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EDITORIAL MEGKÉRDEZTÜK 

Színre léptünk. S szándékunk szerint fórum leszünk, 
ahol mindenki megszólalását várjuk, aki az ország 
(köz)művclődésében dolgozik és erről (köz)hasznos 
mondandója van, aki gondolataival tisztábbá, egyértel-
műbbé szándékozik tenni helyzetünket és feladatainkat. 

László Gyula a honfoglalásról szólva elgondolkodta
tó egységbomlást említett az évfordulón a televízióban 
levetített filmsorozatában. Az őshazában az élők és ha-
lottaik jelentettek egy egységet, amikor tehát őseinknek 
el kellett hagyniuk az őshazát, meg kellett válniuk halot-
taiktól. Szorongató helyzet lehetett. Keveset tudhatunk 
arról, annak idején ki-ki hogyan igyekezett megbirkózni 
ezzel, s hogy segítette a csoport, az egy hiten lévők po
gány közössége ennek elviselését. 

A váltások, a kicsik is, de a jelentősek még inkább, 
megrendítő hatásúak. S mindig létező bennük olyan 
mozzanat, amelyet viselhetővé igyekszik tenni a maga 
számára az ember, s jó esetben jól asszisztál ehhez a szű
kebb-tágabb emberi környezet. 

Az elmúlt negyven évből folyamatossá tenni tudni, 
ami a belső törvények folytán ép és tudomásul vételre 
méltó, s a változásban levő helyzetben megerősíteni 
mindazt, amiről tudvalevő, hogy épségünket védi, a 
jövőnket, épp a változások következtében adódó bizony
talanságok miatt talán mindennél fontosabb. Lapunk 
ezért az értékközpontú gondolatok, s az ezek szerint fon
tos információk áramlását kívánja segíteni. Nem vélet
lenül foglalkozunk első számunkban az első generációs 
értelmiséggel, s tesszük minden számunk Arcképek rova
tába azokat az életutakat, amelyek nem a cezúrákat, a 
töréseket láttatják katartikusan, hanem az ügyek szolgá
latát folyamatosan. 

A kiskunságban, egy öreg tanyai házaspár legelni ki
kötött borjának hasát szétszaggatta a szomszéd általában 
megkötött, s ettől elvadult kutyája. Az öregek fél éven 
át emberfeletti türelemmel gondozták, s így megmentet
ték a borjút. Lepedőkből, otthonkákból adtak rá haskö
tőt, hogy ne nyalja szét viszkető sebeit és ne köpjék be a 
legyek. A meggyógyult borjút aztán az unokáknak adták. 
Hétköznapi történet. Szereplői sokat megélt emberek. A 
tanyavilágban az a hír terjedt el, hogy egy kutya szétté
pett egy borjút. Mert mindig látványosabb és természe
ténél fogva hangosabb az őrület. Pedig mellette létezik a 
hallgatag, rendbetevő türelem. 

M Á T Y U S A L I Z 

„ . . .Olyan értelemben demokratikus, hogy mindig el kell 
képzelni, hátha a másik is ki tud találni valami okosat." 

VITÁNYI IVÁN 

két évtizeden keresztül vezette az intézetet. A sze-
mélyességről kérdeztük, mint a vezetési stílusát és 
módszerét meghatározó sajátosságról. 

Vitányi Iván: . . .Gondolkodom, hogy mennyire tudatosan 
vagy mennyire csak magától értetődően csináltam, amit, ami
kor az intézetbe kerültem. Jól ismerem a népművelő társadal
mat, tehát nagyon jól tudom, hogy m i a szerepük Magyaror
szágon. Itt van egy sereg ember, aki tulajdonképpen a nyitott, 
demokratikus társadalom koncepcióját vallja, a maga eszköze
ivel azért dolgozik és kitart mellette. Éppen ezért úgy gondol
tam, hogy ha itt egyáltalán szó lehet vezetésről, az teljesen más 
lesz, mint egy katonai, pol i t ikai vagy hivatal i szervezeté. Ter
mészetesen egy hivatal i vezetésben is szükség van személyes
ségre és a demokráciára, á kultúrában és a közművelődésben 
azonban még sokkal inkább. A vezetés ne vezetni akarjon, 
hanem igyekezzen az itt dolgozó embereknek, akik tudják, 
hogy mit csinálnak, megadni azt a lehetőséget, hogy saját 
gondolatuk, saját hitük alapján tehessék, amit akarnak. 

Vol tak erre ősképek. Sokáig emlékezetes maradt nekem, 
amit Karácsony Sándor mondott erről a Szabadművelődési 
Tanácsban. N e m felülről ke l l rászorítani az embereket, a sza
badon művelődőket és a szabadművelőket, hogy mit csinálja
nak, mert ők azt szerte az országban maguktól is tudják. A mi 
feladatunk az, hogy ha látunk valahol valami jót és valami 
újat, amit csinálnak, de valami nehézségük akad, akkor segít
sünk. Ezt vallottam én is. N e m az tehát a dolga a kultúrában 
működő vezetőnek, hogy maga találjon k i borzasztó nagy és 
okos dolgokat és aztán minden módon keresztül erőltesse. A 
cipőgyártásban talán így kel l eljárni, de a művelődésben nem. 
Nálunk mindenkivel tartani kel l a kapcsolatot és ha valahol 
valami jót találunk, bátorítást és támogatást ke l l adnunk. H a 
el ke l l intézni valamit, akkor elintézni, ha meg kel l védeni, 
akkor megvédeni, ha pénzt ke l l szerezni, akkor pénzt szerezni; 
ha meg a j ó szó hiányzik, akkor azt ke l l mondani, hogy hú, de 
nagyszerű. A z emberi feltételeket ke l l biztosítani, egyszerűen 
azért, mert magam is azt igénylem, valamennyien ezt igényel
jük és így voltaképpen azonos módon gondolkodunk. 

Nekem valamilyen módon a véremmé vált, hogy így 
próbáljak meg viselkedni. Azért is, mert évtizedeken keresztül 
benne éltem a kulturális mozgalmakban és megtapasztaltam, 
hogy milyenek vagyunk. M i l y e n a népművelő társadalom, 
milyenek a néptáncosok, milyenek azok, akik klubesteket 
rendeznek. A k k o r tehát így ke l l hozzájuk fordulni. És az első 
pillanattól kezdve éreztem, hogy ennek fölszabadító hatása 
van. A népművelők megszokták, hogy a hivatalos népműve
lési intézet, a minisztérium, a tanácsi szervezet vagy akárki 
behívja őket és megmondja, hogy holnaptól kezdve ezt ke l l 
csinálni. Én meg azt mondtam, t i tudjátok, csináljátok. Először 
sokszor nem értették meg. 

Ugyanígy dolgoztunk a V A L Ó S Á G című folyóiratnál is. 
Harminc évig voltunk együtt, és soha laptervet nem csinál
tunk. Fejben tartotta mindenki , ha megígérte valaki, hogy ír 
egy cikket. Á t tudtuk tekinteni, hogy mi várható. A m i k o r 
bejöttek a cikkek, megbeszéltük, amelyik jó volt, azt betettük 
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