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ÍEKE P A L 

PÁLYÁZAT A M A G Y A R MŰVELŐDÉSI INTÉZET 
IGAZGATÓI ÁLLÁSHELYÉRE 

Részletes szakmai önéletrajz 

Szakmai tanulóéveim 
Szakmai pályámat a szombathelyi Felsőfokú Tanítóképző 

ítézet népművelő-könyvtáros szakának elvégzése után 
'écsett, 1966 őszén a Dr. Doktor Sándor Városi Művelődési 
íözpontban kezdtem. Itt szakmai munkatárs, jobbára ifjú
ági klubvezető, gyakorlatilag népművelési mindenes vol-
am. Ez 'az időszak különösebb eredményekkel nem járt: a 
lub üvöltő tizenévesek masszája volt hetente két-három 
lkalommal, ahová éppen jövetelemkor robbant bele az 
gyik jeles gimnáziumból éppen kitiltott diákokból álló 
snekar (vezetője évtizeddel később átadta nekem az ak-
or általuk játszott Beatles és Illés-utánérzéseket, de né-
Lány gyönyörű és eredeti, ugyancsak népzenei ihletésű 
alt, mielőtt disszidált volna). Csak sokára lehetett elérni 
zemélyesen a klubba járó akkori gyerekeket - jobbára 
onfliktusaik esetén. Ebből az időből a velük folytatott 
leszélgetésekre emlékszem. 

Szombathelyi iskolámat szülőhelyem, Budapest VIII. 
:erületének társadalmi ösztöndíjasaként végeztem, így (a 
ölük kapott 2 éves halasztást követően) 1968 augusztu-
ában a. Józsefvárosi Művelődési Ház igazgatójaként folytat-
am szakmai pályámat. Ez az intézmény fölöttébb speciális 
•olt; a Déry Miksa utcai irodák kihasználatlan helyiségei 
riellett 4 saját, és 15 egyéb telephelyen kellett különféle, 
obbára ismeretterjesztő és művészeti, illetőleg alkalmi 
irogramokat szerveznem egyedül, hiszen főnök és beosz-
ott egymagam voltam a gazdasági vezető és a tiszteletdí-
asok mellett. Sok mindent megtanultam az itt eltöltött 
dő alatt, 1974 nyaráig; egyrészt az elvárt, a „hivatalos", 
násrészt a valóban szükséges népművelésről, a kerületi 
"anács, a kerületi párt- és a KISZ-bizottság összefonódá-
áról, a művészeti rendezvényekről, és nem utolsó sorban 
iz általam kitalált események i l l . rendezvénysorozatok 
ralódi ünnepeltjeiről (amelyek persze nem én, mint 
nindegyikük generálója, hanem az általam felkért és fi-
etett közreműködők voltak). Nem álltak rendszerbe ezek 
iz élmények és események még bennem, miközben kény-
zerűen távoznom kellett, mert egy KISZ-klubbal együtt 
:gy abban alkalmazott kollegát is a nyakamba varrtak, 
ikinek simlis ügyleteihez valamilyen homályos okból 
nég nekem is falaznom kellett volna. 

Erre nem voltam hajlandó. Állást kerestem a Magyar 
Nemzeti Múzeumban, amelynek kertjében kerületi mű-
>elődésiotthon-igazgatóként tavasztól őszig vasárnap dél-
;Iőtt térzenét, nyári szombat estéken hangversenyeket 
endeztem, s ahol ősztől tavaszig Liszt Ferenc zongoráján 
Cistétényi Melinda szervezésemben Bac/i-improvizációkat 
átszőtt, a nyírbátori stallumot magában foglaló egyik 
íagy kiállítási teremben pedig régizene-koncerteket fi

nanszírozott művelődési házam. Volt tehát személyes is
meretségem Dr. Fülep Ferenc akkori főigazgató úrral, és 
személyes szívességéből találtam is munkát mint közmű
velődési osztályvezető, hiszen ekkor volt friss az a pártha
tározat, amely a közművelődést formailag fontossá tette. 
Az itt eltöltött kényszerű, és mint később kiderült, rövid, 
másfél éves „parkoló-pályám" alatt írtam meg az Elet és 
Irodalomba azt a dokumentumriportot, amelyben kiszes 
kollegámmal kapcsolatos, még józsefvárosi hányattatá
saimat tettem közzé. Ez emelt (mint vagabund népmű
velőt) az akkori Népművelési Intézet munkatársai közé. 

1975 őszétől dolgozom az Intézetben és jogutódjainál. 
Vitórryi Iván, az akkori (egyik) igazgató a Művelődési ott' 
hon osztály élére hívott.1 Az Intézetbe kerülve megcsonto
sodott struktúrát, általában fásult munkatársakat, míg új 
osztályomon jobbára fiatal, a művelődési otthoni - közös
ségi művelődési gyakorlatban tájékozott kollegákat talál
tam, akik azonban jobbára feleslegességekkel foglalkoztak 
korábbi főnökük kívánalmai szerint. Nem volt nehéz be
lőlük, majd sűrű országjárásaink eredményeképp velük 
együtt a szerteszét Magyarországon megismert népművelő 
kollegákból olyan csapatot szerveznem, akikkel közösen 
végeztük el az elkövetkező két évtized szakmai megújító 
munkáit. 

Művelődési otthoni tevékenységújítás 
A művelődési otthonok teljesítményét és tevékeny

ségszerkezetét belülről ismerve e frissen alakított, sok 
gyakorló népművelővel kiegészített csapattal annak meg
újítását határoztuk el. Ehhez Vitányitól bátorítást, az ak
kor létező Országos Közművelődési Tanácstól pedig pályá
zati pénzeket kaptunk. A művelődési otthonokban el
szántan művelődni akarók mellett az intézmények által az 
eleddig elérhetetlen lielybéliek aktivizálását, a szokványos kul-
turális progiamok mellett a hétköznapi, az éppen adott élet' 
helyzetelcet segítő kulturális szolgáltatásokat, az egyéni infor-
málódás lehetőségét, az emberek l<özötti ismeretséget szeret
tük volna megteremteni először előtér'lásérletliént, majd 
„nyitott Mzlíént" emlegetett kezdeményezésünkkel. Ez 
több helyütt fényesen sikerült; az eredményeket a szak
mai sajtóban közzétettük, az általunk szervezett konferen
ciákon elmondtuk. Ám szomorúan kell bevalljam, hogy 

1 Nem gondoltam, hogy hátralévő szakmai pályámat, fél éle
temet (változó beosztások és nevek alatt) e falak között töl
töm el. 1992-ig folyamatosan osztályvezető voltam, majd 
mikor munkahelyem a ma is használt Magyar Művelődési inté
zet nevet vette fel, igazgatóhelyettes lettem. Halász Péter le
mondását követően, 1995-ben néhány hónapig megbízott igaz
gatóként dolgoztam. Földiák András régi kollegám igazgatói 
kinevezését követően az igazgatóhelyettességről lemondtam, 
azóta főtanácsosként alkalmaznak. 



bár nyomai az intézményi tevékenységszerkezetben mind 
a mai napig fellelhetők, s e kezdeményezés több szakmai 
innováció bölcsője lett, nem alakította át generálisan 
művelődési otthonaink kínálatát. Vélhetően azért nem, 
mert a hatalom nem állt mellénk, ezt csak egy alternatív 
térhasznosftásnak ítélte. A főiskolák, egyetemek akkori 
oktatói is fanyalogtak a tevékenység tervezhetetlensége, 
spontán folyamatai miatt. Vélhetően mi magunk is 
ügyetlenül, tán túl sarkosan hirdettük az ebből kibontott 
igét. Az intézményi tevékenységújító munka számomra 
azonban két, a későbbiekben összefonódó ívet jelölt ki: a 
faluházal<at illetőleg a helyi település-és közösségfejlesztést.1 

Szakmai pályám alapvetően ezek mentén alakult a to
vábbiakban. 

Faluházépítés 
Természetes, hogy a tevékenységújító munka tapasz

talatainak, birtokában az intézmények addigi sematikus 
alaprajza helyett új, a befogadó l<özónség helyett az alkotó 
liözösséget középpontba helyező intézményeket szerettünk 
volna honosítani szerte Magyarországon. Nyilvánvalóvá 
vált az is, hogyha ezt olyan településeken (jobbára kisebb 
falvakban) lehet csak elérni, akkor azokba olyan funkci
ókat is kell telepítsünk, amelyekkel egyidejűleg az egyéb 
hiányoliat is pótoljuk. Ekként lett a művelődésre szánt te
rek mellett bennük bolt, kávézó, posta, panzió, öregek 
napközije, tornaterem, valóban a falu háza tehát. Meg
jegyzem: hivatali funkciónk volt az épülő intézmények 
szakmai véleményezése, de a városi beruházások esetében 
nem tudtuk megakadályozni a lávagyiság és a nagyot-al<arás 
emlékműveit: így épült meg több, általunk nagyzolásnak 
minősített, azóta már a költségei miatt bezárt, vagy fenn
tartási kiadásaival ma is vajúdó művelődési központ (az 
általunk javasolt, a városrészenként felépítendő kis klub
házak helyett). Ott azonban, ahol hallgattak ránk, meg
valósult a nem szükségképpen csak művelődési funkció
kat ellátó faluház: Zalaszentlászlón, Nagyl<apornakon, Di-
ósloáhn, Nézsán, Somogy Sámsonban, Kal<asdon, Jászkiséren 
és sok helyütt. Tapasztalatainkat tanácskozásokon, cik
kekben, önálló kiadványokban ismertettük (az általam 
ezzel kapcsolatban írt vagy szerkesztett szövegeket a mel
lékelt irodalomjegyzékben feltüntetem). 

Település- és közösségfejlesztés 
Az intézményi tevékenységújítás korlátozott társadal

mi hatását felismerve, a falullázak tervezése és építése, a 
Balatonszabadiban és társult településein, majd Csengerben 
végzett településfejlesztő munkánk3 tapasztalatainak ered-

2 Miután nem részletes vallomást írok, nem említem a mel
lékelt irodalomjegyzékből feltáruló, a '70-es évek végén, a '80-
asok elején ezzel párhuzamosan megoldott egyéb feladatokat: 
az intézmények társadalmiasításában, szervezeti és működési sza
bályzatuk egységesítésében, a közösségi művelődés városi ellátásbéli 
minimunxának, az intézméiyek minimális felszereltségélek, a me
gyei művelődési központok funkcióinak stb. általam vezérelt 
kidolgozását. _ 

menyeképp, és a '80-as évek közepén kezeinkhez került, a 
community organisation jobbára angolszász szakirodalmá
nak együttes hatására fordult el szakmai pályám (és a ve
lem tartó kollegák, s a gyakorlatban dolgozó társaink pá
lyája is) a szűken értelmezett intézményi népműveléstől 
az egész település lehetőségeinek bővítését, az ott élő polgárok 
társadalmi-liözösségi lépességfejlesztését, egyesületeidben való 
együttműködését jelentő közösségfejlesztésig. A '70-es évek 
végén megismert Mal(ovecz Imrével, és akkor még fiatal 
építésztanítványaival együtt végzett munkáink során fo
galmazódott ez a települések egyidejű humán és fizikális 
fejlesztésének gyakorlatává (amely munkák sikere aztán a 
'90-es évek elején egy tárcaközi fenntartásúnak elképzelt 
non-profit, regionális szerveződésűnek tervezett, de meg
valósulatlan intézmény ötletét megalapozta). E feladat
kört azóta is folytatom: '86-tól folyamatosan Csenger, 
majd Szatmár térségében ('98-'99-ben egy magyar-román 
határmenti fejlesztést megalapozó P H A R E pályázat nyer
teseként), Nyugat-Baranyában, Makón,4 Orosházán stb., 
ez utóbbiakat immár a humán, a szelíd fejlesztőmunkát 
végül is felvállaló és megvalósító Közösségszolgálat Alapít
vány keretében (mely szervezet kuratóriumának elnöke 
vagyok 1993-as megalakulásától). 

A „szabadművelődési" gondolat 
A rendszerváltozást megelőző években sokat gondol

kodtunk"' azon, hogy miképpen lehet a szakmánkat '49-
től tönkre tévő zsdanovista elemeken túllépni úgy, hogy 
a nem egy esetben a rendszer ellenében mégis megjelent 
közelmúltbéli értékeket a múlt struktúráját rehabilitálva 
a jövőbe mentsük. A Magyarországon 1945-48 között 
létező szabadművelődési korszak revitalizálását határoztuk 
el, amelyhez azonban meg kellett teremtenünk a helyi 
kulturális leltetőségeliet helyben vezérlő, párttól (majd pártok
tól) és a hivataltól is független helyi szervezeteket. Erre tett 
1988-89-es kezdeményezéseim (Pécsett, Csepelen és má
sutt) '90 őszén, '91 folyamán rendre elvéreztek a mindent 
a maguk l<ezei liözé Icerítő ónlcormányzatok ebbéli értetlen
ségén. A z ezzel kapcsolatos akcióimról, eredményeimről, 
vereségeimről és illúzióimról írottakat is a csatolt iroda
lomjegyzékbe gyűjtöttem. 

A szabadművelődési gondolat átmentése a fiatalok' 
kai kapcsolatos munkáimba 

Még a '80-as évek derekán találkoztam Franciaország 

3 Megjegyzem: sokan másokicai együtt végzett munkák vol
tak ezek; Balatonszabadi esetében elsősorban Köles Sándort, 
Varga Csabát kell megemlítsem, Csenger esetében az akkori 
Fejlesztési osztály akkori munkatársait: Huszerl Józsefet, Péterfi 
Ferencet, Varga Tamást és.dr. Vereség Ilonát, és mindkét hely
szín esetén Makove.cz Imrét, majd tanítványainak hosszú sorát. 

4 E feladatokat elsősorban dr. Balipap Ferenccel és Vattay Dé
nessel együtt oldottam meg. 

5 Ekkor már a köreinkbe vont intézeti művelődéstörténész 
kollegánk, a '90-es évektől minisztériumi főosztályvezető dr. 
Kovaksik József segítségével. 

http://Makove.cz


nn a helyi, a települési gyermek- és ifjúsági önkormány
atok aklcor ott már évtizedes gyakorlatával, amely nem 
elentett mást, mint a fiatalok helyi társadalomban való 
izervezett részvételének formáját annak érdekében, hogy 
1 települési ügyek szervezésében, a demokrácia működé-
iében gyakorlatot szerezzenek azáltal, hogy a rájuk tartozó 
Ágyekét maguk vezérlik. Ezzel a tapasztalattal akkor nem 
ehetett kezdenem semmit. A szabadművelődési gondo-
attal a felnőttek körében vereséget szenvedve azonban 
negszerveztem '92-ben a fiatalok társadalmi gyakorlata-
iák elősegítésére, a helyi ügyekben való részvétel lehető
ségére, és a maguk ügyeiben való helyi döntések megva
lósíthatóságára azokat a települési gyermek'és ifjúsági ön-
'<oimányzatol<at, amelyeket aztán két, erre szervezett egye
sület segítségével, a Települési Gyerme}<jmil<xmnányzatokat 
Segítők Egyesületében és a Gyermek és Ifjúsági Onlcormány-
lati Társaságban aktivizált szimpatizáns felnőttek és fia
talok közreműködésével elterjesztettem Magyarországon. 
Ezzel kapcsolatos írásaim a csatolt irodalomjegyzékben 
ugyancsak fellehetők. 

Ifjúságsegítő tevékenységek 
A gyermekönkonnányzatok működésének 1993—'95 

közé eső segítése-elemzése során vált nyilvánvalóvá szá
momra, hogy a hazai települések döntő többségén semmi 
sem történik a fiatalok érdeliében; csekély fizetőképességük 
miatt az intézmények nem fordítanak rájuk figyelmet, az 
iskolák abbahagyták a tanórán felüli foglalkozások szerve
zését, az önkormányzatoknak pedig kisebb gondjuk is na
gyobb annál, hogy fiataljaikra figyeljenek. E hiátus érzé
kelésével szerveztem meg (a Közösségszolgálat Alapítvány 
keretében, annak anyagi erejével és szabadságával, hiszen 
ez már a '95 őszi, az intézeti igazgatóhelyettességemben 
megingató, bizonytalan idő!) azt a szakmai társaságot, 
amelyik végül megfogalmazta a települési~önlío,mányzati 
ifjúsági referens-állásliely elveit. Körükből lettek az első 
ilyen munkakörű szakemberek, s mi dolgoztuk ki a tele
pülési ifjúsági munka, az ifjúságsegítői feladatkör első 
képzési variánsait. Az alapítványi munkabizottságból 
mára önállósult az Ifjúsági Referemek Országos Egyesülete, 
miközben megfogalmaztuk az ifjúságukért tenni akaró 
önkormányzatok együttműködésének szükségességét is. 
Ez utóbbi szándékból alakult meg '98 elején Az Ifjúságért 
Önkormányzati Szövetség, amely azóta egy európai szerve
zet tagjaként vélhetőleg e réteg uniós integrációjában se
gít. E szervezet rendezi a „Település és Ifjúsága" konfe
renciasorozatot; és több, a megalakult Ifjúsági és Sport
minisztérium által felvállalt szándékot fogalmazott meg; s 
néhány szakmai innováció: egyesületi keretek között műkő' 
dő ifjúsági-művelődési ház, helyi ifjúságsegítő pénzalap, helyi 
ifjúság(politika)i l<oncepció stb. gazdája lett. Jelenleg e szer
vezetnek nemcsak egyik szülőatyja, hanem stratégiai fej
lesztője is vagyok. 

Jelenlegi munkáim 
2000 tavaszán (a helyi gyermekönkormányzati munká

ból kinőtt fiatal egyesületi titkárt választva) végre meg' 
válixattam a hazai gyermekönkormányzatiságban betöltött 
animáló feladatomtól. A települési ifjúságsegítő munka 
már említett innovációinak megvalósításával foglalkozom, 
a jobbára városi munkakörré vált ifjúsági referensi munkát 
segítem, a falusi térségekben a településszövetségi l<eretben 
lehetséges ifjúsági fejlesztőmunka részleteit gondozom az 
ISM-mel együttműködve. 

Ettől lényegében eltér egy 2000 őszén kapott megbí
zásból kinőtt fejlesztőmunkám: akkor ugyanis a Magyar 
Kultúra Alapítvány felkérésére egy konferenciát kellett 
szerveznem a határmenti együttműliödésekről? A konferen
cia résztvevőiből manapság már egy Határmenti Együtt-
műliödések és Fejlesztések Fóruma néven 2000. novembe
rében megalakult, s azóta is intenzíven működő társaság, 
gyakorlatilag egy új egyesületi kezdemény lett. Velük 
most éppen az erre vonatkozó lehetőségeket, a jó példá
kat, a jellemző gondokat, a megoldandó feladatokat, a 
feladatok megoldását segítő pályázatokat gyűjtjük Magya
rországon éppen úgy, mint a határos országok egy részé
ben (s remélem, hogy egy idő után teljességében) újból 
csak azért, hogy az ebben aktívak, az e tárgyban valamit aka-
rók ne maradjanak egyedül, magukban, hanem egymást 
erősíthessék rokon szándékaikban. Én magam így értel
mezem és csinálom a korábban emlegetett közösségfej
lesztést. 

Szakírói tevékenységem 
Művelődési otthoni kezdeményezéseink eredményét, 

a tevékenységújítás során létrejött új formációkat tár
gyalja a Művelődési otthonon innen és túl c. könyvecském. 
Nem jelentette, meg, hanem évekig (megszűnéséig) fiók
jában fektette a Jelenből épülő jövő - művelődési otthoni 
alternatívák c. kötetemet a Múzsák Kiadó; ez manapság 
idejét múlta. A szabadművelődéssel és a gyermekönkor
mányzatiság kezdeteivel kapcsolatos benyomásaimat az 
Önkormányzó társadalom c. röpiratomban foglaltam össze. 
Dr. Kováts Flóriánnal együtt írtuk és szerkesztettük a Kö
zösségszolgálat Alapítvány virulens idején az Ajánlások a 
l<özségek és kisvárosok településfejlesztési leoncepciójához cí
mű, a B M Kiadó által közreadott tanulmányt. Közjogi kis
káté címen foglaltam össze a településpolitikai tudnivaló
kat (elsősorban fiataloknak) a helyi gyermek- és ifjúsági 
önkormányzati munkát segítendő. A napokban jelent 
meg Méltóságkereső címen, alcíme szerint az az „önéletrajz 
és szakmatörténet", amelyben az itt röviden ismertetett 
életutamat, de leginkább a közösségfejlesztés kialakításá
ban, a települések humán fejlesztése tárgyában, e tevé
kenység hazai kialakulásában betöltött szerepemet-szere-
pünket foglalom össze. Készen áll, és hamarosan kiadóhoz 
kerül A szelíd fejlesztőmunka című összeállítás, amelyben a 
települések humán fejlesztésének példatárát szándékozom 
közreadni. 

6 Dr. Koncz Gábor felkérésére bizonyára a szatmári térség
ben, a magyar-román határmenti térség fejlesztésében szerzett 
jártasságom miatt került sor. 



Szakmai kapcsolataim 
Legnagyobb meglepetésemre az Intézetbe kerülésemtől 

kezdődőleg meglehetősen sokáig integráló személyiségnek 
bizonyultam; ebbe ugyan nem fért bele egy-két megyei 
művelődésiközpont-igazgató vagy megyei, osztályvezető, az 
egyik miniszterhelyettes sem, de a szakma egészével - úgy 
is, mint a Magyar Népművelők Egyesülete egyik megalakí
tó] ának és három cikluson át alelnökének - soha semmi 
bajom nem volt. Egészen a rendszerváltoztató hónapokig, 
amikor (emlékezetem szerint '88-ban) az egyik Vándor
gyűlésen azt mertem mondani (éppenséggel egy mai szak
szervezeti vezető szavai ellenében), hogy nem fizetéseme
lésünkkel, hanem a polgárokat bizonyára megviselő és 
nehéz helyzetbe hozó időkben éppen hogy feladatainkl<al, 
esetleg annak újrafogalmazásával liellene foglalkoznunk. El
mondtam, hogy csak ettől remélheti ez a szakma fontos
ságát, és így megmaradását, következésképpen fizetését is. 

Nem tetszhetett az sem, hogy a megváltozott rendszer 
új minisztériumával együttműködni kezdtem, s nem (mint 
akkor divatos volt) ellene szervezkedni. Bizonyára ezért 
hagytak ki az ekkor alakult különféle (akkor új) szakmai 
szervezkedésekből, a művelődési otthonok ilyen-olyan 
típusú szövetségeiből és a Kultúraterjesztők Kamarájából. 
Elszigetelt lettem azért is, mert fennen hangoztattam: az 
új önkormányzatoknak az Intézet nem főnöke, csak partnere 
lehet; nem lúvatalból lehetünk fontosak, hanem csak akloor, 
ha számukra szükséges mondanivalónk van. De elszigetelt a 
szakma hangadóitól az Intézet strukturális átalakításának 
soha nem tagadott, hanem éppen hogy szétkürtölt szán
déka, majd ennek sikertelenségét követően a Közösség
szolgálat Alapítvány megalakítása (hiszen kapcsolatain
kat és lehetőségeinket bizonyította). Elszigetelt az a par
lamenti sajtótájékoztató, amelynek során egy akkor ellen
zéki pártkatona az Intézet privatizációjával vádolt engem 
és Makovecz Imrét, akinek csak annyi köze volt az egész
hez, hogy egyik tanítványa tervezte a Corvin téri épület 
átépítési tervét, amiből (vélhetőpen éppen ezért) csak 
egy kis körlépcső lett. Sajátos, hogy még Alapítványunk 
leépülése is elszigetelt, s nemcsak az abban közreműkö
dőktől, hanem az ezen kárörvendezőktől is. Mindezen 
nem tagadható viszonyok ellenére számtalan polgármes
terrel, jegyzővel, helyi önkormányzati képviselővel, nép
művelővel, könyvtárossal, tanárral, országos, regionális és 
helyi egyesületi vezetővel és aktivistával, ifjúsági refe
renssel, ifjúságsegítővel, fiatallal és gyerekkel van rende
zett és jó viszonyom. Az utóbbi évtizedben ez éltet. 

Francia szakmai liapcsolataim 
1980-tól kerültem kapcsolatba szakmám francia mű

velőivel. A Magyar Népművelők Egyesületének első 
szakmai útját vezettem oda, de intenzívvé és valódi 
együttműködéssé akkor vált ez a viszony, amikor megis
merkedtünk Paul BUn normandiai népművelő barátunk
kal. Számomra a legfontosabb az volt ebből, hogy volt mi' 
hez viszonyítani hazai szakmai állapotunkat, annak kívá
natos fejlesztését. Innen honosítottam a települési gyer

mek- és ifjúsági önkormányzatok módszerét, és innen 
nem sikerült honosítanom az egyesületi működtetésű 
ifjúsági-művelődési házakat (bár ez utóbbira éppen az 
IFOSZ keretében most teszek újra kísérletet). Kiváló 
szakmai kapcsolatokkal rendelkezem az FRMJC országos 
és több regionális szervezetében; alig tudom fékezni őket, 
hogy hazai kapcsolatokra találjanak - ám civilesített in
tézményrendszer híján egyelőre nincs kikkel. 

1973-75 között az ELTE BTK kiegészítő képzésén fő
iskolainak minősülő korábbi végzettségemet egyetemire 
módosítottam. Miniszteri felkérésre 2001 tavaszától tagja 
vagyok a Nemzeti Kulturális Alapprogram Közművelődési 
Kollégiumának. Megkaptam a szokásos szakmai kitünte
téseket: Szocialista Kultúráért (1980), Bessenyei Díj 
(1989), a Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztje 
(1994). Legbüszkébb azonban a Március 15. Emlékérem 
(magándíj, 1984), a Hazafias Népfronttól Zalaszentlászló 
Faluházáért kapott Kiváló Társadalmi Munloás (1985) és 
Kőrösliegyi Millenniumi Oklevél (2000) kitüntetésekre 
vagyok. 

Vezetői koncepció 

A pályázat megírása során nem kerülhetem meg azo
kat a hajdani szándékokat, amelyeket még a rendszervál
tozás időszaka előtt, illetőlég azt követően fogalmaztam-
fogalmaztunk meg az Intézetről. Nem kerülhetem meg 
azokat a terveket sem, amelyeket igazgatóhelyettesként 
próbáltam (ugyancsak másokkal együtt) megvalósítani. 
Ertem, hogy azok döntő többségét túl- és meghaladta az 
idő; tudom azt is, hogy jelenleg nem radilíális műtéthez 
keres a fenntartó megoldót (vagyis megértem, hogy a je
lentős átalakításra még mindig nem értek meg a körül
mények); belátom tehát, hogy ezen beosztásra pályázva 
egy ilyen körülmények leözött lévő intézményt kell felvállal
jak. Vezetői koncepcióm utolsó fejezeteként azonban 
mégis felvázolok egy olyan kívánatos állapotot, amelyet 
csak miniszteriális támogatás mellett, és hosszas előkészületek 
után lehet megtenni abban reménykedve, hogy a megbíza
tás elnyerése esetén a 2002-ben kezdődő új (helyesebben 
folytatódó) ciklusban erre erő s idő egyaránt lesz. Azokat a 
hangsúlyos cselekvéseket tehát, amelyeket véleményem 
szerint az első években meg kell oldani az Intézetben, (és 
amelyek megoldására szerződnék) egyidejűleg elokészüle-
teknek tekintem egy majdani, egy generálisabb változásra, 
amelynek révén az Intézet munkája megújul(hat)na, és 
tevékenysége, teljesítménye elérhetné a kor kívánalmait. 
Az alábbiakban tehát először az általam javasolt és gyors, 
egy-két éven belül megvalósítható hangsúlyváltásokat 
írom körül, s csak azt követően vázolom fel a szerintem 
ideális, egyidejűleg az új időknek megfelelő, ám felkészülést, 
fenntartói akaratot és elhatározást is kívánó, és így néhány 
évig halasztható tennivalókat. Hogy ez utóbbiak hasonlí
tanak majd a tíz-egynéhány évvel ezelőtt elképzeltekhez? 
- ez bizonyára nem véletlen. 
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Integráló szerep 
A z Intézet egyre hangsúlytalanabb, egyre jellegtelenebb 

lelyzetén föltétlenül változtatni kel l . Ezt nem jogszabá-
yokkal lehet elérni (hiszen azok jelenleg is kelló' módon 
cörülírják a tennivalókat), és nem oknyomozással kell 
|vagy az egyszerűbb megoldást választva személyekre és 
íülső körülményekre mutogatva) megváltoztatni, hanem 
il l<ell kezdeni a szakmai integráló szerepkör intézeti megszer
vezését és megvalósítását, a l<özművelődési, liözösségi művelő-
iési szakma elkülönülten cselekvő halmazainak egybe-szerve-
lését. Tudomásul kel l vegyük a '90 óta kialakult helyze
tiét: a közösségi művelődés intézményeinek, és az ebben 
érdekelt c iv i l szervezetek önállósodottságát, egyidejűleg 
Koordinálatlanságát és szétesettségét. Tudomásul kell ve
gyük, egyidejűleg meg kel l változtassuk az önkormányzati, 
a kht-sított, a magánkézben lévő, vagy c iv i l irányítású 
művelődési otthonok sem egymáshoz, sem az esetleg még 
létező megyei művelődés-irányításhoz és módszertanhoz, 
sem az Intézethez nem kötődő viszonyát (e viszonyok h i 
ányát tehát). Módosítani kel l a népművelés és szinoni
mái oktatásának egymással párhuzamos, sőt: egymással 
éppen hogy ellenséges állapotát. Úrrá kell legyünk azon a 
furcsa helyzeten, hogy e szakmában az egyéni érdekek vé
delmére jogosult szakszervezet szakmafejlesztő szerepet 
játszik (nyilván az előbbi, a valódi feladat helyett), s 
hogy éppen az Intézet funkcióiban tetszeleg. Párbeszédet 
kel l teremtsünk a szakma különféleképpen gondolkodó 
csoportjai, a vélelmezett szekértáborok között, s fel kell 
számoljuk, hogy ebben éppen az Intézet az egyik legyen. 
Mércét kel l teremtsünk a szakmai teljesítményre annál is 
inkább, mert manapság csak ráolvasással mondható, hogy 
melyik szakmai eljárás, megoldás, technika, módszer a 
„jó" vagy a „rossz", s nem az adott helyzetek, állapotok, 
képességek, kívánalmak elemzését követően. Mindezek 
miatt elodázhatatlan a szakmai párbeszéd, az együttmű
ködés, a gondolati rend, az azonosságok és különbözősé
gek feltárása, ismerete, rögzítése. Félreértés ne essék: nem 
a különvélemények eltüntetésére, nem az elvtelen egyet
értés megteremtésére gondolok, pusztán e kicsi szakma 
erővonalainak elrendezésére a jobb helyi teljesítmény ér
dekében, és ezt segítve. 

E cél érdekében az alábbi intézkedések megtételét ter
vezem: 

- Közösségi Művelődési Tanácsadó Kollégium (a továb
biakban K M T K , bár a szervezet bárhogyan nevezhető) 
felállítását javaslom az Intézet mellett valamennyi, e 
szakmában érdekelt intézmény és c iv i l szervezet vezetőjé
nek részvételével. A szakma állapotát tisztázó, a helyzete
ket elemző, fejlesztési és egyéb javaslattételre jogosító 
testület működését konzultatív tanács módjára képzelem 
el, amelyik döntéseit nem szükségképpen konszenzussal 
hozza, és a markáns különvélemények megfogalmazását 
(és mindezeknek a Szín-ben való közzétételét) nemcsak 
lehetővé, hanem kívánatossá is teszi. Gondolkodni kel l 
arról, hogy e testület többségi egyetértése a későbbiekben 
pályázatok elnyerésekor, a díjak odaítélésekor stb. megha

tározó lehessen, hiszen súlyát ezek növelhetik. 
- Intézeti Tanács: a szakma közismert és köztisztelet

ben álló jeleseiből létrehozott, a gyakorlat kívánalmait 
jól ismerő szakemberekből álló tanácsadó testület, amely 
munkájával az intézeti teljesítményt, az itt koordinált és 
szervezett fejlesztőmunkát segíti. Javaslataikat a Szín, 
mint az Intézet értesítője természetesen változtatás nélkül 
közli, ám javaslataik (vagy akár üléseik jegyzőkönyve) az 
intézeti honlapon is szerepeltethetők. 

- Képzési Tanács valamennyi, a népművelő-képzésben 
szerepet játszó tanszék, c iv i l szervezet stb. vezetőjének 
részvételével, az Intézet koordinálásában; célja a korszerű 
szakmai eljárásmódok oktatásba építése. Vezetője a 
K M T K tagja. 

- Civil Tanács a közművelődés, a közösségi művelődés, 
a közösségfejlesztés c iv i l szervezeteinek, az egyesületi mű
ködtetésű intézmények gondjainak folyamatos feltárására 
és megoldására, az ilyen típusú intézmények gyarapodásá
nak és működésének elősegítésére. Megállapításaik a Szín 
hasábjain, i l l . (részletesen) a honlapon szerepeltetendők. 
Vezetője a K M T K tagja. 

- Ifjúsági Művelődési Tanács a helyi, különösen a mű
velődési, közművelődési, közösségi folyamatokban való 
ifjúsági részvétel elősegítésére valamennyi, az ifjúságsegí
tésben országosan érdekelt intézmény és c iv i l szervezet 
vezetőjével, különös tekintettel a fiatalok műkedvelő 
mozgalmakban, az intézményekben, i l l . azok működteté
sében való részvételére. Vezetője a K M T K tagja. 

Ezeket (vagy más, a helyzet alaposabb ismeretében k i 
alakított) szervezeteket az ősz elején meg lehet alakítani, 
és ettől kezdve az Intézettel együttműködve, az intézeti 
munkatársakkal közösen valósítanák meg szakmai integ
rációs, fejlesztési feladataikat. Összejöveteleik helyszíne 
nem szükségképpen a C o r v i n tér, hanem lehetőleg olyan 
színhelyek, ahol valamilyen, a tárgyukkal összefüggő 
szakmai jelenség működik, létezik, születik, alakul; hogy 
egyidejűleg (a progresszív helyzeteket tanulmányozva) 
minél hamarabb létrejöjjön bennük a megértés, a vala
milyen állapot vagy tevékenység megítélésének hasonló
ságán kialakítható összhang. 

A szolanai kezdeményezések intézete, a fejlesztő
munka műhelye 

Én magam belülről jól és pontosan tudom, hogy 
mennyire nem jelennek meg az intézeti munkatársak tel
jesítményei mint intézményi, tehát l<özös szakmai innováci
ók. O k a bizonyára az, hogy mindezen kezdeményezések
nek nem az Intézet (és így áttételesen) a kulturális kor
mányzat a finanszírozója, hanem a munkatársak részvé
telével alakult különféle kulturális-szolgáltató egyesüle
tek, amelyek különböző hazai és külföldi pályázatokból 
finanszírozzák tevékenységeiket, s amelyek így az innová
ció gazdájának tekinthető társaság neve alatt futnak, s 
válnak közismertté. E helyzet megoldása érdekében nö
velni Icell tehát a munkatársak kezdeményezéséből született 
szakmai innovációk intézeti támogatottságát úgy, hogy ahhoz 
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ne csak a munkabérrel és a feladat lebonyolításához szük
séges infrastruktúrával (iroda, telefon, a megbeszélések 
színhelye, postaköltség, esetleg gépkocsi stb.) járuljunk 
hozzá, hanem jelentős anyagiakkal, belső pályázati rend
szerben megszerezhető, de a kulturális kormányzattól erre 
elkülönítetten kapott pénzzel is. 

