépségeivel és ma
gyarjaival is megismerkedett 2003 januárjában és februárjában. 

Júniusban pedig szinte ugyanezt az útvonalat járta végig a 
New South Walesi Magyar Szövetség által megrendezett syd
neyi III. Identitás Konferencián való részvétele kapcsán Dr. 
Koncz Gábor, a Magyar Kultúra Alapítvány igazgatója. 

A három magyarországi kulrurális szakember városnézései
hez, turisraútjaihoz szorosan kapcsolódott a szakmai érdeklődés 
kielégítése is, így az ausztrál kultúra multikulturális világába va
ló némi betekintés mellett - látogatásuk három fő helyszínén -
minél alaposabban próbáltak megismerkedni az ausztráliai ma
gyar kultúra intézményeivel, s ezek irányítóival. Próbál rak kap
csolatot találni professzionális magyar alkotókkal, az amatőr
művészetek képviselőivel, valamint elsősorban az önkéntes 
kultúraközverírőkkel, közösségszervezőkkel. Már a felületi be
tekintés is elég volt ahhoz, hogy elismerjék: valóban furcsa és 
sérülékeny helyzettel állnak szemben. 

Míg a magyar iskolák többségében - szerencsére - képzett 
oktatók foglalkoztak a másod-és harmadgenerációs, magyar 
gyökerű gyermekekkel, addig - sajnos - a kulturális intézmé
nyekben, a magyar közösségek szervező-vezetői, s a különféle 
ünnepségeket és rendezvényeket szervezők között egyetlenegy 
kulturális szaktudással rendelkező önkéntessel sem találkoztak! 
Az amatőrművészeti ágak képviselői közül csak a (még meglé
vő) magyar néptánccsoportok vezetői között találtak kielégítő
en képzett csoportvezető szakembereket, akik főként saját ma

guk által szervezett és megvalósított magyarországi látogatásaik 
alkalmával - néptánc táborokon való részvétel, vagy táncházi 
tanulmányoknak köszönhetően - voltak képesek a néptánc ok
tatásához szükséges készségeket (tánc-ismeretet, tánctudást és 
csoportvezetői készségeket) elsajátítani. A más amatőrművésze
ti területeken kísérletező önkéntes csoportvezetők (pl. az eset
legesen működő egy-két színjátszó csoport élén) a tevékenysé
gekhez szükséges komolyabb ismeretek és készségek elsajátítását 
nem találták fontosnak, közöttük nincsenek képzett önkénte
sek. Az utóbbiak produkcióin ez meg is látszik. 

Az ausztráliai magyar kulturális folyamatok minőségére te
hát a szakmailag képzetlen önkéntesek hozzá nem értő tevé
kenysége nyomja rá a bélyegér - elég agresszíven és határozot
tan, egyre elkeserítőbb „eredményeket" produkálva. 

S az ember oly furcsa tud lenni... A legjobbat akaró, szelíd 
és az élet más területein kifejezetten bölcsnek tűnő - kulturális 
területeken kísérletező - magyar önkéntesek is nehezen győz-
hetők meg arról (mint ezt férjemmel és szakmai rársammal 
együtt évek óta tapasztaltuk Ausztráliában), hogy a művelődés
szervezés, közösségszervezés- és fejlesztés, a kulturális intézmény
vezetés és társterületeinek ellátása egy sokoldalú szakma alapos 
ismeretét igénylik. 

Az ausztráliai magyar kultúra önkéntesei és sajnos rajruk 
keresztül e kultúra „fogyasztói" - általánosságban véve, főként 
tevékenységünk első időszakában - rendkívül bizalmarlanul fo
gadtak és kezeltek bennünket, felsőfokú végzettségű kulturális 
menedzsereket. Sokféle módon próbálták - hosszú ideig - az ér
tésünkre adni, hogy szaktudásunkra, szakmai segítségünkre egy
általán nincs szükségük. Elmondhatjuk, hogy nagyon sokat kel
lett dolgoznunk, és féltékenységeiken, ellenlábaskodásaikon fe
lülkerekedve egyértelműen kitűnő eredményeket felmutatni, 
mire lassan a folyamatok - a saját javunkra, s a kinti magyar 
kultúra javára - szerencsés fordulatot vettek. 

E fordulat legkiugróbb és leglátványosabb eredménye az, 
hogy tizenhárom - az ausztráliai magyar kultúra fejlesztéséért 
magát felelősnek érző - ausztráliai magyar önkéntes hallgatott 
az általunk közvetített hívó szóra és szívvel-lélekkel részt vett 
2004. január 5-től 26-ig a Magyar Kultúra Alapítvány székhá
zában és több más magyarországi helyszínen megszervezett mű
velődésszervezői és kulturális menedzseri, 3 hetes, intenzív kép
zésen. 

2003 augusztusában örömmel tudtam meg, hogy a Magyar 
Művelődési Inrézet és a Magyar Kultúra Alapítvány közös pá
lyázata sikert ért el. A tengerentúli magyar kultúrák önkéntes 
irányítói és a távoli magyar kultúrák megújírása irányában el
kötelezett önkéntesek számára kidolgozott „Kapocs" művelő-
désszervezt)i-és kulturális menedzserképzés tervét az Apáczai 
Közalapítvány elfogadta és támogatta. Ettől kezdve foglalkoz
tak a képzés további megtervezésével és megszervezésével az er
re felkért magyarországi szakemberek, élükön Dr. Seres Zsuzsá
val, a Magyar Kultúra Alapítvány igazgatóhelyettesével. 

Ausztráliában - kicsit későn - november közepén került 
meghirdetésre a különleges intenzív képzés lehetősége. Mivel 
alig volt már idő a 2004. január elején indítandó képzésig, ha
tásos reklámhadjárattal leptem meg az ausztráliai magyar közös
ségeket, s már ennek első momentuma sikeres volt. Az állam 
által támogatott ausztrál SBS Rádió magyar adásában, a leendő 
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A SZAKMA ÜNNEPEI 

képzésről velem készttett figyelemfelkeltő célzatú riport elhang
zása után elindultak a telefonhívások - egy jelentős érdeklcídési 
hullám azonnali jeleiként. Majd ugyanez folytatódott az inter
neten. S bevallom, az érdektelenségtől való félelmemet, s az 
idő rövidsége miatti aggodalmamat azonnal felváltotta a határ
talan lelkesedés, s a szervezés öröme. 

Közben a budapesti kollégák más tengerentúli országok ma
gyarjainak figyelmét is megcélozták. 

Aztán épphogy felocsúdva a szilveszteri bálok kábulatából, 
Ausztráliából, a tomboló nyárból huszonvalahányórás repülés 
után megérkezett a budapesti hóesésbe mind a tizenhárom tan
folyami hallgató. A Magyar Művelődési Intézet és a Magyar 
Kultúra Alapítvány szakemberei vártak rájuk. A fiatal brisba-
nei Miszti Enikő megilletődötten pillogott a hóesésben, s ki
nyújtott tenyerében dédelgette a „magyar" hópelyheket. Pici 
gyerek korában, a szüleivel járt utoljára Magyarországon, rá 
minden a rendkívüli újdonság varázsával hatott. A sydneyi 
Dancz Magdi - a megszokásnak, s a kimerültségnek köszönhe
tően - a kormánykerékhez zuttyant be Beke Pali autójába, pe
dig nemigen tudott volna vezetni az ellenkező oldalú közleke
désben. Szabó Joshua már Ferihegyen is csattogtatta a fényké
pezőgépét, és csodálkozva hallgatta a természetes csodát, azt, 
hogy mindenki, de mindenki magyarul beszél körülötte. S bár 
ő is beszélt magyarul, Magyarországon még sohasem járt. A Ho
tel Kulturinnovban derült ki, hogy az ausztrál-magyar csapat
hoz még ketten csatlakoznak a képzés idejére: egy-egy hölgy 
Braziliából és Uruguayból. 

Másnap Dr. Koncz Gábor megnyitotta a tanfolyamot, Dr. 
Seres Zsuzsa közölte a gyakorlati tudnivalókat, s a hallgatóság 
minden egyes tagja - legalábbis három hétre - „végleg" hazaért... 

Dinnyés József esti előadása nyitotta meg számukra az „ott
hon-érzet" gyönyörű valóságát. 

Aztán a mindennapi hangulatos, közös reggelik után, zsúfolt, 
fantasztikus előadásokkal és programokkal teli napok és hétvégék 
következtek. A csapat alig győzte befogadni az élményeket. 

Remek előadók (Dr. Bakay Koméi, Pozsgay Imre, Jókai 
Anna, Papp Gábor, Bakos István, Egyed Albert, Lezsák Sándor 
és mások) vezetésével történelmünkben, irodalmunkban ka
landoztak, majd kicsit fázósan barangolták be a várat, a Parla
mentet, a Terror Házát, a Széchenyi Könyvtárat, a Bazilikát, a 
Gellért-hegyet, a Vajdahunyad-várát, az Operaházat, a Balassi 
Intézetet. Tanulmányaikhoz és kapcsolatfelvételeikhez jól jött 
a látogatás a Határon Túli Magyarok Hivatalában, a Nemzeti 
Galériában, a Ludwig Múzeumban és több budapesti művelő
dési intézményben. Óriási élményt jelentettek számukra a szín
vonalas színházi esték a Magyar Színházban vagy éppen az új 
Nemzeti Színházban. Nem maradhatott el a Táncház, a Monet 
kiállítás, a Duna Tv-sekkel való találkozás, vagy a színvonalas 
amatőr versmondássaí és színjátszással kapcsolatos est sem, s a 
koncertek csodás hangulatát sem fogják sokáig elfelejteni. Sok
szorozódtak az élmények a kirándulásokon is (Esztergom, Szent
endre, Lakitelek, Ópusztaszer, Kecskemét stb.). Nemcsak a ma
gyar tájak vonzása, de a különféle kulturális területek kiemel
kedő egyéniségeivel, tehetségeivel, művészidet való kapcsolat
teremtő találkozások és elmélyült beszélgetések hatása is hozzá
járult a képzés egyre növekvő sikeréhez. Az egyberázódó csapat 
egységesen kiválónak és rendkívül hatékonynak érezte a kimon
dottan szakmai típusú előadások sorozatát, melyeket a magyar 
kultúra szaktekintélyei tartottak számukra (Beke Pál, Dr,Koncz 
Gábor, Dr.Újvári Gábor, Dr.Seres Zsuzsa, Tóth Zsóka, Kele

men László, Dr. Fodor Péter és mások). A különleges képzés 
hallgatói itták a tudnivalókat, szorgalmasan gyűjtögették az 
élményeket. Könyveik, jegyzeteik, CD-gyűjteményük, névjegy
kártyáik (a „Kapocs" szellemiség legfőbb eredményei) egyre so
kasodtak... 

Elcíadásról, programról nem maradt el senki, mindenki 
őszinte nyitottsággal, érdeklődéssel és aktivitással élte végig a 
tanfolyamot. Hihetetlenül gazdag és hasznos három hetet töl
töttek el együtt. 

Aztán eljött a búcsúest, örömteli, mégis szomorkás hangula
tával. Barátok, sőt egymáshoz barátként is viszonyuló jó kollé
gák búcsúztak el egymástól abban a hitben, hogy mindenki egy 
csomó új élménnyel és kulturális szakmai tudásanyaggal feltöl
tekezve, frissen, lelkesen és aktívan képes a jövőben munkál
kodni a saját környezetében a tengerentúli magyar kultúráért, a 
magyar megmaradásért... Dr. Seres Zsuzsitól, a tanfolyam köz
kedvelt főszervezőjétől és vezetőjétől kissé elfogódottan, de 
büszkén vették át a hallgatók a „Tanúsítványt" a tanfolyam el-
végzéséről. Zsuzsinak mindenkihez volt néhány meleg szava, és 
biztató kézfogásából, öleléséből is mindenki részesült. Majd az 
első „Kapocs"-csapat tagjai köszönték meg a szervezők, az okta
tók, s a róluk sokféleképpen gondoskodó Magyar Kultúra Ala-
pítvány-i munkatársak odaadó figyelmét. Az egész színvonalas 
tanfolyam megrendezését, valamint azt, hogy a nagyszerű tan
folyam, a kellemes szállás és a remek étkeztetés (főleg a kiváló 
Fortuna Étterem szolgáltatása) költségeit az Apáczai Közalapít
vány nagylelkűen biztosította, s még a borsos útiköltségeket is 
enyhíteni tudta, azok egy részének átvállalásával... 

Az est további részében még megbeszélték a legfontosabbat, 
azt, hogy egymással hogyan fognak a jövőben kapcsolatot tar
tani, majd a következő napokban hazautaztak a Magyar Kultú
ra Alapítvány és a Magyar Művelődési Intézet tengerentúli
magyar vendégei. 

Végül is, szinte kifejezhetetlen öröm számomra, hogy a dé
delgetett ötlet, a sosemvolt képzés, a magyar művelődéstörté
net első olyan képzésének megrendezése, mely a tengerentúli 
magyar kultúra önkénteseinek szakmai feltöltekezését szolgálta, 
valóban magas színvonalon valósult meg! Büszke vagyok, hogy 
az elséí hallgatói-csapat jelentős részét én szervezhettem meg 
Ausztráliából, s arra is büszke vagyok, hogy ,A korszakváltás 
szükségessége a magyar kultúrában „túl az Óperencián" címmel 
én tarthattam számukra az egyik legfontosabb témájú előadást. 

Most még Magyarországon tartózkodom, és szívesen vállal
tam fel a folytatást követelő első „Kapocs" képzés előzményei
nek és megrendezésének körülményeit papírra vetni. 

S természetesen kihasználom a nyilvánosság adta lehetősé
get, és még egyszer megköszönöm mindenkinek, aki hozzájárult 
bármiképpen, azaz tervező-szervező munkával, színvonalas elő
adói-oktatói tevékenységgel vagy más módon, a tengerentúli 
magyar kultúra önkéntesei számára szervezett „Kapocs" műve
lődésszervezői és kulturális menedzserképzés sikeréhez! 

Köszönök mindent a magam, s az első „Kapocs"-csapat ne
vében, s természetesen őszintén szorítok a jövő évi folytatásért! 
Addig pedig remélem, mindenki örülni fog a Magyar Művelő
dési Intézet vveblapjához kapcsolódó „Kapocs" honlap elindítá
sának, melynek segítségével valóban könnyebb lesz kapcsolatot 
teremteni - elsősorban a tengerentúlon élőknek, illetve a leg
távolabbi magyar kultúrákbari tevékenykedőknek - egymással, 
és érdeklődéssel, felelősséggel bonyolítani „közös dolgainkat". 
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A PERIFÉRIÁRA S Z O R U L T TÁRSADALMI C S O P O R T O K 
TANULÁSI LEHETŐSÉGE 

Kerekasztal-beszélge t és 

Meghívott szakértők: Berki Judit, a Romaügyi Hivaral veze-
tője, Brüll Edit, a Budapesti Művelődési Központ igazgatóhe
lyettese, Dr. Hegyes/ Gábor tanszékvezető, Eötvös Loránd Tu
dományegyetem Társadalomrudományi Kar Szociális Tanul
mányok Intézete Szociálismunkás-képző Tanszék, Sas Lajos, a 
Menhely Alapítvány vezetője, Dr. TauszKatalin tanszékvezető, . 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar 
Szociális Tanulmányok Intézete Szociálpolitikai és Szociális 
Munka Tanszék. 

Hozzászólók: Báliírt György, Nagyváti János Gazdaképző 
Egyesület, Bódi Zsuzsa, Magyar Művelődési Intézet, Földiák 
András, Magyar Művelődést Intézet, Ladáné Dauda Györgyi, 
ELTE Tanító- és Óvóképző Kar, Máfyiís Aliz, Magyar Művelő
dési Intézet, Mol?rár Éva szociológus, Takács Anna pedagógus. 

Moderátor: Gyenes Zsuzsa 

Qyenes Zsuzsa: Mielőtt a címből következő kérdést felten
ném, tisztáznunk kellene, hogy mely társadalmi csoportokat 
tekintjük perifériára szorult társadalmi csoportoknak. 

Sas Lajos: Tisztemnél fogva azt kell mondjam, hogy a haj
léktalanokat. 

Bálint György: A Nagyváti János Gazdaképző Egyesület el
kezdett a cigányság mezőgazdasági képzésével foglalkozni. Az 
utóbbi tizenhárom évben ugyanis a társadalom legnagyobb ter-
heit kétségkívül a vidéki emberek, és ezen belül különösen a 
cigányság volt kénytelen a vállára venni. Azok a cigány embe
rek, akik eddig a fővárosban és a városokban segédmunkásként 
tevékenykedtek, vagy termelőszöverkezetekben, állami gazda
ságokban találtak maguknak szerény megélhetést, most mun
kanélküliek. A munkanélküliségükön mi nem tudunk segíteni, 
abban azonban segíthetünk, hogy meg tudják termelni azt az 
élelmet, ami a családjuknak szükséges. Ene tulajdonképpen 
minden technikai feltétel rendelkezésre áll, bizonyos irányult
ság kellene csak hozzá, hogy hozzáfogjanak. (Az egyik cigány 
vezető azt kérdezte tőlem: „A cigányság kétezer éven keresztül 
meg tudta tartóztatni magát attól, hogy a földet kapálja, meg 
kaszálja, meg művelje, most te akarod megváltoztatni őket?" 
Mondtam, hogy igen.) A Rádió C segítségével és a teleházak 
rendszerét igénybe véve a Nagyváti János Gazdaképző Egyesü
let elindít egy olyan előadássorozatot, illetve oktatási sorozatot, 
amelyben megpróbálunk tanácsot adni a vidéki cigányságnak: 
hogyan hizlalja meg azt a malacot, amit megvásárolt, hogyan 
tartson kecskét, hogyan termelje meg a család számára szükséges 
burgonyát, babot, zöldségféléket, hogyan tartsa rendben a környe
zetét. Talán az épületek karbantartásáról is lesz majd szó. Szóval 
valamiképpen az életfolyamataik összességét szerernénk átfogni 
oly módon, ahogy az az ő gondolkodásmódjuknak és igényeik
nek, illetve a társadalom szempontjainak a legjobban megfelel. 

Gyenes Zsuzsa: Bálint György már kicsit tovább is ment az 
első kérdésnél. Lesz még szó arról, hogy milyen hiányok van
nak a perifériára szorultak tanulási lehetőségeiben, milyen le
hetőségek vannak, és milyen szükségletek. De azt szererném, 
hogyha továbbvinnénk a listát, amelyre már felkerültek a haj
léktalanok, a vidékiek és a cigányok... 

Berki Judit: Én is szeretném kiegészíteni, illetve kicsit más
fajta nézőpontból megközelíteni a kérdést, mert fontos tudnunk, 
hogy kik azok, akik igazán hátrányos helyzetűek ma a magyar 
társadalomban. Egyrészt azt mondják, hogy az alacsony iskolai 
végzettségűek, akik nyolc általánossal, vagy annál kevesebbel 
rendelkeznek és tartós munkanélküliek, tehát egy évnél régeb
ben vannak kiszorulva a munkaerőpiacról. A roma aktív korú, 
munkaképes férfi lakosság nagy része több mint egy évtizede 
nem tudott a legális munkaerőpiacra visszatérni. A roma lakos
ság hatvan százaléka él kistelepüléseken és falvakban, ahol ele
ve kevés a munkalehetőség, és a környező városokban is beszű
kültek a számukra valamikor munkát adó lehetőségek (a nehéz
ipar, építőipar, bányaipar stb.) Ezek az emberek huszonöt, har
minc és harmincör évet is ledolgoztak, és jelen pillanatban a 
szociális ellátórendszerből csak nagyon minimálisan részesülnek, 
mert még nem nyugdíjas korúak, illetve nincs meg a nyugdíj
hoz szükséges idejük. Ráadásul az elmúlt tizenhárom évben - és 
a hárrányos helyzetbe ez is belefoglalható - megromlott mind a 
mentális mind pedig a testi egészségük. (Azt sem szabad elfelej
tenünk, hogy a roma közösséger - más társadalmi csoportoktól 
eltérően - az előítélet is sújtja, s ez megnyilvánul az oktatásban, 
a felnőttképzésben, a munkához való hozzáférésben.) Mindeh
hez hozzájárul természetesen a jövedelemhiánnyal összefüggő 
minden egyéb olyan tünet, amely a lakhatás kérdéskörét, a 
közüzemidíj-tartozások kérdéskörét érinti. Ha tehát a tanulás
ról és az integrációról beszélünk, szem előtt kell tarranunk, ho
gyan lehet a régi képességeket, jártasságokat, rudast felelevení
teni, illetve a résztvevőket egy másfajta tudás birtokába eljut
tatni, és olyan programokban kell gondolkodni, amelyek valós 
mobilitási lehetőséget tudnak nyújtani az emberek számára. 

Qyenes Zsuzsa: Kezdek igazat adni Péterfi Ferencnek, aki 
azr mondta, talán meg kellene fordítani a nyitókérdést: kik 
nem perifériára szorult, vagy hátrányos helyzetű csoportok ma 
Magyarországon? Azt is látjuk, hogy nagyon sok egymásra ra
kódó hátrány van. 

Ladáné Dauda Györgyi: Én még kér csoportot mindenkép
pen hozzárennék ehhez a listához. Az egyik az egyedül maradt 
idősek, kisnyugdíjasok, akik egyedül kénytelenek a háztartásu
kat fenntartani és a lakhatásukat megoldani. A másik az isko
lákból kihullott, kikerült fiatalok, illetve a szakmával, akár még 
diplomával is rendelkező fiatalok, akik nem tudnak munkale
hetőséghez jutni, vagy nem tudnak megragadni, megmaradni 
egy munkahelyen. Az ő esetükben a továbbképzés, vagy az át
képzés valószínűleg könnyebben megoldható, ezért ebből a 
szempontból jobb helyzetben vannak. Az idősek miatt viszont 
nagyon aggódom. Sokat foglalkozunk azzal, hogy van-e élet a 
halál után, de úgy tűnik, azzal senki nem foglalkozik, hogy van-
e élet a nyugdíj után, és milyen az az élet. Ezt nagyon fájónak 
érzem, és azt gondolom, hogy az egészségügyi problémák egy ré
sze is kezelhető lehetne, hogyha az időseket a társadalom nem 
„írná le", hanem aktív emberekként próbálná őket elfogadni, 
illetve visszafogadni. 

Sas Lajos: A beszélgetésünkben egyszerre használjuk a hát
rányos helyzetű társadalmi csoport és a perifériára szorult társa-
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dalmi csoport megnevezéseket. Szerintem e kettő nem ugyanaz, 
ezért javaslom, deifiniáljuk a fogalmakat. 

Berki Judit: Ahhoz, hogy meg tudjuk határozni, mit értünk 
hátrányos helyzeten, illetve periférián, meg kellene tudnunk 
határozni, ki van a központban, vagyis mihez képest tekintünk 
egy csoportotot perifériára szorultnak, hátrányos helyzetűnek, 
vagy sorolhatnánk még a jelzőket: kirekesztettnek, társadalom 
alatti létben élőnek stb. Azt is fontos lenne megmondani, hogy 
milyen szempont alapján tekintünk egy társadalmi csoportot 
hátrányos helyzetűnek vagy periférián lévőnek: a tanuláshoz 
való hozzáférés, az életlehetőségek, az esélyek, a társadalmi in
tegráltság, illetve elfogadottság szempontjából? Kiket szoktunk 
a periférián lévőkhöz sorolni? A hajléktalanokat. Mely csopor
tokat szoktunk halmozottan hátrányos helyzetűnek tartani? A 
romákat, az időseket, a három- és többgyerekes családokat, a 
fogyatékos embereket - minden olyan társadalmi csoportot, 
amely a többségi társadalom által elfogadott normáktól eltérő 
formában vagy értékrendszerben él. A kérdés az, hogy most 
kikről, illetve melyik problémáról szeretnénk beszélni: egy, a 
társadalmi rendszerben, struktúrában lévő problémáról, egy 
kulturális problémáról, egy értékrendszerben gyökerező prob
lémáról, a többség és e csoportok viszonyáról, vagy arról, ami
ről Bálint gazda beszélt, hogy milyen eszközökkel lehet e cso
portok akárhogyan is definiált másságát, periférikusságát, hát
rányos helyzetét csökkenteni. 

Tausz Katalin: A felnőttképzés szempontjából érdemes 
lenne három szintet megkülönböztetni (ezek mindegyike el
hangzott már a beszélgetésben): az első csoportba azok a fel
nőttképzések sorolhatók, amelyek a megélhetést, a túlélést se
gítik - ez alapvető funkciója lehet például a munkanélkülivé 
válók, a tartósan munkanélküliek, a segélyezettek számára szer
vezett képzéseknek. A másik csoport a társadalmi mobilitást 
segítő képzések, a harmadik pedig az életminőséget javító kép
zések, amelyek nem arról szólnak, hogy a munkaerőpiacon mi
lyen helyzete legyen valakinek. Van egy nagyon kedves angol 
ismerősöm, 85 éves volt, amikor megkérdeztem tőle, mi min
den csinált az elmúlt időben. Azt mondta: „Elkezdtem franciá
ul tanulni, mert a lányomék vettek egy házat Franciaországban, 
és szeretném, ha tudnék beszélgetni a helyiekkel, amikor meg
látogatom őket. Járok egy zenekörbe, mert nagyon szeretem a 
zenét és szeretek beszélgetni." Gondolom, hogyha az ember el
kezd valami teljesen újat tanulni 80 éven felül, azt tekinthet
jük egyszerűen egy életminőséget javító felnőttkori tanulásnak. 

Qyenes Zsuzsa: Megállapodhatunk akkor abban, hogy itt 
most azért beszélünk a perifériára szorult társadalmi csoportok 
tanulási lehetőségéről, mert fontosnak tartjuk a társadalmi in
tegrációt, és az erre való felkészülésre, vagy felzárkózásra — 
Tausz Katalin megfogalmazásában - a társadalmi mobilitást 
elősegítő tanulási formákra gondolunk? 

Brüll Edit: Nem szeretném, ha leszűkítenénk a témát, és a 
tanulást csak mobilitási kérdésként tárgyalnánk. En azért ülök 
itt, hogy az idősek tanulását képviseljem (miközben eszembe 
jutott, hogy egy igen könnyen perifériára kerülő csoportról még 
nem beszéltünk: a fogyatékkal élőkről), az idősek esetében pe
dig - ahogy Kati is említette - fontos, hogy az életminőség javí
tása szempontjából is átgondoljuk a felnőttképzést. 

Qyenes Zsuzsa: Nagyjából feltérképeztük a perifériára szo
rult társadalmi csoportokat, és megállapodtunk abban, hogy a 
társadalmi mobilitást elsősegítő, illetve az életminőséget javító 
célú tanulásról fogunk beszélni. Érintettük már azt is, hogy mi

lyen speciális szükségleteik, igényeik vannak ezeknek a csopor
toknak, illetve milyen korlátai vannak a tanulásuknak. Na
gyon sokféle korlát létezhet a kommunikációs korláttól a fizikai 
korlátig - ha sikerülne ezeket felvázolni, ebből kiindulva talán 
azt is meg tudnánk mondani, hogy milyen képzésre lenne szük
ség, illetve melyek a jelenlegi képzési rendszer hiányosságai. 

Földiák András: Bizonyáéi vannak olyan speciális tanulási 
lehetőségek, amelyekkel jó eredményt értekel a perifériára szo
rult társadalmi csoportok felemelkedésében. Ezen speciális kép
zések mellett azonban az általános műveltség megszerzése - az 
általános iskola és a gimnázium elvégzése - is alapvető fontos
ságú. Magyarországon a dolgozók gimnáziumának megszűnése 
óta a kilencvenes évektől csökkent a középiskolába járók szá
ma: százezerről kb. majdnem a felére esett vissza, aztán hullám
zott egy darabig, majd örvendetesen emelkedett (nem készül
tem, ezért pontos számokat sajnos nem tudok mondani), és 
2001-ben újra megközelítette a százezret. Hozzá kell ugyanak
kor tennünk, hogy a középiskolába felnőttkorban beiratkozok a 
közép felé orientálódó rétegekbéíl kerülnek ki. A leszakadó, pe
rifériára szorult rétegekbe tartozóknak sokszor még az általános 
iskolai végzettségük sincs meg (pedig enélkül még jogosítványt 
sem lehet kapni, semmihez sem lehet kezdeni), a felnőttkorban 
általános iskolájába járók száma pedig folyamatosan zuhan. 
Miközben több százezer ember funkcionális analfabéta és ren
getegen vannak, akik nem végezték el a nyolc osztályt, mind
össze 2600 ember járt a dolgozók általános iskolájába 2001-ben, 
s ezt a problémát nem szabad a szőnyeg alá söpörni. Bármilyen 
nehéz ezeket a rétegeket a tanulásba bevonni, a speciális képzé
sek mellett az alapképzéssel is foglalkozni kell. 

Brüll Edit: Azt hiszem, a létminimumhoz azt is hozzávehet-
jük, hogy egy tudásbeli minimum is szükségeltetik. Györgyi 
Zoltán felnőttkori tanulásról szóló kutatásában 11 státuszcso
portot tudott meghatározni. Arra a kérdésre, hogy milyen tanu
lási igényük van, milyen képzésben szeretnének részt venni, a 
leszakadó nők és a leszakadó férfiak státuszcsoportjaiba tartozók 
azt válaszolták, hogy az általános iskolában elmulasztott ismere
teket, tudásokat szeretnék megszerezni, és a be nem fejezett ál
talános iskolát vagy szakiskolát befejezni. A közművelődési in
tézmények olyan képzési programokat tudnak kifejleszteni, 
amelyek segítik az általános iskola, a szakmunkás iskola, vagy 
akár a középiskola befejezését, de úgy érzem, hogy ezen a téren 
korlátozottabbak a lehetőségeink. 

Takács Anna: Pedagógus vagyok, tanítok gyerekeket is, de 
felnőttoktatással is foglalkozom. Felmerült bennem néhány 
gondolat, amelyet szeretnék elmondani. A régebbi időkben 
nem volt ilyen sok perifériára szorult ember. Az a tapasztala
tom, hogy az oktatási rendszerben változtattunk meg dolgokat, 
ami ezt eredményezte — szakmailag nem kívánok ebbe bele
menni. Meg kellene nézni, hogy mi volt működőképes 20-30 
évvel ezelőtt - ami lehetővé tette, hogy ki tudtuk termelni mi, 
magyarok a szellemi elitet - , és azt visszaállítani. Lehet, hogy ez 
valóban az alapoknál kezdődött, ahogy itt már többször elhang
zott. Az alapokat kellene teljesen lerakni, mert ott kezdődik a 
probléma: Ha valaki nem tanul meg jól írni, olvasni, tanulni -
különösen nagy gond van az értő olvasással - , akkor nem fog 
tudni, tanulni. Ahogy egyre feljebb halad az iskolai tanulásban, 
egyre inkább lemarad az anyagban. Ahogy lemarad a tanulás
ban, egyre kevesebb érdeke lesz benne, és kiszorul a perifériára. 
Ha javítunk ezen a helyzeten, csökkenhet a perifériára szorul
tak száma. Másrészről amikor arról beszélünk, hogyan tudjuk a 
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perifériára szorult embereket felzárkóztatni, érdemes Széchenyit 
idéznünk, aki azt fogalmazta meg, hogy egy ország gazdasági ki-
virágzása a kiművelt emberfők sokaságán múlik. A cél tehát az 
lenne, hogy nagyon sok kiművelt emberfőt képezzünk. En első
sorban nem a perifériára szorult emberekkel foglalkoznék, ha
nem azokkal, akik tudnak és képesek. Mert akik képesek, azo
kat kevesebb energiával még magasabbra lehet juttatni, és utá
na sokkal több olyan emberünk lesz, aki el tudja látni a felada
tokat, és fel rúdja emelni az alul lévőicet, így nagyobb esély van 
rá, hogy végül mindenkit felemeljünk. 

Hozzászólás: Amiről beszéltél, az inkább egy kirekesztés, a 
kirekeszrő társadalom felé hajlana. Amiről meg mi beszéltünk, 
azt úgy hívják, hogy befogadó társadalom. (Csak zárójelben je
gyezném meg, hogy az információs társadalomról még nem be
széltünk, de ezt most ne is bolygassuk.) 

Hozzászólás: Tapasztalatom és statisztikai ismereteim szerint 
az utóbbi negyven évben ugyanannyian vannak a periférián, ez 
a szám semmit sem változott. Azért jöttem el ide, mert ugyanaz 
a probléma van 2003-ban, amibe én belefeketedtem 1986-ban. 
Nyugodtan visszamehetünk közel 20 évet - látom magamat, 
csak most nem szociális munkás vagyok, hanem valami más - , 
a gondok ugyanazok. 

Hozzászólás: Amit mondtál, az egy nagyon veszélyes út, 
mert azt az ollót, amely már Így is borzasztóan nagy, még job
ban szétnyitja. Ez pedig oda vezethet, hogy szegregálr intézmé
nyeket hozunk létre, ahol a leszakadó gyerekek a szegényházba 
vagy a dologházba kerülnek, és soha az életben nem lesz esé
lyük egy olyan szint elérésére, amely lehetővé teszi, hogy a tár
sadalom aktív tagjaként működhessenek. Inkább arról kellene 
beszélnünk, hogyan kell az alapproblémát kezelni - szerintem 
módszerek sokaságára van szükség, amelyet többek között a 
szociális szakma taníthat meg egy pedagógiai vagy művelődési 
intézménynek. Hogy a tanító néninek ne csak a Zsolnai
módszer, hanem egy másik pedagógiai módszer is legyen a ke
zében, mondjuk a Montessori, amelyben mindegy, hogy hon
nan jöttek a gyerekek, mindenképpp együtt oktatják őket, mert 
az osztályban az egyik gyerek viszi a másikat és az egyik gyerek 
tanul a másiktól. Ez az alap (erre a hátrányos helyzetű gyere
keknél akár pozitív diszkrimináció árán is ráépülher egyfajta 
ösztöndíj vagy mentori rendszer), ezen felül mindenki olyan 
különórára Íratja be a gyermekét, amilyenre akarja. 

Hegyesi Gábor: Anna hozzászólásában valóban volt egy fél
reérthető mondat („akik akarnak is meg képesek is"), amelyet 
lehet úgy értelmezni, hogy az oktatást az elitképzés irányába 
kell elvinni. De volt egy másik mondat is, ami ennek szöges el
lentéte, és én azt vélem kihallani, mégpedig az, hogy meg kell 
erősíteni az általános iskolát. Nem tudjuk azt mondani, hogy az 
általános és középiskola rendben van. Többfrontos harc folyik, 
és amíg az általános és középiskola nem működik jól, addig 
csak a többi oktatáshoz képez klienseket. 

Molnár Eva: 1986-tól egy nevelési tanácsadóban dolgoz
tam szociális munkásként. Rengeteg olyan gyerek volt, aki 16 
éves koráig nem fejezte be az általános iskolát. Én azokat tekin
tettem - az aktuális életkoruktól függetlenül - perifériára került 
társadalmi csoportba tartozónak, akik 16 éves korukig nem 
rudták befejezni az álralános iskolát. Ezekben a családokban 
nagyon alacsony szintű a munkakultúra, nem képesek felvenni 
azt a versenyhelyzetet, amit az adott társadalom diktál, nem 
jutnak hozzá kulturális javakhoz, nem igazán képesek megje
lenni a munkaerőpiacon. Családon belüli konflikrushelyzetek 

vannak, valamint olyan mentális problémák, mint alkohol, 
drog és különböző pszichiátriai betegségek. Ha ezt a kérdést ki
zárólagosan felnőttoktatási problémaként kezeljük, az sehová 
nem vezet, komplex szemlélettel lehet csak eredményt elérni. 
Egyrészt valamifajta tanulási segélyt kell biztosítani, hiszen a 
felnőtt tanulók a tanulásra fordírott időt abból az időből veszik 
el, amit a munkaerőpiacon el rúdnak adni, tehát pénzt tudnak 
keresni. Másrészről ezeket a társadalmi csoportokat meg kell 
tanítani egy másfajta kommunikációra. Ezeknek a csoportok
nak az is problémát jelent (és itt utalnék a bersteini korlátozott 
és kidolgozott kódrendszerce), hogy nem képesek különböző 
kommunikációs szintek között mozogni. A hozzám tanuláskor
rekcióra járó gyerekeknek nem az írás- és olvasáskészségét pró
báltam fejleszteni, hanem kommunikációs helyzetgyakorlatok
kal dolgoztunk, s ezáltal megtanultak azokban a kommunikáci
ós mezőkben élni és létezni, ami egy iskolai rendszert vagy egy 
lakótelepi, lakókörnyezeti rendszert jelentett. Ezen keresztül 
meg lehetett tanítani őket arra, hogy szociálpolitikai vagy bár
milyen más intézményrendszerben milyen verbális és mera-
kommunikációs szinren tudják magukat elfogadtatni, s ezáltal 
az esélyeiket javítani. Kitalálhatunk tehát egy parádés felnőtt
oktatási modellt, az önmagában sehova nem vezet. 

