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„Csali a tudatlanság lehet veszélyes . . ." ( T e l l e r Ede ) 
Néhány hónappal ezeló'tt a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem 
Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézete jelentetett meg 
egy nagyon izgalmas könyvet: Durkó Mátyás: Társadalmi kihívások és 
a telnőttnevelés funkciói címmel. Talán paradoxonnak tűnik az a 
sommás megállapítás, hogy „izgalmas", mert mi izgalmas lehet egy 
tudományos igényességgel megírt, alapos elemzést, majd szintetizálást 
nyújtó könyvben? De a k i elolvassa ezt a rendkívüli teljesítményt 
felmutató könyvet, bizonyára osztani tudja nézetünket. N e a krimik, a 
megdöbbentő történetek izgalmára gondoljon a Tisztelt Olvasó, ha
nem a szeljemet felrázó, továbbgondolásra késztető izgalomra. A r r a az 
agysejtjeinket megmozgató belső pezsgésre, amelynek hatását talán 
leginkább így írhatjuk le : ezért vagy azért a könyvért érdemes volt a 
szerzőnek hittel, tudással, folytonos megújulással, felfrissüléssel végig 
élni egy életet és töretlenül képviselni az általa megfogalmazott tanokat. 
Generációk nőttek k i Durkó professzor keze alól, olyan generációk, akik 
mind a mai napig elkötelezettjei, hívő prédikátorai a műveltség, a kultú
ra terjesztésének, akik képesek töretlen hit tel végezni a dolgukat azért, 
hogy minél szélesebb körben és minél változatosabb területeken hajtson 
virágot az elvetett mag. 

Á Tátsadalmi kihívások ... című könyv negyven év tudósi és pe
dagógiai munkájának a szintézise. Durkó Mátyást, aki irodalomtörté
nészként indult, az 1956 utáni, őt is érintő debreceni események más 
pályára sodorták. Uta t keresve önmaga számára, felismerte, hogy a 
művelt társadalom, a kultúrával élő és azt teremtő ember formálása 
nem ér, nem érhet véget az iskolai képzéssel. Felismerte, hogy vala
milyen tehetség minden emberben ott bujkál, isten adta adomány
ként, csak a környezetnek bátorítania, buzdítania, segítenie kel l ezek 
felszínre hozását, megmutatását, tudatos továbbfejlesztését. Felismerte, 
hogy az emberek az őket érdeklő témákban igenis tovább képezhetők, 
nevelhetők, s hogy a kultúrával való élés gazdagabbá, harmonikusabbá 
teszi az életet. Erre a felismerés-sorozatra építette a népműveló'képzés 
egyetemi szintű tantervét, indította el a négy, majd öt éves képzési 
folyamatot, s vonta maga köré a legjobbaknak ítéltekből a tanári 
gárdát. 

A l k a l m a m volt kb. 25 évvel ezelőtt megnézni egy fényképet. A z 
1940-es évek második felében készült. Árnyas lombok alatti pulpitu
son Szabó Lőrinc beszél, szép számú hallgatóság előtt. A hallgatóság: 
békési parasztemberek, fiatalemberek. Köztük egy nyílt tekintetű, 
csillogó szemű fiú: Dutkó Mátyás. Gyakran megfordult a fejemben: az 
adottságain, a családi nevelésen túl vajon nem ekkot kapta-e az indít
tatást élete további munkásságához? A S o l i Deo Glória, az Exodus-nál 
szerzett tapasztalatok, Karácsony Sándor pedagógiai munkássága vajon 
hogyan rakódtak rá a később kibontakozó személyiségre, tudományos 
munkásságra? Negyven éven át tattó, szünet nélküli, munkás, kariz
matikus, folytonosan izzó élet csak az elhivatottaknak adatik meg. 
Durkó professzor ezzel a művével már sokadszorra bizonyította elhiva
tottságát és elkötelezettségét nemcsak tanítványai, hanem a téma 
iránt érdeklődő olvasók előtt is. 