Bizonyos innovatív szakmai fejlesztőmunkák az Inté
zettől és munkatársaitól függetlenül szerte Magyarorszá
gon is szerveződnek. Ezekre közösen jellemző, hogy egy
mástól is jobbára elszigeteltek, tapasztalataik nem épül
nek be a szakmai köztudatba, a szakma oktatásába, helyi 
eredményként utókban maradnak annál is inkább, mert a 
közművelődésben manapság nem értéknek, hanem 
nyüzsgésnek, magamutogatásnak ítéltetik a tevékenység
újítás. Meg kell oldani, hogy ezekhez (anyagiakkal is) tár
suljon az Intézet, és azok népszerűsítését, eredményeik 
mérését, közzétételét vállalja föl. Fel kell eleveníteni azt a 
már többször elvetélt kezdeményezést, hogy ezeket az In
tézet falai között (műhely-napokon) bemutassák, doku
mentálják, közzétegyék (például a Színben, de akár kü
lön, e célból szerkesztett kiadványsorozatban, vagy az in
tézeti honlapon), s azt is, hogy eredményeiket a képző 
intézményekben mintaképpen oktassák. Elképzelhetők 
azonban ezen innovációk helyszínén olyan tapasztalatcse
re-sorozatok is, amelyeken a szakma képző tanárai, me
gyei vezetői, vezető módszertanosai, az érdekelt civil vagy 
szakmai szervezetek képviselői mellett az érdeklődő pol
gármesterek, jegyzők és érdeklődő népművelők is jelen 
vannak. E tárgyban alapos felmérést, majd (akár már az 
ősztől kezdődőleg) folyamatos megvalósítást szervezhe
tünk. A meglehetősen ortodox, a változtatásoktól ódzko
dó szakmai közvélemény megváltoztatását elkezdve így 
lehet(ne) újra értékké tenni a kezdeményezést, az új 
megoldások és eljárások keresését, az innovatív gondol
kodást (és akár a régen kitalált, de a szakmai amnézia 
miatt elfeledett megoldások honosítását) akár évenkénti 
egy, a fent körülírt K M T K által adományozott, jelentős 
összeggel járó Közművelődési Innovációs Díjjal is. 

Mindezek mellett azonban szüfoégesnek látszik, hogy az 
Intézet szakmai alkalmazottai éppen az előbb emlegetett tes
tületek által fontosnak ítélt szakmai területeken maguk is ön
álló innovációba fogjanak a leözösségi művelődés lehetséges 
alternatíváinak megtalálására. Erre (a testületek által megha
tározott területeken) belsőpályázatol<at lehetne szervezni, 
illetőleg belső pályázók híján külsős megvalósítóiét Icell keres
ni. Bár fontosnak tartom a korábbi (tehát a jelenleg is folyó 
szakmai megújítások), és a szerte Magyarországon folyó új 
kezdeményezések intézeti felkarolását, összegyűjtését, népsze
rűsítését, elemzését, dokumentálását és ajánlását, valóban 
megoldandó és komolyan megvalósítandó feladatként ez utób
bit, tehát a saját innovációk, újítások, Icezdeményezések meg
valósítását hangsúlyozom. 

Ilyen kiemelt feladat lehet: 
- egy település, falusi térség esetén településcsoport kultu

rális-közösségi stratégiájának megalliotása, és a megvalósítás 
ütemezett elliezdése; 

- helyi egyesületi konzorcium kezébe vett művelődési 
otthon műliödtetése, a működés folyamatos segítése, figyelése 
és elemzése; 

- egy vidéki körzet kulturális - közösségi - gazdasági 
fejlesztésének megteremtése, beindítása, segítése, figyelése, 
elemzése és általánosítható tapasztalatainak ajánlása; 

- helyi ifjúság(politika)i, ifjúságfejlesztési stratégiáknak 
az érdekelteidül Icözös fogalmazása, és a munl<a ütemezett 
megkezdése; 

- teimelési ill. értél<esítő szövetkezésre való képességfej
lesztés információhiányos, hátrányos területelien; 

- az információhoz való hozzájutás megteremtését l<övető-
en az információval való élni tudás megteremtésének pél
dái; 

- többcélú intézmények és ezek működtetésének mo
dellje nagyobb falvakban, kisvárosokban, nagyvárosi lierüíe-
tekben; 

- a szervezetek, intézmények, polgárok együttműködésre 
való képességének fejlesztéséből következő települési, 
vagy határon átnyúló együttműliödés stb. 

Érzékelhető talán, hogy az ebbéli szándékok (és meg
győződésem, hogy szükségletek) messze meghaladják a 
szűken értelmezett művelődési otthoni, intézményi tevé
kenységgel való foglalkozást, annak újítgatását, és ehe
lyett a polgárok aktivizálására, képességfejlesztésére, a 
szervezet- és intézményfejlesztésre teszik a hangsúlyt. Ügy 
és arra, ami felé hitem szerint a közművelődést, a műve
lődési otthonokat, ám az azokat segítő Magyar Művelődé
si Intézetet is alakítani kell. 

Természetes, hogy az Intézet mindezt egymaga nem 
teheti, hogy ebben partnereket kell keresnie. A művelő
dési otthoni (nagyságrend szerinti) szervezetek, a képző 
intézmények, a különféle országos közösségi, közösségfej
lesztő egyesületek, a más tárcák felügyeletéhez tartozó 
intézetek és intézmények mind potenciális partnereink 
lehetnek ebben annál is inkább, hiszen a fent felsorolt 
testületekben is tagok, közreműködők, s mindezen inno
vációk megfogalmazói/elfogadói. (Megjegyzem: e sorok 
írásakor fogalmam sincs, hogy mindehhez mennyi továb
bi (cél)támogatásra lenne szükség, mint ahogy azt sem 
tudom, hogy hasonló feladatokra az Intézet ma mennyit 
áldoz. Helyesebben: mennyit tud adni más feladatai mara
déktalan ellátása mellett. De azt se tudom, hogy adna-e, ha 
lenne miből.) 

Kutatási szükségletek 
Az átalakult (szerintem leginkább magára hagyott, s a 

demagógoknak kiszolgáltatott, a polgárokat szolgáló telje
sítményről leszoktatott, csak a mindenkori polgármester
nek való megfeleléssel törődő) intézményrendszerről alig 
van ismeretünk. Talán az intézmények pontos darabszá-

• mát tudjuk, ám ha a tevékenységszerkezetről van is (a 
statisztika alapján) összesítésünk, annak helyi társadalmi 
hatásáról, mobilizáló-képességéről, az érzékelt vagy a lá
tens hiátusokról semmilyen fogalmunk sincs. Ezt meg 
kell oldjuk, hiszen e nélkül nem remélhető sem az okta-
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tásban elhangzottak orientálása, sem a működő intézmé
nyek szakmai fejlesztése, munkájuk és teljesítőképességük 
megváltoztatása. 

N e m tudom, hogy kutatás céljára az Intézet (illetőleg 
a kulturális kormányzat) jelenleg mennyit fordít illetőleg 
ad, és nem tudom megítélni azt sem, hogy mennyit kel
lene adjon. Bizonyos, hogy e feladat felvállalása csak ak
kor oldható meg, ha valaki fedezi az ezzel kapcsolatos ki
adásokat, hiszen pályázni lehet egy-egy vagy akár több 
témával ide-oda, de alajAiető kutatási feladatol<at, ezzel kap
csolatos hosszú távú stratégiát csak liöltségvetési (biztos) 
pénzből lehet tervezni. N e m szükségképpen nagy kutatási 
osztályt képzelek el, hanem néhány olyan kollegát, akik 
bár maguk is folytatnak elemző munkát, tulajdonképpen 
a koncepcionális tudás birtokosaként a külsősöket kere
sik, szervezik, mozgatják, akik gondoskodnak a feltárt ál
lapotok minden érdekelt által való megismeréséről, és 
egyidejűleg el is számoltatják őket. 

Szakmai módszer- és kézirattár 
El kellene érni, hogy a közművelődési, a közösségi 

művelődési, a közösségfejlesztési tevékenységekről ka-
taszter és módszertani leírás készüljön, amelyek eredeti 
(esetleg bővebben leírt) példányait a könyvtár, rövidített 
összeállításait a honlap meghatározott része, gyűrűs könyv 
vagy kiadványsorozat teszi folyamatosan közzé. Még a 70-
es években megfogalmaztuk ennek szükségességét (és 
nagy kár, hogy az akkori szűkkeblűség miatt ebből nem 
lett semmi!). A feladat megvalósításához természetesen 
most is némi ezzel foglalkozó szakértő személyzet és pénz 
kell. A kezdetekkor bizonyára szegényes és mulatságos, de 
kiépítésekor már tekintélyes, tiszteletet parancsoló (és 
persze indexelt, utalásokkal el látott) módszertár civilese-
dő, az önkormányzati önállóság növekedésével jellemez
hető világunkban szinte nélkülözhetetlen. E nélkül min
den tanult vagy önkéntes népművelő ott kezdi újra, ahol 
az elődje: a semmiből építkezik. Régóta megfogalmazott 
szándék a könyvtárosok '70-es éveliben megjelent Icéziliönyve 
népművelési-l<özművelődési párjának megfogalmazása és 
megjelentetése. M a már látszik, hogy jelentős segítséget 
jelentett volna a '90-es évek elején különösen, ha átdol
gozását folyamatosan végezte volna az a néhány szakem
ber, aki az egészbe bele sem fogott. 

A z Intézet tekintélyes anyagot tartalmazó, és minden 
korábbi szűkmarkúság és megszorítás ellenére jó állomá
nyú és jól is működő könyvtárának kézirattára feldolgo
zandó. Nincs pontos tudomásom arról, hogy ezek milyen 
mélységben feltártak, arra azonban emlékszem a 70-es 
évek derekától, hogy minden házi kiadvány egy példá
nyát, minden körlevelet, minden megbízási szerződéssel 
készített szakanyagot mindenkinek le kellett adnia bizo
nyára abból a bölcs megfontolásból, hogy ott azokat ösz-
szegyűjtsék, feltárják, őrizzék és helyi olvasásra kölcsönöz
zék. H a ez az előírás a kutatókra is vonatkozott, még je
lentősebb az ott tárolt (általam most holtnak vélt érték) , 
amelynek feldolgozása elengedhetetlen. Bizonyos, hogy 

ez a munka nem fér bele hajszoltan dolgozó könyvtáro
saink munkaidejébe, de a múlt iránti megbecsülés meg
érdemli azt a két-három évre alkalmazott néhány szak
embert, akik ebben kommentált -annotált rendet tenné
nek. 

Szervezeti kérdések 
Hogy a Hagyományok Háza létrejöttével az Intézetben 

visszamaradó művészeti munl<atársak osztályszerliezetével mi 
legyen, azt nem tudom; sem az ott dolgozókat, sem struk
túrájukat, sem teljesítményüket nem ismerem annyira, 
hogy róluk ill. ezekről a kérdésekről biztos álláspontom 
lenne. Egy biztos: a Hagyományok Háza megalakítása, és 
így az Intézetből egy meghatározott és markáns terület 
kiszakítása segíti a régen várt (megjegyzem: még a 70-es 
évek végén, a 80-as évek elején a Vitányi által „klinikásí-
tásnak nevezett") intézeti profiltisztítást, amit (és ez talán 
kitűnt az eddigiekből, előéletemből, érdeklődésemből, el
kötelezettségemből) az intézmények, a l<özösségi részvétel 
fejlesztése, a civil világ, pontos helyzetismeret, a szalíértő 
képzés irányába szeretnék elhajlítani. Ugyancsak nincs 
pontos, naprakész információm a nemzetiségi, etnil<ai, 
határon lávüli ügyekl<el foglalkozókról; ha ezekkel a kérdé
sekkel (avagy ezek mindegyikével) egyáltalán így, min
tegy referatúraszerűen kell foglalkozni, túlzottan aprózó-
dilc a tennivaló. Megértem, hogy a '90-es évek elején 
miért építettük ki ekként a struktúrát, de nem értem 
meg, hogy miért liellene megtartani ugyanúgy akkor, amikor 
ezekre önálló szervezetek alakultak, bizonyára jobb kondí
ciókkal. Ha a megpályázott megbízatást én nyerem el, meg
ígérhetem, hogy e két kérdésben alaposan tájélcozódom, be
nyomásaimat az érdekeltekkel és a miniszteriális szakemberek-
líel külön-külön, illetőleg együtt megvitatom, és velük egyet
értésre (vélltetően liompromisszumra) jutva alalátom U állás
pontomat, és akként cselekszem. 

Bizonyos vagyok abban, hogy meg kell erősíteni az In
tézet szakmai oktatással foglall<ozó osztályát nemcsak azért, 
hogy a képző intézményekben folyó tevékenységet átlás
suk, hanem hogy arra befolyással bírjunk. Szívesen vágnék 
bele (különösen minisztériumi bátorítást érezve) egy, az 
Intézet által vezérelt képzési-továbbképzési rendszer ki
alakításába, valamiféle házi (ÍCöz)rnúWőaesi Alcadémia 
létrehozásába nemcsak azért, mert az elképzelt integráló 
szerepkörből ez is következik, hanem azért is, mert vélhe
tően csak ilyen indirekt módon lehet befolyásunk az 
egyetemekre, főiskolákra. Ez utóbbira éppen az a Lipp 
Márta által szervezett akkreditált továbbképzés hívta föl a 
figyelmemet, amelyen hajdani nyitott házas kezdeményezé
sünk nagy teret kapott; nem hittem volna, hogy ennyire 
eltűnt a szakmai köztudatból, s nem hittem azt sem, hogy 
hajdani megállapításaink manapság ennyire érdekesek és 
fontosak. 

Létre kell hozni egy nemzetl<özi l<apcsolatol<at ápoló cso
portot, mert megjelentek újra azok a funkciók, amelyek
nek híján mi '91-ben közös erőből felszámoltuk azt. Bi
zonyára nem az útlevél- és vízumügyek intézése a fontos 
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esetükben immár, hanem az Intézetben folyó fejlesztő és 
oktató tevékenység nemzetközi képviselete, a közösségi 
művelődés nemzetközi kapcsolatainak ápolása (hiszen 
szakági szinten - mint például a közösségfejlesztés, az 
ifjúságsegítés esetében is - a nemzetközi kapcsolatok vél
hetően kiépültek, s azok területén minden a rendjén 
van). 

Valószínűleg nem főállásokkal, hanem megbízásos 
(számla ellenében fizetett) szakemberekkel kell megerősí
teni a fejlesztő típusú tevékenységeket részben a Közös
ségfej lesztési, részben a Művelődési Otthon osztályon, és 
feltehető, hogy a felnőttnevelési feladatokkal foglalkozó 
(leendő) munkatársakat külön szervezeti egységbe kell 
szervezni. Elképzelhető ezen a területen az is, hogy a ki
emelten közhasznúnak minősített, vagy másképpen hi
teles szervezetekkel szerződést kötve valósítanánk meg kö
zös (az Intézet szempontjából fontos) fejlesztéseket i l l . 
egyéb tevékenységeket nemcsak azért, hogy a munkabér
rel takarékoskodjunk, hanem a funkciók társadalmiasí-
tása végett is. 

Itt kell megemlítenem az Intézetben műlíödő országos 
kulturális egyesületek és egyéb civil szervezetek ügyét is, 
amelyek közül sokan intézeti alapterületen, telefonvo
nalon, az itteni infrastruktúrát használva dolgoznak, és 
tulajdonképpen éppen ezért, és éppen emiatt működőké
pesek. Valamikor, az 1994-'95-ben lefolytatott felülvizs
gálata során arra kötelezett bennünket a Minisztérium, 
hogy tőlük helyiségbért és egyéb térítést szedjünk. Jobbá
ra szabotáltuk ezt a parancsot abból a megfontolásból, 
hogy e szervezetek a magyar l<özművelődés fontos, nélkülöz-
hetetlen intézményei, és legalább az ekliént való támogatottság 
kijár nekik. Magam úgy gondolom, hogy - számukra fo
galmazott kiemelten közhasznú minősítés vagy későbbi 
megállapodás alapján meghatározott bármi más megvaló
sulása esetén - automatikusan kaphassanak működési te
rületet, postacímet, telefon- és Internet-vonalat, gond
noksági kiszolgálást stb. az Intézettől, amely támogatás 
éppen szükségességüket bizonyítja, ám a rájuk fordított 
költségeket térítse meg a koraiányzat. A későbbiekben 
még visszatérek a szakma társadalmiasításának kérdésére; 
jelen esetben csak az első években szorgalmazandó-meg-
valósítandó magatartásomat érzékeltetem. 

Az Intézet vezetését két szakmai igazgatóhelyettessel 
képzelem el, akiknek kiválasztása, megbízása és irányítása 
bizonyára igazgatói feladatkör, pályázatom kedvező elbí
rálása esetén tehát az enyém. Nincsenek jelöltjeim e 
posztokra, ám azt rögzítem, hogy új szakember(ek) alkal
mazását tervezem. Az egyik feladata a kutatás-fejlesztés, a 
másiké a megmaradt művészeti területek gondozása len
ne. Csapatépítő habitusom miatt valószínűnek tartom, 
hogy nagy önállósággal és felelősséggel, de általam is át
látva intéznék dolgukat - de bizonyos vagyok abban, 
hogy erre alkalmas személyiségek esetén a közös vezetést 
valósíthatnánk meg, amelyben (szakterületüket érintően) 
nekik, az azon túli kérdésekben nekem lenne döntő sza
vam. Feltételezhető, hogy a gazdasági ügyekért felelős 

kollega is alkotó módon társul mindehhez, amellyel be-
avatottsága megteremtődik, s a döntésekben való része 
kellő mértékű. 

A z intézeti osztályvezetői gyűlést a praktikus megbeszé
lésekre, a bevezetendő intézeti szakmai összejöveteleim 
(amelyeken az osztályvezetőkön és a kötelező meghívot
takon túl a főmunkatársak mellett bárki részt vehet) a 
szakmai részletkérdések megbeszélésére szánom. Meggyő
ződésem, hogy nem kell túlfecsegni a feladatokat, ha 
praktikus kérdésekről van szó, de meggyőződésem az is, 
hogy nem lehet eleget beszélni akkor, ha a szakma álta
lános ügyeit boncolgatjuk. Ezek szétválasztása (s persze 
megvalósítása) fontos részletkérdés. 

Az épület lehetőségei 
Az épület földszintjének Corvin téri, a Fő utcával 

érintkező szakaszán (a mai, lepusztult Stúdióból és né
hány irodából, a könyvtár egy részéből) hajdanán liávéhá-
zat, alája a pincébe borozót, a bejárattal megfelezett hom
lokzat népi együttes által használt túloldali földszintjére 
kisvendéglőt terveztünk 1993-94-ben azért, hogy az épü
letbe életet, a benne működő civil szervezeteknek talál
kozóhelyet, a kávéházban megbeszéléseket, felolvasó- és 
sanzonesteket stb. szervezzünk. Az átépítés beruházási 
programjavaslatai (emlékezetem szerint a Makovecz-ta-
nítvány Túri Attila építész önkéntes munkájából) elké
szültek; ezt vélte „privatizációnak" parlamenti sajtótájé
koztatóján annak idején Eörsi Mátyás képviselő úr. A 
megvalósításra befektetőt is találtunk; szándéka akkor 
akadt el, amikor nem kapott az akkori minisztériumtól 10 
éves területhasználati garanciát. Az udvart üvegtetővel kí
vántuk befedni, hogy fűthető, és például kiállításokra, 
játszóházra, bálokra alkalmas legyen, a tetőtérben szállás-
helyeket gondoltunk. Ha az Intézet változatlanul a Corvin 
téri épület használója marad, e szándéliolíat szívesen föleleve
níteném és átgondoltatnám; először talán egy építésszel, 
aztán egy beruházót keresve, végezetül a Minisztériummal 
megbeszélve — föltételezve, hogy erre bátorítást és bizta
tást kapok. 

Egy esetleges változás előkészítése; helyi kulturális 
stratégiák készítésére való felkészülés, egyes intézeti 
funkciók társadalmiasítása 

Feltételezett működésem második szakaszában, 2002. 
végén, 2003. elején (immár egy új országos költségvetés 
lehetőségeivel élve) az alábbi intézkedéseket képzelem el: 

- valamennyi intézeti szakmódszertanos funkció tár
sadalmiasítása úgy, hogy az azzal foglalkozó munkatársak 
az adott, esetleg az általuk megteremtett civil keretben 
folytatják tevékenységüket, de fizetésüket (legalább 2 
évig, a szervezet önállóságának megteremtéséig) válto
zatlanul megkapják;. 

- amely szervezetekkel az Intézet (utódszervezete?) 
közhasznúsági szerződést köt bizonyos feladatok garantált 
elvégzésére, amelynek fejében az előbb emlegetett fizetést 
és további, a feladatok ellátásához szükséges összeget kapnak; 
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- az Intézetben visszamaradó oktatásszervező, szakma-
:ejlesztő, kutatási részleg regionális rendszert kiépítve és 
működtetve a helyi (települési) kulturális stratégiák, helyi 
(települési, lástérségi) társadalmi revitalizációs és humán fej' 
lesztési szándéltok megvalósítására, egyidejűleg a l<özművelő-
íés, a Itözösségi művelődés, a liözösségfejlesztés országos 
stratégiai tervező-fejlesztő intézményévé válna (esetleg kht 
formájában?), vagy tárcaltözi fenntartásúvá válva. 

Ez a folyamat 2006-ra, megbízatásom lejártakor már 
kialakulhat, és begyakorlott állapotba kerül(het). 

Már szakmai életpályám részletezését követően fel 
kellett volna vessem: vajon miért nem pályáztam meg eddig 
soha ezt a beosztást, s ha eddig nem tettem, most miért 
jelentkezem? A rendszerváltozás előtt eszembe sem jutott, 
hiszen ez a munkakör éppen a szakmai feladatoktól vont 
volna el. Nem voltam párttag, s különben sem bíztatott 
erre senki. Vitányi Iván ügyesen és bölcsen vezette a hol 
így, hogy úgy elnevezett székéből az Intézetet; s neki bi
zonyára eszében sem volt engem immár bánni másra al
kalmazni; hiszen renitens és engedetlen kollegának bizo
nyultam. A rendszerváltozás hónapjaiban, különösen '90 
augusztusától bizony megfordult a fejemben ez. No nem 
az akkori (a maihoz egyébként hasonló) Intézet vezetését 
akartam és akartuk megszerezni, hanem annak szétdara-
bolásával egy új, kulturális stratégiával, helyi társadalmi-
kulturális revitalizációval foglalkozó tárcaközi, a maliovecziá-
nus építészeltet, város-és településtervezőliet is, de különösen 
közösségfejlesztőket foglalkoztató, regionális hálózatot láépítő, 
állami támogatással műlíödő, de jelentős bevételekliel is gaz
dálkodó non-profit szervezetet képzeltünk el. Ebből nem 
lett semmi, helyesebben csak egy torzó: a Közösségszolgá
lat Alapítvány. Ebbéli sikertelenségemben hogyan is pá
lyáztam volna a jobbára változatlan struktúrájú Intézet 
élére? 

Ám hogy most mégis megteszem, annak semmi más oka 
nincs, mint hogy újból reményt látok egy kulturális stra
tégiákkal foglalkozó, a közösségi művelődést helyben tu
datosan előre-tervező gyakorlat kialakulására, a művelő
dési otthonok társadalmiasítottság útján való megmenté
sére, a népművelési munkának az emberek igényeihez 
való igazítására, vagyis a megbízatásom második fázisában 
tervezettek megvalósíthatóságára. Meggyőződésem, hogy ha 
a fenntartóval együttműködve sikerül békés és alkotó 
viszonyokat teremteni az intézményen belül; ha sikerül 
fejlesztési, kutatási feladatok megoldásával, az oktatás 
befolyásolásával, a nemzetközi kapcsolatok tudatos építé
sével ismét fontos szervezetté tenni a Magyar Művelődési 
Intézetet, akkor előkészített állapotban kezdhetjük el az 
országos és helyi kulturális, közösségi, humán stratégiákkal 
foglalkozó, valóban szükséges állami intézmény felépítését. 

Jelenleg erre látok reményt és esélyt. 

Publikációs jegyzék 

Válogatott bibliográfiámat a megjeknés időrendjében állítottam 
össze. Azokat a kiadványokat, amelyeket szerkesztőként jegyez
tem, a megjelenés évének elejére csoportosítottam, s ha több volt 
belőlük, akkor azokat címük ábécé-rendjére figyelemmel sorol
tam. 

Vasszécsaiyi beszélgetések. (Esettanulnxány) Népművelési Értesítő, 
1967/3. 230-246. old. 

józsefvárosi Pódium. Népművelés, 1974/3. 37. old. 
Szegény igazgatók! Népművelés, 1975/3. 11-12. old. 
Közelharc, sok tételben. Élet és Irodalom, 1975. április 19.9-10. old. 
Kis csatáink. Élet és Irodalom, 1975/28. 16. old. 
Művelődési ottlxonok Budápestm - ma és holnap. Kultúra és Közös

ség, 1975/4. 40-57. old. 
A jövő művelődési otthonainak funkcióiról. Budapesti Népművelő, 

1976/1-2. 9-14. old. 
Közönséget? Közösséget! Színháztechnikai Fórum, 1976/4. 5-6. old. 
.. .maradj a kaptafánál! Népművelés, 1976/11. 18-19. old. 
Tamdmányok a megyei művelődési közpoiitokról. (szerk.), Bp., 1977, 

Népműv. Int., 127 old. 
Asztalok és érdekek. Új Tükör, 1977. január 9. 45. old. 
Könyörgés közösségért. Élet és Irodalom, 1977. február 5. 16. old. 
Az aktív közösségi művelődés terei. Kultúra és Közösség, 1977/1. 55-

58. old. 
Közönségből-közösséget. Új Tükör, 1977/4. 36-37. old. 
Előadás a 3. Színháztechnikai Napok (Gyula, 1977. május 26-28.) 

során. Színháztechnikai Fórum, 1977/3. 7-8. old. 
Szegény építészek! Népművelés, 1977/6. 16-17. old. 
Művelődésiottlxont, demilyet? Minta (Salgótarján), 1977/7.13-15. old. 
Intézményszervezeú tervek városban és falun, (szerk.), Bp., 1978, 

Népműv. Int., 60 old. 
Nyitott ház kísérletek 1976-1978. (szerk.), Bp., 1978. Népműv. Int., 

51 old. 
Nyitott ház Királyerdőn. (Egy kísérlet részletei, 1.) Népművelés, 

' 1978/10. 9-10. old. 
Nyitott ház Királyerdőn. (Egy lősérlei részletei, 3. Emberközelben) 

Népművelés, 1978/11. 16-17. old. 
Az épület, (szerk.), Bp., 1979, Népművelési Propagandairoda, (A 

közösségi művelődés terei) 
Nyitott ház Királyerdőn. (Egy kísérlet részletei 8. A továbbfejlesztés 

terve) Népművelés, 1979/4. 16-17. old. 
Tető az együttlét felett. Magyar Ifjúság, 1979/8. 27. old. 
Saját művelődési otthonunk. Budapest, 1979/5. 28-29. old. 
Hogy a közösség otthona legyen. Társadalmi ellenőrzés, társadalmi 

részvétei. Népművelés, 1979/7. 5-6. old. 
Hogy a közösség otthona legyen. Választási, szervezeti változatok. 

Népművelés, .1979/8. 11-12. old. 
Hogy a közösség otthona legyen. Példatár a feladatokról. Népműve

lés, 1979/9.10-12. old. 
Fogalmak a szervezeti és működési szabályzatban. Népművelés, 

1979/10. 22-23. old. 
A Magyar Népművelőli Egyesülete alapításának dokumentumai. 

(szerk), Bp., 1980, Népművelési Propagandairoda, 67 old. 
Aművelődési otthonok szervezeti kérdései, (szerk.), Bp., 1980, Nép

műv. Int., 68 old. 
Hálózat, ellátás, szolgíltatás. (szerk.), Bp., 1981, Népműv. Int., 202 old. 
Művelődési otthoni tevékenység - művelődési otthoni hálózat, (szerk.), 

Bp., 1981, Népműv. Int., 155 old. 
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"Nyitott ház" kísérlet: újabb munkatervek, 1981. (szerk.), Bp., 1981, 
Népműv. Int., 57 old. 

Tanulmányok a városi alapellátás problémájáról 1.41. (szerk.), Bp., 
1981, Népműv. Int., 128 és 120 old. 

Kultúrbazár vagy közösségi tér? Magyar Nemzet, 1981. január 11. 
Mindannyiunk művelődési otthom. Magyar Nemzet, 1981. május 24. 
A sematizált közösségi tér. Magyar Nemzet, 1981. július 5. 
Kié a művelődési otthon? Új Tükör, 1981/32. 46. old. 
Hiányaink. Városépítés, 1981/6. 7-8. old. 
Alapkövetelmények a művelődési otthonok tevélienységével és üzentei' 

tetésévelkapcsolatban, vitaanyag, (szerk.), Bp., 1982, Népműv. 
Int., 32 old. 

A kulturális ágazat és a művelődési otthonok fejlesztésének prognózisa. 
(szerk.), Bp., 1982, Népműv. Int. 144 old. 

Vitázva. Válogatás az utóbbi évek sajtóvitáiból, (vál. és szerk.), Bp., 
1982, Népművelési Propagandairoda, 146 old. (Tallózó) 

A "nyitott ház" és vidéke ! .-4., Népművelés, 1982/2. 13. old., 
1982/3. 10. old, 1982/4. 18-19. old., 1982/5. 18-19. old. 

Elaggott, intézmény avagy virágzás a periférián? (Néhány gondolat a 
közösségi művelődésről) Alföld, 1983/5. 46-56. old. 

A közösségi művelődés fejlesztési alternatívái. Diskurzus (Pécs), 1984, 
október 4-11. old. 

Szantárkóró és tulipán. (Búcsúcsokor az eszmecsere végén) Alföld, 
1984/4. 60-65. old. 

Tanácskozás a művelődési otthonokról - előzetes hozzászólások I.-íí. 
(szerk.), Bp., 1985, Népműv. Int., 156 és 160 old. 

Válogatás az Alföld közösségi művelődési vitájából, (vál. és szerk.), 
Bp., 1985, Múzsák, 131 old. (Tallózó) 

Faluháza Zalában. Új Tükör, 1985/25. 12-13. old. 
Be(le)menjünk'e a nyitott házba? Kereliosztal-beszélgetés a művelődési 

ház, a közművelődés és a népművelő személyiségének reformjáról. 
Mozgó Világ, 1985/7. 22-30. old. 

Milyen csapat? Elet és Irodalom, 1985. július 5., 5. old. 
Köz - művelődés. Helyzetkép és megiíjidási lehetőséga közösségi mű

velődésben. Ifjúsági Szemle, 1985/6.3-13. old. és 1986/2.3-13. old. 
Remévy, szélárnyékban. TIT Műhely Füzetek. 1986/1. 97-122. old. 
Arentény kevés. Új Fonás, 1986/1. 39-41. old. 
Mit tehetünk? - a művelődési otthonok megújításának lehetőségei. Hol-

Mi? (Tatabánya), 1986/2. 4-20. old. 
Az önszerveződés feltéteki és lehetőségei a falvakban. Városépítés 

1986/4. 18. old. 
Művelődési otthonon innen és túl. Bp., 1987, Művelődéskutató 

Intézet, 105 old. 
Az öitszerveződés feltételei és íe/ietőségei. A falu, 18. old. 
Amitvelc^iotthoriokróío^iílátóan. Népművelés, 1988/2.14-16. old. 
Csoríka önállóság. Népművelés, 1988/10. 38. old. 
Stagnálva és funkciótlanul. 360 fok - Közművelődés Csongrád me

gyében 1989/1. 13-24. old. 
Abnormális épeszűség. Népművelés, 1989/2. 26. old. 
Magánvilág. Népművelés, 1989/5. 9. old. 
Néjművelő-bíztatá. Magyar Nemzet, 1989. június 27. 
Belénk ragadt szóvirágok. Népművelés, 1989/8. 12. old. 
Javaslata városi közművelődés átalalátására. Kultúra és Közösség, 
• 1989/5. 73-82. old. 
Kincs, ami nincs. Alföld, 1989/9. 89-90. old. 
Znorovszky Attila. Népművelés, 1989/10. 32. old. 
Rajtunk múlik! Magyar Nemzet, 1989. december 16. 
Gyökérteres szennyvíztisztítás. Parola, 1990/1. 14. old. 
"Jézussal egy fedél alatt". Parola, 1990/2. 5. old. 
Szükség szerint. 360 fok - Közművelődés Csongrád megyében, 

1990/2. 43-57. old. 

Új Szabadművelődési Konferencia. Kultúra és Közösség, 1990/3. 
104-107. old. 

Szabad művelődést! Magyar Közigazgatás, 1990/6. 738-742. old. 
Szabad művelődést. Első kézből, 1990/8. melléklet 2-3. old. 
A? emberek részvételi lehetőségei. = Válság és kiút (Falukonferencta) 

Pécs, 1991, M T A RKK, 259-261. old. 
Helybéli bizalmat! Parola, 1991/1. 1-2. old. 
FalukoDiferencia. Parola, 1991/2. 9. old. 
Énekeljünk! Parola, 1991/3. 3. old. 
Új éveket, köszöntő újévköszöntő. Parola, 1991/4. 3. old. 
Önmagát emésztő. Parola, 1991/4. 3. old. 
Tűnődés a szabadművelődés állapotáról. Kultúra és Közösség, 

1991/4. 29-34. old. 
Önkormányzó társadalom. Röpirat, Bp., 1992, Közösségfejlesztők 

Egyesülete, 67 old. (Parola Füzetek) 
Nyolcvan fak. Parola, 1992/1. 1-2. old. 
Gyermekönkornvínyzatok. Parola, 1992/1. 14- old. 
Határok nélkül. Parola, 1992/2.11. old. 
Gyermeköidiormányzatokról. Parola, 1992/3. 20. old. 
Béké tíj esztendőt! Parola, 1992/4. 1-2. old. 
Akisiskolákról. Parola, 1992/4-18. old. 
Hajós'jelenség. Parola, 1993/3. 1-3. old. 
30 éve kezdtük. Parola, 1993/4. 20. old. 
Napló lépésről lépésre: kisiskolák. Parola, 1993/1., 2., 3., A., 6. ill. 

1994/1., 3. 
Önkormányzó gyerekek. Parola, 1994/3. 17-19. old. 
Szükség szerint. = A Magyar Művelődési Intézet Évkönyve. 1993-

1994, (szerk.: HALÁSZ Péter) Bp., 1994., Magyar Művelődé
si Intézet, 5-16. old. 

Közösségfejlesztésimagatartásfmmákl.-IV. Parola, 1994/6. 1995/1., 
2., 5. 

Az önkormányzatiság védelmében. Országépítő, 1997/3-4, 50-52, 
old. 

Fordítási hiba. Parola, 1998/4. 4-5. old. Némileg rövidítve közzé
tette a Magyar Nemzet is Lelki platótragasztók címen 1998. 
november 26-án. 

Közjogi kiskáté. Bp., 1998, Közösségszolgálat Alapítvány, 111 old. 
A szatmári fejksztőmunl<a. L-IV., Oiszágépítő, 1998/1., 2., 3. és 

1999/1. ' 
Szubjektív összefoglaló az utóbbi évtizedek magyarországi közösség- és 

tekpülésfejlesztéséről. (= Új Atlantisz felé, a 7. Velencei Nem
zetközi Építészeti Biennále katalógusa. Bp. 2000, 121 - 132. 
old., angolul is.) 

Határok nélkül (általában és konkrétan a Iwtármenti együttműkö
désről). Zempléni Múzsa, 2001. február 8-31. old. 

Méltóságkereső. Bp., 2001, epl kiadó, 416 old. 
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H I D Y PÉTER 

A KULTÚRA MÉLTÓSÁGA -
A HAGYOMÁNYOS KULTÚRAKÖZVETÍTŐ 

INTÉZMÉNYRENDSZER PR-JE? 

Elkeseredetten harcolunk azért, hogy a kultúra na
gyobb támogatást kapjon az állami költségvetésből, s 
rendre alulmaradunk. Azt mondjuk, hogy a művelődési 
ház, könyvtár, múzeum, levéltár, a színház, a mozi és a 
többiek a kulturális alapellátáshoz tartoznak, mint az or
vosi rendelő vagy az iskola vagy a szociális otthon. Pana
szoljuk, hogy nem kerülnek be abba a felsorolásba, ami az 
önkormányzatok alapfeladatairól szól, s még kevesebb 
pénzt szánnak rá, mint a többiekre. Mondjuk, hogy a kul
túra nélkülözhetetlen, a döntéshozók bólintanak, és ad
nak pénzt zászlószen telesre, ünnepi körmenetre, tűzijáték
ra, siker-költségvetést bemutató kiadványokra - mert a 
kultúra valóban fontos, s a hatalom jól is akarja használ
ni. S ha azt mondjuk, hogy rogyadozik a múzeum, hogy 
nem jut könyvre pénz a könyvtárban, hogy barátságtanul 
rideg, kopott a művelődési ház, akkor az önkormányzatra 
mutatnak, az önkormányzat a kormányra, s mindketten 
felsorolják, hogy mi minden fontos dologra költötték a 
pénzt. Aztán bezárják a múzeumot, eladják a művelődési 
házat. 

