
E D I T O R I A L MEGKÉRDEZTÜK 
Czakó Gábor a Magyar Kultúrában (1999. november) Hová 

tűnt a szellemi elit? címmel egy teljes gondolatmenetet közöl, 
melynek elemei között találjuk a következőket: 

Babits: "A világ azelőtt is a nyers erő útján járt, de tudatában 
volt annak, hogy ez nem az erkölcs útja. Papjai és írástudói -
noha maguk sem éltek mindenkor a szerint - állandóan és 
egyértelműen hirdettek egy érdekeken és erőn felül álló, azok
tól független erkölcsöt. (...) 

Az írástudó nem azzal lesz árulóvá, ha a lába nem megy 
egyenesen a Csillag felé, amelyre az ujja mutat, hanem azzal, 
ha már nem is mutat többé a Csillagra." 

...az írástudók ma úgy tudják, hogy ok egyszerűen nincse
nek abban a helyzetben, hogy árulók lehessenek. Mivel Gaz
daságkornak üdvprogramja nincs, megszűntek a szellemi lét
pozíciók, nincsen papi és királyi helyzet (utalás a cikkben sze
replő régi keleti kultúrák hierarchikus kasztjaira, a szellemi és 
az irányító emberre), amelyben az egész nép sorsa valakire tar
tozna. 

...a modern értelmiség nem pap és nem király és a legke
vésbé szent, sacer, hanem specialista. Rá a nép ügye helyett a 
híd világítása tartozik. Már a híd szilárdsága sem, az másik mér
nök sara. 

...a nép egyáltalán nem igényli, hogy neki a csillagot muto
gassák. Kenyeret kér és cirkuszt. Jólétet és sok vért meg könnyet 
a képernyőkre .C) 

Babits ezt írja: "Az irodalom bukásáról beszélnek, nyilván
való az érdeklődés megcsappanása e legszellemibb művészet 
iránt, melynek legalább eszköze a gondolat. Teljes hatásukat 
csak azok a művészetek tartották meg, amelyek közvetlenül és 
testileg hatnak az ösztönökre: mint a zene és a tánc. A színhá
zakban a színész fontosabb lett a darabnál. S minden művészet 
napról napra veszíti azt, ami benne szellemi, ami speciálisan 
művészi; nem ambicionálván mást, mint az ösztönök mentül 
nyersebb, mentül primitívebb kifejezését, és testi, szuggesztív 
izgatását." 

A mesterek ugyan rejtőzködnek, ahogy Hamvas Béla meg
figyelte, de sosem lépnek ki a történetből (utalás A láthatatlan 
történetre), hanem vállalják azt. Szókratész a buta kérdező 
maszkja mögül faggatózásával fölzaklatta az okos válaszolókat. 
Megdöbbentette őket, márpedig ez a gondolkodás kezdete. A 
végén persze megölték. Amikor áldozattá érett. 

MÁTYUS ALIZ 

B . D r . GELENCSÉR K A T A L I N 

a Minisztérium Közművelődési Fó'osztályának vezetője. 
Arról kérdeztük, miben körvonalazható, fogalmazható 

meg az az ügy, amelynek szolgálatában minisztériumi állást 
vállalt, egyetemi tanárként. 

Gelencsér Katalin: 77 óta tanítok az Eötvös Loránd Tudo
mányegyetemen közművelődési szakembereket. Művelődéstör
ténet tanárként elég nagy az átlátásom, hogy egy-egy társadalmi 
formációban a művelődésnek, az önképzésnek, a társas élet 
kulturált körülmények között való megteremtésének milyen 
feladatai, funkciói lehetnek, hogy az emberek a világban 
otthon vagy jól érezzék magukat. 

1994-ben kaptam a felkérést, hogy a minisztériumban a köz
művelődési szakember középfokú végzettségre épülő szakké
pesítés anyagát készítsem el. Ez a középfokú szakember szakké
pesítési anyaga volt, de ehhez kapcsolódott egy felsőfokú is, 
ugyanis a pályán nagyon sokan vannak, akik más szakképzett
séggel, felsőfokú végzettséggel szerettek bele ebbe a feladat
körbe, és maradtak a művelődési házak különböző területein. 
A feladatom kibővült egy felsőfokú, hasonló című, főiskolai, 
egyetemi végzettségre épülő szakképesítés kimunkálásával, s 
ezekhez jött még egy új, az intézményközi kultúrák értékeinek 
cseréjét, a pénzvilág és a kultúra világának a kapcsolatát job
ban gondozni képes kulturális menedzser szakképesítés kidol
gozásának feladata. 