N e m előzmény nélküli természetesen az ő életműve sem, hiszen az 
ókor néhány bölcselőjétől kezdve, Apáczai Csere János, Karácsony 
Sándor, Németh László - hogy csak néhány hazai példát említsünk - , 
mindannyian alapvetően fontosnak tartották a művelt társadalom 
megteremtését. Talán nem szerénytelenség, ha e fényesen csillogó 
nevek és alkotásaik mellé odahelyezzük Durkó Mátyás életművét is. 
Mer t megingás nélkül képviselte és képviseli a felnőttnevelés fontos
ságát, a kultúrával való élés nélkülözhetetlenségét. Könyvében sike
rült szakmailag alaposan alátámasztva, a változó és megváltozott éle
tünkhöz igazodva a telnőttnevelés lehetőségeit a tendszerváltás utáni 
helyzet, a piaci társadalom építésének időszakára is kidolgoznia. Ez 
pedig csak úgy vol t lehetséges, ha mát az eredeti, több évtizede megfő 
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galmazott, s azóta alakuló, fejlődő gondolat is rendelkezett azokkal a • 
sajátosságokkal, amelyek lehetővé tették a flexibilitást. Mer t , ami igaz 
és állandó, az a körülmények változásától függetlenül is az. Durkó 
Mátyás csak leírni kezdte könyvét 1996-1997-ben. A z 1990 óta eltelt 
néhány év - forrongásaival, kialakulatlanságaival nem kínált lehetősé
get egy új elméleti gondolatsor kidolgozására. De erre nem is volt 
szükség! A könyvből azt érezzük, hogy elméleti megállapításai a má
nak is szólnak, azok a kilencvenes évek hétköznapjaiban is megvaló
síthatóak. Ez csak annak köszönhető, hogy a korábbi rendszerben is 
„benne vol t" mindez. Amíg lenyűgözve olvastam a könyvet, amíg - a 
szó pozitív értelmében - birkóztam a tömör gondolatok átvevésével, 
mindvégig az motoszkált a fejemben, hogy hatalmas munkásság az, 
amely e pár száz oldalba sűrítve jelenik meg. S az is ott bujkált gondola
taim között, hogy milyen nagyszerű lenne, ha a mű a ma társadalom 
irányítóinak, a gazdasági élet résztvevőinek, a kultutális, le lki közösségek 
vezetőinek is a kezébe kerülhetne, mert nekik is adni tud, az ő közösség 
irányító szetepüket is egyszerűbbé tenné, ha megismerkednének a könyv 
gondolataival. 

A Dutkó Mátyásra jellemző precizitással elkészült fejezetek óriási 
irodalmi apparátusra, szakirodalmi ismeretre támaszkodnak. Valószínű, 
hogy az elméleti részek olvasmányossága, gördülékenysége is csak úgy 
jöhetett létre, ha a teljesnek mondható szakirodalom ismeretére tá
maszkodva alakult k i . Szintetizálni is csak úgy lehet valamit, ha a rész
letekkel, a lehetséges változatokkal teljes egészében tisztában van a tu
dós. A „Társadalmi kihívások ..." ilyen szintetizáló és - részben - gya
korlat i megoldásokat is kínáló munka. Nemcsak a tátsadalmi, hanem 
az egyéni, mindannyiunk személyiségét formálni akaró, a harmonikus 
emberi élet megvalósíthatóságát felkínáló kihívásokra is felhívja a 
figyelmet a szerző. A legszimpatikusabb vonása a műnek: minden 
sorából kiétződik, hogy "nekem akar segíteni", az én utamat, életemet 
szeretné eredményesebbnek, gazdagabbnak, szebbnek látni. Ehhez 
kínálja fel teljes fegyvertárat a nevelésnek, önnevelésnek, az önalakí-
tásnak. A kötet egyik kiemelkedő erényének érezzük, hogy a szakiro
dalmi hivatkozásokban mindazon munkáját figyelembe veszi, beépíti 
gondolatai elemzései közé, amelyek a nevelés, a telnőttnevelés kérdé
sével foglalkoztak és a 20. század végén is mondanak valami jelentő
set, függetlenül attól, hogy milyen korszakban és milyen tátsadalmi 
rendszerben íródtak. így a polgári gondolkozású szerzők mellett éppen 
úgy helyet kaptak a marxisták is, ha felismerésük beépíthető a szinté
zisbe, s nem maradtak említetlenül csak azért, mert éppen nem divatos 
az egyébként kitűnő szovjet, lengyel vagy német tudós nevét említeni. 