Sas Lajos: Van egy utcán élő, roma származású hajléktala
nunk. Addig nem beszélhetünk felnőttoktatásról, amíg nem 
hoztuk olyan helyzetbe, hogy fizikailag el tudja látni, fenn tud
ja tartani magát (egészen egyszerűen lakni rudjon), erre jöhet 
majd a többi lépcsőfok. Egy folyamatos gondozásos tevékeny
ségben kell ezt elgondolni, amelyben nagyon nagy szerepük 
van a segítőknek. Ennek a folyamatnak a legvégén lehet elkez
deni a felnőttképzést. 

Az adatokból kiderül (mi tizenötezer hajléktalant tartunk 
nyilván, nyolcezer emberről van konkrét adatunk), hogy a haj
léktalanok 40%-a végzett nyolc általánost, 26,6%-a érettségi
zett, 33%-a szakmunkás és 2,4%-a (195 ember) felsőfokú vég
zettségű. A szakmájuk általában kohász, vagy olyan klasszikus, 
régi szakma, amelyre ma már semmi szükség nincs. A felnőtt
oktatásnak akkor van értelme, ha olyan végzettségeket ad, 
amivel lehet mit kezdeni. 

Volt egy kísérletünk Kiskunhalason: olyan időskorú hajlék
talanokat vittünk le tanyára, akik elcítte vidéken éltek és gaz
dálkodtak. Minden lehetőséget megteremtettünk nekik, voltak 
lent segítőik is, furcsa mód mégis csődbe menr a kísérler (20 
főből kb. 2-3 maradt lent, aki aztán tovább gazdálkodott ott a 
környéken) - a hajléktalan lét ugyanis olyan mély nyomot ha
gyott bennük, hogy 80%-uk visszajött Budapestre, a szállóra, il
letve a nagy többségük az utcára került vissza. 

Berki Judit: A felnőttoktatás akkor lehet eredményes, ha a 
résztvevő motivált: átérzi a tudás fontosságát, és biztosítottnak 
látja, hogy a tanfolyamon való részvérei hosszú távon ad pers
pektívát számára. Ha ezt nem tudjuk nyújtani, akkor a tudását
adás a ma már nagyon deprivált társadalmi csoportok számára 
elveszíti azt a fajta jelentőségét, ami más társadalmi csoportok
nál folyamatosan jelen van. Tömeges munkanélküliség van az 
aktív korú roma munkavállalók között. Ugyanakkor a fekete
gazdaság virágzik a roma munkavállalóktól, akiket éhbérért 
dolgoztatnak, mert rá vannak szorulva arra, hogy jövedelmük 
legyen. Ezek az emberek nem tudják vállalni, hogy tizenötezer 
forintért benr üljenek az iskolapadban. Munkaként kell elis
merni a képzésben való részvételt, és meg kell teremteni azt a 
fajta finanszírozást, hogy a résztvevő a képzés idejére megkapja 
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a minimálbért. Ezen kívül rengeteg előnyét fel lehet sorolni a 
képzésnek (nem kell elutaznia, nem kell az utcán dolgoznia, 
vagy reggel 6-tól este 8 óráig kubikolnia az autópályán stb.), 
ami a résztvevőt motiválhatja. A hosszú távú perspektívát pe
dig akkor lehet megteremteni, ha a képzés egy térségfejlesztési 
politikához illeszkedik, vagyis tudni kell, hogy a térségben mi
lyen munkákra van lehetőség, mi lehet a fejlődés iránya, és ara 
képzünk. Vannak olyan próbálkozások, hogy ezt vagy azt kell 
tanulni (most targoncás, most asztalos, most meg kazánkovács 
leszel), és senkit nem érdekel, hogy a résztvevők utána hol 
tudnak elhelyezkedni. Tudni, kell, hogy hol mire van szükség. 
Helyben kell leülniük az embereknek, és közösen kidolgozniuk, 
mit fognak tenni annak érdekében, hogy a perifériára szorult, 
társadalmilag kirekesztett csoportok bekapcsolódjanak egy ta
nulást segítő, tanulást ösztönző-támogató rendszerbe. Fontos, 
hogy a problémát komplex módon kezeljük. A Magyarországi 
Cigányokért Közalapítvány például hosszú évek óta támogat 
mezőgazdasági kisvállalkozásokat, illetve kifejezetten megélhe
tési programokat, amelyek egy helyi szervezet vagy a kisebbségi 
önkormányzat koordinálásban működnek. A legjobb szándék
kal mondhatjuk azt, hogy megtanítlak benneteket, hogyan kell 
disznót tartani. De ahol jövedelemhiány van, ahol éhesek a 
gyerekek és enni kell adni nekik, ott nem fog tudni felnevel
kedni a disznó. Megnéztem a munkaerő-piaci képzéseket. Még 
a komoly mezőgazdasági múlttal rendelkező területeken - ahol 
roma közösségek aktívan dolgoznak évek óta - sem indult 
aranykalászos vagy ezüstkalászos gazda képzés (ami azt az elis
merést nyújtaná, hogy te ehhez értesz, ebben jó vagy), és nem 
kapcsolódott a képzésekhez egy vállalkozást segítő támogatás, 
amely a jövedelemhiánnyal küszködő társadalmi csoportok 
megkapaszkodását tudta volna segíteni: hogy önállúan, őster
melőként vehessen részt egy piaci folyamatban, és akár a saját 
közösségébe, akár a tágabb közösségbe be tudjon illeszkedni. 

Hegycsi Qábor: Nehéz egyetlen beszélgetésben a különféle 
csoportokról beszélni. Amit Tausz Katalin is elmondott, az 
használható, egészen kiváló. Ha megnézzük, hogy mit tudunk 
mondani, ami mind a három típusú képzésre igaz, akkor azt 
mondhatjuk, hogy a képzések akkor sikeresek, ha valós (mun
kaerő-piaci) igényekre épülnek, nem túlterheltek (nem szabad 
azt hinnünk, hogy a képzés mindent meg tud oldani) és legfő
képp kliensközpontúak, s ebbe az is beletartozik, hogy a részt
vevők érzelmi problémáival is foglalkoznak. A perifériával járó 
sérülések az egyént egész életében végigkísérik (Tausz Katiék 
szegény gyerekekről szóló kutatása például kimutatta, hogy a 
most éhes gyerek egész életében éhes lesz, mert mindig az az ér
zése, hogy soha nem tud jóllakni), ezért a képzésekben gondos
kodnunk kell arról, hogy terápiás beszélgetések során a résztve
vők feldolgozhassák ezeket az élményeket. 

A legideálisabb persze az lenne, ha el tudnánk érni, hogy az 
emberek ne sodródjanak a perifériára, vagyis piacképesek ma
radjanak: ne sújtsák őket előítéletek, ne legyenek betegek és 
még hosszan sorolhatnánk. 

Molnár Eva: Ha azt mondjuk, hogy a perifériára került ré
tegekkel kezdeni kell valamit, azt nem csak azért mondjuk, 
mert szép lelkek vagyunk, hanem azért is, mert ez gazdasági ér
dek: a képzésbe befektetett pénz hosszú távon meg fog térülni. 

Berki Judit: Ez a társadalom elöregedő, ráadásul tömegek 
kerültek ki a legális munkaerőpiacról. Ha az aktív korú mun
kavállalókat és a fiatalokat nem fogjuk tudni bekapcsolni a 
munka világába, integrálni a társadalomba, borzasztó nagy ba

jok lesznek, és 10-20 év múlva nem lesz, aki a nyugdíjamat fi
zetni tudja. Ezzel a kérdéssel szembesíteni kell az embereket, és 
ebben a médiának is nagy a felelőssége. Tudnunk kell persze, 
hogy a társadalmi közgondolkodás megváltoztatása nagyon szi
szifuszi, aprólékos munka. 

Mátyus Alít: En a társadalom egyénhez való viszonyára 
szeretnék rávilágítani, ami a mindenkori perifériára kerülés 
gyökerét mutatja meg. Amikor az első könyvemhez gyűjtöttem 
az anyagot, és egy munkásszálást tanulmányoztam, a szocializ
musban éltünk. Elhozták a fiatal lányokat vidékről, azzal, hogy 
szüksége van rájuk a textiliparnak. Amiből eljöttek, számukra 
érvényesebb, zártabb, védelmet nyúj tóbb, tehát egészségesebb 
környezet volt. Akkor arra ment ki a játék, hogy el lehessen 
mondani egy társadalmi rendszerről, hogy abban minden em
berre szükség van. A szociológusokat foglalkoztatta, hogy ezek 
az áldozatnak tekinthető fiatalok mit élnek át, miben károsod
nak, miben fejlődnek, de a kérdés nem volt társadalmi ügy. A 
probléma ma is ugyanez: vannak kérdések, amelyekkel külön
böző társadalmi, illetve foglalkozási csoportok foglalkoznak - ez 
lesz a munkájuk, ezzel keresik a pénzt - , s eredményeket érnek 
el. De szó sincs arról, hogy egy valós, akut társadalmi probléma 
társadalmi ügy lenne. Ma, úgy gondolom, ugyanígy a perifériára 
kerültek ügye sem társadalmi ügy. Abban az értelemben nem, 
hogy a perifériára kerültek ügyét tényleg meg akarná oldani a 
társadalom. Ugyanis elég kézen fekvő, hogy ha egy társadalmi 
csoport partra vetett halként a parton van, akkor két megoldás 
adódik: vagy el kell árasztani a száraz területet, vagy vissza kell 
juttatni a halakat a vízbe, más megoldás nincs. S a perifériára 
szorultak ügyében - a képnek megfelelően — sem az egyik, sem 
a másik variációra nem készül a társadalom. Érdemben foglal
kozni sem foglalkozik vele, s érdemben döntéseket sem hoz, 
amelyek a helyzet megváltozatására lennének jók. S ezért ma
nipulál. Tisztán és világosan az a társadalom beszél, amelyik 
kész a társadalmi problémákkal szembenézni. S ahogy nem volt 
ilyen a szocializmus, nem ilyen a kapitalizmus sem. Abban a fél 
állapotában pedig, amelyikben mi most élünk, még kevésbé. A 
szocializmusban a manipuláció jól kialakult, finom formái 
okán, a felszínen rend látszott, s mintha a társadalomban kije
lölődött volna az ember helye. Itt és most reflektorfényben 
vannak a problémák, a hontalanok a járdán fekszenek, s itt és 
most a kenyér és cirkuszból az utóbbit a kereskedelmi televíziók 
biztosítják. De azoknak, akiknek nincs fedél a fejük fölött, még 
ebből sem jut. Ha egy ember bizonyos törvények szerinti dol
gok elszenvedője, akkor áldozat. Egy áldozattal szemben pedig 
kevésbé engedi meg magának az ember, hogy a szagával legyen 
elfoglalva. Ma ő fekszik ott, holnap én. Ugyanolyan véletlene
ken múlik, mint az, hogy milliomos ki lett hirtelen. A jelensé
gek mögötti törvényszerűségek csak a végeredményeket szava
tolják. Itt, ott találhatja magát az ember valahol, ahol még 15 
éve nem hitte volna. Annyira fent és annyira lent. De mert 
most a lent a téma, hát ki lehet mondani, ez egy olyan társa
dalmi rendszer, amelyik azzal az emberrel bánik el a legkevésbé, 
amelyik folyton résen van. A résen levéshez pedig fizikai kon
díció és társadalomismeret kell. Ma még annak a polgárnak 
sincs kellő, aki szemrevételezi a lecsúszottakat. És hogy jutnak 
majd hozzá, akik már lecsúsztak. Akik meghatározzák a kondí-
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ciókat és állapotokat, nem érnek rá a perifériára szorultak valós 
problémáját észrevenni. Mintha fent senkinek nem lenne ez 
olyan nagyon érdeke. Vagy legalábbis van más, ami előbbre va
ló. 

Berki Judit. Nem vagyunk szolidárisak a társadalmilag ki
rekesztett csoportokkal, és ez egy nagyon fontos kérdés. Pozi
tívnak tartom, hogy az utóbbi években egyre nyíltabban beszé
lünk erről a problémáról. Elindult egy másfajta gondolkodás, és 
ma már nem azt sulykoljuk az emberekbe, hogy hibás vagy, 
mert szegény vagy, mert nem dolgozol, de a társadalmi közgon
dolkodáson van még mit változtatni. 

Ma az a gyakorlat, hogy tudjuk az emberek helyett, hogy 
mihez van kedvük, miben tehetségesek, és hogy mi milyen 
életmódot képzelünk el nekik, és ezt szörnyűnek tartom. Be
szélgettem valakivel arról, hogy jövőre elkezdjük a telepfelszá
molást és rehabilitációs programot. Komplex módon kívánjuk 
megvalósítani az oktatást, képzést, foglalkoztatást, az egészség
ügyi szolgáltatáshoz való hozzáférést, mert ha csak egy is hiány
zik, akkor a program nem fog sikerülni. Azr mondra az illető, 
hogy azon a pénzen, ami erre a komplex programra kellene, 
azon most kutassunk. Mint kiderült, soha nem járt még ilyen 
telepen. Kíváncsi vagyok, akkor is ezt javasolná-e, ha eltöltött 
volna ott egy hetet. Mintha valami misztikum lenne ez a do
log, mintha nem is létezne ez a magyar társadalomban, mint
hogyha nem is akarnánk erről tudni. Pontosan ilyen a fogyaté
kos ügy is, azt is jól eldugtuk, meg az idősek otthona, ahol pl. 
elfekvő van - oda nem is igen szeretünk bemenni, mintha az 
írem is az élet része lenne, hogy valaki esetleg gondozást igé
nyel. 

Nézzük meg a marginalizálódott, hátrányos helyzetbe került 
csoporrok mögé épített intézményi rendszert, és vegyük az idő
sek problémájár, hogy egy kicsit kiszakadhassunk a roma ügy
ből. Azt látjuk, hogy a szociális alapellátó rendszer működik, de 
egyáltalán nem épít arra, hogy az idős ember önkéntes munká
ban mennyi mindent tudna tenni a helyi közösségben: odafor
dulni a fiatalok felé, vagy a nálánál idősebb, egy kicsit betegebb 
emberek felé - hiszen a hasznosság érzésénél nincsen fontosabb 
dolog. (A szociális ellátórendszerbe ma annyi fér bele, hogy az 
idős embernek odadobjuk a kaját, aztán másnap, ha megyek az 
ételhordóért, majd kiderül, hogy megette-e vagy nem.) 

Elértéktelenedik számunkra a gyermek, elértéktelenednek 
az idősebbek, elértéktelenednek azok a csoportok, akik az utcán 
vannak, és elértéktelenednek a romák. Valahogy úgy állunk 
hozzá ehhez a kérdéshez, hogy mi még egészségesek vagyunk, 
munkánk van, okosak vagyunk, fogyasztunk, mert hiszen ez egy 
fogyasztói társadalom. Minden rendben van körülöttünk, és aki 
ezt a versenyt nem tudja tartani, az menjen el valahová. 

Gyeries Zsuzsa: Arra a nagyon bölcs belátásra jutottunk, 
hogy a perifériára szorult társadalmi csoportok felzárkóztatásá
hoz, életminőségük javításához nem elég csak ezekkel a csopor
tokkal foglalkozni - az egész társadalmat tanítani kell ahhoz, 
hogy a perifériára szorult csoportok integrálódni tudjanak. 

Hegyesi Gábor: Nem mindegy, hogy a hajléktalanokkal 
foglalkozó szociálpolitika miről szól. „Csak" a túlélésről (hogy a 
hajléktalan ne haljon éhen és ne fagyjon meg - ez is fontos), 
vagy a mobilitást is elősegíti. Ha a szociálpolitika nem jó, akkor 
hiába tanítjuk a hajléktalant. Másrészről ha nem tanítják meg 
rendesen olvasni és számolni, akkor nem tud értelmezni egy 
gyógyszer receptet, nem tuja megtanulni még a krumpliföld ka
pálását sem, mert nem tudja elolvasni, miben különbözik egyik 

bogár a másiktól - a minimális funkciókat nem tudja. Egymás
ra épül minden, és ha a rendszeren belül nem társadalompoliti
ka céllal működnek, akkor meg van nehezítve a legjobb oktatás 
is. Mert ahogy az egészségügy átveszi a társadalmi funkciókat, 
az oktatásnak is át kell venni mindenféle más funkciót. Néha 
bírja, merr vannak nagyszerű tanárok, nagyszerű kollégák, de 
sokszor nem tud egyszerre egészségügy lenni, foglalkoztatási és 
lakás osztály. 

A'lolnór Eva: En egy kicsit más nézőpontból közelíteném 
meg a problémát, mely így inkább az emberi méltóságról, mint 
az oktatásról szól. Nyáron voltam Bécsben a Caritas hajlékta
lanszállásán - inkább nevezném szállodának - , fantasztikus él
mény volt. 60 ember lakik a szállón 21 négyzetméteres, tehát 
tenyérnyi garzonokban, olyan körülmények között, hogy min
den van, ami az emberi élethez szükséges. Belépsz a hajlékta
lanszállás kapuján, és nem az a penetráns hypo meg domesztosz 
szag üti meg az orrodat, amitől majdnem elájulsz, hanem 
ugyanolyan tisztaság illat, mint egy rózsadombi házban. Az épü
let kétszintes, a két szint között van egy rács, ami színesre van 
festve, és csak azért rakrák oda, mert nagyon sok embernek van 
alkoholproblémája. Akik ide bekerülnek, azok fizetnek az ellá
tásért. A nyugdíjasok a nyugdíj egy megadott százalékát, akinek 
nincs jövedelme, az kap valamiféle szociális járadékot, amiből 
az ellátást fizetni tudja, ily módon nincs különbség a hajlékta
lanszállón lakó emberek közörr. Mindenki rúdja, hogy az itt 
élőknek milyen múltjuk van, milyen képzést kaptak, mégsem 
egy asztal körül ülő tudós társaság, hanem ők hatvanan - köz
tük mozgássérültek és másfajta fogyatékkal élő emberek - dön-
rik el, hogy mit akarnak tanulni, milyen szabadidős vagy sport
tevékenységre van igényük, vagy milyen közösségi terer akar
nak kialakítani maguknak. A tudós társaságnak pedig az a fel
adata, hogy ehhez az akaráshoz hozzárakják azt az oktatási mód
szertani bázist, amivel lehet mit kezdeni. Mert hiába a parádés 
oktatási rendszer, hiába a kiművelt emberfők sokasága (régen is 
ennyien voltak, csak máshová kerültek a hangsúlyok, úgyhogy 
felesleges kongatni a vészharangot), meg kell tanulnunk, hogy 
másfajta módszerrel kell közelíteni egy cigánytelepen élő roma 
családhoz, másfajta oktatási módszerrel kell közelíteni egy haj
léktalanhoz, akinek a létalapja a probléma, és másfajta módon 
kell közelíteni azokhoz, akik kiestek a munkaerőpiacról, és hiá
ba próbálnak kapaszkodni, mindig leverik a kezüket a kapasz
kodóról. Az emberek meg tudják mondani, hogy mire van 
szükségük, csak meg kell tőlük kérdezni. Nem nekünk kell kita
lálni, hogy az embereknek mi a jó - ők megmondják, mi kell 
nekik. Nekünk pedig van egy szakmánk, amelyhez értünk, és az 
a feladatunk, hogy a képzés rendszerét az érintettekkel együtt 
kidolgozzuk. 

Hegyesi Gábor: Biztosan nem tudunk olyat kitalálni, hogy 
„a képzés". A képlet elméletileg persze nagyon egyszerű: van az 
igénylő, és van a szolgáltatást nyújtó. A szolgáltatást nyújtó 
azonban sajnos nem mindig igényes. Van egy oktatói csoport, 
amelyik tanít itt is, ott is, amott is - mindenfélében lehet ka
szálni, felsőoktatásban, középszinten - , csak épp a lényeg nem 
valósul meg. Javítani kell a képzések infrastruktúráját, morál
ját, egyfajta kontrollt, egyfajta akkreditációs rendszert, egyfajta 
nyilvánosságot kell teremteni, hogy a rossz minőségű, nem kli
ensorientált, nem szükségletre válaszoló képzések lehetőleg be 
se tudjanak indulni, vagy ne rúdjának újra és újra megvalósul
ni. Ismerek sajnos a civil szektorban olyan szociális munkást, 
aki a 4., 5., 6. OKJ-s tanfolyam után sem tud elhelyezkedni (ez 
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már túlképzési probléma), mert a képző cég nem figyeli a bevá
lási kritériumokat, és évek óta ugyanazt oktatja. 

Qyenes Zsuzsa: Azt hiszem, eljött az ideje annak, hogy 
megnézzük, milyen képzések vannak jelenleg, amelyek a perifé
riára szorultak tanulási lehetőségeit segítik. 

Bódi Zsuzsa: Elhangzott egy fontos dolog: Magyarországon 
a hajléktalanokat is homogén közegként kezelik és a cigányo
kat is - megmondják, hogy mi a jó nekik. Ezért nem működik a 
hajléktalan ügy, és ezért nem működik a cigány ügy sem. Tör
tént viszont egy nagy előrelépés az utóbbi 5-6 évben: kialakult 
a cigány közösségi házak rendszere, s ott már tudják, hogy mit 
akarnak ezek a közösségek. A cigány közösségi házak differen
ciált programjai mutatják, milyen differenciált a cigányság. A 
Népfőiskolai Társaság szervez tanfolyamokat a funkcionális 
analfabétáknak Borsodban, Szabolcsban (ezek jól beváltak és 
van irántuk érdeklődés az országban), a közösségi házak szerve
zik az alapfokú képzést, de gond van a finanszírozással. (Azt 
mondják, hogy az alapfokú képzést a munkaügyi központnak 
össze kell kötnie valamilyen OKJ-s tanfolyammal.) Itt van a 
digitális oktatás, amit szintén a cigány közösségi házak szervez
nek Borsodban. Aztán ott van az ösztöndíjrendszer - most már 
nagyon sokan tanulnak a felsőoktatási rendszerben. Látszik te
hát, hogy nem egy homogén közegről van szó: vannak olyan 
térségei az országnak, amelyre az analfabétizmus a jellemző és 
olyan térségei, ahol képzett munkaerő van. Besenyőtelken és 
más településeken ott maradtak - sírnivaló, én régóta foglalko
zom cigány üggyel - azok az emeletes, központi fűtéses házak, 
amelyeket az együtt dolgozó brigádok egymást segítve fölépítet
tek, amikor följöttek Pestre dolgozni - most a képzett szakem
berek ott vannak munka nélkül, átképzésre lenne szükség. Azt 
is problémának látom, hogy nem nagyon szerveznek ingyenes 
képzéseket olyan szakmák tanulására (védőnő, családgondozó, 
iskolai asszisztens), amelyekre vidéken szükség lenne. Az ország 
egyharmadában nincsen megoldva az alapfokú ellátási hálózat 
szakemberellátása, az idősek gondozása stb. Ha ebben előrelép
nénk, a cigányok közül is sokan tanulhatnának, s szerezhetné
nek olyan szakmát, amely a folyamatos helyi megélhetést bizto
sítja. 

Berki Judit: Nagyon fontos, amit mondtál, Zsuzsa, csak azt 
kell tudnotok, hogy a roma közösségi házak tulajdonképpen 
azért jöttek létre, mert hiába kiabáltak a helyben lévő roma kö
zösségek, senki nem hallgatta meg őket, senki nem figyelt oda a 
problémáik kezelésére. Egy-egy nagyobb településen ott van
nak a közművelődési intézmények, de nem tudtak reagálni 
azokra a problémákra, amelyeket a roma közösség - teljesen jo
gosan - megfogalmazott, és azokra az igényekre, amelyeket ar
tikulált. Magunk tanultuk meg, hogy mit kell csinálni, és köz
ben létrehoztunk egy közművelődési intézményhálózaton belüli 
vagy kívüli, párhuzamos intézményhálózatot, ami kiválóan 
funkcionál. (Ráadásul most 28 millió forintot lehetett nyerni 
az Oktatási Minisztérium Phare programján, amivel megerősít
jük a szegregált közösségi házak intézményrendszerét.) Nem azt 
kell nézni, hogy cigány családsegítő jön létre, roma közösségi 
ház jön létre, mert ez a fejlődésnek csak egy bizonyos ideig tar
tó szakasza, utána az integrációnak kell megkezdeídnie - nem 
ülnénk itt e körül az asztal körül, ha ebben nem hinnénk. (Eb
ben a pillanatban mindenki örül annak, hogy a romák majd 
idehozzák a pénzt: az önkormányzat odaadja a pecsétet, bizto
sítja az ötszázezer forintot - „hú, de jó, hozunk helyette tízmil
liót!".) Amikor pedig an'ól beszélünk, hogy semmitmondó kép

zettségeket tanítunk meg az embereknek, akkor a távmunkahe
lyek jó ellenpéldák. A perifériára került réteg dolga ma nem 
csak az értelmiség feladata, mert ennek a súlyát nem lehet ránk 
pakolni és azt mondani, ha integrálódtak, jó, ha nem 
integrálódtak, úgy is jó. 

Hegyesi Qábor: Hoztam egy hosszú listát, amelyen a civil 
szférában megjelent képzési formák szerepelnek - zseniálisak a 
programok: a foglalkoztatásban, a női programokban, az „újra 
kezdem" programokban... Az egyetem mellett a Nonprofit 
Humán Szolgáltatók Országos Szövetségében dolgozom. Épp a 
mai elnökségi ülésre hozták a kollégáim a tagozati munkákat -
fantasztikus, ötletes dolgokat csinálnak: lakossági szolgáltató 
központokat szerveznek és rengeteg, helyi szükségletet kielégítő 
tanfolyamot (vállalkozói tanfolyam, varrótanfolyamokat, gon
dozási tanfolyam) indítanak. Talán nem kell magyaráznom, 
mennyire humanizáló hatású azok számára, akik szegregáltan 
élik az életüket, elfelejtve, beskatulyázva, abban a hitben, hogy 
én senkit nem érdeklek az, hogy jön egy társaság, aki azt mond
ja, de jó, hogy vagy, neked problémád van, nekem programom. 
Ezzel mindenki jól jár, a helyi közösségekben és az országban 
pedig pezseg az élet. Mert a szétesés, a hajléktalan kilátástalan
ság, a 100%-os munkanélküli falvak nyomora mellett Rákóczi-
falvától Veszprémig, kistelepülésen, nagytelepülésen pezseg az 
élet. Érdemes lenne - és ez talán a művelődési intézetet is ér
dekli -egy gyűjtést, egy képzési módszertani kisfüzetet kezde
ményezni, amelyben például szerepelhetne, hogy hol tart, mint 
tart Bálint György problémája, hogy milyen képzések voltak. 
Rengeteg képzési ötlet volt már, amely azért halt el, mert má
sodik menetben nem volt már rá - pályázati - pénz. (Itt van 
például a Gandhi iskola problémája.) Össze kellene gyűjteni 
ezeket a képzéseket, hogy a fény meg az árnyék egy kicsit köze
lebb kerüljön egymáshoz, hogy ne kelljen mindent mindig újra 
kitalálni, hiszen rengeteg szellemi energia van ezekben az ötle
tekben. Sokan demokratikus gondolkodásúak, és odaadják in
gyen az ötletet, vigyék és csinálják máshol is. 

Qyenes Zsuzsa: Örülök, hogy ilyen pozitív kicsengést ka
pott ez a beszélgetés. Nagyon nagy dolgokról beszéltünk, ame
lyekhez mi talán kicsik vagyunk: a szektorok együttműködése, a 
társadalmi szolidaritás, az egyénre épülő, a helyi közösségből ki
induló szemléletmód és képzések. Talán ez a „jó képzések pél
datára" - amire már vannak kezdeményezések és próbálkozá
sok - lehetne egy kézzelfogható eredménye és hozadéka ennek 
a mai beszélgetésnek. 

A felnőttképzésben az egymástól való tanulás a leghatéko
nyabb tanulási forma. Remélem, hogy az elmúlt órákban egy
mástól is sokat tanultunk, s ez a további munkánkhoz is újabb 
inspirációkat ad. 
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M A G Y A R KULTÚRA NAPJA - ZALAEGERSZEGI MEGÚJULT INTÉZMÉNY 
„Emlékezerét l\a elejti, 
Arcát ha sötétbe rejti, 
Szavát, dalait ha felejti; 
Por, hó, üres árny a nép." 

(Kereszrury Dezső) 

A kultúra, a művelődés és művészet mindennapos gondjai, 
bizonyára jogos panaszai között az idei Magyar Kultúra Nap
ján a zalai megyeszékhely, Zalaegerszeg közönsége számára 
mondhatni igazi örömünnep alkalmával ígéretes maradandó 
alkotások születtek. ívlegtartotta bemutatkozó előadását, útra 
indult a Zalaegerszegi Bábszínház, s megújult a nyugati város
rész közel negyedszázados művelődési háza, a Gönczi Ferenc 
ÁMK. 2002-ben központi pályázati és helyi önkormányzati tá
mogatással fogtak hozzá az Általános Művelődési Központ át
építéséhez, a mintegy 440 millió forintos beruházáshoz. A 1950 
négyzetméter beépített alapterülettel megnövelt, elnevezésé
ben is megújult intézményt aztán január 22-én gazdag, igazán 
nívós magas színvonalú kulturális művészeti program kíséreté
ben ünnepélyesen adták át a nagyközönségnek. 

A újra avatásán dr. Gyimesi Endre polgármester szólt az im
pozáns előteret zsúfolásig megtöltő közönséghez, kiemelve a 
kultúra fellegvárának szánt intézményben dolgozók munkájá
nak jelentőségét és átadta az intézmény kulcsát az intézmény 
igazgatójának Gűramvölgvi Györgynek. Aki házavató beszédé
ben bevezetőjében mondta: 

„ Tizen három hónappal ezelőtt az alapkő letételeiéi mindannyi
an izgatottan gondoltunk a következő időszakra. A terveket ismer
tük, elképzeltük gondolatban az új épületet, láttuk magunk előtt 
míúiödni azt, mégis bizonytalan félmondatokkal arra is utaltunk, 
vajon hogyan lesz az átépítés alatt, milyen feladatok, kiltívások vár
nak ránk utána. 

Nos elmondliatom Önöknek, az átépítést három költözéssel át
vészeltük, a kollégákkal együtt ellátttdi városi feladatainkat. Itt kö
szönöm meg mindenki türelmét és odafigyelését ebben az 
átmenetiségben. 

Zalaegerszeg a mai napon, a Magyar Kultúra Napján nem csak 
ennek az új háznak örülhet, a délelőtt folyamán megkezdte műl<ödé-
sét a Városi-Megyei Bábszínlráz, elindult az elő-évadja. Nekem első 
élményként az jut eszembe a Gönczi Ferenc AMK épületéről, hogy 
középiskolás koromban ide igyekeztem egy másik elő-évad, a Zala
egerszegi Állandó Színház Ruszt József- Merő Béla Színházának 
előadására. Ma, amikor újra gondoljuk városunk; megyeszékhe
lyünk kulturális arculatát, meglepő párhuzamokat találhatunk a 80-
as évek elejével. 

Akkoriban nyert új funkciót a Zsinagóga, megépült a színház, 
Landorhegyen pedig a V M K a Városi Könyvtárral együtt. Van-e 
közös a két időszak gondolkozása között? A 80-as évek elejének vá
rosfejlesztésével Zalaegerszeg helyet kért és kapott Magyarország 
korszerű szolgáltató centrumai között. 

Aztán a 80-as évek végétől a 90-es évek első éveiben csak kap
kodtuk a fejünket. Hivatalok kerültek el városunkból, nagy múlni 
gyárak zártak be, a Itatárőrségaz épülettel együtt tűnt el, a mai ti
zenéveseknek már nem mond semmit a Petőfi Laktanya neve. Eb
ben a helyzetben Ixatározta el Zalaegerszeg Közgyűlése, vá?'osvezeré-
se, a kulturális élet résztvevői, hogy új lehetőségeket keresnek Zala

egerszegnek, hogy ne csak két főút kereszteződése legyen a város. A 
munkahelyek stabilizálása - ipari park kialakítása - mellett tudatos 
fejlesztés indult a felsőoktatás területén. Idegenforgalmi attrakció
kéit vízi-vidámpark és Termálfürdő épült. 

Ma már Zalaegerszeg középvárosi státusza, ha úgy tetszik, regi
onális szerepvállalása a tét. Ezt igazolják a kulturális beruházások 
is. Az új állandó kiállítás, megszépült kiállítótér a Göcseji Múzeum
ban, a felújított Hevesi Sándor Színiráz, Magyarország egyik legtá
gasabb TV 7 Stúdiója a Kossuth úton, a számtalan köztéri műalko
tás, a Pannon Tükör c. lap országos rangúvá emelése, minden év
ben több tudományos mű a Levéltár gondozásában, hivatásos Nyári 
Színház és BábszínMz városi-megyei feladatokkal, Nemzetközi 
Művésztelep. És a mai nap a Gönczi-

A VMK, ahogy ma is sokan nevezik, változó, de bővülő felada
tokkal élte meghuszonkét évét. Városi Művelődési Központkélt el
indította a TV-t, a színházat, a város nagyegyütteseit, befogadta a 
néptánc-modemtánc, és társastáncképzést - ma már, több mint 
ezer gyermekkel. 

Az 1998-ban névadónak választott Gönczi Ferenc egyben in
tézményi programbővítést is jelentett, a hagyományőrzés kiszélesíté
sét - köszönhetően a Kézművesek Házának, a Zalai Táncegyüttes
nek, a városi fesztiváloknak, a reprint kiadványok megjelentetésé
nek. A mai nap éppen száz nappal van Uniós csatlakozásunk előtt. 
A Gönczi Ferenc Altalános Miívelóaesi Központ mellett a Közép
európai Kulturális Intézet megnevezés egyfajta válasz kíván lenni er
re az új kihívásra." 

Az alkalomra megjelentetett, már a megnyitó közönségének 
kezébe adott elegáns kivitelű, részletes és tartalmas példaértékű 
információs füzetecskéből megtudhatjuk, hogy az intézmény 
1981-ben kezdte meg működését. A nyolcvanas évek Magyar
országának egyik legkorszerűbb kulrurális központja volt. Váro
st, lakótelepi és városkörnyéki feladatokat látott el, valamint a 
város nagy öntevékeny együtteseinek adott otthont. Feladatai 
közé tartozott az Egervári Várszínház működtetése is, amelynek 
1984-ig volt gazdája. Az 1982-ben szerveződött Zalaegerszegi 
Hevesi Sándor Színház itt kezdte meg tevékenységét. 1983-tól 
két újabb létesítménnyel gazdagodott a központ: a Városi Hang
verseny- és Kiáll íróteremmel valamint a Gébárti Kézművesek 
házával. 1985-1990 között a Városi Televízió is itt működött. 
Itt volt a székhelye az Egerszeg Hetilapot megjelentető Eger
szeg Kiadó Kft-nek is. 1990-től az Alsóerdei Ifjúsági és Szabad
idő Központot is az intézmény üzemelteti. 1992-től gazdája az 
Erdei Színháznak. Mindezekkel párhuzamosan elmélyült szak
mai munka jellemzi a központot. 1998-tól általános művelődési 
központként működik, a meglévő tevékenységek mellé Művé
szeti Iskola is szerveződik. 1999-től 2003-ig a bel- és külföldi 
turisták tájékoztatására létrehozott Turinform Iroda is az in
tézmény keretei között dolgozott. 

Gönczi Ferenc Általános Muveiődest Központ és Közép-Euró
pai Kulturális intézet sajátos konglomerátum: 
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Egyrészt magába foglalja a hagyományos értelemben vett 
közművelődési-népművelési tevékenységet, amelynek keretén 
belül biztosítja a város polgárai számára a közösségi együttlét
hez, a művelődéshez, a szórakozáshoz, a hagyományápoláshoz, a 
felnőttképzéshez, az egyes kulturális és szociális hátrányok le
küzdéséhez szükséges feltételeket; sajátos tehetséggondozási te
vékenységként iskolarendszerű művészeti alapképzést működ
tet. 

Másrészt működési feltételeket biztosít a szakmailag és gaz
daságilag önállóan működő olyan különféle szervezeteknek, 
amelyek az épületben tevékenykednek, vagy együttműködik a 
közös cél és elgondolás megvalósítása érdekében a hasonló te
rületen munkálkodó más intézményekkel. Ezek a szervezetek 
önállóak, tevékenységüket és pénzügyi működésüket tekintve, 
viszont szakmailag egységes arculatot mutatnak. 

