
a lapba, amelyik nem volt jó, azt nem tettük be. H a kicsit 
összeillettek, akkor rovatokat szerkesztettünk, ha nem illettek 
össze, külön hagytuk őket. Hát ez így van a művelődésben is. 
És ez egészen másfajta viselkedésmódot kíván, mint egy klasz-
szikus hivatalban: itt valójában a kapcsolatokat ke l l tartani. Ez 
módot ad arra, hogy amikor szükséges, a lényegről lehessen 
beszélni. Arról, hogy mit miért csinálunk és hogyan csináljuk, 
és ne a felesleges, lényegtelen, felületi dolgokról. 

A m i szakmánkban továbbra is ezt javaslom. Bizonyára 
más a helyzet az iparban, különösen a nagyüzemekben, ahol 
terveket ke l l kidolgozni és végrehajtani. A kultúrában, köz-
művelődésben, népművelésben vagy bárminek nevezzem, az a 
fontos, hogy az együttműködés, a szervezetek között is, mindig 
személyes, baráti és lényegre törő legyen. O l y a n értelemben is 
demokratikus legyen, hogy mindig el kel l képzelni, hátha a 
másik is k i tud találni valami okosat. 

Hát én ezt a metódust igyekeztem bevezetni, és ez nem 
volt könnyű dolog. Először gyakran még a legközvetlenebb 
barátaim sem értették meg. A z is igaz persze, hogy aki viszont 
kardinálisán k ivonta magát az együttműködésből, azzal egyál
talán nem törődtem, és ez talán hiba is volt . És hogy annyira 
szabad volt mást is csinálni, hogy ha valaki a maga fertályán 
ennél szigorúbb szervezetet akart létrehozni, megtehette. 

Én többször leírtam, elmondtam, hogy számomra nagyon 
érdekes éppen a népművelő társadalomnak ez a belső magatar
tása és szerkezete. Én magam már 1945-47-ben részt vettem a 
közművelődési közéletben. Ez a két év a magyar demokrácia 
megteremtésének a nagy kísérlete volt. Kialakult egy társa
dalmi réteg, amely kezdett élni a demokráciával. Ezt a réteget 
ugyanis teljesen szétverték 48 után, de hagyományai továbbél
tek, többek között éppen a népművelőkben. Ez a fajta eleve 
demokratikus hajlam, elemi demokratikus indulat, ami akkor 
született, mindig megvolt a népművelőkben. Persze nem 
mindig sikerült jól. Magyar módra van sokszor, társul elkese
redettséggel, utópizmussal, bukásokkal, oktalan reményekkel 
és sok mindennel, de mégis van egy elemi erejű pozitív góca. 
M i n t ahogy most is azt mondhatom, hogy ha például a most 
olyan népszerű nyitott társadalom kibontakozásának lehetősé
gét keresem, legelsők között itt találom. Mer t nem fejlődött k i 
olyan polgári élet, ami ezt egészében k i tudta volna alakítani. 
A k i nyitott társadalmat, nyitott demokráciát akar, erre ke l l 
támaszkodnia. S ebben mindig nagyon nagy szerepe van a 
személyességnek. 

*** 

„ . . .a gyökeresen megváltozott viszonyokat figyelembe véve, 
nagyon szeretnék kialakítani egy jól menedzselt intézetet." 

FÖLDIÁK ANDRÁS 

néhány hónap óta vezeti az intézetet. Az intézet 
helyzetéről és terveiről kérdeztük. 

Földiák András: A n n a k idején, amikor az Oktatási Osz
tály vezetőjeként dolgoztam az intézetben, az az intézet egé
szen más helyzetben volt , mint most van. Egészen más társada
lomban. V o l t akkor olyan progresszív értelmiség, különösen a 
70-es évek elején, derekán, amelyik sok mindent akart csi
nálni és azt tette is. A k k o r valóban csak szabad teret kellett 
adni a jó kezdeményezéseknek. M a szerintem két alapvető 
különbség van. Még több is biztosan, de kettőt tartok nagyon 
fontosnak. A z egyik, hogy ma az értelmiség atomizált és 