Követeljük, hogy a törvény ereje védje meg a közmű
velődés intézményeit az elidegenítés ellen, a privatizáció
tól, a vállalkozásba adástól, a közhasznú társaságként vagy 
egyesületként való működtetéstől. Hangoztatjuk, hogy 
közfeladatot látnak el, követeljük: álljanak a köz rendel
kezésére mindig és mindenhol, és közpénzből finanszíroz
zák működésüket. Azt mondjuk, hogy a kultúra intézmé
nyei nem piacképesek. Ha a tőke beteszi szőrös lábát a 
kultúra szent csarnokába - mondjuk - , akkor vége a vi
lágnak, lásd kereskedelmi televíziókat, pornó kiadványo
kat, pop és rock zenét, meg a többieket. 

Ezek mind nagy igazságok. A polgári társadalom ki
alakulásával létrejöttek az önálló szervezetként működő 
kulturális intézmények, s - a mi tájainkon - felvilágosult 
uralkodók ezeket maguk hozták létre, vagy támogatták, 
hogy a polgárosodó nemesség könyvtárat, akadémiát, 
színházat hozzon létre. Hozzátartozik az elmúlt kétszáz év 
társadalomképéhez, hogy a közösség kultúraközvetítő in
tézményeket működtet és használ. A működtető és a 
használó nem esik egybe, mert az állam működteti és a 
polgárok egy része használja - de ebbe most nem érdemes 
belemenni. Az is egy nagy igazság tehát, hogy a polgár 
egyre kevésbé kér a gondoskodó államból, egyre kevésbé 
szereti, ha a központ ellátja kulturális javakkal. Részint 
önállóságát sérti, részint él a gyanúval, hogy aki ellát, az 
dönt is abban, hogy mivel lát el. Tehát nemcsak az van, 
hogy könyvtárat, múzeumot, művelődési otthont ad, ha
nem az is, hogy meghatározza, hogy ezek mire jók, mit 
tartalmazhatnak, mit tehetnek. A meghatározások részint 
szakmai természetűek, részint politikaiak. S nem lehet 

tagadni, hogy aki fizet, az petyegtet. 
Megindultak tehát az intézményi önállósodási törek

vések, színesebb, bonyolultabb lett a kultúraközvetítés 
világa, s persze hallatlanul kibővült az elektronika meg
születésével. A rádió, televízió, számítógép, mobiltelefon, 
internet korában egészen más értelme van a kultúraköz
vetítésnek, vagy ha tetszik a lakosság kulturális alapellá
tottságának. Ha tehát hirdetjük a kulturális esélyegyenlő
ség - szelídebben: esélyegyenlőtlenség mérséklése - köve
telményét, s ennek jegyében működő, anyagiakicai és 
szakemberekkel megfelelően ellátott intézményeket kö
vetelünk, akkor feltétlenül szerepeltessük a listán az elek
tronikus információhordozókat is. Persze, ha nem szere
peltetjük, akkor is ezek határozzák meg az információhoz 
jutás eszközeinek zömét. 

Tudjuk azt, hogy a kulturális kiadások zömét (három
negyedét) a lakosság vásárlásai jelentik, s csak ötöde az 
állami (önkormányzati) támogatás. Nem biztos, hogy 
ezért a 20%-ért cserében el kell viselni a teljes beleszólási 
jogot. A pillanatnyi hatalom egyébként is hajlamos a 
centralizációra, racionálisnak látszó érvek alapján: a kul
túra fontos dolog, sokba kerül, nem lehet a pénzt szétap
rózni, a központ szakértelme kell a megfelelő allokáció
hoz. S ezzel együtt az értékválasztás nehéz feladatát is ma
gára vállalja a központ, megmondja, hogy mi a támoga
tandó érték, s mi nem. 

Lehet azt is tudni, hogy nem működik ez a központosí
tó modell. A művészi élmény, az ismeret befogadása, újra 
alkotása magánügy, s a dolgok mindig másként alakul
nak, mint ahogy azt a gondoskodó állam szeretné - ez a 
dolgok természetes rendje a kultúrában is. 

Igaz, hogy a hagyományos kultúraközvetítő intéz
ményrendszeren a lassú erózió jelei érzékelhetők. Tény, 
hogy egyre kevesebb pénz jut fenntartásukra, működteté
sükre, mind a központ, mind a használók zsebéből. Tény 
az is, hogy az emberek szabad rendelkezésű idejük nagy 
részét a tévé (számítógép) képernyője előtt töltik (már 
persze, akinek van ilyen!). De az is tény, hogy a hagyo
mányos intézményeket is használják az emberek, olvasók, 
amatőr csoportok, szakkörök, kiállítás látogatók, nézők 
formájában jelen vannak ezekben az intézményekben. 

Nem úgy kell a pénzügyekben döntéshozóknál érvel
ni, hogy a kultúra fontos és szent dolog. Ez természetesen 
igaz, de nem ez az egyetlen igazság. Ahogy nem a tőkének 
való alávetettség szerint tagolódik a társadalom, úgy a 
piac sem mindenható. Tehát sem azt nem lehet monda
ni, hogy az állam fedezze az összes kulturális kiadást, se 
azt, hogy a piac majd eldönti, mire van szükség. Igaz az, 
hogy a kulturális kínálat megszervezésében szerepe van a 
közösségnek, mert nem lehet a dolgot a piacra bízni, s 
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igaz az, hogy a piac megkerülhetetlen, mert a kulturális 
javak áru és szolgáltatás tonnájában léteznek. Igaz az, 
hogy ez a közösség önbecsüléséhez hozzátartozik, hogy 
kulturális intézményeket tart fenn, de az is igaz, hogy rá 
kell bízni az emberekre a döntés és a választás jogát. Igaz 
az, hogy az értelmiségi elit ítélete alapján értéknek minő' 
sített javakat őrizni kell, de az is igaz, hogy csak a hasz
nálhatóságuk mértékéig. 

A harcban, amit a kultúraközvetítő intézmények 
fennmaradásukért folytatnak, tudomásul kell venni, hogy 
nem egyetlen igazság van. Nem elég törvényt hozni arra, 
hogy a kultúra fontos (hogyan lehet a törvényben kodifi
kálni a kultúra fogalmát?), nem elég követelni a jelenleg 
létező kulturális intézményrendszer fenntartását, működ
tetését, nem elég költségvetési pénzeket igényelni az al
kalmazottak bérére, nem elég a köz szolgálatának szentsé
gét harsogni. A használó, az igénybevevő döntései is fon
tosak, sőt a nem használóéi is. Nemcsak azért, mert a 
költségvetési pénz tőle származik, az igénybevevő egy
harmad költségeit a teljes népesség állja. Hanem azért, 
mert ő a fontos. A kultúra minden: a nyelv, a viselkedés, 
a munka, az öröm - a teljes élet. S ezzel kapcsolatban 
mindenkinek megvan a saját kulturális politikája, mi az, 
amit elolvas, megnéz, meghallgat, megvesz, amit ajánl 
barátainak, amit fontosnak tart gyerekei számára. Saját 
hozzájutási taktikái, stratégiái vannak, amelyek között 
szerepel az állami finanszírozás követelése, az érték alapú 
támogatás, de nem fő hangsúllyal. 

Azt kell tehát mondani, amit a használó úgy is tud: 
ezek jó dolgok, kellemesek - ezért fontosak. Jó dolog be
ülni a könyvtárba, akár csak valaminek utánanézni, mert 
fontossá vált, akár egy jó könyvet keresni, egyáltalán élni 
azzal, hogy hozzáértők segítenek eligazodni. Más élmény a 
múzeumban látni a múlt emlékeit, a természet csodáit, 
mint a tévében. Egészen más egy kép a kiállító terem fa
lán, mint a képernyőn. Utánozhatatlan élmény a mások
kal való találkozás a művelődési házban, akár 'csak úgy', 
akár közös éneklésben. Ezek a mai bonyolult, sokszínű, 
technikával teli világunknak is nélkülözhetetlen velejá
rói, mert az otthonról való kimozdulást, a más emberek
kel való találkozást, az értékhierarchia megértését teszik 
lehetővé. Amikor azt mondjuk, hogy a kultúra fontos, 
akkor azt is kell mondani, hogy könyvtárba járni jó és 
hasznos. Amikor azt mondjuk, hogy az emberek alkotmá
nyos joga a kultúrához való hozzáférés, akkor mondjuk azt 
is, hogy hozzáértők segítenek a társaságodra találásban. 
Amikor siránkozunk a kulturális tömegtermelésen, akkor 
mondjuk azt is, hogy léteznek időtálló és feledhetetlen 
művek. 

A kultúra PR-je - a kultúra az elit művészet és tudo
mány értelmében - most nagyon rossz. Valami unalma
sat, kötelező olvasmányt, érthetetlenséget, 'fennen elzárt
ságot' sugall, s vele szemben ott van a szörfözés, az inter
net, a mobil izgalmas, valóságos világa, a mindenható 
képernyő, amelyik a teljességet adja. Ezzel együtt az em
berek egy része mégis használója a hagyományos kultúra

közvetítő intézményrendszernek, s ez a rendszer részben 
jól is működik, létező sokaság a színházi néző, könyvtári 
olvasó, múzeumlátogató, amatőr csoporttag. Talán keve
sebb, mint szeretnénk, talán nem jut el mindenkihez, ta
lán lehetne szélesebb az igénybevevők köre, vagy jobb a 
közvélekedés egésze az intézményekről. K i kellene találni 
azt a PR tevékenységet, amelyik sugallja, hogy ez is része 
életünknek, hogy ez jó és hasznos dolog, hogy együtt léte
zik az elektronikával, hogy változik és alkalmazkodik a 
korhoz, hogy fontos az állami támogatás, és nagyon fon
tos a látogató. Hogy fontos a szakképzett munkaerő és na
gyon fontos, hogy mindenki részt vehessen a tevékenysé
gében. Hogy a látogató számára teljesen közömbös, hogy 
az állam, az önkormányzat, nonprofit szervezet, netán 
vállalkozás tartja fenn: számára a szolgáltatás minősége a 
döntő. 

Arról nem is beszélve, hogy a nonprofit public relati-
on tevékenységet könyvtárban találták fel - jól tudom? 

Új beszédeket kell tanulni a kultúráról szólva is. Nem
csak azt, hogy szent, fenséges, „fennen elzárt", hanem azt 
is, hogy kellemes, sokféle, élményadó. A sokszínűség azt 
is jelenti, hogy a dologról magáról kell beszélni, a könyv
ről, a könyvtárról, a könyvesboltról, a művelődési ott
honról, a klubról, a múzeumról, elmondani, hogy milye
nek, mire valók, miért szeretetre méltók, mit nyer a hasz
náló velük. A beszédnek nemcsak arról - arról is - kell 
szólni, hogy tudásalapú társadalom felé haladunk, hogy 
egyre nagyobb a szabad rendelkezésű idő az emberiség 
számára, s ezt saját gyönyörűségére, emberi módon érde
mes felhasználni, hanem azt is el kell beszélni, hogy 
mennyi minden áll rendelkezésre. 

A tér kitüntetett pontjai a társadalmi nyilvánosság te
rei, s ezeket az ember mindig megszervezi magának: neve
zi agórának, fórumnak, templomnak, piactérnek, kocs
mának. A modernitásban létrejött kultúraközvetítő in
tézmények is ezt a funkciót töltik be. De épp ezért, ami
kor az állam számára, s az állam által a használó számára is 
kötelezővé akarjuk tenni, gondoljunk arra, hogy a hasz
náló maga akarja alakítani. A kultúra méltósága nem azt 
jelenti, hogy törvény, kormányhatározat intézkedik róla 
(a méltóság persze megköveteli, hogy intézkedjen róla), 
hanem azt, hogy az ember magáénak érzi. Kell egy csa
pat, amelyik ezt a sokszínű együttest beilleszti a 21. század 
világába, a modern szervezetek közé. S ha valaha az is 
magától értetődő volt, hogy állami rendeleteket követel
tünk az intézmények számára, ma annak kell világosnak 
lenni, hogy a piacon kell megélniük. Versenyben a többi 
szervezettel, a tér és az idő más kitüntetettjeivel a hasz
náló kegyeiért. S a használónak tudni kell, hogy nem 
méltatlanra pazarolja idejét és pénzét. 

Természetesen vannak intézmények, amelyeknek ki
váló a PR tevékenységük: a Fővárosi Állat és Növény
kerttől a nagykanizsai Hevesi Művelődési Központig, a 
Szabó Ervin Könyvtártól a gyöngyösi Mátra Múzeumig -
találomra válogatva, sok ilyen van. Ezeknek jó hírük van, 
az a közvélekedés, vagy az az általános imázs, hogy ide jó 
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iljönni. Ha azt mondjuk, hogy vezetőik tehetségesek, ak-
•cor azt is állíthatjuk, hogy kiváló PR szakemberek (vagy 
ilyen munkatársaik vannak), anélkül, hogy nevén nevez
nénk ezt a tevékenységet. Meg kellene vizsgálni, hogy mi 
is az általánosítható a munkájukban, mert egy könyvtárat 
könnyebb jó hírbe hozni, mint a könyvtárba járást általá
ban. Az egyik titok feltétlenül az, hogy az adott szervezet 
jól működik. A másik viszont az, hogy ezt hírül is tudja 
adni, el tudja fogadtatni használóival is, és a szélesebb 
vélekedői vagy vélemény irányító körrel. 5 mint minden 
emberi cselekvésnél, itt is fel lehet tenni a kérdést, hogy 
ez mennyiben művészet, mennyiben tanulható mesterség. 
A tanulható részt érdemes leválasztani, s most már külön 

mesterségként megtanítani. 
Az elmondottak lényege valami olyasmi, hogy a kul

túra méltóságát jó PR munkával lehet helyreállítani. 
Gyakorlatban ez azt jelenti, hogy nemcsak egy-egy ren
dezvényt, intézményt kell eladni, hanem a kultúra szóval 
koldulókat felváltani barátságos kapcsolatteremtőkkel, 
kultúraközvetítőkkel, akik arról beszélnek, hogy miért jó 
az, amit csinálnak. Jó és fontos használónak és fenntartó
nak, az államnak és az állampolgárnak egyaránt. A méltó
ság pedig jelenthet mosolyt is, kellemességet is - meg 
persze fenségességet is. A derű és az érték, a könnyedség 
és a fontosság, a sokszínűség és a minőség nem zárják ki 
egymást. 
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PORDÁNY S A R O L T A 

FELNŐTTOKTATÁS AZ AMERIKAI KÖZMŰVELŐDÉSI 
INTÉZMÉNYEKBEN - EGY MEGYE PÉLDÁJÁN 

' Amerikai útijegyzetek I. 

Bevezető 
Virginia állam Fairfax megyéjének egyik városában ta

láltam házigazdáim asztalán a megye közművelődési új
ságját, amely programokat kínált 2001. májustól augusz
tus végéig. Nagy érdeklődéssel kezdtem el olvasni, ugyan
is a turisták azon népes csoportjába tartozom, akik nem 
tudják „otthon hagyni" munkahelyi ügyeiket, s a felkere
sett országokban is lépten-nyomon szakmai kérdéseket 
„oldanak meg", úton-útfélen döntéseket hoznak. Vala- . 
hogy így voltam én is, amikor elolvastam ezt a tanulási 
tájékoztatót. Elhatároztam, hogy ennek a kiadványnak a 
segítségével mutatom be az amerikai közművelődési in
tézményhálózat egyik szolgáltatástípusát, a felnőtt- és kö
zösségi oktatást (Aduit and Community Education, A C E ) . 
A bemutatáshoz a tartalomelemzés és tartalomleírás mód
szerét választottam, arra gondolva, hogy így tudom legin
kább segíteni azoknak a szakembereknek a munkáját, 
akik hasonló hazai kiadványokon dolgoznak. A hiányzó 
adatokat az Internet segítségével könnyen pótolni tud
tam, írásom azoknak is hasznos lehet, akik felnőttoktatási 
rendszerek kiépítésén, integrált megyei szolgáltatások ki
alakításán dolgoznak. 

L Hálózati együttműködés - a felnőttek tanulá
sát támogató szolgáltatások 

A felnőttoktatást végző intézmények, szolgáltatók há
lózati együttműködésére épül ennek a megyének (Fairfax 
County) felnőttoktatási tanfolyami kínálata. A kiadvány
ban 58 képző intézmény, illetve további 14 idősközpont 
(Senior Center) és 6 regionális könyvtár szerepel. Az aláb
bi intézménytípusok vesznek részt az együttműködésben: 
középiskolák, közösségi központok, szomszédsági közpon
tok, egyházi oktatási központok, munkaügyi tanácsadók 
és egyéb állami oktatási intézmények. 

Hogyan tájékozódhat a tanfolyami kínálatról a la
kosság? 

A koordinációt végző tanulási központ (Fairfax Co-
unty Public Schools, a továbbiakban FCPS) négy hónap 
teljes megyei kínálatát tartalmazó, 64 oldalas, magazin 
méretű kiadványt készített a megye iskolarendszeren kí
vüli tanfolyami kínálatáról. A tájékoztatót ingyenesen, 
postán kapja meg valamennyi háztartás. Március közepén 
már a postaládában volt a 2001. májustól augusztusig szó
ló tanfolyami kínálat. Természetesen szóróanyag formá
jában is terjesztik valamennyi érintett felnőttoktatási in
tézményben, oktatási tanácsadó-központban. Ennek a 
tavaszi-nyári tanfolyami katalógusnak színes borítólapján 
egy mosolygós arcú nő tanulótársával a vérnyomásmérést 
gyakorolja. Szimbóluma és jelmondata is van a hálózat

nak: egy sárgás-pirosas csillagban kulcslyuk, benne kulcs, 
amelyet a nagybetűkkel felírt „tanulás" szóval lehet elfor
dítani. Mellette a jelmondat: A tanulás a te kulcsod a fé
nyes jövőhöz. Természetesen a felnőttoktatási koordináci
ós központ címe, telefonja és honlapja is szerepel a cím
lapon. A borítólapon feltüntették, hogy a kiadvány a 
megye lakosai számára készült, használt papírból, s újra
hasznosításra ismételten összegyűjtik a kidobott példá
nyokat. 

Hogyan lehet beiratkozni? 
Öt felnőttképzési regisztrációs központban (Aduit and 

Community Education Registration Center) történik a be
iratkozás. A regisztrációs központok területi elv szerint 
szerveződnek, így a jelentkezők a számukra legközelebbi, 
vagy közlekedési szempontból a legkényelmesebben meg
közelíthető helyen tudnak beiratkozni. 

A regisztrációs központokat a koordinációt végző in
tézmény (FCPS) fogja össze. Valamennyi jelentkező egy
séges regisztrációs lapot tölt ki (Registration Fcnm) a be
iratkozási központokban, s egységesen az FCPS bank
számlájára történik a képzési díj befizetése. (A képzés 
megkezdése előtt hét nappal kell legkésőbb befizetni a 
tandíjat, s beküldeni a regisztrációs lapot.) A regisztrációs 
lap számítógépes feldolgozásra készült, amelyen külön 
meg kell jelölni, hogy a jelentkező megyei lakos-e, avagy 
sem. Számomra nagyon szimpatikus, hogy működtetnek 
egy úgynevezett szolidaritási alapot az alacsony fizetésű, 
szegény, de tanulni akaró felnőttek számára. A jelentke
zési lapon arra is van lehetőség, hogy a jelentkező 1 dol
lárral többet fizessen, s ezzel támogassa az alapítványt. 
Nyilvánvalóan nem az összeg a fontos, hanem a szolidari
tás kinyilvánítása. 

A kiadvány nagyon szemléletes, könnyen értelmezhe
tő ábrákkal mutatja be a beiratkozással kapcsolatos összes 
tudnivalót. Részletezi, hogy mit kell tenni annak, aki te
lefonon, aki faxon, aki levélben s aki személyesen kíván 
beiratkozni. Stilizált térképek mutatják a regisztrációs 
központok helyét azoknak, akik személyesen akarják in
tézni a beiratkozást. A telefonon történő beiratkozáshoz 
külön telefonvonal áll rendelkezésére a tájékoztatást ké
rőknek, s azoknak, akik már döntöttek, s regisztráltatni 
akarják magukat, hogy ne kelljen sokáig várni a vonalra. 
Természetesen a telefonok fogadásának idejét is pontosan 
feltüntetik. Vállalkozások, cégek beiratkozását külön in
tézik, s arról is pontos tájékoztatás olvasható a kiadvány
ban. 

Milyen alapinformációkat kap egy tanulni szándéko
zó felnőtt a tanfolyamokról? 

A beiratkozás rendszere egy nagyon pontos, egységesí-
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tett, és ugyanakkor nagyon egyszerű tanfolyami leírási 
rendre épül. A kiadványban szereplő valamennyi tanfo
lyamról az alábbi 15 alapinformáció található azonos sor
rendben, azonos helyen: 

- a képzés sorszáma, 
- elnevezése, 
- a képzés tartalmának rövid - öt-hat szavas - leírása, 
- egy képzési alkalom maximális időtartama (pl. 2 óra), 
- a képzési alkalmak száma összesen (pl. 8 alkalom), 
- a képzés teljes költsége, 
- tanfolyami díj (tuition), 
-eszközhasználati díj (userfee), 
- a kiválasztott csoport száma (a regisztrációs lapon 

rangsorolni lehet), 
- a képzés kezdésének időpontja, 
- a hét azon napja, amikor a képzés zajlik, 
- a kezdési időpont (óra), 
- a képzés helyszíne, 
- a tanterem száma, jele, 
- a tanár neve. 

A befizetett tandíj visszafizetésének is előre leírt, pontos 
szabályai vannak. Visszafizetésnél eleve levonnak admi
nisztrációs költséget (általában 10 dollárt). 

Az általános tudnivalók címszó alatt felhívják a ta
nulni akaró felnőttek figyelmét arra, hogy minél előbb 
regisztráltassák magukat, mert így biztosan helyet kapnak 
a kiválasztott csoportban. Az is fontos, hogy legyenek je
len az első tanfolyami órán, mert további értesítést, tájé
koztatást már csak ott kapnak, s ott véglegesítik a beirat
kozást is. 

A felnőttoktatás célcsoportja a 18 évesnél idősebb 
helyi lakosság. A megyén kívüli jelentkezőknek maga
sabb tanfolyami díjat kell fizetni. Általában 10 dollárral 
több a díj. 

Azt is jelzi a kiadvány, hogy a beiratkozásnál elkért 
személyes adatokat az adatvédelmi törvény (Privacy Pro-
tection Act, 1976) előírásai szerint kezelik. 

A tanítási szüneteket is pontos dátummal, előre felso
rolják, pedig mindenki által ismert nemzeti ünnepnapok
ról van szó. 

A sérült embereit támogatása 
Emberi jogokkal kapcsolatos tájékoztatás is szerepel a 

kiadványban. Arra a kérdésre, hogy lá regisztráltathatja 
magát, a válasz: mindenki, nemre, fajra, vallásra, szárma
zásra és fizikai egészségi állapotára való tekintet nélkül. A 
képzésszervezők kérése, hogy a mozgássérültek és minden
ki, akire a sérült emberekről szóló törvény {Americans 
with Disabilities Act - A D A ) kiterjed, két héttel előbb je
lezze regisztrációs szándékát, hogy megfelelő helyet talál
janak számára, s biztosított legyen a képzési helyszín meg
közelíthetősége. 

Az idősek tanulási kedvezményei 
Az idős tanulók tanfolyami díjkedvezményt kérhet

nek. A 60 éves kor felettieknek csak a tandíj felét kell 
megfizetni, viszont számukra is kötelező a tankönyvek és 
az eszközhasználati díj teljes összegének megfizetése. A 

nehéz anyagi helyzetben lévő idős emberek kérhetik a 
tandíj egészének elengedését is, de a tankönyveket akkor 
is maguknak kell megvásárolniuk. Az idős tanulók számá
ra külön központok is rendelkezésre állnak. Címlista mu
tatja azokat az intézményeket, idős központokat (Senior 
Centers), ahol elsősorban számukra nyújtanak szolgáltatá
sokat. 

A veteránok tanulási kedvezményei 
Egész oldalas hirdetés tájékoztatja a korábban katonai 

szolgálatot teljesítőket a nekik szóló képzési kedvezmé
nyekről. A veteránoknak 24 olyan szakképzést hirdetnek 
ebben a megyei újságban, amelyeket a nekik járó külön
leges kedvezmények alapján vehetik igénybe. 1944-ben a 
híres Montgomery-iéle „Gí Bili" szabályozta jogilag a ka
tonaságból leszerelt veteránok kedvezményes oktatását. 
Ennek a jogszabálynak köszönhetően a második világhá
ború óta több mint húszmillió veterán tanulhatott tovább 
jelentős állami anyagi támogatás igénybevételével. Külön 
jogszabály tartalmazza a veteránok képzésében résztvevő 
oktatási szervezetek támogatását és kötelezettségeit (The 
Veterans Job Training Act). Ebben a kiadványban - ezek
nek a jogszabályoknak megfelelően - külön tájékoztatás 
olvasható arról, hogy melyik kormányzati hivatalhoz kell 
fordulniuk a veteránoknak ahhoz, hogy megkapják a ta
nulási kedvezmények igénybevételére jogosító igazolást, 
ha még nem rendelkeznek ilyennel. Ennek az igazolásnak 
a birtokában tudják kedvezményesen regisztráltatni ma
gukat a tanfolyamokra. A veteránok ügyeivel foglalkozó 
minisztérium (Departement of Veterans' Affairs) adja ki a 
nekik szóló képzési kedvezményt (VA Education Benefits). 
A továbbképzési szolgáltatók bizonyítványt és engedélyt 
kapnak arra, hogy veteránokat oktathassanak, s igénybe 
vehessék az erre elkülönített állami pénzforrásokat. 

A bevándorlók és az angolul gyengén beszélőit képzése 
Speciális nyelvi programon vehetnek részt azok, akik 

újonnan érkeztek az Egyesült Államokba, és még nem 
beszélnek jól angolul. Az angol, mint második nyelv elne
vezésű, országos képzési program tesztírással kezdődik, s a 
szintfelmérő után osztják csoportokba a jelentkezőket. Az 
emigrációs dokumentumok bemutatásával itt is lehet 
tandíjkedvezményt kérni. Hétvégén nyelvi laboratóriu
mot is igénybe vehetnek a tanulók. A kiadványban ön
kénteseket is toboroznak, akik tanárként kívánnak segí
teni ebben a programban. Ehhez a nyelvi képzéshez kap
csolják az új bevándorlók számára szervezett állampolgár
sági ismeretek oktatását is a sikeres vizsga letételéhez. 

Ezeken a nyelvtanfolyamokon 60 év felettiek nem 
vehetnek részt, számukra más nyelvi kurzusok vannak. 

Tanácsadás, tanulást támogató programok 
Tanácsadó központok (Educational Counsekng Services 

- ACE) segítik a bizonytalankodó, de tanulni vágyó fel
nőtteket tanulással kapcsolatos döntéseik meghozatalá
ban. Ebben a megyében az alábbi hat intézmény végez 
tanácsadó munkát a területi ellátás szempontjai szerint: 
három felnőttképzési központ, két foglalkoztatási köz
pont, és egy egyházi képességfejlesztő központ. 
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A támogató programok célcsoportjai: gyermeküket 
egyedül nevelő szülők, a lakóhelyüktől távol dolgozó in
gázók, veteránok, segítséget kérő felnőtt tanulók és sérült 
emberek, akiknek a képzéseken való teljes értékű részvé
telhez speciális segítség kell. 

Nálunk ismeretlen tanácsadási forma a tandíjfizetési 
terv összeállítása. Néhány képzésnél gyermekmegőrzési 
szolgálat működtetésével segítik a szülőket. 

Működtetnek egy 24 órás tanulási információs vonalat 
is, amelyen állandóan lehet érdeklődni a képzésekről és a 
tananyagról. A legnagyobb létszámú képzéstípusoknak, 
például a nyelvtanfolyamoknak külön telefonszámuk 
van. 

Új típusú tanácsadó rendszert is létrehoztak „Új karri
er forrásközpont" elnevezéssel. Ez a tanulás, álláskeresés, 
pénzügyi és szociális tanácsadás integrált egysége. 

Egyéb praktikus figyelmességek is vannak a katalógus
ban. Figyelmeztetik például a felnőtt tanulókat arra is, 
hogy hagyjanak elegendő időt a parkolásra, hogy ne kés
senek el az óráról, s ezzel ne zavarják a többieket. 

A helyi kábeltévék szerepe a tanfolyami oktatásban 
A felnőttek tanulását ebben a megyében három ká

beltelevíziós csatorna segíti. A programokról a Fine Tu-
ning című heti, ingyenes, helyi televíziós újságból, a 
könyvtárakban, valamint az Internetről lehet tájékozód
ni. Telefonos információs vonal is működik, amelyen 
keresztül az egyes tanfolyamok kábeltelevíziós program
jairól adnak felvilágosítást. 

ÍL Milyen felnőttoktatási-közművelődési tanfo
lyamokat választhatnak a tanulni szándékozók? 

Azonnal az indexszel, a tanfolyamok betűrendes felso
rolásával kezdődik a tájékoztató, így, aki pontosan tudja, 
hogy milyen tanfolyamot keres, annak nem kell végigla
poznia az egészet. A tanulni szándékozó felnőttek és idős 
emberek több mint 200 féle tanfolyamra jelentkezhetnek 
ebben a májustól augusztusig tartó időszakban. 

A felnőttképzés keretében folytatható tanfolyami kí
nálat az alábbi főbb típusokat tartalmazza: 

- Szakmai bizonyítványt adó képzések (Certificate Prog
rami) 

- Sikeres vállalkozói tevékenységet segítő képzések 
(Smart Business Seminars) 

- Művészeti és ismeretterjesztő tanfolyamok 
- Nyelvtanulás, jelbeszéd és idegen nyelvek 
- Hobby és barkács-tanfolyamok 
- Középiskola (főiskola) befejezését segítő tanfolyam

ok (Aduit High School Completion Programs) 
- Tanoncképzés (Apprenticeship), szakmunkások gya

korlati képzése különböző munkahelyeken. 
A művészeti és ismeretterjesztő, valamint a hobby- és 

barkács-tanfolyamok címszó alatt szerepelnek azok a tan
folyamok, amelyeket nálunk szinte kizárólag a közműve
lődési intézményhálózatban lehet tanulni: virágkötészet, 
süteménydíszítés, főzés, kozmetika, festés, rajzolás, hím
zés, kosárfonás, karikatúra-rajzolás, porcelánfestés, hor

gol ás és kötés, fényképezés, szőnyegszövés, üvegfestés, 
kertészkedés, egészség a családban, meditáció. 

Az alábbi tanfolyamokat még_nem nagyon kínálják a 
mi képzési piacunkon: a kutya egészséges etetése, zárjaví
tás, légkondicionálás, elsősegély, aura olvasás, arckifejezé
sek leolvasása, társadalombiztosítás megtervezése, autó
szerelés és autóápolás, életjáradék tervezése, a jó külső 
kinézet megtervezése, székfonás, kínai festés és írás, kert
es környezettervezés, speciális vizuális hatások tervezése a 
lakásban, képkeretezés, asztali szökőkút tervezése, csa
ládfakutatás, kalligráfia, keleti szőnyegek és magabiztos 
nyilvános beszéd. 

Következtetések, javaslatok 
Az amerikai közművelődési-felnőttoktatási intéz

ményhálózat napi gyakorlatát, szervezési elveit, finanszí
rozási struktúráit feltétlenül érdemes lenne alaposabban 
tanulmányoznunk. A pragmatizmust, a tanuló-központú 
tájékoztatást, a gondos, pontos információadást, a felesle
ges szövegektől, a tájékoztató füzetek szóvirágoktól men
tes előállítását minél előbb itthon is alkalmazni kellene. 

Ennél azonban még lényegesebb kérdés, hogy itthon 
hiányoznak az integrált, valamennyi intézménytípust 
érintő területi felnőttoktatási együttműködések az állami, 
önkormányzati pénzeket használó felnőttoktatási szolgál
tatók között. 

Hasonlóan nagyobb szerepet és támogatást kaphatna a 
felnőttek tanulását segítő tanácsadása, valamint az egyéni 
tanulást támogató multimédiás rendszerek kiépítése. 

Úgy látom, hogy a tanulni szándékozó felnőtteknek 
jelenleg még mindig csak az a válasz adható, amikor ta
nulási lehetőségeikről érdeklődnek, amit „illetékes elv
társ" mondott a reklamálóknak a nyolcvanas évek kaba
rétréfájában: tanfolyam van, csak „... sokfelé kell men
ni". 

Forrás: Aduit and Community Education - Classes etc -
Fairfax County Public Schools - 2001. May-August. 
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FÖLDIÁK ANDRÁS 

ÉRTÉKŐRZÉS, ÉRTÉKTEREMTÉS ÉS A KÖZMŰVELŐDÉSI 
INTÉZMÉNYEK* 

Hogyha azt kérdezné az ember az itt jelenlévő kedves 
kollégáktól, hogy mi a véleményük az értékőrzés, értékte
remtés helyzetéről, állapotáról ma a kultúrában, akkor az 
a gyanúm, hogy ahányan vagyunk, annyiféle választ ad
nánk rá. Es ez azért van, mert rendkívül bonyolult az a 
társadalmi állapot, amiben vagyunk. S nagyon-nagyon 
sokféle nézet él. 

En arra a feladatra próbálok vállalkozni, hogy vázolom 
az értékekhez való viszony szerint kialakult véleménycso
portokat. Aztán arra szeretnék kitérni, hogy véleményem 
szerint a közművelődésnek mi a legfontosabb feladata eb
ben az állapotban. 

Hat véleményt írtam össze, hogy a hetedik az magam 
lehessek. Talán ezért is hatot. Lehetne bizonyára tizen
kettőt meg hármat, itt nem a csoportosítás a fontos, in
kább a tendenciákat szeretném csak jelölni. 

Az első véleményre azt lehetne mondani, hogy érték
féltő. Ez a vélemény az egész magyar kultúra jelen állapo
tában, fejlődésében és azon belül a közművelődésben is a 
legfontosabb bajt annak tartja, hogy az értékek halvá
nyulóban vannak, veszendőben vannak, elmúlik azoknak 
az értékeknek a stabilitása, feltöltő ereje, amik - 10, 20, 
30 évvel, ki hogy ítéli meg, de - néhány évtizeddel ko
rábban sokkal erősebben meghatározták az emberi törek
véseket, az emberi erkölcsöt. Sőt, az sem egyértelmű, 
hogy mit tartunk értéknek, és miért fontos ez a világunk
ban. Ennek az értékféltő véleménynek a megnyilvánulása 
volt a közelmúltban, amit a Zámbó Jimmy körül kiala
kult helyzet felvetett, hogy nincsenek példaképek, és 
hogy a televízióból, és az R T L műsorából ismert pop éne
kes a példakép. Nagyon sokan ezt úgy fogalmazzák meg, 
hogy a fiataloknak nincsen példaképük, nem jelennek 
meg olyan személyiségek, akikre figyelnének a fiatalok. 
Ehelyett csak a média által sugalmazott divatjelenségek 
után mennek, aminek nincs értékvonatkozása az ő éle
tükre. Az értékféltő magatartásra talán a példakép hiá
nyának megfogalmazása a legjellemzőbb. S hogy a média 
annyira eluralkodik az életünkön, hogy a televízión nő
nek fel generációk. Miközben a televízió egy hallatlan 
mértékben elszemélytelenített, uniformizált, sablonos, az 
egész világon egyformává csiszolt, jellegtelen kultúrát önt 
rá a fiatalokra. Ezen belül aztán az értékek eltűnnek, nem 
érvényesülnek, nem hatnak a fiatalokra. Az értékféltő 
nézet média ellenes, mert érzékeli az elszemélytelenítést, 
az eljellegtelenítést, a minél könnyebben és minél na
gyobb tömeg számára fogyaszthatóvá tétel elvét. Minél 
jellegtelenebb valami, annál több embernek lehet eladni, 
és annál nagyobb tömeg számára fogyasztható. Ez akkor is 

*A közművelődési változások című konferencián - Tata 
2001. április 24-25. - elhangzott előadás szerkesztett változata 

áll, ha aztán egészen más módon az árut mégis karakteres
sé teszik valamilyen fogással. 