E három szakképesítés kimunkálására - sok kollega együtt
működésével - másfél évem ment rá. Közben alakult az a kul
turális törvény, amelyik eredetileg négy törvény lett volna, egy 
múzeumi, egy levéltári, egy könyvtári és egy közművelődési, de 
Magyar Bálint úgy döntött, hogy a négyet egy törvénycsomagba 
szerkeszti össze. A törvénycsomag hatalmas lendülettel készült, 
sok konfrontációval - a szakmai érdekegyeztetéssel együtt járó 
munkaként. Személy szerint én 82 változatát gépeltem a - csak 
a - közművelődésre vonatkozó tervezetnek. 

A közművelődésről szóló törvénytervezet nagyon komoly le
hetőségeket ígért. A vele kapcsolatos munkát akkor ellátó 
főtanácsosként ezt nagy örömmel végeztem, mert úgy láttam, 
hogy egy ezredfordulóhoz érkező Magyarországon méltó he
lyére kerül az a különleges érték, ami a magyar társadalom 
művelődésében, a közösségi művelődés jelenségeiben létezik. 
Hiányzik ez nyugaton, másként van keleten. Ez az ország kap
csolati tőketöbblettel - s ebben a szimbolikus értékeknek egy 
nagyon nagy többletével - rendelkezik, ami különleges több
lete az országnak. 

Amikor a FIDESZ kormány elfoglalta a helyét, és a felkérést 
megkaptam a főosztályvezetői munkakör betöltésére, úgy 
gondoltam, hogy a törvény bevezetése 1998-tól körülbelül 
2002-ig történülhet. Az önkormányzatoknál a képviselőtestü
letek is cserélődtek, nagyon nagy mozgás volt tapasztalható. 
Minisztériumok szerveződtek át, létrejött a Nemzeti Kulturális 
Örökség Minisztérium, amely fő feladatának tekintette első 
perctől fogva, hogy a közművelődés támogatását hatékonyab
ban, nagyobb arányban, sokkal több kultúrpolitikai törődéssel 
tegye. Úgy gondoltam, hogy annak a törvénynek a megvalósí
tásában, amelyen sokat dolgoztam a kollegáimmal együtt, le
hetnek feladataim az elfogadtatásban, ismertetésben, az alkal
mazáshoz kínálható különféle igazgatási eszközök kimunkálá
sában. 
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Vonzó feladatnak tűnt, és az elmúlt két év tapasztalatai 
alapján mondhatom, hogy fokozatosan no és gyarapszik a Köz
művelődési Főosztály cselekvési tere, a helyi társadalmakban 
folyó közművelődési mozgások, kezdeményezések támogatása, 
a közművelődés igazgatási eszközökkel való segítése. 

A minisztériumnak a cselekvési mezeje elsősorban igazga
tási. Attól, hogy az önkormányzat i törvény - helyesen -
fölértékelte a helyi döntés súlyát, hogy a feladatokat oda 
rendelte, ahol azok valóságosan léteznek, és a felelősséget is 
odarendeli, ez azt jelenti, hogy a minisztériumi igazgatás 
elsősorban irányítás. Minden segítséget meg kell adnia a helyi 
önkormányzatoknak, hogy azokat a feladatokat, amelyeket el 
kell látniuk, jól tudják megoldani. Nagyon jó együttműködési 
készséget tapasztaltunk a frissen választott helyi testületek 
kulturális bizottságainak körében. Több országos konferenciát 
szerveztünk, munkaértekezleteken cseréltük tapasztalatainkat. 
Hívják a kollegáinkat a megyék a közgyűlésekre, olyan fóru
mokra, ahol civil egyesületek, önkormányzati intézmények és a 
közigazgatás a közművelődési feladatokról tartanak megbe
szélést, és azokat az együttműködéseket keresik, amelyekkel 
igazából egy-egy térség kulturális értékei jobban megmutatha
tok, hatékonyabban szolgálhatók, a rendelkezésre álló pénz és 
személyi feltételek optimálisabban kihasználhatók. 

Kiváló kistérségi együttműködések alakultak ki, kistelepülé
sek kulturális ellátásának különféle dolgairól történnek elmél
kedések, megbeszélések, majd később a kistérségi szerződé
sekben konkrét feladatok meghatározásai is. 

