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Kerekes László 

Kerekes László a Nemze t i Kulturális Örökség Minisztérium 
nyugalmazott főosztályvezető helyettese, Bessenyei György-
díjas, közművelődési szakértő, a Közművelődési Feladatellátás 
Országos Szakfelügyeletének vezető szakfelügyelője, a Magyar 
Alkotóművészek Egyesületének tagja, grafikus. 

Vidéki intézmény élén 
„Ebben az országban majdnem mindenki vidékről jö t t - ha 

nem ő, hát a szülei. Fontosnak tartom, hogy életem bizonyos 
szakaszában vidéken dolgozhattam, egy megyeszékhely intéz
ményében, ahol idővel belőlem lett az első számú vezető. 
Konkrétan a salgótarjáni Nógrád Megyei Művelődési Köz
pontról van szó. 

N e m vol tam harminc éves, amikor megbíztak az intéz
mény vezetésével, mégpedig egy olyan intézményével, amely 
nemcsak méretét tekintve vol t nagy, de sok-funkciójú is, s ez 
igencsak nagy feladat volt . Salgótarjánban minden ebben az 
intézményben kapott helyet, a színház, a hangverseny, a kép
zőművészeti kiállítás, és persze ott zajlott a jellegzetes műve
lődésotthoni tevékenységek teljes köre - , hogy a helyi közélet 
más eseményeiről ne is beszéljek. 

A z intézmény a város közepe volt, de közel sem olyan jól 
ellátva létszám szempontjából, mint teszem azt ma, amikor 
már k ia lakul t a gyakorlatban, hány ember szükséges egy intéz
mény üzemeltetéséhez. A k k o r i b a n közművelődési szakembe
rek legfeljebb heten voltunk, holott megyei központról volt 
szó. Reggeltől késő estig munkálkodott mindenki . Én sem kí
méltem magam. Nagyon különleges vállalkozás volt: egy i n 
tézményt kellett beindítanunk. Egy olyan városban, amelyik 
még az ötvenedik születésnapját sem ünnepelte. Urbánus k u l 
túra - amely az évszázadokat átívelve születik meg - nem volt 
Salgótarjánban. 

H a színházat akartunk, felültem a vonatra, és elmentem a 
szolnoki színházhoz, hogy a repertoárjukat játsszák el nálunk. 
Szerencsénk is volt: Szolnok akkoriban az ország legjobb szín
házának számított, a Székely Gábor-féle időszak is erre a peri
ódusra esett. És hívtuk a debreceni színházat egy-egy operával, 
fellépett nálunk a Vidám Színpad és számos kisszínház. Műfaj
ok tekintetében gazdagabb műsort tudtunk összeállítani, min t 
egy kőszínház. Es rendkívül színvonalas alkalmakat biztosított 
a Filharmónia is. Kiállításokat szerveztünk, próbáltuk bemu
tatni a magyar szellemi műhelyeket, művésztelepeket. Kondor 
Béla nagykiállítás előttünk talán csak Székesfehérváron volt. 
Beindítottuk az azóta már hagyományossá vált Salgótarjánt 
Tavaszi Tárlatot. Katalógusát, plakátját máig én tervezem. 
Legutóbb is az én beszédem nyitotta meg a Tárlatot - utolsó
ként az egykori alapítók közül. 

A b b a n az időben szerveztük meg az országos hírű szabadtéri 
szoborkiállítást. Salgótarjánnak van egy zárt tere, a város kö
zepe, amin szinte mindenk i átjár. M i itt mutattuk be a műter
mekből, kivitelező műhelyekből kölcsönkért szobrokat az or
szág minden részéből. 

Évi 10-12 alkalommal országos rangra érdemes képzőmű
vészeti kiállítást rendeztünk. Ezeket személy szerint is ambic i 
onáltam, ugyanis a 70-es évek elejétől tagja vol tam a Magyar 
Művészeti A lapnak , min t tervező grafikus." 

A művész és a népművelő 
„Valaha voltak festői ambícióim. A z első észak-magyaror

szági tárlatokon még táblaképekkel szerepeltem. Figyeltem 
azonban á barátaimat, a kollegákat, akik nem vasárnapi festők 
voltak. A festő, amikor eszébe jut valami, kora reggel felkel, s 
minden csak rá vár a műteremben. Együtt él, lélegzik a ter-
pentinnel meg az olajfestékkel. O l y a n világ az, ami teljességé
ben igényli az embert, festői látással és festői módon való 
gondolkodással. Én pedig nem így szemléltem és elmélked
tem. Napközben közművelődési tevékenységek tervezésével 
foglalkoztam, ami jóval gyakorlatiasabb világot feltételez. A . 
megoldást számomra a tervező grafika adta, amivel párhuza
mosan a köz-művelődési munkát is végezni tudtam. 