Hadd mondjak másodiknak egy homlokegyenest má
sik felfogást, amit azzal tudnék összefoglalni, hogy végre 
vége van az ízlésterrornak, hogy végre a kultúrában is 
megérkezett a szabadság, végre az állam nem szól bele ab
ba, hogy ki mit szeret, mert mindenfajta állami beavatko
zás veszélyes, káros, mert nem engedi kibontakozni a he
lyi adottságokat vagy az egyéni adottságokat, a sajátos ré
tegkultúrákat. Ennek a felfogásnak egyik fő képviselője 
György Péter esztéta. A posztmodem és liberális nézet
rendszernek pedig Babarczi Eszter. A k i egyrészt azt 
mondja, hogy a kis körök, sajátos életkori adottságok, 
társadalmi beágyazódások kulturális mozgalmaié a jövő. 
Fontosnak tartják, hogy a homoszexuálisoknak az U S A 
egyik államában saját televíziójuk van, mert hogy ez a 
rétegkultúra több oldalról meghatározott és speciális. 
Vagy a gördeszkás kultúrát szokták mondani. Hogy az 
ilyen kis-kultúrák önmegfogalmazódásáé a jövő. Es ezt az 
önmegfogalmazódást gátolja minden külső beavatkozás. 
Az egyetlen dolog, hogy ezt az önmegfogalmazódást segít
sük, ezt lendítsük előre. Ez jellemzi ezt a nézetrendszert. 
Es György Péter egyszer vitában személyesen nekem sze
gezve is mondta, hogy aki harminc éves elmúlt, az már 
olyan dolgokról beszél, amit a harminc év alattiak nem is 
értenek. Azt mondta, hogy amikor arról beszélünk, hogy 
a kultúra érték, s az értékek veszélyben vannak, akkor a 
fiatalok ezt egyáltalán nem is értik. Azt mondta, hogy 
úgy ahogy vagyunk, a fejünk fölé kellene húzni egy nagy 
épületet, és kiírni rá, hogy múzeum, mert ez már a múlt. 
És a jövő az egészen másról szól. A fiatalok egészen más
ról beszélnek, és nem is értik azt, hogy mi egyáltalán mit 
akarunk, vagy miért aggódunk, amikor ez egy szabad, 
hihetetlenül gazdag információs lehetőséget adó világ. 
Ezt a nézetrendszett az erősíti, hogy kétségtelenül soha 
emberek ilyen könnyen, és ennyiféle infomiációhoz nem 
jutottak, mint ma juthatnak. Kétségtelen, hogy óriási 
érték a hallatlan információs gazdagság, ami ma rendel
kezésünkre áll. Múltkor azt hallottam egy előadásban, 
hogy néhány száz évvel ezelőtt elképzelhető, hogy egész 
életében nem látott annyi vizuális jelet egy ember, mint 
ma egyetlen egy nap alatt. Ennek persze megvan a hátrá
nya is. Az információs gazdagságnak van veszélye is, de 
mindenképpen óriási érték is. 

A harmadik csoportba sorolnám azt a véleményt, 
amelyik a problémát a közvetítő rendszer gyengeségében 
látja. Tehát, hogy mindig is voltak értékproblémák a vi
lágon, mozgás mindig is volt ezen a területen, de voltak 
erős intézmények, amik képviselték és megjelenítették az 
értéket. Leginkább a múlt egyházaira gondolhatunk, 
amik érvényt adtak annak az értékrendnek, ami a társa-
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dalom számára fontos volt. És hogy ma a legfőbb problé
ma az, hogy nincsenek vagy gyengülnek az intézmények, 
amelyek megfogható kulturális értékeket hatékonyan, ér
vényesen tudnának adni, sugallni. Azt hiszem, ebben 
nagy igazság van. Nemrég adták át a Fővárosi Szabó Er
vin Könyvtár központi épületének egy teljesen új részle
gét, nagyon javasolom mindenkinek, hogy menjen el, és 
nézze meg, ha nem akar éppen könyvet kölcsönözni, ak
kor is. Az ember egy-egy ilyen mai igények szerint átala
kult szép, esztétikus, modern, kényelmes, praktikusan ki
talált intézményben érzi, sejti, hogy milyen lenne az élet, 
ha ilyen intézményeink lennének. A kecskeméti Megyei 
Könyvtár is hasonló. Lehet, hogy van még ilyen az or
szágban, én ezt a kettőt ismerem egy kicsit közelebbről. 
Csodálatos, hogy milyen szép tud lenni egy kulturális in
tézmény, ha a mai igényeknek megfelel. A kulturális in
tézmények nagy része szakadt, öreg, fáradt, egy elmúlt 
időszakot idéző, nem ad kedvet, nem vonzza az embert, 
miközben a sörbároktól elkezdve a benzin kutakig mind 
modernek, szépek, csillognak-villognak, vonzzák az em
bereket, a fiatalokat. Nagyon-nagyon kevés új, vonzó, 
ízléses, kedvet teremtő közművelődési intézmény létezik 
az országban. Énnekem Budakalász jut eszembe és Csurgó, 
és szerencsére azért van néhány új, de nagyon-nagyon 
kevés az egész országban. Szóval vannak fokozatok abban, 
hogy mennyire lehet rossz a közművelődési intézmény
rendszer. Most jártunk Erdélyben intézeti tanulmányi 
úton, ott mondták a kollégáink, hogy ebben az évben 
Hargita megyében két művelődési ház dőlt össze. A mi
énknél van tehát még rosszabb helyzet is, de akkor is 
nagyon nagy a probléma. Nem kellően működnek az 
intézményeink ahhoz, hogy ebben a mai hallatlan nagy 
kulturális versenyben helyt tudjunk állni. Nagyon nagy 
kulturális verseny van, a multimédiás moziktól elkezdve a 
televízióig, és a képeslapokig, ami igényes, szép, modern 
és csábító. Ebben a versenyben a mi épületi felszereltsé
günk, azért remélem még versenyképes, de maga a meg
jelenés, a kondíciónk, a hátterünk az nem versenyképes 
általában, tisztelet a szerény kivételnek. A harmadik 
vélemény a bajok forrását tehát a közvetítő rendszer 
gyengeségében ítéli meg. 

Van egy negyedik nézetrendszer, hogy megint egy po
zitívabbat mondjak. Ez azt mondja, hogy a nemzeti kultú
ra erősödésének hasonló kora még nem volt, hogy a szo
cializmusban idegen elveket, gyökértelen eszméket erő
szakoltak ránk, és ez okozza a válságot. Ezzel szemben 
vállalható eszmények állítására van szükség, ahogy a mos
tani komiány cselekvései, elképzelései nagyon-nagyon 
sok módon.és sok formában erősítik a nemzeti kulturális 
identitást, és a nemzeti kulturális értékeket. Itt gondol
junk a Nemzeti Színháztól kezdve a Hagyományok Háza 
létrehozásán át a Károlyi Palota kulturális központig. A 
Károlyi Palota az ország egyik legszebb épülete, s most 
rendbe hozták kívülről belülről, minden részletében, fel
szereltségében. Egy igazán jó és szép kulturális intézmény. 
Ez óriási nagy érték. De hát gondolhatunk a millenniumi 

ünnepségsorozatra, a legkisebb falu zászlóátadásától a 
2001. augusztus 19-20-án a Kultúrával a nyugat kapujá
ban országos gála ünnepségéig bezáróan. Hallatlan gaz
dagságát találjuk a rendezvényeknek, könyv- film- intéz
mény létrehozási folyamatban vagyunk. Mindez egészen 
biztos, hogy a nemzeti kulturális értékek megerősödésé
ben valóban egy megújulást, egy lendületet hozott. 

Ötödik fajta véleménycsoportnak mondanám az érté
kek társadalmon belüli helyzetének a szociologikus meg
közelítését. Ennek képviselői sem a kulturális intézmény
rendszerben, sem az értékrendszerben nem látnak nagy 
problémákat, csak abban, hogy a társadalmon belül egyre 
élesebbek a szakadékok, amik elválasztják azokat, akik 
hozzájutnak a kulturális értékekhez, azoktól, akik egyre 
silányabb, egyre gyengébb tömegtermékekhez jutnak csak 
hozzá. Tehát tulajdonképpen szociális vonalak mentén 
lévő egyre erősebb és egyre szélesebbé váló szakadék ki
alakulásában látják a fő problémát. A piacosodás, ami a 
kultúra terén is valamilyen mértékben bekövetkezett, ezt 
erősíti. A piacosodás sok-sok kulturális területen élénkü
lést hozott, több a komolyzenei esemény, mint volt ko
rábban, több a képzőművészeti kiállítás, mint korábban, 
de egyre vékonyabb az a réteg, aki ezt a többet használja 
és élvezi. Egyre kevesebben jutnak hozzá, a viszonylag 
többhöz. Én azt hiszem, hogy e mögött a nézet mögött is 
hallatlanul nagy igazság van. A mai magyar társadalom 
kulturális problémáinak egyik legnagyobbika az elit kul
túra és a tömeg kultúra egyre radikálisabb szétválása és 
távolodása egymástól. Es amit az egyik legsúlyosabb 
problémának tartok, hogy nincs egy igazán átütő társa
dalmi program ennek a problémának a kezelésére. Én 
legalábbis nem tudok. A felnőttoktatáshoz tartozhatna 
leginkább ez az egész kérdéskör, a volt dolgozók iskolája, 
ami az egyik legfontosabb eszköz lehetne a kulturális sza
kadékok csökkentésében, de ez az egyik legjobban meg
gyengült intézményrendszer Magyarországon. Egy koráb
bi, tavalyi adatban hallottam Csorna Gyulától - aki ezzel 
a legmagasabb fokon és legszakszerűbben foglalkozik évti
zedek óta, mint az Országos Közoktatási Intézet Felnőtt 
Oktatási Osztályának a vezetője és kutatója - , hogy a 
felnőttek általános iskolájába 3600 ember jár. Miközben 
százezreknek lenne szüksége rá, hogy befejezzék a nyolc 
osztályt, vagy leküzdjék a funkcionális analfabétizmus ál
lapotát. Az egyik legfontosabb feladatnak tartanám, hogy 
hozzájussanak a meglévő értékeinkhez azok, akik eddig 
nagyon-nagyon részlegesen jutottak hozzá. A lehetőséget 
valahogy meg kellene, hogy teremtsük. Ez a felnőttokta
táson túlmutató problémakör elvezetne az egyik legsúlyo
sabb társadalmi, nem csak kulturális, hanem politikai 
problémánkhoz is, s ez a cigánykérdés. 

A hatodik nézet a tradicionalizmus és a modernizmus 
összefüggésében fogalmazza meg a problémákat. Ennek 
példája Lipp Márta Hatvanban animált ifjúságkutatása, 
amelynek célja egy ifjúsági kulturális modem kidolgozása. 
A megfontolandó véleményt megfogalmazó kutatási 
eredmény, hogy a fiatalok családkövetők, miközben mo-
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demeknek látszanak, kopasz fejjel vagy divatos ruhában 
járnak, divatos zenét hallgatnak, tehát úgy tűnik, hogy 
egy modern korban nőttek fel, és egy modern kornak a 
kultúráját képviselik, miközben nagyon is tradíciónáli-
sak, és nagyon is családkövetők, és tulajdonképpen az 
egyetlen viselkedési minta, amit követni tudnak, az a 
családból jön. A család viszont nem nagyon ad ebben az 
átalakult világban érvényes, követhető mintákat. A na
pokban olvastam, hogy az utolsó néhány generáció alatt 
az életmódban, erkölcsben, közfelfogásban lényegesen 
nagyobb átalakulás zajlott le, mint az azt megelőző több 
mint ezer év alatt. Van benne valami igazság. Most eb
ben a nagyon radikálisan átalakult világban egy hagyo
mányosan működő és hagyományos értékrendet közvetítő 
család jó, ha családi háttérnek megvan, legalább ez meg
van, és ez óriási érték természetesen, de nem biztos, hogy 
kielégítő, elegendő segítséget és elegendő felvértezettsé-
get tud adni ebben a bonyolult, modern világban. Ebben 
a nézetkörben el lehetne mondani, hogy a mi iskolánk 
sem vértez fel a mai világra megfelelő mértékben. És itt 
aztán megint lehetne beszélni arról, hogy a média viszont 
még a családra épített tradicionális értékrendet is durván 
rombolja. 

Ezzel elértem a hetedik nézethez, az utolsóhoz. A m i a 
véleményem szerint döntően fontos, az az, hogy tudnunk 
kell, hogy mennyire ellentmondásos folyamatok zajlanak 
körülöttünk a világban és a kultúrában, miközben sok 
szempontból nagyon pozitív folyamatok is zajlanak a 
kultúrában. Soha ilyen káosz nem volt az emberek fejé
ben, mióta ember létezik, és soha ennyire kevés segítséget 
nem kaptak ahhoz, hogy ezt a rendetlenséget megkísé
reljék valami módon elrendezni. Tehát negatív és pozitív 
folyamatok egyszerre zajlanak körülöttünk. Hihetetlenül 
ellentmondásos tendenciák érvényesülnek. Véleményem 
szerint a mi számunkra a legfontosabb az, hogy tudjuk, 
hogy egy rendkívül sokrétű, nagyon diffúz és sokfelé mu
tató mai állapotban kell a munkánkat végezni. S ehhez 
jó tudni, hogy mindegyik elmondott nézetrendszerben 
van igazság. A maga nézőpontjából mindegyiknek meg
van az igaza. 

Tehát a mai értékőrző-terem tő munkában mindenfaj
ta nézetrendszernek helye van. Én azt gondolom, hogy az 
értékteremtő és őrző munkánkban az értéket „lehozni" 
kívánó műveltség felfogásnak is megvan a helye. És eb
ben az ellentmondásos világban igazából helyben lehet és 
helyben kell eldönteni, hogy mire van szükség. Az érték
teremtő munkánkban tehát ez az érték-közvetítő, átadó 
funkció, mondjuk így felvilágosító, ismeretterjesztő funk
ció lehet az egyik irány. Egy másik nagyon fontos, a jövő 
és az értékteremtés szempontjából kiemelkedő jelentősé
gű funkció, amely hozzám a legközelebb áll, ez az érték-
szervesítő és orientáló funkció. Nem biztos, hogy a szer
vesítő szó a legszerencsésebb, de nem találtam jobbat. Ez 
a súlyos hátrányokkal is járó modernizációs folyamatok
nak megpróbálja valamifajta ellensúlyát megteremteni, a 
kulturális tevékenységet személyessé és aktívvá tenni. Ez 

utóbbit a kiscsoportok fontosságának indokolásaként már 
évtizedek óta megtalálhatjuk a szakirodalomban. De a 
mai jelentősége még nagyobb. Szóval a passzív, befogadó 
gyakorlattal szemben igenis egy aktív tevékenységet kell 
állítani. Például az amatőr művészeti csoportokat. Vagy a 
klubokat. Hadd tegyem ehhez hozzá, hogy a művészet 
valamikor az emberek életében szinte majdnem kizárólag 
aktív tevékenység volt, éneklés, mesemondás, faragás, 
hímzés formájában. Ma az ember ül, és nézi a televíziót. 
Nagyon fontos egy interaktív beszélgetés. Az információk 
rendezését lehetővé tevő funkció gyakorlására a klubok, a 
közösségek. Ebben a nagy rendezetlenségben és nagy ká
oszban egymásnak segíteni a dolgok és az értékek elrende
zésében. 

Ha az előbb azt mondtam, hogy az értékteremtő funk
ciók közül hozzám a szervesítő áll a legközelebb, akkor 
most is azt mondhatom, hogy hozzám nagyon közel áll a 
helyi értékteremtés. Egy helyi festő helyi kiállítása helyi 
érték, helyben érték, és helyben fontos. És talán az egyik 
legfontosabb közművelődési gondolat az, hogy a mi tevé
kenységünkben hallatlanul sok olyan elem van, aminek 
nincs piaci értéke, ami a helyi embereknek fontos, és a 
saját helyi identitásuk erősödik ezáltal. 

És akkor még arról néhány gondolatot, hogy hogy áll 
ma ez az értékteremtő munka. Én azt hiszem, hogy nem 
áll olyan rosszul. Igenis bajok is vannak egyfelől, de 
másfelől szerencsére például a Kultúra a nyugat kapujá
ban minden helyi, megyei rendezvénye, és az országos 
bemutatói is azt mutatják, hogy hihetetlenül gazdagok 
vagyunk. Nagyon sok közvetlen, személyes tevékenységet 
is lehetővé tevő értékes csoport van. Különösen, ha a 
civil szervezetek, önszerveződő közösségek hallatlanul 
nagy számát is tekintetbe vesszük, akkor úgy gondolom, 
nincsen nagy baj. Az értékőrző és értékteremtő tevékeny
ség létező. Igenis folyik, s látható, és egyre láthatóbb lesz 
az eredménye. 

A m i a mostani tanácskozásunk szempontjából fontos 
és döntő, hogy milyen fajta intézménytípusok és gazdál
kodási formák, milyen lehetőséget adnak ennek az érték
teremtő munkának. Azért jöttünk össze, hogy ezt tisztáz
zuk. És én nem csak a szervezeti kereteket tartanám fon
tosnak, hanem a helyi közművelődési rendeleteket, és a 
helyi közművelődési stratégiát. Óvári István beszélt már 
az országos közművelődési stratégiáról. Véleményem sze
rint a közművelődés egy helyi fejlesztő, előre+mutató és 
értékteremtő stratégia kérdése, ami megfogalmazódik a 
közművelődési rendeletben is. Kérdés, hogy megtörténik-
e helyben a kultúránk szervesítő, értékőrző, értékteremtő 
stratégiájának a megfogalmazása. Az intézményben, az 
önkormányzatnál, vagy a civil szervezetek által működte
tett közművelődési tanácsban. Tehát, tudjuk-e, hogy mit 
akarunk, merre megyünk. És a második kérdés az, hogy 
annak milyen szervezeti keret felel meg. 
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KÖZMŰVELŐDÉSI VÁLTOZÁSOK 
Kerekasztal-beszélgetés * 

A beszélgetésben részt vettek: 
Borbáth Erika, a Magyar Művelődési Intézet igazgató

helyettese, a konferencia rendezője, 
Halmai Gáborné, a szekszárdi Babits Mihály Művelő

dési Ház és Gyermekek Háza igazgatója, 
Kereszti Ferenc, a Magyar Művelődési Intézet Műve

lődésszervezeti és Felnőttnevelési osztályának vezetője, 
, Szabó Irma, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztéri

uma Közművelődési Főosztályának főtanácsosa, 
Varga Melinda, az egri Művészetek Háza igazgatója. 
A beszélgetést vezette: Mátyus Aliz, a Szín főszerkesz

tője. 

Mátyus Al iz : - A kétnapos tatai konferencián el
hangzottak összegezésére összehívott beszélgetésünket 
Rockenbauer Zoltán kultuszminiszter úrnak a Népszabad
ság Kultúra rovatában 2001. május 25-én megjelent meg
állapításával szeretném nyitni. A miniszter úr szerint 
koncepcióváltásra van szükség a művelődési házakkal 
kapcsolatban. Úgy véli: a kistelepüléseken nagyon fontos 
szerepet tölthetnek be a többfunkciós közművelődési in
tézmények, a nagyobb városokban azonban meg kell ta
lálni új funkciójukat. Kérdezem tehát, hogy az elmúlt tíz 
év alatt lezajlott társadalmi változásokkal milyen össze
függést mutat a közművelődés, s hogy mi a helyzet a köz
művelődési koncepció változásával. Valamint, hogy eb
ben milyen módon különböztetendő meg, hogy falvak 
vagy városok művelődési intézményeiről van szó. ' 

Varga Melinda: - Úgy gondolom, hogy az intézmé
nyekben már túl vagyunk a koncepcióváltáson. Ha csak 
most kezdenénk hozzá, akkor már régen elkéstünk volna. 
Azok az úgynevezett üres házak már rég kifulladtak, ha 
nem mentek keresztül váltásokon. Az igaz, hogy más-más 
koncepcióra van szükség a falvakban és a városokban. 
Nyilvánvalóan a település határozza meg, milyen irányba 
fejlődnek a közművelődési terek és intézmények. 

Halmai Gáborné: - Ezt a gondolatot szeretném foly
tatni. A társadalmi változások másképp alakultak, mint 
ahogy az a rendszerváltás idején felülről látszott. Nagyon 
sok szempontból megtörtént a váltás. Az igazi kérdés az, 
hogy a helyi társadalom és a helyi szakmai képződmény, 
az intézmény és annak munkatársai megtalálták-e a közös 
cselekvési lehetőséget. Nagyon sok helyütt megtalálták, 
függetlenül attól, hogy városról vagy kistelepülésről van 
szó. Pontosabban: annyiban fontos a településtípus, hogy 
a kisebb falvakban sok helyen nem volt meg a szakmai
ság, illetve nem volt olyan értelmiségi réteg, aki a szak
maiságot képviselte volna. Mert ha mindkettő jelen volt 

*A Szín kerekasztal-beszélgetése 2001. május 31-én, a Tatán 
(április 24-25-én) megrendezett konferencia tapasztalatainak 
összegzésére. 

- s erre nagyon sok jó példát tudunk mondani az ország
ban - , igenis ezek a házak a társadalmi változásokkal 
együtt megtalálták az új funkciójukat. Nem mondom, 
hogy ez végleges, és azt sem, hogy nem kell újabb kon
cepciókat kitermelni és végiggondolni a jövőre nézve. De 
ennek valóságalapja kell legyen, számba kell venni, mi 
történt, s hol tart a folyamat. S ha változtatni akarunk, 
akkor ahhoz meg kell keresni a társadalmi támogatottsá
got, a forrásokat és a helyszíneket. Nagyon sarkosnak ér
zem generálisan kimondani, hogy mindenütt koncepció
váltásra van szükség. 

Szabó Irma: - A többfunkciójú intézmények működé
sét a közoktatási törvény 33. paragrafusa valójában nem 
tudja szabályozni. Amit szabályoz, azt igen behatárolt 
módon teszi, és nem ad keretet a rugalmas, a helyi sajá
tosságoknak megfelelő működéshez. Tehát ha koncepció 
változásról beszélünk, én azt is értem ez alatt, hogy rugal
masabban kell szabályozni. Lehet, hogy ez a két szó lát
szólag ellentmond egymásnak, de a művelődési intéz
ményrendszernél ezt tartom nagyon fontosnak. Csak ak
kor jogosult az eltérő gondolkodásmód a kistelepüléseken 
és a nagyvárosokban, ha ez az esélyegyenlőséggel van 
összefüggésben. Ebben a viszonylatban valóban máskép
pen működnek most is az intézmények, és másképp is kell 
működniük, de a lehetőségeket is ehhez kell szabni. 

Borbáth Erika: - Amik elhangzottak, azok találkoz
nak az én gondolkodásommal. Egyetlen dolgot viszont 
nagyon fontosnak tartok hangsúlyozni: a közművelődés 
olyan tevékenység, amelyet csak a helyi társadalom kere
tei között, a helyi társadalom elvárásai alapján lehet 
eredményesen megvalósítani. Nyilvánvaló, hogy ehhez 
szükség van szabályozókra, objektív környezetre. Halmai 
Zsuzsa azt mondta, hogy igenis szükség van koncepcióra. 
Én sem gondolom, hogy nincsen szükség rá. De a kon
cepciónak nem szabad egyoldalú tapasztalati rendszeren 
alapulnia, hanem szintetizálnia és rendszereznie kell azt a 
sokféleséget, amely a közművelődési intézményekben, 
szervezetekben együtt zajlik. Mert egy művelődési intéz
ményben jelen van a művészet, a szolgáltatás, a rekreáció, 
a szociális tevékenység, és fontos jellemzője, amiről ritkán 
beszélünk, pedig nagyon fontos: hogy az egy találkozó
hely. Egy koncepcióban mindennek benne kell lennie. Es 
rendkívül veszélyesnek tartom szembeállítani a kistele
pülést és a várost. Egyrészről teljesen természetes, hogy 
szakmai körben településben gondolkodunk, mert a köz
művelődési tevékenység az adott település közösségi te
vékenysége. S ezzel eleve azt mondjuk, hogy nemcsak vá
ros és község között kell különbséget tenni, hanem a há
romezer kétszáz önkormányzat gyakorlatilag valamilyen 
módon különbözik a saját tevékenységében. Ugyanakkor 
óriási veszély rejlik ebben az üzenetben. Az elmúlt tíz év
ben pontosan a kistelepülések voltak azok, ahol az anyagi 
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hiányokra hivatkozva először elküldték a szakembert, az
tán bezárták az intézményt, és éppen a mostani revitali-
zációs pályázatokban lehet olvasni, hogy „mióta megszűnt 
a művelődési ház, elveszett a településünk múltja, s nin
csen jövőképünk". Ezekről a dolgokról így együtt kell 
gondolkodni. Nehogy az új koncepció felvetésében egy 
olyan rutinszerű vélekedés kapjon hangot, hogy a mosta
nit meg kell szüntetni. Ezért tartom nagyon veszélyesnek 
ezt felvetni. S ezért gondolom azt, hogy nekünk a szak
mában tudnunk kell bizonyítani sok mindent, tulajdon
képpen egy érdekképviseletet kell ellátnunk, és fel kell 
mutatnunk, mi minden működik együtt egy közművelő
dési intézményben. 

Kereszti Ferenc: - Szabó Irmához hasonlóan a rugal
mas szabályozás elvét vallom én is, mert sok helyütt a 
rendszerváltozást követően olyan emberek kerültek a ha
talomba, az önkormányzatokhoz, akiknek nem volt ta
pasztalatuk. A közművelődésben is részben új emberek 
vannak, és sokszor nem tudják, mihez kezdjenek. Ez főleg 
kisebb településeken jellemző. Nekik lenne szükségük 
valamilyen irányelvekre, amelyek bizonyos fokú szabad
ságot is adnak. Természetesen rengeteg típusú település 
van, és mind egyéni sajátosságokkal rendelkezik. Hogy 
csak egy példával támasszam alá a mondandómat: a te
leház egy kistelepülésen rendkívül hasznos, ugyanakkor 
Budapesten szinte elképzelhetetlen, hogy meg lehessen 
csinálni. Valószínű, hogy a társadalmi fejlődés során ki
alakulnak még olyan intézmények, s talán vannak is, 
amelyekről esetleg nem is tudunk, amelyek bizonyos kör
ben igen nagy szerepet töltenek be, más környezetben 
pedig teljesen használhatatlanok. 

Borbáth Erika: - A városokban is működnek inter
netkocsmák és internetkaszinók, s hasonló találkozóhe
lyek. Annak helyben kell kialakulnia, hogy mindezt ho
gyan nevezik. Mindegy, hogy teleház vagy nem, de az in
formáció-szolgáltatásra, a globalizált világra való rálátásra 
szükség van, s ezt leginkább az elektronikus sajtó képes 
közvetíteni. Van olyan réteg, amely csakis ezen keresztül 
célozható meg. S ezt nagyon jól tudja a szolgáltató rend
szer is. A városokban a funkciójuk más a nyilvános inter
nettel felszerelt helyeknek. Ez is szakmai feladat lehet, 
hogy erre odafigyeljünk. 

Kereszti Ferenc: - Egyszerűbb példa, hogy a pályáza
tokat ma már interneten is le lehet tölteni. A k i a pályá
zatkiíró szomszédjában lakik, az nyilván bemegy és elkéri 
az űrlapot. Egy vidéki faluban nagyon hatásos, hogy le
hozhatja interneten, nem kell utazni, és nincs postakölt
ség. Ezzel kapcsolatban szeretném még megemlíteni: egy 
ismerősöm részt vett egy világkörüli úton, és minden
honnan küldött e-mailt az ismerősöknek. Azt mondta, 
hogy Amerikában nagy bajban volt, mert ott nincsenek 
internetkávézók, mert mindenkinek otthon van bekötve 
az internet. Szegényebb országokban sokkal könnyebb 
volt nyilvános internetező lehetőséget találnia. 

Varga Melinda: - Kapcsolódnék ahhoz a kérdéshez, 
hogy város vagy falu, kistelepülés vagy nagytelepülés. 

Úgy gondolom, kis falvakban soha nem volt még ennyire 
szükség a jól ellátott közösségi vagy művelődési házra, 
mint most. A fiataloknak természetesen egyszerűbb be
menni a városba szórakozni. De a kistelepüléseken min
denféle szervezeti és intézményi háttér nélkül élnek az 
emberek, tehát sokkal több funkciót kell betöltenie egy 
művelődési háznak, mint a szakosodott városi intézmé
nyeknek. Ha jól működik a helyi intézmény, valóban 
fejlesztik, és technikai fejlődés tapasztalható, akkor ott
maradnak az emberek. Úgy gondolom, a legnagyobb cél 
még most is a fiatalok és az értelmiség megtartása a kis
településeken. Ez többek között úgy érhető el, hogy ma
radjanak ott, és nézzenek szét a saját művelődési házuk
ban, de csak akkor, ha az igényeiknek megtelel. Tehát ma 
még nagyobb szükség van ezekre a házakra, mint volt 
bármikor. 

Halmai Gáborné: - Még egy gondolatot szeretnék 
hozzátenni a specializációhoz, az általános közösségi tér
ként és közművelődési központként működtethető in
tézményekről: számba kell venni, hogy melyek az alapve
tő közművelődési feladatok, amelyeket a mai társadalom 
igényel, elvár. Ezt egyszerűen le lehet írni. Emellett azt is 
számba kell venni, hogy mi az, ami ehhez rendelkezésre 
áll, és mi az, ami nem. Az a tapasztalatom, hogy a tele
püléseken nagyon jól megfér egymás mellett az általános 
közösségi tér és a specializált művelődési intézmény, a 
művészetek háza vagy a táncház. Minél nagyobb a tele
pülés, annál specializáltabb lehet az intézményrendszer. 
De ez nem helyettesítheti az alapot, azt a bizonyos közös
ségi tér típusú intézményt. Olyan is előfordul, hogy vala
hol éppen a közösségi tér típusú intézmény van meg, de 
semmi másra nem jó az infrastruktúra, hiányzik a művészi 
önkifejezés, a művészeti nevelés lehetősége, hiányoznak 
specializált oktatótermek, értem ez alatt az informatikát 
és az internetet. Az lenne jó, ha mindez párhuzamosan 
létezne az igényekhez, a helyi lehetőségekhez mérten. 
Ezután lehetne dönteni arról, hogy melyik településen 
milyen irányú legyen a fejlesztés. Nagy kérdés: mi az, ami 
az önkormányzatoknak kötelező feladat, és mi az, ami 
felvállalt. Jelenleg azon a településen él a közművelődési 
intézmény, és ott elégedettek a település polgárai, ahol 
megtörtént a különböző funkciók összekapcsolódása. 
Nem tudom, hogy ezt központilag lehet-e érzékelni. 
Nyilvánvalóan nem, ehhez sok-sok alapdokumentum 
kellene. De csak ebből lehet elindulni. 

Szabó Irma: - Én is úgy gondolom, hogy a településen 
nem az intézményi keret az elsődleges, hanem az, hogy 
milyen tevékenységet művelnek. Ezért nem értek egyet 
azokkal az áramlatokkal, amelyek bizonyos formákat vagy 
szervezetet elsődlegesnek hirdetnek. így indult a népfőis
kola, a teleház és a többi. Mind nagyon fontos. De nem 
szabad, hogy most elsőbbséget élvezzen mondjuk egy ha
gyományos önkormányzati fenntartású művelődési ház
zal, vagy egy kht. formájában működtetett közösségi ház
zal szemben. Az oka és a célja fontos, és az, hogy ezeket 
miért hozták létre. A gazdaságosságot a szó több értelmé-
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ben is érvényesíteni kell, tehát ha több pénzt takarít meg 
a fenntartó, ha kevesebbet kell ráfordítani, az már ered
mény. De a gazdaságosság szellemi értelemben is fontos, 
azt hatékonyságnak nevezzük. 

Halmai Gáborné: - Elhangzott itt két varázsszó: a ha
tékonyság és a gazdaságosság. Mindkettő megkerülhetet
len, bármely szakmának a képviselői ülnek is egy asztal 
körül. De megalapozott vizsgálatok nélkül ezek ugyanúgy 
vannak, mint ha valamiről azt mondjuk, hogy nagyon jó, 
mert néhány helyen sikeres volt. Bizonyos szervezeti for
mákról elterjedt, hogy gazdaságosak. De e megállapítások 
mögött nincsenek számok. A konferencián is elhangzott: 
nézzük meg, milyen arányban támogatja az önkormányzat 
bizonyos településeken a kht-t vagy a hagyományos in
tézményt, és kiderült, hogy nincs különbség. A lényeg a 
finanszírozás technikájában, a szerződés tartalmában van. 
Ha egy önkormányzat hatékony intézményt akar támo
gatni úgy, hogy az valóban a helyi társadalomfejlesztés és 
a közművelődés célját szolgálja, ezt kell végiggondolnia. 
A forma megválasztása csak ezek után történhet. 

Borbáth Erika: - A gazdaságossághoz és a hatékony
sághoz hozzá kell tenni a gazdasági szférából vett harma
dik kifejezést is: a befektetést. Mert a hatékonyság és gaz
daságosság nem létezik befektetés nélkül. Akárki legyen a 
befektető, akár magánszemély, akár önkormányzat, akár 
az állam, ha azt akarja, hogy ebben az országban jól érez
zék magukat az emberek, hogy kötődhessenek egy tele
püléshez, hogy otthon érezhessék magukat valahol, ehhez 
befektetésre van szükség, függetlenül a formáktól. Ezért 
nagyon komolyan kell vizsgálnunk azokat a változásokat, 
amelyek megtörténtek, és szerintem most, az elmúlt tíz év 
után lehet először igazán értékelni azt, hogy mi is történt. 
Mára talán összegyűlt annyi tapasztalat, hogy már általá
nosabb érvényű következtetéseket lehet levonni. 

Halmai Gáborné: - Nagyon fontos a befektetések sor
rendje. Ha egy településen a fejlesztési koncepció a prob
léma, az számomra azt jelzi, hogy hiányzik a közösség, a 
meghatározó közéleti ember, vagy a szakember. Itt az első 
lépés a befektetés. A mi szakmánk professzió. Rendelke
zésünkre állnak olyan alapismeretek, mint a társadalom 
felmérésének lehetősége, a szociológia, a közösség- és te
lepülésfejlesztési módszerek; lehet, hogy nem mindannyi
unknak komplexen, de ma Magyarországon megvannak 
az ismeretek beszerzéséhez a szükséges szervezetek és a 
szakemberek. Egy önkormányzat akkor teszi jól, ha meg
nézi: a településen, vagy. a közvetlen közelében van-e . 
olyan szervezet vagy szakember, aki segíteni tud. A szak
ember kimegy a településre, felméri az adottságokat, fel
térképezi a hagyományokat, a történelmet, az emberek
ben rejlő energiákat, és addig segít, amíg a közös jövőkép 
kialakul. Ha ebben a folyamatban többen vesznek részt, 
mert be tudta vonni - éppen az ismert módszerek segítse-. 
gével - a településen élő emberek egy bizonyos körét, le
gyen az az értelmiség, vagy a képviselőtestület, legyenek 
akár a településen élő, tapasztalatokkal rendelkező idő
sebb vagy fiatalabb szakemberek, akkor együtt alakíthat

nak egy falufejlesztő egyesületet, s az majd létrehozza a 
maga intézményét. A befektetés első lépcsője minden
képpen a helyi akarat, a települési jövőkép kialakítása. 
Lehet, hogy ez hosszabb folyamat. De nem sok ahhoz, 
hogy aztán már ne kívülről kelljen várni a pénzeket, a 
szakembert, hanem belülről fejlődjék ki minden. Ha pe
dig nincsen helyi szakember, akkor a folyamat végén már 
pontosan tudják majd, hogy milyen tevékenységre szeret
nének alkalmazni valakit. S úgy már ki lehet írni a pályá
zatot, vagy közművelődés iránt érdeklődő helybeli embert 
célirányosan lehet kiképezni. Ez nyilván növelné az ér
telmiség helyben maradásának esélyét, a falu megtartó 
erejét, és sok egyéb pozitívuma is lenne. 