Az nagyon jó, hogy ez a kulturális törvény 1997. decembe
rében került elfogadásra. A 2000. év millenniumi időszaka egy 
település mi-tudatának, lokálpatriotizmusának, a helyben talál
ható természeti, műemléki , a helyben található élő szellemi 
kincsek megmutatásának olyan éve lehet, amitől ez a magát 
gyakran sajnálni képes társadalom rádöbben arra, hogy mi min
den értékkel rendelkezik, miféle lehetőségei vannak, egy-egy 
településen születettek és egy-egy településről elszármazottak 
kapcsolataival hogyan értékelődhetnek föl jövőképek, új di
menziókat kaphatnak az elképzelések. 

A szellemi tőke valóságos érték-meghatározó és fejlődésdi
namizáló tényezőként tud jelen lenni. 

Gyakran kényszerülünk arra, hogy az igazgatás szokott jogi 
irányító attitűdjéből kilépjünk, és hasonlítsunk azokhoz az in
tézményekhez, amelyek a településeken ezt a kulturális életet 
szervezik. Gyakran magunk is operatív feladatok tömegébe ke
veredünk. Munkaértekezleteken, megbeszéléseken, közgyűlése
ken, köztestületi ü léseken veszünk részt, közművelődési tervek
ről mondjuk el a véleményünket, rámutatunk a másoktól tanul
ható ötletek sokaságára. Örömmel veszünk részt azokon az 
eseményeken, amelyeken egy-egy terület megmutatkozik, így az 
amatőr színjátszás, a versmondás , a zenei találkozók, a nép
hagyományokat bemutató népi iparművészeti kiállítások, fesz
tiválok, versenyek alkalmain, amelyekből hála Istennek számos 
van az országban. 

Csak ebben az é v b e n a főosztályunk 150 ilyen rendezvényt 
támogatott. Elvárják a támogatottak, hogy nézzük meg, hogy 
örüljünk velük annak az eseménynek. Ami viszont - mert a fő
osztály rendkívül kicsi létszámmal rendelkezik - azt is eredmé
nyezi, hogy bizony a kollegáim is, meg magam is, gyakran van 
úgy, hogy havonta két-három hétig sem a szombatot, sem a va
sárnapot nem töltjük otthon. Ezeken az eseményeken vagyunk 
együtt azokkal, akiknek ez örömet, az átélésben a hagyomá
nyok új feldolgozásának az örömét adja. 

Ez ügy, nagyon fontos, mert azt gondolom, hogy a művelt
ség és benne a szép, a műveltség és benne a hagyomány em

beri méltóságot ad, tartást ad. Az életben nem csak a haszonlét 
oldalt, hanem a nembeli folytonosságot, az emberi élet mássá
gát, többletét értékeli fel, azokat, amelyek speciálisan csak az 
emberre jellemzők. 

A közművelődés a 90-es évek elején elsiratódott, sokan úgy 
vallották, hogy az intézmények nem kellenek, lesznek helyet
tük a civil szervezetek. A jóslás 2100-ban valóság lehet. Any-
nyira gazdag lesz és annyira sok szabadidővel fog rendelkezni 
a társadalom, hogy a maga kulturális értékeinek a gondozását a 
civil szervezetekben is meg tudja majd oldani. A magyar társa
dalom ma még nem tart itt. Ezekre a közművelődési intézmé
nyekre és mellettük a közművelődési szervezetekre nagyon 
nagy szükség van. Életképességet és életesélyeket javító lehető
ségei vannak ennek az intézménynek. Kezdve a speciális ké
pességeket alakító, így a test funkcióképességének a szolgá
latát, vagy a test mozgásának a szépségét elősegítő, a 
mozgáskultúrát fejlesztő köröktől, stúdiumoktól, tanfolyamok
tól - egy kistelepülés gyerekeinek, időseinek a nyelvi kép
zéséig, vagy ahol a csa ládok'nem rendelkeznek azzal az anyagi 
háttérrel, hogy számítógépet vegyenek, a számítógépes képzés 
megszervezéséig. Az intézményes szolgáltatást nem lehet 
elvárni egy speciális érték gondozására alakult civil szer
vezettől. Ez a szolgáltatás önkormányzat i feladat. 