Bizonyára jelképes üzenete is lehet annak, hogy az ünnepi 
alaklommal, a Magyar Kultúra Napján megtarthatta első be
mutatkozó előadását a Zalaegerszegi Bábszinlráz- Csipkerózsika -
mesejáték bábokkal - előadás „szakértő" lelkes ifjú közönsége 
előtt Menczer János, az Állami Bábszínház igazgatója mondott 
ünnepi köszöntőt. A Színház- és Filmművészeti Főiskola és a 
Zalaegerszeg Bábszínház közös bemutatóját Menczer János taní
totta be. Nyakasné Túri Klára többévtizedes úttörő fáradozása a 
bábművészet népszerűsítéséért az amatőr bábozás óvodai, isko
lai „meghonosításáért," immár többszöri sikertelen kezdemé
nyezés után Zalaegerszeg Város és a Zala Megyei Közgyűlés tá
mogatásával megvalósulhatott. 

A premiert az előévadban aztán a Maskarás Céh két ven
dégjátéka, a Vitéz László tradicionális bábjáték és a Szegény ör
dög- harangjáték bábokkal, valamint a MárkiiszfnMz vendég
játéka Bajusz Laci és az Égigérőfa bábjáték előadások követik. 
A működtető Bábszínházat Fenntartó Társulási Tanács úgy 
tervezi, hogy a központi bemutatók mellett az előadásokkal 
nemcsak a város, hanem a megye óvodáiba és iskoláiba elviszik 
az előadásokat. 

Az intézmény átépítése következtében igen kedvezően ala
kultak a képzőművészeti kiállítások (és egyéb bemutatók) meg
rendezésének feltételei. Ezt mindjárt két rangos vemisszás szer
vezésével igyekeztek meghálálni a lelkes munkatársak. A több
szörösére növelt kamara kiállítási teremben „Arányok és irányok" 
címmel az Ady Endre Művészeti Gimnázium Vizuális tagozatá
nak művésztanárai (Farlias Ferenc, Fischer György szobrászok, 
Frimmel Gyula grafikus és az USÁ-ba áttelepült Gábriel József 
festőművész) munkáiból - a többfunkciós előtérben pedig a Za
laegerszegi Nemzetközi Művésztelep, a GébART „Képtárát 1." 
c. tárlatát a művésztelep első vezetője Szemadám György festő
művész nyitotta meg. 

A kiállítás megnyitók után az emeleti szárnyon immár tága
sabb otthonában berendezett József Attila Városi Könyvtárban a 
délnyugati régió - benne a Muravidék alkotóit is befogadó -
idén nyolcadik évfolyamába lépő, Péntek Imre József Attila dí
jas költő főszerkesztésével újjáalakult Pannon Tükör bemutatója 
követte a Hevesi Sándor Színház művészeinek közreműködésé
vel. Majd felavatták Hadnagy Györgynek az íróról készített ülé) 
szobrát, amelyet az elmúlt évben megszüntetett szomszédos is
kolából helyeztek ide. 

Majd a színházterembe várták a közönséget. A zsúfolásig 
megtelt nézőtér lelkes tapssal jutalmazta Forgáclr András drámá
ját a Veszprémi Petőfi Színház és a Zalai Nyári Színházak Kht. 

bemutatóját Merő Béla rendezésében. A Tercett (A Szép, a Jő 
és a Gonosz) Móricz Zsigmond és Simonyi Mária szerelemi le
velezésének viharos epizódjait idézte meg. 

Az este erdélyi táncházzal zárult. Az intézmény hagyomá
nyosan jó, testvéri kapcsolatot épített ki és ápol a Gymes vi
dékkel. A meghívott „Gymesi HagyományőrzóV és a „Tücsök" 
zenekar gyermek-ifjú táncosai, zenészei a nap folyamán több
ször, több helyszínen, szinte folyamatosan, fáradhatatlanul bi
zonyították elhivatott tehetségüket, autentikus sugárzó hagyo
mányszeretetüket. 

A jeles nap rendezvényei közül ide kívánkozik a város szü
lötte, Keresztury Dezső"akadémikus költő a város díszpolgára 
emlékére az alma mater, a Zrínyi Miklós Gimnázium és a 
Keresztury Dezső Alapítvány Kuratóriuma által hagyományosan 
meghirdetett versmondó-verseny regionális döntőjének meg
rendezése a gimnázium könyvtárában. 

Az „Egy fazekasdinasztia remekei" - a 60-as években a Vas 
megyei gelencsérvidék központjából, Magyarszombatfáról Za
lába áttelepült Czúgh-család: a néhai Czúgjt János a Népművé
szet Mestere Népi Iparművész és testvére Czúgh Dezső a Nép
művészet Mestere Népi Iparművész és fiatalon 2002-ben el
hunyt fia, Czúglt Miklós Népi iparművész poszthumusz emlékki
állítás tervezett megrendezésére technikai okok miatt azonban 
csak február elején kerülhet sor. 

Másnap, január 23.-án pedig a tudomány avatott szakembe
rei és érdeklődő hívei számára kínálkozott izgalmas esemény. A 
Gönczi Ferenc Általános Művelődési Központ és Közép-Euró
pai Kulturális Intézet - megújult névválasztásához is híven -
„A nyelvi-materiális identitás megőrzése és gazdagítása - a sokszínű 
emikai érintkezés a régiók Európájában" időszerű kérdéskör meg
vitatására rendezett szimpóziumot a kérdés hazai szakértői és 
Zalaegerszeg külföldi testvérvárosainak és kulturális kapcsolatai 
küldötteinek (Lendva, Zágráb, Krosno, Herszon, Klagenfurt, 
Graz, Maribor,) meghívásával. A tanácskozás résztvevőit kö
szöntötte a városba érkező japán nagykövet is. 

A bevezető előadást Pomogáts Béla irodalomtörténész tar
totta. A felkért hozzászólók: Kiss Gy. Csaba irodalomtörténész 
(Budapest-Zágráb), Szíjártó István irodalomtörténész (Budapest-
Keszthely), Mann Jolán irodalomtörténész, műfordító (Buda
pest-Zágráb), Szakolczay LMJOS irodalomtörténész (Budapest), L. 
Simon László költő, irodalomtörténész, szerkesztő és Göncz 
László író, történész (Alsólendva, Szlovénia). 

A szimpózium zárásaként bemutatták Pomogáts Béla „Tü
kör és minta" - Irodalmi stratégiák az ezredfordulón) (Előadások 
és tanulmányok) c. kötetét. 

A tanácskozás gondolatgazdag anyagát rövidesen kiadvány
ban is megjelentetik. 
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T O R O K J Ó Z S E F 

A MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI TANÁCSADÓ MUNKA 
Fonnák és módszerek, tanulságok és következtetések 

Bevezetés 
Több mint két év telt el azóta, hogy a megyei művelődési 

központok - a szakmai köznyelv szerint: mmk-k - képviselői 
2001. októberében összejöttek Győrben, tanácskozni az intéz
ménytípus funkciójáról és szerepéről. Ott és akkor volr módom 
először kifejteni erről szóló réziseimet, melynek az volt a kivál
tója, hogy addigi tapasztalataim szerint alig foglalkozunk a 
fenntartók és az intézmények közművelődési-igazgatási tevékenysé
gével, annak szakmai és törvényességi minőségével, a finanszírozás
hoz szükséges fonáskeresés, ezen belül a pályázati munka segítésé
vel. 

E hipotézis alapján fogalmaztam akkor az alábbiak szerinr (a 
pontos fogalmazás miatt bátorkodom idézni előadásom írásos 
változatából1 az idevágó két pontot, amely persze csak egy része 
volt a javasolt mmk-funkciónak): 

„ i . A közművelődési szervezeteknél nem elég a szokásos infor
mációközvetítés. Fontos lenne (mert alig jelenik mega gyakorlat
ban) a szervezetek fejlesztése, tevékenységelemzések, modellezések, 
ezek közreadása, az intézmény szervezeti-személyi feltételeinek, jo
gi, pénzügyi hátterének vizsgálása, elemzése... 

2. Rendkívül hangsúlyosnak kellene lenni (mert most alig jelenik 
meg) az önkormányzatokkal való l<apcsolattartásnak. Ennek jellem
zőjekért egyfajta kvázi-szakfelügyeletre gondolok. Azért fontos, 
mert az önkormányzat a „tető" a tevékenység és a szervezetek felett, 
shaa tető lyukas, be- és „elázik" minden. Rendszeres kapcsolatban 
kellene lenni velük, s figyelni („ellenőrizni") a köznrűvelődési igaz
gatás szakszerűségét és jogszerííségét. Pl. elemezni a normatíva fel
használását, a szervezeti és személyi feltételeket, jogszabálygyűjte
mények, pályázati tájékoztatás..." 

Véleményem ott és azóta szinte teljesen visszhangtalan ma
radt. Pontosan jelzi ezt az a tény, hogy az MMHIR Fórum
menüjében nyitott topicot2 két hozzászóló gazdagította csak. 
Engedtessék meg, hogy idézzem egyikük néhány mondatát: 
„ . . .egy korszerű, stratégiailag átgondolt szolgáltató intézet képét vá
zoltad elénk. ...ez a szakmai innováció lenne fontos ahhoz, hogy a 
népművelés megmaradjon s a korszerű követeimélyeknek megfelel
jen . Igen, ez a válasz a mai kihívásokra..." Hozzászólását sem 
nem erösítették, sem nem cáfolták: a szakma - s legfőképp ma
ga az mmk-s világ - tüntetően néma maradt. Ám itt és most 
nem erről akarok szólni - legyen ez a némák feleltíssége. Ez az 
eredmény különben is várható volt, hiszen az elmúlt évtizedek 
alatt sok helyen megerősödött és konzerválódott a hagyomá
nyos módszertani és kultúraelosztó magatartás', illerve nem ér
zékelhető a Győrben megfogalmazott funkcióbóvtiíés az mmk-s 
tevékenységben: nem tapasztalható a közművelődés-igazgatásra, 
szervezetfejlesztésre, elemzésekre is odafigyelő munka. 

Irányok és arányok címmel olvasható a www.mmhir.hu honlap 
Szakmai anyagok menüjében. 

2 Vélemények a megyei közművelődési feladatokat és szolgáltatáso
kat ellátók győri országos tanácskozásáról 

5 Ld. Török József: A megyei művelődési központok funkcitnról és 
feladatairól. In: B. Gelencsér Katalin és Pethő László /szerk./: Közmű
velődés és felnőttnevelés. Írások Maróti Andor 75. születésnapjára. 
Élethosszig Tartó Művelődéséért Alapítvány, Budapest, 2002 

Ez az írás arról akar beszámolni - mintegy bizonyírva az ak
kori állítás helyességét - , hogy Csongníd megyében mit tud
tunk ebből megvalósítani. Intézményünkben már a kezdetkor 
szükségszerűen merülr fel ez a tevékenység, hiszen a mintegy 
hét évnyi megyei hiátus után 1999. július 1-től létrehozorr 
Csongrád Megyei Közművelődési Tanácsadó Központ három fővel 
kezdte a munkár, s csak a következő évben gyarapodott még 
egy szakmai létszámmal a szervezet. (Az csak örömteli ráadás, 
hogy a fenntartó múlt év novemberétől félállású adminisztrá
tort is engedélyezett.) Világos volt számunkra, hogy a megvál
tozott társadalmi közegben ezzel a létszámmal valóban csak a 
nevünkben is szereplő tanácsadó munkára lehet kapacitás. Ez a 
szükség termelte ki azt az kényszert, amely mára erénnyé vált, 
hogy elinduljunk egy új úton, miközben erőnkhöz mérten vé
gezzük a hagyományos szakági módszertani segítő munkát is. 

A felvállalt munka célját és feladatait pontosan tükrözi a 
fenri két pont tarraima. Az eltelt évek alatt ennek a célrend
szernek kívántunk megfelelni. 

A tanácsadó munka formái és módszerei 
Már az első — 2000. évi - munkatervünkben Önkormányzati 

szaktanácsadás, szervezetfejlesztés fejezetcím alatt fogalmaztuk 
meg erre irányuló feladatainkat: 

„A munka célja, hogy a települési önkormányzatokat, művelő
dési intézményeket és civil szervezeteket ellássuk mindazon informá
cióval, amely a közművelődési igazgatás szakszerűsége és a feladatok 
ellátása miatt szükséges: 

- a kulturális törvényből adódó törvényi feladatok é'telmezése, 
feldolgozása; 

- a helyi közművelődési rendektek megalkotásához segítségnyúj
tás; 

- az intézméryapusok alapításának és mitködtetésének szem
pontjai; 

- közalkalmazotti tön>ényből adódó kérdések (képesítési, pályá
zati, besorolási feltételek); 

- kiemelt figyelemmel kezelni az összevont intézményeket, kü
lönösen az ÁMK-kaf; 

- segítséget adni a szakfelügyeletről és az érdekeltségnövelő pá
lyázatról szóló rendeletek alkalmazásában; 

- intézmények szervezetfejlesztési feladataiban segítséget adni. 
E munkának alapvetően három formája van: 
a) Személyes tanácsadás helyszínen, intézményünkben ill. tele

fonon . 
b) Segédanyagok készítése (pl. rendelet-minta, aktuális joganyag 

összeállítása...). 
c) Feltáró, elemző anyagok, koncepciók készítése." 

Fenti célkitűzéseink alapján két dokumentum közreadásá
val kezdtük munkánkat. Összeállítottuk a közművelődés számá
ra fontos jogszabályok listáját, és felraktuk a közben elkészített 
honlapunkra'', majd közöltük HíWei'elünkben, amelyet rendsze
resen megkap a megye valamennyi népművelője, polgármeste-

www.mmhir.hu/org/csongrad 
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re és könyvtára. A jogtár értelmét és értékét jelzi, hogy ennek 

linkje lett felrakva az MMHIR-be (Magyar Művelődési Hálózat 
Információs Rendszere) is. Természetesen ennek folyamatos 
aktualizálása nem maradhatott el. 

A másik a közművelődési rendelet-minta elkészítése volt. 
Fontos tisztázni, hogy nem olyan sémát alkottunk, amely egy
formára akarná fazonírozni a lokalitás sajátosságait, hanem ép
pen a sajátosságokra hívtuk fel a figyelmet a megfelelő pontok
nál. A finanszírozás és a formai ellátás tartalmához azonban ma 
is fontosnak tartunk bizonyos szakmai standardokat megfogal
mazni. A rendelet-mintát kísérő levéllel küldtük a megye va
lamennyi (60) települési önkormányzatának jegyzője részére -
„szíves használatukra". Ha tetszik, ez volt a bejelentkezésünk az 
önkormányzati szférába: jeleztük, hogy nem csak a szűkebben 
vett kultúrában véljük magunkat illetékesnek, liancm a köz
művelődés' igazgatás ügyeiben is. Természetesen sok helyen 
„kilúgozták" a minta érdemi tartalmát, de sok helyen találkoz
tunk vele, ahol logikai rendje és több pozitív szakmai eleme is 
megmaradt. 

Ezzel párhuzamosan - különösen a tudatosan megtervezett 
települési bejárások kapcsolatfelvétele nyomán - egyre nö
vekvő számmal folyt a telefonos és személyes tanácsadás, minek 
következtében a következő évi beszámolóban már ezt írhattuk: 

„Visszaigazolódott az a feltevésünk, hogy nagy szükség van a 
Polgármesteri Hivatalok és testületeik szakmai tanácsadására, hi
szen az apparátusokban alig található közművelődési szakember, s 
ebből (is) fakadóan sok helytelen megoldással találkoztunk. Ezért a 
közművelődés'igazgatás szakszerűségétek és jogszerűségének segtté' 
sée kerestünk olyan formákat, amelyek keretében tanácsadó part' 
nerek lehetünk. Ugyanakkor az intézntények jogi ismeretei is hiá' 
nyosak, s az új szakmai jogszabályok feldolgozásaiban gyakran kér
tek segítséget. Hónapról hónapra vált egyre ismertebbé a megyében 
ezirányú szerepünk és kínálatunk, s egyre növekvő mértékben keres
tek bennünket a hivatalok és intézmények szakmai és igazgatási 
problémáikkal. 

Ilyenek voltak: 
- helyi közművelődési rendeletek készítése, 
- intézményi szervezeti f o r m á k alapítása és működtetése, 
- intézményi struktúraváltások, 
- vezetői kinevezések és pályázatok, 
- összevont intézmények szakmai, szervezeti és munkajogi kér

dései, 
- édekeltségnövelőpályázat és egyéb pályázati fonások, 
- továbbképzési rendekt, dőkumenttirnvásárlási rendelet stb. 
A fenti problémákra az alábbi formákban reagáltunk: 
- Rendszeres volt a telefonos tanácsadás és a tekpülésen (ön

kormányzatnál ill. művelődési házban) vagy intézményünkben tör
tént személyes konzultáció. 

- Testületi, ülésen ill. más önkormányzati fórumon vettünk 
részt. 

- Segédanyagokat készítettünk és juttatunk el a településekre 
(helyi rendekt minta, közművelődési jogszabálymutató)." 

Szintén 2000-ben Önkormányzati Műhely néven a pol
gármesteri hivatalokban közművelődés-igazgatással (is) foglal
kozó köztisztviselők konzultációs fórumát hoztuk létre, amely
ben - többek között - feldolgoztuk a közművelődési érdekelt
ségnövelő pályázat teendőit, a kulturális törvényből adódó 

igazgatási feladatokat. A résztvevőknek ehhez közművelődés
igazgatási sorvezetőt állítottunk össze a legfontosabb szempon
tokról, jogforrásokról és teendőkről. Ebben a munkában konzu
lensként részt vett a Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal 
Törvényességi Főosztályának vezetője. Azóta is gyakori az álta
lunk kezdeményezett konzultáció, melynek következménye
ként már a Hivatal küldött hozzánk jegyzőt szervezeti problé
mák tisztázására. A következő évben a Műhely megszűnt, atra 
viszont pontosan megfelelt, hogy megerősítsük a korábban jelzett 
kompetenciánkat az önkormányzati szférában és jelezzük odafigyelé
sünketa szervezeti-személyi ellátásokra. Ennek következtében is 
erősödtek meg személyes önkormányzati kapcsolataink. 

2001-ben nagy munkába fogtunk: egy mára lezárt, bárom 
éves adatgyűjtés és elemzés vette kezdetét, amely a közműve
lődési szemezed formákat és a feladatellátás finanszírozását 
vette célba. Ennek évenkénti eredményeit a Hírlevél mellékle
teként 2001-ben6 és 2002-ben7 is közreadtuk, a harmadik év 
utáni összesített záró elemzés pedig elhangzott az V. Közműve
lődési Nyári Egyetemen és megjelent a kötetben8. Mindezek 
mellett természetesen honlapunkon is olvasható valamennyi 
írás, tehát igyekeztünk minél többféle formában visszaforgatni 
a feltárt eredményeket és tanulságokat. Hozzátehetjük: nem 
volt ez mindig zökkenőmentes, hiszen amikor nyilvánosságra 
került 2001-ben, hogy 8-10 önkormányzat teljesen másra for
dítja a kapott közművelődési és közgyűjteményt normatívát, s 
mindezt a megyei lapban bárki olvashatta, akkor bizony előjöt
tek a védekező reflexek, s nehezteltek a „tükörre". De a tények
kel nem lehetett vitázni, ezért ezek az apró közjátékok gyorsan 
elcsitultak. Úgy is mondhatjuk, hogy intézményünk adatgyűj
tése és következtetései kikezdhetetlennek bizonyultak, s a mai 
napig hitelesít bennünket az önkormányzati szférában (is). 

A három éves elemzés azonban a neki szánt funkción jóval 
túlmutató eredményeket is hozott. A finanszírozási adatsorok és a 
szervezeti formák megismerése - tapasztalatainkkal kiegészülve 
- a megye településeinek kulturális-közművelődési politikájá
nak értelmezését is lehetővé tette, amely így nemcsak szűk ke
resztmetszetben mutatta meg a megyei helyzetet, hanem átfogó 
képet festett önkormányzataink kulturális 'stratégiájáról', 
'koncepcionalitásuk' helyzetéről. Álljon itt most a Nyári Egye
temen elhangzott előadás és a kötetben is olvasható tanulmány 
erről szóló záró összegzés néhány részlete, amelyek - úgymond -
nem jöhettek volna létre adatgyűjtésünk és elemzésünk nélkül: 

„ 1. Hiányzik a koncepáonális gondolkodás a kultúrában (is) 

Alig találkozni településfejlesztési koncepcióval, kulturális kon
cepcióval. A települések döntőm azaktuális pályázati forrásokhoz 
szabják terveiket, s n e m készülnek tiídafasan - akár félkész projek
tekkel, koncepciókkal. Így aztán örök lemaradásban vannak, ill. ez 
meglátszik a beadott, pályázatok minőségén és eredményét. 

s Megtalálható honlapunk Jogtűr menüjében 
6 Török József: Jelentés Csongrád megye települési önkormányzatai

nak 2000. évi közművelődési feladatellátásáról. Csongrád Megyei Köz
művelődési Tanácsadó Központ, 2001 

7 Török József: Jelentés a Csongrád megyei települési önkormányza
tainak 2001. évi közművelődési feladatellátásáról. Csongrád Megyei 
Közművelődési tanácsadó Központ, 2002 

8 Török József: Helyi kultúrpolitika és finanszírozás Csongrád me
gyében. In: V. Közművelődési Nyári Egyetem - A szükséges pénz. Sze
ged, 2003. július 7-11. Csongrád Megyei Közművelődési Tanácsadó 
Központ, 2004 
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2. A közművelődési rendeletek minta jog és a pályázati féltelek 
termékei 

Legtöbb helyen azért készült rendelet, mert a kulturális törvény 
előírta. E feltétel megfelelésének legszélsőségesebb példája az volt, 
amikor csak a települési adatok voltak mások az elkészült rendele
ten , az összes többi szó szerint megegyezett a szomszéd községével. 
De ezen túl is alig többek a kulturális töwény kimásolt szövegein. 
Ujabban pedig azért készítettek lóhalálában rendeleteket, mert egyre 
több pályázati kiírás fornrai kelléke, s a pályázati határidő miatti, 
kapkodás sem az alapos munka felé terelte az önkormányzatol<at.. 

3. A finanszírozás - fejlődése ellenére — létminimumon 
Továbbra is a n\aradék-elv vezérli az önkornrányzatokat. A na

pi szakarái tevékenységre és az intézményi karbantartásra minimáUs 
keretek maradnak, miközben egyes helyeken látványos és nélxa túlzó 
beruMzások indulnak. 

4. A közművelődés igazgatásának szakszerűsége és jogszerűsége 
alacsony színvonalú 

A finanszírozási helyzet analógiájaként valamiféle nvtradék-elvű 
törvényesség észlelhető. Mindez ráadásul szinte indokolt és termé
szetes állapotnak minősül a közigazgatásban, különösen, Ira kevés a 
pénz- Az pedig mindig kevés. Ezek egy része egyébként az adott 
pétzügyi keretek közön is kezelhető lenne, mert sok helyzet nem 
anyagi függésit. Ám ehhez a kulturális jog ismerete és a megoldás 
szándéka kellene... 

5. Magas hivatali elkülönített összegek (presztízsfunkciók) 
Miközben alacsony az intézményi finanszírozás mértéke, eköz

ben magas kulturális összegek rejtőznek a hivatalok rovatain. Bizo

nyos , hogy nenrcsak az itt bevallón 12 településnél vannak elkülöní
tett összegek, mert nem ennyiben rendezitek különböző falunapokat 
és ünnepeket. Izgalmas és meglepőért tamdságos lenne elvégezni a 
hivatalok által finarrszírozott rendezvények érték- és költségelemzé
sét... Valójában ezek miatt válik gyakran hiteltelenné a szűkös 
pénzügyi helyzetre való örökös hivatkozás. 

6. Az intézmény, a szakember-, a tevékenység kiszolgáltammá -

m-
Mindezek miatt állandó kiszolgáltatottságban kell létezni: állan

dó stressz a pályázati eredméryek várása, a fenntartói 'ötleteli' és a 
képviselők 'hozzáétésérek' elviselése, a 'racionalizálás' szóval legi
timált csökkentések, a törvéryes járandóságok elmaradása... a sor 
még sok példával folytatlrató." 

Ez a munkánk ezzel az összegzéssel lezárult, úgy véljük hasz
nos volr, tartalmát igyekszünk minden lehetséges módon köz
readni. Ilyen fórum volt, pl. novemberben a Homokháti Kis
térség kulturális tanácskozása, ahol felkérr előadóként mond
hattuk el a megjelent önkormányzati és intézményi szakembe
reknek. A felmérést egyébként érdemes lenne tízévenként 
megismételni, ám ez a jövő kérdése. 

Tanácsadó munkánknak meghatározó terepe lett az intéz
ményi Hírlevél, amelyben rendszeresen jelenrerjük meg az ága
zati jogi ismereteket és az ezekből fakadó tennivalókat. Ilyenek 
voltak pl. a dokumentumvásárlási és a Továbbképzési rendelet
tel kapcsolatos tudnivalók, amelyekről minden év elején köz
readtuk az alábbi összehasonlító táblázatot: 

A továbbképzési rendelet hatálya 
(1/2000. NKÖM r.) 

A dokumentumvásárlási rendelet hatálya 
(157/2000. Korm. r.) 

1. A foglalkoztatás jogforrása 
(Kjt. ill. Mt.) 

Közalkalmazottra és munkaviszonyban foglalkoztatottra 
egyaránt vonatkozik 

Csak közalkalmazottra vonatkozik 

2. A foglalkoztatás munkaideje Teljes munkaidőben foglalkoztatott 

3. A foglalkoztatás időpontja Előző év december 31 - én alkalmazásban álló Tárgyév január 1 -jén alkalmazásban álló 

4. A foglalkoztatás minősége Szakmai és egyéb munkakörben egyaránt Csak szakmai munkakörben alkalmazott 

5. A munkavállaló végzettsége Bármilyen szakképesítéshez kötött munkakör betöltője Közép- és felsőfokú végzettségű 

A teljesség igénye nélkül álljon itt néhány további téma és 
cikk, amely megjelent és ma is olvasható honlapunkon: 

- jogszabályok a közművelődésben,9 

- aktuális bértáblázatok, ágazati bértervek és megállapodá-
sok1 0 

- írások a továbbképzési rendeletről végrehajtásáról, 1 1 

- szempontok az érdekeltségnövelő pályázat beadáshoz ill. 
változásai, 1 2 

- a dokumentum vásárlási közlemény és adarlapja,13 

- a vezetői pályázat lebonyolítása,1 4 

- egyéb összegzés a megyei feladatellátás feltételeiről,1 5 

1999/próbaszám, 2001/1., 2002/2. 
1 0 1999/próbaszám, 2000/3., 2001/1., 2001/4., 2001/5., 

2002/5., 2002/6. 
1 1 1999/próbaszám, 2001/1., 2001/2., 2002/2., 2003/1., 

2004/1. 
1 2 2001/1., 2002/2., 2003/1. 
1 5 2001/1., 2002/2., 2003/1., 2004/1. 
1 4 2003/8. 
1 5 2003/9. 

Mindezek gyakori témái voltak szakmai fórumainknak is, 
amelyeknek gyakori vendégei voltak polgármesterek, jegyzők, 
hivatali ügyintézők. 

Mérni a mérhetetlent 
Az eddig sorolt eredmények egymásba fonódó szálakként 

alkották a tanácsadás erősödő „kötelét", s mára stabil presztízs
tényezőnkké vált. Az eddigiek azonban mind kézzelfogható és 
mérhercí tevékenységről szólnak. Ám mindvégig jelen voltak a 
mind sűrűbbé váló telefonos és személyes megkeresések, kon
zultációk, csak épp' nem rudruk mérni, s ezért nehezen is lehe
tett hitelesen védhető véleményt állítani erről a munkáról, tar
talmáról, mennyiségéről és munkaidő igényéről. Kényrelenek 
voltunk tehát valamilyen módon regisztrálni ezt a tevékenysé
get is. Erre született 2003 elején az alábbi táblázat, amely - a 
2003. január hő példája alapján - a következeiképpen „műkö
dik": 
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2003. január 
Polgármesteri 

Hivatal Intézmény 
Civi l és egyéb 

szervezet Egyén ÖSSZES 

Partner / Kapcsolat 1/3 5/7 - 1/1 7/11 

^ \ P A R T N E R E K 

T É M Á K ^ \ 

la - Mindszent 
la - Mindszent 
3a - Mindszent 

la - Pusztamérges 
1 a - Balástya 
•3 a - Balástya 
1b - Balástya 
la - Apátfalva 
la - Hmv - ifipark 
2a - Kistelek 

la 

Közművelődési rendelet / 1 
Szervezeti működés / / / / / / / / 8 
Személyi feltételek / 1 
Közművelődési megállapodás -
Vezetői pályáztatás / / 2 
Szakmai pályázatok -
Szakntai tevékenység -
Képzés, továbbképzés / 1 
üokumentumvásárlási rend. -
Egyéni munlmjog / / 2 
Egyéb kérdések -
ÖSSZES T É M A : 6 8 - 1 15 

K O M M U N I K Á C I Ó S F O R M A : 
1. telefonon 8 
2. intézményünkben 1 
3. a településen 2 
4. levél, fax -
5. e-mail 

KEZDEMÉNYEZŐ: 
a. partner 10 
b. intézményünk 1 

A táblázatba minden egyes kontaktust a kommunikáció ill. Utóbbit nehéz volt eldönteni, hiszen az eddigi és a várható tar
kezdeményezés szám- ill. betűkódjával beírjuk a megfelelő' talmakat kellett átszűrni - az itt látható végeredménnyel. Mint 
partner-mezőbe, és minden érintett témához „húzunk egy stri- majd kiderül, egy általunk fontosnak vélt téma teljesen érdek-
gulát". Ezeket a hónap végén a fenti módon összesítjük, s kide- telén lett - de erről később. Az alábbi tábla a 2003. év teljes 
rül a partnerek, a kontaktusok és az érintett témák mennyisége. forgalmát mutatja. 

2003 
Polgármesteri 

Hivatal Intézmény 
Civil és egyéb 

szervezet Egyén ÖSSZES 

Partner / Kapcsolat 24/61 46/93 6/7 11/13 87/174 

T E M A K : 

Közművelődési rendekt 1 2 - - 3 
Szervezeti működés 14 12 1 1 28 
Személyi feltételek 4 2 - 6 
Közművelődési megállapodások - - - - -
Vezetői pályázatok 16 4 1 6 27 
Szakmai pályázatok 35 62 4 - 101 
Szakmai tevékenység 4 5 - - 9 

Képzés, továbbképzés 1 3 - 2 6 
Dokumentumvásárlási rendelet - 1 - - 1 
Egyéni munkajog 1 5 - 2 8 
Egyéb kérdések 1 4 2 2 9 

ÖSSZES T É M A : 77 100 8 13 198 

K O M M U N I K Á C I Ó S F O R M A : 
1. telefonon 139 
2. intézményünkben 15 
3. a településen 13 
4. levél, fax 5 
5. e-mail 2 

KEZDEMÉNYEZŐ 
a. partner 161 
b. intézményünk 3 
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Nézzük meg a továbbiakban ennek részleteit. 
Az adatok szerint összesen 87 partner részérc 174 alkalom

mal végeztünk tanácsadást 198 témában. Ez azt jelenti, hogy 
egy-egy partner többször is jelentkezett, akár több témáról is 
kérdezve. Ugyanígy értelmezhette a részszektorok számsora is. 
Ezek alapján az alábbiak szerint alakultak az egyes partnerek, 
kapcsolataink és a velük feldolgozott témák száma: 

ü Partner I Kar>csolat • Téma 

Önkonnányzatok Intézmények Civilek Egyének 

Látható, hogy a legnagyobb kapcsolati szféra, amely igényt 
tart munkánkra, az természetesen a művelődési intézmények 
világa. A m magas az önkormányzatok által igényelt és igénybe 
is vett szolgáltatás is. Bizonyítja ezt, hogy a 60-ból 24 hivatal 61 
alkalommal 77 témában kommunikált velünk. 

Magyarázattal kell azonban szolgálnunk a civil világgal való 
mérsékelt kommunikációra. Intézményünk nem általában vett 
értelemben foglalkozik velük, hanem tudatosan és következete
sen csak a kulturális célú szervezetek szakmai - s nem működési 
- tevékenységét segíti. Álláspontunk szerint - amely nyilván 
vitatható és vitatni is fogják - intézntényünk nem közösségfejksz-
tő, hanem köznmvelődési szervezet, nem vállalhatjuk fel az álta
lában vett társadalomfejlesztést. Csak a kultúra eszközeivel dol
gozhatunk a kulturális szférában - erre van szakmai kompeten
ciánk, különösen, hogy az általános működési-működtetési 
kérdésekkel már több egyéb szervezet (civil ház stb.) foglalko
zik. Tehát pl. egy hagyományőrző egyesülettel akkor van dol
gunk, ha hagyományőrző esemény (képzés, találkozó, minősítő 
stb.) van, ezzel kapcsolatos segítséget kérnek vagy kínálunk. Ez 
azonban már nem itt, hanem az előadó-művészettel foglalkozó 
munkatárs kommunikációjában jelenik meg. Ezen az elvi ala
pon született a fenti eredmény. Természetesen nem zárkózunk 
el a jelzett egyéb kérdésektől - mint volt is rá példa (művészeti 
kör kért egyesületté válásához tanácsokat) - , csak nem prefe
ráljuk és nem kezdeményezzük ezek bővülését. 

Tanulságos ezeknek a kontaktusoknak az időbeli eloszlása is: 

Az ábra szerint — teljesen érthetően — az év első harmada volt a 
legintenzívebb intervallum, ekkor született kapcsolataink 75%-a. 
Ennek elsősorban az év elej i pályázati tanácsadás a magyaráza
ta. Ezt követően csak a szeptemberi évadkezdéskor emelkedett 
kb. a januári szintre a tanácsadás. Meglepő viszont, hogy még a 
nyári hónapokban is kerestek bennünket, ami azt is jelzi, hogy 
ebben a munkában szinte nincs holtszezon. 

Ha a tárgyalt témákat elemezzük, ahhoz az alábbi tábláza
tot és ábrát érdemes vizsgálni. 

Száma Ebből 

Témák összesen önkor
mányzati 

intéz
ményi 

Közművelődési rendelet 3 1 2 

Szervezeti működés 28 14 12 

Személyi feltételek 6 4 2 
Közművelődési 
megállapodások 

- - -

Vezetett pályázatok 27 16 4 

Szakmai pályázatok 101 35 62 

Szakmai tevékenység 9 4 5 

Képzés, továbbképzés 6 1 3 
Dokumen tum vásárlás i 
rendelet 

1 - 1 

Egyéni munkajog 8 1 5 

Egyéb kérdések 9 1 4 

ÖSSZES TÉMA: 198 77 100 

59 



INTÉZMÉNYEK - S Z E R V E Z E T E K 

4% 

Bár a kördiagram az összesített eloszlást mutatja, a két nagyobb 
partnerkörnél egyes témák más-más arányban jelennek meg. A 
legnagyobb mértékben a szakmai pályázatok jelennek meg, ez 
az arány azonban az intézményeknél 62%, míg az önkormány
zatoknál „csak" 47%. Ennek ellenpontja pl. a vezetcii pályáza
tok lebonyolítása, amely viszont az önkormányzatoknál 22%, 
míg az intézményeknél csak 4%. Az elmozdulások még néhány 
témánál ugyanígy érzékelheted, ám az okuk világos: a szervezeti 
feladatok szabják meg a feldolgozandó kérdéseker. 

Az egyes témák számaránya és tartalma mögött rendkívül 
izgedmas liövetkczlctésck és tamdságok vannáks 

Először is szembetűnő, hogy néhány téma - „nem téma". 
Ilyen pl. a dokumentunwásárlási rendelet, aminél vélhetően a 
rendelet és a végrehajtás egyszerűsége lehet a magyarázat. 

Az viszont már igazán meglepő, hogy a köznríívelődési rende
let sem volt téma, hiszen a helyi feladatellátás fundamentális 
dokumentumáról van szó. Információnk szerint Csongrádban 
még három település önkormányzata nem készített, köztük az 
is, amelynek jegyzője úgy látja: „nem is fogunk, hiszen nálunk 
nincs művelődési ház"- Ez azonban egyedi eset, annál tipikusabb, 
amikor jegyzők egymás között - a településnév kicserélésével -
„váltanak" rendeletet, vagyis: csak azért készítenek, mert kell 
és/vagy pályázati feltétel. Ezért nem kérdés számukra annak 
minősége sem. 