A z utcán egy falragasz, egy plakát kirakatrendező-dekora
tőr iskolát reklámozott, ez adta az ötletet, hogy jelentkezzek. 
A dekoratőriskolába sokan jöttek, olyanok is, akiket nem vet
tek fel a képzőművészetire, azt megelőzően pedig művészeti 
gimibe jártak, tehát velem szemben mindenképp nagy volt az 
előnyük. De azért felvettek. A második év végére, mint a 
szakma kiváló tanulója, első díjasként végeztem az országos k i 
rakatversenyen. Nagy dicsőség volt, mert minden évben csak 
egyikünket választották k i . A helyezésem magas kezdőfizetés
sel járt. Úgy emlékszem, 1700 forinttal kezdtem akkor, amikor 
az orvosok fizetése nem lépte még túl az 1100 forintot. 

Beiskolázó cégem a salgótarjáni állami áruház volt, hozzá
juk kellett visszamennem. Dolgoztam is ott egy darabig, majd 
elkezdtem továbbtanulni. M i v e l az érettségi után nem mehet
tem közvetlenül tovább, majdnem mindent levelezőn kellett 
elvégeznem. Emlékszem, hogy annak idején filmrendező is 
akartam lenni . Tetszett a filmezés, a képi megfogalmazás izga
tott. Ma jd beiratkoztam az egri tanárképző főiskola rajzszaká
ra, kiállításokon szerepeltem, bekapcsolódtam a közművelődé
si munkába, megyei képzőművészeti és bábos szakreferens let
tem. Rétéi Ferenc, nagyon fiatalon meghalt barátom hagyo
mányozta rám ez utóbbi címet. B-kategóriás működési enge
délyt kaptam az intézettől, majd ehhez társult még az A-ka te -
góriás képzőművészeti szakkörvezetőim is. Tehát már negyven 
évvel ezelőtt bekapcsolódtam a közművelődésbe - külsősként. 

Grafikusként egyébként a moziüzemi vállalatnál is dolgoz
tam egy-két évig. Salgótarjánban akkor jelentek meg először 
Pesthez mérhető óriásplakátok, nagyban megfestett, felismer
hető színészekkel. Megvan persze ennek is a technikája. K e l l 
hozzá egy fénykép, amit episzkóppal kivetítünk. A z arc plasz
tikája festőt feladat a tónusok miatt. 

Hogy visszatértem Salgótarjánba reklámgrafikusnak, bár 
Pesten is kaptam ajánlatokat, azért történhetett, mert csalá
dot akartam alapítani. Régóta udvaroltunk egymásnak a volt 
feleségemmel. Aztán éltünk is huszonvalahány évig egymás
sal. 17 éve elváltunk - ebbe a hatvan évbe ez is belefér. És 
még sok más is. Rövid időn belül ugyanis elhívtak a megyei 
népművelési tanácsadóhoz. Ez volt a megyei művelődési köz
pontok jogelődje, amihez mostanában több megye is vissza
tért. Odakerültem, és hamarosan átadásra került az új megyei 
művelődési központ. A z országban akkoriban épültek k i egy
más után ezek a központok, a Nógrád megyei viszonylag a sor 
elején került átadásra." 
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A közművelődésben vállalt szerep 
„Másfél évig megbízott igazgató, azt megelőzően pedig a 

városi tevékenységért felelős igazgatóhelyettes voltam. Felszó
lítottak, hogy pályázzam meg az igazgatóságot. A k k o r i b a n a 
megyei igazgatói állások, min t felelős beosztások a pártbizott
ságok hatáskörébe tartoztak. Azért is gondolkodhattak olyan 
sokáig: nagyon fiatal, hosszú hajú fickó voltam, aki színes i n 
gekben jár, és nem a mi kutyánk kölyke. Balassagyarmatról, a 
„szomszéd várból" kerültem ide Salgótarjánba, az egykori me
gyeszékhelyről a későbbibe. 

A feladat kettős volt . Egyrészt a városi, másrészt kötele
zettségeink voltak a településeken: a művelődési otthonok 
fejlesztésében, a képzésekben, a tanácsadásban. 

Nagyon fontos szakmai-polit ikai kérdés volt Salgótarján
ban az oktatás és a közművelődés együttműködése is. A Hét 
című műsorban volt szerencsém két egymást követő héten V i 
tányi Iván után szerepelni. Vitányi ugyanis felkeresett néhány 
helyet az országban, többek között Salgótarjánt is, hogy fel
mérje a közművelődési intézmények szerepét az oktató mun
kában. Tarjánban én ismertettem az elképzeléseinket. Nagyon 
figyelemre méltónak tartották, hogy egész évre szóló, óvodá
sokat, általános- és középiskolásokat egyaránt érintő komplex 
programunk van. 