Nagyon jó, hogy a törvény a közművelődési feladatellátást 
az önkormányzatokhoz rendelte. Látom, hogy az önkormány
zatok egyre inkább fel is ismerik ennek jelentőségét. Utal erre, 
hogy számos helyen a teleházakat az önkormányzatok nagyon 
komoly anyagi hozzájárulással segítik felszerelni és működ
tetni, és azt is érzékelem, hogy a helyi hagyomány felkutatására 
komoly pénzeket, pályázati alapokat, a helyi honismeret közis
mertté tételére nagyon komoly erőfeszítéseket tesznek. Az ön
kormányzatok nagyon jól érzékelik annak a lokális kincsnek 
jelentőségét, ami a múltban, a jelenben és potenciális jövőben 
is jelen lehet. Nem minden önkormányzat, természetesen. De 
hát végül is a képviselőtestület garantáltan laikus, amikor meg
választódik. Lehet, hogy vonzódik és affinitást mutat a közmű
velődési tevékenységek iránt, de ha hallgat a józan eszére, be 
kell látnia, hogy ez az a terület, ahol a legkönnyebben tudja 
megteremteni a lakosság mozgékonyabb, véleményformáló cso
portjaival a kapcsolatot. Adott esetben egy település fejlődési 
lehetőségeinek a kimunkálásában a legkönnyebben tud talál
kozni a lakosság különböző csoportjaival, anélkül hogy ennek 
csak politikai jellege volna. 

A közművelődés nem csak a hagyomány, a szépség, a hely-
beni erkölcsi mentalitás értékeinek, tehát a mindennapiság jó-
szokásainak a gazdagítását szolgálja, segít haladni a polgároso-
dottabb társadalom felé, támogatja, hogy az önrendelkezés, a 
szabadság és a felelősség együttes értékeit gondozni képes gya
korlat kialakuljon. 

Erre nagyon jó példákat látunk a faluszépítő egyesületek
ben, a városvédő egyesületekben, a honismereti körökben, a 
legkülönfélébb intézmények körül kialakuló közösségekben, 
amelyek úgy látszik, hogy egyre inkább a magukénak kezdik 
érezni ezt az országot. Egy olyan pillanatban, amikor a társada
lom az individualizálódási folyamat vad fázisában van, ez a 
társas, közösségi igény olyan többlete ennek a társadalomnak, 
amit nem lehet eléggé dicsérni. 

Azt, hogy a közművelődési intézmények úgy néznek ki, 
ahogy kinéznek, nem lehet szó nélkül hagyni és az ezen való 
változtatást nagyon fontos feladatának gondolom a miniszté
riumnak is és az önkormányzatoknak is. 

A minisztérium próbálja segíteni, hogy a kultúra intézményei 
kulturált küllemben jelenjenek meg, s a bennük folyó értékes 
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tevékenységek szintjén tudják szolgálni a tevékenységet. A 
NKÖM 1999-ben létrehozta a revitalizációs pályázati alapot. A 
meghirdetett pályázatra a minisztérium 100 millió forintot 
tudott fordítani, de a következő évi költségvetésben ez már 200 
millióként jelenik meg. Bízom abban, hogy a beérkező pályáza
tokat látva, a minisztérium felső vezetése megint meg fogja az 
összeget duplázni. Megszépültek a polgármesteri hivatalok, 
megszépültek az iskolák, úgy-ahogy megszépültek az egészség
ügyi intézmények, még a könyvtárak is, de bizony a közösségi 
színterek az esetek nagy többségében elavult technikai felszere
léssel, küllemében is rendkívül szegényesen és leromlott álla
potban vannak. Gyakran ellentétben a bennük folyó közösségi 
élet sokszínűségével és a helyben lakók számára valóságával. 
Mondhatjuk azt, hogy egy nyugdíjas klub nem olyan nagyon 
fontos. De ha egy településen több mint ötezer nyugdíjas él, 
akkor nagyon fontos, hogy a tér, arhelyben az együttléteiket 
szervezni képesek, és az életük társas örömeit meg tudják ta
lálni, az olyan legyen, hogy egy megszolgált élet után 
számukra kényelmet és a számukra fontos tevékenységeket 
tudja biztosítani. 

Az önkormányzatok figyelmét erre a területre szeretnénk fel
hívni, ezért elindítottuk a közművelődést pártoló önkormány
zat miniszteri elismerést, amely azt célozza, hogy az önkor
mányzatok tudják összehasonlítani másokkal, hogy amit ok 
ennek a területnek a feladatellátásához anyagi segítségként, 
vagy egyéb önkormányzati segítségként biztosítottak (ami alatt 
tér, ember, tárgyi eszközök és egyebek kölcsönzését illetve ren
delkezésre bocsátását is értem) , hogy viszonyul a másokéhoz. 
Meglepődtünk, amikor láttuk, hogy volt olyan település, ahol 
egy főre, az 1998. évben a képviselőtestület 6790 forintot for
dított közművelődési támogatásként . De a beküldött 167 pályá
zat átlaga is 2-3 ezer forint körül mozgott, miközben a nor
matíva 650 forint volt. 