Hasonlóan meglepő - különösen az intézményeknél - , hogy 
a képzés, továbbképzés témakörében sem volt érdemi konzultá
ció. Pedig intézményünk sok olyan információval rendelkezik, 
amely segítené őket a jobb választásban. Némi magyarázó ada
lék ehhez, hogy a rendelet első variációja alapján be kellett 
küldeni intézményünkhöz a továbbképzési és beiskolázási ter
veket, aminek az volt a logikája, hogy csak ezen információk 
birtokában tud egy megyei intézmény tájékoztatni, koordinálni 
vagy akár igényelt képzést indítani. Nos, többszöri szóbeli és 
írásbeli kérésünkre is minden évben csak 4-5 intézménytől 
kaptunk terveket. Ez alapján teljesen indokolt, hogy ezt a köte
lezettséget kivették a rendeletből. 

Teljesen fölöslegesnek bizonyult 2003-ban a közművelődési 
megállapodás témája. Beszerkesztésekor arra gondoltunk, hogy 
az önkormányzatok a szűkülő keretek miatt egyre több magán, 
civil vagy más jogállású ellátási formát fognak keresni, s emiatt 

szükség lesz megállapodást kötniük. Örömmel konstatáljuk, hogy 
ellenkező trend érvényesült: az önkormányzarok - okulva néhány 
rúl sikeres magán rablógazdálkodáson (értsd: vállalkozásban mű
ködtettet művelődési ház) - inkább valamilyen ellenőrizhetőbb 
köz-formát választanak: intézményt vagy közösségi színteret. 

Igen szerény mértékben jelent meg a személyi feltételek és a 
szakmai tevékenység problemarikája. Előbbi még magyarázható 
azzal, hogy ez gyakran a szervezeti működéssel együtt jelentke
ző, azzal szorosan összefonódó kérdés, ezért önállóan ritkán ve-
tődik fel. Utóbbi - a szakmai tevékenység 4%-os megjelenése -
azonban véleményem szerint mást jelez: a népművelő társada
lom azon önképét, miszerint ebben a kérdésben ?iem szorul ta-
nács(adás)ra. Olyan önbizalomról szól, amely emlékeztet egy 
régebbi felmérés eredményére 1 6 - igaz abban képesítés nélküli 
népművelőiket kérdeztek. Szabadjon idéznem azt a táblázatot, 
amelyben a lehetséges konflikrusforrások közül a két legkisebb 
mértéket a szakmai dilemmák és kételyek jelenítették meg-
még a pályájuk elején lévőknél is (miközben a feltételek hiá
nyát égető problémaként jelzik). 

A szakmai konfliktusfonások számai 

Tárgyi feltételek hiánya 16 

Pénzügyi feltételek hiánya 17 

A munka parttalansága 10 

Saját szakmai bizonytalanságai 5 

Szakmai iránymutatás hiánya 2 

Intézményi gazdálkodás korlátai 14 
Vezetőkkel való konfliktusok 7 

Elvárások sokfélesége 9 

Erre mondják: no comment! Nos, talán nem véletlenül ju
tott eszembe ez a majd' 20 éves adatsor, hisz valami efféle önbi
zalmat érzek kiolvasni a jelen tanácsadó munka eredményéből 
(is). A szakmai revékenység témájának még az egyéni munkajog 
11%-os megjelenése is majd' háromszorosa. (Minderrol a III. 
Közművelődési Nyári Egyetem címe jut eszembe: A szükséges 
tudás. Ez azonban már egy másik dolgozat témája...) 

A képzeletbeli dobogó egyik alsó fokán helyezkedik el a 
szervezed működés témakörében végzett munka. Mi minden je
lenik meg ebben? Leggyakoribb kérdések/problémák: a külön
böző feladatellátási formák variációi ill. előnyei és hátrányai; az 
összevonr intézmények szervezeti, személyi, szakmai feltételei-
ről szóló jogszabályok; külön kérdéskörként jelennek meg az 
ámk-val kapcsolatos problémák; intézmények alapítása, alapító 
okiratának tartalma; átszervezések lebonyolítása stb. Mind 
olyan kérdés, amelyhez alapos közművelődés-igazgatási jogsza
bályismeret kell, ám ezeket a hivatalok többsége nem birtokol
ja, ezért fordulnak hozzánk. 

A másik „dobogós" téma a vezetői pályázatok lebonyolítása, 
amely azonban - természerszerűleg - elsősorban önkormányzati 
probléma. A hétköznapi tapasztalatok azt mutatják, hogy a hi
vatalok elemi ismeretek és lebonyolítási technikák híján van-

Bárkányi Júlia: Képesítés nélkül. 360" (Közművelődés Csongrád 
megyében) 1987. 2. sz. 

Megtalálható még: Török József /szerk./: 360" Közművelődés Csong
rád megyében. Válogatás a hat évfolyam írásaiból. Csongrád Megyei 
Közművelődési Tanácsadó Központ, Szeged, 2002 

Olvasható továbbá: www.mmhir.hu/org/csongrad/indexl l.htm 
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nak. Szinte alig van olyan eleme a folyamatnak, amelyben ne 
követnének el hibát. Néha elemi kérdések merülnek fel: pl. 
hogyan kell a pályázókat meghallgatni.7 Ezek a tapasztalatok 
késztettek bennünket ana, hogy a 2003. októberi Hírlevélben 
közzé tettük a korábban már említett részletes útmutatónkat. 

Amint az jól látható a diagramból, a dobogó csúcsán a szak
mai pályázatok témája van, ez tette ki témafeldolgozásunknak 
közel felét. Önkormányzatok számára ez kisebb (35%), intézmé
nyek számára nagyobb (62%) arányú volt. A téma neve azon
ban kissé félrevezető. A felmerült kérdések nem feltétlenül szak
maiak voltak, hanem dominánsan a pályázat formai, pénzügyi 
pontjairól szóltak - mintegy megerősítve a szakmai tevékeny
ség arányáról korábban írottakat. Ennek ellenére sok energiát 
igényelt az NKÖM-GY1SM pályázat, ahol az ekkora projektekben 
még gyakran tapasztalatlan kisebb települések önkormányzatai 
és intézményei sok segítséget igényeltek a pályázat különböző 
pontjainak értelmezésében, és a dokumentáció összeállításában. 

Érdemes végül megnézni a kommunikáció formáját ill. a 
kezdeményezőket jelző számsorokat. Utóbbiak azt mutatják, 
hogy mindössze 7%-ban volt intézményünk a kezdeményező. Ez el
sősorban tudatos helyszínválasztáson alapuló hivatali vagy in
tézményi látogatást jelentett, ill. levélben kerestük meg vala
milyen ajánlással partnereinket. A kommunikáció formai meg
oszlását pontosan mutatja az alábbi kördiagram. 

A számok önmagukért beszélnek, ám ezek tartalma is tanul
ságos. A telefonos kapcsolatban zömében konkrét kérdésekkel 
keresnek meg bennünket, de még itt is gyakori volt a 30-40 
perces elemző-konzultatív beszélgetés. A két személyes forma 
általában a komplex problémák tárgyalási kerete volt, amely
ben szervezeti kérdések, vagy nagy pályázati projektek megbe
szélése történt, ami telefonon nem lett volna hatékony. Jellem
ző, hogy e két formában gyakran jegyzők és/vagy polgármesterek 
voltak a parmereink. Az írásos formákban elsősorban alapító ok
irat vagy szmsz mintát kértek. 

Ez a szempontsor felvet egy még itt sem mért (mert alig 
mérhető) tényezőt, nevezetesen a ráfordított idő megállapítá
sát. Előrebocsátható, hogy ez nem egyezik meg a kommuniká
ciós formák megjelenésének százalék arányaival. Tehát pl. az 
intézményünkben végzett személyes kontaktus csak 9%-ot tesz 
ki, az erre fordított idő azonban ennél lényegesen nagyobb 
munkaidőrészt igényelt. Ez a forma ugyanis „műfajánál" fogva 
roppant időigényes, s gyakran a partner személyes probléma
feldolgozó képességén, sőt, verbális stílusán is múlik. Még en
nél is időigényesebb a településen végzett munka, hiszen az 
gyakran félnapot is igénybe vesz az utazás miatt. Összességében 
a tanácsadó munka időtartama ugyan nehezen mérhető, s nem 
is tervezzük megvalósítását, ám jól érzékelhetően tekintélyes 
időrészt hasít ki a személyes és az intézményi munkaidcíkeretből. 

Epilógus 
Talán sikerült érzékeltetni, hogy intézményi tevékenysé

günknek ez a vonulata mennyire sokrétű és sok ponton egy
másba fonódó munka. Igyekeztünk a formai eszköztárat mindig 
bővíteni, megtalálni azokat a praktikákat, amellyel beférkőzhe
tünk a fenntartók világába, s hitelesen képviselhetjük a szak
mai normáinkat. Ez a munka alapvetően offenzív szakmai ma
gatartással végezhető csak, passzív, kiváró attitűddel, önkor
látozóit kompetencia-tudattal nincs eredmény. Munkánk so
rán rengeteg kudarc ért bennünket: a skála a cinikus nemtörő
dömségtől a sopánkodó tehetetlenségig igen széles. Ezek azon
ban inkább „harcmodorunk" finomítására ösztönöztek bennün
ket, mintsem céljaink feladására. Ilyen új ötlet például, hogy a 
Kulturális Közlönyben figyeljük a vezetői pályázatok kiírását, és 
ha megyei álláshelyet látunk, levelet írunk az önkormányzat 
jegyzőjének, amelynek lényege - a kötelező formaságokon túl -
az alábbi: 

„Tekintettela 150/1992. (XI. 20.) sZ. Korm. r.6.§ 17/be
kezdésére, amely előírja, hogy a beadott pályázatokat - saját testüle
teinek tárgyalása előtt - ún. szakmai bizottságnak kell véleményez
ni, engedje meg, hogy e tárgyban felajánljuk segítségünket. Bár a 
közművelődési szakértők listája megtalálható az NKÖM honlapjá
nak (www.nkom.hu) Infotéka menüjében, szakmai ismereteink 
alapján információkat tudunk adni a szakértőkről és elérhetőségük
ről. Egyúttal mellékelten megküldjük októberi Hírlevelünk vezetői 
pályázati eljárásról szóló cikkének másolatát." Ezt a formulát ősz 
óta alkalmazzuk, így módszertani anyagunk mindenképpen el
jut a jegyzőkhöz, és akkor, amikor igazán aktuális. Két önkor
mányzat közül az egyik már pozitívan reagált levelünkre, s mi 
ezt is eredménynek tartjuk. A jövő azonban új és új formákat 
kényszeríthet ki, s ez így természetes. Ennek a munkának is iga
zodni kell a folyton változó valósághoz. 

Munkánk hatékonysága nehezen mérhető, ám talán nem 
véletlen az a pozitív leltár 1 7, amely szerint a 60 Csongrád me
gyei településből 11 dicsekedhet előrelépéssel a közművelődési 
feladatok szervezeti és/vagy személyi feltételeinek alakításában. 
Ezeknek szinte mindegyike intézményünk újjászületése (1999) 
óta, sőt többsége tanácsadó munkáink utóbbi 2-3 évében tör
tént! Közreműködésünk mértéke természetesen mérhetetlen, 
ezért csak szakmai önérzetünk és hitünk meri mondatni velünk, 
hogy valamennyi közünk nekünk is van hozzá. S ha ilyen ered
mények vannak, már megérte. 

Fontos végül tisztázni: a tanácsadó munka nem meríti ki in
tézményünk tevékenységét, hiszen kizárólag e sorok írójának 
munkaköri kötelessége, amely mellett ott sorakoznak egyéb 
szakmai feladatai is. Ez tehát azt jelzi, hogy e munka ennyi rá
fordítással is eredményeket hoz, s újabban már egyre gyakrab
ban önkormányzati köszönetet is. Munkánknak ez a legna
gyobb elismerése. 

2001. októberében Győrött még csak azt tudtuk, hogy ezen 
a területen is dolga van egy megyei közynűvelődési tanácsadó szer-
vezemek. Talán nem túlzás azt állítani, hogy akkori koncepci
ónk mára - inkább többé, mint kevésbé - megvalósított tény 
lett. Úgy véljük, vitatni immár nem létjogosultságát, legfeljebb 
formáit és módszereit lehet. De legalább már van mit vitatni... 

1 7 Török József: Pozitív leltár. Hírlevél, 2004./1. sz. 
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Beszélgetés Tamás Jánosnéval, a Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az éveknek" 
Országos Szövetségének alelnökével, Pest Megyei elnökével 

15 éves a Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az éveknek" 
Országos Szövetsége 

Ebben az évben lesz a 15. évfordulója annak, hogy a Nyűg-
díjaskltéok és Idősek „Életet az éveknek" Országos Szövetsége civil 
szervezet bejegyzésre került. A központja Budapesten van (1126 
Budapest, Szoboszlai u.2.). Mint baráti kör 1976 óta működik, 
én is ettől az évtől tevékenykedem benne. Alapítása Knoll Ist
ván filmrendező ötlete volt. Az „Életet az éveknek" televíziós 
műsor kezdetétől folyamatosan jelentkeztek vidékről Vöröske
resztes klubok és falusi csoportok, hogy szeretnének az „Életet 
az éveknek" magazinról többet tudni, többet hallani. Ennek 
nyomán alakultak meg az „Életet az éveknek" baráti körei or
szágszerte. Amikor a baráti köröket klubokká alakítottuk, szá
muk az országban már 79 volr. 

Knoll István építette fel a klubok rendszerét, amelyben 
mindenki ingyen és bérmentve, szívvel-lélekkel dolgozott, és 
dolgozik a mai napig. Pillanatnyilag is csak két fizetett munka
társunk van, mindenki más társadalmi munkában vesz részt a 
szervezet tevékenységében. 

Szövetségünk alapszabályában is szerepel az egyik fő célkitű
zésünk, hogy szociális tevékenységet folytassunk. Egyik legfon
tosabb ága ennek a kedvezményes gyógy-üdültetés. 15 éve üdül-
tetjük a Nyugdíjas-szövetség tagjait, illetve azok hozzátartozóit 
egy- illetve kéthetes turnusokban. Májustól szeptemberig bére
lünk házakat Berekfürdőn, Cserkeszőlőn és Hajdúszoboszlón. 
Általában az a jellemző, hogy egy egész nyugdíjasklub együtt 
megy el üdülni. A kedvezményes gyógyüdülésben azonban nem
csak civil klubok vesznek részt, hanem szociális gondozási köz
pontok is, amelyek csoportosan viszik el üdülni a sérült embe
reket, köztük időnként még sérülr gyerekeket is. 

1067 „Életet az éveknek" klub az országban, 2Ü5 a 14 
kistérségre osztott Pest megyében 

Szervezetünk meglehetősen nagy, és a mai napig folyamato
san bővül. Jelenleg 1067 klubunk van az ország összes megyéjé
ben. Az én feladatom a Pest megyében található 205 klub veze
tése. A megyei feladatokat a központban heten látják el, egy 
vezető az üdültetést koordinálja. 

Krizsán Sándorné, a művészeti csoport vezerője fogja össze 
a kulturális tevékenységet országos szinten. A hozzá érkező jel
zések alapján összesítést készít a rendezvények időpontjairól, 
amelyet minden klub megkap. Ebből tájékozódnak arról, hogy 
az országban hol, mikor, milyen rendezvény lesz, ennek alapján 
tudják kirándulásaikat szervezni. 

Budapesti központunkban a művészeti szakkörökben vers
es prózamondók, énekes-, nótás- és hagyományőrző csoporrok 
találkoznak heti, kétheti gyakorisággal. 

A megyei szervezetek nagyobb rendezvényeit, valamint a 
pávakör-vezetők és klubvezetők továbbképzését már évek óta a 
Pest Megyei Művelődési Központtal oldjuk meg. Csoportjaink 
sokféle tevékenységgel foglalkoznak. Közörtük nagy azoknak a 
száma, amelyek hagyományőrzéssel, ezen belül a játékok, nép
szokások felelevenítésével foglalkoznak. Mások a népviseletet 
őrzik saját viseletben, vagy csak a gyerekeket öltöztetik be, így 
vonják be őket a csoportba. Sok olyan csoportunk is van, 

amely különféle faragások, kézműves-munkák gyűjtésével fog
lalkozik. Ezek összefoglaló kiállítására évente egy-két alkalom
mal bemutatót rendezünk, amelyen a megyei kézművesele, nép
művészek és hagyományőrzők mutatják be munkáikat. Pest 
megyében a rendezvény állandó székhelye Szob. Nemegyszer 
olyan gazdag anyag gyűlik össze, hogy még a szakemberek is el
csodálkoznak azon, egyáltalán honnan tudunk ilyen szép tár
gyakat elővenni. 

Pest megye területe meglehetősen nagy, ezért a könnyebb 
elérhetőség és kapcsolattartás érdekében 14 kistérségre osztot
tuk fel. A rendszer jónak bizonyult, ma már a többi megye is 
kezdi saját kistérségi területi rendszerét kiépíteni. Civil szerve
zetként minimális állami támogatást kapunk, ezt azonban igyek
szünk a leghatékonyabban felhasználni annak érdekében, hogy ] 
elérjen a klubokhoz, és működésüket segítse. Megbeszéléseinket a | 
kistérségekben hívjuk össze. Az illető kistérség vezetője szervezi 
a területi rendezvényeket, évente néhány alkalommal, általa- i 
ban a megyei vagy városi művelődési házzal együttműködve. [ 

A klubok egymás közötti kapcsolata 
A kistérségi, terüleri szerveződés nagyon kedvez a klubok 

közötti kapcsolatok alakulásának. Akik egymás közelében van
nak, egymással jobban tartják a kapcsolatot, többet vannak 
együtt, külön baráti találkozókat tartattak, amelyekre hívnak 
meg vendégeker azok közül, akikkel a megyei találkozókon 
megismerkedtek. A távoli vidékek közötti kapcsolatok úgy is 
kialakulhatnak, ahogy azt a Tolna megyeiek példája mutatja. 
Ok fölhívták a budapesti központunkat telefonon, és felvilágo
sítást kértek arról, hogy ha Borsod-Abaúj-Zemplén megyébe 
szeretnének elmenni kirándulni, hol találnak klubot, kihez for
duljanak. Ilyenkor az ottani terület vezetője megoldja nekik azt 
is, hogy legyen kíséretük egy idegenvezető személyében. Ren
geteg nyugdíjas pedagógus tagunk van. Ök nagyon szívesen , 
vállalkoznak erre. Rendszerint az ott élő nyugdíjas mutatja be I 
saját települését és annak a környékét. Kirándulás után, dél
után vagy este fogadják aztán a vendégeket a nyugdíjasklub
ban. Egy teával, maguk sütötte süteménnyel megkínálják őket. 
Tehát, ha távoli vidékekre utaznak a klubok, ahogy Tolna me
gyéből kirándultak Borsodba, biztosak lehetnek abban, hogy 
ott fogadják őket. Ilyenkor lehetőség van arra is, hogy a csopor
tok a saját összeállítású műsorát bemutathassák. 

A nyugdíjasklub és a település 
A településeken a területvezetők foglalkoznak a szociális 

feladatokkal. Nagy hatékonysággal szervezik meg - Pest megye 
területét szinte teljesen lefedve, de az ország más klubjaiban is, 
ahol „Életet az éveknek" klub van - , hogy az egyedül élő, idős 
emberekre figyeljenek. Ha akár egy napig is nem látnak valakit 
a faluban, akkor elmennek hozzá: mi van vele, nem beteg-e. ; 
Sokszor előfordul az is, hogy valaki nem tud egyedül közieked- j 
ni. Akkor valamelyik klubtag elkíséri orvoshoz, elmegy neki | 
gyógyszerért. Más esetben főznek neki, elviszik neki az ételt. A 
tápiósági területen az a jellemző, hogy ha valakinél valami el
romlik, akár a tetőt kell rendbe hozni, akár a régi rakott tűzhe
lyeket, sparhelteket kell javítani, akkor Szaicz Miklós, a terü-
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letvezető keres olyan nyugdíjast a 17 klubja közül valamelyik-
ben, aki ehhez ért, és tud segíteni. 

Ez a régen is volt ún. kaláka, abból az ideiből, amikor még 
ilyen mélységig élt a faluközösség. A mai világban - hogy némi 
anyagi támogatást tudjunk erre szerezni - adminisztrálni kell 
ezeket a tevékenységeket. Ezért 5-6 éve végiglátogattam a terü
letvezetők polgármestereit, és megkértem őket arra, próbálják 
már számba venni, mi is az, amit a nyugdíjasok tesznek a közös
ségért. Kiderült, hogy a temető-takarítástól, a sírgondozástól, a 
terek takarításától a gyerekvigyázásig, a fiatalasszonyoknak 
szervezett főzőtanfolyamtól a gyerekmegőrzésig mindent vállal
nak. Ezért aztán a nyugdíjasklubok olyan kapcsolatban vannak 
a települések önkormányzataival, hogy a polgármesteri hivata
lok minden további nélkül segítik is őket. Pest megye négy pol
gármestere is klub-vezetőink közé tartozik. Arra is rájöttek a 
hivatalban lévő emberek, hogy a nyugdíjasklub nagy erő. Vá
lasztani meg leválasztani is tud. És ez nemcsak a nyugdíjasokra, 
hanem a gyerekeikre és az unokákra is vonatkozik. 

A területek munkájának összefogása 
A Szövetség központilag nem szabályozza a klubok életét. 

Időnként, amikor meghívnak, elmegyek, elmegyünk és meg
nézzük a programjaikat. A rendezvényeikről küldött beszámo
lókat nyilvántartjuk, összegezzük. Pénzben kifejezett anyagi se
gítséget sajnos nem tudunk nyújtani a kluboknak, más módon 
támogatjuk munkájukat. A Pest megyei Kommunikációs és In
formációs Központtal van például együttműködési szerződé
sünk, amely alapján szakembereik öthetes kurzusokon foglal
koznak színi csoportjaink előadásaival. Eleinte az idős nénik 
fölmennek a színpadra, és ahogy ők arra emlékeznek, úgy éne
kelnek, táncolnak. Nem gondoltam én sem, mennyit segíthet a 
szakszerű magyarázat egy-egy előadás színre vitelében, és azt 
sem, hogy a nyugdíjas színjátszók ezt mekkora odafigyeléssel fo
gadják. Egy-egy ilyen öthetes kurzus során, amikor hetente be
jönnek, és komoly szakemberekkel beszélik meg a színpadjele
neteket, szinte virágzanak. 

Hat-hét éve felmerült az ötlet: köszönetképpen egy-egy ok
levelet adjunk át az Országos Szövetség nevében azoknak a 
polgármestereknek, akik a legjobb kapcsolatot alakították ki a 
településükön működő nyugdíjasklubokkal. Volt, aki azt mond
ta, a polgármestereknek nem fontos ez, annyi kitüntetésük van 
már. Mégis elkészítettük és átadtuk a saját oklevelünket. Azt 
tapasztaltuk, hogy erkölcsi rangot jelent, mind az önkormány
zati vezető, mind a település nyugdíjasai számára, ez a jelképes 
elismerés. 

Az utóbbi időben indítottunk egy rendezvénysorozatot 
„Bemutatkozik a megye" címmel Budapesten. Ennek összejöve
telein, amelyeket általában a Láng Művelődési Házban tar
tunk, a megyékből 10-12 klub mutatja be műsorát. Amikor 
például Pest megyének bemutatkozik Bács-Kiskun vagy Szol
nok megye, a művelődési ház megtelik budapestiekkel, Pest 
megyeiekkel. Legutoljára Győr-Sopron megye volt bemutat
kozni, és szinte mindenki elkísérte a nyugdíjas csoportokat: a 
megyeközpont polgármestere, a tanácsnok, az összes polgármes
ter, akinek a klubja itt volt, és a megyei művelődési házak ve
zetői. Amikor kedvezően fogadták egy-egy falu csoportját, lát
hatóan a saját polgármestere volt rá a legbüszkébb. 

Kapcsolatok az ifjúsággal, pályázatok, klubélet 
Az országos szervezet kisebb egységekre, kistérségekre tago

lása előnyös abból a szempontból is, hogy a területi rendezvé
nyeken alkalom adódik ami, hogy a nyugdíjasok bemutassák 
tevékenységüket saját környezetüknek. Ez nagyon sokat jelent 
a klubtagok számára, de középkorú gyerekeiknek is, akik segít
ségképpen a legtöbb helyen bekapcsolódnak a munkába. 

A fiatalsággal való kapcsolatfelvételre spontán módon is sor 
kerül. Szép példája ennek az, amikor egyik klubunk az iskola
épületben tartotta összejövetelét. Bent a klubtagok szórakoztak, 
kint az udvaron játszottak a gyerekek. Egyszer egyik gyerek, 
máskor másik gyerek állt meg az ajtóban, és ment be hozzájuk, 
természetesen a nagymamák rögtön megkínálták őket süte
ménnyel. Végül lassan minden gyerek bekerült. Ma ebbe a 
klubba bejárnak a gyerekek, együtt szórakoznak, táncolnak a 
nagymamákkal, akik előkeresték és megvarrták nekik a régi 
ruhákat is. A nyugdíjasok be tudják vonni a klub életébe a gye
rekeket. Még a középkorú korosztályhoz tartozó, dolgozó csa
ládtagok is segítenek, abban a kevés idejükben, amijük van, 
amennyit tudnak. 

Már hatodik éve minden tavasszal meghirdetünk egy pályá
zatot, amelynek lebonyolításában a Pest Megyei Művelődési 
Központ segít nekünk. Az első 1998-ban „A '48-as szabadság
harc nyomában" címet viselte. (Az idei téma Móricz Zsigmond 
élete.) A feladat lényege az 1848-as szabadságharc, más esetben 
a Rákóczi-szabadságharc nyomainak kutatása, gyűjtése Magyaror
szágon. Ez történhet kirándulások alkalmával, de a közvetlen 
környezet tárgyai között is. Azt kérdezik az idős emberek: M i 
lyen emléktárgyam lehet nekem? Azután kiderül, hogy majd
nem minden háznál lehet találni kis poharat, rajta Kossuth-tal 
és más relikviákat. Csodálatos anyagok tudnak összejönni! Pest 
megyében a beérkezett anyagot a Szentendrei Múzeum dolgo
zói segítenek rendezni, a pályázatok értékelése pedig október 
elsején, az Idősek Világnapján történik. 

Az „1848-as szabadságharc nyomában" című pályázat anya
ga annyira szép gyűjtemény volt, hogy a pedagógusok, akik pá
lyáztak, vállalták, hogy elviszik bemutatni iskolákba. A törté
nelem órák keretén belül alkalmuk volt elmondani ismeretei
ket is az adott korról. 

Évente jelenik meg verseskötetünk nyugdíjasok költemé
nyeiből. Az iskolákban vannak olyan magyar órák, ahol - mint 
egy „gyerek-nagymama" találkozón - fogadják azokat, akik ver
seket, meséket írnak. 

A gyerekekkel való kapcsolatunk visszafelé is működik. 
Nagyon sok cserkészcsapatban találkoztunk már azzal, hogy a 
Dorozsmán vagy Kisteleken „Rózsi néni által" írt visszaemléke
zést a gyerekek feldolgozták, színpadra vitték és eljátszották. Ez 
egy sokat ígérő kapcsolat kezdete, aminek segítésére sajnos je
lenleg nincs anyagi hátterünk. 

Nagyon sok pedagógus tagja van nyugdíjas klubjainknak. 
Van, aki még annak idején a Klebersberg-iskolákban, egy-egy 
úgynevezett kőiskolában volt tanító tanyán vagy falun. Akko
riban a tanító volt a kultúra az egész környéken, felnőtteknek, 
gyerekeknek egyaránt tudott segíteni. Aki akkor lelkes volt ebben 
a munkában, az most klubjainkban tevékenykedik. Sok klub 
van, amelyik visszanyúlik a régi Kalász-, KALOT-egyletek, ének
karok hagyományaihoz, amelyeket pedagógusok vezettek annak 
idején. De egyesületek, egyletek is alakulnak a régi minták nyo
mán, például Leányfalun, Vácon és környékén. Ezek egyike ép
pen a közelmúltban rendezett Vácdukán egy bemutatót, egy 83 
éves néni által betanított mesét adtak elő. Hatalmas nagy pró
bákkal készültek az előadásra - fiatalok az idősekkel összefogva. 

63 



:IÍIÍllÍÍilli;|llllÍÍÍÍÍÍl 

Majdnem mindenütt azt mondják, hogy egyedül a nyugdí
jasklub mozgatja meg az egész falut. Ez olyan, mint egy család. 
Ha olyan a klubvezető beállítottsága, és elfogadják őt az egész 
faluban, nagyon sokszor előfordul az is, hogy az egyedül maradt, 
elzárkózott, idős emberekkel is megtalálják a hangot. Elmennek 
hozzá, és elviszik őt a nyugdíjas klubba. Olyanokat is be tudnak 
vonni, akik egyébként egyáltalán nem közösségi emberek. 

Nemzetközi találkozók 
Nemzetközi kapcsolataink kialakítását Knoll István kezdte 

el. O elnökségi tagja volt a FIAPA, azaz az Idősek Világszövet
sége, valamint az E U R A G , az Európai Idősek Szervezetének. 
Azóta is ezekkel a szervezetekkel tartja a kapcsolatot a Nyugdi' 
jasklubok és Idősek „Életet az éveknek" Országos Szövetsége. Ez 
volt az alapja annak, hogy elkezdjünk nemzetközi nyugdíjas
találkozókat szervezni. Azóta az ország minden megyéje bekap
csolódott ebbe, így akik eljönnek hozzánk látogatóba, szinte az 
egész országgal megismerkedhetnek. 

Miután Tápiószele Magyarország első békefaluja lett, a 
nyugdíjasklub-vezetőj ükkel nemzetközi rendezvényt tartunk a 
falujukban. Tavasszal országos megemlékezés keretében anyák 
napját szoktunk rendezni, amit így összekapcsoltunk május 9-
ével, a Béke Világnapjával. A FIAPA-n és a környező országo
kon keresztül juttatjuk el a meghívásokat, amelyek alapján 
Svédországból, Franciaországból, Olaszországból és Görögor
szágból érkeztek és érkeznek a találkozóinkra, ma már rendsze
resen, nyugdíjas-csoportok. Az elszállásolást jórészt házaknál 
oldjuk meg, ahol nyugdíjas klubtagjaink fogadják őket. Az 
utóbbi időben nemzetközi találkozóinkat a szükséges anyagi 

háttér hiányában kisebb helyszínekre kényszerültük szűkíteni. 

A személyes kötődésről 

Én úgy nőttem föl, hogy mivel az édesanyám falusi szülész
nő volt, hozzánk odajártak az emberek. De a nagymamám, 
édesapám anyja is falusi szülésznő volt. Ismerték, ismert volt. 
Mi azt tanultuk, hogy az emberek dolgával foglalkozni kell, tö
rődni kell velük. Ez így megmaradt a családban, a gyerekeim is 
ilyenek, rengeteget segítenek nekem a munkámban. 

Egészségügyi dolgozóként mindig emberekkel foglalkoztam. 
Védőnő az alapszakmám, később szociális munkásként cigány 
csoportokkal dolgoztam. A kerepesi csoportom az ország egyik 
leghíresebb művészeti csoportja volt, amelyik nemzetközi sze
replésen is bemutatkozott. Már vagy öt éve elköltöztem onnan, 
ezért akik most óvodás gyerekek, engem személy szerint nem 
ismerhetnek. Es mégis, ha kimegyek Kerepesre, az óvodában 
rohannak az ajtóhoz, és kiabálják, hogy itt az Erzsike néni! Te
hát ők a családból ismernek. Ebben az évben volt lehetőségük, 
alapítottak egy díjat a cigány csoportokkal foglalkozó szakem
berek megjutalmazására, és azt nekem adták. Pedig megpróbál
ták másnak odaadatni ezt a díjat, de ők nem engedték. Az, 
hogy annak a cigány csoportnak minden gyereke iskolába járt, 
és mindegyike elvégezte a nyolc osztályt, nekem nagyon sokat 
jelent. Most, ha a nyugdíjasaimnak tudok segíteni valamiben, 
akkor az ilyen. Ilyen a természerem. Ilyen a beáll írottságom. így 
tanultuk. Nálunk mindig az volt, hogy történhet a családban a 
világon minden, de ha jön hozzánk egy ember, akinek szüksége 
van segírségre, akkor nálunk mindenki segít. 

Szeder Erika 

64 



A MAGYAR MŰVELŐDÉSI INTÉZET DELEGÁCIÓJA VARSÓBAN 

A küldöttség tagjai: Beke Pál igazgató, Tóth Erzsébet művé' 
szeti igazgatóhelyettes, Varga Tamás nemzetközi referens 2004-
február 11-13-án látogatást tettek Varsóban. 

A Magyar Művelődési Intézet nemzetközi kapcsolatkeresésé
nek fontos állomása volt ez az út. Ilyen kezdeményezés történt 
már Szlovéniával, Csehországgal, Szlovákiával, Horvátország
gal, a bukaresti testvérintézettel való kapcsolatfelvétel pedig 
folyamatban van. A Varsói Magyar Intézet igazgatóhelyettese, 
Bába Krisztina asszony szíves közbenjárásának köszönhetően 
delegációnknak ez alkalommal Varsóban nyílt alkalma tovább
építeni egy jövőbeli közép-kelet európai együttműködés alapjait. 

2004. 02. 12. A látogatás első napja 
A program a Varsói Magyar Intézetben kezdődött, ahol 

vendéglátónk, Bába Krisztina asszony fogadta az MMI delegá
cióját, majd ezt követően a program teljes időtartama alatt vé
gig kísérőnk maradt. Miután megismerkedtünk a magyar kultú
rát Lengyelországban népszerűsítő intézet épületével és tevé
kenységével, első utunk a Lengyel Külügyminisztériumba veze
tett, ahol Elzbieta Jogalla asszony, a Promóciós Osztály osztály
vezető-helyettese, valamint másik vendéglátónk, Alina Mag-
nuska asszony, a Nemzeti Kulturális Központ (lehetséges part
nerintézményünk) igazgatónője fogadtak bennünket. Rajta kí
vül a program során kísérőnk volt még a Nemzeti Kulturális 
Központ igazgatóhelyettese, dr. Aleksander W. Nocun úr, va
lamint Marcin Brzezinski úr, a Központ egyik munkatársa is. 

A megbeszélés elején Beke Pál felvázolta az MMI tevékeny
ségét, nemzetközi kapcsolatépítési törekvéseit, valamint abbéli 
szándékát, hogy ottani testvérintézményét megtalálva, Lengyel
országot is bevonja a koordinációjával megvalósuló visegrádi 
ill. közép-európai partnerségi együttműködésbe. Hallva az 
MMI szándékát és megismerve annak tevékenységét, Elzbieta 
Jogalla asszony abbéli véleményének adott hangot, hogy a 
Nemzeti Kulturális Központ vélhetőleg megfelelő partner lenne 
az MMI számára, és felajánlotta segítségét a jövőbeli együttmű
ködéshez. 

Ezt követően utunk az Adam Mickievicz intézetbe, egy, a 
lengyel kultúrát külföldön népszerűsítő intézménybe vezetett. 
Az intézet tevékenysége talán a magyar Hungarofest-éhez ha
sonlítható: külföldi kiállítások, programok produkciócserék se
gítségével (pl. Varsó-Moszkva, Moszva-Varsó kiállítás, vagy 
koncertsorozat hét országban „Hallgasd meg Lengyelországot!" 
címmel), 80%-ban nagyléptékű projektek keretei között való
sítja meg Lengyelországot népszerűsítő tevékenységét (olyany-
nyira sikeresen, hogy a lengyel repülőtársaság által kiadott, ál
talunk a repülőúton olvasott kiadvány egy teljes oldalon fog
lalkozik az intézet tevékenységével). Az intézet promóciós 
anyagok, hanghordozók kiadásával is foglalkozik, ilyenek pl. a 
zeneszerzők munkásságát, munkáit is bemutató CD-füzetek, az
az kisméretű, könyvként is funkcionáló CD-k. Az intézet ezen 
felül tanácsadói tevékenységet is végez, amellyel a Lengyelor
szágot külföldön népszerűsítő projektek tevékenységét segíti. 
Munkájuk során nagy hangsúlyt fektetnek az organikus, min
dennapi munkára, valamint a vizualitásra is: lógójuk megterve
zését rendkívüli körültekintéssel és alapossággal végezték, mint 
alapvető prioritást. Az Adam Mickievicz intézet tevékenységét 
a Lengyel Kulturális Minisztérium finanszírozza. 