N e m úgy akartunk bekapcsolódni az oktatási tevékenység
be, hogy behatolunk az iskolába. A z Öveges professzor persze 
ezt tette annak idején a maga zseniális óráival, belőle azonban 
csak egy volt. 

N e m azt az utat kerestük, hogy bevonulunk az iskolákba, 
és ott tanórák keretében dolgozunk. A z t próbáltuk elérni, 
hogy minél több olyan program legyen a házban, amit egy év
re eleire rögzíteni tudunk, így elkészülhetett hozzá egy munka
füzet, amivel az óvónő előzetesen felkészíthette a gyerekeket a 
várható programra: bábelőadásra, filmre, hangversenyre, ve
télkedőre. M i n d e n rendezvénynek volt egy kifestő lapja, ami
re az került, ami eszükbe jutott az eseményről. Fontos, hogy a 
gyerekek így folyamatosan foglalkoztak vele, készültek rá. A z 
óvónők, tanárok pedig egyéb más ismereteket is hozzá tudtak 
illeszteni. v r í 

Tudtuk, ha azt akarjuk, hogy a gyerekek majdnem folya
matosan művelődő felnőtté váljanak, már óvodás korban el 
ke l l kezdeni azoknak a szokásoknak a kialakítását, igények 
előhívását, amelyek majd a felnőttet is jellemzik. 

A n n a k idején az elismerést szerényebben mérték, módjá
val adták a jutalmakat is, nem úgy, mint most. Megkaptam a 
Szocialista Kultúráért érdemrendet. Es van egy rendkívül de
koratív kitüntetésem is, az Országos Béketanács kitűntető ér
me. Gyönyörű, míves munka. Azért kaptam, mert plakátújsá
got készítettünk a barátaimmal a Hazafias Népfrontnak. Ilyen 
kitüntetést adtak Magyarországon Brezsnyev elvtársnak is, 
úgyhogy nagy embereknek jutott. 

Négy-öt éve kaptam meg munkám elismeréseként a leg
magasabb szakmai kitüntetést, a Bessenyei György-díjat. Eb
ből adják k i a legkevesebbet, tényleg büszke vagyok rá. Úgy 
ítélem meg, hogy ebbe az elismerésbe belejátszik, hogy szak
mai életem felét intézményben töltöttem, talán valamit meg 
tudtam őrizni, át tudtam menteni ebből a minisztériumba is. 

Mielőtt Pestre kerültem volna, a zánkai úttörővárosban 
kulturális igazgatóként két évet töltöttem. Azza l tudtak elcsá
bítani, hogy most telepítenek intézményeket, amelyeket be 
ke l l indítani. V o l t egy művelődési központ, egy múzeum, egy 
könyvtár és egy gyermekalkotásokat bemutató galéria. A gye

rekek csak egy hónapot töltöttek ott, ezért olyan sokkoló ha
tású programot kellett nyújtani mindenből, hogy mikor visz-
szamennek a településre, verjék az asztalt, hogy nekik ez ke l l . 
A veszprémi színház, folk-beat zenekarok, Halász Jutka - töb
bek között belőlük állt a műsor. Mel le t te pedig könyvtárhasz
nálatra, múzeumok látogatására próbáltuk szoktatni a gyere
keket. 

Végül a zánkai döntésemet azért nem bántam meg, mert 
megismertem egy új tájat, helyet, embereket. A gyerekem is 
beleszeretett a füredi iskolába, meg egyáltalán, az ottani élet
formába. 

Zánkáról Pestre kerültem, először a Pest megyei tanácsra, 
aztán a minisztériumba. O l y a n kollegát kerestek, ak i nem az 
egyetemi padot cseréli fel a h iva ta l i íróasztallal, hanem már 
belülről is látott művelődési házat. 

Szakfőosztályon 17 évet töltöttem a minisztériumban, 
mindig volt o lyan munkám, hogy ne érzékeljem az időt, ami 
lekötött, és amivel közvetlenül tudtam segíteni az intézmé
nyeket. 