Lényeges feladatnak tartjuk a Közművelődési Főosztályon a 
hagyományos iparágak, a népi iparművészethez kötődő oktató 
tevékenységek tárgyi és szellemi feltételeinek a gondozását. Ez 
abszolút euro-konform kérdéskör, az Európai Unióba való csat
lakozás föltételei között szerepel. Az Európai Uniót érdeklő as
pektus, hogy a humán erőforrás kellően kiművelt legyen. A 
keze, az esze, a szíve, és az erkölcse egyaránt. Másrészt, hogy a 
kulturális turizmushoz az adott térségek kellő vonzerővel ren
delkező műemlékeket illetve népi hagyományokat tudjanak föl
mutatni. 

A népi iparművészetben több érték is rejlik: egyrészt a kul
turális turizmus lehetősége, amely adott esetben életlehetősé
geket gazdagíthat a szállás, a vendéglátás különféle dolgaival, 
a piaci termelésre való átállással, másrészt pedig benne van an
nak a lehetősége is, hogy ne csak megőrizzük az egykori fa
zekasságunkat, a lószőrékszerkészítő tudásunkat, vagy a hím
zést és a különböző manuális tevékenységeket végző népi ipar
művészetet , hanem valami új dimenzióval gazdagítani is tud
juk. 

Az idén az alkotóházak technikai, tárgyi feltételeinek a tá
mogatására pályázati felhívást tettünk közzé, pályázati alapot 
különítettünk el. Úgy látjuk, hogy ez jó tendenciákat indít el, 
mert nem csak a textil, a bor, a fém, a fa, az anyaggal foglal
kozni akaró szakmai érdeklődést, hanem az egész magyar népi 
kultúra iránti autodidakta, személyes érdeklődést is fokozza. 

Évről évre nagyon sok népi iparművész jelentkezik, hogy mi
nősítsék a teljesítményét. A bőség zavara áll fönn gyakran, mert 
szebbnél szebb értékeket kap épp a Magyar Művelődési Intézet, 
ítészei tudják igazolni, hogy mennyi személyes adottság és 
mennyi tárgyi szépség érhető tetten a fiatal alkotóművészek 

pályázatára bekerülő művekben. Nagyon jó, hogy a fiatalok 
mélyen és sokan is érdeklődnek ez iránt a terület iránt. 

Feladatként érzékeljük az összevont intézmények támogatá
sát, amelyek vagy múzeummal, vagy iskolával, vagy könyvtár
ral, vagy szabadidő parkkal vagy sportcentrummal együtt állnak 
egy adott népesség rendelkezésére. Ezekre is az idén pályázati 
alapot tudtunk teremteni. Az összevont intézményekben 
szeretnénk elérni, hogy a közművelődési feladatok ne rende
lődjenek alá a másik intézmény alapfeladatainak, hanem mel
lérendelt állapotban szolgálják a helyi lakosság igényeit. Más
fajta az a tevékenység, amit a közművelődési munkában a je
lenléttel, az aktív ottléttel, a megélt és megcsinált élménnyel mi 
kínálni tudunk. Más jellegűek a közművelődési feladatok, 
amelyekhez módszertani segítséget is kell adni az intézmények
nek. 

Az új törvény jó lehetőséget adott, hogy a leromlott tech
nikai felszerelések felújításához támogatást adjunk az önkor
mányzatoknak. Technikai felszerelések gazdagítását, színpad
technika, audiovizuális technika, székek, asztalok, különböző 
színpadi amatőr művészeti tevékenységekhez ruhák, cipők, ze
nekari-eszközök beszerzését segítheti a központi támogatás. 
Ebben az évben erre például 240 milliót tudtunk fordítani. Ez 
arra ösztönzi az önkormányzatokat, hogy ők maguk is erre for
dítsanak. A pályázat elbírálásának föltétele az, hogy az önrész 
jelentős legyen, 50% körüli. 

Az érdekeltségnövelő pályázatok a központi támogatás által, 
annak megszerzési lehetőségével felértékeltetik a helybeli 
képviselőtestület és önkormányzatok szemében azt a munkát, 
amit ezen a területen tenniük lehet. 