dezintegrált. N e m látom, hogy ebben a gyökeresen megválto
zott, alapvetően demokratikus társadalomban, azaz hogy piac
gazdaságra épülő és demokratikussá válni készülő társadalom
ban mi a funkciója az értelmiségnek és ez hogy fog megvaló
sulni. N e m tudom, hogy ennek a tendenciái érzékelhetőek-e, 
mert én nem nagyon látom. Tehát ma, amikor bizonytalanok 
azok a szándékok, amiket be lehetne engedni az intézet falai 
közé, sokkal nehezebb, mint a 70-es években. Most nehezebb 
akár az intézetnek, akár egy osztálynak vagy részlegnek az 
együtttartása. Ez az egyik, gondolom döntő különbség. Amitől 
én rendkívüli mértékben kínlódom is, nem is csak mint az 
intézet igazgatója, hanem mint magán ember is. 

A másik ez az átkozott pénz. A m i t tud mindenki , kár róla 
beszélni. De nekem, mint vezetőnek a 70-es évekbeli komoly 
fizetésem volt. Sose fogom elfelejteni, Pitvaroson vezettem 
szociográfiai tábort, Csongrád megye egészen eldugott sarká
ban - önálló táborként, de a téli népművelési gyakorlat kere
tében, mert arra volt akkor éppen pénz - és oda hozták el , 
nekem szívességből az osztályvezetői fizetésemelésemet. Osz
tályvezetőként nem kaptam meg mindjárt az osztály vezetéshez 
járó bért és akkor komolyabb emelést kaptam, hát óriási pénz 
vol t az akkor. N e k e m az egyetemisták előtt szégyellnem kel
lett. N e m azért, mintha látták volna, hanem magamban. Hogy 
én itt világmegváltó dolgokat csinálok, s ennyi fizetésért. So
kért. Szóval azért fontos a pénz, mert ma is van és lenne, aki 
világmegváltó dolgokat tenne, de nem mindegy, hogy meny
nyiért. És még ha színvonalas és megfeszített munkát is lehet 
kapni ezért a nagyon rossz pénzért, amivel itt az intézetben 
rendelkezünk, mégsincs ez jól . És nem csak a bérről van szó, de 
mindenfajta megbízási díjról is és a munka feltételét jelentő 
asztalról, székről, eszközről, ami elképesztően rossz színvonalú. 
H a csak a Szakmai Házat nézem, ami tartalmas munkát végez, 
abszolút hiánypótló a tevékenysége, kották és táncszakköny
vek és kazetták, amiket rendelkezésre bocsátanak és nem tud
ják újranyomni, felvenni, mire elfogy, mert az iskolák veszik. 
N e m tudnak már videót másolni, mert nézhetetlen minőségű. 
És a számítógépet ütik 4-5 éve felváltva hárman. Szóval az 
ilyenfajta feltételekben is rettentő fontos a pénz. És hát a 
pénzről az utolsó, amit szeretnék megjegyezni, hogy az embe
reket az álmodozásaiban is korlátozza. A z az ember, aki szünte
lenül azon töri a fejét, hogy miből fizesse k i a villanyszámláját, 
olyan elánnal és indíttatással és olyan fellépéssel nem tud a 
társadalomban jelen lenni, ahogy akkor, a 70-es években jelen 
tudtunk lenni. 

Ezeket a gyökeresen megváltozott viszonyokat figyelembe 
véve, szeretnénk kialakítani — ugyan ez egy divatszó, de - egy 
jól menedzselt intézetet. Ehhez jobban el ke l l tudni adni a 
dolgokat. Értékes dolgainkat a nagyvilág felé és a pénzkérdé
sekben döntő körök felé. A z eredményeket láthatóbbá tenni, 
ha kel l , akkor akár reklámízűen is eladni, mert hát ez a világ. 
H a nagyon mutatod magad és ügyes vagy, akkor megkapod 
azokat az elemi feltételeket, amik kellenek, ha nem, akkor 
sajnos nem. M a ez elég nagy teher, hogy az intézet se és többé 
kevésbé a művelődési házak se képesek még erre. De az intézet 
talán még kevésbé, mint a j ó városi művelődési házak. 