M á t y u s Al iz : - A Nemzeti Kulturális Örökség Minisz
térium revitalizációs pályázata művelődési házak meg
újulását segíti elő. Szakfelügyeleti rendszere a közművelő
dési intézményeket fenntartó önkormányzatok munkájá
ról ad képet. Mindkét területen halmozódik az ismeret és 
a tapasztalat. A szakfelügyelők felügyeleti munkájuk so
rán maguk is nagy tapasztalati anyagra alapozott szellemi 
tőkét halmoznak fel, s óhatatlanul is információhordo
zók, amire nagy a szükség, hiszen máig is vannak olyan 
polgármesterek, akik a közművelődésről csak azt tudják, 
hogy viszi a pénzt. Bért kell fizetni a művelődési ház igaz
gatójának, s pénzbe kerülnek a rendezvények. Nincs tu
dásuk olyan közművelődési szakemberről, aki akár a tele
pülés fejlesztési koncepcióját is segíthet kialakítani, aki a 
település problémáinak a megoldásában is segítő. 

Borbáth Erika: - Azt tapasztalom, hogy minden tele
pülésen, ahol nem működik közművelődési intézmény, 
mert bezárt, s leépültek a közösségek, megfogalmazzák a 
hiányt. Az önkormányzat általában csak akkor teszi ezt, 
ha szükség van rá, például, hogy revitalizációs pályázaton 
induljanak. Ritkán fordul elő, amikor a hiány sem fogal
mazódik meg; azon a legnehezebb segíteni. Erre a hiányra 
kell szerveződni, s akkor majd kialakul a településfejlesz
tési és a kulturális koncepció. 

Halmai Gáborné: - Nagyon jó kiindulási pont a hi
ány. Csak az a kérdés, hogy ki és miből ismeri fel. Ahhoz 
kell egy szerencsés település, ahol ugyan leépülés van, de 
éppen úgy állt össze a képviselő testület, hogy észreveszik 
a problémákat, az elvándorlást, belátják, mindez azért 
van, mert helyben nem tudnak a fiatal, az idős, a nemze
tiségi vagy valamelyik más réteg számára megélhetési és 
közművelődési lehetőségeket, jövőképet biztosítani. S 
akkor a testület kezd valamit. A jó szakfelügyelő is meg 
tudja határozni a problémát. Akkor megvan a kiindulási 
pont. Ha ez megtörtént, már a fejlesztésre kell terveket 
készíteni. Annak az alapigazságnak kellene minél több 
helyen hangot adnunk, hogy a kultúra eszköz. Valószínű, 
hogy nagyon sokféle - akár gazdasági természetű problé
mából adódó - hiány megoldását is ezen a területen lehet 
megtalálni.«Ez nagyon kevés helyen jut eszükbe a helyi 
vezetőknek. 

Szabó Irma: - A szakfelügyeleti vizsgálathoz szeretnék 
néhány adalékot hozzátenni. Én egy szakfelügyelői cso-
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port koordinátora is voltam. Nyolcvan településre terjedt 
ki a vizsgálat, amelyet a Nemzeti Kulturális Örökség M i 
nisztérium Közműveló'dési Főosztálya indított a közmű
velődési problémák okainak feltárására. Az a tapasztala
tom, hogy az egyik legjobban megtérülő befektetés volt. 
Éppen azért, mert a felügyelet összetett dolog. Amellett, 
hogy megállapítja a hiányokat, rávilágít arra, hogyan le
het a közművelődési feladat ellátása a településfejlesztés 
eszköze. A jó szakfelügyelők - inkább szakemberek - az
tán mentorai lesznek a településeknek. Tehát egy- és két
éves kapcsolatokról is be tudunk számolni, amikor mint 
egy köldökzsinóron, úgy kapcsolódik össze a település a 
szakértővel. Hogy ezek a vizsgálati anyagok hogyan hasz
nosulnak? Most jutunk el ennek megállapításához. A 
vizsgálat nyolcvan településen készült, s mintegy negyven 
helyen akkor jött létre szakértői segítséggel a helyi ren
delet. Ez már hatalmas eredmény. Az is kiderült, hogy a 
legtöbb helyen a polgármester nem azért nem tett sem
mit, mert nem akart, vagy pénzkidobásnak tartja a köz
művelődést, hanem egyszerűen nem tudja, merre indul
jon. A vizsgálati anyag ebben is segít, ha partnerként el
fogadják a szakértőt. A z persze már személyfüggő, hogy a 
szakértő tudása olyan-e, hogy elismerést vív ki. 

Varga Melinda: - Még pár szó a hiányról, s a közmű
velődés és az önkormányzatok érdekes kapcsolatáról. Egy 
konkrét példa: egy kistelepülésen az önkormányzat nem 
fejlesztette a közművelődést, nem fejlesztette a művelődé
si házat, nem fordított rá pénzt, de nagyon sokat költött a 
fürdőre. Ezért a külföldi és a hazai turistáknak közkedvelt 
pihenőhelye lett. S egyszer csak a lakosság észrevette, 
hogy a turisták szeretnének valamit csinálni délután és 
este. Emiatt elkezdték a kis csoportokat fejleszteni, civil 
közösségek jöttek létre, s ma már fantasztikus fesztiválo
kat rendeznek. Ebből kinőtt egy olyan közművelődési 
mag és tevékenység, ami egész évben megmaradt a falu
ban. Az is érdekes, hogy a gazdasági hiány katalizálta a 
kulturális eseményeket. Mindez nagyon meggyőzte a pol
gármestert és az egész hivatalt arról, hogy a kultúra való
ban fontos, mert megtartó, egzisztenciát (is) biztosító 
ereje van. 

Halmai Gáborné: - A rendszerváltás óta eltelt tíz év, 
most megérett az idő arra, hogy létrehozzunk egy modell-
tárat. Ennek a modelltárnak azt kellene tartalmaznia, 
hogy hányféle működtetési típusú intézmény vagy szerve
zet van - mert intézményt sem mondok feltétlenül - , 
melyiknek mi a sajátossága, specialitása, s miben azono
sak a feladataik. A beszélgetés elején felmerült: mi az 
alapfeladat, mit kell megoldanunk? Számba kell venni, 
hogy melyek azok a kompetenciák, képességek és tudá
sok, amelyek szükségeltetnek hozzá. Ne határozzuk meg, 
hogy ez milyen típusú értelmiségi, pedagógus vagy szak
irányban képzett ember, mert az is lehet, hogy van hely
ben alkalmas ember, és beletanul valaki. Minden lehető
ség nyitott. Nagyon fontos, hogy ez a modelltár ne csak 
nekünk álljon rendelkezésünkre, hanem a fenntartóknak 
is legyen kézikönyve, amiben benne van, hogy mit jelent 

az infrastruktúra, mik az elvárások, mik az alapkövetel
mények, és melyek a finanszírozás lehetőségei. Megint 
csak azt mondom, egymás mellé kell tenni a tapasztalato
kat: melyek a pozitív példák, meLyek a negatívak, s me
lyek az azonosságok. Tehát a választás lehetőségét kínál
juk fel, s ezt a mi szakmánk tudja megtenni elsősorban. 
Mert nincs közöttünk nézetkülönbség. 

Mátyus Aliz : - Tehát nincs arról szó, hogy a közmű
velődés bizonyos helyeken kht-ba kényszerül ? S hogy a 
közművelődés értékei vesznek el emiatt? 

Szabó Irma: - A lcht-vá alakulás mesterségesen kiéle
zett téma volt egy időben. Ha a szervezet megújításában -
mint minden újban - benne van a jobb működés lehető
sége, akkor ennek szabad utat kell engedni. Itt csak akkor 
van gond, ha politikai síkra terelődik a kérdés. Néhány 
kht-val kapcsolatban ez volt a helyzet. Pedig az a lényeg, 
hogy egy szervezeti forma mögött mi áll, illetve milyen 
célból jön létre. 

Borbáth Erika: - Ma még nem mindenki látja a lehe
tőségeit. Ezért nagyon jó ötlet, hogy egy példatárat kelle
ne összeállítanunk. Az önkormányzatok többségéről jót 
lehet elmondani. A normatívánál lényegesen többet ál
doznak a művelődésre. S ez főképpen a közgyűjtemények
ben és a közművelődésben realizálódik. Sok helyen mégis 
éppen a takarékossági szempontokra hivatkozva kívánnak 
szervezeti formát változtatni. Az a mi feladatunk, hogy a 
döntéshozók választhassanak, de ne elsősorban aszerint, 
hogy nekik mi kerül a legkevesebbe, hanem azt vehessék 
észre, hogy nekik mi a leghatékonyabb befektetés. 

Kereszti Ferenc: - Arról szólnék, hogy a szervezeti 
forma mitől változik. Van, ahol a közművelődési intéz
mény dolgozói határozzák el, mert jobbnak látják a vál
toztatást. Viszont van, ahol az önkormányzat és a közmű
velődési intézmény között olyan feszítőerők működnek, 
hogy egyszerűen nincs más kiút, változtatni kell. Valóban 
nagy szükség lenne egy javaslattárra. A z utóbbi időben 
elég sok művelődési ház vezetőjével beszéltem. Épp teg
nap egy nagy múltú, VI . kerületi művelődési ház igazga
tójával. Azt mondta, örülne, ha tudnánk segíteni, mert a 
kerületükben nincs az önkormányzat által fenntartott 
közművelődési intézmény. Ök jól működnek, de vala
hogy lebegnek a levegőben, mert a korábbi fenntartó már 
nem foglalkozik velük. Ellátják önmagukat, de nem tud
ják, meddig képesek rá. Kérdeztem tőle, hogy van-e a 
kerületnek közművelődési rendelete. Nem tudta. Abban 
maradtunk, utánanéz, s belátta azt is, hogy jó lenne köz
művelődési megállapodást kötni a kerülettel, mert sem
milyen támogatáshoz nem jutnak hivatalosan. Csak ak
kor jutnak esetenként pénzhez, ha a csoportjaik pályáz
nak. Ez így esetleges és bizonytalan. Örült, hogy felhív
tam a figyelmét a törvény bizonyos pontjaira. Sok műve
lődési házban nem tudják, hogy milyen lehetőségeik 
vannak. 

Halmai Gáborné: - Ehhez kapcsolódva szeretném el
mondani: nagyon fontos a közművelődési rendelet, mind
annyian tudunk példákat mondani rá, hogy miért jó, de 
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szerintem még fontosabb a rendeletet megelőző koncep
ció. Mert tapasztalatom szerint rendeletekből is többféle 
van. Amikor mi készítettük, megpróbáltunk kollégáknál 
tájékozódni, hogy máshol miként van. S egészen szélsősé
ges a rendeletalkotás a koncepcióhoz képest. A koncep
ciónak más a tétje, abban mindent a valóságnak megfe
lelően lehet felvázolni, lehet tényeket rögzíteni, jövőké
pet leírni. A közművelődési rendelet már más, mert az 
önkormányzati rendelet, amely egyben kötelezettségeket 
is megfogalmaz. Olyan elemei vannak, amelyek a finan
szírozásra is kihatnak. Természetesen a testületekben 
azonnal viták alakulnak ki, hogy keretszabályozást, vagy 
részletes szabályozást készítsenek. Az a tapasztalat, hogy 
inkább azért maradnak a kereteknél, mert a részletes sza
bályozás mögé oda kellene tenni a konkrét megvalósulási 
formákat, a finanszírozást. Azért mondtam ezt el, mert 
úgy tűnik, egyetértünk abban, hogy egy minta- vagy mo
delltárnak kellene létrejönnie. A közművelődési rendele
tek tapasztalatait is nagyon hasznos lenne leírni. Hiszen 
van, ahol még ezután fogják kidolgozni. 

M á t y u s Al i z : - Városi intézmények gondolhatnak-e 
arra, hogy azzal alapozzák meg a fennmaradásukat, hogy 
valamilyen tipikusan városi probléma kezelését vállalják? 
Például az ifjúságnak a kallódó részével kezdenek foglal
kozni, esetleg kht formájában, pályázati pénzekkel. 

Szabó Irma: - Én. egy önkormányzati fenntartású in
tézmény-hálózatot tartok ideálisnak, bizonyos feladatokat 
pedig lássanak el civil szervezetek, egyesületek közműve
lődési megállapodás formájában. És akkor olyan lesz, 
mint egy nagy háló, talán nagyobb a merítésük, és a te
vékenységük is gazdagabb. 

Varga Melinda: - Miért akar egy város kht-t? Egy vá
rosnak, amíg nincs meg a terve, hogy milyen város akar 
lenni, addig nem szabad semmiféle szervezeti átalakítást 
elvégeznie. Ugyanis nem tudja, hogy milyen feladatot ad
jon annak az új szervezetnek. A másik probléma, hogy 
soha nem jelent megtakarítást a kht-vá való átalakítás. 
Ha elkészül valamikor ez a bizonyos példatár, hogy mi
lyen szervezetek vannak, le kellene írni azt is, hogy me
lyik formának mik az előnyei és a hátránya. Sokszor nem 
egy ritmusban gondolkodik egy képviselő-testület: a helyi 
rendeletemet nem úgy alkotják meg, hogy legalább a sa
ját kht-juknak megfelelő legyen. Gondolok itt a helyi 
adókra. Egy kht-nak jelentős vállalkozási bevételre kell 
szert tennie, s ha a város helyi rendelete miatt adóssá
gokba keveredik, akkor veszteséges lesz. Egy-egy települé
sen vannak olyan jogalkotási anomáliák, hogy nem lát
nak tovább az aznapi problémáknál. Ha kht-t csinálok, 
akkor körültekintően meg kell nézni, hogy melyek azok a 
rendeletek, szabályozók, amelyek könnyítik vagy nehezí
tik a működését. A gazdaságosságra visszatérve: ha egy 
kht elkezd jól működni, akkor a képviselő-testület vagy a 
gazdálkodási bizottság automatikusan csökkenti a támo
gatási összeget. Pedig egy szépen felfelé ívelő szakasz ezál
tal megtörik. S akkor azt mondják: nem működik a kht. 
Pedig működik, és hajói, akkor érdemes fejleszteni. Rá

adásul nincs egyedül üdvözítő megoldás. De abban már 
megegyezett a szakma, hogy minden kht-nak, intézmény
nek a helyi viszonyokra, sajátosságokra kell épülnie. 

Halmai Gáborné: - Igazából egész rendszereknek kell 
működniük, s ezeknél az alap mindig a feladat és a funk
ció. A kht-nál is mindig ez a kiindulási alap, hogy milyen 
feladatra, milyen funkcióra akarok létrehozni egy intéz
ményt. Szekszárdról jöttem. A kilencvenes évek elején a 
helyzetünkből adódóan és ösztönösen nyitottunk a civil 
szervezetek felé. Amikor kezdtek annyira megerősödni, 
hogy önálló házat kértek maguknak a településen, min
denki azt gondolta, tiltakozni fogunk. Nem így történt. 
M i is támogattuk. Azóta is ezzel a módszerrel élünk; hogy 
ma már az egyházaknak, a német kisebbségi önkormány
zatnak és a fiataloknak is van helyük, és éppen mi állunk 
sorba az önkormányzatnál, hogy kicsi a ház, nagyobb 
kellene. Mert ezzel egy pozitív folyamatot generáltunk. 
Onnan indultam ki és oda akarok visszatérni, hogy mind
ezt települési szinten kell átlátni. Egy településen belül is 
működhet több forma. Segíthetik egymást, ha jó a vi
szony, infrastrukturálisan, szakmailag, nagyon sokféle 
módon. Az lenne nagyon fontos, hogyha létrejön ez a 
bizonyos modell, akkor egyforma kérdések legyenek. 
Ugyanazon kérdések alapján kell vizsgálódni, s nagyon 
fontos lenne a jogi előnyök és hátrányok figyelembevé
tele is: hogy hol tart ennek a területnek a szabályozása. 
Mert még egyszer mondom, a választás lehetőségét kell 
felkínálni az önkormányzatoknak és a használóknak. 

Borbáth Erika: - Körülbelül ezt a metódust követtük 
akkor, amikor a tatai konferenciára készülve összeállítot
tunk egy kérdéssort, és azt elküldtük a vállalkozói intéz
ménynek, a kht-knak, az alapítványi és az önkormányzati 
intézményeknek, hogy ugyanazokra a kérdésekre próbál
janak válaszolni. Mert szerintem egy folyamatosan költ
ségvetési formában működő intézmény életében is tör
téntek igen komoly gazdálkodási változások. Nem csak a 
jogszabályokat követően, hanem a bevétel és kiadás ará
nyát és a kiadások belső arányát illetően is. És változások 
történnek a tevékenységben is. Azt szoktam mondani, 
hogy a huszonöt éve működő nyugdíjasklub sem ugyanaz, 
mint ami huszonöt évvel ezelőtt volt. Mert nem csak az 
emberek változtak, hanem a problémák is, amelyekről ott 
szó esik. 

Mátyus Aliz : - Talán érdemes elgondolkodni azon, 
hogy egy kultúrpolitika hova teszi a hangsúlyokat. Inkább 
támogatja a profikat, az elitet, vagy a közművelődés tá
mogatásával a tömeget. Akkor, amikor az anyagiak tekin
tetében már szétvált a társadalom, keskeny fenttel, jelen
tős lenttel, a közművelődésnek megvan-e rá a módja, 
hogy a lentre is koncentráljon, valóságos esélyeket te
remtve, s hogy megteremtsen egy az anyagitól eltérő ni-
vellálást, annak társadalmi presztízsével együtt. 

Halmai Gáborné: - Az, hogy éppen a kultúrának 
melyik szeletét finanszírozza vagy preferálja akár a kor
mányzat, akár egy település, azt is jelzi mindig, hogy 
mennyi ismerete van róla. Mert amíg a kultúrának bizo-
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nyos területei pontosan le vannak írva, látható a finanszí
rozási részük, ismertek a szakmai kereteik, a közművelő
dés és annak a legalsóbb rétegei már nagyon nehezen 
írhatók körül. Arról is gyakran beszéltünk, hogy amikor 
új intézmények jönnek létre a revitalizáció kapcsán, arra 
lehet igazán jól normatívát adni, ami megfogható és fo-
rintosítható. A Kulturális Központok Országos Szövetsé
gének találkozóján beszéltünk arról, hogy meg tudjuk 
mondani, hogy ha van a településnek egy jól működő 
közösségi színtere, ennek mik a fizikai, térbeli követel
ményei, milyen a szakember-ellátottsága, és így jobban 
megfogható. Az is nagyon fontos, hogy az Európai Unió
ban már sok helyütt felismerték az élethosszig tartó ta
nulás fontosságát. Ebben a félévben a szociális munkás 
szakon tanítottam Szekszárdon. A téma az időskorúak 
művelődésszervezése volt. S amikor elkezdtem ehhez 
irodalmat keresni, láttam, milyen szegényes. Oda akarok 
kilyukadni: meg lehet-e fogalmazni, hogy az ember teljes 
életéhez minden életkorban mi minden szükségeltetik, s 
ennek milyen fontos és lényegi eleme a közművelődés. 
Hogy a saját életemnek a fizikai, anyagi, szellemi, mentá
lis, közösségi igényei hogyan biztosíthatók egész életen át. 
Ez nehéz feladat, de meg kellene próbálni. 

Borbáth Erika: - Két dolog jutott eszembe erről. Egy
részről az értékítélet, hogy mire helyeződik a hangsúly: a 
közösségre vagy az egyénre. A másik fontos dolog pedig, 
hogy mi mennyi információt adunk, s a döntéshozóknak 
és a helyi vagy országos művelődéspolitika kialakításában 
résztvevőknek mennyi az információjuk. Mikor tizenöt 
évvel ezelőtt Dániában jártunk, megkérdeztük: hogyan 
lehet, hogy itt minden népfőiskolát ennyire támogatnak? 
Erre kedvesen mosolyogva megszólalt a kísérőnk: nálunk 
nincs olyan ember a parlamentben, aki ne lett volna 
népfőiskolás. Ez is egy kulturális örökség, s ezzel is tudni 
kell élni. Ha valaki nem él a kultúra bizonyos szeletével, 
nem érintette, akkor számára úgy tűnik, hogy az nincsen, 
hiába adok neki mindenféle anyagot és információt. 

Varga Melinda: - Budapest és vidék viszonyának 
problémájához, ennek kapcsán a kultúra hozzáférhetősé
géhez szólnék. S ebbe beleértem azt is, hogy hogyan való
sul meg az amatőr művészeti csoportok támogatottsága, s 
azt is, hogy a kulturális kincshez, ami Budapesten felhal
mozódik, hogyan tud hozzáférni egy vidéki ember, füg
getlenül attól, értelmiségi-e avagy nem, szereti-e a színhá
zat, a zenét, a néptáncot. A vidéki kultúraközvetítő fela
data az is, hogy a kulturális komfortosság érzését megadja 
a vidéken lakóknak. Ne kelljen mindig Budapestre utaz
niuk, ha színházi előadást akarnak látni, vagy koncertet 
hallgatni. Nekünk vidéken színháznak, zeneakadémiának 
és mindennek kell lennünk. Ehhez viszont olyanfajta 
közvetítést kell megvalósítanunk - s ez szerintem kulcs
kérdés - , hogy több évre szóló kulturális támogatást tud
junk magunkénak. Tehát tudjam azt, hogy ebben az év
ben mennyi a pénzem, s mennyi lesz jövőre. Ez nem illu
zórikus. Ha a többéves országos költségvetési tendenciát 
nézzük, gondolom, ez már a kultúrában is megvalósítható. 

Európában nagyon sok országban úgy dolgoznak a kultú
raközvetítők, hogy egy fesztivál vagy programsorozat meg
rendezéséhez két évre garantált költségvetésük van. Biz
tosítani kellene tudni azt a kultúrát, amelyet ma senki 
nem szponzorál. A sztárok és a tömegkultúra leszorítja a 
porondról. Ha egy világsztár lép fel, annak nincs problé
mája. Szponzorálják, a jegyeket is magas áron tudják ad
ni, mert van egy réteg, amelyik képes megfizetni. A tö
megkultúrának megvan a közönsége, eladható. Közkultú
rának nevezném azt a fajta kultúrát, amihez a legnehe
zebb hozzáférniük az embereknek. A kultúraközvetítő in
tézmények ugyanis ezt nem tudják elhozni Pestről, és más 
vidéki városokból. A nem világsztár művészeket, akiket 
nem szponzorál senki. S akik nem lesznek meghívhatok 
annak a háromszáz embernek a jegybevételéből, akik a 
közönség lennének. 

Szabó Irma: - Úgy hiszem, mint szerintem mindenki, 
hogy elit kultúrára nagyon nagy szükség van, de ez csak a 
piramis csúcsa. És régen a piramisra nem az utolsó követ 
tették fel legelőször. Tehát meg kell alapozni. S ezt csak 
úgy lehet, ha a közművelődési tevékenység a jelenleginél 
is magasabb támogatottságban részesül. Ezt anyagilag is, 
de az irányítás tekintetében is értem. Most készül a 2006-
ig szóló közművelődési stratégia. Ha ezt jól csináljuk meg, 
akkor van esélyünk. Jankovics Marcell, a Nemzeti Kul
turális Alap vezetője említette ezt a piramis-hasonlatot, s 
hogy az alapokat kell a közművelődésben segíteni. Re
méljük, a közreműködésünkkel ez így lesz. Az ágazati irá
nyításra feladatok várnak. Az együttműködéshez pedig 
megvan az elméleti útmutató is. Trencsényi László mis
kolci egyetemi docens mondta az egyik előadásán, hogy 
„a kultúra csak azért is egységes". Karácsony Sándor sze
rint „attól még dolgozhatunk együtt, hogy nem vagyunk 
egyformák". Ha a kettőt ötvözzük, akkor a kulcsunk meg
van az együttműködéshez. A különböző ágazatok együtt
működése azért fontos, mert a közművelődés többszektorú 
tevékenység. Most ugyan külön ágazatot képvisel a kultu
rális, az oktatási, s az ifjúsági és sportminisztérium vagy a 
vidékfejlesztési minisztérium, valahogy mégis el kellene 
érnünk, hogy ezek a közművelődés és a köz műveltségé
nek érdekében összefogjanak. Legyen párbeszéd. És innen 
levezethető a jogharmonizáció. Ha konkrét példát né
zünk: a többfunkciós intézmények sem tudják igazán be
tölteni a funkciójukat éppen a gyakran egymásnak el
lentmondó jogszabályok és rendelkezések miatt. Ha eb
ben előre tudnánk lépni valamelyest, akkor a köz művelt
ségéért sokat tehetünk. 

Kereszti Ferenc: - Az elit- és a közkultúra kapcsán ju
tott eszembe: teljesen egyetértek Irmával, a piramis alját 
kell megépíteni, és úgy érzem, most nem éppen ez a ten
dencia. A kis csoportoknak egyre nehezebb pályázatokon 
nyerni. Mert nézzük például a népművészetet. Évek óta 
úgy írják ki a pályázatokat, hogy koreográfiát díjaznak, 
arra lehet pályázni. Holott egy falusi néptánccsoportnak 
csizmára lenne szüksége, tánctanárt kellene fizetniük. S 
az utóbbi években a Nemzeti Kulturális Alapnál is alig 
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van olyan pályázat, amelyre kis civil szervezetek nevez
hetnek. És ebből a szempontból is fontosak a rendeletek. 
Azt mondtad, Irma, hogy általában az önkormányzatok 
nem mernek hozzányúlni, tehát ehhez kellene nekik se
gítség, ez az egyik oldal. Elvileg ez a jegyző feladata volna, 
de ha a közművelődési szakember nem segít, akkor a jegy
ző soha az életben nem fogja megcsinálni. Másrészt sok 
önkormányzat paternalista módon kezeli a kultúrát, és azt 
mondja: jobb ha ez nincs annyira szabályozva, mert akkor 
én mondom meg, mi legyen. Jöjjenek csak hozzám, ha 
valamit akarnak, s akkor én eldöntőm, adok-e vagy nem. 

Halmai G á b o r n é : - Most jutott eszembe, hogy két 
fontos élményem is volt az elmúlt időszakban a kultúra 
folyamatosságával és a meglevő közös kulturális alapok 
felhasználásának szükségességével kapcsolatban. A me
gyei jogú városok kulturális bizottságainak volt Szolno
kon egy találkozó]ulc, és Poszler György volt a vendég. 
Arról beszélt, hogy a humán kultúra háttéibe szorul, s 
milyen problémáink vannak, mert nem beszélünk azonos 
nyelvet. Előtte egy másik alkalommal, a Kultúraközvetí
tők Társaságának konferenciáján pedig arról szóltunk, 
hogy a természettudományos kultúra mennyire háttérbe 
szorult. Most pedig megegyeztünk abban: a probléma az, 
hogy van ma egy technikai-informatikai kultúra, ami 
nagyon előre tört, csak nincs mögötte alap, a közös nyelv, 
a tradíció, a folyamatosság, amitől együtt tudnánk ter
vezni. 

Az igazi veszély nem is az, hogy különválik elitkultúra 
és tömegkultúra, hanem az, hogy a meglévő értékek 
bennmaradnak-e a rendszerben, vagy sem. Ez nem lehet 
politika tárgya, mert aki ezt kiveszi alólunk vagy engedi 
elveszni, az igazán nagy hiányt teremt. - De ez nagyon 
nagy tét. Abban maradtunk: ha elveszítjük a közös gyöke
reket, a közös nyelvet, a közös tenni akarást, az nagyon 
nagy felelősség. 

Borbáth Erika: - Egyfolytában a kultúraközvetítő 
szakember felelősségéről beszéltünk. Azt gondolom, nem 
csak az ő felelőssége fogalmazható meg. Mert mi akarha
tunk nagyon sok mindent. Sokszor mondják, hogy nem 
vagyunk offenzívában. Azt gondolom, hogy a szakma a 
helyi harcok offenzívájában elvész, egyedivé válik sok 
esetben. Mert kinek-kinek otthon meg kell küzdenie 
azért, hogy az ő - a település érdekeit szem előtt tartó -
tevékenysége megmaradhasson valahogy. Sokszor már 
úgy tűnik, hogy ez csak egyéni ambíció. De pontosan 
azok az emberek teszik ezt egyéni ambícióvá, akik a dön
téshozó felelősségét másképp értelmezik. Tehát nem csak 
a szakma a felelős. 

Mátyus Al iz : - Szép számban hagytunk szálakat elvar
ratlanul a beszélgetés során, de sikerült körüljárnunk bi
zonyos dolgokat. Körvonalazódtak konkrét munkák is. 
Mindenkinek köszönöm a beszélgetést. 

Sághy Erna 
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BARSI H A 1 N A ^ , , 

A N É P I I P A R M Ű V É S Z E T I T Á R G Y A K ZSŰRIZÉSÉNEK 
Á L T A L Á N O S S Z E M P O N T J A I ÉS A Z O K A L K A L M A Z Á S A 

A N É P V I S E L E T E S B A B Á K B Í R Á L A T Á N Á L * 

A népművészet - népi iparművészet terminológiája 
évtizedek óta, a mai napig vita tárgya.1 Már magát a nép
művészet szót is két — tágabb és szűkebb — értelemben 
használta a kutatás. Tágabb értelemben a díszítőművészet 
mellett a népzenét, néptáncot, népköltészetet, a szokások 
jó részét is magába foglalja. Szűkebb értelemben a népi 
díszítőművészetet értik rajta. Ezúttal, ha a népművészetet 
emlegetem, az utóbbit értem rajta, ezen is a parasztság ha
gyományos tárgydíszítő kultúráját, mely virágkorát a XIX. 
században élte. Klasszikus korszaka kb. a század közepéig 
tart, majd az 1880-as évekkel zárul a kivirágzás, kiszínese-
dés ideje. Ezután a hanyatlás, elsekélyesedés következik, 
mely a mélypontját a két háború között érte el. 

A népművészet alkotói társadalmi-gazdasági és - en
nek megfelelően - művészeti vonatkozásban különböző 
kategóriákba sorolhatók. Az egyik csoport, mely az alko
tómunkát a családon belül gyakorolta. Ezek közül kivált 
egy másik csoport, amely már szélesebb körnek is dolgo
zott, többnyire ellenszolgáltatásként. A harmadik cso
portba pedig azok a mesteremberek tartoztak, akik hiva
tásosan készítettek hagyományosan díszített tárgyakat. 

Valamennyi csoportot kötötte a hagyomány, melybe 
belenőttek, melynek tonnáit, színeit, motívumait gyerek
korukban sajátították el. Ennek a hagyománynak a meg
tartását a közösség ellenőrizte, s ha ízlésének nem felelt 
meg, akkor elvetette, bár a hagyomány és a közösség el
lenőrző szerepe nem egyformán jelentkezett minden cso
portnál. Legerősebb a családoknál dolgozóknál volt, már 
szabadabban alkothattak a nagyobb közösségeknek dolgo
zók, s a legtöbb különböző hatást pedig a hivatásos alko
tók munkái foglalták magukba. 

De mégis, a népi díszítőművészet mesterei egy vi
szonylag egységes kultúrájú paraszti társadalom művészi 
igényét szolgálták. Ösztönösen alkottak, de a hagyomá
nyokra és a közösség ízlésére, megnyilatkozására támasz
kodtak. 

A népi iparművészet sokat vitatott kategóriája sem 
egyszerre jött létre valami rendelettel az 1950-es évek 
elején, csak a terminust használjuk így az 1952-es győri 
konferencia óta. Előzményei azonban az előző korokban 
többé-kevésbé már kialakultak. 

így például a népi díszítőművészet alkotásainak áruvá 
válása az iparosok révén már évszázadokkal korábban 

*Az előadás elhangzott 2000. szeptember 29-én Győrött, a 
IV. Közép-Európai Babakonferencián, és 2001. március 30-án 
Egerben, a „Viseletek régen és ma" című Országos Népművé
szeti Konferencián. 

1 Az előadás fonásként felhasználta az 1974-es pécsi Országos 
Népművészeti Konferencia előadásait, valamint a NIT-nél 
1985-ben kézirat gyanánt megjelent bírálati szempontokat. 

megkezdődött, de a századfordulótól a házi és az ún. csa
ládi iparban is egyre nagyobb területet követelt magának. 
A társadami-gazdasági változások egyre kisebb területre 
szűkítették a saját használatra készített díszes tárgyakat, 
ugyanakkor a városi lakosság ilyen irányú igénye kezdett 
jelentkezni. 

Az ösztönző alkotás két támasztékával - vagy korlát
jával - együtt, amit a hagyomány és a közösségi ízlés je
lentett, nagyon megkopott. 

Az a művészeti ág, melyet ma népi iparművészetnek 
nevezünk, nem a történeti népművészet egyenes és spon
tán folytatása, hanem a történelmi örökség tudatos vál
lalásán és továbbfejlesztésén alapul, melynek alakításá
ban igen sokan vettek és vesznek részt, melyet Ortutay 
Gyula így fogalmazott meg: 

„...A mi népi iparművészetünk most már nem azonos 
azzal, ami a régibb, a hagyományos volt. Sokkal magasabb 
tudatossági fokon, sokkal nagyobb szervező intézkedések
kel, a személyiség sokkal határozottabb kibontakozásával, 
tehát az egyéni ízlések, az egyéni javaslatok, az egyéni öt
letek gazdagabb alakításával" kell az új úton járnunk. S az 
ösztönös alkotásból a tudatosba való átlépés nagyon ne
héz feladat. A szervezettség elősegítésére alakult ki egy 
egész intézményhálózat az 50-es években, melynek egy 
része némi átalakulásokkal, de ma is működik. 

A történeti népművészetben - mint láttuk - az alkotó 
tevékenység formálását, orientálását, a produkció szelek
tálását a hagyományőrző közösség végezte el saját esztéti
kai normái szerint. Ezek a normák persze változtak időről-
időre és végső soron ennek köszönhetjük a népművészet
ben a stílusok, a formák, a díszítő motívumok és változa
taik hosszú sorát. 

Napjaink népi iparművészetében ezzel szemben hár
mas szűrőrendszer érvényesül; az alkotó saját kontrollja, a 
NIT Bíráló Bizottsága, valamint a vásárlók, a felhaszná
lók értékítélete. Az alkotó önkontrollját egyénisége, te
hetsége, felkészültsége, ismeretei, emberi tulajdonságai 
határozzák meg, melyek egyénenként nagyon eltérőek. A 
vásárlók, a „befogadók" köre széles, társadalmilag hetero
gén, melyben az egyének iskolázottsága, műveltsége na
gyon egyenetlen, itt tehát közösségi szűrő csak áttételesen 
érvényesülhet. Ezért rendkívül fontos feladata és nagy fe
lelőssége van a NIT Bíráló Bizottságának, melynek a mű
vészeti és a szakmai kontroll feladatát vállalnia kell. Az 
évi mintegy 7000 alkotás, voltaképpen prototípus bírála
tával orientálja az alkotókat, befolyásolja a népi iparmű
vészet ágazatainak alakulását, fejlődését. Támogathat és 
visszaszoríthat irányzatokat, preferálhat tárgyféleségeket, 
előrelendítheti egyes műfajok fejlődését, vagy megaka
dályozhatja divatjamúlt, értékét vesztett tárgycsoportok 
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újratermelését. Végső soron napjainkban a zsűri látja el a 
közösségi szűrő szerepét, e feladat elvégzéséhez azonban -
a konvencionális művészeti normák mellett - ki kellett 
alakítania a megítélés alapvető elveit és normáit. 

Minden népi iparművészeti alkotás első és legfonto
sabb kritériuma az, hogy valamilyen módon képviselje, 
folytassa a népművészet történeti hagyományát, forma
világát, színeit, díszítő motívumait, vagy ezek harmonikus 
felhasználásával készüljön új tárgy, új alkotás. Bármilyen 
irányba is indul el a tervező, az alkotó, az alap, a forrás 
változatlan kell legyen: a történeti, néprajzi hagyomány. 
E hagyomány összetevő elemeinek, formáinak, stílusai
nak, ízlésvilágának kell tükröződnie a tárgyakon. Minden 
alkotásban érvényesülnie kell a népművészet esztétikai 
normáinak, melyek közül a legfontosabbak: a forma és a 
díszítmény harmóniája, a felületek díszítésének arányos
sága, az alkalmazott motívumok összehangolása, a táji jel
leg érvényesítése, a színek hagyományos és harmonikus 
felhasználása, valamint a motívumok, stílusok és az alkal
mazott technika egyeztetése. Sokan abba a hibába esnek, 
hogy ezeket a törvényszerűségeket figyelmen kívül hagy
ják. Nem szólva most a népművészettől teljesen idegen 
formák és díszítmények alkalmazásáról - ez eleve kizáró 
ok, a leggyakoribb probléma a nem megfelelően kiválasz
tott forma, a kikristályosodott arányok be nem tartása, a 
díszítmények helytelen alkalmazása, a túldíszítettség, 
vagy ellenkezőleg: a hagyományos díszítmény túlságos le
egyszerűsítése, szétbontása, elszegényítése, vagy a történe
ti stílusok erőltetett keveredése. 