A legfontosabb feladatot a közművelődési törvény készíté
sénél láttam el . Nagyon sokan részt vettek benne, akiknek k i 
kértük a véleményét, de végül csak néhányunkra, két-három 
emberre maradt a feladat érdemi része. Nagyon nagy dolognak 
tartom, hogy létezik a kulturális szaktörvény. O l y a n időket él
tünk meg, amikor egy bizonyos művelődéspolitika felül kíván
ta vizsgálni, hogy ennek az intézményhálózatnak mennyi a 
létjogosultsága, mennyire korszerű és mennyire felel meg a la
kossági igényeknek. Be kellett bizonyítani, hogy rengeteg ér
ték keletkezett az intézményekben. A település közösségi szín
terei. Elsorvasztani, megszűntetni bűn ezeket, helyébe ugyanis 
nincs más. H a rosszul üzemel egy intézmény, meg ke l l keresni 
a működésképtelenség okát. Magyarországon sok a kistelepü
lés, ahol nincs más lehetőség. V a l a m i l y e n művelődési igénye 
pedig minden embernek van. H a más nem, elmegy megnézni 
az unokájának az óvodai műsorát. Létező, elpusztíthatatlan 
emberi igények, amelyek a közművelődési tevékenységekbén 
valósulhatnak meg. K e l l persze egy értelmes népművelő is, ak i 
fel tudja tárni azokat az igényeket, amelyek nem láthatók, de 
léteznek. M i n d e n településnek más a társadalmi rétegzettsége, 
mások a gazdasági viszonyai. Egy komplexen gondolkodni tu
dó, tervezni, elemezni képes ember ke l l , ak i gondját viseli az 
egésznek. H a ez is megvan, akkor már csak az önkormányzati 
akaratnak ke l l ebbe az irányba hatnia." 

Vállalások és. . . 
„Jó pár éve egy úgynevezett Galéria Alapítvány kuratóri

umi elnöke is vagyok. Először Zebegényben vol tam a Szőnyi 
Baráti Körnek az elnöke. A n n a k , amelyik a nyári szabadisko
lát is szervezi. Ez azonban nagyon messze volt, és ráadásul 
már-már intézménnyé alakult át, amit tisztességgel csak úgy 
lehetett volna ellátni, hogyha az ember ott van, nemcsak kijár 
időnként. Később a dabasi művelődési központ igazgatónője 
megkért, hogy legyek a Galéria Alapítványuk elnöke. Lénye
gesen közelebb van, és létrehoztak egy galériát is. Kossuth 
Lajos apjának az otthona volt pár évig az a ház. A vármegye 
nemessége felhozatta az apát, mikor Kossuth a börtönben ra
boskodott, és ott is halt meg az öreg, Dabason. A ház utoljára 
méhtelep volt. Pályázatból újították fel és lett belőle egy öt-
termes, csodálatos kiállító tér. Ez az, amit hétvégenként is tu
dok csinálni. Egyébként m i vagyunk a település legkomolyabb 
civilszervezete. Ismerem jól a polgármestert, gyakorlatilag 
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pontosan le tudom modellezni ezt a települést, mert szinte palóclevest kedvelem, amit Gunde l talált k i Mikszáth tisztele-
benne élek. téré. És még n e m említettem, hogy állandóan házakat építek. 

Azért is fontos ez az alapítvány, mert kuratóriumában fia- A h o v a költöztem, ott mindig készült egy új ház, amiben én 
talkori barátaim vannak: Lóránt János festőművész, Prókay segédkeztem. így például a lányomnak is. Elsajátítottam eze-
Gábor a képző- és iparművészeti lektorátustól, Pásztor Béla ket a készségeket. Sok szakipari munkát magam meg tudok 
Veresegyház polgármestere, Deák Ferenc a helyi családi orvos, csinálni. 
aki még Salgótarjánban kezdett. így a helybeliek tekintélyét is A barátaim a 60. születésnapomra Udvardy Erzsikének, 
hozzá tudom adni a munkámhoz. egy régi barátomnak, a Kossuth-díjas festőnek az új nagyal-

Változatlanul foglalkozom továbbra is tervező grafikával. bumát adták nekem. Még Zánkáról ismertem, ugyanis ő B a -
A Művészeti A l a p jogutódjának is tagja vagyok. A közműve- dacsonytomajon lakik. Erre én is küldtem nek i egy könyvet, 
lődési munkától nem fogok elszakadni. Megszerzett tapasztala- amit most terveztünk a Galéria Alapítvány titkárával, Tapod i 
taimra, ismereteimre támaszkodva felkérhetnek vagy megbíz- Katával, a dabasi klasszicista kúriákról. A címe: Építészeti ér-
hatnak szakértéssel. M i n t szakértő rajta vagyok az országos lis- tékek Dabason - A klasszicista kúriák múltja és jelene. Vagy 
tán. három tucat kúria anyagát gyűjtöttük össze, leírással, homlok-

„Pótcselekvéseim" közül az egyik legfontosabb, hogy na- zati alaprajzzal, fényképpel az eredeti, az ötvenes évekbeli és a 
gyon szeretek és állítólag nagyon jól tudok főzni. Elsősorban mai állapotukról. Kiállítás is készült az anyagból." 
leveseket tudok és szeretek. A húsleves és a halászlé mellett a 
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