A társadalom szerkezetének, alrendszereinek a feltárásával, köl
csönhatásaik leírásával, az új társadalomelméletek bemutatásával fog
lalkozik a könyv első fejezete, elsősorban a po l i t ika és az állam kapcso
lódási pontjait kiemelve, s csak a későbbi fejezetekben esik bővebben 
szó az állam - gazdaság, a gazdaság - pol i t ika és a társadalom - gazdaság 
- pol i t ika hármas egységének az összefüggéseiről. Ezeknek az összefüg
géseknek a feltárása nagyon fontos minden közösséggel foglalkozó, azt 
irányító szakember számára, mert a kultúra ezeknek az ismerete nélkül 
nem integrálódhat a társadalmi, pol i t ikai , gazdasági rendszer egészével. 
A z t már csak megjegyzésként fűzzük a fentiekhez, hogy a kultúta társa
dalmi, gazdasági, pol i t ikai rendszert segítő hatásainak a figyelmen 
kívül hagyása nap, mint nap hozzájárul az emberi értékek 
lealacsonydásához, a hi t nélküliséghez, az erkölcsi talajvesztéshez, s 
végül az önmagunk és mások előtti hiteltelenséghez. 

Jelentős hangsúlyt kapott az egész könyvben a pol i t ika i kultúra 
szerepe, s talán csak ez jelzi, hogy a 20. század utolsó évtizedének 
olvasójához szól elsősorban ez a könyv. A személyi autonómitás alap
vető feltétele a pol i t ika i kultúra megléte és milyensége, az alkalmazás 
minősége. S ha mindehhez hozzá tesszük a gazdasági versenyképesség 
és szakműveltség fontosságát is, amelyek legalább olyan nagy „kihí
vást" (hogy ezt a divatos szót használjuk!) jelentenek minden boldo-
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gulni akaró ember számára, mint az emberi értékrend helyreállítására 
irányuló belsó' és külső" (társadalmi) törekvések „beépítése" az egyén 
mindennapjaiba. Durkó Mátyás arra is felhívja is figyelmünket, hogy 
ma már korszerűen az emberről, annak alakításáról gondolkodni csak 
akkor és úgy lehet, ha róla, mint szomatikus, biogén lényről, mint 
társadalmi, le lk i és pszichológiai lényről, mint természetes integrált
ságról beszélünk. „Az erkölcs, vallás, h i t" c. fejezetben keresi a választ 
ezekre a gondolatokra. 

A könyv II. fő' fejezete bőséges elméleti és gyakorlati példatárát 
kínálja a korábban felvetett kérdések megválaszolásának is, felhívja -
mintegy summázatként - a figyelmet arra, hogy az autonóm felnőtté 
válásban milyen jelentős szerepe lehet e kultúrák alkalmazni tudásá
nak. 

A III., IV . tejezet tovább lépve a felvetett és megválaszolt elméleti 
kérdéseken, társadalmunk mindennapi , a gyakorlatban is alkalmazott 
tennivalóival foglalkozik. Sokrétű és elmélyült válaszokat kapunk 
olyan jelentős feladatok minél hatékonyabban megoldásához, mint p l . 
a menedzserképzés, a munkanélküliség kezelésének, a vállalkozások 
sikeresebbé tételének a problémája. 

A könyv befejező kétharmada az alapvetések, a különböző helyze
tek bemutatása után a művelődés, a kultúra értelmezésének hatalmas 
kérdéscsoportjától jut el az andragógiáig, a telnőttnevelésig. A m i k o r 
azt írtam, hogy sok, különböző szinteken tevékenykedő vezetőnek 
ismernie kel l ezt a könyvet, aki emberekkel foglalkozik, akkor elsősor
ban erre a 250 oldal elolvasására gondoltam. De ezentúl is fontos 
lenne, hogy a mai Magyarország minden polgára megismerkedjen 
ezekkel a fejezetekkel. A leírtak megismerése és megértése, alkalmazá
sa nélkül ugyanis nem érthetők sem a társadalomban, sem az egyén
ben végbemenő kultúra (műveltség) építő folyamatok. Leszámítva a 
deviancia különféle változatainak megnyilvánulásait, mindenki építi 
önmagát. (Hogy milyen irányba, az más kérdés!) A másik emberrel, 
közösséggel foglalkozó, az önmagával törődő ember számára tehát - ha 
sikeres munkára, kapcsolatépítésre törekszik - nagyon fontos, hogy 
megismerje a másik ember céljait, szándékait motiváló, az ezek meg
valósulását elősegítő vagy hátráltató, stb. tényezőket. A szerzővel 
együtt val lom: a másik ember kultúrájának ismerete nélkül nehezen 
tudunk vele szemben valós elvárásokat megfogalmazni, legyen az 
bármely területe az életnek. 