Utunk következő állomása a Lengyel Kulturális Minisztéri
um Nemzetközi Együttműködési és Európai Integrációs Főosz
tálya volt, ahol Malgorzata Dzieduszycka-Ziemilska főosztály
vezető asszony fogadott bennünket. Egymás tevékenységének 
kölcsönös bemutatását és szándékunk felvázolását követően 
Dzieduszycka asszony biztosított bennünket arról, hogy részéről 
minden segítséget megad a kívánt együttműködéshez, valamint 
ő is abbéli véleményének adott hangot, hogy vélhetően a 
Nemzeti Kulturális Központ lehet az MMI partnere ebben az 
együttműködésben. Kilátásba helyezte más típusú kooperációk 
lehetőségét is, pl. a régiónkból érkező kiállítások fogadását, 
többek között a Verona-i kiállításon. Mivel a 2004-es évük mái-
telített, Dzieduszycka asszony a 2005 évet jelölte meg, mint a 
főosztályával kialakítható projektek legkorábbi időpontját. 

Ezt követően kabinetjében fogadott minket Maciej Klim-
czak, kulturális miniszterhelyettes úr, majd Alina Magnuska 
asszonnyal közösen ebédre invitált bennünket egy közeli étte
rembe. A munkaebéd jó alkalmat nyújtott egymás kultúrájának 
mélyrehatóbb megismerésére, valamint az MMI elképzelései
nek felvázolására. A jó hangulatú együttlét végén Klimczak 
miniszterhelyettes úr is felajánlotta segítségét az MMI és a len
gyel testvérszervezet közti együttműködéshez, és sok sikert kí
vánt a további munkához. 

A jövőbeli együttműködés szempontjából utunk legfonto
sabb állomása a Nemzeti Kulturális Központba tett látogatás 
volt. A központ tanácstermében fogadott bennünket Alina 
Magnuska asszony munkatársaival, akik felvázolták intézetük 
tevékenységét, amely, mint kiderült, meglehetősen sok rokon 
vonást mutat az MMI tevékenységével: 

A Nemzeti Kulturális Központot (Narodowe Centrum 
Kultury - National Centre for Culture) 2002-ben hozta létre a 
lengyel kulturális minisztérium egy olyan intézményi reform 
eredményeként, mely során három, a lengyel örökségvédelem 
és dokumentáció különböző aspektusával foglalkozó kulturális 
intézményt egyesítettek. 

Az Nemzeti Kulturális Központ a regionális és nemzetek 
közötti kulturális együttműködés fóruma. A kultúrát, mint a 
társadalmi és gazdasági fejlődés fontos tényezőjét népszerűsíti. 
A központ céljai a következők: 

Információk gyűjtése, terjesztése a kulturális tevékenység
ről. 

Az állampolgárok aktív részvételének támogatása a lengyel 
kulturális életben. 

Annak az elképzelésnek a népszerűsítése, mely szerint a kul
túra fontos eleme az ország társadalmi és gazdasági fejlődésé
nek, valamint a közművelődésnek. 

Ezért a központ többek között a következőkkel is foglalko
zik: 

Beszámolók, elemzések a lengyelországi kulturális tevékeny
ségről. 

Mobilitás programok fiatal művészek számára. 
Országos támogatási program a helyi örökségvédelmi pro

jektek támogatására. 
Konferenciák, műhelyek, képzések és konzultáció szervezése 

a kultúrpolitika, a kulturális menedzsment és a pályázati lehe
tőségek témáiban. 
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A Nemzeti Kulturális Központ felelős a lengyel művészeti 
és kulturális szektor felkészítéséért a 2004-es európai uniós csat
lakozásra. 

Néhány a Nemzeti Kulturális Központ projektjei közül: 
„Lengyel régiók az európai kulrurális térben": az E U mottó

ja („a sokféleség egysége") által inspirált program célja a régiók 
kulturális potenciáljának azonosítása és a legjobb gyakorlatok 
népszerűsítése a kulturális projektek készítése és megvalósítása 
területén képzések, regionális és országos konferenciák, beszá
molók, elemzések, kiadványok, valamint pályázati tanácsadás 
segítségével. A program kererében 2004-ben pályázatot szervez
nek azok számára, akik kulturális projektjeikkel EU-s pénzeket 
szeretnének megpályázni, de nem rendelkeznek az ehhez szük
séges önrésszel. A programon belüli legfontosabb tevékenység a 
kulturális projektírásról és menedzsmentről szóló képzési ciklu
sok szervezése, különös rekintettel az EU strukturális alapjaira 
és az Európai Regionális Fejlesztési Alapra. 

„Vitorlázzunk, fedezzük fel!" projekt: a megbeszélés során az 
MMI konkrét írásos projekt-javaslatot is kapott, melynek célja 
a Lengyelországról való tudás mélyítése a magyar iskolákban 
műveltségi versenyek segítségével. A projekt „ikerversenyeket" 
javasol, tehát a magyar fél is hasonló versenyeket szervezhetne 
lengyel diákok számára Magyarországról. A projektet később ki 
lehetne terjeszteni valamennyi uniós országra is. 

A központ Kultúraanalízis és Információs Osztálya szervezi 
az intézmény kultúrafigyelő projektjét, mely során beszámoló
kat, emlékeztetőket, felméréseket, kiragadott diagnózisokat ké
szítenek a kultúráról, felmérik a részvételi lehetőségeket és azok 
határait, gyűjtik a lengyelországi kulturális rendezvényekről, in
tézményekről szóló információkat, és eredményeiket közzéte
szik a központ honlapján. 

Figyelemreméltó projektet szervez a Nemzetközi Együttmű
ködés Osztálya is, melynek keretében ösztöndíjakat biztosítanak 
a keletről (pl. Ukrajnából, Litvániából) érkezei fiatal művészek, 
fordítók számára a kulturális minisztérium égisze alatt. Az ösz
töndíj összege havi 2000 zloty (kb. 120,000 forint), ami mellé 
szállást is biztosítanak a féléves lengyelországi tartózkodás során. 

A központ gáláns gesztusaként a nap végén „A rosszul őr
zött lány" című balett-vígjátékra voltunk hivatalosak a máso
dik világháborúban porig rombolt, majd később teljesen re
konstruált varsói Nagyszínházba, ahol a kiváló táncosoknak és 
a színház egyedi enteriőrjének köszönhetően kiváló hangulatú 
estében volt részünk. 

2002. 02. 13. A látogatás második napja 
A második nap első állomása a Magyar Nagykövetség volt, 

ahol Győr Mihály nagykövet úr fogadorr bennünket. A nagy
követ úr érdeklődéssel hallgatta az MMI nemzetközi kapcsolat
építési törekvéseiről és az első napról szóló beszámolónkat, 
majd kötetlen beszélgetés kezdődött. A beszélgetés során a 
nagykövet úr felhívta a figyelmünket egy katowicei projektre, 
mely soíán magyar vállalkozók alakítanak majd ki modem vá
rosközpontot az észak-lengyelországi városban. Az új városköz
pontban magyar kulturális intézmény kialakítását is tervezik, 
ebbe a munkába talán az MMI is be tudna kapcsolódni. Az idő 
rövidsége miatt ezt a projektet nem tudtuk részletesen átbe
szélni, de abban maradtunk, hogy amint konkrétumok vannak, 
azonnal kapcsolatba lépünk egymással. 

A következő állomás a „Dorozkarnia" (Kocsiszín) elnevezé
sű művelődési ház volt Varsó egyik hátrányos helyzetű előváro
sában. A rendkívül jól felszerelt, jól működéi és jó helykihasz-
náltságú ház a rendkívül agilis igazgatónő, Anna Michalak 
asszony elképzeléseit és erőfeszítéseit dicséri. A ház alapvető 
mottója: „addig itt tartani a fiatalokat, ameddig csak lehet", 
hiszen hátrányos helyzetű szomszédságról beszélünk, ahol a csa
ládban a gyerekeket, fiatalokat érő behatások sajnos nem min
dig pozitív előjelűek. Ennek megfelelően, a ház kialakítása so
rán rendkívüli módon ügyeltek az otthonosságra, az otthon 
érzetére, arra, hogy a fiatalok valóban „belakják" a házat, ne 
pedig csak egy-egy rendezvényre „essenek be". Láttunk például 
egy konyhát, ahol a gyerekek maguknak főznek, és láttunk szá
mos más helyiséget is, amely már kinézetével élő bizonyítékát 
adta annak, „hogy itt bizony nap, mint nap tevékenykednek, 
alkotnak, élnek fiatalok" (annak ellenére, hogy iskolaidőben 
jártunk orr, és a ház majdnem teljesen üres volt). Mint már 
említettük, az épület adottságait rendkívül jól kihasználták, a 
pincétől a padlásig mindenhol helyiségeket alakítottak ki 
különböző funkciókkal (pl. kerámia, táncterem, festészet-rajz, 
próbaterem, öltöző, stb.). Az épület központi helyén egy nem 
nagy, de jól felszerelt színházterem található, amely könnyen 
hozzáigazítható a különböző produkciók kívánalmaihoz. 

A Dorozkarnia fő profilja az amatőr színjátszás és tánc, Így 
nem véletlen, hogy kilenc különböző fiatalokból álló színját
szó- és tánccsoport működik a házban. Anna Michalak asszony 
néhány rövid videofilm segítségével érzékeltette azt az utat, 
amelyet a fiatalok ezekben a csoportokban a teljes önbizalom
hiánytól a profizmusig vagy kvázi-profizmusig bejárnak. Mond
hatnánk, könnyű dolga van az igazgatónőnek, hiszen a varsói 
önkormányzatok központosítása óta tevékenységüket mintegy 
95%-ban finanszírozza a város (igaz csak okos gazdálkodásuk
nak köszönhetően sikerült ezt a számot ilyen magasra feltor
nászniuk), ám látva a Anna Michalak asszony elkötelezettségét 
és sugárzó arcár, amikora teljes kilátástalanságból sikeresen ki
érnek fiatalokról beszélt, azt kellett gondolnunk, hogy a ház si
kere valójában nem a pénz hiányának vagy meglétének függ
vénye. Miután megegyeztünk, hogy tartjuk egymással a kapcso
latot és együttműködünk közös projektek kidolgozásában (pl. 
színjátszó-csoportok cseréje), rendkívül jó benyomásokkal és 
kiváló hangulatban hagytuk el a házat. 

Vendéglátóink ezután a Bielany kultúrházba vittek ben
nünket, amely egy lakótelepi szolgáltatóház legalsó szintjén ta
lálható Varsó egyik peremkerületében. Bár a ház profilja eltér a 
Dorozkarnia-étól, felszereltség és a vezetők elkötelezettsége te
kintetében is állta a versenyt az utóbbival: nagy és jól felszerelt 
színházterem, kiállító terem, parafa burkolatú, nádbútoros ká
vézórész, hangstúdió, és számos más többfunkciós terem várta 
az érdeklődőket (nem tudhatjuk persze, hogy az általunk meg
látogatott két művelődési ház Lengyelország egészét tekintve is 
reprezentatív-e, vagy két kivételt láttunk). A házban számos 
gyermekprogramot is szerveznek, de a valódi célcsoport inkább 
az idősebb közönség (műsoros estek, kiállítások, karikatúrapá
lyázatok, szerzői estek, stb.). Az eddig főként litván, ukrán, be
lorusz kapcsolatokkal rendelkező Bielany művelődési ház veze
tősége igen élénk érdeklődést mutatott egy magyarországi kul
túrházzal kiépítendő partnerkapcsolat kiépítése iránt. Abban 
maradtunk, hogy hazatérésünk után megkeressük számukra a 
megfelelő partnert. 

A hazaindulás előtt munkaebéden vettünk részt vendéglá-
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tóinkkal: Alina Magnuska asszonnyal, Bába Krisztina asszony
nyal és a Központ két munkatársával, dr. Aleksander W. Nocun 
és Marcin Brzezinski urakkal. Megköszöntük a szíves vendéglá
tást és a remek programot, majd megegyeztünk, hogy tavasszal 
a Magyar Művelődési Intézet látja vendégül a Nemzeti Kultu

rális Központ delegációját, majd megkezdjük a közös projektek 
kidolgozását. A jó hangulatú beszélgetés után élményekkel és 
tapasztalatokkal gazdagon indultunk vissza Magyarországra. 

Varga Tamás 

NEMZETI ÉS REGIONÁLIS IDENTITÁS KÖZÉP-EURÓPÁBAN 
A Regionális és Kisebbségi Kultúrák Kutatóműhelyének kiadványa a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 

Bölcsészettudományi Kar Európa-Tanulmányok Központ gondozásában 

A tanulmánykötetet a Cseh Centrum és a Visegrádi Klub 
által közösen rendezett kerekasztal-beszélgetésen mutatták be. 
Gál Jenő, a Cseh Centrum igazgatója kifejezte, mennyire fon
tosnak tartja az ilyen és ehhez hasonló kiadványokat, amelyek 
segítik egymás országainak a mind jobb megismerését. 

A kötetet a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szlavisztika-
Közép-Európa Intézet kutatói hozták létre. Ajánlásuk szerint a 
történetírás új, a rendszerváltás óta elért eredményeit, néző
pontjait kívánják megismertetni egyetemi hallgatók, történe
lemtanárok, történészek, irodalmárok, szociológusok és polito
lógusok körével éppúgy, mint akár a külpolitikai döntéshozó
kéval. 

A kerekasztal-beszélgetés résztvevői körében a könyv szer
kesztői és a tanulmányok szerzői is képviseltették magukat, így: 
Kiss Gy. Csaba, az E L T E művelődéstörténésze, Gereben Ferenc 
szociológus, a PPKE Szociológiai Intézetének oktatója, Ábra
hám Barna, Illés Pál Attila, Halász Iván, a PPKE BTK Szlaviszti
ka-Közép-Európa Intézet adjunktusai, Stekovics Rita néprajz- és 
társadalomkutató, Mészáros Andor, a PPKE B T K Szlavisztika-
Közép-Európa Intézet tanársegéde. 

A bevezetőben említés esett Illyés Gyula Szellem és erőszak 
című művéről, amely megjelenése idején figyelmeztetett arca, 
milyen nagy a zűrzavar a nemzet fogalma körül. A helyzet ma is 
hasonló. Akkoriban a fogalmat tisztázás, szembenézés helyett 
elhallgatták, ma annyit beszélnek róla, ettől való devalválódá
sától félthetjük. A szerzők kiemelték: tárgyilagosságra töreked
tek, tudván, mekkora a felelőssége annak, aki ma ezzel a témá
val foglalkozik. Az orosz kolonizáció után fellélegző népek 
rendkívül sokszínű nemzeti, regionális és politikai törekvéseiről 
való ismeretek hiányában sztereotípiákkal élünk, és sajnálato
san éppen a környező népeket nem ismerjük eléggé. A kötet 
célja, hogy körképet adjon a térségről, hogy ezzel egy realiszti
kusabb Közép-Európa-kép alakulhasson ki a köztudatban. 

Közép-Európa fogalmának értelmezése a történelem min
den szakaszában ellentmondásos, vitákra okot adó nézeteket 
szült. Nyugatról tekintve az elmúlt időkig az egész „vörös" vagy 
„rózsaszín" tömb Kelet-Európaként lett aposztrofálva. Az elne
vezés az 1989-ben kezdődött gyökeres változások ellenére máig 
él. De az itt éleik meghatározásai is eltérőek. A különböző nem
zetek Európába irányulásuk mértéke szerint definiálják saját va
lamint szomszédjaik helyzetét közép- vagy kelet-európainak, 
vagy használják a Balkán kifejezést. (Csak egy érdekesség, amely 
a könyvbemutatón a hozzászólások egyikeként hangzott el, hogy 
például a népzene területének kutatói a cimbalom és a nagybő
gő alkalmazása szerint határolják a területet Közép-Európának, 

ennek alapján nem tartozik ide például Horvátország vagy 
Burgerland). 

Ez a kiadvány a modern nemzené válás útjának közös vonásai 
alapján használja a Közép-Európa fogalmat annyira kiterjesztve, 
hogy az elmúlt századok közös gazdasági, társadalmi és kulturá
lis térkapcsolatai alapján a Magyarországgal szomszédos orszá
gok népei, régiói mellett Dél-Lengyelországot, Moldvát, Buko
vinát, Galíciát és a Balkán északi övezetét is idesorolja. 

Ez a hipotézis, amely megjelenik a kötetbe szerkesztett ta
nulmányokban, vitára adhat okot, amelytől az alkotók nem 
zárkóznak el. 

Négy tematikus fejezetben kaptak helyet a jórészt az új ge
nerációt képviselő történész-kutatók (főként magyar, kisebb 
részben határon túli szakemberek) tanulmányai. 

Az első nagyobb egység a Közép-Európa kulturális és vallási 
régiói címmel elméleti írásokat tartalmaz a tágabb térségről. 

Beréiyi István szociálgeográfus Közép-Európa kulturális ré
gióiról írva részletesen kifejti a címbéli fogalmak összetettségét, 
értelmezési nehézségeit. Közép-Európa keleti határai még az eg
zakt természeti földrajz számára is bizonytalanok. Kulturális ré
gió az Európa Tanács 93-as deklarációja szerint az a kultúrtáj, 
amely megfelel az emberi (gazdasági, társadalmi, ökológiai és 
esztétikai) tevékenységek által kialakított természeti tájnak. 
Tehát földrajzi térbeli egység, amely funkcionálisan és struktu
rálisan homogén, és egy történelmileg kialakult közigazgatási 
szerkezettel rendelkezik. A kulturális régió, és az ezzel szorosan 
összefüggő regionális tudat (öntudat, haza, identitás) kutatásai 
tudományos vitát gerjesztettek, amelyben az állásfoglalók egy 
része a modernizálást, globalizációt gátló vagy kifejezetten an
nak ellenhatásaként fellépő folyamatként értelmezték a regio
nalizmust. 

Gereben Ferenc a vallási és nemzeti identitásról, míg Tomka 
Miklós a térségben lezajló vallási változásokról ad szociológiai 
kutatásokon alapuló körképet. 

A vallási és nemzeti identitás kérdése szorosan összefonó
dott Közép-Európában a történelem folyamán. Magyarországon 
a vallás erős védő és támogató szerepe a korábbi századokban is 
jelen volt, a 20. században pedig a trianoni rendezés következ
tében állammá váló, de még erősebben a kisebbségi létbe taszí
tott népcsoportok-nemzetek számára játszott kiemelt szerepet. 

A volt kommunista országokban az egyházak és vallások -
túlélve a szekularizációt és vallásüldözést - megújultak. (Eköz
ben Nyugat-Európában éppen ellenkező előjellel mutatható ki 
változás: az utóbbi évtizedben visszafejlődött az aktivitás e té
ren.) A magukat vallásosnak vallók százalékos aránya Lengyel
országban a legmagasabb (94%), Románia a második (a ma-
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gyarságon belül is a székely magyarság kötődik a legerősebben a 
valláshoz). 

A folyamat a 80-as évek végén kezdődött, amit az elemzők 
egy része szerint a világnézeti válság, a közeledő összeomlás ál
tal generált „erkölcsi vákuum" okozott. A tanulmány részlete
sen foglalkozik a megújulás relativitásával, és ellentmondásos
ságának kérdéseivel. 

Az identitástudat, nemzeti identitás kérdéseiről szólva 
hangsúlyozza sok-sok összetevőjét (család, szűkebb környezer, 
régió, felekezeti és nemzeti közösség), amelyek ideális esetben 
egymásra simulva erősítik egymás hatását, és alakítják ki az ön-
identitás tudatosságát. 

A kötet második fejezete - A nemzetfejlodés főbb csomópont
jai - a térség nemzeteinek nemzetté válási folyamatait mutatja 
be. A magát történelemszeretőnek valló ember a magyar vo
natkozásokon keresztül ismeri a környező országok történetét. 
Ezért rendkívül érdekes akár az oszrrák identitástudat kialaku
lásának a mai napig tartó folyamatát megismerni (Ausztriában 
1956 óta évenként közvélemény-kutatást tartanak arról, léte
zik-e osznák nemzet.), akár a lengyel, cseh, szlovák, román 
nemzettudat fejlődését, vagy a volt Jugoszlávia területén élő 
népek nemzetté válásának küzdelmeit. 

A magyar nemzettudat változásairól Kósa László tanulmá
nya nyitja a fejezetet. 

A Regionális tudatok, kisháza', táfhaza-]<atődések fejezet vitatott 
kérdéseket is felvet, így a montenegrói függerlenség kérdését 
(Pósa Krisztián), vagy a több mai állam terülerén is élő ruszin 

népcsoport jövőjét, amellyel három tanulmány is foglalkozik 
(Kobály József, Juraj Vanko, Maria Sója). Itt olvashatunk még 
az erdélyi román regionalizmus helyzetéről a 2. világháború 
idején (Ábrahám Barna), valamint egy horvátországi, jugoszláv 
régiós áttekintést is kapunk (Jadranka Grbic Jakopovic, Gáb-
rity Molnár Irén). 

Hazai viszonylatban Gereben Ferenc - Nagy Attila egy 1970-
80-as években készült felmérések alapján készült, most aktuális 
függelékekkel ellátott tanulmányát közli a fejezet. Magyarország 
olvasás- és érréktérképének egy nyugat- és egy kelet-magyaror
szági megyében való vizsgálata alapján tárt fel regionális különb-
séger a kulturális tőke, a mentalitás, az olvasás- és könyvkultú
ra, az értékek világa és az identitások tekintetében. 

Az 1989 utáni politikai törésvonalak a választói magatartások 
tükrében nagy témaköre már átvezet a politika, az aktuális tör
ténések világába. A szociológia, politológia eszközeivel az elő
zőekben megismert tények, folyamatok közéleti-politikai vetü
letei bomlanak ki, s megmutatkozik a pártok támogatottságá
nak háttere, országok szerinri bontásban. 

Az alábbi államok választási földrajzát ismerhetjük meg 
részleteiben: Lengyelország (TAeslaw Macit), Csehország és 
Szlovákia (Halász Iván), Románia (Bakk Miklós), Szlovénia és 
Horvátország (Szilágyi Imre), Bosznia (Kiss Gyöngyi), Jugoszlá
via (Gábrity Molnár Irén). 

Kiss Gy. Csaba utószavában a történelmi, kulturális háttér
elemzésén alapuló következtetések olvashatók. 

Szeder Erika 

KISS G Y . C S A B A 

NEMZETTÉ VÁLÁS ÉS REGIONALIZMUS KÖZÉP-EURÓPÁBAN 
A nemzeti és regionális identitás Közép-Európában című könyv utószava 

Első pillantásra feszültséget érzünk nemzet és régió fogalma 
között. Nemcsak azérr, mert a nemzet - akár politikai-területi, 
akár nyelvi-kulturális közösségi dimenziójában - szükségképpen 
régiókat foglal magában, hanem azért is, mert mintha a nemze
ti állam a politikai és gazdasági szerveződés magasabb szintje 
volna. Ügy tetszik, a nemzetté válás folyamata egységesülést és 
központosítást jelentett, a törvényszerű modernizáció útját ha-
tározra meg. A régió pedig, a tartományi különállás, az auto
nómia e folyamat felől nézve valami meghaladandó jelenséget 
mutat, olyan körülményeket, amelyeken túl kell lépni a fejlő
dés érdekében. 

A francia forradalom idején a jakobinusok, majd a napóle
oni császárság olyan egységes nemzetállam létrehozására töre
kedett, amely fölszámolja a tartományi különbségeket, kiiktatja 
a közigazgatásból, oktatásból a helyi nyelveket. Vendée, a láza
dó tartomány az ellenforradalom szinonimájává vált, a nem 
francia nyelvek szószólóit a sötét reakció képviselőinek bélye
gezték. Franciaországban győzött a központosított francia nem
zetállam eszméje és gyakorlata, és mintául szolgált két évszáza
don keresztül az európai kontinensen. A Román Köztársaság 
jelenleg érvényben lévő alkotmánya például preambulurnában 
„egységes román nemzetállamról" beszél. 

Ismeretes, hogy az európai kontinens középső részén más 
körülmények között ment végbe a nemzetté válás. Alapvetően 

mások voltak a politikai-eszmei, a társadalomtörténeti és gaz
dasági föltételek a 19. és a 20. században is. A dinasztikus biro
dalmi keretekkel kisebb vagy nagyobb mértékben szemben ál
lott térségünk mindegyik népének nemzetállami „terve", elkép
zelése. Kis túlzással azt lehet mondani, hogy Közép-Európában 
sorra a Vendée-k diadalmaskodtak. Így tehát a nemzeti moz
galmak viszonyát a létező államokhoz ambivalensnek tekint
hetjük. A nemzeti eszme képviselői természetesen mindenütt 
kitűzték a nemzeti állam célját, és itt a célkitűzést kell hangsú
lyozni, hiszen az adott körülmények között nem volt olyan ál
lam, amelyet sajátnak lehetett tekinteni, szuverén politikai in
tézményekkel, önálló gazdasági térrel. így a nemzeti állam in
kább a vágyak, a remények és a képzelet birodalmához tarto
zott, ezért játszott térségünkben annyira fontos szerepet a nem
zeti közösség és identitás megteremtésében a kultúra, az iroda
lom és a civil társadalom, beleértve az egyházakat. 

Mindehhez pedig el kellett készíteni ennek a jövendőbeli 
egységnek a képét. Ezt a munkát gyakran tudósok, írók, művé
szek végezték el. Művészeti alkotásokban, tudományos művek
ben és publicisztikai írásokban. A mi esetünkben is kulcsszó 
volt az egység. A különböző felekezeteket, nyelvjárásokat, tár
sadalmi csoportokat, rájakat, tartományokat összefoglaló egy
ség. „A nemzetet mint az egység hangsúlyos formáját kezdik 
úgy tekinteni (különösen a 19. század romantikusai), mint az 
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egész történelmi fejlődés kulcsát és célját" - írja Lucián Boia a 
román történelmi tudatot vizsgáló munkájában. (Történelem és 
mítosza rontán köztudatban. Kriterion, Bukarest, 1999, 157.) 

Hiszen az egység - mondjuk a 19. század húszas-harmincas 
éveiben - sokkal inkább imaginárius, mint valóságos volt. A 
három részre szakadt Lengyelország (kérdéses, hogy egyáltalán 
indokolt-e az ország fogalmának használata) esetében az egység 
visszaállításáról van szó, másutt a történelmi tartományok 
egyesítéséről, vagy újraegyesítéséről. A cseh nemzeti mozgalom 
például Szent Vencel koronájának tartományairól beszélt, a 
horvát a Háromegy Királyságról; vagyis Csehország, Morvaor
szág és Szilézia, illetőleg Horvátország, Szlavónia és Dalmácia 
jövendő egységéről; a magyar nemzet 1848. március 15-i köve
teléseinek utolsó pontja: unió Erdéllyel. 

A tervezett nemzeti egység másik rajzolata a közös nyelv és 
kultúra nehezen meghatározható területéből indult ki. Ameddig 
szlovákul beszélnek (legalábbis többségben), addig tart/tartson 
Slovensko (a 19. század elején szlovákságot és szlováklakta te
rületet is jelentett a szó), az 1848-ban politikai tartalommal 
megjelenő Slovenija (a szlovén terület értelmében, több Habs
burg-tartomány részeiből) terminus szintén nyelvi alapon for
mált meg egy jövőbeni szlovén hazát. Az egységesítés, egyesítés 
programjára ott volt egy közeli és nagy hatású példa: a német 
nemzeti mozgalomé. A herderi eszmerendszer ösztönzése épp
úgy, mint a Napóleon elleni német szabadságharc, a nemzeti 
szimbólumok megteremtésére tett igyekezet. A Jénában tanuló 
Ján Kollárra meghatározó hatást tettek például a Wartburg vá
rában tartott ünnepségek. Ha ennyire különböző nyelvjáráso
kat beszélő népcsoportok, melyek más-más politikai fönnható
ság alatt élnek, katolikusok és protestánsok, keresik a német 
nemzeti egységet, miért ne gondolhatnának valami hasonlóra a 
szlávok, akik között néha kisebb a nyelvi különbség, mint pél
dául délnémetek és északnémetek között? A szláv népek köré
ben megszülettek a szláv összetartás eszméjéből kiinduló, többé-
kevésbé egyformán romantikus nemzettervek. A délszláv egy
ség víziója a horvátok illír változatában, a szerbeknél az 1844-
ből származó Garasanin-féle koncepció formájában. Es a föde-
ralisztikus elképzelések különböző variációi, amelyekben egy
szerre volt ott a nemzetállam és a létező politikai-közjogi kere
tek fölbontásának a szándéka. 

A feudális keretek, köztük a tartományi határok akadályt 
jelentettek a nagyobb igazgatási-gazdasági tér kialakítása során. 
A modernizáció megkövetelni látszott az egységesítést, a bővü
lő kereskedelem egyre inkább átlépett a történelmi régióhatá
rokon, a nyelvi sokféleség nem volt előnyös a sorozott tömeg
hadsereget fölállító államnak. A 19. század fejlődésének, a pol
gárosodásnak, iparosodásnak, urbanizációnak a szemszögéből az 
állami széttagoltság, a tartományi elkülönülés elmaradottságot 
jelentett. Fölszámolandó feudális maradványokat. A nemzet li
berális fogalma - Magyarországon és egyebütt - az egyéni, pol
gári jogokból indult ki, a mindenkire kiterjedő egyenlőség esz
méjéből, tehát tagadta a nemzet keretén belül érvényesíthető 
közösségi jogokat, legyenek azok felekezeti, nyelvi vagy regio
nális csoporté. 

Fölvetődik a kérdés, vannak-e Közép-Európának (a nemzet
té válás folyamatát tekintve én hozzátartozónak vélem Délke
let-Európát) sajátos regionális hagyományai, s miben külön
böznek, ha különböznek ezek a tradíciók Nyugat-Európáétól. 
Alapos összehasonlító elemzések híján nehéz megválaszolni ezt 
a kérdést. Mindössze néhány hipotetikus megjegyzést kívánok 

megfogalmazni. Nyilvánvalóan figyelembe kell venni, hogy a 
szűkebb Közép-Európa (Lengyelország, Csehország, Magyaror
szág - és bizonyos tekintetben Horvátország) némi időbeli le
maradással kezdte meg a feudalizmus korát nagyjából a 10. szá
zad folyamán. Délkelet-Európában pedig a létrejövő államala
kulatoknak sokkal kevésbé szilárdult meg a térbeli kiterjedése a 
középkorban, mint a szűkebben vett Közép-Európában. A kora 
újkorban pedig alapvető változást hozott az Oszmán Birodalom 
expanziója. 

A regionalizmust tekintve Szent Vencel koronájának tar
tományai állnak a legközelebb a nyugat-európai fejlődéshez. 
Bővebben talán nem is kell indokolni, miért. Elegendő a Né
met-római Birodalomhoz való tartozásuk évszázadaira utalni. A 
történelmi lengyel-litván állam és a Magyar Királyság útja nem 
egy tekintetben hasonlónak látszik. Lengyelország ugyan a 12-
13. században a feudális anarchia következtében részfejedelem
ségekre esett szét, de a királyság, akárcsak Magyarországon, 
központosítást jelentett a későbbi évszázadokban, különösen a 
jelentős uralkodók idején. A belső tartományi tagoltság szerke
zete jóval egységesebb volt, mint a nyugati országokban. A ko
ra újkorban párhuzamos egységként vehetjük számba az önkor
mányzati autonómia fejlett formáit, a lengyel vajdaságok és a 
magyar vármegyék nagyfokú önállóságát. A Lengyel-Litván 
Nemesi Köztársaságot később az utódok egyfajta sajátos Com-
monwealth-nek tekintették, nemcsak a „két nemzet" uniója 
miatt, hanem a vajdaságok már-már konföderációs jellegű ösz-
szetartozása okán is. Magyarországon pedig a vármegye a bécsi 
központosítással szembeni ellenállás bástyája lehetett, ahol a 
hagyomány szerint a legkisebb megye megengedhette magának 
a luxust, hogy „nem koronáz". 

Az autonómiák - legyenek egyháziak, közigazgatásiak, tar
tományiak - nem jelentéktelen szerepet kaptak térségünkben, 
a modern nemzetközi identitás megteremtésében. Példák hosz-
szú sorát említhetjük, amikor ez a különállás kiinduló keretet 
nyújtott nemzeti törekvések megfogalmazására. Sajátos Piemon-
tok lehettek, ahonnan megkezdődik a nemzetállam létrehozása, 
ahol többségben, abszolút többségben van az illető nép, ahol a 
történelmi különállás, a tartományi jogok átértelmezhetők nem
zeti jogokká, vagyis a jövendő haza, nemzetállam tulajdonkép
pen maga a régió. 

Horvátországot, Szlavóniát és Dalmáciát bonyolult jogi kö
telékek (részben különbözők) fűzték a Magyar Királysághoz. A 
nemzeti mozgalom közjogi érvelése hosszú időn keresztül az ún. 
municipális jogokra hivatkozott, melyek e három ország/tarto
mány külön jogai voltak. Az önállóság, a különbözés hagyomá
nyát jelentették másutt is az önálló államiság vagy egyértelmű
en külön tartományi lét tradíciói, például Litvániában, Erdély
ben vagy Boszniában. A felekezeti különbözőség és az egyházi 
autonómiák esetében olyan törekvésekkel találkozunk, ame
lyek az egyházi különjogokat, privilégiumokat kísérlik meg te
rületivé átalakítani, miképpen például a szerbek az 1790-es te
mesvári kongresszuson. Maga a Szerb Vajdaság fogalma is ebből 
a törekvésből eredeztethető. 

Katonapolitikai meggondolásból születtek meg térségünk
ben azok a külön igazgatású területek, amelyek az ország vé
delmét szolgálták. A sajátos jogállás a nemzeti-politikai identi
fikáció alapjául is szolgálhatott, mint például a határőrvidéki 
szerbek vagy románok, illetőleg a lengyel végvidékeken élő ko
zákok (ukránok) esetében. 

A szlovénok a Habsburg Birodalom egyetlen tartományá-
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bari alkották a lakosság abszolút többségét, Krajnában. így so-
káig népnévként is használták a krajnait, s ez a tartomány lehe
tett a 19. században a majdani nemzetállam mintája és előképe 
mint a szlovénok hazája. A szlovák nemzeti mozgalomnak még 
ilyen tartományi különállás sem állt rendelkezésére a nemzeti 
célkitűzések megfogalmazása során. Az idők szavát követve 
1848 és 1861 között megformálják politikai követeléseikben az 
országon, illetőleg Habsburg Birodalmon belül a saját szlovák 
tartományra (Okolie - „felsőmagyarországi tót kerület") vonat
kozó igényüket. Mind a szlovén, mind pedig a szlovák nemzetté 
válási folyamatban a létrehozandó haza hosszú ideig egy na
gyobb egység (Osztrák Birodalom, Magyar Királyság) részekénr 
rűnt föl. 

Nagyon tanulságos a két folyamat szempontjából Erdély, 
illetőleg Bosznia-Hercegovina esete. Mind a két ország/tarto
mány rendelkezett saját államisággal a történelem folyamán a 
modern nemzetté válás kora előtt. Erdélynek mind a magyar, 
mind pedig a román nemzeti tudatban kulcsfontosságú a szere
pe. A 19. század közepétől a különállás vagy a Magyarországgal 
történő unió - nyilvánvalóan egymással szembenálló kívánal
makkal - már-már élet-halál kérdésnek látszott a két nemzeti 
mozgalom számára. Erdély példája jól muratja, hogy Közép-
Európában mennyire egymást kizáró módon, a szomszédok ro
vására készültek a nemzetállami tervek. A regionális erdélyi 
identitás pedig - Magyarországon 1867 és 1918 között, Romá
niában 1918 után - nemkívánatosnak számított. 

Boszniában a három felekezetnek az identitása különböző 
nemzeti integrációs modelleket kínált a 19. században. Az or
todoxok választhatták a szerb nemzeti mozgalmat, +a katoliku
sok a horvátot; a bosnyák muzulmánok helyzete ennél jóval 
nehezebb volt, hiszen vallásuk az iszlám világhoz s következés
képpen az Oszmán Birodalomhoz kötötte őket. Eddig sem az 
Osztrák-Magyar Monarchiában sem az első, sem a második Ju
goszláviában nem sikerült mind a három népcsoportra kiterje
dő közös boszniai patriotizmust kialakítani. Ma ezzel a kérdéssel 
önálló államként küzd Bosznia-Hercegovina, s a súlyos háború 
tragédiái után sem világos, mi lesz a megoldás útja. 

A 20. század totalitarizmusai előre nem látható borzalmas 
szenvedést, évtizedekig tartó megszállást hoztak térségünk né
peinek. Mind a náci Németország, mind a bolsevik Szovjetunió 
gátlástalanul fölhasználta saját céljaira az itt élő népek közötti 
előítéleteket, indulatokat, szélsőséges sovinizmust. Általában 
elmondható, hogy a totalitarizmus jellegéből következően nem 
kedveli a különbözést. A második világháború alatt és után 
példátlan méretű népirtásra és üldözésre, milliók kényszerű el-
üldözésére került sor térségünkben. Mintha buldózerek szabták 
volna át történelmi tájak arcát, egyszer s mindenkorra eltün
tetvén a régiókat. 