Ahogy az intézetben régen se volt az, hogy egy szellem 
vagy egy direktíva mentén ke l l felsorakozni, én ma se szeret
ném, de az, hogy mindenki jobban fogja össze és jobban adja el 
és menedzselje a dolgait, ez mindenképpen fontos. 

Én az intézeti változásokban azt tartom a legfontosabb
nak, hogy tisztázni tudjuk érdemben, hogy mi az, amit, mint 
állami feladatot ez az intézet garantáltan és színvonalasan meg 
tud csinálni. Kicsi t összemosódnak a dolgok, de ma sok min-
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den tisztázódik és a helyére kerül, ami régen nem. S ebben két 
oldal is van, ami meghatározó. M i magunk, a dolgozók, akik 
úgy látjuk, az legyen az intézet dolga, ami az én ügyem, hiszen 
abból lettek intézeti ügyek, hogy az először valakinek az ügye 
volt. De esetleg ez nem az az állami feladat, amit tényleg ga
rantálni lehet. És a másik oldal, ami elvárásként fogalmazódik 
meg irányunkban, akár a minisztérium elvárásaként, hogy van 
egy intézetünk, oldja meg. De nem biztos, hogy ehhez rendel
kezésre állnak a feltételek. így például, van Magyarországon 40 
ezer c i v i l szervezet, amiről tudnunk kellene, de hogy tudjuk, 
ahhoz kutatásra lenne szükség, pénz viszont nincs rá. Ezt most 
azért is mondom, mert a non-profit törvény kapcsán rendkívül 
fontos lenne, hogy többet tudjunk ezekről a szervezetekről a 
statisztikai adatoknál. És joggal várható is lenne egy ilyen 
intézettől, hogy tudja, dehát hogy? Ezért is mondom, hogy a 
legfontosabb dolog bemérni és tisztázni, hogy m i az, amit vál
lalunk és csinálunk. És ezen kívül nagyon sok mindent csinál
hatunk, nagyon sok mindenhez kapcsolódhatunk, felkarolha
tunk, oda mehetünk, megnézzük, megerősítjük, segítjük, de az 
alapfeladat az, ami a legfontosabb. 

Ezen belül is a legfontosabbnak a képzést tartom. A kép
zésnek többfajta funkcióját. Egyfelől a bizonyítvány adást is, 
mely állami feladatunk. Fontosnak tartom az adminisztratív 
áttekintését és rendezését az egyéb képzéseknek. A másik 
modell értékű jó tanfolyamok szervezése. A z adott szakterüle
teken belül a kulcsszerepet betöltő jó tanfolyamoknak a szer
vezése. A harmadik, hogy ebben az ügyben vállalnunk kel l az 
általános társadalmi információs funkciót. Tudnunk kel l , hogy 
például Békéscsabán van egy gyöngyfűző tanfolyam. De azt is, 
hogy milyen egyéb képzési lehetőségek vannak. Ezt egy egész 
országnak is tálalni kellene. Nagyon sok minden van. Főleg a 
szaktárgyi, népi iparművészeti területeken. A Nemzeti A l a p 
tantervbe most nagyon sok minden bekerült a népművészet
ből. K e l l , hogy azoknak a dolgoknak, amik képzés útján isme
retként megszerezhetők, elsajátíthatók Magyarországon, ennek 
is egy ilyenfajta menedzselését lássuk el . Egészen addig, hogy 
ha valaki az utcáról bejön, hogy kérem én hol tanulhatok 
lószőr-ékszerkészítést, mennyi idő alatt, mibe kerül, milyen 
bizonyítványt kapok, válaszolni tudjunk. 

Második kiemelt területként mondanám az információ
szervezést, ebbe beleértem a hagyományos könyvtári, szakiro
dalmi területet is és a számítógépes rendszereket is. Előbb-
utóbb olyan rendszert kellene kiépíteni, amiben ahhoz is hozzá 
lehet jutni , ho l , milyen rendezvények vannak. Hogy például 
egy Nógrád megyei kis faluban mi lesz jövőre. És ez az 
I N T E R N E T - e n vagy másféle rendszeren lehívható legyen. És 
fordítva is, hogy m i is megtudjuk, hogy - mondjuk - bélyeg
kiállítás ho l lesz a világban. És mindent ismernünk kellene, 
amit tudni lehet a közösségi művelődésről. M i l y e n formában, 
miket csinálnak az emberek, tehát tematikusán is, másrészt 
pedagógiai, propaganda, pénzszerzési, jogi ismeretek, amik a jó 
működéshez szükségesek. 