Ha a minisztérium a kultúrát szolgálja, olyan ügyet szolgál a 
társadalomban, amely az emberek önértékeléséhez segítséget 
adhat: az önértékelés realitásához, az önértékelésben a saját 
különlegességek méltánylásához. 

Messzemenően személyes, az egész társadalom közérzetét 
erősen javító folyamatnak gondolom a közművelődés aktivi
tását, segítségét. Azt gondolom, hogy a műveltség mindig segít 
abban, hogy az ember eligazodjék a világban. Mindig segít ab
ban, hogy megtalálja a számára aktuálisan fontos feladatot. 

Németh László szavait tudom idézni, aki úgy véli, hogy a 
műveltségnek az a feladata, hogy az ember létét szép és hasz
nos szereppé tudja formálni. Ha tetszik, személyes ügy ez, 
amihez azt kell mondanom, hogy a közművelődés i intézmé
nyek rendezvénykiszerelő feladata kevés. A közművelődésben 
rendkívül fontos, hogy a munkatársak, a művelődésszervezők 
részei, beépült, megbecsül t tagjai legyenek egy helyi társada
lomnak. A művelődés bizalom kérdése, nem piac-kérdés. Ára 
a színházjegynek van, a tanfolyamnak van, a szakkör 
működésének . De amikor egy település közművelődési 
intézménye programokat tervez, a művelődésszervezőnek, 
akinek ebben fő feladatai vannak, a települést kell ismernie. 
És hiába ismeri szociológiailag, hogyha nem tudja megtalálni 
azokat a fontos igényeket, amelyek egy-egy település lakos
ságában akár meg tudnak fogalmazódni, akár nem fogalma
zódnak meg, de jelen vannak. S ehhez kell a hiteles ember. 
Ha egy népműve lő iránt nincs közmegbecsültség, akkor ezt a 
feladatot nem fogja tudni jól ellátni. Odavihet akármilyen jó 
műsort, ezek mind akciók lesznek csak. Nem a közösség 
tudásán alapuló közös tevékenységek, amelyek képesek azt a 
bensőséges hatást elérni, ami személyiség-mélységekig tud 
hatni, és nem csak személyes gazdagodást , hanem a 
lokálpatriotizmussal össze függő-kapcso lódó olyan emberi 
többletet ad, amit, aki nem ismer, nem is tud hiányolni, de 
aki ismer, tudása van róla, hogy mekkora kincs. 
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Ebben az ér te l emben lehet az "otthon lenni a világban" Ta
mási Áron gondolatot szolgálni. 

Meg kell újítanunk a közművelődési szakemberképzés tar
talmát is. Segíteni kellene a művelődésszervezéssel foglalkozó 
rétegnek abban, hogy a maga tevékenységének a jelentőségét, a 
tevékenységének a nehézségeit ismertté tegye. E tevékenység 
gyakorlásának a rizikó-faktoraira gondolok. 

Egy ilyen intézmény munkáját, de akár egy akció szervezését 
is, a televízió műsorától a jeges esőig, mindenféle dolog be
folyásolhatja. Sok mindenen múlik, hogy a következő alka
lomra bárki eljöjjön. És a televízió sokkal színesebben, sokkal 
látványosabban képes a meghívott eseményhez hasonló alkal
makról közvetíteni. Persze elmarad belőle a társas élmény. Amit 
Mérei Ferenc óta még jobban tudunk, hogy mennyire 
meghatározó tud lenni. Együtt lélegezni egy közös aura alatt. 

A képzés kapcsán át kellene mindezeket gondolni. Bele
értve azt is, hogy meg kell tanulni és tanítani a közművelődési 
tevékenység igazolt hasznosulásának a növelését, megszólalni 
a hitelesség szintjén. 

Ez a szakma magától értetődőnek vesz olyan dolgokat, amik 
egyáltalán nem magától értetődők. Belefelejtkezik tevékenysé
gébe, a külső tájékoztatásra már nincs ideje, ereje gondolni. Pe
dig ez lenne az alapja a szakma méltányolt elismerésének. Ha 
magunk nem hívjuk fel a figyelmet, és nem segítünk értékelni 
ennek a munkának a méltóságát, azok kevéssé fogják megtenni, 
akikért tevékenyek vagyunk, mert ezt ők is magától értetődőnek 
veszik, beleértve azt is, hogy ez nekik jó. Hogy ez ne csak a 
publicisztika, a tájékoztatás szintjén jelenjen meg, csak a 
szakmán, és az önmagáról alkotott képen múlik. 

Mátyus Aliz 