Külön meg kell említeni az alkalmazott technikát is, 
mert az a népi iparművészetnek is sarkalatos kérdése. A 
történeti népművészet minden területén a stílushoz és a 
felhasználáshoz, valamint az anyaghoz leginkább illeszke
dő technika csiszolódott ki a generációk kezén, s mi ezt 
örököltük. Jól tudjuk azonban, hogy a népi iparművészet 
nemcsak alkotó munka, hanem termelő tevékenység is. 
Amíg a hagyományos népművészet változataiban élt, a 
népi iparművészet sorozatokban, amit már nem lehet 
csak kézműves technológiával előállítani. A modern 
technológia alkalmazásának azonban határt szab a tár
gyak jellege, hagyományaik, kézműves technológiai jel
legzetességeik, egykori és jelenlegi funkciójuk. Megenge
dett például a mechanikai szövőszék és a varrógép hasz
nálata a textileknél, de minden olyan anyagot és tech
nológiát, mely esztétikai torzulást eredményez, azt elsze-
gényíti, mívességét tompítja, el kell utasítanunk. 

A népi iparművészeti alkotások kritériumai között 
nem elhanyagolható a használat, a funkció sem. Öncélú 
alkotásnak semmilyen művészetben nincs helye. A törté
neti népművészetben a tárgyak szorosan tapadnak a hasz
nálók életmódjához, igényeihez. Ezek megváltozása a tár
gyak formáját, jellegét és funkcióját gyakran módosította. 
Ez a törvényszerűség napjaink népi iparművészetében is 
érvényes. A tárgyaknak a mai ember életében is meg kell 
találniuk a helyüket, hosszabb távon csak a mindennapok 
kultúrájába való beilleszkedés biztosítja a népi iparművé

szet folyamatos fejlődését. Ezen túlmenően a népi ipar
művészeti alkotásoknak - mint minden művészeti alko
tásnak - alapfunkciója az esztétikai élményszerzés, a szép
ség, a hannónia iránti vágy kielégítése. Ez mindkét tárgy
csoport esetében - dísztárgyak és az alkalmazott népi 
iparművészet tárgyai - így van. 

A népi iparművészeti tárgyaknak még egy lényegi jel
lemzője van: az alkalmazott technika és a kivitel minősé
ge. Nagyon fontos szempont, hogy a készítő az anyaghoz, 
a stílushoz igazodó, azt jellemző technikát alkalmazott-e, 
és azt hogyan tette. Minden tárgy készítésénél az alkalma
zott technika által lehetővé tett legjobb minőséget kí
vánjuk meg, akkor is, ha tudjuk, hogy a történeti hagyo
mányt képviselő népművészeti gyűjteményekben hanya
gul készített, durván megmunkált, nem a legjobban kivi
telezett tárgyak is előfordulnak. A mai ember esztétikai 
igénye kifogástalan minőségben előállított tárgyakat kí
ván. 

A népi iparművészet korunk egyik művészeti iránya, 
mely a múltban gyökerezik, és számos vonatkozásban a 
jövő felé mutat. Művészeti folyamat, mely a társadalom
mal együtt alakul, változik, hol belső törvényszerűségeit 
követve, hol a „világkultúra" áramlataitól befolyásolva. 
Ezért a népi iparművészet már nem ugyanaz, mint akár tíz 
évvel ezelőtt is volt. Módosultak a vele szemben támasz
tott igények, változtak maguk az alkotók is. Vannak, akik 
a régebbi történeti stílusok elfelejtett formáit és díszítmé-
nyeit fedezik fel újra, és alkalmazásukkal szándékoznak 
készíteni modern tárgyakat. Vannak, akik az iparművé
szet modern áramlatai formanyelvén akarnak megszólal
ni, megint mások a mai ember konkrét szükségleteihez, 
divatigényeihez kívánnak közel menni alkotásaikkal. Ez 
az a küzdelem, mely minden művészetet jellemez, és jel
lemezni fog a jövőben is. E törekvések jegyében gyakran 
nagyon szép munkák születnek, melyek egy-egy szakágban 
a továbbfejlődés egyik lehetséges útját mutatják. Mások 
zsákutcának bizonyulnak, de számos tanulsággal szolgál
nak a társaknak, a tanítványoknak, a követőknek. 

Nézzük meg röviden azt, hogy az elmondottak miként 
jelentkeznek a népviseletes babák esetében! 

A népviseletes babák készítésének nincsenek a távoli 
múltban gyökerező hagyományai. A különböző területe
ken eltérő időben, de törvényszerűen bekövetkező „ki-
vetkőzés", a polgári viselet elterjedése egy idő után elő
hívta azt az igényt, hogy a viseleteket meg kell örökíteni, 
s ennek jó eszköze lett a baba. Szerepe volt benne a gyön
gyösbokréta mozgalomnak, de a több helyen megjelenő 
kereskedelem is indukálta. Virágzóvá az 1930-as évektől 
vált a magyar népi iparművészetnek ez az új hajtása. 

A népi iparművészeti szakágak között nem csak új
donsága miatt foglal el speciális helyet a népviseletes ba
ba, hanem a készítéséhez szükséges speciális ismeretanyag 
sokrétűsége okán is. A k i babát akar készíteni, annak kell 
értenie a textilszobrászathoz, minden részletében ismer
nie kell az adott népviseletet, korszak, életkor és alkal
mak szerint, meg kell találni a helyes arányokat, a meg-
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felelő anyagokat. Tudnia kell szabni-varrni, hímezni. 
Érteni kell az ékszer, a főkötő és a lábbeli készítéshez. De 
éppen ez a sokrétűség teszi a babakészítést rendkívül iz
galmas feladattá. 

Természetesen nem csak egyedi babákat lehet készíte
ni, hanem szériákat is, hiszen a kereslet megkívánja, de ez 
sem jelenthet igénytelenséget. Egy árusításra szánt, a 
nagyközönség kiszolgálására készített babát is lehet soro
zatban is úgy elkészíteni, hogy ne váljon ízléstelen bóvli
vá. Kisebb, egyszerűbb öltözékű babát is lehet ízlésesen és 
hitelesen felöltöztetni. Ez elsősorban az alkotó belső igé
nyességén és ízlésén múlik. Mert a népviseleti babakészí
tésnél is — mint minden népi iparművészeti szakágnál az 
alapok hármas követelményét mindig szem előtt kell tar
tani. Ezek: a hagyomány, a tehetség és a mesterségbeli 
tudás. 

A népi iparművészetnek - noha napjainkban egyre 
inkább nyit az iparművészet felé - továbbra is meghatáro
zó alapja a történeti hagyomány. Napjaink népi iparmű
vészeti alkotásai legyenek esztétikailag nyitottak, legye
nek érzékenyek az új iránt, de sohase veszítsék el a nép
művészet hagyományban gyökerező értékeit. Népviseletes 
babák esetében tehát a legfontosabb követelmény a nép
rajzi hitelesség. 

A tehetség szintén nagyon fontos - ilyen összetett fel
adat esetében, mint a babakészítés - , hiszen nélküle nincs 
igazi alkotó munka. A képességet lehet fejleszteni, kell is 
folyamatosan tanulni minden alkotónak, de egyik alkotó 
sem nélkülözheti a tehetséget, ha valóban értékes tárgyat 
akar előállítani. 

A harmadik alappillér a mesterségbeli tudás,' a tárgy 
mívessége. Minden szakágnak kialakultak azok a kézmű
ves technikái, melyek meghatározó jelleggel látják el a 
népművészeti tárgyakat. A jövőben alkotóknak és bírá
lóknak még szigorúbban kell ragaszkodni ehhez a míves-
séghez, amely meghatározza a tárgy értékét. Mint ahogy 
nem szabad megfeledkezni az adott tárgy meghatározó, 
hagyományos jellemzőiről sem. 

Egy népviseletes baba esetében a bírálatnál alapköve
telmény a textil babatest és babafej, esetleg a szolid, a 
magyar arckaraktertől nem elütő nem fényes és agyonfes
tett porcelán. 

Igen fontosak a test és a fej arányai, melynél figyelem
be kell venni az adott népcsoport antropológiai sajátossá
gait is. 

Általános probléma, hogy egyébként szép öltözetek 
műanyag, nagyfejű, csecsemőt formázó játékbabákon je
lennek meg, amelyek még a hiteles öltözet jellegét is el
veszik, arányait teljesen felborítják, így semmiképpen 
sem zsűrizhetők. 

. Nem csak magának a babának, hanem a ruházat ará
nyait is szem előtt kell tartani. A z eredeti viseletet a baba 
testfelépítéséhez kell lekicsinyíteni. Egy törpe testhez i l 
lesztett óriási babafej ízléstelenül nagy főkötőket eredmé
nyez. Arról nem beszélve, hogy akkor sem lesz belőle 
öregasszony, ha fekete főkötőt adnak rá. Mint ahogy az is 

groteszk, hogyha egy kisfiúra bajuszt festve próbálunk 
belőle vőlegényt csinálni. 

A ruházatnál nem csak az egyes öltözetdarabok, ha
nem a díszítmények megfelelő kicsinyítéséről is gondos
kodni kell. 

Rendkívül fontosak a megfelelő haj- és fejviseletek is, 
hiszen azok viselőjükről mindent elárulnak. 

Ugyancsak több figyelmet kellene szentelni a viselet
hez illő lábbelik kialakítására is, hiszen azok is a viselet 
szerves részét képezik. 

Szintén gondosabban kellene egyes esetekben az ék
szereket is elkészíteni, nem csak esetlegesen egy akármi
lyen gyöngyöt a baba nyakába biggyeszteni. Hiszen a 
paraszti öltözködésben minden egyes részletnek megvol
tak a maguk pontos szabályai és funkciói. 

A hagyományos viseletekben semmi sem szerepelt fe
leslegesen vagy véletlenül, mindennek megvolt a maga 
szerepe és jelzése. 

Amennyiben életképszerűen jeleníti meg az alkotó a 
babát, nagyon figyeljen a kiegészítő tárgyakra is. Például 
egy ünneplő ruhába öltöztetett asszony kezébe ne adjon 
kosarat, hiszen azt sosem vitt a templomba. Leginkább 
imakönyv volt a kezében. A cserép- és szőtteskiegészítők
nél is figyelembe kell venni a táji sajátosságokat. 

Nem szabad figyelmen kívül hagyni az alsó ruházatot 
sem, mert az képezi a felső ruha vázát. Ha nem pontosan 
van készítve, a ruha nem kapja meg a kívánt formát. 

Ha babacsoportot készít az alkotó, mindig figyeljen ar
ra, hogy az együtt szereplő babák ruhái egyaránt ugyanazt 
az időszakot képviseljék! 

Minden esetben rendkívül fontos a kivitelezés mi
kéntje és minősége! Akár egy trehányul megvarrt kötény 
is tönkre teheti az összhatást. Minden részletet gondosan 
kell elkészíteni, csak így jöhet létre igényes, minősíthető 
alkotás. Ügyelni kell arra is, hogy csak akkor alkalmaz
zunk varrógépet, ha abban a korszakban az a népcsoport 
már használta. Azt sem szabad elfeledni, hogy az a tárgy, 
ami zsűri elé kerül, az mintadarab, és például szolgál má
sok számára is. Ha egy gondatlanul elkészített, pontatlan, 
hiteltelen babát lezsűriznénk, az megállíthatatlan lavinát, 
visszafordíthatatlan színvonalromlást idézhetne elő. Pedig 
éppen a színvonal az, amire a magyar népi iparművészet 
méltán büszke lehet, s példaértékű lehetne Európában. 

S ne feledjük: a tárgyalkotó népművészet, a népi 
iparművészet olyan művészeti folyamat, amely a nemzeti 
kultúra nélkülözhetetlen része, művészeti anyanyelvünk, 
a nemzeti kulturális örökség összetevője, identitástuda
tunk erősítője, ezért megőrzése, a társadalom kulturális 
igényei érdekében történő továbbfejlesztése alapvető 
feladat mindannyiunk számára. 
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K E R E K E S LÁSZLÓ 

A KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATELLÁTÁS ORSZÁGOS 
SZAKFELÜGYELETÉNEK MŰKÖDÉSI TAPASZTALATAI 

A közművelődési feladatellátás országos szakfelügyele' 
tének kialakításáról és működtetéséről az 1997. évi C X L . 
törvény rendelkezik. 

A törvény 88. § i) pontja szerint a miniszter közmű
velődési ágazati irányító hatásköre kiterjed arra is, hogy 
szakfelügyelet keretében ellenőrizze a törvény előírásai
nak, a közművelődési intézmények tevékenységére vo
natkozó egyéb jogszabályoknak, szakmai követelmények
nek a betartását és a központi támogatások felhasználását. 

A települési önkormányzat kötelező feladata a helyi 
közművelődési tevékenység támogatása. A települési ön
kormányzat a helyi társadalom művelődési érdekeinek és 
kulturális szükségleteinek figyelembevételével a törvény 
és a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján rendeletben 
határozza meg, hogy a törvény 76. §-ában felsoroltakból 
mit, milyen konkrét formában, módon és mértékben lát 
el. 

Az önkormányzati közművelődési rendelet tartalmazza 
az önkormányzat saját feladatait, az általa fenntartott kö
zösségi színtér, közművelődési intézmény feladatait, illet
ve közművelődési megállapodás keretében végrehajtásra 
átadott feladatokat. 

Tehát az önkormányzati rendelet végrehajtásában egy 
időben több feladatellátó vesz részt. A törvény előírásai 
szerint a helyi önkormányzatok, az általuk fenntartott, 
működtetett közösségi színterek, közművelődési intézmé
nyek, valamint az önkormányzati feladatok megvalósítá
sát közművelődési megállapodás keretében végző jogi sze
mélyek és magánszemélyek tekinthetők feladatellátóknak. 

A közművelődési feladatellátás országos szakfelügyelete 
az 5/1999. (III. 26.) NKÖM rendelet alapján működik. 

A rendelet hatálya kiterjed a fentebb részletezett fela
datellátókra, a közösségi színterek és a közművelődési in
tézmények szakfelügyeletére. 

A szakfelügyeleti rendszer működtetésének célja 
1. ) a közművelődési tevékenységek ágazati irányításá

nak megvalósítása, 
2. ) a közművelődési feladatellátók, intézményt, közös

ségi színteret fenntartók, működtetők, illetve az intézmé
nyekben, színterekben közművelődési feladatokat ellátók 
közvetlen szakmai segítése, 

3. ) a központi irányítás, szakigazgatás fejlesztést célzó 
döntéseinek előkészítéséhez szükséges információk, ta
pasztalatok gyűjtése, felhasználása, 

4. ) a közművelődési szakértők felkészültségének, tudá
sának, innovatív képességének minél szélesebb körben 
történő hasznosítása. 

A szakfelügyelet feladatai 

- Ellenőrzi a közművelődési feladatellátásra, a közös 

ségi színterek, közművelődési intézmények működésére, 
tevékenységére vonatkozó jogszabályi rendelkezések vég
rehajtását, érvényesülésük módját, a szakmai követelmé
nyek betartását és a központi támogatások rendeltetéssze
rű felhasználását; 

- értékeli a kulturális javak védelméről és a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a köz
művelődésről szóló 1997. évi C X L . törvény 76. §-a alap
ján a helyi önkormányzati közművelődési rendeletben 
rögzített kötelező feladatok megvalósulását; 

- értékeli a feladatellátók és az intézmények közötti 
együttműködést, és javaslatot tesz az együttműködés fej
lesztésére; 

- vizsgálja a feladatellátáshoz, a közösségi színterek és 
a közművelődési intézmények működéséhez szükséges 
személyi, létesítményi, tárgyi, pénzügyi feltételeket; 

- ellenőrzi az egyes közművelődési munkakörök betöl
téséhez szükséges képesítési feltételek, foglalkoztatási elő
írások, valamint a közművelődési továbbképzés és 
minősített szakmai továbbképzés követelményeinek telje
sítését; 

- feltárja a végzett munkában tapasztalt eredményeket 
és a fogyatékosságokat, azokról jelentést tesz a Nemzeti 
Kulturális Örökség Minisztériuma Közművelődési Főosz
tályának. 

A közművelődési feladatellátás országos szakfelügye
letét a NKÖM Közművelődési Főosztálya vezető szakfel
ügyelő foglalkoztatásával szervezi és irányítja. 

A szakfelügyelet működtetésének költségeit a NKÖM 
éves költségvetésében, fejezeti kezelésű előirányzatként 
biztosítja. A szakfelügyeleti rendszer működtetésének ter
vezett költsége (személyi és dologi kiadások együtt) az 
1999-es és a 2000-es költségvetési évben évente 45 mil
lió Ft. 

A NKÖM Közművelődési Főosztálya vezetőjének irá
nyításával a vezető szakfelügyelő éves program alapján 
megbízást ad a szakfelügyeletet ellátó szakértőknek, 
előkészíti, szervezi és irányítja munkájukat. Gondoskodik 
arról, hogy a feladatellátó, fenntartó, működtető megte
lelő tájékoztatást kapjon a munka megkezdéséről, végzé
séről és eredményeiről. 

A szakfelügyelet működésével kapcsolatos pénzügyi 
lebonyolítási feladatokat a Magyar Művelődési Intézet 
látja el a vezető szakfelügyelővel együttműködve. 

A szakfelügyeleti munkát a kulturális szakértők műkö
désének engedélyezéséről.szóló 17/1997. (IV. 18.) M K M 
rendelet 1. számú mellékletének 6. pontjában szereplő 
közművelődési szakterületen szakértői tevékenységet foly
tatók köréből esetenkénti megbízással foglalkoztatott 
szakértők végzik. (2001-től a 18/2000. (XII. 18.) NKÖM 
rendelet.) 
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A z országos szakértői listára ez ideig 138 közművelődé
si szakember kérte sikeresen felvételét. Ha figyelembe 
vesszük, bogy 1997-ben csak 27 fős volt a szakértői lista, 
látható, hogy a megindult szakfelügyeleti munka és a 
végrehajtott vizsgálat jelentéséért járó tisztes megbízási 
díj értelmet adott a szakértői működési engedély megszer
zésének. Értelmes, valóban a legjobb szakmai képességet 
igénylő munka révén lehet fizetés-kiegészítő jövedelmet 
szerezni egyre nagyobb számú kollégának. Az 1999 és 
2000-ben megvalósult, illetve folyamatban lévő 239 vizs
gálatban 114 szakértő kapott megbízást. 

A folyamatosan beinduló vizsgálati programok során 
minden közművelődési szakértő foglalkoztatására sor kerül. 

A szakfelügyelet éves programja ugyan naptári évre 
szól, de tekintettel az 1999-es második félévi beindulásra, 
és a működési előirányzat felhasználhatóságának és elszá
molási határidejének évközi időpontjára, a programok fo
lyamatosak, és az egyik évről a másik évre áthúzódóak. 

A közművelődési feladatellátás országos szakfelü
gyeletének 1999-es, illetve 2000. évi programja 

A szakfelügyeleti vizsgálatok 1999. május hónapban 
indultak. Addig az előkészületi munkák folytak: a szakér
tői kör előzetes felkérése, tájékoztatásuk; a működési rend 
rögzítése; az M M I felkészítése; a vizsgálati szempontok ki
alakítása, stb. 

A program és ütemezése: 
1. ) A megyei közművelődési szolgáltatást, tanácsadást 

ellátó intézmények helyzetének, tevékenységének, és a 
tevékenység hatásának vizsgálata - 19 megye és a főváros 
(1999-2000). 

2. ) Az 1999. és 2000. évi reorganizációs pályázaton tá
mogatott települések teljeskörű általános szakfelügyeleti 
vizsgálata (1999-2000-2001). 

3. ) A N K O M „közművelődési intézmények reorgani
zációja" pályázatára beérkezett pályázatok 2000. évi előze
tes helyszíni vizsgálata. (Valamennyi település, i l l . intéz
mény esetében.) 

4. ) A volt munkahelyi szakszervezeti intézmények mű
ködésének vizsgálata, különös tekintettel az önkormány
zati feladatellátásban való részvételre (1999-2000). 

5. ) A többfunkciós intézmények működésének vizs
gálata, különös tekintettel az önkormányzati közművelő
dési feladatellátásban való részvételre (1999-2000). 

6. ) Altalános Művelődési Központok vizsgálata azo
kon a helyeken, ahol az alapító okiratban közművelődési 
tevékenység van rögzítve (1999- 2000). 

7. ) Országos társadalmi szervezetek részére a N K O M 
fejezeti kezelésű előirányzatából pályázati úton juttatott 
működési támogatások rendeltetésszerű felhasználásának 
ellenőrzése. 

8. ) A N K O M fejezeti kezelésű előirányzatából támo
gatásban részesített, kiemelt rendezvényeket szervező és 
lebonyolító szervezetek körében a támogatás rendeltetés
szerű felhasználásának ellenőrzése. 

9. ) Önkormányzati igény alapján indított vizsgálatok. 
(Folyamatosan) 

10. ) Ad-hoc célvizsgálatok. (Folyamatosan) 
11. ) Intézmény, színtér nélküli 1500 lakoson felüli te

lepülések közművelődési feladatellátása a következő hát
rányos helyzetű megyékben: Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bor
sod-Abaúj-Zemplén, Nógrád (2000-től folyamatosan). 

A 2000. év legkiterjedtebb szakfelügyeleti programja a 
helyi önkormányzati közművelődési intézmények reor
ganizációját (eredeti, Hámori miniszter úr által kapott 
nevén: „revitalizációját") elősegíteni kívánó 1999. évi a 
NKÖM pályázatán támogatást nyert önkormányzatok 
közművelődési feladatellátásának szakfelügyelete volt. 

A túlnyomórészt hátrányos helyzetű kistelepüléseken 
élők művelődési lehetőségeinek javítására, mégpedig 
alapvető feltételeinek megteremtéséhez biztosította a 
tárca a 100 millió Ft-os reorganizációs előirányzatot. Az 
összegből érdekeltségnövelő pályázat útján az önhibáju
kon kívül közművelődési intézményeik működtetését 
szüneteltető önkormányzatok fejlesztési programjának 
támogatása valósult meg. 

A pályázatra 332 reorganizációs program érkezett, ösz-
szesen 2 037 810 000 Ft támogatást kérve. A támogatási 
összeg „túlzott elaprózódását" megelőzendő választotta ki 
az Értékelő Bizottság és hagyta jóvá a minisztérium íélső 
vezetése azt a 73, önrészben jelentős erőfeszítést mutató, 
legrászorultabb települést, amely 1999-ben támogatásban 
részesült. 

A tárca vezetésének ez a kezdeményezése ágazati szem
pontból azért bír különös jelentőséggel, mert államigazga
tási eszközökkel reagált egy olyan szakmapolitikai kérdés
re, mely a közelmúltban sokszor hamis, meddő szakmai és 
politikai vita tárgyát képezte. Mármint: meg kell-e aka
dályozni ennek az anakronisztikus, egy letűnt kor politi
kai eszmeiségét jelképező intézményhálózatnak a lepusz
tulását, vagy menteni kell minden értéket, ami a helyi 
lakosság közösségi művelődését tovább szolgálhatja - fő
leg akkor, amikor nincs mivel helyettesíteni. 

A reorganizációs program indításának másik nagy je
lentősége az, hogy precedenst teremtett egy új ágazati fe
lelősség megnyilvánulásával. Ugyanis emberemlékezet 
óta nem volt példa arra, hogy a művelődési tárca a fejeze
ti kezelésű költségvetési előirányzatából a települési ön
kormányzatok részére fejlesztési támogatást biztosítson. 
Erre nagy szükség volt, mert az intézmények felújítását, 
netán új intézmény építését megvalósítani kizárólag saját 
erőből és a helyi önkormányzatok címzett támogatási 
rendszerén belül, meglehetősen szerény mértékben és 
szűk körben sikerült. 

Jelentős eredménynek számít az is, hogy ha a legtöbb 
támogatott intézmény nem is lett sokkal korszerűbb, esz-
tétikusabb, sok helyen elemi civilizációs feltételeket sike
rült elérni, komfortosabbá tenni a közösségi teret, vagy 
csak elhárítani az objektum felgyorsuló lepusztulását. 

Nagy eredmény az is, hogy a segítség lendületet adott 
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a tenni akaró önkonnányzatoknak, elismerést váltott ki 
körükben a segítő állami beavatkozás konkrét megnyil
vánulása. Ez helyi elhatározásokat, tettrekészséget gerjesz
tett. A „van mivel elkezdeni" biztonsága minden valószí
nűség szerint további helyi áldozatvállalásokat teremt, i l 
letve új források keresését indukálja a folytatásra. 

Valamennyi településen megélénkült a helyi kulturá
lis élet, erősödött a lakossági aktivitás. 

A szakfelügyeleti tapasztalatok azt is igazolták, hogy az 
önkormányzatok többsége nem gondatlanságból, közöm
bösségből hagyta leépülni az intézményeket, hanem a szű
kös helyi fenntartási, fejlesztési lehetőségek miatti kény
szerből következett be - főleg kistelepüléseken - a felté
telek felgyorsult leromlása. Az is nyilvánvalóvá vált, 
hogy ahol szerencsésen találkozik a külső-központi segít
ség a helyi önkormányzati szándékkal, ott felszínre kerül
nek lakossági érdekek, és teret kap a helyi művelődés fej
lesztésével kapcsolatos érdekérvényesítés a lakosság széle
sebb körében. 

A települések döntő hányadában biztosították a fo
lyamatos működés dologi előirányzatait, és megoldásokat 
kerestek a személyi, feltételek biztosítására is (56 települé
sen szakképzett foglalkoztatott van). 

Egyértelműen a segítő szakfelügyeleti munka eredmé
nyének tudható be az, hogy az érintett 73 településből 58 
helyen készült el a helyi közművelődési rendelet, holott 
1999-ben még ez nem volt pályázati feltétel. 

A revitalizációs pályázati programban kedvezménye
zett önkormányzatok közművelődési feladatellátását tel-
jeskörűen és átfogóan vizsgálta az országos szakfelügyelet. 

A program leglátványosabb sikert azon településeken 
hozott, ahol a saját forrásokat huzamosabb ideje gyűjtöt
ték egy új intézmény építésére vagy bővítésére, 
korszerűsítésére, és más külső forrásokra is tudtak támasz
kodni (pl. Területfejlesztési Tanács). Ezeken a települé
seken hosszú távon működőképes, korszerű, többfunkciós 
intéz-ményt tudtak a helyi társadalom örömére létrehoz
ni. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Csaroda és a Fejér 
me-gyei Kálóz községben igazi ünnep volt az intézmény 
lakossági birtokba vétele, mindkét helyen a kulturális 
miniszter megtisztelő jelenlétével került sor az avatásra. 

A z 1999. évi reorganizációs program eredményessége, 
valamint a felerősödött érdeklődés és igény hatására a 
2000. évi költségvetésben a reorganizációs előirányzat 
megkétszereződött. A 200 milliós keret terhére kiírt pá
lyázatra 157 pályamunka érkezett be. 

A 157 pályázatot benyújtott önkormányzatnál - a bí
rálatot megelőzően - helyszíni vizsgálatot végzett a szak
felügyelet, melynek célja az volt, hogy ellenőrizze a pályá
zati feltételeknek való megfelelést, és a helyszíni tapasz
talatokkal segítse a szakbízottság döntés-előkészítő mun
káját. A fényképekkel illusztrált rövid jelentések kötet
ben foglaltan jól segítették a bizottság munkáját. A 2000. 
évi reorganizációs program nyertes települései körében a 
közművelődési feladatellátás vizsgálata folyamatban van. 

A reorganizációs pályázatnak 2000-ben 67 támogatott 

települése volt. Eddig 44 településen fejeződött be az ál
talános, részletes szakfelügyeleti vizsgálat. A jelentések 
ellenőrzése, értékelése folyamatosan történik. Az ezek 
alapján elkészülő javaslattétel a települések 
közművelődését biztosító vezetéshez visszakerül. 

Az 1999-2000 év másik jelentős programja az olyan 
településeken végzett általános és részletes szakfelügyeleti 
vizsgálat, ahol az önkormányzatok közművelődési fela
datellátása általános művelődési központok fenntartásá
val, működtetésével valósul meg. A minden megyére k i 
terjedő vizsgálat szakmai koordinátora Szabó Irma, a 
NKÖM Közművelődési Főosztályának főtanácsosa. 

Településenként egy közművelődési szakértő kapott 
megbízást; néhány nagyobb város - Baja, Győr, Ózd, 
Zalaegerszeg és Keszthely közművelődési életének feltér
képezésére három, illetve az utóbbi esetben két fős mun
kacsoportok alakultak. 

Egy vizsgálati szempontsor, egy az általános művelődé
si központok elméleti és jogszabályi vonatkozásaival meg
ismertető tanulmány (Szabó Irma munkája), és az ezeket 
is megvitató értekezlet után vette kezdetét a szakfelügye
leti munka. 

A vizsgálat folyamatos, az 1999-2000. évi tapasztala
tokról összegző jelentés készült. 

A jelentésre alapozva kell, hogy sor kerüljön az ágazati 
szakigazgatási feladatok és a speciális szakmai, módszerta
ni tanácsadó és szolgáltató tevékenység formáinak meg
határozására. Ebben az utóbbiban jelentős feladatok vár
nak a megyei szolgáltató, tanácsadó szervezetekre és a 
Magyar Művelődési Intézetre. 

Részben a 2000. évi programhoz igazodó, de önmagá
ban is egy tematikus egységet képviselő vállalkozása az 
országos szakfelügyeletnek, hogy megvizsgálja az 1970-es 
évek végén kialakult és 1981-1984 között megfigyelésre 
került 20 kiemelt kísérleti intézmény (általános 
művelődési központ) fejlődéstörténetének vizsgálatát. A 
„20-ak" közül 10 intézmény, illetve település beleesett az 
általános művelődési központokat fenntartó önkormány
zatok feladatellátásának 2000. évi vizsgálati programjába, 
ezt kellett kiegészíteni 10 újonnan indított vizsgálattal 
2000. IV. negyedévében. A vizsgálatok lezárultak. Az 
értékelés folyamatban van. Várhatóan rendkívül tanulsá
gos lesz az ÁMK mozgalom élcsapata sorsának alakulását 
külön elemezni, mivel ezek az intézmények, illetve tele
pülések megkülönböztetett figyelmet, szakmai segítséget 
és szakmapolitikai bánásmódot élveztek a kísérlet idején. 

Az 1999-ben és 2000-ben megvalósított szakfelügyele
ti programok közül jelentőségét tekintve kiemelkedik a 
megyei önkormányzatok kötelező közművelődési szakmai 
tanácsadó és szolgáltató feladatellátásának vizsgálata. 
Azért jelentős ez a program, mert a helyi önkormányza
tok egy olyan körének feladatellátását kívánja áttekinte
ni, melynek hatékonysága lényegesen befolyásolni tudja 
a településeken folyó közművelődési élet minőségét, és a 
településeken túlmutató értéktöbblet létrehozásával táv-
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latos térségfejlesztési funkciót tud ellátni. 
Az 1994-ben módosított önkormányzati törvényben 

vált kötelező feladattá a megyei önkormányzatok részére a 
közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás. Ezt kö
vetően - kicsit megkésve - konkretizálta a kötelező fela
dat tartalmát és kívánt szervezeti formáját az 1997. évi 
kulturális törvény. 

Sajátos és ellentmondásos időszakban születtek ezek a 
törvények. Akkor, amikor a feladatellátásra szakosodott 
intézményhálózat a legnagyobb válságát élte át. Ez a vál
ság - a fenntartói-működtetői felelősség erejéből, erőtlen
ségéből származó szakmai konfliktus hol drámai, hol csil
lapodó - évenként és megyénként eltérő intenzitású volt. 

A közművelődési intézmény-„hálózat" egészét tekint
ve a megyei intézményrendszer élte át a legnagyobb legi
timációs válságot és a leginkább látványos pozícióvesz
tést. Sorra alakultak át a korábbi megyei művelődési köz
pontok (több esetben a megyei önkormányzat és a me
gyeszékhely, megyei jogú város fenntartói társulási akara
tának meggyengüléséből, megszűnéséből). 

Ismertek a különböző - megyénként eltérő - szervezeti 
megoldási módok, kényszer-összevonások, profiltisztítá
sok, funkcióbővülések.. 

A rendeződési folyamatok ma sem zárultak le. A me
gyék többségében ugyanakkor pozitív irányú változások 
tapasztalhatók. Ténykérdéssé vált, hogy a klasszikus me
gyei művelődési központ intézményi formát - időnkénti 
hezitálással - már csak 4-5 megyében akarják fenntartani, 
pedig az általános tapasztalatok szerint ezeknek az intéz
ményeknek a tevékenységi, mennyiségi és minőségi mu
tatói a legstabilabbak. 

Ugyanakkor az összevont intézményekből önálló in
tézményt kialakító megyék (vagy egyáltalán csak intéz
ményt létrehozó megyék: Szabolcs-Szatmár-Bereg és Ko
márom megye) törekvése arra utal, hogy lényeges pozitív 
elmozdulás van az elmúlt évekhez képest szervezeti tekin
tetben és funkcionális kérdésekben egyaránt. 

A vizsgálati részeredmények is azt igazolják, hogy a 
teljes szakmai leépülésnek - mely a megyei feladatellátás
ban tendenciózusan érzékelhető volt, az 1997. évi kultu
rális törvény megjelenése állított gátat, sőt hozzájárult, 
hogy visszafordíthatóvá váljon a negatív folyamat. Sze
retnénk hinni abban, hogy a törvényalkotók józansága, 
szakmai elkötelezettsége és következetes szakmapolitikai 
törekvései ehhez hozzájárultak. Ez önmagában nem lett 
volna elegendő, kellett hozzá - több esetben - a megyei 
önkormányzati felelősség- és tehervállalás erősödése, és a 
helyi szakmai és civil környezet kiállása és szolidaritása. 

Azokban a megyékben, ahol az önkormányzati szűklá
tókörűség és szűkkeblűség elsorvasztotta a megyei közmű
velődési feladatellátás intézményi hátterét - ezzel együtt 
formálissá tette a megyei kötelezettségeket - , felmérhe
tetlen károk származtak a megyei minőséget kifejező szak
mai szervezettségben, a kapcsolatok koordinálásában, az 
értékközvetítésben, a szükségszerű egymásra utaltság -
egymásra támaszkodás szükségességének bizonyításában. 

Az eddigi vizsgálati eredmények alapján elmondhat
juk, hogy a 2000. évben gyakorlatilag minden megyében 
van a megyeiséget a közművelődés feladatrendszerével 
alakító és gazdagító intézmény. Eltérő kondíciókkal, de 
megközelítően azonos szakmai programmal. 

Most, a vizsgálat tapasztalatainak összegzése után az a 
feladat, hogy ajánlásként meghatározzuk a feladatellátás 
legfontosabb tartalmi és szervezeti-infrastrukturális köve
telményeit, és minden szakigazgatási és szakmódszertani 
tanácsadó, szolgáltató központi erőt a kívánt és elvált fej
lesztési célkitűzéseknek megfelelően állítsunk csatasorba. 

Az eddigi tapasztalatok szerint a megyei önkormány
zatok tisztségviselői és a hivatalok szakemberei (nem 
utolsó sorban a megyei intézmények szakemberei) nyitot
tak a központi szakigazgatás tényfeltáráson, elemzésen 
alapuló ajánlásaira. A minisztérium és a megyei önkor
mányzatok közötti egyetértés és együttműködés javul, 
erősödik. 

A megyei közművelődési szakmai tanácsadás és szol
gáltatás országos összképéről, a tartalmi tevékenység hely
zetéről készült összegző, összehasonlító értékelést minden 
érintett feladatellátónak rendelkezésére bocsátja a főosz
tály, és szakmai körben is indokolt a feldolgozása, megvi
tatása. 

Beíejeződött és összegző jelentésben értékelésre került 
a 10 Szakszervezeti és Munkahelyi Művelődési Intézmé
nyek Egyesületéhez tartozó intézmény, illetve szervezet 
általános szakfelügyeleti vizsgálata. A vizsgálat legfonto
sabb célkitűzése volt a kijelölt intézmények, illetve szer
vezetek (melyek megfelelően reprezentálták az egyesület
hez tartozó intézményeket, illetve szervezeteket) működé
si körülményeinek feltárása, különös tekintettel a lakóte
rületi közművelődési alapellátás, szolgáltatás tekintetében. 