A legfontosabbnak látom ezeket a feladatokat. Ezen pon
tok köré ke l l összpontosítani mindent. És ezeket a funkciókat 
lenne jó állami feladatként garantálni és az állam legalább 
ezeket biztosítaná anyagilag. 

A z információszervezés mellett, döntő szerepet tulajdoní
tok most induló lapunknak. Most ez a lap úgy indul, hogy 
kicsit belemegyünk a nagyvilágba, mert igazából a szakmában, 
tehát a közművelődési területen nincs megfelelő információ
szervezés. Ezt az országos közművelődési fórumot, ami lapunk 
lesz, a megyei művelődési központok egymás között is létre
hozhatták volna. A Népművelők Egyesülete, amiben igazán 

érdekelt vagyok, szintén végezhetett volna ilyen munkát, de ez 
nem történt meg. S ennek okát is látom, miért. 

E számunkban szerepelni fog Diósi Pál anyaga, s könyvé
ben, amiből közlésünk is származik, nekem szöget ütött, hogy 
milyen óriási különbség van abban, hogy k i hogy ítéli meg a 
saját intézményét és a szakmája jövőjét. Ez utóbbit tizes nagy
ságrenddel lejjebb értékeli mindenki. A k k o r jöttem rá arra, 
hogy ez a szakma hogy működik. Úgy, ahogy az Almássy téren 
én is. Pedig én voltam a Magyar Népművelők Egyesületének 
az elnöke, ha valakinek, akkor nekem a szakma jövőjében is 
bíznom kellett volna, de én is jobban bíztam a házban. Ügy 
éreztem, én ezt az Almássy teret, ezt megtartom, megőrzöm a 
legjobbak között, ha a fene fenét eszik, akkor is. Hát hogy a 
szakmával m i lesz, az a minisztérium, a társadalom, a kormány 
dolga is, hát abban... Tehát mindenki a magáét tíz körömmel 
védi. A m i b e n persze egy jó adag pozitívum is van, mert meg
csinálja, ha beledöglik is, sokszor szó szerint is csaknem, de 
viszont ez akadályozza az együttműködéseket. Ezért is kellett, 
hogy m i csináljuk a lapot és ezáltal is segítsük az együttműkö
dést. Ebben az intézetnek nagyon fontos szerepe van. Ugyan az 
újság profilja annyira általánosan nem lehet kulturális, mint 
szeretnénk, mert azt lapunk ebben a terjedelemben nem bírja 
el, de létre fog jönni általa a művelődésben résztvevő intéz
mények és c i v i l egyesületek számára egy műhely. A lka lman
ként nyílt fórumként, beszélgetések lehetőségét is megteremt
ve. De ezen túlmenően a lap valamifajta szellemi közélet or-
ganizálására is vállalkozhatna. Ez egyébként az egész intézet
nek is fontos lenne. A Vitányi korszak legfontosabb érdemé
nek tartom, hogy sikerült - és utólag ezt már elmondhatjuk -
a legprogresszívabb értelmiségi gondolkodás és a gyakorlati 
műhely között kapcsolatot teremteni. Átjárást, vérkeringést. 
És ennek talán most már újra az ideje is eljön. Mert rendszer
váltáskor robbanásszerű volt a szétesés, mindenféle tagolódás 
végbement, a pártok szerinti, poli t ikai , de egyéb tagolódások 
is, hogy valaki inkább c i v i l szervezet-párti, inkább intézmény
párti, de minden egyéb mentén. A robbanás következtében 
érthető, hogy nem tudott létrejönni integráció, de talán most 
már igen. 

A nyarat leszámítva negyedév, amióta igazgató vagyok. 
Ezalatt 9 megyében voltam, ahol az intézet napirendre került. 
Ez a fővárossal együtt tíz alkalom volt. Ezt nagyon fontosnak 
tartom, de ennél szorosabb együttműködést szeretnék. A közö
sen letett munkákat tartanám olyannak, ami kielégítő lenne. 

3 


