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PAP ISTVÁN 

SZAKMA – ÁLLÁS VAGY (ÉLET) PÁLYA? 

Csendes töprengés G. Furulyás Katalin Egyedül a „kisvilágban” tanulmánya ürügyén

Jó sorsom úgy hozta, hogy közel fél évszázadot töltöttem 
el, hol egyedül, hol kisebb-nagyobb társaságban a sajátos 
„kisvilágban”. Dolgoztam az egyszemélyes igazgatótól (gond-
nok, néha takarító „beosztásban”) a fenntartó önkormányzat 
vezető tisztségviselőéig szinte minden pozícióban. 

Túl azon, hogy mit csináltam – mit csináltunk –, mindig 
érdekelt, hogy miért, kinek fontos az, amivel napjaim telnek. 

Gondolkoztam azon is, miért vettem fel harmadik szak-
ként a népművelést (jó társaságot, presztízst és ingyen szín-
ház- és hangversenybérletet jelentett). 

És hogy miért nem tanítani mentem, tudatos választás 
volt-e a népművelői pálya? (Francz Vilmos – ki ne ismerné 
szakmánk nagy öregjét – halászott le mint a megye egyetlen 
friss diplomás, társadalmi ösztöndíjas népművelőjét.) 

 
Az elmondottak okán is azok közé sorolom magamat, 

akik érdeklődve várták, hogy G. Furulyás Katalin mi újat, 
számomra is nóvumnak számítót tud leírni a népművelői vé-
lekedésekről, az új feladatokról, a lehetőségekről, a fejleszté-
sekről és az önállóságról (alcím szerinti felsorolás). 

 
Átolvasva és átgondolva G. Furulyás Katalin tanulmá-

nyát, örömmel írhatom le, hogy a szerző a címnek és a beve-
zetőben vázolt vállalásának megfelelve, a népművelőre (kul-
turális menedzser, művelődésszervező stb.) koncentrál, nin-
csenek előre felállított hipotézisei – amit leír, azok valóban 
empirikus kutatás eredményeként születtek meg. A „valódi 
feladatellátókat és az általuk ellátott feladatokat vizsgálta. 

A negyven standardizált interjú adatait jól egészíti ki a 
témában eddig folytatott saját kutatásainak megállapításai-
val, valamint jeles szerzők írásaiban megjelent közlésekkel. 
(A téma iránt érdeklődőknek szakbibliográfiaként használ-
ható a lábjegyzetekben megjelölt 24 írásmű.) 

 
A tanulmány, áttekinthető tagolásban, hat fejezetben 

járja körül vállalt témáját. 
– A közművelődés és a „közművelők” helye a mai magyar társa-

dalomban című rész világosan tipizálja a társadalom jövőképét, 
felvázolja a tudathasadásos szituációkat, melyek a települések 
túlzott átpolitizálásából fakadnak. A művelődési intézmények-
nek szánt – és az általuk vállalt (vállalható) sokszínű feladatok 
harmóniája nehezen elérhető, csak remélt cél. 

– A pályára kerülés körülményei – finoman fogalmazva is – 
elgondolkodtatóak. Kimondatlanul is valamiféle előzetes 
kontraszelekcióra lehet következtetni a leírtak alapján. 

– Az új kihívások című fejezetben a szerző világosan fo-
galmaz a „turisztikai messianizmus” ellen – valós turisztikai 
vonzerő megléte nélkül szinte minden településünkre kita-
lált „falusi turizmus” egy kiirthatatlan eleme a helyi fejleszté-
si terveknek, és a sokszor nyögvenyelős fesztiváloknak.  

A munkanélküliség és a romakérdés tárgyalásánál a szer-
ző a közművelődésben dolgozók szociális érzéketlenségét 
elemzi. Túlspecializálódó világunkban jogosnak tűnő véde-

kezés, de végzetes szakmai és emberi tévedés, hogy ezen a te-
rületen nekünk nincs tennivalónk. Igaz, hogy munkahelyet 
nem tudunk szerezni, de képzettséget, lelki egészséget, élet-
kedvet teremteni igenis kötelezettségünk.  

A romakérdést szeretjük a könnyebbik oldalról megköze-
líteni – hagyományőrzés, kismesterségek stb. Ez azonban ke-
vés. Végre tudomásul kell vennünk, hogy ez ma országosan, 
de helyileg különösen kőkemény gazdasági, társadalmi – így 
természetesen kulturális – ügy is. 

– A lakossági és fenntartói igények megfogalmazása – és 
ezek harmonizálása fél évszázados népművelői tevékenysé-
gem során formális és informális megoldások tömegét jelen-
tette.  

A fenntartó távlatos elvárásainak megfogalmazása nélkül 
nem valósulhat meg a közösségi művelődés életképes új modell-
je. A működési formák sokasága nem helyettesíti a valós telepü-
lési igényekre épülő, a lakosság által is elfogadott tevékenységet. 

– A helyi értelmiség az új foglalkozásként megjelenő 
népművelőt nem beosztása, hanem tevékenysége alapján fo-
gadta be – vagy tartotta a helyi hatalom „bérszónokának”. A 
rendszerváltást követően felértékelődött a döntéshozatalban 
való részvétel, az érdekérvényesítő képesség. A politikai vál-
sággazdálkodás miatt azonban a helyi hatalomban megszer-
zett potenciál hatalomváltás esetében alap lehet a nemkívá-
natos személy (esetleg kiváló szakember) eltávolításához. 

– Fejlesztések, pályázati szisztéma, képzések, kapcsolatok 
 
A közművelődés paradigmaváltásának, az új kihívások-

nak való megfelelésnek jó viszonyítási pontja, hogy a nép-
művelők milyen módon vesznek részt a humán jellegű fej-
lesztésekben, kezdeményezésekben, a projektek lebonyolítá-
sában. 

Meghatározó szerepük lehetne a települési fejlesztési 
programok kommunikálásában, a társadalmi előkészítésben. 

 
A tanulmány külső megjelenésével is példaértékű. Jó minő-

ségű papírra, jól szerkesztve készült el. Hivatkozásai nem csak 
korrekt forrásmegjelölések, hanem szövegkörnyezetük révén az 
olvasót arra inspirálják, hogy a jelzett írást is ismerje meg. 

A szöveg gondozása korrekt – néhány betűhiba nem za-
varja a megértését. 

 
Kinek ajánlom a művet?  
Szokásosan azt illene leírnom, hogy a népművelőknek, a 

fenntartóknak, a kulturális területen érintett civil szerveze-
teknek és így tovább. 

A könyv újbóli elolvasása után azonban rájöttem, hogy 
ez egy nekünk és értünk való elmélkedés. Legyen ez „kötele-
ző olvasmány” mindazoknak, akik a pályán vannak (esetleg 
oda készülnek), hogy ez a szakma (praxis) megmaradjon, és 
mi, meg akik utánunk jönnek – a pályán maradhassanak. 