N e higgyük azt, hogy van az emberi életnek olyan szakasza, ame
lyet „üres edényként" kezelhetünk, azt gondolva, hogy csak tölteni 
kel l belé az ismereteket, erkölcsi normákat, stb. N e m ! Már gyermek
korban is az egyén meghatározó tényezője a saját öntevékenysége, 

válasza a környezet alakító, ösztönző, gátló, ingerlő, stb. szerepére. Ezt 
szem előtt tartva, mindezekre figyelve segítse a család, az iskola, a 
környezet a személyiség fejlődését, az ifjú és felnőtt ember egyéniségé
nek, képességeinek, felkészültségének, kultúrájának, hitének és meg
győződésének az alakulását. Ennek ismerete nélkül nem tudunk tartós, 
a személyiségbe beépülő eredményeket elérni. Azok , akik tanítványai 
voltak a professzor úrnak, tudják, hogy munkásságának egyik legfonto
sabb területe az önnevelés, az önalakítás kérdésének a vizsgálata. 
Ebben a könyvben ez a feladatcsoport is - végső konzekvenciák for
májában - helyet kapott. (Részletesen az önnevelés kérdéséről a szerző 
a "Társadalom, telnőttnevelés, önnevelés" c , ugyancsak 1998-ban, a 
K L T E Kiadónál megjelent könyvében ír.) 

Durkó Mátyás professzor életmű-összefoglaló könyve tehát eljut az 
elméleti alapvetéstől a feladatok megfogalmazásáig. Azok, akik használ
n i akarnak a rájuk bízott nyájnak, közösségnek, azok jóleső érzésekkel és 
gondolatokkal zárják össze a könyvet. Nemcsak akarnak, de tenni is 
tudnak embertársaik érdekében! Azok, akik restek túl nézni saját magu
kon, s nem ismerik a mások segítésének örömét, azok vagy el sem olvas
sák e könyvet, vagy fanyalogva teszik le az első oldalak után. Erősen 
bízom abban, hogy egyre kevesebb lesz az ilyen ember, s egyre több az 
olyan, aki úgy akar a másikon segíteni, hogy annak megismerésére 
törekszik; hogy a saját emberségéből, ismereteiből ad át társainak mindig 
egy-egy darabot. Durkó Mátyás negyven éves tapasztalata igazolja: 
érdemes! 

N e m könnyű olvasmány e kötet! Néha-néha nehézkes stílusa arra 
késztetett, hogy többször is elolvassak egy-egy mondatot, bekezdést. A 
bosszantó nyomdai hibák is nyomot hagytak. S amit talán a bennem 
megfogalmazódó hiányként említhetnék: nem mindig jut el a szerző a 
gyakorlati alkalmazhatóságig, vagy ha igen, akkor csak néhány fejezet 
elolvasása után ismerjük tel, hogy milyen elméleti előzményekre 
vonatkoznak a most olvasott sorok. A b b a n az olvasóban azonban, aki 
felkészültsége, adottsága révén képes az elméleti ismeretek gyakorlati 
alkalmazására, ez a hiány, valószínű, hogy fel sem tűnik. 

Ajánlom e könyvet mindazok figyelmébe, akik hisznek az ember 
értékeiben, az emberi erkölcsök nagyszerűségében, akik tudják, hogy 
hit nélkül nincs teljes élet, akik hisznek abban, hogy a lélek gazdagsá
ga, az elme fényessége többet ér minden materiális tehetségnél, akik 
tudják, hogy az ember egész életében alakítható, formálható, nyitott a: 
értékekre, a szépre, és a jóra is. 

D U R K Ó M Á T Y Á S : Társadalmi kihívások és a felnőttnevelés 
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