A program 2001-ben folytatódik. 

Egyéb megvalósult feladatok 1999-ben, illetve 2000-ben 
a.) elkészültek a következő módszertani segédanyagok, 

dokumentumok: 
- vizsgálati szempontok a települési önkormányzatok 

közművelődési feladatellátásának szakfelügyeletéhez 
(Ováry István), 

- vizsgálati szempontok a megyei önkormányzatok 
közművelődési feladatellátásának szakfelügyeltéhez (Kiss 
László), 

- vizsgálati szempontok az általános művelődési köz
pontokat működtető települések közművelődési szakfel
ügyeletéhez (Szabó Irma), 

- módszertani levél a közművelődési szakfelügyelethez 
(Török József), 

- összegző jelentés a megyei közművelődési feladatel
látás tapasztalatairól (dr. Németh János), 

- összegző jelentés az általános művelődési központo
kat fenntartó önkormányzatok közművelődési feladatellá
tásának vizsgálatáról (Szabó Irma), 

- összegző jelentés a Szakszervezeti és Munkahelyi 
Művelődési Intézmények Egyesületéhez tartozó 10 intéz-
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menyben végzett vizsgálat tapasztalatairól (Kaposvári 
Dénesné), 

- összegző kimutatás az 1999. évi reorganizációs pályá
zat eredményéről (Kerekes László). 

b. ) elkészült a „Hagyományok Háza" létesítésének 
koncepciója (dr. Németh János) 

c. ) több szakfelügyeleti indító, illetve záró értékelő 
megbeszélésre került sor (pl.: Pest megye, Bács-Kiskun 
megye, Hajdú-Bihar megye, Borsod megye, Kecskemét 
Megyei Jogú Város, Veszprém Megyei Jogú Város, stb) 

d. ) országos és megyei szakmai fórumokon programban 
szerepelt a szakfelügyeleti munka tapasztalatának ismerte
tése (pl.: Salgótarján, Balatonalmádi, Pest megyei szak
mai tanácskozás) 

e. ) két alkalommal került sor a szakfelügyeletben fog
lalkoztatott szakértők továbbképzésére az ÁMK-program 
indításánál Budapesten, illetve az összes foglalkoztatott 
részvételével Balatonszemesen, ahol a két napos tanács
kozáson 100 szakértő vett részt. 

A közművelődési szakfelügyelet 1999. és 2000. évi 
működésének legfontosabb számszerű adatai 

1999- ben indult és a jelentés kiküldésével többségé
ben 2000-ben zárult vizsgálatok száma: 94. 

2000- ben 148 vizsgálat indult, ebből eddig jelentés ki
küldésével zárult 80 vizsgálat. 

2000-ben indult, ellenőrzésre váró, ki nem küldött je
lentések száma: 53. 

A 2000. évre tervezett tematikus programok közül 
nem valósult meg: 

- az országos társadalmi szervezetek részére NKÖM 
fejezeti kezelésű előirányzatból, pályázati úton juttatott 
működési támogatások rendeltetésszerű felhasználásának 
ellenőrzése, 

- az intézmény, színtér nélküli, 1500 lakoson felüli 
települések közművelődési feladatellátásának vizsgálata a 
hátrányos helyzetű megyékben (elkészült a települések 
kijelölése - a megyei intézményekkel együttműködve), 

- programszerűen nem került sor a többfunkciós in
tézmények működésének vizsgálatára (csak más vizsgálati 
programok keretén belül volt lehetőség ilyen jellegű fela
datellátás vizsgálatára). 

Összefoglalásul 
Az országos szakfelügyelet munkájának megkezdését 

kísérő zavaró tényezők (elégtelen felkészültség, a minisz
térium költözése, vezető szakfelügyelő későbbi megbízása) 
ellenére fontos eredménynek tartjuk, hogy beindult a 
központi kulturális igazgatás új, „intézményesült" eszköze, 
mellyel bővült az ágazat működésének befolyásolásában, a 
miniszter statútumában foglaltak megvalósításának esz
közrendszere. 
Az ágazati konnányszintű érdekérvényesítéshez, a jogsza
bályalkotáshoz és a jogszabályok érvényesülésének szor
galmazásához, a központi forrásokból történő, fejlesztő 

célú finanszírozáshoz és az országos intézményen keresztül 
(Magyar Művelődési Intézet) megvalósuló szakmai segít 
séghez társult most egy új eszköz: a szakfelügyelet. 

Minőségileg és hatékonyságát tekintve külön értéket 
képviselő eszköz ez az ágazati irányítás kezében. Jogosít
ványai alapján közvetlenül tud beleavatkozni az önkor
mányzati feladatellátásba a helyszínen, a legértékesebb 
szakértői tudások tömeges kiajánlásával segítés, ellenőr
zés, tájékozódás céljából. 

Az eddigi tapasztalatok igazolják, hogy helyes döntés 
volt a jogszabályalkotók részéről a közművelődési szakfel
ügyelet létrehozása: a központi szakigazgatás gazdag in
formációkhoz jutott, melyeket hasznosítani tud a terület 
fejlesztését szolgáló igazgatási feladataiban; az önkor
mányzati feladatellátók tényleges segítséget kaptak fela
dataik megvalósításához, és hasznosultak mindazon szak
mai értékek, tapasztalatok, melyeket a közművelődési 
szakemberek, szakértők, szakfelügyelők képviselnek, és 
szeretnének a szakfelügyeleti munka során szerzett, 
bővülő tapasztalataikkal képviselni. 

A szakfelügyelet 2001. évi programja 
- A 2000. évi reorganizációs programban nyertes ön

kormányzatok közművelődési feladatellátásnak vizsgálata, 
- a 2001. évi reorganizációs program általános, részle

tes szakfelügyelete, illetve a pályázat résztvevőinek előze
tes ellenőrzése, 

- az intézmény, színtér nélküli, 1500 lakoson felüli 
települések közművelődési feladatellátásának vizsgálata 3 
hátrányos helyzetű megyében (Szabolcs-Szatmár-Bereg, 
Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád), 

- a volt munkahelyi szakszervezeti intézmények, szer
vezetek működésének vizsgálata, 

- az országos társadalmi szervezetek a NKÖM fejezeti 
kezelésű előirányzatából, pályázati úton történő működési 
támogatása rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése, 

- a NKÖM fejezeti kezelésű előirányzatából támoga
tásban részesített kiemelt rendezvényeket szervező és le
bonyolító szervezetek körében a támogatás rendeltetéssze
rű felhasználásának ellenőrzése, 

-önkormányzati igény alapján indított vizsgálatok, 
- a Közművelődési Főosztály szakigazgatási munkájá

val összefüggő célvizsgálatok. 
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- I A Z A G MIHÁLY 

AKÖZMŰVE 
A pályázaton támogatást nyert észak-magyarországi településeken végzett 

szakfelügyeleti vizsgálatok tapasztalatairól 

Régiónkban a népesség csökkenése hosszú évek óta 
megállíthatatlan. Ez a tendencia leginkább a kistelepülé
seken figyelhető meg, s közülük is bizonyosakat a többi
nél is jobban sújtja. 

Ezekben a falvakban, községekben alakult ki — a rend
szerváltás után - a legnagyobb arányú munkanélküliség, 
ami sok esetben a 20-30, de nem ritkán a 40-50 %-ot is 
elérte. Nehéz helyzetbe kerültek a kistelepülések önkor
mányzatai, hiszen a hirtelen rájuk zúdult gondokkal nem 
tudtak kellőképpen megküzdeni. Az óriásira nőtt mun
kanélküliség miatt megindult a falvak gazdasági ellehe
tetlenülése, illetve felerősödött a már korábban megkez
dődött elvándorlás, s ezzel együtt a települések elöregedése. 

Természetesen ez a változás az élet minden területére 
kihatott, így a falu társadalmának kulturális életére, szo
kásaira és magára az intézményrendszerre is. Az átalakulás 
egyik legnagyobb vesztese a közművelődés volt, beleértve 
az intézményrendszert, és az e területen dolgozó szakem
bereket egyaránt. 

Mindezen megváltozott társadalmi, gazdasági és poli
tikai viszonyok közepette igen nagy jelentőséggel bírt és 
bír az a tény, hogy hosszas viták, nehézségek és kompro
misszumok közepette, de végül is megszületett a 
CXL/1997. évi törvény a Kulturális javak védelméről és a 
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról 
és a közművelődésről. Azzal, hogy a törvény kimondta a 
kistelepülések számára a közösségi tér, a városok számára 
pedig a közművelődési intézmény biztosításának kötele
zettségét, megszüntette a korábbi helyzet sugallta bizony
talanságot, illetve egyértelműsítette a szakma és az intéz
ményrendszer fontosságát. 

Jelentős és fontos döntés volt a törvény értelmében 
megalkotott 15/1998. (III. 31.) sz. M K M rendelet, amely 
érdekeltté tette az önkormányzatokat, hogy lehetőségeik 
szerint évről-évre többet fordítsanak a helyi közművelő
désre. 

Mindezek után a közművelődés területén az elmúlt-
évtizedek legnagyobb jelentőségű döntése volt a Nemzeti 
Kulturális Örökség Minisztériuma által 2000-ben kiírt re-
vitalizációs pályázat. 

Ez az összegszerűségében (2000-ben 200 millió Ft) 
nem túl nagy kerettel kiírt pályázat jóval túlnőtt a tény
leges anyagi hasznán. Azt sugallta a kistelepüléseknek, 
hogy a tárca, a politika és a szakigazgatás fontosnak tartja 
a közművelődést, ezért segíti és támogatja az intézmények 
újraindítását. Sok helyen az egyébként is meglévő szán
dékot ennek hatására tett követte, s ma a két év tapasz
talatát tekintve óriási előrelépésről számolhatunk be. A 
pályázat új, alkotó energiákat szabadított fel, óriási lehe
tőséget adva a kistelepülések közösségi művelődésének, a 

humán kultúra és a település egészének fejlődéséhez. 
Ennek megfelelően máris felépült, megszépült sok in

tézmény, ahol esztétikus környezetben, jó körülmények 
között nyílik lehetőség a falu lakóinak az egyéni és közös
ségi művelődési igényeik kielégítésére. 

A revitalizációs pályázat két éves sikere egyértelműen 
bizonyítja a kezdeményezés helyességét, és az iránta meg
lévő komoly igényt. Mutatja egyúttal azt is, hogy a fal
vakban megvan az erő a saját sorsuk irányításához, igény 
a fejlődésre, az akarat, az összefogás a közös cél eléréséhez. 

Természetesen a fejlesztés irányát, a közös célt befo
lyásolja a település fekvése, földrajzi elhelyezkedése csak
úgy, mint gazdasági és művelődéstörténeti múltja, a la
kosság összetétele és a meglévő intézményrendszer egyaránt. 

I. A közművelődési hálózat újjáépítésére és újjá
szervezésére kiírt pályázat 

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 2000-
ben is, a hátrányos helyzetű kistelepüléseken élők mű
velődési feltételeinek megteremtéséhez „A közművelődé
si hálózat újjáépítésére és újjászervezésére" pályázatot hir
detett, melyhez 200 millió forintot biztosított. 

A felhívásra közel azonos számú település nyújtott be 
pályázatot, mint 1999-ben, és 68 részesült támogatásban. 

A pályázati felhívásban foglalt feltételek azonosak 
votak az előző évivel, azzal a különbséggel, hogy 2000-
ben már a helyi, elfogadott közművelődési rendeletet is 
mellékelni kellett a pályázathoz. 

Észak-Magyarország területéről (Nógrád, Heves, Bor
sod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) 29 
település részesült támogatásban. 

Mivel a támogatási összeg duplája volt az 1999. évi 
lehetőségnek, de a nyertes pályázók száma közel hasonló 
volt az előbbi pályázathoz, a támogatási összeg átlagosan 
magasabb a 2000. évben. Ez azért jelentős, mert a tele
pülések a nagyobb támogatási összegből több feladatot 
tudtak, tudnak végrehajtani. 

Átlagosan: Nógrád megye 4 település 3.250 eFt 
Heves megye 1 település 5.000 eFt 
B.-A.-Z. megye 12 település 3.270 eFt 
Szabolcs-Sz.-B. 12 település 2.850 eFt 

(1999-ben az egy településre jutó átlag támogatási összeg 
1.400 eFt volt.) 

1999-ben az elosztási mód, még ha igen körültekintő
en és differenciáltan támogatott egy-egy felújítási rész
programot, több esetben csak az újraélesztés első, de je
lentős és eredményes mozzanatát idézte elő, a folyamat 
nem fejeződhetett be. 
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Az 1999. évi döntés folyamatában, de 2000-ben is, az 
alapvető szakmai és politikai dilemma az volt, hogy: 

- több település kapjon támogatást, de kevesebbet, 
vagy 

- kevesebb település kapjon támogatást, de többet. 
A 2000. évi döntési folyamatnál ez a dilemma némi

leg feloldódott. Megállapítható, hogy (legalábbis az 
észak-magyarországi területen) a támogatással és az ön
résszel a legtöbb település meg tudta, meg tudja oldani a 
kitűzött feladatokat. Azokon a településeken, ahol keve
sebb támogatást kaptak, mint a pályázatban igényeltek, 
ott: 

- vagy módosították, szerényebbé tették a felújítási 
tervet, 

- vagy képviselőtestületi határozattal megemelték az 
önrészt, 

- vagy az újraindítási programjukban elhagyták, illet
ve csökkentették az eszközbeszerzést, bízva az „érdekelt
ségnövelő támogatás"-ban. 

Előrelépés történt, hogy a pályázatban résztvevő tele
püléseken közművelődési szakértők előzetesen személye
sen tájékozódtak a feltételekről, a támogatási kérelem 
indokoltságáról, s tapasztalataik alapján írásbeli javaslatot 
tettek a bíráló bizottságnak. 

Az 1999. évhez viszonyítva a 2000. évben pozitív vál
tozás történt a támogatáshoz való hozzájutásban. 

Korábban gondot okozott ugyanis, hogy a 217/1998. 
évi Kormányrendeletből adódó programfinanszírozás 
alapján az önkormányzatok utólagosan, az állami kincstá
ron keresztül, számlák alapján kapták meg a támogatási 
összeget. . 

2000-ben az önkormányzatok már előre megkapták -
sajnos egyéb okok miatt csak októberben - az elnyert tá
mogatást. Ez azért jelentős, mivel a nyertes pályázók ál
talában forráshiányos kistelepülések, ahol az anyag- és 
eszközigényes felújításhoz nehezen tudták megelőlegezni 
a pénzt. 

II. A z érintett települések aktuális és részletes, tel-
jeskörű vizsgálatáról 

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium Közmű
velődési Főosztálya 2000 őszén általános és részletes, tel
jeskörű szakfelügyeleti vizsgálatot indított Észak-Magyar
ország négy megyéjében (Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-
Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg) azon 29 településen, 
amelyek 2000-ben támogatást kaptak a Nemzeti Kultu
rális Örökség Minisztériuma által meghirdetett „A köz
művelődési hálózat újjáépítése, újjászervezése" (közmű
velődési revitalizáció) pályázaton. 

A vizsgálat végzésének jogalapja az 5/1999. (III. 26.) 
NKÖM rendelet, „A kulturális javak védelméről, a mu
zeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és 
a közművelődésről" szóló 1997. évi C X L . törvény 88. § i) 
pontja és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
L X V . törvény 97. §-a volt. 

A 29 települési önkormányzat feladatellátását vizsgáló 

szakfelügyeleti munkában 16 fő szakértő kapott megbí
zást, akik 2000. szeptemberében kezdték el munkájukat, s 
azt többségükben 2000. december végére fejezték be. 

A szakfelügyeleti vizsgálat alapvetően 3 témakörre 
terjedt ki: 

- a települések története, általános helyzete, művelő
dési hagyományai, 

- az önkormányzatok közművelődési feladatellátása, 
ezen belül igazgatási kötelezettségük teljesítése, intéz
ményfenntartó szerepük, 

- az intézmény újjáépítési, újjászervezési pályázaton 
nyert támogatásának felhasználása; értékelés, segítés. 

A szakfelügyeleti jelentések összegzésekkel és javasla
tokkal zárultak. 

A jelentésekből kitűnik az az alapelv, hogy a szakfel
ügyeleti vizsgálatok segítő szándékúak voltxik, a hiányos
ságok megállapítása mellett a szakértők tájékoztatták a 
település vezetőit a megoldás lehetőségeiről, igazolási és 
szakmai tanácsokat adtak. 

A szakértők dokumentumelemzés, interjúk, intéz
mény- és programlátogatások lehetőségeivel élve, több 
esetben vonatkozó dokumentumok előzetes megküldése 
után 2-4 napot töltöttek a helyszíneken, ahol az önkor
mányzat vezetői, az apparátus és a szakemberek készsége
sen segítették a vizsgálat lebonyolítását. 

Az összegzésben azokat a közművelődési feladatellátást 
jellemző nagyobb kérdésköröket emeljük ki, melyek helyi 
állapota a szakértői jelentések többségében megtalálható. 

1 . A települések általános jellemzői 
Összességében megállapítható, hogy a fent említett te

lepülések szinte mindegyike társadalmi-gazdasági nehéz
ségekkel küszködik. Túlnyomó többségük a 219/1996. 
(XII. 24.) Kormányrendelet mellékletében foglaltak sze
rint az elmaradott térségek, illetve települések sorába tar
tozik. A 219/1996. (XII. 24.) Kormányrendelet mellékle
tének tanúsága szerint is a társadalmi-gazdasági és infra
strukturális szempontból is elmaradt települések. 

A jelentésekből megállapítható azonban, hogy a tele
pülések 1993. óta infrastrukturális szempontból jelentő
sen gyarapodtak. Ez megfigyelhető a víz- és gázvezetés ki
építésében, a telefon elterjedésében, az úthálózat korsze
rűsítésében, a kábeltelevízió kiépítésében, a televíziós 
adatok vételi lehetőségeinek javításában, a közlekedés 
korszerűsítésében, stb. Jelenleg több település, főleg tár
sulás formájában, a szennyvízhálózat kiépítésén fáradozik, 
keresi a beruházás központi és egyéb forrásait. 

Tanulságos végigtekinteni, hogy a települések népes
ségszáma milyen szóródást mutat. 

A 29 település népességszám megoszlása: 

500 fő alatt 
500-1000 fő között 
1000-1500 fő között 
1500-2000 fő között 
2000 fő felett 

10 település 
8 település 
6 település 
3 település 
2 település 
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A fenti kistelepülések általános problémáit az alábbi
akban összegezhetjük: 

- gazdasági, megélhetési, munkanélküliségi probléma
csoport, 

- közösségek, több helyen civilszervezetek hiánya, az 
információk hasznosítási készségének és képességének 
alacsony foka, 

- környezeti, természeti katasztrófák (árvíz, belvíz), 
életmódból adódó egészségügyi, mentális és szociális 
problémák, 

- a felgyorsult világ „átlépi" az évszázadok alatt kiala
kult helyi emberi értékeket, kultúrát. 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy e területen az aláb
bi sürgető feladatok jelentkeznek: 

- az elmaradott térségekben, településeken élő embe
rek életminőségének javítása, 

- gazdasági, terület- és település, közösségi fejlesztés 
elindítása és megvalósítása, 

- az információkhoz jutás feltételeinek megteremtése, 
az információk hasznosítási képességének fejlesztése, 

- a meglévő mentális, szociális, etnikai-kisebbségi 
problémák megoldása. 

A települések problémáinak megoldása nem választ
ható el az adott kistérség, az adott régió problémáinak 
megoldásától. 

Megállapítható, hogy a fent említett településeken 
már most is érezhető, hogy a művelődési ház felújításával, 
újraindításával egyfajta pezsgés indult meg, mely hozzájá
rul, hozzájárulhat a közösségfejlesztés továbbfejlődéséhez, 
a településfejlesztéshez. 

2. A z önkormányzatok kulturális-közművelődési 
politikája 

E témakörben fontos volt megvizsgálni azt, hogy az 
érintett önkormányzatok rendelkeznek-e valamilyen 
településfejlesztési tervvel, illetve közművelődési kon
cepcióval. 

Általánosságban tapasztalhattuk, hogy jelenleg a tele
pülések túlnyomó többsége a Megyei Területfejlesztési 
Tanácsok, a Kistérségi Területfejlesztési Társulások men
tén formálják meg és rögzítik fejlesztési terveiket. A kis
térségi társulások általában egyediekés sajátságosak (pl.: 
Szuhavölgyi Bányászlakta Települések Önkormányzati 
Szövetsége - Kurityán, Trízs, Első Nyírségi Fejlesztési 
Társaság - Nyírtét). 

Ezek a kistérségi településfejlesztési társulások a Me
gyei Területfejlesztési Tanácsok segítségével különböző 
programokba kapcsolódtak be, mint pl.: Gyors Reagálás 
Program, Amerikai Fejlesztési Intézet, S A P A R D prog
ram, mely programok alapján dolgozták k i a kistérségi 
fejlesztési stratégiájukat, és ezek segítségével az egyedi 
vonások megőrzésével az egyes települések kialakíthatják 
jövőképüket. 

Sajnos a szakfelügyeleti jelentések keveset szólnak a 
településfejlesztési törekvésekről, azonban e vonatkozás
ban az alábbiakat kell megjegyeznünk. 

Az Európa Tanács által kiadott „Vidéki Térségek Eu
rópai Kartája" c. dokumentum eszmerendszere a fejlesztés 
egyik célját a következőképpen jelöli meg: 

„A vidéki népesség számára vonzó, biztos megélhetést, 
komfortos életkörülményeket, támogató közösségi és igé
nyes kulturális közeget garantáló lakó-munka- és rekreá
ciós hely biztosítása." 

E cél érdekében kellene minél erőteljesebben megje
leníteni a kultúra, a közművelődés fontosságát a telepü
lésfejlesztési koncepcióban. A tapasztalatok szerint a te
lepülési fejlesztési elképzelések között alig szerepel a köz
művelődés, a fő hangsúlyt az infrastruktúra fejlesztése, a 
munkahelyteremtés, a regionális és kistérségi oktatásfej
lesztési intézkedési terv alapján a közoktatásügy képezi. 

A kistérségi fejlesztési törekvések nyomán általában 
megállapítható, hogy a kultúra és a közösségek területén 
pozitív változások jelentkeznek. Így javul az iskolán kí
vüli képzés és művelődés hatékonysága, a szakemberek 
helyi kötődése erősödik, csökken a kistérséget elhagyók 
száma, valamint a meglévő és létrejövő szellemi erőforrás 
gyakorlati alkalmazása erőteljesebbé válik. 

A fentiekben vázolt kistérségi vagy településfejlesztési 
koncepciónak értelemszerűen magában kell foglalnia a 
jelenlegi helyzet elemzését, s az erre épülő közép és hosz-
szabb távú közművelődési fejlesztési tervek elvi szintű 
megfogalmazását is. Ez lehet kiindulópontja az egyes kul
turális, közművelődési területeken elvégzendő feladato
kat, ezek pénzügyi vonzatait, és az anyagi forrásokat meg
jelölő közművelődési koncepciónak. 

Az érintett községek túlnyomó többsége nem rendel
kezik közművelődési koncepcióval. 

Általában olyan dokumentumok találhatóak az ön
kormányzatoknál, amelyeket a 2000. évi revitalizációs 
pályázatukban fogalmaztak meg. Ezek a dokumentumok 
szakmailag elismerésre méltóak, alapját képezhetik a 
koncepció megalkotásának, de azok nem koncepciók. 
Ezek a dokumentumok az 1997. évi C X L . tv. mentén a 
valóságos helyi hiányok és igények felsorakoztatása, me
lyek kiinduló pontjai a település közművelődési revitali-
zációjának. 

3. A z önkormányzatok közművelődés-igazgatása 
a.) A képviselőtestületek és szakbizottságok 
Az érintett képviselőtestületek az érintett települése

ken a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi L X V . tör
vényben foglaltak alapján végzik közfeladatukat. 

A vizsgált települések mintegy egyharmadában műkö
dik kulturális, oktatási-kulturális bizottság. Természetesen 
ezek a nagyobb lélekszámú községek. A kis lélekszámú 
településeken általában csak jogi-ügyrendi és szociális
egészségügyi bizottságok működnek. 

A működő kulturális jellegű bizottságok az 1990. évi 
L X V . tv. 23-27. §-ai alapján működnek. 

Általában főbb feladataik: 
- előkészítik a képviselőtestület közművelődési tárgyú 

döntéseit, szervezik és ellenőrzik ezek végrehajtását; 
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- ellenőrzik a hivatal döntés-előkészítő munkáját, és a 
döntés végrehajtására irányuló tevékenységet; 

- kezdeményezhetik a polgármester intézkedését, 
amennyiben a hivatal közművelődési tárgyú tevékenysé
gében eltér a képviselőtestület álláspontjától, döntésétől. 

Általános tapasztalat, hogy a működő kulturális jelle
gű szakbizottságok tevékenységében túlteng az operativi
tás, azaz a közvetlen szervező és lebonyolító munka. Ez 
azért is lehetséges, mivel a revitalizáció előtt nem volt a 
településen megfelelő kulturális infrastruktúra, illetve 
szakember. Továbbá azért is, mivel e területen kevés az 
átfogó, koncepcionális jellegű előterjesztés, mely átfogó 
és hosszú távra szól. 

Örömteli az, hogy három településen a pályázat hatá
sára és eredményeként 2000-ben kulturális bizottságot 
hoztak létre, elsősorban a pályázatban foglalt feladatok 
irányítására és ellenőrzésére. 

b.) A helyi közművelődési rendeletek általános ta
pasztalatai 

A 2000. évi művelődési házak újjászervezése, újraindí
tása pályázat feltétele volt, hogy a pályázó önkormányzat 
rendelkezzen az 1997. évi L X V . tv. 77. §-a alapján előírt 
közművelődési rendelettel. Ennek értelmében valameny-
nyi település elfogadta azt, túlnyomó többségük 2000 ta
vaszán, a pályázat beadását közvetlenül megelőzően. 

A szakfelügyelők részletesen elemezték az adott tele
pülés rendeletét, melyek a vizsgálati jelentések egyik leg
erősebb és leghasznosabb fejezetei. 

Általában az alábbi kritikai megjegyzéseket tapasztal
hattuk: 

formai hiányosságok: 
- Sok esetben a rendelet, mint jogi dokumentum a 

formai követelményeknek nem felel meg (pl. hiányzik a 
rendelet hatálya vagy a zárórendelkezés). 

tartalmi hiányosságok: 
- A rendeletek általában túl sematikusak. Bár tartal

milag követik a NKÖM által kiadott „Szempontok és 
segédanyagok ..." c. kiadványban foglaltakat, azonban 
azok nem egyediek, nem sajátságosak, többségükben he
lyi, konkrét közművelődési formát nem említenek. Ez 
talán betudható annak, hogy „viszonylag" gyorsan kellett 
megalkotni a rendeletet a pályázat beadásának érdeké
ben. Oka lehet az is, hogy rendkívül kevés számú a ren
deletet megalapozó helyzetelemzés. 

- Több esetben rendkívül elnagyolt a rendeletekben a 
finanszírozási formák és a személyi feltétel(ek) meghatá
rozása. 

- Néhány esetben a szervezeti keret megállapítása za
varos, mivel a rendelet a közművelődési intézmény fela
datkörét akarja meghatározni, holott az az önkormányzat 
kötelező feladata, s a feladat végrehajtásának szervezeti 
kerete a közművelődési intézmény. 

- A rendeletből általában hiányzik az együttműködő 
partnerek körének feltüntetése, a civil szervezetekkel tör
ténő együttműködés. 

- Összegzésképpen megállapítható a rendeletek leg

nagyobb hiányossága, hogy az önkormányzat közművelő
dési feladatának meghatározásakor megismétlik a kultu
rális törvény 76. § (2) bekezdés a-h. pontját. Továbbá az 
is, hogy ezekhez nem rendelnek konkrét, egyedi és saját
ságos részfeladatokat, konkrét tevékenységi formákat. 

c. )A művelődési házak alapító okiratainak általános 
jellemzői 

A pályázathoz kötelező jelleggel szintén csatolni kel
lett az új közművelődési intézmény alapító okiratát. Eze
ket az alapító okiratokat is túlnyomó többségben a pályá
zat beadása előtt fogadták el a képviselőtestületek. 

Az alapító okirat kötelező tartalmát az államháztartás
ról szóló 1992. évi XXXVIII . tv. VII. fejezet 88. § (3) 
bekezdése és a 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet III. 
fejezete írja elő. 

A szakfelügyeleti jelentések szerint (a jelentések 85 
%-a elemezte részletesen) az alapító okiratok általában 
nem felelnek meg a fenti követelményeknek, mivel ezek 
hiányosak. Legszembetűnőbb, hogy az alapító okiratban 
nem tüntetik fel az intézmény tevékenységi köre mellett 
a szakágazati besorolást, a T E A O R számokat. 

Örvendetes, hogy a szakfelügyelők konkrét, használ
ható javaslatokat tettek az alapító okiratok módosítására. 

d. ) A z intézmények önkormányzati döntéseket 
igénylő egyéb dokumentumainak véleményezése 

Az 1997. évi C X L . tv. 78. § (5) bekezdése tételesen 
felsorolja az intézmény működtetésével kapcsolatos igaz
gatási tennivalókat. Általában az intézmények tevékeny
ségének kényszerű szüneteltetésének, az újraindítás bi
zonytalanságai miatt az intézmény működéséhez szükséges 
dokumentumok, így: 

- az intézmény szervezeti és működési szabályzatának, 
éves munkatervének és költségvetésének jóváhagyása, 

- az intézmény vezetőjének kinevezése (megbízása) a 
vonatkozó jogszabályok és a pályázatban vállaltak szerint, 

- az intézmény használati szabályainak meghatározása 
többségükben még nem kerültek elfogadásra. 

A szakfelügyelők felhívták a figyelmet arra, hogy az új 
intézmény átadásával egyidőben a dokumentumok elké
szítését és elfogadását pótolni szükséges. Állami keretek
ből pályázat útján kapott támogatások felhasználásával 
kapcsolatos szabálytalanságot a szakfelügyelők nem állapí
tottak meg. 

e. ) A z intézmények fenntartásához szükséges sze
mélyi és tárgyi feltételek biztosítása 

A jelentések alapján a vizsgálat időpontjában az ön
kormányzatok továbbra is méltatták a pályázatban leírt 
személyi feltételek biztosítását. 13 településen már 2000 
végén pályázatot hirdettek, vagy egyéb alkalmazási eljá
rást indítottak meg. 

A szakfelügyelők jelentésükben a helyzetelemzés feje
zetben részletesen taglalták a művelődési házak tárgyi 
feltételeit, melyek néhány nagyobb lélekszámú település 
kivételével elszomorítóak. Az önkormányzatok úgy nyi
latkoztak, hogy a pályázati támogatásból kapott pénzösz-
szeg csak a felújításra és némi bútorzatra elegendő. 
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Szinte valamennyi önkormányzat a revitalizáció után 
technikai eszközöket, szakmai bútorzatot kíván beszerezni. 

A z önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkor' 
mányzatok saját erőből rövid távon e hiányok pótlására, 
az intézményi feladatellátáshoz szükséges tárgyi feltételek 
biztosítására aligha lesznek képesek. 

Ennek tudatában a szakfelügyelők felhívták a figyel
met arra, hogy a saját erőforrásuk mellett éljenek az aláb
bi pályázati lehetőségekkel: 

- a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési 
érdekeltségnövelő támogatása a 15/1998. (III. 31.) M K M 
rendelet alapján, 

- pályázat a Közművelődés-pártoló Önkormányzat címre, 
- a Nemzeti Kulturális Alapprogram pályázatai, 
- telematikai pályázat, teleház létesítésével és működ

tetésével kapcsolatos pályázatok. 

4. A polgármesteri hivatalok közművelődési tevé
kenysége 

A z érintett települések polgármesteri hivatalaiban 
dolgozók létszáma nem teszi lehetővé, hogy külön köz
tisztviselő foglalkozzon teljes munkaidőben a közművelő
déssel. E terület tennivalóit általában a polgármesterek és 
a jegyzők végzik közösen. 

Néhány példa munkájuk tartalmából: 
- a helyi közművelődési rendeletek előkészítése, 
- az intézményi alapító okiratok előkészítése, 
- pályázatok elkészítése, 
- a közművelődési intézmények felújításának irányítá

sa, ellenőrzése, 
- javaslatok kialakítása a művelődési házak leendő ve

zetőinek személyére, 
- a községek hagyományos kulturális jellegű nagyren

dezvényeinek (millenniumi falunap, öregek napja, nem
zeti-társadalmi ünnepek, gyermeknap, stb.) előkészítése, 
operatív lebonyolítása, bevonva a polgármesteri hivata
lok dolgozóit is. 

Álta lában a polgármesteri hivatalok belső struktúrájá
ban csak részben különül el a közművelődési feladatellá
tás. A községek közművelődési revitalizációi, a vonatkozó 
törvények és más jogszabályok szükségessé teszik, hogy a 
hivatalok szervezeti és működési szabályzataiban, továbbá 
a munkaköri leírásokban konkrétan jelenjenek meg a 
közművelődési feladatok. 

Ez azért is fontos, mert a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi L X V . törvény szabályozza e tekintetben is 
a polgármester és a jegyző feladatait. E törvény 36. § (2) 
bekezdés a) pontja szerint a jegyző gondoskodik az ön
kormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásá
ról, amelyekben kötelezőként sorolja be a közművelődési 
feladatellátást. 

III. Javaslatok 
A szakfelügyeleti jelentések javaslatot fogalmaztak 

meg, melyek általános tartalmát az alábbiakban összegez
hetjük: 

- a közművelődési koncepció és fejlesztési terv megal
kotása, 

- a helyi közművelődési rendeletek, az intézmények 
alapító okiratainak módosítása, 

- személyi feltételek biztosítása, 
- az intézmények éves költségvetésének jogszabály sze

rinti megállapítása, jóváhagyása, 
- az intézmények éves munkaterveinek elkészítése, 

jóváhagyása, 
- a szakmai-szervezeti dokumentumok elkészítése, 
- munkaköri leírások, kinevezési okmányok elkészítése, 
- az intézmények átadása után a szervezeti és működé

si szabályzatok megalkotása, elfogadása, 
- nyilvántartó könyvek beszerzése, vezetése, a statisz

tikai adatszolgáltatás rendje, 
- továbbképzési és beiskolázási terv elkészítése, 
- az intézményvezetők beszámoltatása a képviselőtes

tületek előtt, 
- a megyei és kistérségi közművelődési együttműködés 

lehetősége, 
- a különböző szakmai pályázatokon való részvétel. 
A szakfelügyelői jelentésekben foglalt javaslatok álta

lában helytállóak, végrehajtásuk garantálhatja az intéz
mények indításának és működésének megfelelő szakmai, 
szervezeti, jogi és igazgatási hátterét. 

Javasoljuk továbbá, hogy az adott település átfogó 
szakfelügyeleti vizsgálatáról készült jelentést tájékoztatá
sul kapják meg az illetékes megyei önkormányzati hiva
talok közművelődéssel foglalkozó irodái vagy osztályai 
azzal a kéréssel, hogy a jelentést tanulmányozás után to
vábbítsák a megyei közművelődési szaktanácsadó és szol
gáltató intézményükhöz hasznosításra. 

Ezzel a következő kívánatos célokat érhetjük el: 
a. ) egy lehetséges modellt mutatunk a települési ön

kormányzatok közművelődési feladat ellátásának korrekt 
szakmai vizsgálatához, 

b. )az önkormányzatok feladatellátásának mérhetősé
gét a hitelesség irányába mozdíthatjuk el az alapjaiban 
egységes, összehasonlítható vizsgálati komponensek ren
delkezésre bocsátásával, 

c. ) a jelentések ismeretében a megyei közművelődési 
szaktanácsadó és szolgáltató intézmények közvetlen lehe
tőséget kapnak arra, hogy az érintett településen figye
lemmel kísérjék, segítsék, gondozzák a leírt javaslatok 
megvalósulását, 

d. ) további egzakt dokumentumokkal gyarapíthatjuk a 
megyei adatbankokat. 
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DR. HORVÁTH A T T I L A - K E N Y E R E S S A N D O R N E 

BESZÉLGETÉSEK ÉS GONDOLATOK EGY „REVITALIZÁLT" 
INTÉZMÉNYBEN 

Szapárfalu, Jász-Nagykun-Szolnok megye 

A szóban forgó Szapárfalut is magában foglaló 
Fegyvernek település a Tisza baloldali holtága mentén 
fekvő nagyközség. Lakosainak száma: 7414 fő. Ebből mint
egy 800-an laknak a szapárfalusi településrészen, amely -
a 4-es főút mentén - közlekedés-földrajzilag előnyösebb 
helyzetben van az anyaközségnél. A mai, alig 150 éves, 
újratelepített nagyközség öt részből áll, és 7 km hosszú, 
amely még a tudvalevően hosszan elterülő alföldi telepü
lések viszonylatában is ritkaságszámba megy. 