Hogy a múltat végképp eltörölni csak hiú ábránd lehet, 
mutatja a regionális gondolat újraéledése a kommunizmus bu
kása utáni Közép-Európában. Újra meg kellett tanulni elfele
dett tájak és népcsoportok nevét; kiderült, hogy a nemzetálla
mi homogenizáció (amit még súlyosbított a totális diktatúra) 
alatt és mellett ott vannak az eltért) hagyománnyal bíró, kultu
rálisan és gazdaságilag különböző régiók, gyakran sajáros nyel
vi-felekezeti összetétellel. A politika síkján is megjelent a 
régiónál izmus, a választási térképek jól mutatják a történelmi 
törésvonalakat. 

Többféle értelemben lehet használni a régiónál izmus fo
galmát. (Ezúttal csak a nemzetállamnál kisebb részt alkotó ré

giókról kívánok vázlatos észrevételt tenni.) Alapvető különb
séget jelentenek a nemzetiségileg homogén, illetőleg a több
nemzetiségű régiók a mi térségünkben. Morvaország lakói meg
fogalmazhatják a csehországitól eltérő identitásuk vonásait, de 
cseh mi-tudatuk se nekik maguknak, de a kívülállóknak alap
jában nem kérdéses, a központtól távol eső helyzetben, más 
hagyományokkal bírva kereshetik régióik távlatait. Ugyanígy 
hangsúlyozhatják különbözőségüket a dél-stájerországi (Stajerska) 
szlovénok, de senkinek sem kétséges a szlovén nemzethez való 
tartozásuk. Merőben más az erdélyi regionali fás, ahol több nép
csoport, felekezet és kultúra együttéléséről van szó. 

Érdemes lenne kategóriaként számba venni az államhatár
okon átívelő regionális törekvéseket. Közép-Európa határai kö
zül az etnikai határok a ritkábbak közé tartoznak, gyakran be
szélnek ugyanazon a nyelven a harár innenső és túlsó oldalán. 
Térségünkben is gyakori ma már a harárokon átívelő ún. euro-
régiós együttműködés. 

Az elemzés, a további kutatás szempontjából nem közöm
bös, mekkora régiókról van szó. A nyugat-európai régiók egyike
másika (Katalónia vagy Bajorország) nagyobb a kisebb közép
európai államoknál. Azt sem szabad elfelejteni, hogy a nemzeti 
egységprogram meglehetősen mély gyökeret eresztett a közössé
gi emlékezerben, s a régiónál izmus, a regionális idenritás sem
miképpen nem teremthető meg fölülről, mondjuk államilag 
vagy éppen fölfelé nézve, az Európai Unióra. A régiók nem le
hetnek mesterséges területi képződmények, határaikat nem le
het kijelölni, még akár a legalaposabb előkészítéssel, a gazdasá
gi és földrajzi szempontok figyelembevételével sem. Mennyire 
jellemző, hogy amikor 2001 nyarán a Szlovák Nemzeri Tanács 
elfogadra az ország terüleri-közigazgarási fölosztásáról a törvényt, 
néhány nap múlva tüzeket gyújtottak a szepesiek ott, ahol az új 
kerület határa kettévágja a történelmi Szepest, az egykori vár
m e g y e r! 

A régiónál izmus tehát az európai integráció felé igyekvő 
Közép-Európának igazi nagy kihívás. Nemcsak ana indítja a 
döntéshozókat és a polgárokat, hogy mérlegeljék a tervezendő 
régiók előnyeit és hátrányait, hanem arra is, hogy visszatekint
ve számba vegyék a nemzetté válás útjának dilemmáit, a törté
nelem üzeneteit. A régió ugyanis nem lehet adminisztrációs 
döntés eredménye, határait nem tervezőasztaloknál és politikai 
kabinetekben húzzák, a régió rendszerint szerves történelmi fej
lődés eredménye, a politikai mozgásteret nézve pedig a szubszi-
diaritás ösztönzője, a lokális érdekek szószólója. 

JtlÉf 
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Z O L T A I M Á R T A 

AZ EURÓPAI UNIÓ, AZ EURÓPAI POLGÁR I. 

Mindnyájan, akik itt élünk Kelet- és Közép-Európában, 
nevezetesen Magyarországon, tudjuk, hogy változás előtt 
állunk. H a még esetleg meg is vagyunk győződve arról, 
hogy a változás sok jót is hozhat, legtöbben mégis szoron
gunk. Á t h a t j a a hétköznapjainkat a té tova töprengés, a 
reménykedés aggállyal keveredik, és a mérleg serpenyőibe 
naponként kerül más-más súly. K i gondol ma már arra, 
alig egy évtizede inkább viccesnek tűnt, hogy az áhított - . 
és csak ablakos útlevéllel, arra jobb esetben három éven
ként íznyi rácsodálkozást engedve - „Nyugat"-tal együtt 
akár szövetségben is élhetünk? Persze az akkori Európa 
közel sem a mai, de a május utáni sem lesz azonos a mos
tanival. 

Európa állandó jelzó'jeként mindig az értékkeresó't, az 
értékorientáltat szokás használni, azonban legalább any-
nyira illő: érdekközpontú is. Az érdek-különbözőségek, 
ütköztetések, a viták és a mindenkori legalkalmasabb 
megoldások (ha nem is tökéletes, mert, hogy ilyen nincs) 
békésen is rendezhető' formáit - valljuk be - Európa is 
alig fél évszázada műveli. Mégpedig a demokrácia érvé
nyesülésével, amit kiérlelve akár egy Alkotmányba is ké
pes rögzíteni hamarosan. És persze avval, hogy esélyt ad 
Európa vitathatatlanul szegényebbik felének - csak ki 
kell mondanunk... - „reintegrálódására". Azt, hogy ho
gyan, ismerni is kell és mi több, komolyan is érdemes 
venni. Csak a jogok/kötelességek axiómájában oldhatók 
fel a félelmek, a szorongások, a „genetikailag" vagy az elő-
zó' politikai rendszerben kódolt görcsök, az önbizalom hi
ánya, a kisebbrendűség érzése - amelyek mesterséges hiz
lalásához persze hatásos tápok bó' választékával elég sokan 
jelentek meg mostanság a piacon. 

Szeretnénk hinni, hogy a mai bizonytalanságból csak 
az a kivezető' út, ha mindenki kézben tudja tartani saját 
sorsát, és - ez itt nem közhely - ismeri a javítás lehetősé
geit, eligazodik egy, E U méretű nagy sakktábla játéksza
bályaiban és képes változni, változni, és változni; akár eu
rópai mércével (is) mérni önmagát. A z értelmiség (na és 
a politikusok) vitathatatlan feladata, hogy tegyenek meg 
mindent azért, hogy végre elhiggyük: Európa olyan lesz, 
amilyennek mi is akarjuk. A z értékközpontú Európában a 
hétköznapjainkban tudnunk kell helyet adni az érdek
központú Európának is. 

Hogy mi is kell hozzá? Világos kapaszkodók, alkuképes 
meggyőződés, őszinte vitaképesség, önmaga és hazája sor
sát szívén viselő alakotó-gondolkodó ember. És persze a 
világos, megfogható ismeret, az, hogy legyünk tisztában 
Európával, a szövetséget alkotó országokkal, az európai 
integrációval, ami közel sem az Európai U n i ó , ami nem 
azonos €-os pénzes-zsákokkal sem. Viszont egy bonyolult 
döntéshozatali, még bonyolultabb irányítási, jogalkotási, 
monetáris, biztonsági, kereskedelmi stb. rendszer, egy 
olyan térsége a világnak, ahol az áruk, a tó'ke, a szolgáltatások 
- és maga az ember alanyi jogon szabadon mozoghat. Ezért a 
négy alapszabadságért érdemes néhány „leckét" venni - akár 
még a most induló cikksorozat elolvasásával is. Hát, nem? 

A mitológiától a valóságig avajry hány Európánk is van? 
Közbeszélgetéseink kifogyhatatlan szó- és mondatfor-

dulatai manapság a csatlakozás bűvszócsaládból származ
tathatók. H a majd csatlakozunk.., a csatlakozás után. . , a 
csatlakozási kritériumok.., a csatlakozás után ennyit, meg 
annyit kaphatunk elmaradt dolgaink rendezésére.. . , a 
csatlakozással megszűnnek az ilyen meg olyan kényszeres 
intézkedések... . De vajon a varázsszó mögött mi is rejtő
zik valójában? Hányan gondoljuk végig ráéró' pillanata
inkban azt, hogy mi is történik velünk mostanság, mi is 
lesz velünk, a közvetlen környezetünkkel, netán orszá
gunkkal? Keverjük-e a fogalmakat, tisztában vagyunk-e 
azzal, hogy egy gazdasági érdekszövetséghez tartozás nem 
jelenti azt, hogy az Európai U n i ó hétfőről keddre fogja 
megváltoztatni az életünket? Ismerjük-e működésének 
mechanizmusát, intézményesített döntéshozatal rendsze
rét? Mi t jelenthet a konszenzuális, pártsemlegességre 
apelláló jobbító szándék? Hogyan fenyeget bennünket a 
demokratikus deficit; mit és mennyit kell feláldoznunk a 
jólét oltárán? És a már „bentlévők" is éppúgy örülnek, 
mint ahogy az aggodalmaskodva reménykedő' leendő uni
ós polgárságú magyar állampolgárok? Egyáltalán mennyi
re ismert ez az Európai Képeskönyv? Elolvassuk-e, átla
pozzuk-e, vagy pedig egy-egy oldalát agyonolvassuk, a lé
nyegeseket átugorjuk.. .és nem is igen értjük; . . . kockáza
tos megfogalmazással: miről is van szó, ha az Unióhoz való 
tartozásunk esélyeit latolgatjuk? 

A most induló vállalkozás, az, hogy kisebb-nagyobb 
cikkeknek „álcázott" tanulmányfélék segítségével többet 
tudjunk és jobban ismerjük meg jó öreg kontinensünk 
„mindenféléit", egyszerre ígérkezik nehéz és könnyű lei
adatnak. Lehetetlennek tűnő, mert évezredekről, évszá
zadokról, az elmúlt ötven év történéseiről kalandorság 
„mesélni". Ugyanakkor nem is annyira kilátástalan, mert 
— és ez az européer jellemvonása, és nekünk, magyarok
nak ez kiváltképp erősségünk — a „köznép" műveltségé
ben, lexikális tudásában, logikai készségében már annyi 
puzzle darabot birtokol, hogy némi kis gondolat-ébresz
téssel, más szempontú rakosgatással, újak hozzáadásával 
élvezhető' Európa és Európai Uniós képpé „simán" össze
rakható. 

Csak az ostoba ember büszkélkedik avval, ami a sze
rencsén múl ik . . . 

(Alapkérdés: vajon gondolunk-e néha arra, hogy euró
paiak is vagyunk anélkül, hogy kimozdulnánk az éppen 
esedékes magyarországi otthonunkból ?) 

Nem illik az újságírás elsőként számon tartott szabálya 
szerint személyes élménnyel bevezetni az olyan mondan
dót, amely komoly témafelvetéseivel kíván elemzést vé
gezni. Mégis idekívánkoznak a tapasztalások, olyan törté
netek, amelyek életre szóló érzelmi tanulságok: 

A személyes: múlt század Szojuz és szatelit-blokkjából 
az akkori divat szerint segítségnyújtásként egy belső-ázsiai 
ország tudományos kutatásaira népes német , cseh, len
gyel, bulgár és tennészetesen magyar expedíciók rótták a 
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hazánknál tizenhétszer is nagyobb, de budapesti népessé
get sem elérő ország kietlen vidékét. A szokásos karácso
nyi hazajövetel pontosan egy hétbe telt vonaton, keresz
tül szelve Szibériát, a szélesvásznú moziként bámulható 
téli tajgát. A naponta egyszeri, néhány perces megállás
kor, az ordas hideg ellen védekező nemezcsizmás ruha
csomagnak álcázott asszonyok kínálta pirogot nem azért 
vették a transzszibériai vasút nemzetközi szerelvényén 
utazó külföldiek, mert éhesek lettek volna, hanem az egy 
héten egyszer adódó alkalom néhány kopejkája komoly 
bevételnek számított a szinte mindent nélkülöző orosz 
családoknak. A z utazás negyedik napja azonban szertar
tásszerű készülődés volt a vonaton nemzetiségtói függet
lenül. Előkerültek a sanpanszkoje igrisztoje-k, a jó ízű 
orosz pezsgők, és a szokásos padsztakanok, a többnyire 
szputnyik díszítésű fémtartós poharak. A vonat ekkortájt 
már az Uraiban járt s az ünneplésre alkalmat adó pillanat: 
a vonat lassítása egy obeliszknél. A pezsgős dugó puk
kant, az önfeledt koccintás pedig annak szólt: Európában 
vagyunk! M i , magyarok még meg is toldtuk egy 'Árpád-
apánknak' szóló hálával, hogy őseinket nyugatabbra na
vigálta, az „európaibb" Európába. 

A másirányú: „ . . .megtanultam persze, hogy az ameri
kai csoda egyik titka, az olvasztótégely, a 'melting pot', 
segít hasonlóvá elegyíteni a többiekkel, és a sokfele össze
olvadt ember aztán új minőséget teremt az amerikai 
álomnak. . .Hazafelé jövet Londonban kellett átszállnom 
a budapesti gépre, és volt némi elintézendőm a Cityben. 
Heathrow-ból metróval mentem át a város másik végébe. 
A metró az első jó néhány kilométeren többnyire a fel
színen halad, így aztán az utasok nézegethetik a kis tel
kekre épült kétszintes házak hosszú sorát itt-ott megszakí
tó templomokat, parkokat, gyárakat, lakótelepeket, iro
daházakat. Nyár volt ugyan, se nem napos, se nem esős, 
se nem meleg, se nem hideg, amolyan szürkés londoni 
nyári nappal. Mégis, ahogy az ablakon kibámultam, hirte
len elfogott a nyilvánvaló érzés: Végre itthon vagyok! 
Itthon - Európában" - írta személyes impressziói közzété
telében a neves (ma miniszteri posztot is betöltő) bioló
gus-politikus az ökológiai jövendölésekor, vagyis akkor, 
amikor latolgatta, hogyan hat majd az E U a maradék 
természetünkre. Megtoldta még európai szellemiséggel: 
„. . .azt gondolom ugyanis, hogy európai jövőnk egyrészt 
ráció, másrészt emóció , de az utóbbi talán eló'bbrevaló..." 

Egy kontinens, ami nem is kontinens 
Néhány pillantásnyit időzzünk csak el egy léghajó fe

délzetéről természeti látvány-csodálkozással. Hogy minek 
is köszönheti Európa a mai napig megőrzött hatalmát, be
folyását a világra, ezt a „titkot" természetesen sokan, sok
féleképpen magyarázzák. Elvitathatatlan viszont az a fel
becsülhetetlen természeti adottság, hogy a kedvező geo
gráfiai helyzete mindenkor biztonságos lakhatást teremt
hetett. A földi összehasonlításban ugyan nem szerepel 
előkelő helyen - még az Antarktisz is megelőzi méretével. 
A z Eurázsiái kontinens elnevezés egyértelműen utal arra, 
h°gV geológiai-tennészettöldrajzi értelemben nem számít 
önállóan meghatározhatónak. Földrész, nem is kontinens. 
Míg keleten az Ural , délkeleten a Kaukázus hegyláncai 
jól követhető határt rajzolnak, a többi már egy bonyolult 

öblökkel szabdalt tengerpart. Viszont ezek a mélyen be
nyúló tengerek, a szigetek és félszigetek nevelték olyan 
tengerésznéppé partlakóit, hogy könnyedén tudtak útra 
indulni hiányzó javaik megszerzésére. A szárazföld vízszin
tes és függőleges tagoltsága pedig olyan variációs, mutá
ciós esély, amely a kis országok, már a szomszédéhoz sem 
hasonlító kultúráit hozhatták létre. Mert, hogy másként 
kell gazdálkodni hegyvidéken, másként a termékeny sík
ságon és ismét másként a dimbes-dombos régiókban. A 
változatos gazdálkodás lendületes cserekereskedelmet, az 
ásványi kincsek viszonylagos szegénysége az állandó ku
takodást, a mozgás pedig az érintkezés legkülönfélébb -
hol békés, hol erőszakos - formáit, a kultúrák közvetíté
sét, a szimpatikus eszmék, divattá vált életformák befoga
dását jelentette. 

Felszíni megoszlása, az öt jól elkülöníthető nagy vidéke, 
megközelítően egybeesik az éghajlati jellemzőkkel. A z elsőség 
- geológiai ősisége miatt - Skandináviát illeti, a jéggya
lult gránit és gneisz ma már csak emlékeztet szárazföldünk 
legrégebbi darabjára. A sarkvidék közelsége rövid hűvös 
nyarakkal és az igencsak hosszú telekkel küzdelemhez 
szokott lakóknak ad otthont. 

Rokonföld a Kelet-Európai Síkság, csakhogy a tengeri 
és szárazföldi üledékek felismerhetetlenül betakarták az 
erről árulkodó nyomokat. Miután az At lant i -óceán jóté
konykodásától messze esik, szélsőséges időjárása is nehezí
ti az egyensúlyozható életfeltételeket. 

Dél-Európa a virágzó narancsfák és az olajfák hazája, 
ráadásul kifogyhatatlan kincsesládaként egy beltenger, a 
Földközi, a kultúra-teremtésben mindenkor megbízható 
partnernek bizonyult. Nyugat- és Közép-Európa a hegy-
képző' erőknek köszönheti meghökkentő természeti ké
pét. Óvakodva a földtörténeti kalandozások túlzásbavite-
létól, annyit azért jó tudni, hogy a geológiai középkor 
„törte" darabokra a régi kontinenst, hatalmas területek 
kerültek a tengeri szint alá, ekkor alakult ki az Északi ten
ger, és Anglia, Írország teste is leszakadt a szárazföldről, 
Német-Alföld tengerei borítása újabb üledékgyűjtésnek 
kedvezett, hogy majd kiemelkedése után ásványkincse
ket, jó termőföldeket tudjon biztosítani. A z Alpok, a Kár
pátok, a Pireneusok, az Appeninek, a Balkáni hegyek -
nos mint minden hegyláncnak, hegykoszorúknak meg
vannak a külön, bonyolultan szép történetük. „Körbeug-
rottuk" Európát, de annak középső része, hazánkkal 
együtt kimaradt. Csakugyan, nem igazán sorolható a jel
lemzők alapján kategorizáltak közé, Közép-Európát, szinte 
mindenben átmenet, itt mindenből egy kicsi megtalálha
tó, a kőzetekből, az ásványkincsekből, a növényzetből, az 
állat-világból, talajtakaróból, és az éghajlat is szeszélyes; 
hol az orosz síkság téli hidege, hol a Gol f áramlás kelle
mes enyhítése, hol a mediterránon keresztül eresztett af
rikai légáramlatok hatása a döntő - de ez már a bőrünkön 
mért mai ismeret. 

De miért is fontos egy kis topográfia? Miért is kellene 
gyakrabban elővenni a középiskolás atlaszt? T a l á n mert 
„egycsapásra" válhat sok-sok minden összefüggéseiben vi
lágossá. Nevezetesen például az, hogy miért és éppen ott, 
és akkor alakulhattak ki világot jelentő kultúrák és miért 
népesülhetett be a kicsi - a világrészek között az utolsó 
előtti helyet foglaló (mi azért maradjunk meg csak euró-
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pai identitásunknál) kontinens szinte minden zuga. Miért 
és éppen úgy (pók)hálózza be út, vasút, hajóút, megköny-
nyítve a gyors helyzetváltoztatást? Mindenesetre ezt a 
10,5 millió négyzetkilométert úgy 685 millióan lakjuk. A 
kézenfekvő' kérdés, mennyi ebbó'l a mai Európai U n i ó t 
alkotó 15 ország részesedése? T ö b b mint 3,5 millió négy
zetkilométeren 376 millióan élnek, ami persze néhány 
hónapon belül a tíz csatlakozó ország - Lengyel-, Cseh-, 
Lett-, Észt-, Magyarország, Szlovákia, Litvánia, Szlovénia, 
Mál ta és Ciprus népességével 480 millióra nő. 

A m i k o r Zeusz meglátta a föníciai királylányt 
H a abban egyet lehet érteni, hogy Európa nem Ázsia, 

akkor a névadás megfejtése is könnyebbnek bizonyulhat. 
Nyugatra van - tartották a keleti kultúrában - legalábbis 
erre utalnak az etimológiai szófej tők. Kinek mit is jelent 
ez a fogalommá vált megnevezés? 

Europe, Kadmos nővére a görög mitológiában Agenor 
föníciai király és Telephassa leánya volt, és persze gyö
nyörű. A mindig tilosban járó Zeusz a tengerben fürdőző 
szépséges lány láttán beleszeretett és hófehér bikává vál
tozva csalogatta szép szóval, kedvességgel hátára, hogy 
Kréta szigetére úszhasson vele. A hódító szerelem gyü
mölcseként született meg Minotaurus, a szörnyeteg, Rha-
damanthys, a nemes és a hős Sarpedon. Zeusz Talost a 
bronzembert rendelte Europe és Kréta védelmére, egy ku
tyával, amely sohasem tévesztette el a zsákmányt, és 
adott egy lándzsát, amely mindig célba talált. A krétaiak 
tiszteletét, a tennékenység istennővé avanzsálását igazán 
avval v ívta ki, hogy a krétai király, Asterion hitvese lett. 
A király halála után fiai uralkodtak a szigeten és Ellotis 
néven az isteni tisztelet ma is kijár neki. 

A művészek számára „Európa elrablása" azóta is ked
velt téma. Domborműveken, antik vázákon, mozaikpad
lókba ágyazva éppúgy emlékeztetnek az ismeretlen művé
szek mint a reneszánsz és barokk festők - például Dürer, 
Tiziano, Tiepoló - ihletései a mitológiai történésre. 

De a csillagásznak a Jupiter második mellékbolygója 
jut eszébe Európa hallatán, a vegyésznek a 63-as atom
számú elem, az antropológusnak a világos bőrű ember, a 
nyelvésznek a sokféle nyelv kultúrahordozó szerepe, a 
népzenekutatónak az egy tőről fakadó dallam-világ, az el
vándorlóknak a nosztalgikus, az Ó-világ. 

Mértéket emlegetünk akkor, amikor az europeer-t jel
zőként használjuk, ami leginkább a mély műveltségű, szé
les látókörű, érzékeny lelkű, kalandor tennészetű, tapasz
talatokért (és persze megfogható földi javakért) nagy uta
kat bejárni képes, de azért többnyire a szülőföldhöz ra
gaszkodó, kicsit ellentmondásos, de jó stílus-érzékenység
gel megáldott embert örökíti. 

A közgazdásznak azt a száraz tényt, ahogy nyugat felől 
közép vagy kelet felé haladunk a gazdasági fejlettség érzé
kelhetően alacsonyabb. Ez mindig is így volt. A különb
ségek is másfélék, gazdasági téren akár áthidalhatatlan
nak is tűnhetnek. Jean Monnet, az európai integrációs 
törekvések közismert szorgalmazója és alapítója szerint 
„ . . . h a most kezdeném el az európai egység építését, a kul
túrával indítanám. A z talán zökkenőmentes lehetne. Ott 
semmit sem kell feladni, ellenkezőleg, a különbözőség az 
érték . . ." Mindenesetre azt tudnunk kell, hogy Közép- és 

Kelet-Európa történelme hátrál tatta vagy akadályozta a 
szellemi-gazdasági felzárkózás ütemét ugyan, azonban 
semmiben nem marad el attól, csak tempóhátrányba 
kényszerülve, nemzedéki késésekkel érkezik, érkezhet . . . 
ugyanoda. 

A görögök, R ó m a és a kereszténység 
De mi is alakította Európát Európává? Abban nagy az 

egyetértés, hogy a görögök, a római állam és a keresztény 
vallás. Aztán gyorsan hozzá is teszik a beavatottak: na és 
a felvilágosodás. 

A hellének, Rómához képest parányi népnek számí
tottak, mégis teljes életükkel, életformáló erejükkel, alko
tó beavatkozásaikkal minden más európai nép örök mér
tékévé váltak. Leigázásuk után R ó m á t is áthatották kul
túrájukkal, eleinte vallásukkal is, aztán az Ú j Testamen
tum tanításaival, amelyek görög nyelven maradtak fenn. 
Bár legyőzöttnek számítottak, a rómaiakat mégis lenyű
gözték. R ó m a világhatalmi tudattal építette birodalmát és 
közvetítette a görög kultúrát, miközben annak tökéletesí
tése rangos elfoglaltságot jelentett. R ó m a több volt mint 
állam, közigazgatása, jogrendszere olyan diszciplínává 
vált, amely a legtöbb európai állam mintájául szolgált ké
sőbb. Ekkor latin lett a hivatalos nyelv, de a Földközi
tenger keleti része műveltségében görög maradt. A mai 
Közép- és Nyugat-Európát, a Földközi tenger teljes part
mentét uraló birodalom szervezettségéből, zárt civilizáció
jából azonban egy nagyon fontos dolog hiányzott. A vállá' 
sos érzésre épített hitvilág. A semmitmondó istencsászárság
tól elforduló népek számára a görög szellem legjobbjai ál
tal közvetített kereszténység adhatta csak meg a választ. 
A z üldözött keresztény hívők a negyedik századra a biro
dalom egyhanTiadát képviselték, vállalván minden földi 
megpróbáltatást. Constantinus volt az, aki merész tettre 
határozta el magát. Kr. u. 313-ban a kereszt jegyével 
győzve, elfogadott vallássá tette a kisebbség hitét . 324-
ben lerakta a második Róma, Bizánc alapkövét. 

A Római Birodalom és keleti fele egyre inkább távo
lodott egymástól, kettéválásukat alkatukból eredő „maga
tartásuk" is siettette. Míg keleten inkább a megőrzés -
valóságban a birodalmi eszmekonzerválás folyt - , a nyu
gati birodalom szenvedélyesebb és mélyebb hitű volt. Na, 
és az időben is előrenézőbb. A birodalom megroppanása 
után az egyház összetartó ereje R ó m a pápája lett. Bizánc 
világi hatalma még jó ideig jelentős volt, de I. Gergely 
pápa megválasztásától kezdődően a nyugati népek és 
uralkodóik Rómára tekintettek. Krisztus földi helytartói 
világi ügyekben is egyre nagyobb befolyást szereztek. A 
felkent uralkodókat a pápa vagy legátusa koronázta meg -
nem egyszer Rómából kapott koronával - , akik ezzel vál
tak teljes jogú urukká népüknek és országuknak, főkép
pen evvel válhattak tagjává az európai keresztény orszá
gok közösségének. A pápa oldott és kötött, kiközösített, 
kiátkozott, máglyára küldött és keresztes hadjáratokat 
hirdetett teljes világi hatalommal. A megosztott keresz
ténység az isz'ám gyors terjeszkedésekor került szemben 
igazi ellenfelével. Mohamed próféta követői az állandó 
kellemetlenkedéseik mellett azért néhány gazdagító aján
dékkal is meglepték Európát: az arab számjegyekkel, a 
csillagászat és az orvoslás rejtelmeivel. Amikor II. M o -
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hamed török szultán elfoglalta 1453-ban Bizáncot, utolsó 
császára XI. Constantinos is életét vesztette az ostrom
ban. Unokahúgát az orosz cár, III. Iván vette el feleségül 
és ettől kezdve lett Moszkva, a Harmadik R ó m a , az orto
dox egyház és egész Oroszország központja. 

A gyámkodás vége a felvilágosodás 
A földi, a világi élet igenlése, az egyház megreformálá

sáért folytatott állandó lázadás, a meggazdagodás vágya, a 
gyors gyarapodás, a földrajzi felfedezésekkor szerzett „is
meretlen ismeretek" garmadája törvényszerűen alakította 
át az európai népek világképét. A z európai politikai ha
talmak pedig új kolóniákra terjedtek ki, így az emberi tu
dás, a soha nem látott tapasztalatszerzés, ennek függvé
nyében a tudomány nagy léptékű felfedezései viszont egy
re több konfliktus eredőjévé váltak. Annak érzése, hogy 
az ember még a természetet is képes megszelídíteni, le
győzni (az óceánokat , a hegyeket, képes az ásványkincse
kért a föld alá bújni) fontos volt, mert a népesség nőt tön-
nőt t és a kereskedelem soha nem ismert módon fejlődött 
a gazdasággal együtt. Bár a tiszta erkölcs győzelmének 
igénye úton-útfélen megmutatkozott, az igazságos társa
dalmi szerződéssel dédelgetett és kivitelezhetőnek tartott 
terv - az, hogy minden ember egyenlőnek születik és 
mindenkinek elidegeníthetetlen joga az élet és a szabad
ság jussa - csak utópia maradt. Helyette vallásháborúk, 
területszerző akciók. Furcsa, de tény, idáig vezethető visz-
sza az „amerikai álom". Merthogy a felvilágosodás eszmé
jének - a szabadság, testvériesség, egyenlőség - vonzó jel
szavaira komolyan csak a kiszakadó felben levő Új-Világ-
i kolóniák voltak a „vevők". A z 1780-as évekre több 
mint 4 milliónyi áttelepült népesség - Angliától való el
szakadását megvívandó demokratikus rend-szerének fo
gadta el (azt tudjuk, csak maguk számára, a behurcolt né
gerek ezreit „természetszerűleg" kizárva mindebből, ami
ért nagyon is nagy árat tizetettek). Ez a különös olvasztó
tégely - amely századról századra milliónyi európait elcsá
bított - , amelyben tőképpen az európai hitek, meggyőző
dések, nyelvek és kultúrák olvadtak össze, az államalapí
tók meggyőződése szerint a fejlődés egyetlen járható útja. 

Eszmékben, ideológiákban ekkortájt az amerikai mo
dellhez hasonlító Európai Egyesült Ál lamok megteremté
sében láttatták sokan az Ó-világi megújulást is, azonban 
az európai nemzetek éppen a nyelvükhöz, a kultúrájukhoz 
ragaszkodván - számos háború és világégés árán is - nem 
kívántak feloldódni a sokak által áhított (vagy inkább 
hangoztatott?) európai egységben. 

Századokon át a világ közepénpk- purópa számított. 
Bátor felfedezései minden kétséget kizáróan egyet jelen
tettek a gyarmatosítással, függetlenül attól a meggyőző
déstől, hogy a meghódított országok számára nagy adag 
szabadsagot.es jólétet, a mindig is nagyra értékelt tudást, 
tapasztalatot, a tudományt és kultúrát is lehet exportálni . 
A hódítók mindenhová elvitték anya-nyelvüket, szerte a 
világban meghonosították iskola-rendszerüket. Miközben 
a civilizáció - utak, vasutak, közhivatalok, kórházak, ét-
tennek, szórakozóhelyek, bankok formájában is megjelen
tek az ázsiai, afrikai, távol-keleti, dél-amerikai országok
ban. A Harmadik Világ, főképpen a második világháború 
után már nem kért belőlük. A függetlenségi mozgalmak 

utáni vákuum is, a közismert, a volt gyarmati országokban 
uralkodó mai helyzet nosztalgiával vegyes bűntudat-kísér
teteként lebeg az egykorvolt európai gyarmatosító orszá
gok lelett, de semmitéle humanitárius segítség nem képes 
ellensúlyozni a szegények még szegényebbé válását. 

A z újkori népvándorlások 
Viszont hihetetlenül gyors reakcióval a volt gyarma

tok szétesése után ellentétes irányú vándorlás kezdődött. 
Családok, a megélhetést keresők milliói települtek be és 
le az európai országokba, ami a háború utáni évtizedek 
európai konszolidációjához a lehető legjobbkor jött segít
ségnek bizonyult. De beilleszkedésük egyáltalán nem 
mondható zökkenőmentesnek, különösen a 70'-es évek
ben kezdődött, azóta többször is megélt dekonjunktúra
hullám is felszínre hozta az együttélés minden hátrányát, 
na és persze viszonylag kevesebb szóval, a hasznát. V e n 
dégmunkások. Újfajta, ellentmondásos fogalom. A nagy 
városok - Párizs, London, Brüsszel, Amszterdam, Ham
burg és a többiek - utcái „színesek" és főképpen a beván
dorlók első generációs leszármazottai manapság igencsak 
gyakran kerülnek véres összetűzésekbe az „anyaország" 
hatalmi rendszerével. Szerencsét próbálni pedig a meg
könnyített utazással bárhol lehet, így országról országra 
lehet „cipelni" az égető problémákat is. 

Van egy másik, igaz sokkal békésebbnek tűnő nép
vándorlás. Ez általában nyaranta söpör végig Európán. Az 
északiak meleg tengerre vágynak, a déliek a síparadi
csomokba, a kevés pénzűek egyszerűen „csak el valaho
vá". N a persze a milliónyi négykerekűvel, amelynek vi
szont az a legjellemzőbb tulajdonsága, pláne végeláthatat
lan kocsisort alkotva - nagyon szennyezi az amúgy is tisz
tátalan környezetet. A z áhított kultúr-turizmusra - avagy 
egymás megismerésére, az alapos tájékozódásra, vajon 
elég-e a szabadságra „kicsikart" néhány nap vagy hét? 
Mindenestre mozgásban van Európa az iskolai szünetek 
alatt, nyáron, szilveszterkor, velencei karneválkor - de a 
budapesti Tavaszi Fesztivál-kor is, tudóskongresszusok al
kalmából . . . és ez így is van jól, előbb-utóbb csak meg
tudhatunk jó néhány dolgot egymásról. 

Napjainkban a közelmúlt politikai változásai, a közép-
és kelet-európai államalakulatok szétesése vagy kettéválá
sa a vándorlási inspiráció. A szegényebb, a hátrányosabb 
régiókból a gazdagabbnak látszók felé igyekezők, a legális 
vagy éppen törvényeket nagy ívben elkerülő, de új helyet 
elszántan keresők napi átlaga ezres nagyságrendű az U n i ó i 
tagállamaiban, de közismerten nálunk is bőved akad dol
ga a határőrségnek az illegális bevándorlókkal. A demog- j 
ráfiai áramlás nemcsak a befogadók számára jelent külön
leges, alig kezelhető gondot, hanem esélytelenséget 
hibernáló helyzetet hoz létre az elhagyott területeken. A 
fegyveres harcok manapság - még ha Európától légvonal
ban messze is történnek - földönfutóvá vált lakosság tö
megét tolták (tolják) nyugatra. A bevándorlási kvóták, a 
munkavállalás, a letelepedés szigorítása láthatatlan, de 
nem is eredménytelen. Új huszonegyedik századi vasfüg
gönyökkel osztja, oszthatja meg az amúgy is törékeny Eu
rópánkat. I 

74 

http://szabadsagot.es


INTERJÚ RAYMOND SCHNEIDERREL 
A Magyar Művelődési Intézet (MMI) a Határmenti Együtt

működések és Fejlesztések Fóruma Egyesülettel (HEFF) együtt
működve néhány év óta intenzíven foglalkozik a közvetlenül a 
határmentén lévő települések, intézményeik, civil szervezeteik és 
%>állalkozóik a határ túloldalán lévő ország hasonló helyzetében lévő 
településeinek, intézményeinek és civil szervezeteinek koordináció

jával. Uniós csatlakozásunk küszöbén, a várható pályázatokra 
tekintettel az látszik célszerűnek, hogy az eddig központosított, tehát 
Budapestre centralizált szervezemek a határmenti tájakon is meg
alakuljanak a testvér-szervezetei. Egy a román-magyar határntenti 
fejlesztésekkel foglalkozó új, regionális egyesület létrehozása céljából 
találkoztak 2003. november 27-én Létavértesen a román és magyar 
határmenti települések hivatalosságai. Az összejövetelen a francia
német határ-menti együttműködés modellértékű példáját bemutatva 
előadást tartott Raymond Schneider, a Francia-Német Ifjúsági 
Iroda (Office Franco-Allemand pour la Jeunesse) munkatár
sa, majd folyóiratunk számára készítettünk vele interjút. 

— Szeretettel köszöntöm az intézetünk Szín-Közösségi művelődés 
című folyóirata nevében. Megkérdezhetem, hogy érzi-e az összejöve
tel hasznosságát! 

— Amikor ide érkeztem, tudtam, hogy nagyon sok dolog és 
közös tennivaló lesz. Egy hete vagyok itt, és az elmúlt egy hét 
történései nagyon érdekeltek, ugyanakkor nagyon felkavartak. 
Tudtam, hogy problémák vannak ebben a régióban, de nem 
vártam, hogy ennyi probléma lesz. Az ittlétem célja határmen
ti együttműködések kiépítése. Ezen a területen már elég sok 
tapasztalattal rendelkezem, és ismerem a problémát, hiszen El
zászban is van nemzetiségi kisebbség. Evek óta dolgozunk a 
határmenti együttműködések kiépítésén Elzász és a szomszédos 
németországi régió között, de soha nem tudtam elképzelni, 
hogy Magyarországon ilyen sok probléma van. A leginkább az 
hatott meg, és az gondolkoztatott el, amikor ittlétem második 
napján találkoztam két hölggyel, akik úgy fordultak hozzám, 
hogy szinte segítségért kiáltottak felém. Ez nagyon felkavart. 
Úgy gondolom, hogy az ittlétem és az abból azután következő 
együttműködésünk mindenképp hasznos lesz. 

— Azt szabad megtudni, hogy ez a két nő melyik terükttől volt, 
hogy csak a probléntát érzékeljem! 

— A két hölgy Magyarország északi részéről jött, az Ipolyság
ból, tehát a szlovák területről. De volt egy úr, aki pedig bemu
tatta az útlevelét, benne az új vízumot. O Szerbiából, a Délvi
dékről jött. Nagyon meghatott. 

— Mit gondol, azzal, amit a francia-német határ mentén eddig 
végzett és tapasztalt, valóban lehet itt nálunk kezdeni valamit! Vagy 
esetleg úgy é'zi, hogy az ott egy sokkal polgárosodottabb társadalom 
althoz, hogy át lehetne a tapasztalatait ide ültetni? 

— Azt hiszem, hogy egy ilyen határmenti együttműködés ki
építése nem a társadalom fejlettségén vagy polgárosult mivol-
tán múlik, hanem sokkal inkább az emberek akaratán. Nálunk 
már tíz éve létezik ez az együttműködés, van tapasztalatunk, ez 
előnyt jelent. Ezen tapasztalatunk birtokában tudunk a magya
roknak segíteni. Hiszen Magyarországon is van már kezdemé
nyezés a határmenti együttműködésekre. Tehát nem a nulláról 
kell indulni. Nagyon érdekes, hogy a két hölgy, akikről már az 
imént szóltam, szinte úgy fordult hozzám, mint hogyha azt 

akarták volna, hogy egy varázsütéssel segítsek rajtuk. Pedig 
ennek nem így kell történnie. Nagyon sok időre van szükség az 
együttműködések kiépítéséhez. Elzászban is évtizedek alatt ér
tünk el ide. Talán a mi segítségünkkel Magyarországon majd 
gyorsabb lesz ez a folyamat, és nem lesz szükség ötven évre. 
Amire elkerülhetetlenül szükség lesz, az a türelem. A magyaror
szági és az európai intézményrendszer, valamint a politikusaink 
tudnak minket abban segíteni, hogy minél hamarabb kiépül
hessen a határmenti együttműködés. 

— Beszélgetésünk fő tárgya ez lehetne, ha mesélne nekünk azokról 
az évtizedekről, amik alatt kialakult a mai helyzet. Megkérem rá! 

- A második világháború végétől, az 1940-44 közötti törté
nések következtében Elzász és a szemközti német régió, Baden-
Württenberg között egy éles szakadék keletkezett. 30 éven át 
semmi nem történt a két régió között, hacsak nem az, hogy az 
elzásziak Németországba jártak át dolgozni különböző okok miatt. 
A nyolcvanas években kezdődött az első félénknek mondható 
kapcsolatfelvétel, amely aztán fokozatosan fejlődött, mígnem 
aztán hivatalos útra terelődött. Az Európai Unió INTERREG ne
vű programja indította útjára a határmenti együttműködéseket. 
Pénz van arra, hogy együttműködés és kapcsolat jöjjön létre a 
két régió adminisztratív szintjén. A városok, a fiatalok és a spor
tolók kezdtek kapcsolatokat kiépíteni egymással. A kapcsolat
felvétel az első fázisban erőltetett, kényszeredett volt. Most 
azonban már mindenki szívesen vesz részt az együttműködés
ben. Nem a pénz motivál többé, hanem az egymás felé való 
nyitottság, hogy együtt építsünk valamit. 

— Kérem, mondja el, mi az, ami nem volt, és most van, kézzel-
foglvttóan. Tehát mit jelent ez az együtmxűködés? Milyen intézmé
nyeket, épükteket, Impcsolatokat? Beszéljen mindenről, ami kiala
kult, s ami által érzékelhetővé ksz, mi is az, ami egy határmenti 
együtmiűködés során létrejön! 

- Mielőtt erre a kérdésre konkrét feleletet adnék, szeretnék 
még az előzőkhöz egy kiegészítést tenni. Nagyon fontos, hogy 
együttműködésünket az INTERREG nevű uniós program pénz
alapja ösztönözte, és gyakorlatilag az is hozta létre. Az INTER
REG, a határmenti együttműködések európai programja, 1990-
ben jött létre. Az első kísérleti programja a P A M I N A volt, 
amely három északi régiót foglalt magában: PAlatinat, Mlttlerer 
Oberrhein és Nord Alsace. Jelenleg az INTERREG III-as prog
ram fut, amelyik 2000-ben kezdődött és 2006-ig tart. (INTER
REG 1 1990-1993, INTERREG II 1994-1999). Az uniós prog
ramon és az általa biztosított forrásokon kívül volt egy másik 
ösztönző erő: a mindennapok realitása, a mindennapok tapasz
talata, hiszen azt láttuk, hogy szükséges az együttműködés, a 
közös munka. Például, hogy a környezetvédelmi problémákat 
meg tudjunk oldani. Hiszen a zajszennyeződés, a különböző 
légszennyeződés nem áll meg a határokon. Tehát ana volt szük
ség, hogy közösen dolgozzunk ki területfejlesztési koncepciót, 
környezetvédelmi terveket, és közös gazdasági kapcsolatokat 
építsünk ki egymással. 

Hogy visszatérjek a kérdésre, nézzük a konkrét kezdeménye
zéseket és eredményeket. Azt tudni kell, hogy gyakorlatilag 
most már nem létezik határ a két régió között. Az első példám 
az a határmenti népfőiskola lenne, amit három város közelsé
gében, a Rajna mentén hoztunk létre. A célunk az volt, hogy 
az azon résztvevő németek és franciák megismerjék egymás kul-
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túráját, egymás életmódját, és megtanulják egymás nyelvét. A 
Rajna partján, a két régió találkozásánál kiépítettünk egy öko
lógiai parkot, amelyben egy múzeumot állítottunk föl, szintén 
ökológiai témában, s egy kerékpárurat építettünk ki. Ezt a ter
vér a németek és a franciák együtt fogalmazták meg. Közösek a 
területfejlesztési projektjeink is. És a fiatalokat is törekszünk 
minél jobban bevonni a határmenti együttműködésekbe. Nya
ranta környezetvédelmi táborokat szerveznek a fiatalok: régi, 
lepusztult várromokat takarítanak ki, és próbálnak újjáépíteni, 
vagy erdei ösvényeket tesznek rendbe. A rábor pénzügyi fedeze
tét a PAfvlINA biztosítja, a szervezését pedig egy francia és egy 
német ifjúsági ház. A közös együttlétnek nemcsak a környezet
védelem a célja, hanem az, hogy ezek a fiatalok együtt lehesse
nek, együtt tölthessék el szabadidejüket, megismerhessék egy
mást. Az évközi együttlét kialakítására, kiadtak egy szabadidó's 
útlevelet, amelyet igénybe vehetnek mind a svájci - mert az 
együttműködés Elzász déli részén érinti Svájcot is - , a német és 
a francia fiatalok. Ez azt jelenti, hogy a fiatalok különböző 
sport-, kulturális és szabadidős-tevékenységeken vehetnek részt 
egymás országában. Például egy német fiatal eljöhet a francia 
részre judo-tanfolyamra, a francia fiatal elmehet Németország
ba sakkozni, vagy éppen a svájci jöhet valamelyik másik két or
szágba táncolni. Nagyon olcsón ki lehet váltani ezt az útleve
let, amely segítségével így kölcsönösen lehet tanulni egymás
tól. 

Egyéni cserék kialakítására léteznek közvetítő irodák és 
szervezetek. Ha egy német fiatal keres például francia levelező
partnert, akkor ez az iroda segít neki abban, hogy érdeklődésé
nek és korosztályának megfelelően találjon valakit. De ugyan
úgy, ha egy francia család szeretne megismerkedni egy német 
családdal, akkor ez az iroda segít a partnercsalád megtalálásá
ban. 

— Az iroda európai uniós pénzbóí működik? És mégmilyen 
egyéb irodák léteznek? 

— Az emlírett iroda most már nem európai uniós pénzből 
működik. Ugyanis az európai uniós támogatást egyszer lehet 
csak elnyerni. A P A M I N A létrehozásához az Európai Unió 
ötven százalékkal járult hozzá. Ötven százalékot a németeknek 
és a franciáknak kellett fizetni, huszonöt-huszonöt százalékos 
megosztásban. Ez az egyszeri finanszírozás elegendő volt két-
három évre, de most már helyi pénzekkel kell megoldani a 
harármenti együttműködést. 

— Az egyszeri pénzzel, ami három évre volt elég, teltát olyan te-
vékenység alakult, ami hiányzott volna az embereknek és a térség
nek, s ezért van az, hogy a további finanszírozást felvállalta a helyi 
francia és német kormányzat? Mert felmerül az emberben még az a 
kérdés is, hogy talán a határmentén, egy európai unió által támoga
tott két-három évben talán még annál is aktívabb az élet, mint talán 
Franciaország más részén?! 

— Két-három év múltán, miután megszűnt az európai uniós 
támogatás, a két régió vette át a finanszírozást. Mert úgy gon
dolták, hogy az elindított folyamatot fontos folytatni. Tíz évvel 
ezelőtt azok, akik most támogatják a határmenti együttműkö
dést, mind Párizs, mind Strasbourg, még nem is gondoltak erre 
a kezdeményezésre. Mivel bebizonyosodott, hogy fontos, és ér
telme van az együttműködésnek, ezért ma már támogatják. És 
ez egy hatalmas ekőrelépés. 

— Konkrétan megliérdezném, hogy elképzelhető, hogy egy 
ilyen európai unió támogatta helyen, teltát a hatámienti vidéken, 
elevenebb, fejlődésképesebb az élet, mint Franciaország más területén? 

— A kérdésre igent válaszolhatunk. De azt kell tudni, hogy 
mind a két szóban forgó régió, tehát mind Elzász, mind pedig a 
Baden-Württenberg-i tartomány, már korábban is nagyon fej
lettek voltak. Mind kulturális, mind gazdasági szinten, a két or
szág többi régióihoz képest. Tehát a legfejlettebb régiók közül 
valókról van szó. Az európai uniós támogatás tovább segítette 
fejlődésülcet, de inkább már a határmenti együttműködések te
rületén. Például a határmenti együttműködések keretében lét
rehoztak egy közös múzeumi belépőt, amellyel a régióban talál
ható 150 múzeumba lehet ellátogatni. Ez így a világ egyik leg
nagyobb múzeuma. 

Visszatérve a területfejlesztésre, szeretnék bemutatni né
hány konkrét projektet. A déli részen, tehát Svájc, Németor
szág és Franciaország találkozásánál egy nemzetközi repülőteret 
hoztak létre (Bázel). Ez az Unió ösztönzésének eredménye volt, 
de a helybeliek akarata is mozgatta a tervér. A területfejlesztés
hez tartozik még a közlekedés fejlesztése, a városok összekapcso
lása. Például Strasbourg és a szomszédos német város, Kehi ösz-
szekötése egy olyan villamos által, amelyik tulajdonképpen a 
két városból egyer hoz létre. 

— Ezt helyi pénzből tudták megvalósítani vagy ez is európai uni
ós pénzekből ment? 

— A pénz helyi pénz volt, de a kezdeményezést, az ötletet és 
a lendületet az Európai Uniótól kaptuk. Az EU egyik célkitűzé
se, hogy a két város, Strassbourg és Kehi egy közös uniós városi 
körzetet alkosson. A lényeg, hogy - uniós pénzzel vagy anélkül ] 
- mindkét részről megvan a közös akarat, hogy közösen dolgoz
zunk. 

— Nem fárasztaná-e, hogy a három Rajna melletti városról egy 
kicsit részletesebben beszéljen? Megtenné-e? 

— A P A M I N A (1989) az első európai uniós projekt volt a 
határmenti együttműködésekre, de ez csak az északi régiót érin
tette. A sikert látva, a határmenti együttműködést kiterjesztet
ték a déli területekre is. így most már egész Elzászt érinti, ben
ne két francia megyét. Később a svájciak is csatlakoztak. Az el
zászi és baden-württenbergi együttműködés élén a Felső-Rajnai 
Tanács áll. Ez a tanács koordinálja a projektet, kapja a pénzt és ; 
osztja szét. 

— E s O n személy szerint is részt vesz ebben a munkában? 
— Személyes elkötelezettségből veszek részt a határmenti 

együttműködésekben. Ennek két oka van: az első, de ez nem 
fontossági sorrend, hogy húsz éve a nemzetközi kapcsolatok te
rületén dolgozom, ezen belül is a francia-német együttműködés '; 
terülerén. Egészen a nyugdíjazásomig a munkám abból állt, ! 
hogy kapcsolatokat építettem ki Franciaország és Németország ! 
között. A cserékben jómagam nem vettem részt. Én a kapcsolat 
megszületésében és létrehozásában segítettem, a pénzügyi tá
mogatás megszerzésében, és az interkulturális munkára való fel
készítésben. 

— Nyilván nagy tapasztalattal rendelkezik a témában. Otthon ki 
szokták kérni a véleményét? 

— A falumban nem. A falum ötszáz lelket számlál. Régió
szinten már igen. Mert a térség ifjúsági házainak regionális szö
vetségében elnökségi tag vagyok. Ehhez a regionális szövetség
hez 120 ifjúsági ház tartozik, amelyeket én segítek a nemzetközi 
kapcsolatok kiépítésében. Jelenleg egy régiómbeli német és egy 
Languedoc-Roussillon-i zeneiskola közötti kapcsolatteremtés
ben segítek. A másik ok, amiért én a francia-német határ men
ti együttműködésekkel foglalkozom, az az hogy jómagam elzászi 
vagyok, és a saját kultúrámat nagyon mélyen élem meg, na-
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gyón ragaszkodom hozzá. Nemrégiben elkezdtem komolyabban 
foglalkozni a történelemmel, hiszen a történelem megsejteti és 
megmutatja gyökereinket és kulturális eredetünket. Ez a régió, 
amiről beszélünk, 1500 évvel ezelőtt egy ország volt, ahol az 
emberek egy nyelvet beszéltek és egyazon kultúrához tartoztak. 
Azonban úgy alakult a történelem, hogy politikusok és törté
nelmi személyiségek ezt a régiót kettészakították, és belőle két 
országot hoztak létre. Száz éve, hogy a régió teljesen külön vált, 
két országhoz tartozván, ezáltal a kulturális gyökerek is megsza
kadtak. Párizsban azt mondják egy elzászira, hogy francia, hogy 
a gyökerei franciák. Nem fogadják el, hogy valójában más kul
túrához tartozik. Ez a helyzet nekem nagyon fáj. Ezért is értet
tem meg tökéletesen a két asszonyt, aki Észak-Magyarországról 
jött, és hasonló problémákkal küszködik, mint mi. Azon fára
dozom, és azt szeretném, hogy ha az elzászi emberek visszatalál
nának a gyökereikhez, és felfedeznék, hogy tulajdonképpen hol 
is van az ő eredetük, és miben gyökeredzik az ő kul túrájuk. V i 
szont a kulturális gyökerek messzebb nyúlnak vissza, nemcsak a 
Baden-Württenbergig, hanem egészen Bajorországig, Csehor-
szágig, sőt mi több Magyarországig. Ha megnézzük a mai gya
korlatot és a mai életet, akkor sok olyan elem van, amelyet ke
letről kölcsönöztünk, kaptunk, például az üveggyártást, ami 
Csehországból került hozzánk kétszáz évvel ezelőtt. Csak ma 
ezeket a keletre visszanyúló kulturális gyökereket elhallgatják 
az iskolában, nem tanítják a francia gyerekeknek, azt mondják, 
mi itt franciák vagyunk, mindig is ilyenek voltunk. 

— On egy ötszáz fős településről választódott ki erre a posztra, s 
került Párizsba? S mit kellett tudásban vagy másban felhalmozttia, 
hogy egy posztot betölthessen, s hogy akár segíteni tudja az emh'tett 
két zeneiskola közti együttnxüködést? 

— Hát , ebben a kis ötszáz lelkes faluban csak tíz éve lakom. 
1964 óta dolgozom a nemzetközi területen. Pályám kezdetén tíz 
évig egy kis bányavároska ifjúsági házának az igazgatója voltam. 
Aztán tíz évig népművelőket tanítottam az ifjúsági és sportmi
nisztériumhoz tartozó intézményekben. Aztán érkezett Párizs
ból a felkérés, hogy a párizsi föderációban foglalkozzam a fran
cia-német kapcsolatokkal, hiszen kétnyelvű voltam és tapaszta
latokkal rendelkeztem már a nemzetközi együttműködés terüle
tén. Így kerültem föl Párizsba. 

A két zeneiskola kapcsolatáról pedig a következőket. Ta
vasszal a Languedoc-Roussillon-i régióban jártam, s ellátogat
tam egy Montpellier melletti ifjúsági házba, ahol az igazgató úr
ral és a vezetőséggel találkoztam. Elmondták, hogy nagyon sze
retnének egy testvérintézményt találni Németországban. Az 
egyik vezető hölgy jól beszélt németül is. Kifaggattam őket, 
hogy milyen tevékenységet folytat az ifjúsági ház, és akkor em
lítették, hogy az ifjúsági házon belül működik egy zeneiskola. 
Én nagyon szeretem a zenét, és a zene egy nagyon jó módszer 
arra, hogy együttműködés alakuljon ki két régió, két nemzet fi
ataljai között. Ezzel a feladattal tértem vissza Elzászba, ahol el
kezdtem keresni német zeneiskolát, amelyik részt venne egy 
ilyen testvérintézményi kapcsolatban. Utazásaim során akad
tam a városra, ahol a zeneiskola igazgatónőjével majd most, ha
zatérve fogok találkozni, hogy megbeszéljük, hogyan lehetne 
elindítani a kapcsolatot. Az év elején mindegyik iskolából há
rom-három vezető fog találkozni azért, hogy előkészítsék a cse
rekapcsolatot. Ennek az előkészítő találkozónak az anyagi von
zatát fedezi a német-francia ifjúsági iroda. Ez az iroda fogja fi
nanszírozni a beinduló kapcsolat összes költségét. Természete
sen a kapcsolat célja nemcsak a közös zenélés lesz. A zene csak 

egy eszköz arra, hogy a fiatalok találkozzanak egymással. Nem 
kizárt, hogy pár év múlva ebbe a kapcsolatba egy magyar zene
iskola is bekapcsolódhat, mert a francia-német ifjúsági iroda 
olyan együttműködéseket is támogat, amelybe a francia-német 
partneren kívül egy harmadik is tartozik. 

- Boldogan néznénk elébe. Köszönjük a beszélgetést és vi
szonzásképpen legyen vendégünk egy sétára, jöjjön velünk az 
Emst Múzeumba, ahol megismerheti festőnket, Egry Józsefet, 
a Balaton festőjét, s megnézheti a Herendi porcelán történeti 
leállítását. 

(Az interjút készítette Mátyus Aliz, a fordításban segédkezett 
Szöllősi Eszter.) 
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MUNKÁSTÖRTÉNET - MUNKÁS ANTROPOLÓGIA 
Tanulmányok. Szerk.: Horváth Sándor - Petiid IMSZIÓ - Tóth Eszter Zsófia 

Bev.: Qyáni Qábor. Bp. 2003. Napvilág Kiadó 

A kötet a Budapesten, 2002. februárjában rendezett nemzetközi, 
azonos című konferencián elhangzott előadások szerkesztett változata. 

Soha nem célravezető, ha egy olvasó, pláne, ha egy recenzens pre
koncepcióval vesz kezébe egy könyvet. Több mint egy évtizede hagy
tam fel a kutatómunkával, de érdeklődésemet a társadalmi jelenségek 
feltárása iránt nem tudtam levetkőzni. Örömmel fogadtam a kötetet, 
mert úgy véltem, hogy a fiatal generáció felvette a stafétabotot, és a 
konlerencia bizonyára összefoglalta az elmúlt bő évtized történetét a 
munkáséletmód változásainak megragadásával. Sajnos a kötet ezzel 
majdnem teljesen adós maradt, csak érintőlegesen foglalkozik a haj
dani munkásság (= bérért fizikai munkát végzők) osztályai?), rétegei?) 
helyzetének kilencvenes években bekövetkezett változásával, szorosan 
vett jelenkori jellemzőivel. 

Ezzel szemben hallatlanul érdekes kérdéseket tesz fel. Kik azok a 
munkások.7 Miben különböznek egymástól a különböző történeti ko
rok munkásai? Ht)gyan változtak a régmúlttól kezdve szinte évszázadon 
keresztül mindennapjaik, lakóhelyeik, vagy az őket is meghatározó ha
talmi viszonyok. Mennyire azonos a mai munkásság a piaci kapitaliz
mus liberális vagy félig etatista korszakának proletariátusával? Beszél
hetünk-e egyáltalán folyamatosságról e téren? 

Fölteszi ezeket a kérdéseket és meg is válaszolja azokat. 
A kötet fejezetei: 

- Életmód és munkáskutatások 
- Munkások és a hatalom 
- Lakóhely és identitás 

- Munkáskutatások a rendszerváltás óta. 
Az olvasónak orientációt ad Gyáni Gábor Előszava. A tanulmá

nyoknak, sőt az azt megelőző kutatásoknak tudományos megalapo
zását Paládi Kovács Attila: Az ipari munMsság néprajzi kutatása, Ma-
gyarországon és Európában című tanulmánya szolgáltatja. Az utóbbi 
írásban, valamint Pethő László: A rendszerváltás óta folyó munkáskuta-
tások néhány eredményéről című cikkében olvashatunk azokról a kuta
tási irányokról, amelyek eredményeinek egy része a kötetben olvasható. 

A továbbiakban nem a fejezetek, hanem a módszertani megközelí
tések nyomán mutatom be az írásokat. 

Mind Paládi-Kovács Attila mind Pethő László felhívja a figyel
met arra, hogy az induló magyar munkásantropológiai kutatási 
irányzat hangsúlyos része az ún. kolónia-kutatás. Lényegében ezekből 
áll össze a Lakóhely és identitás fejezet. 

A kolóniák kialakulásával foglalkozó írások nem mind követik 
végig a kolóniák kialakulását, virágzását és jelenkori hanyatlását, csu
pán a „régi szép időkről" szólnak. Fűrészné Molnár Anikó: Tatabányai 
mimkáskoíóniák a 20. század első felében és R. Nagy József: „Te ember, 
itt mindenki cigány?" Munkáskolóniák kulturális antropológiai vizsgálata 
az észak-magyarországi bányászkolóniák sajátos életmódjának kialaku
lását mutatja be, hosszasan elemezve a külföldi bányászok betelepíté
sének körülményeit is. Horváth Réka: Egy falu - két életforma. Paraszti 
és munliáséletmód Lábatlanon érdekesen foglalja össze az egy faluban élő 
két életmód- és értékvilág különbözőségét és hatását egymásra. 

Dobák Judit: A diósgyőri munkáskolónia című írása a kialakulás 
mellett a jelenlegi hanyatlást is bemutatja: „ . . . ha a térség presztízse 
megcsappan, ha elterjed róla, hogy válságban vannak a vállalatok, és 
azok az emberek is elhagyják, akiknek lehetőségük van elköltözni, ez
által tovább csökken a munkahelyek, az értékesebb lakások száma, 

aminek következtében a térség a külső szemlélő szemében még inkább 
leértékelődik, megakadályozva ezzel a fejlődés bármilyen formáját." 

A kolóniakutatás sajátos mellékága a Dunaújvárosról szóló két 
írás: Havellant Orsolya: Lakáshelyzet és szuburbanizáció Dunaújvá' 
rosban és Horváth Sándor: „Mi nem vagyunk ám proliváros!" Sztálin' 
város képe és mítoszai. Ez utóbbi azonban inkább hagyományos doku
mentum-elemzésen alapul, s így átvezethet a következő módszertani 
csoportunkba. 

Természetesen a hazai munkáskutatásokban az írott források elemzé
se sem veszítette el fontosságát. Az ezzel a megközelítéssel készített 
tanulmányok közül véleményem szerint a kötetben a legérdekesebb 
Mark Pittaway: Az állami ellenőrzés társadalmi korlátainak újraértékelése: 
az ipari dolgozók és a szocialista diktatúra Magyarországon, Í945-1953 cí
mű írása. Az angol történész az angol Open University munkatársa. 
Mint egy lábjegyzetből ki-derült, a tanulmány a háború utáni Magyar
ország ipari rendszerét feldolgozó kutatás egy részének összefoglalója. 
Szintén a láb-jegyzetekből derül ki, hogy a szerző magyar ipartörténet 
1948-1958 közötti szakaszából írta 1998-ban doktori disszertációját az 
University of Liverpool keretében, s valószínűleg beszélhet (vagy leg
alább olvashat) magyarul. A Munkások és hatalom fejezetben olvas
ható elemzés fókuszában az üzemi magatartások és az alulról formálódó 
csoportidentitások álltak. Bemutatja, a különböző érdekérvényesítő 
taktikák eredményességét. A tanulmány végső megállapítása: az ellen
állás különböző formáinak összhatása hozzájárult ahhoz, hogy az ál
lamnak a termelés ellenőrzésére irányuló kísérlete zökkenőkkel járt. 

A munkáséletmód egy sajátos eleme az alkoholfogyasztás, és a mun
kásmozgalomhoz a legkorábbi időktől kapcsolódó antialkoholista pro
paganda. Balázs Géza: Pálinkázás munka közben címmel a kettő egy
másra hatását, (illetve inkább hatástalanságát) mutatja be. 

A közelmúlt kutatásában az legutóbbi húsz évben került előtérbe 
az Oral History forrásanyaga, azaz az életút-szövegek narratív elemzé
se. A módszer használatában úttörő szerepet töltött be az 1956-os In
tézet, illetve jogelődje az Oral History Archívum. Az ott folyó munka 
egyik szegmense Körösi Zsuzsanna - Molnár Adrienne: „Kernéin ta
nulság volt" Az 1956-os forradalom utáni megtorlás következményei 
munkáscsaládokba, amely „a hatalom" működésének egy jellegzetes 
aspektusát foglalja össze.Majtényi György: Önfejű munkások vagy öntu
datos proletariátus? Vásárossorsok a diktatúrában tanulmánya módszer
tani indításában elemzi a nemzeti szocializmus mindennapi életét vizs
gáló német oral history kutatások által bevezetett „önfejűség" fogal
mát. E szerint az egzisztenciális függésben élő emberek bizonyos hely
zetekben dönthettek öntudatosan, de cselekedhettek önfejűén, azaz sa
ját önös érdekeiket szem előtt tartva, mások szempontjairól megfeled
kezve. A magyar tör-ténelemből szintén számos példa hozható fel - ír
ja - az önfejűség meg-nyilvánulásaira. A tanulmány a magyar társada
lom egyik legkiszolgáltatottabb rétege, a vásári árusok második világ
háború alatti és utáni helyzetét, konkurencia-harcát elemzi a levéltá
rakban fellelhető személyes írások (néhol feljelentések) és interjúk se
gítségével. 

Tóth Eszter Zsófia: Egy kitüntetés befogadás'története. Egy állami 
díjas szocialista brigád képe a sajtóban és a tagok emlékezetében című 
írása a visszaemlékezések segítségével azt mutatja be, hogy a hatalom, 
ha az áll érdekében, hogy emeli fel, sztárolja és felejti el saját kitünte
tettjeit. Végül bemutatja, hogyan élnek ma, mi maradt meg mára az 
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eufórikus hangulatból, és milyen elemek kerületek előtérbe a kitünte
tésre való visszaemlékezéseikben. 

A tizennyolc tanulmány közül négy a konferencián résztvevő kül
földi előadó, nemzetközi témájú, történeti megközelítésű írása. 

Joachim Kuropka: A nők emancipációja, mint társadalmi raríonalizá' 
ció. Családi kapcsolatok totalitárius iézonyok közötti átalakulásának kér-
déséhez című munkája a nemzeti szocializmus és az N D K nő- és család
politikájának összehasonlító elemzése. Inge Miethe: „Egyetemet a nép' 
nek!" Az előkészítő iskola és a munl<ás'paraszt kar, mint az esélyegyen' 
lőség megteremtésének eszköze című előadásában pedig az N D K egy, a 
mi szakérettséginknek megfelelő oktatási fonna hatását (illetve hatás
talanságát) mutatja be a munkások értekniségivé válásának folyamatá
ban. Ezek az írások a hatalom történelmi befolyását elemzik. 

Hermann von Laer: A németországi textiU és gépipari munkások e'fefkö-
rülményei és jövedelmi \iszonyaia 19. században, valamint Rásky Béla: Az 
osztrák szociáldemohata munkásmozgalom ünnepi kultúrája a két világlwbmú 
Iwzött című tanulmányai az életmód oldaláról közelíti meg témáját. 

Hasonlóan történeti megközelítésű írás Bódy Zsombor: Egy bérharc 
anatómiája. Az esettanulmány egy 1924-ben lebonyolított nyomdász
sztrájk történetének óráról-órára történő leírása. 

* 
Az új témafelvetés, az új források és azok megszólaltatásának me

rőben új módja az érdekelt tudományágak képviselői mellett a széle
sebb közönség számára is érdekessé teszik a tanulmánykötetet. 

Andrássy Mária 

M E Z E I O T T Ó 

Amatőr Artium XVIII. Országos Képző- És Iparművészeti Tárlat 
Esszencia Kiállítás megnyitója 

Tisztelt Hölgyeim és uraim, e megszólítás természetszerűen 
azokhoz is szól, akik érdeklődő kívülállóként tisztelik meg je
lenlétükkel a megnyitót, s azokhoz is, akiknek egy-egy művét 
itt láthatjuk e helyütt, vagyis az alkotást szívvel-lélekkel végző 
műkedvelő művészekhez. Hadd higgyem azt a fogalom tisztázó 
katalógus bevezetőkhöz kapcsolódóan, hogy ez utóbbiak a -
mondom így - műtárgy megalkotását, még ha az jellegénél fog
va roppant időigényes is, valóban szívvel-lélekkel végzik. Ez a 
jóhiszemű meggyőződés lehet tulajdonképpen ez egyetlen mél
tányolható jogcím arra, hogy valaki a tetszése szerinti jelzővel 
kiegészített „művész" titulust, önmaga előtt, önnönmagára jo
gosan alkalmazhatónak ítélje. Ha ez a kiegyensúlyozott belső 
késztetés érzékelhetően jelen van és illő módon megnyilatko
zik, az ezt sugárzó műnek találkoznia kell a megbízható szemű 
néző részrehajlás nélküli megértésével, amely azt művészileg el
fogadhatóvá teszi. Ez az érzelmi és intellektuális megértés, 
amely legjobb, ha ugyancsak elfogulatlan művészetkedvelőtől 
ered, úrrá lehet a lobogó, esetleg anyagi érdekektől sem mentes 
becsvágyon. 

Ezt az érzelmi és intellektuális befogadást elégíti ki az itt 
bemutatott munkák java része, magasra tűzött mérceként fo
gadván el a hagyományos és a modem(ista) művészet fogalmát, 
fvlegelégedéssel tölthet el bárki etikai igényű szemlélőt az az 
örvendetes tény, hogy a jelen súlyos körülmények között ilyen 
szép számú műkedvelő, nem professzionista művész él köztünk, 
aki emberléte lényeges funkciójának tartja a művészet manuá
lis művelését. Sokukban jogosan él a szélesebb körű elismerte
tés igénye, ám nem feledhető, hogy mindennél fontosabb az 
őszinte belső késztetés befolyásolatlan érvényre juttatása. 

A kiállítás szakavatott rendezése szemlélteti is a belső kész
tetés különböző megnyilatkozásait a lehetőség szerint meghatá
rozható témakörökhöz kapcsolódóan, scít azon túl is, amikor 
már - újabb-legújabb léthelyzetünkből adódóan - a témameg
jelölés szabatossága a belső látás avagy a felfokozott képzelet 
felszabadultságánál fogva lehetetlenné válik. A kiállítás jó né
hány ilyen művel dicsekedhet, mint ahogyan dicsekedhet 
olyan munkákkal is, amelyek egy-egy XX. századi vagy akként 
ismert törekvés ismeretéről, kulturált, ízléses, mintaszerű alkal
mazásáról tanúskodik. 

A művészettörténet nemcsak tényszerű, hanem élménysze
rű, az ízlésbe, kulturáltságba épülő ismerete szemmel láthatóan 
javára vált a megformáltság mikéntjének. Ennek bizonyára még 
inkább javát szolgálná a modern, elmélyülten modem művésze
ti ízlésnek az irodalmival-költőivel való társulása, hiszen a fel
magasztosult Kassákon kívül tudunk kortárs költőkről-írókról, 
akik a modem művészet egy-egy műfajában is jeleskedtek. A 
hagyományos művészet becsvágyó művelése érdemes tevékeny
ség, de nem szükségtelen megjegyezni, hogy a XX. századi mű
vészeten és netán irodalmon nevelődött lelkes, tettre kész mű
kedvelő bizonyára számos, gondolkodásra késztető, a civilizáci
ós eszközkészlettel is élő munkával lephetné meg még az ilyes
mitől tartózkodó műítészeket is. 

Ha arra gondolok, hogy a hazai, a magyar művészetelméleti 
irodalom értékhierarchiája az 1930-as években még az iparmű
vészetet részesítette előnyben az ún. képzőművészetekkel szem
ben, nem kell restelkednem, hogy a jelen kiállítás iparművészei 
előtti tisztelgésemet a megnyitó végére hagytam. Annyit még 
hozzáfűzök ehhez a kevéssé ismert, ám meggondolásra érdemes 
értékhierarchiához, hogy a XIX-XX. század fordulójának hazai 
művészetteoretikusai az E U alapokmányában (annak terveze
tében) legújabban annyira hangsúlyozott nemzeti jelleg meg
nyilatkozására elsődlegesen az iparművészetet tartották alkal
masnak a képzőművészettel szemben. (Kétséges viszont, hogy 
erről az ún. nagyszentmiklósi kincslelet két darabja itt látható 
másolójának tudomása lett volna. Fettich Nándor tanítványai 
ugyanis az 1940-es évek elején nem kópiák, hanem stiláris vál
tozatok készítésével foglalkoztak igen eredményesen.) 

Nos, tehát illesse még egyszer tisztelet az iparművészeti mű
fajok művelőit is, a textiléit is és az ősi tűz-elemmel kísérlete
zőkéit is, a női odaadás és türelem meg a férfias merészség nem
től független megtestesítcíit, akik a megfelelő művészeti ág ren
deltetéséhez híven gondoskodtak utalásszerűén, a kiállítótér 
dekoratív-ornamentális körítéséről, a textil ősi, hagyományos 
és újabb technikájához alkalmazkodóan, arra emlékeztetően ta
lán, hogy még a XVII. században is az erdélyi kúriák termei fa
likárpittal voltak kibélelve a hideg ellen. 
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DR. P E T R A V I C H N É M A T Y A C Z K Ó O L G A 

AZ AMATŐR TÁRSASTÁNCÉLET HELYZETE MAGYARORSZÁGON 
1988-ban kerültem a Magyar Művelődési Intézet jogelődje, 

az Országos Közművelődési Központ Táncosztályára. Nagy ra-
paszralattal rendelkező elődeim Simay Zsuzsa és Guller János 
ekkor még az osztályon dolgoztak. így volt alkalmam bepillan
tani az intézet több évtizedes táncos tevékenységébe. 

Szakterületemhez az alábbi táncműfajok táncosai, amatőr 
versenyzői tartoznak: modern tánc, társasránc, , történelmi 
társastánc, divattánc, standard-latin versenytánc. 

A Magyar Művelődési Intézet több évtizedes hagyományos 
képzésével változatlanul hozzájárul a megyei művelődési in
tézmények jó szakmai munkájához. A táncmesterek, oktatók 
pedagógiai munkája, s az ebben rejlő közösségformáló tevé
kenység - mint a civil társadalom művészeti megnyilvánulása 
- fontos szerepet tölt be a települések életében. Az elmúlt öt 
évben sok volt a változás volt ezen a területen. Bizonyos új je
lenségek már a rendszerváltás után megjelentek, szétfeszítve a 
hagyományos táncélet kereteit. A változások az elmúlt 5 évben 
különösen felgyorsul rak. Ezeker tekintjük át az alábbiakban. 

Helyzetkép 
1. 
Az országban változatlanul egyre népszerűbbek a ráncos 

rendezvények, táncszínházi előadások és a táncversenyek. A 
táncélet robbanásszerű fejlődésére, a ráncosok számának nagy
arányú növekedésére az amatőr ráncos területen is felfigyelhe
tünk. A művészeti iskolákban is a tánc a legnépszerűbb művé
szeti ág. Ennek a nagyarányú fejlődésnek egyik oka az, hogy a 
Nemzeti Alaptanterv, később a Kerettanterv is bevezette a 
táncos ismeretek elsajátítását, s ezért a szülők is pártolják a 
gyermekek további táncos tevékenységét. Ennek nem mindig 
pozitív a nevelő hatása, mivel a szülők körében gyakori a gye
rek „sztárolása", vagy produkciójának, tehetségének túlértéke
lése. Sok helyen működnek a táncos mozgásokat felhasználó 
modell képző tanfolyamok, sajnos a gyermek korosztály szá
mára is. 

2 . 

A médiákban is sokkal röbb a táncos műsorok száma, ame
lyek egyfajra kulturális mintát adnak. Az utóbbi 20 évben el
szaporodó videó-klipek és élőműsorok is felerősítik ezt a ten
denciát. 

Pontosan nem tudjuk, és nem is lehet megállapítani, hogy 
hány ember táncol amatőr szinren Magyarországon. A mére
tekre az alábbiakból következtethetünk: 

Az általános és középiskolákban több tízezer ranuló ismer
kedik meg alapszinren a tánccal az iskolai pedagógusok veze
tésével az erre bizrosírort tanórákon. A szalagavatók alkalmá
val minden középiskolában, és újabban az álralános iskolák 
ballagó osztályaiban is csoportos formációkat tanulnak és mu
tatnak be az osztályok. 

A művelődési házakban, klubokban több száz amatőr-táncos 
csoporr működik a balett, a kortárs tánc, és a társastánc mű
fajában. A magasabb szintű táncanyagot tanító, és évtizedes 
működést felmutató versenyránc-klubokban a standard-latin 
sporttáncosok készülnek fel a páros versenyekre, illetve cso
portokat alkotva a formációs versenyekre. Emellett egyre több 

magán táncstúdió és tánctanfolyam működik, s civilszerveze
tek is tartanak fenn csoportokat. 

Megnehezíti a pontos adatfelvételt a gyorsan felbomló „alkal
mi" ráncközösségek léte, vagyis az a tény, hogy kezdő-haladó 
tánciskolák, vagy ünnepi alkalmakra készülő táncformációk 
csak néhány hétig, hónapig működnek, később megszűnnek, 
vagy újabb formációkban élnek tovább. 

A hivatalos statisztikákra kötelezett intézményeknél pedig 
a legkülönbözőbb címszó alatt szerepelhetnek. Hol tanfolyam
ként, hol klubként, hol művészeti közösségként, hol pedig tánc
csoportként vannak nyilvántartva. Mégis az előbb felsoroltak 
nyomán arra következtethetünk, hogy több tízezer főre tehető 
az amatőr táncosok száma. 

A szerepeltetések színterei is változatosak. Sportcsarnokok, 
stadionok, iskolák, művészeti iskolák, művelődési intézmények, 
szórakozóhelyek, színházak, utcák és közterek is otthont adhat
nak a rendezvényeknek. Az egyre sokasodó helyi ünnepeken, 
falusi, városi és regionális rendezvényeken is több ezer táncos 
szerepel évente. 

A művészeti területek közül a tánc területe, - s ezen belül 
különösen a társastánc területe az, ami a legkevésbé intézmé
nyesült. A bálok sokkal inkább a magánszférához körik a tán
colást, vagy az ezeken bemutatott táncművészeti produkció
kat, s ezért követhetetlenek. Pontos statisztikák ismerete nél
kül is elmondható viszont az, hogy a tánc egyre népszerűbb. 

3. 
Ezen nem is lehet csodálkozni, mivel a tánc egy ritmussal, 

és zenével kombinált szemet gyönyörködtető komplex műfajú 
művészet, melynek élvezete nincs korosztályhoz kötve. 

A táncos képzés 
A táncosok képzettsége, tudása széles skálán helyezkedik 

el. A köznapi szórakoztatástól a művészi előadásmódig ível. A 
táncolók' a teljes amatőrizmust a félamatőr-félprofi művészeti 
státuszt és a jó értelemben vett profizmust egyaránr képviselik. 
A nagyobb szakmai tudás és művészi színvonal elérése több 
éves kitartó gyakorlást kíván. A csúcsig csak ezek a táncosok 
tudnak eljutni. Jó utánpótlást jelentenek a művészeti iskolá
ból kikerülő, képzettebb tanulók. Művészeti munkájuk meg
becsülését jelzi, hogy a média nívósabb szórakoztató műsorai
hoz egyre több jól képzett amatőr táncost hívnak némely hi
vatásosnak nevezett, de rosszul felkészült profi-táncos helyért. 

Mi az amatőr? 
Ez azonban felveti az amatőrizmus megkérdőjelezését is. 

De ennél a problémánál tudomásul kell vennünk, hogy a régi, i 
tiszta amatőrizmust megkövetelő szemlélet a mai viszonyok j 
között éppen úgy nem tartható, mint a sport területén. A tánc
életben résztvevők számára ugyanis a fáradságos gyakorlás 
mellett nagy anyagi áldozatot jelent a tanulás, a folyamatos 
művészeti munka és a versenyzés, az utazási és szállásköltsé
gek. A társas- és versenytáncokhoz való ruhák, cipők, fellépő 
kosztümök igen drágák. A modern tánc és a balett területén 
is igényes kosztümök és fellépő ruhák szükségesek. A fellépé
sekért fizetett költségtérírések gyakran alig fedezik a fellépő 
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ezzel kapcsolatos költségeit. 
Ezért az amatőr táncost szerencsésebb úgy definiálni: hogy 

nemhivatásos művészeti intézményekben képzett, a táncos 
művészeti munkát nem főhivatásként gyakorló személy. 

Új tendenciák a táncos műfajok területén 
Főleg a vidéki városokban, nagyközségekben szaporodtak 

meg a mutatós produkciót nyújtó, majorett-csoportolc, és pom-
ponos lányok táncformációi. 

4 . 

A települések egyre több ünnepséget, kulturális eseményt, 
közösségi összejövetelt tartanak, melyeken a menettáncosok a 
fúvószenekarokkal együtt vonulnak fel. A népszerűség másik 
oka az amerikai kultúra egyes elemeinek meghonosodása, a 
sporteseményeken látott pom-pomos táncok utánzása, megva
lósítása. Ezeknek a produkcióknak a minősége mindig az okta
tókon múlik. Hozzáértés nélkül ezt a viszonylag egyszerű tán
cos műfajt sem lehet betanítani. 

Ezen a területen a Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövet
ség működik, melynek munkájába intézetünk is bekapcsoló
dott. A szövetség nagy hangsúlyt helyez a képzésre, ezzel se
gítve az oktatók munkáját. 

Erősödő műfaji változásnak mondható az is, hogy egyre 
népszerűbbek azok a táncos formák, melyek a sport határterü
letei. Az aerobik és fittness mozgáskultúra egyre táncosabb 
lett, hiszen a sportolók a tánc mozgáselemeivel egészítik ki a 
technikai tudásukat, a sportot a művészet szintjére emelve. 
Ez a tendencia főleg az élsportra jellemző. 

A megyei táncbemutatókon sok olyan produkciót lehet 
látni, melyeket táncként szerepeltetnek, de valójában inkább 
egyszerű sportmozgások. Ezek a produkciók kevés szakmai 
munkával létrehozott, csekély tánctudást és minimális kore
ográfiát tartalmazó táncok. Problémát jelent, hogy a képzetlen 
felkészítők boldog tudatlanságukban a szakzsűri kritikáját sem 
fogadják el. A helyi betanítók egy -egy médiában népszerűvé 
vált „nagy" név által fémjelzett táncklub licenszét vásárolják 
meg, és aztán tanítanak, amit tanítanak. A szülők pedig bol
dogan fizetik a tagdíjakat, gondolván, hogy a művészi minősé
get fizetik meg. 

Az új tendenciák közé sorolhatjuk még a médiaklipek ha
tására kialakult hip-hop, rap, és electric-boogie táncstílusokat. 
Ezek a mozgások a divattáncversenyeken szinte azonnal meg
jelentek. Viszont a sportként versenyző akrobatikus rock and 
roll kicsit visszaszorulóban van az utóbbi években. 

A fenti „városi" műfajok mellett természetesen az igénye
sebb, művészi igénnyel fellépő táncok is folyamatosan jelen 
vannak, és táncosaik száma nő. A társastáncok körében szinte 
minden stílus divatban van, népszerűek a 40-es, 50-es évek 
táncai, és reneszánszát éli a latin tánckultúra is, és újabban a 
hastánc, és egyéb keleti műfajok. 

Határterületen mozognak a modern tánc és balett elemeit 
feldolgozó show-táncosok is, akik egyéni, páros, vagy csopor
tos koreográfiákkal jelentkeznek a divattáncversenyeken, fel
használva a műfaji átfedéseket. 

5. 
A modem és kortárs tánc területén megfigyelhető viszont 

?gy fordított irányzat is. Egyre divatosabbá válnak azok a 

táncszínházi produkciók, melyek a tánc minden műfajából 
merítenek, egyaránt felhasználva az ősi táncelemeket, a pan
tomim eszközeit, és a társastáncok mozgásait is. 

A történelmi társastáncok, körében nem szélesedik a cso
portok köre. Ennek oka a táncok nehézségében és kosztümök 
különlegességében kereshető. A téma szakirodalma Kovács 
Gábor munkássága nyomán mindenki számára hozzáférhető 
lett, de a fiatalokat inkább a fenti, kevéssé munkaigényes tán
cok vonzzák. 

Működési feltételek 
Az amatőr táncosok eltérő működési feltételekkel működ

nek, mivel fenntartóik is széles skálán helyezkednek el, és el
térő lehetőségeket tudnak biztosítani. 

Munkájuk lényege optimális esetben a szakmai és pénzügyi 
lehetőségek biztosítása, a csoportok menedzselése, utaztatásá
nak biztosítása lenne. Ennek a sokrétű feladatnak nem köny-
nyű eleget tenni, különösen az állami kulturális feladatvállalás 
szűkülése után. A csoportok egyre többet pályáznak, de úgy 
érzik, hogy a döntéseket nem mindig szakmai szempontok mo
tiválják. 

A fenntartók egy része nem képzett művészeti csoportveze
tőket, táncoktatókat alkalmaz, mivel beéri a teremdíjjal, vagy 
a tanfolyami bevétellel. A vállalkozói szférában megjelentek a 
táncoktatáshoz nem értő szervezők, akik oktatói gyakorlat 
nélküli, csekély szakmai tudással bíró táncosokat alkalmaznak. 
Ez sokszor nem is válik nyilvánvalóvá, mivel a siker mércéje 
nem feltétlenül szakmai mérce. 

Az iskolákban szervezett szalagavató bálokon a végzős osz
tályok néha több tánccal is szerepelnek. Ezen a területen mu
tatkozik a legnagyobb szakmai romlás, mivel a tanárok sem 
szólnak bele az osztályok által felkért betanítók munkájába, 
akiket a tanulók, illetve szüleik fizetnek. A bemutatott pro
dukciók jó része gyenge színvonalú, rosszul betanított, vagy íz
léstelen. 

Az iskolákban azonban pozitív irányú elmozdulások is 
érezhetők. A tanórákon tanítható táncok iránt megnőtt az 
igény, főleg az általános iskolákban, ahol a testnevelés órák 
bizonyos százalékát erre fordíthatják. 

6. 
Sok iskola támogatja pedagógusaik táncos továbbképzését. 

Akkreditált tanfolyamok állnak rendelkezésükre, ahol képezhe
tik magukat. A Magyar Művelődési Intézet a pedagógus akkre
ditáció keretében többször indított 60 órás táncos tanfolyamot. 
Ezen olyan táncok oktatását tanulják a pedagógus kollégák, 
melyeknek táncanyaga gyakorlatlan táncosoknak is betanít
ható, és megfelel a gyermek korosztálynak. 

Ezek a mozgások előkészítik a gyerekeket a tánciskolára, a 
táncklubok anyagának könnyebb befogadására. 

Találkozunk azonban a budapesti és vidéki akkreditált to
vábbképzések anyagai között olyanokkal is, melyek nem a 
gyermek, vagy ifjúsági korosztálynak való táncokkal ismerte
tik meg a pedagógusokat, vagy gyakorlatlan kezdőknek nehéz
ségi fokuk miatt nem taníthatóak. 

A működési feltételeket nehezíti a közművelődési hálózat 
romló helyzete is. A 70-es, 80-as években az egyes művészeti 
ágakkal más-más ember foglalkozott a művelődési házakban, 
vagy egy-két művészeti ág gondozása volt a feladatuk. Ezek az 
animátorok a művészeti ágat jól ismerve együttműködtek a 
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táncoktató kollégákkal, ügyeltek a szakmai, minőségi színvo
nalra, hiszen ez a művelődési intézményt is fémjelezte. A lét
számcsökkenések és a súlyos bevételi kötelezettségek miatt a 
minőségi szempontok sok helyen háttérbe szorultak, vagy 
megszűnt a művészeti ágat gondozó szerepük. 

A divattánc versenyeket szervező Dunaújvárosi Munkás
művelődési Központ, vagy a formációs versenyeket szervező 
Miskolci Gyermek és Ifjúsági Ház a nehézségek ellenére is év
ről-évre megvalósítja ezeket a nagy országos versenyeket. 

A táncéletben legnagyobb változás fenntartói téren az a 
tény, hogy a versenytánc klubok tánc-sport egyesületekké 
alakultak. A versenyző klubok és táncosok a Magyar Tánc
sport Szövetség irányításával működnek 1997 januárjától. Er
re az olimpiai versenyeztetés elérése miatt volt szükség, így a 
táncos, de sportszerű felkészülést kívánó standard-latin ver
senytáncok sportágként szerepelnek, melyre a N O B szabályai 
is mérvadóak. A versenytáncot művelő versenyzők 6 osztály
ban tartják versenyeiket, amelyek versenyosztályai a táncolt 
figurák nehézségi foka szerint tagozódnak. Reményeik szerint 
a sportegyesületté alakulás hosszútávon elő fogja segíteni a 
fejlődést, mivel a sporttámogatások egy része megjelenhet a 
versenytáncban is. Egyelőre igen csekély támogatást kapnak. 
Az egyesületi önállóság viszont nem azt jelenti, hogy az eddigi 
fenntartó művelődési intézmények nem vállalják fel a további 
támogatást. A szerencsésebb táncklubok még élvezik a kettős 
fenntartást, de számuk elenyésző, 

A jelenlegi helyzet azt tükrözi, hogy a sporttámogatásból 
egyelőre nem részesülnek kellő mértékben, viszont a régi csa
tornák akadozva működnek. Ezért a drága külföldi utaztatások 
csak a táncoló egyének anyagi áldozatával tudnak megvaló
sulni. 

Ezeket az egyesületeket - hasonlóan más művészeti ágak
hoz - a magyar kultúra utazó nagyköveteinek kellene tekinte
ni, amit a külföldi versenyeken elért helyezéseik is indokol
nak. Az amatőr versenytánc élmezőnyében több külföldi uta
zás hiúsult meg az utóbbi években az anyagi gondok miatt. 

Kevés ismeretünk van azokról a fenntartókról, akik ma-
gántánciskolákar, klubokat működtetnek. Táncosaik főleg a 
divattánc versenyeken szerepelnek változó színvonalon. A 
legtöbb ízléstelenség határát súroló, a korosztályi sajátosságo
kat figyelembe nem vevő produkció ezen a területen születik. 
Sajnos a gyerekek sztárolásához sokszor a szülők is hozzájárul
nak, természetesnek tartva az ehhez kapcsolódó egyéb negatív 
kísérőjelenségeket is. 

A fenntartói szerepet hivatott kiegészíteni a pályázati 
rendszer. A tánc műfajában kevés szereplő között oszlik meg a 
támogatás, bár az utóbbi 2 évben kisebb javulás van ezen a té
ren, s az odaírélés szempontjai is a minőséget erősítik. Ezért el
sősorban a modemtánc műfaját preferálják. A társastánc mű
faja viszont „mostohagyermek" más táncműfajokhoz képest, 
jóval kevesebb támogatásban részesül. 

Képzések 
A társastánc oktatók képzése a háború után hagyományo

san a Népművelési Intézetben és utódintézményeiben folyt. A 
hatvanas években 3 hónapos, később egyéves, majd 1989-től 
négy féléves 560 órás oktatás keretében ismerhetik meg a 
táncanyagot, s táncoktatás módszertanát. A hallgatók sikeres 

vizsgáik letétele után működési engedélyt, a későbbiekben 
táncpedagógus bizonyítványt kaptak. A vizsgáztatást biztosító 
rendelet visszavonása után az intézet megtarrotta képzését, 
melyre színvonala miatt változatlanul jelentkeznek. A tanfo
lyam elvégzése után intézetünk csoportvezető igazolványt ad 
ki. Ez a képzés viszont erőfeszítéseink ellenére sem került be az 
Országos Képzési jegyzékbe, s emiatt sok feszültség halmozó
dik fel. Új eredmény, hogy a modemtánc csoportvezető- és a 
társastánc csoportvezető tanfolyamot közművelődési tovább
képzésként akkreditációt kapott. 

8. 
Az állami bizonyítvány, vagy az államilag elismert szakmai 

képesítés hiánya a táncoktatóink egyéni boldogulását megne
hezíti. Csoportvezető igazolványukkal nem tudnak Vállalkozói 
igazolványt szerezni, mivel a képzésnek nincs OKJ száma, be
mutatni. Nehezíti helyzetüket, hogy a kulturális vállalkozók 
viszont képzetlen embereket foglalkoztatnak saját, más címen 
szerzett vállalkozásuk alatt. 

A diplomát adó társas táncoktató képzés a Testnevelési 
Egyetem kísérlete után jelenleg a Táncművészeti Főiskolán 
folyik. Néhány vidéki főiskola is indít képzéseket, azzal a nem 
titkolt szándékkal, hogy a magas tandíjak fedezzék egyéb ki- j 
adásukat. A tánc népszerűsége miatt jelentős túljelentkezés 
van, s emiatt több párhuzamos osztályban folyik a képzés. A 
diplomás túlképzés sem segít viszont a helyi, falusi kisközössé- | 
geken, ahová nem mennek el a felsőoktatásban képzett szak
emberek. | 

Noha az lenne a cél, hogy szakmailag megfelelően képzett, \ 
ám hivatásukat nem főfoglalkozásként művelő helyi táncokta- j 
tők legyenek a helyi kisközösségek létrehozói és vezetői, - ezt 
a kultúrpolitika jelenleg nem támogatja eléggé. 

Egy új oktatási rendelet a művészeti iskolákban dolgozó \ 
táncoktatóknak főiskolai képesítést ír elő. Az iskolákból szá- j 
mos olyan pedagógus jelenrkezett, akik eddig a táncéletben 
nem vettek részt. Ezzel olyan régebbi oktatók szaktudását kér
dőjelezték meg, akik az amatőr táncéletben először kiváló 
eredményeket elérő versenyzők voltak, majd az intézeti szak
tanfolyam keretében oktatói ismereteket szereztek. Ezek az ok
tatók hozták létre azt a színes, és színvonalas magyar táncéie
ret, amelyet jelenleg szemlélhetünk. Táncosaik szerepelnek a 
magyar és külföldi versenyeken, megalapozták a jelenleg mű
ködő klubokat, és nagy szerepük van a fesztiválrendszer és ver- '• 
senyezretés kialakításában. A fentiek miatt presztízsük mégis 
hanyatlik. 

A jövő feladatait abban látom, hogy a megyei táncéletet, j 
a helyi közösségeket, munkájukat, problémáikat jobban meg
ismerjem s a tendenciákat jelezni tudjam a kulturális politika j 
irányítóinak. 

Az intézeti képzés megerősítését indokolja az a tény, hogy 
az ország számos kistelepülésén jelentkezik igény a helyi tánc
élet megindítására, és különböző táncstílusú csoportok igényes 
oktatására. Mivel ebben a művészeti műfajban a csoportok ve
zetéséhez szakmai előképzettség szükséges, ezért fontos felada
tunk ennek a képzésnek a gondozása. 
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PÁLYÁZAT ES GYŐZTES DOKUMENTUMFILM FORGATÓKÖNYV 

A Magyar Művelődési Intézet pályázatot hirdetett meg doku
mentumfilm forgatókönyv elkészítésére. A pályázat célja olyan 
célja olyan forgatókönyvek elkészítésének támogatása volt, me
lyek a dokumentumfilm eszközeivel mutatják be a közművelő
dés területeit, kiemelkedő eseményeit, a közösségek által létre
hozott értékeket, valamint olyan a közművelődésben dolgozó 
személyiségeket, akik munkájukkal, életművükkel kiemelkedőt 
és maradandót hoztak létre. (A forgatókönyvnek alkalmasnak 
kell lennie egy - a közszolgálati televízióban bemutatható - kb. 
25-30 perces dokumentumfilm elkészítésére. Terjedelme max. 
5 gépelt oldal lehet. A benyújtás határideje: 2004- január 15. 
Az elbírálás határideje: 2004. február 15.) A forgatókönyv pá
lyázatra benyújtott munkákat a Magyar Műveltídési Intézet 
munkatársaiból és külső szakértőkből álló bizottság bírálta el. 
(A pályázat első helyezettje (bruttó) 125 000 Ft, második he
lyezettje 75 000 Ft, harmadik helyezettje 50 000 Ft díjazásban 
részesül.) A díjazott forgatókönyvek megfilmesítési joga a kiírót 
illeti meg. A kiíró - egy későbbi döntés alapján - , önállóan 
vagy koprodukcióban, az egyik díjazott forgatókönyvet az alko
tóik) közreműködésével megfilmesíti. 

A pályázattal kapcsolatos információk a Magyar Művelődési 
Intézet "LÁTÓSZÖG" Videostúdiójában (1011 Budapest, 
Corvin tér 8.), stúdióvezetőtől, Nagy Attila Jánostól kérhetcík 
telefonon: 201-56-16, 201-56-07, e-mailben: nagyat@mmi.hu . 

JEGYZŐKÖNYV 
A Magyar Művelődési Intézet „Láté>szög" Videostúdiója által 

kiírt forgatókönyv írói pályázat döntéséről 

A pályázatra összesen 17 db pályázat érkezett. 

A bíráló bizottság tagjai: 
Tóth Erzsébet művészeti igazgató helyettes (MMI) 
Merza Gábor filmes referens (MMI) 
Gulyás János rendező-operatőr 
Pap Ferenc operatőr 
Wigmann Alfréd szerkesztő-rendező 

A zsűri a jeligék, ill. a pályaművek alapján hozta meg döntését, 
majd a jeligés borítékok felbontása után a következő egyhangú 
eredményt állapította meg: 

1. helyezett 125.000.- Ft „A hely szelleme" / Péterfi Ferenc, 
Kovács Edit / 

2. helyezett 75.000.-Ft „Egyre többet az egyre kevesebbe
kért" /Kuth iÁron/ 

3. helyezett 50.000.-Ft „Beavató előadások" / Sódar Mar
git Gitta / 
valamint különdíjként, a „F2K2" forgatókönyv írójának Kovács 
Attilának térítésmentes (a későbbiekben egyeztetett) videofel-
vételi kapacitást ajánl fel. 

A bizottság megvalósításra alkalmasnak „A hely szelleme" 
című forgatókönyvet találta, melynek megvalósításához a Ma
gyar Művelődési Intézet 500.000 forinttal járul hozzá. 

Budapest, 2004 február 25-én 
Tóth Erzsébet Merza Gábor Gulyás János 

Wigmann Alfréd Pap Ferenc 

A bíráló bizottság első helyezettje a Genius Loci jeligével 
beadott pályázat, amelyet bemutatunk. 

A P Á L Y Á Z A T 

Mottó: 

„Ne add föl. Nem szabad megállni. 
Állni sosem szabad. 
Eszedbe juthat megakarná, 
Szfved-szavad szabad." 

(Mihalik Zoltán) 

® A téma; A hely szelleme - genius loci 

Alcím: Közösségépítés Pécs - Istenkút városrészben 

© Ügyek: 

Iskolabezárás elleni harc, önkormányzattal való küzdelem. 
- Helyi nyilvánosság szervezése: helyi lap, kisközösségi rá

dió, közösségi kalendárium, fórumok stb. 
- A művelődési ház közösségi színtérré alakítása („egy hely 

ami a miénk", információ, foglalkoztatás, szolidaritás, nyilvá
nosság...). 

- Szomszédolás: más völgyek megszólítása, közeli, s távolabbi 
kisközösségek szakmai és civil tudásbeli segítése, bátorítása. 

© A cselekvés fő irányvonala: 

Társadalmi 
cselekvés, 
öntudatra 
ébredés a 
helyi iskola 
bezárásának 
hírére 

Örikorrnányzatiság 
és közvetlen 
demokrácia 
(Avagy, hogyan 
születik a 
közösségnek 
saját háza) 

Felszabadult 
közösségi 
energiák 
(helyi ügyek 
és ' 
szomszédolás) 

Részletesebb megközelítés: 

1. Társadalmi cselekvés, öntudatra ébredés (motivációk, 
eszközök, módszerek) 

Egymásrautaltság, önállóság 
- Pécs külvárosa (külfaluja), öt párhuzamos völgy szom
szédságai, választott lakóhely, nagy családok, sok gyermek, 
ivóvíz és közmű hiány .. . ez Istenkút. Es még? 
- A várostól való távolság, a közös problémák, szükségle
tek, az életmód sajátosságai természetes szomszédi, szom
szédsági viszonyokat alakítottak ki. 
- A közösség centruma a beköltözés óta (század eleje) az 
iskola, ami szellemi, kulturális és közösségi színtér és szim
bólum is egyben. 

Öntudatra ébredés, harc (a válság időszaka) 
- Az iskola bezárásának híre felerősítette a kommunikáci
ót a helyi lakosság körében. 
- Érvek-ellenérvek az iskola bezárása ürügyén (önkor
mányzat-lakosság érvpárbaj) 
- Mit jelent az iskola egy kisközösség életében? 

egy városi önkormányzat életében? 
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- Döntési szempontok a hatalomban. 
- A közösség eszközei a hatalommal szemben, az önérvé
nyesítésben. 

2. Önkormányzatiság és közvetlen demokrácia 

- A civilek esélyei a hatalommal való együttműködésben. 
- Mit jelent ma a képviseleti demokrácia. 
- Helyi társadalom, helyi politika. 

3. Felszabadult közösségi energiák 

- Egy öntevékeny közösség valós szellemi, társadalmi és 
gazdasági erőforrás. 
- Mire futja egy közösség erejéből? (programok, rendezvé
nyek, kiadványok, intézmények, szerepek, stb.) 
- Szomszédolás, mint jelenség: amikor felismeri a helyi kö
zösség, hogy céljainak egy részét önmaga megvalósítani 
nem tudja, ahhoz a környezetében élőkkel történő összefo
gásra van szükség. Az összefogás közös cselekvésr, a közös 
cselekvés kommunikációt teremt. 

© Filmívt 

Az „Istenkút! Hírlevél" cikkein tallózva. 

Bevezetésül; Istenkútról 
A terület rövid bemutatása, története 
Az ott élő emberek viszonya a tájhoz és egymáshoz (szomszédság) 
Jövőkép, álmok, tervek (Miért éppen Istenkút?) 

1. A cselekvő közösség 
1.1 Az iskola szerepe egy közösség élerében (általában és 

konkrétan). 
1.2 A bezárás híre (önszervezés-önképzés, ellenállás, cselek

vés) 
1.3 A bezárás ténye (szakmai és politikai indokok, mi van ma 

az intézményben) 

2. Önkormányzatiság és közvetlen demokrácia 
2.1 A helyi társadalom és a helyi polirika jelentősége napja

inkban. 
2.2 Mit jelent a képviseleti demokrácia? Kit képvisel a képvi

selő? 
2.3 Lehetünk „csupán" civilek? 

3. Felszabadult közösségi energiák 
3.1 Egy közösségfejlesztő a közösségben (szerep, identitás, ha

tékonyság belső és külső szemmel). 
3.2 Erőforrástérkép önerőből. 
3.3 Környezetvédelmi program, mely a helyi társadalmat is 

védi. 
3.4 Az identitás megerősödése, saját szimbólumok megszületé

se: „Istenkúti misztériumjáték" és az „Istenkúti körkép" 
bemutatása (színház, fotógaléria, önazonosulás, összefogás) 

3.5 Retextil, mint értéket teremtő foglalkoztatási program. A 
munka, minr közösségi tevékenység - a retextil tárgyak, 
mint közösségi termékek. 

3.6 Szomszédolás 
3.7 Kisközösségi rádió indul - Remete rádió névvel - a szom

szédos völgyekben. 

SZERZŐINK 
Andrássy Mária 1935-ben született Budapesten. Könyvtáros, 
szociológus. A Magyar Művelődési intézet egykori munkatársa, 
a Magyar Fotográfusok Háza Pécsi József Szakkönyvtár munka
társa. 

Beke Pál 1943-ban született Budapesten. Népművelő, a Magyar 
Művelődési Intézet igazgatója. 

Borbás György 1938-ban született Zalabéren. A zalaegerszegi 
Zrínyi Miklós Gimnázium nyugalmazott középiskolai ranára. 
író, publicista. 

Ernszt Katalin 1952-ben született Budapesten. Kulturális me
nedzser. A Pannon Programszervező Iroda tulajdonosaként az 
Ausztráliában élő magyar diaszpóra kulturális életének szerve
zője. 

Fodor Péter 1946-ban született Nyíregyházán. Népművelő, 
könyvtáros, történész. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár fő
igazgatója. 

Gergyéné Szakály Georgina Szombathelyen születettl961-ben. 
A Vasvári Művelődési Ház kisközösségi program szervezője. 

Gyenes Zsuzsa 1974-ben született Budapesten. Német tanár, 
művelődésszervező, szociológus, újságíró. A Budapesti Művelő
dési Központban képzési előadó, nemzetközi referens. 

Kiss Gy. Csaba 1945-ben született Budapesten. Irodalomtör
ténész, Közép-Európa szakértő, kultúraelméleti szakember. Az 
E L T E Bölcsészettudományi karának ranára, kandidátus. 

Mátyus Aliz 1948-ban született Zalalövőn. író, népművelő, 
szociológus. A Magyar Művelődési Intézet Szín - Közösségi 
Művelődés folyóiratának főszerkesztője. 

Dr. Mezei Ottó 1925-ben született Békésen. Művészettörté
nész. 

Dr . Petravichné Matyackó Olga 1947-ben született Mándokon. 
Táncművészeti referens, népművelő. A Magyar Művelődési 
Intézet tanácsosa. 

Szeder Erika 1964-ben született Budapesten. Tanító, könyv
táros. A Magyar Művelődési Intézet Szín című folyóiratának 
szerkesztőségi titkára. 

Szemes Zsuzsa 1950-ben született Túrkevén. író. Könyvtár és 
pedagógia szakos tanár. A Pest Megyei Munkaügyi Központ In
tegrált Roma Foglalkoztatási Központi Program programvezető
je a Tápiószelei Nagyközség Önkormányzata alkalmazásában. 

Szöllősi Eszter 1974-ben született Budapesten. Középiskolai 
történelem és francia szakos tanár, szakfordító és tolmács. A 
Magyar Művelődési Intézet nemzetközi referense. 

Török József 1952-ben született Szegeden. Népművelő. A 
Csongrád Megyei Közművelődési Tanácsadó Központ közmű
velődési szakértője. 

Varga Tamás 1974-ben született Budapesten. Angol tanár. A 
Magyar Művelődési Intézet nemzetközi referense. 

Zoltai Márta 1950-ben született Székesfehérváron. Tanár, 
népművelő, okleveles Európai Unió szakértő. A Tudományos 
Ismeretterjeszrő Társulat felnőttképzési referense. 
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A MAGYAR KULTÚRA EMLÉKKÖNYVE 
Helyettem írták... 
É n is így gondoltam,,, 
Ugyanezt éreztem... 

Hányan vagyunk így egy-egy irodalmi élmény kapcsán, az életünk, tanulmányaink során belénk ivódott-égett 
idézetek citálásakor! Mennyi segítséget, eligazodást jelentettek, jelentenek a magyar irodalom nagy íróinak, köl
tőinek gondolatai, nagy embereink, tudósaink szellemi kisugárzása. 

Vajon mennyire élnek bennünk felnőtt fejjel az emlékkönyvekbe írt idézetek? 
Melyek azok a gondolatok, amelyek végigkísérik életünket.' Melyek azok, amelyek mindig felbukkannak, ka
paszkodót jelentenek a kilátástalan helyzetekben? 
Melyek azok, amelyek vigaszt nyújtanak, új próbálkozásra, erőpróbára bíztatnak? 
Melyek azok, amelyeket szívesen továbbadnánk - őrző angyalul - az utánunk jövőknek? 
Melyek azok a fontos gondolatok, amelyeket kamaszkorunk mindenben újat kereső, lázadó szelleme fedez föl? 
Melyek azok, amelyekre azt gondoltuk, gondoljuk, végre valaki kimondja, ki meri mondani helyettünk? Amely a 
legpontosabban fogalmazza meg érzéseinket, a szerelmet, amelynek mélységét a költő és én tudhatom csak igazán. 
Melyek azok a gondolatok, amelyek 2004-ben a legfontosabbak számunkra a magyar irodalomból, a magyar szel
lemiségből ? 

A Magyar Kultúra Emlékkönyve címmel a Magyar Művelődési Intézet színházi estet, kiállítást szervez, és album 
megjelentetését tervezi 2005 januárjában a Magyar Kultúra Napja tiszteletére. 
Felhívással fordul mindenkihez a határon innen és túl, hogy képeslapon - a település fotójával - küldje el azt az 
egy idézetet, amely a legfontosabb számára. 
A képeslapra, az idézet és annak szerzője mellett, írja rá nevét , életkorát és c ímét . 

A képeslapot 2004. október l-ig várjuk az alábbi címre: 
Magyar Művelődési Intézet 
A M A G Y A R K U L T Ú R A E M L É K K Ö N Y V E 
1011 Budapest, Corvin tér 8. 

Információ: T ó t h Erzsébet igazgatóhelyettes, tel: 06-1-201-50-53, e-mail: tothe@mmi.hu 
Kérjük az intézményeket, szervezeteket, hogy felhívásunkat minél szélesebb körben terjesszék, hogy eljuthasson 
a legapróbb településig, eljuthasson az iskoláktól-egyetemektől a munkahelyeken át a nyugdíjas közösségekig. 

Közlemény 

A nemzeti kulturális örökség minisztere a magasabb színvonalú feladatellátás és a költséghatékonyság követel
ményeinek teljesítése érdekében a közeli jövőben átszervezi a Magyar Művelődési Intézetet. Az átszervezés elő
készítésével 2004- március 1-jei hatállyal miniszteri meghatalmazottként dr. Baloghné Borbáth Erikát bízta meg. 
A miniszteri meghatalmazott részletes leiadatai: 

- együttműködik az N K O M Közművelődési Főosztályával az M M I új alapító okiratának megfogalmazásában, 
az ennek kiadására irányuló előterjesztés összeállításában; 

- a minisztérium munkatervében meghatározott határidőre és az országos hatókörű civil közművelődési szak
mai szervezetekkel folytatott, feladatátadást egyeztető, továbbá a megyei közművelődési szakmai tanácsadó 
és szolgáltató szervezetekkel az M M I regionális szervezetének kialakításáról folytatott megbeszéléseire figye
lemmel javaslatot készít az M M I Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására; 

- javaslatot tesz az Intézet elhelyezésére, és a működés korszerű leltételeinek kialakítására; 
- a jóváhagyott új Alapító Okirat és a módosított Szervezeti és Működési Szabályzat szerint - szoros együtt

működésben az illetékes N K O M főosztályokkal (Közművelődési, Humán-közszolgálati, Jogi) - megkezdi az 
Intézet átszervezésének előkészítését, elkészíti az Intézet további működtetésének szakmai koncepcióját . 

A miniszter megbízásából a Magyar Művelődési Intézet képviseletében részt vesz a fenti feladatokkal kapcsolat
ban létrehozott bizottságok, munkabizottságok ülésein, szakmai megbeszéléseken, amelyek a feladatellátáshoz 
szükségesek. A miniszteri meghatalmazott megbízása Beke Pál jelenlegi igazgató munkáltatói és egyéb jogkörét, 
felelősségét nem érinti. 

Budapest, 2004. március 5. Magyar Művelődési Intézet 
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