A település két végén van közművelődési intézmény, 
az ún. „annaházi" részen lévő művelődési ház kisebb meg
szakításokkal lényegében évtizedek óta folyamatosan jól 
működik, míg a nagyközség másik végén, ettől kb. 5 km-
re a „szapárfalui" klubkönyvtár évek óta zárva volt. 

E klubkönyvtár épületének felújítására pályázott 
1999-ben Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata, hogy 
az épület rendbehozásával a közösségi élet feltételeit meg
teremthesse. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériu
mához beadott revitalizációs pályázaton az önkormányzat 
2 millió forintot nyert. 

2000. augusztus végén arra voltunk kíváncsiak, ho
gyan sikerült megvalósítani a pályázatban is megfogalma
zott elképzelésüket, és ezen túl arra kerestük a választ, 
hogy mit jelentett ez a szapárfalusiak életében. 

A z épület történetének kezdete az 1930-as évekre 
vezethető vissza. 

„Az olvasóköröket indító Klebersberg Kunó felhívá
sára, a helyi lakosok keze munkájával, a helyi közösség — 
a Fegyvernek Szapárfalusi Olvasókör - szervezésével 
1934-ben épült a Klubkönyvtár. A nyitóbálon a község
rész apraja-nagyja táncolt" - olvasható az önkormányzat 
pályázati anyagában. Az akkori építők gondoskodtak bal-
és biliárdteremről, kuglizási lehetőségről, az Olvasókör 
tagjai hoztak sakkot, kártyát, természetesen volt könyvtá
ri rész, és olvasták a könyveket is. Akkoriban nagy élet 
volt az épületben, ahol a már felsoroltak mellett színját
szó kör is működött, amely bemutatókat tartott, voltak 
teaestek, ezen túl a Földmívelők Köre is itt tartotta az 
összejöveteleit. 

A világháború után is fontos helyet töltött be az em
berek életében ez az épület. 

Az épületben korábban gazdakör volt, majd a Mozi
üzemi Vállalat a nagyteremben mozit nyitott, és kocsma 
is működött itt. 1969-ben nyilvánították klubkönyvtárrá, 
az akkori Törökszentmiklósi Járási Tanács Művelődési 
Osztálya kezdeményezésére. A klubkönyvtárban 1970-től 
dolgozott társadalmi munkában egyik beszélgető partne
rünk Bencze Sándor, aki 1980-tól lett az intézményben meg
bízott ifjúsági klubvezető, és ezt a munkát 1991-ig végezte. 

A település - mely mindig is Fegyvernek település 
része volt - kulturális életében fontos tényezőként érde
mel említést, hogy az 1970-es évek közepéig általános is
kolája is működött. Azóta a gyermekeket autóbusszal szál
lítják a mintegy 2,5-3 km-re lévő általános iskolába. (E 
tanévben mintegy 60 gyermek utazik naponta.) 

A szapárfalusi településrészen működik óvoda (3 osz
tott csoporttal), 1992 óta van római katolikus templom, 
40 fős idősek klubja, és 2000. június 30-tól - a sikeres 
pályázatnak köszönhetően - ismét van klubkönyvtára. 
Ezen túl a rendszerváltás óta gyorsuló ütemben megnyílt 
több üzlet, áruház és italbolt is, különösen a 4-es főút 
mentén, a kettéosztott, három utcás településrészen. 

A csoportos beszélgetésben résztvevők (6 fő) közül 
hárman a faluban születtek (Bencze Sándor, Bognár Jó-
zsefné és Gácsi Jánosné), a többiek betelepültek. 

A falu szülöttei érzelemtől sem mentesen emlékeztek 
vissza a klubkönyvtár gyermek- i l l . ifjúkorukban zajló 
pezsgő közösségi életére, az 1970-es évek első felére. Mint 
Bognár Józsefné megfogalmazta, ő szinte itt nőtt fel. Már 
tizenkét évesen idejárt. Volt az épületben a könyvtár 
mellett gyermekklub, nyugdíjasok klubja, és a legjobban 
az ifjúsági klub működött. Voltak műsoros rendezvények, 
bálok és mozi is, hetente kétszer. Nem csak a helybeliek 
jártak ide, az anyaközségen kívül a környékről is jöttek 
fiatalok, például a szomszédos Örményesről. 

Gácsi Jánosné: „Itt éltünk, összetartottunk, kerestük 
egymás társaságát. Egy-egy teadélutánra a faluból hordtuk 
össze az asztalokat." A 70-es évek első felében volt egy 
fiatalember, aki összefogta az akkori fiatalokat, aki olyan 
személyiség volt, amilyen most hiányzik a faluból. Pedig ő 
sem volt helybéli, mégis keresték a fiatalok a társaságát. 
Ö volt a lelke a klubnak. „Most nagyon hiányzik egy 
ilyen ember" - zárja az emlékezések sorát Gácsiné. Bog
nár Lajosné szerint azidőtájt itt voltak a vöröskeresztes 
véradó vacsorák, az óvodai munkaközösség rendezvényei 
is. 

Még a 80-as években is jól működött az ifjúsági klub, 
akkoriban nemritkán 300 taggal. A klub-hétvégeken 
teltház volt. 

A „szép idők" lassan elmúltak. Megszűnt az iskola, a 
klubkönyvtárban a gyermek- és nyugdíjasok klubja, majd 
a 80-as évek közepétől a mozi is. 

A rendszerváltás után az ifjúsági klub is átalakult, 
egyesület jött létre 20-25 taggal, és megalakult a Függet
len Ifjúsági Szervezet is, de már lényegesen kisebb ható
körrel. Bognár Lajosné, aki a nemrég újjászervezett Vö
röskereszt helyi szervezetének elnöke, elmondja, hogy 
1990-ben megszűnt a Vöröskereszt helyi szervezete is. 
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Végül szinte minden megszűnt, és az épület állaga annyira 
leromlott, hogy használhatatlanná vált. (Szükségmegol
dásból olykor-olykor azért kinyitották.) 

Ilyen előzmények után - bár történtek kísérletek a 
településrészen a Klubkönyvtár közösségi helyiséggé ala
kítására - az épület karbantartása már lehetetlen volt, 
csak egy felújítás után válhatott újra használhatóvá. A 
Fegyvernek nagyközségi Művelődési Ház és Könyvtár az 
1994. évi alapító okiratában ugyan újra tagintézménynek 
tekinti a szapárfalusi klubkönyvtárat, de a lepusztult épü
letben már nem közművelődési tevékenység folyik. 

A rendszerváltás elején a település lakói is mással 
voltak elfoglalva, s nem érezték annyira a közösségi tér 
hiányát, de 1998 nyarán ebben változás történt. A sza
párfalusi asszonyok klubot hoztak létre, női szövetségnek 
nevezve magukat. Alakulási céljuk az volt, hogy újrain
dítsák Fegyvernek-Szapárfaluban a közösségi életet. Mint 
az egyik beszélgetőtársunk fogalmazott:„A mai világ hozta 
magával, hogy az emberek elfordultak egymástól, ezért 
tartottuk fontosnak, hogy egy kicsit beszélgessünk, talál
kozzunk." 

Egy másik beszélgetőpartnerünk az asszonyklub lét
rejöttének okát röviden így summázza: „Az utcasarkon 
összetalálkoztak a kismamák munkából jövet, de nem 
volt hely, ahol úgy lehet beszélgetni, hogy a gyermekeket 
be lehet vinni." 

Az épület életrekeltését, a klubkönyvtár újra működ
tetését tehát az időközben megalakult Szapárfalusi Nő
szövetség kezdeményezte. A nőszövetség tagjai, a vörös
kereszt helyi szervezete, volt ifjúsági klubosok és család
tagjaik tevőlegesen is részt vettek az épület helyreállítási 
munkálataiban: festettek, takarítottak. 

Sajnos csak az épület egy részének felújítására futotta 
a pénzből, felszerelést, bútorzatot még a szépen rendbe
hozott két helyiségben se nagyon látni, de ennek is na
gyon örülnek a faluban. 

Az intézményavató ünnepség 2000. június 30-án na
gyon jól sikerült, és nagyon szép volt. Nagy-nagy öröm
mel vették birtokba a szapárfalusiak az épületet, és félkész 
állapotban is használták. 

„Szilveszterkor összejött a falu. Mikulás napot is szer
veztünk. Sportnapot rendezett a Független Ifjúság. Ven
dégül láttuk a gyerekeket. Járnak az asszonyok is tornázni, 
jó körülmények között. Itt működik a vöröskereszt helyi 
szervezete, az ifjúsági szervezet, a női szövetség. A gazda
kör itt tart gyűléseket. Van könyvtár... Óvodások adtak 
műsort az öregeknek." 

Mint mondták, most a nőszövetség, s a vöröskereszt 
szervezet tagjai is havonta találkoznak, s ez kevés. „Kell az 
épület a fiatalok miatt is. Nem állapot, hogy a Kaiser sö
röző az egyetlen találkozási és szórakozási hely!" 

Elindult valami. 
A beszélgetésekből kitűnt, hogy vannak a település

részen tenni akaró helyi lakosok, de nincs összetartó, 
szervező, erjesztő erő, hiányzik egy művelődésszervező, 
ahogyan ezt a település első embere, Huber Ferenc pol

gármester is megfogalmazta a vele folytatott beszélgetés 
során. 

A z eredmények és a jelen gondjai a továbblépés le
hetőségével összefüggésben kerültek felszínre a beszélge
tésben. 

A lakossági kezdeményezés és a nagyközség vezetésé
nek lakosság iránti elkötelezettsége egymásra talált, meg
fogalmazódott egy önkormányzati akarat, abból egy revi-
talizációs pályázat, ami a szakminisztérium támogatásával 
vált megvalósíthatóvá, de sajnos a támogatás és a helyi 
önerő nem tette lehetővé a teljes felújítást, a szükséges 
eszközök és bútorzat beszerzését és egy művelődésszervező 
beállítását. 

Megvalósult az épület teljes gázfűtéses korszerűsítése 
(az olajkályhát váltották ki vele), a teljes tetőzet javítása, 
a tetőcsatornázás, és két terem (egy nagyobb, színpaddal 
és egy kisterem) használhatóvá tétele. A kor követelmé
nyének megfelelő vizesblokkot kapott az intézmény. A 
felújított két terem és a vizesblokk az épület kb. 50 %-a. 
Az épület többi termeinek állapota kritikán aluli. Ezek 
zárva vannak az avatatlan szemek elől. A helybeliek re
ménykednek benne, hogy az épület többi része se megy 
veszendőbe, s talán tud erre is forrásokat szerezni a helyi 
önkormányzat. 

A település polgármestere Huber Ferenc, akit régről 
települése fejlesztésében elkötelezett vezetőként isme
rünk. Reális gondolkodásmódját, szókimondását ismerve 
bizakodva tekinthetünk az intézményre, s a településré
szen élők közművelődési ellátására. Szerinte „Pokorni 
Zoltán oktatási miniszter jelmondata kapcsán azt kellene 
megfontolni, hogy a nevelés színhelye a művelődési ház 
legyen. Az iskola elsősorban oktasson. A művelődési ház 
jobban vehessen részt a gyermeknevelésben, de nem csak 
a gyermeknevelésben, hanem a szülő nevelésében is, 
hogy segíthesse a gyermekek nevelését. Egyáltalán, a te
lepülés lakosságát, mint állampolgárt is nevelni kell. Az 
önkormányzatok kötelessége a közösségi tér biztosítása. 
Konkrétan, ha Szapárfalut nézzük, a sikeres pályázat úgy 
megmozgatta a lakosokat, hogy olyan emberek jelentek 
meg a klubkönyvtár újraélesztésénél, akikről nem is gon
doltuk volna. Azok, akik valamikor jártak bele. Nekik 
volt a legnagyobb hiányérzetük." 

- Nagy igény lenne egy művelődési menedzsene — fű
zi tovább gondolatait a polgármester. - A templom és a 
klubkönyvtár megmozgatta ezt a közösséget. Ügy érzem, 
érlelődik egy szabadidő vagy művelődésszervező beállítá
sának ügye is. 2000-ben létszámra pályáztunk. Nem nyer
tünk. Most más megoldáson gondolkodunk, például a 
gyermekjóléti szolgálat és a szabadidő-szervezés a telepü
lésrészen történő összekapcsolását érleljük." 

Talán nem véletlen, hogy Fegyvernek-Szapárfalu te
lepülésrészen a közösségi élet mai újraindításának igényét 
megfogalmazók a volt ifjúsági klubosok, akikben felnőtt
ként mára újra megfogalmazódott a társas-együttlét igé
nye, szülőként pedig, hogy jó lenne, ha az ő gyermekeik is 
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megkaphatnák, amit ők már 20-25 évvel ezelőtt átélhet
tek ezen a 800 lelkes településrészen: az összetartozás és 
értelmes szabadidőtöltés élményét. 

Jó volt szembesülni a gyakorlatban annak a régtől is
mert pszichológiai tételnek az igazával, hogy „a szokás: 
tanult szükséglet". Sokan nem gondolják, hogy nem csu
pán a sahházba-járás, zenehallgatás, vagy az évente visz-
szatérő téli sítúrák válhatnak egy idő után az egyén szá
mára belső igénnyé. A társaság, a rendszeresen visszatérő 
közös időtöltés, a jóízű együttlétek igénye éppúgy beépül
het szükségletrendszerünkbe (Maslow). Különösen, ha 
életünk - ilyen szempontból - egyik legfontosabb szaka

szában, az ifjúkor küszöbén, a másodlagos szocializáció és 
a kortárs-csoport felerősödött jelentősége időszakában 
tapasztaltuk meg. 

Szapárfalun - mint talán sok más helyen az országban 
a rendszerváltást követő problémák ezt az igényt látens 
szükségletként nyomták a felszín alá. 

Örömünkre szolgált Szapárfalu példáján, hogy intéz
ményeink közösségi-szabadidős szokásokat alakító gya
korlatuknak köszönhetően jelentős hatótényezők a helyi 
társadalomban. 

De mi van ott, ahol nincs mire visszaemlékezniük a 
mai 40-50 éveseknek? 
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ARCKÉPE 
Kövendi Dénes * 

— 1923-ban születtem, apám Kunszentmiklóson volt 
gimnáziumi tanár. 1940-ben érettségiztem, latin-törté
nelem szakos bölcsésznek mentem, s az Eötvös Kollégi
umba kerültem. Bevallom, büszke vagyok rá, bár nem az 
én érdemem, hogy a családban én vagyok a harmadik 
nemzedék, aki Eötvös-kollégista lett; nem éppen gyakori 
eset. Apám nagybátyja mindjárt a kollégium megalakulá
sa utáni évben, 1896-ban került oda, apám az első világ
háború kitörése előtt, én pedig a második alatt. 

— Mit jelentett akkoriban Eötvös-kollégistának lenni? 
— Rengeteg munkát. Minden adva volt ahhoz, hogy az 

ember csak a tanulással foglalkozzon. Olyan fiatalok ke
rültek ott össze, akik szerettek és akartak dolgozni. Köz
ben megbetegedtem a tüdőmmel, és szanatóriumba kerül
tem, ezért csak 1945-ben végeztem. 

— Úgy tudom, Karácsony Sándor tanítványa volt. 
— Tizenhat éves korom óta ismertem Karácsony Sán

dort, jártam Pesten a szemináriumaira, aztán 1945-ben a 
gyakorló tanárjelölti évre Debrecenbe mentem, hogy az 
egyetemi előadásait is hallgathassam. Megérte, hogy fel
áldoztam egy évre az Eötvös Kollégium nyújtotta előnyö
ket. 

— Mit jelentett Karácsony Sándor tanítványának len
ni? 

— Az embernek az egész világlátását áthatotta. Vagy 
tíz évig lábatlankodhattam körülötte, és mindmáig többé-
kevésbé mindent az ő szemüvegén keresztül látok, hiszen 
olyan globális gondolkodó volt, akit minden érdekelt, és 
aki mindent beépített a maga gondolatrendszerébe. -
Úgy ismerkedtem meg vele, hogy tizenhat évesen a Ma
gyar Evangéliumi Diákszövetség nyári konferenciáján 
voltam Tahiban, s ott tartott izgalmas előadást; utána lát
tam, tanakodnak a vezetőségben, hogy ki kísérje le. 
Ugyanis rokkant ember volt, szekérrel kellett levinni a 
hegyről a hajóállomáshoz, de senki nem ért rá. „Nem 
mehetnék én?" - kérdeztem. Megengedték; roppant meg
tiszteltetésnek éreztem.' Útközben kiöntöttem neki a szí
vemet: tanár szeretnék lenni, de tartok attól hogy félszeg 
vagyok, nem tudok tekintélyt tartani; hát való tanárnak 
az ilyen? Azt felelte rá: „Édes fiam, tanárnak csak az olyan 
ember valóvaki nem tud tekintélyt tartani. A m i pedig a 
félszegséget illeti, én rettenetesen félénk voltam fiatal ko
romban. Koraszülött voltam, mert megbokrosodtak a sze
kér lovai az anyámmal, amikor hetedik hónapban volt 
velem. És sokáig úgy éreztem, meglátszik rajtam, hogy 
nem vagyok olyan, mint más rendes ember." Tessék el
képzelni: a tekintélyes, országos hírű előadó azt mondja 
nekem, olyan félszegnek kell lennem, mint ő, akkor le-

*'Kövendi Dénes Karácsony Sándor tanítványa, és az 1946-
ban létrejött Országos Szabad Művelődési Tanács nevelési bi-
zottságának a titkára volt. 

szek jó tanár. Nem volt vitás: erre az emberre kell hall
gatnom, tőle kell tanulnom. (Persze az írásaiból is ismer
tem már valamicskét.) - A m i a pedagógiát illeti, az volt 
az alapelve, hogy a nevelés nem más, mint viszonyulás, a 
nevelő és a növendék viszonyulása egymáshoz. Mindket
tő autonóm személyiség, a gyerekre se lehet ráerőltetni 
semmiféle nevelő szándékot. De látjuk, mégis nevelődik a 
gyerek, autonóm személyiség létére. Hát hogyan? Erre a 
kérdésre adott választ Karácsony Sándor társaslélektani 
felfogása. Szerinte egész kultúránk társasviszonyulás, az 
emberek párbeszéde egymással a világról, az életről. Tár
sasviszonyulás például a tudomány is; a tudós állításából 
csak akkor lesz tudomány, ha valaki megérti és tovább
gondolj a. A látszólag legmagányosabb művészember is 
egy virtuális közönségnek alkot. Hogyan fest ez a pedagó
giában? Ha a kémiatanárnak igazán szívügye a kémia, ha 
a világrend nagyszerűségét ő a kémián keresztül érzékeli, 
akkor úgy tudja magyarázni az „anyagot", hogy a diákjai is 
ráéreznek: ezen érdemes tömi a fejüket. Az irodalomhoz 
meg nem attól kerül közel a diák, hogy megtanulja nem is 
csak az életrajzi adatokat, hanem az elemzési szemponto
kat is, hanem attól, hogy a művek életté válnak a számá
ra. Ha az a kifényesedett könyökű tanár úgy tudja mon
dani Ady versét: „Vagyok, mint minden ember, fenség, 
Észak-fok, titok, idegenség...", hogy megérezni rajta: 
csakugyan ő is az, akkor az a pattanásos kamasz is kapcsol: 
én is olyan vagyok! Akkor történik művészi nevelés, ha 
ez az áramkör kialakul. Ebben a rendszerben a növendék 
és a nevelő egyenjogú szereplők, csak a nevelőben van 
meg az a potenciatöbblet, ami az áramot megindítja. — Az 
iskolán kívüli művelődést sem „népművelés"-nek kell te
kintenünk, mert nem arról van szó, hogy egy művelt em
ber „foglalkozik" a műveletien emberrel, a művelés „tár
gyával", és többé-kevésbé magához hasonlóvá akarja ten
ni. A kevésbé művelt, differenciálatlanabb kultúrájú em
berben az igényt kell felkelteni a művelődésre, s megmu
tatni neki, hogyan elégítheti ki ezt az igényt. 

— Ezen alapult a háború utáni szabadművelődési moz
galom? 

— 1945-ben úgy indult a demokrácia, hogy minden 
„szabad" volt. Proletárdiktatúráról akkor még szó sem. 
esett, a kommunisták ezt nagyon ügyesen csinálták. Sza
badművelődés lett a hivatalos neve annak is, amit később 
ismét népművelésnek hívtak. — Karácsony Sándor úgy 
látta: nemzeti kultúránk tartalmát a Nyugattól kaptuk és 
kapjuk, de a formáit magunknak kell kialakítanunk a 
magunk keleti módjára, hogy élővé váljon. Ma már köz
hely Bartókra és Kodályra hivatkozni annak illusztráció
jaként, hogy mit jelent a népzenéből táplálkozó modern 
zene. Képzőművészetben nem volt ilyen szerencsénk, iro
dalmunk nagy értékeit, Arany vagy Ady költészetét vi
szont semmiféle más nyelven nem lehet fordításban érzé-
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keltetni. A magyarság csak a zenében tudta megmutatni, 
de csakugyan meg is mutatta, hogy saját gyökereiből mo
dern, világszerte érvényes kultúrát képes teremteni. Ka
rácsony Sándor arra tanított bennünket és minden „nép
művelőt", hogy tanulnunk keil a néptől. Hiszen kultú
ránknak azt a bizonyos sajátos formáját elsősorban a nép 
őrzi. - Mindezeknek ő a maga személyében is példáját ad
ta. Falusi környezetben nevelkedett, Földesen gazdálko
dott az édesapja (kisnemesi család sarja, két-három-száz 
holdas birtokos). A debreceni kollégiumban is a negy
vennyolcas, kuruc, kálvinista szellemet szívta magába. De 
tudta: a magyar embernek otthonossá kell válnia a nyu
gati kultúrában, hogy lássa a magyar kultúra helyét, a 
maga helyét a világban. 1912-ben került az egyetemre, 
német-magyar szakra. Akkor még nagy volt a tanszabad
ság. Pesti professzorai útmutatása szerint külföldi egyete
mekre ment; először francia nyelvterületen, a genfi egye
temen töltött egy félévet, azután a müncheni, bécsi, grazi 
egyetemen tapasztalta, mit mond a korabeli európai 
nyelvtudomány. - 1914-ben a frontra került, s már 14 
őszén olyan súlyosan megsebesült, hogy egész életében vi
selte a nyomait; sokáig két mankóval, élete végéig bottal 
járt. A háború után Pesten lett gimnáziumi tanár. S ami a 
szabadművelődési munka szempontjából nagyon lénye
ges: nem érte be azzal, hogy néhány osztályt tanít egy is
kolában. 1923-ban szerkesztője lett az Erő című protes
táns ifjúsági lapnak. Nemcsak jó munkatársakkal vette 
körül magát, de a diákokat is bevonta a lapkészítésbe: 
Weöres Sándornak, Képes Gézának, sok más tollforgató
nak ott jelentek meg az első írásai. O pedig járta az orszá
got, Erő-konferenciákat rendezett azokban a középisko
lákban, amelyekben olvasótábora volt a lapnak; ezeknek 
a konferenciáknak az volt a fő témájuk, mi is az a kultúra, 
amire szüksége van az embernek, miért és hogyan kell ta
nulni. De nemcsak a középiskolás fiatalság körében mű
ködött. Már pesti tanárságának első éveiben bekapcsoló
dott a Keresztény Ifjúsági Egyesület munkájába, ez a val
lásos egyesület az „inasok", vagyis ipari és kereskedelmi 
tanulók között dolgozott, később a parasztfiatalokra is or
szágszerte kiterjesztette a tevékenységét, így Karácsony 
Sándor ezeknek a fiataloknak az életével, problémáival is 
közvetlenül megismerkedhetett, meg ő is ismertté vált 
közöttük. A Cserkészszövetségnek évekig volt igen aktív 
vezető munkása. Mellesleg a 20-as, 30-as évek fordulójá
tól szerepet váUalt a Magyar Evangéliumi Diákszövetség
ben is, amely viszont főként az egyetemeken, főiskolákon 
tevékenykedett. No, hát ilyen múlttal, ilyen gyakorlattal 
indult neki a szabadművelődési munkának. 

— Hogyan szerveződött a mozgalom? 
- A kultuszminisztérium szabadművelődési főosztálya 

mellett 1946-ban létrejött az Országos Szabad Művelődé
si Tanács, és Karácsony Sándor lett az elnöke. O azután a 
tanítványait gyűjtötte maga köré munkatársnak. Szak
mai, nevelési és politikai bizottság működött a tanácsban; 
én a nevelési bizottságnak voltam a titkára, egészen 1948 
végéig. A tanácsnak az volt a feladata, hogy összefogja 

(mai kifejezéssel) a civil szférát, az országos művelődési 
egyesületek képviselőit, és serkentse, segítse a helyi sza
badművelődési tanácsok munkáját. Mert a központ min
tájára a megyei szabadművelődési felügyelőségek mellett 
is alakultak megyei szabadművelődési tanácsok, sőt a vá
rosokban, községekben is helyi tanácsok. 

— Önnek mi volt a feladata? 
— Vezérfonalakat, jegyzeteket adtunk ki „szabadisko

láknak", konferenciákat szerveztünk a megyei meg a helyi 
tanácsok számára, előadásokat tartottunk egyéb művelő
dési szervek meghívására. Ami engem illet, már akkor ki
derült, hogy beszélni, előadni nem nagyon tudok. Inkább 
az íróasztal melletti munkában, kiadványszerkesztésben 
éreztem otthon magamat. Ha olykor vidéki „kiszálláson" 
mégis előadást tartottam, utána mindig megállapítottam 
bánatosan, hogy ez nem sikerült igazán; aztán nekiültem, 
és megírtam cikknek az Uj Szántás című folyóiratunkba. 
Egyszer írnom kellett egy vázlatot a szabadművelődési 
munka pedagógiai elveiről. Megtetszett a vezetőségnek, s 
úgy döntöttek, hogy kézikönyvet kell belőle szerkeszteni, 
egyúttal tankönyvnek a tanítóképzők számára, hogy ott 
erre a szabadművelődési munkára is előkészítsék a leendő 
tanítókat, hiszen a községekben szinte mindenütt a taní
tók közül került ki a szabadművelődési ügyvezető. A kézi
könyvbe én írtam az elméleti fejezeteket, a főosztály egyik 
osztályvezetője, Szathmáry-Lajos pedig a másik részét írta 
a gyakorlati kérdésekről, hogyan kell tanfolyamokat szer
vezni stb. Szathmáry Lajos egyébként Karácsony Sándor 
egyik legrégibb tanítványa volt; Németh László Égető 
Eszter című regényében szerepel Szilágyi tanár úr, aki 
Hódmezővásárhelyen parasztkollégiumot szervez a tanyasi 
kisdiákok számára; ezt a figurát Szathmáry Lajosról min
tázta az író. - 1948 elején még megjelenhetett ez a köny
vecske, aztán a „fordulat éve" a mi területünkön is meg
hozta az átalakulást, erre a munkára is rátenyerelt a párt. 

— M i történt a Szabadművelődési Tanáccsal? 
— Karácsony Sándort meghagyták elnöknek, mert az 

egész országban népszerű volt, egyelőre jó volt a neve cé
gérnek. De a munkatársait szélnek eresztették, és tényle
gesen az új garnitúra intézte az ügyeket, közvetlen párt
irányítással. Karácsony Sándor fura hasonlattal jellemezte 
a helyzetét: olyan ez, mint amikor a szultán öregszik, 
rangidős felesége is vénecske már, s nehezen megy a há
zastársi kötelességek teljesítése; akkor hoznak a háremből 
egy csinos fiatal pipit, aki felcukkolja a szultánt, de ami
kor már tettekre kerülne a sor, elrángatják a leányt, és a 
rangidős asszonyság kerül a helyébe. Nekem is ilyen 
kedvcsináló szerepet szánnak - mondta keserűen. Volt 
egy másik bizarr hasonlata is ennek a kultúrpolitikának a 
jellemzésére, a fazékember (lehet egyébként, hogy ez az ő 
fantáziájának a terméke volt). Keleti kényurak kedvtelése 
volt, hogy egy csecsemőt beleraknak egy fazékba, és 
ahogy növekszik, egész teste felveszi az edény formáját. 
Torz csökevény lesz belőle csak azért, hogy a fazékforma 
megmaradjon; ilyen az uniformizált népművelés. 

— Ö már nem tudott hatni erre a korszakra? 
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- Egyáltalán nem. Ekkor már az „eszi, nem eszi, nem 
kap mást" elve érvényesült a népművelésben. S éppen az 

^lleiikezőjét-szajkázták_annak,amit Karácsony-egész éle
tében tanított. 

- S mi lett önnel? 
- 1949 tavaszán tanár lettem a Szent István Gimnázi

umban. De hadd jöjjön még az utóhang a szabadművelő
dés szétverésének a történetéhez. 1954-ben megint tüdő
szanatóriumba kerültem, Budakeszin, és pár hétig az ágy
szomszédom volt Losonczy Géza, a Népművelési Minisz
térium hajdani államtitkára. Rákosi börtönében szerezte a 
betegségét, Kádár börtönében halt meg - vagy ölték meg 
- pár év múlva. Roppant rokonszenves, csöndes, szerény 
embernek ismertem meg. Beszélgettünk erről-arról, az én 
életpályámról is. Mikor azt mondtam, hogy „amikor aztán 
gleiclischaltolták a szabadművelődést, bennünket kitettek", 
sértődötten kapta fel a fejét. A gleichschaltolás Göbbels-
nek, Hitler propagandaminiszterének volt a kifejezése, a 
kulturális élet uniformizálására. „Hát a gleichschaltolás 
tán mégis túlzás!" Nincs sok különbség, mondtam; de hát 
ezen nem vesztünk össze. - Egyszer meg elmesélte, meny
nyire szégyelli, hogy mint népművelési államtitkárnak 
Bartók zenéje ellen kellett cikket írnia. Egyébként igazán 
művelt ember volt, a Népszava képzőművészeti kritikusa 
a háború előtt, de a zenéhez (saját bevallása szerint) nem 
konyított, botfüle volt. Mégis bele kellett szólnia hivatal
ból. Mondtam: nemcsak Bartókot kritizálta, hanem Ka
rácsony Sándort is ő parentálta el végleg, és nyilvánította 
ellenségnek. „Én, mikor?" Bizony, 1950 elején, a Népmű
velésben az ő eszmefuttatása jelent meg A népművelési 
munlca új irányelvei címmel, többek között arról, hogy a 
népművelésben két ellenségünk van, akiket fel kell szá
molni: az egyik a klerikális reakció, a másik a reakciós 
népi romantika, vagyis Karácsony Sándor és köre. „Erre 
nem emlékszem." Felidéztem neki Anatole Francé no
velláját, A júdeai lielytartó-t. A z öreg Pilátusról szól, aki 
egy hajdani kollegájával beszélget júdeai emlékeiről; sok 
mindent felemleget, de egyáltalán nem emlékszik arra a 
Jézus nevű vándorprófétára, akit kollegája szerint ő feszít
tetett meg. Ezt a párhuzamot is túl erősnek találta szegény 
Losonczy. 

- Mai szemmel nézve mi volt a szabadművelődési moz
galom legfontosabb eredménye? 

- Ma már furcsán hangzik, de mi, akkori huszonéve
sek, minden rémsége ellenére felszabadításként éltük meg 
1945-öt. Reméltük, hogy a régi feudálkapitalista társa
dalom helyébe valami újat, értékeset építhetünk. Azt hit
tük, végre szabad útjuk lesz azoknak a reformtörekvések
nek, amelyek a húszas, harmincas években próbáltak ki
bontakozni. 1945 és 1948 között például rengeteg népi 
kollégistát felhoztak vidékről, ennek is köszönhető, hogy 
Nagy Lászlóval, Sánta Ferenccel, sok mással gazdagabb 
lett a magyar irodalom. Sok minden megmozdult abban a 
két és fél évben. És sikerült közhangulattá tenni azt, hogy 
kell a kultúra. Ennek a hatása később is érezhető volt. 
Ahol jól működött a szabadművelődési felügyelő és a ta

nács, ott csakugyan pezsgő kulturális élet folyt, a sok tar
talmas rendezvénynek bizonyosan maradt hatása a lel
kekben. A.rákövetkező.időszak..sah.lQnos programjairól 
pedig megérezték, hogy az már valami más dolog. 

— Akkor tanárkodni kezdett. 
— Igen, és mivel a latin iránt nem volt akkor kereslet, 

rövidesen átvedlettem orosztanárrá. De egyúttal fordítóvá 
is; ennek története van. Már két gyermekem volt, és ta
nárként jóval kevesebbet kerestem, mint mikor huszonöt 
évesén „országos méltóság" voltam. Miből lehetne meg
élni? - terjesztettük barátaink között, hogy gépelést vál
lalunk a feleségemmel. Volt egy barátom, szintén Kará
csony Sándor köréből; alighogy Buchenwaldból hazake
rült, megtanult oroszul, és fordítóként dolgozott. Ideadta 
egyik munkáját; mondta, nagyon gyorsan kellett dolgoz
nia, gépelés közben igazítsam is ki, ha pongyola mondatra 
találok. A kiigazításhoz azért sokszor meg kellett kérdez
nem, mit is jelent szó szerint az orosz szöveg, így aztán 
sokszor jó megoldást találtam. Kiderült, hogy van érzé
kem az efféle munkához. Amellett még 1943-44-ben a 
mátraházi szanatóriumban összebarátkoztam egy bácskai 
szerb fiúval, s mivel a mi körünkben fontosnak tartottuk 
a szomszéd népekkel való ismerkedést, elkezdtem szerbül 
tanulni; így már eligazodtam a cirill ábécében, meg némi 
szláv szókincset is felszedtem. Barátom felajánlotta, dol
gozzunk most már rendszeresen együtt az ő fordításain, s 
közben megtanít oroszul. Egy nyári vakáció alatt annyit 
felszedtem, hogy 1949 őszén már jelentkezhettem orosz
tanárnak. S magam is kaptam már fordítási munkát a 
Szikra Kiadónál. 

- Miket fordított? 
— Főleg olyasmiket, mint a Sztálin és a szovjet irodalom 

című brosúra. Akadt azért érték is, Gorkij válogatott iro
dalmi tanulmányaiból is jó párat én fordítottam a Szikrá
nak. Közben az Oktatásügyi Minisztériumból is kaptam 
pedagógiai szakcikkeket fordításra. 1951-ben megint ren
detlenkedett a tüdőm, és az orvosok eltanácsoltak a taná
ri pályáról. Bezupáltam a minisztérium orosz fordítócso
portjába. A szovjet kultúra legsötétebb korszaka volt ez, 
Sztálin utolsó évei; a pedagógiai szakirodalom is nyomasz
tó volt. 

- Hogyan volt képes egy Karácsony-tanítvány sztáli
nista sajtótermékekkel tölteni az idejét? 

- Nehezen, de nem volt más. Egyszer olyan ostoba 
cikk fordítását diktáltam a fejlett humorérzékű gépírónő
nek, hogy egyre harsányabban hahotázott, s végül úgy 
rázta a röhögés, hogy leesett a székről, be a gépasztal alá. 
Találkoztam azért érdekes írással is, de ez is komplikációt 
okozott. Országos vita folyt a Szovjetszl<aja Pedagogilta cí
mű vezető szakfolyóiratban a nevelés mivoltáról. Ebben 
egy vidéki egyetemi tanár arról értekezett, hogy a nevelés 
voltaképpen viszonyulás. Nocsak! Főnököm aztán cso
dálkozva mondta (mert általában jó fordítónak számítot
tam), hogy Ágoston elvtárs, a pedagógia professzora, aki 
kérte ezt a fordítást, azt mondta: a fordítást nem tartja hi
telesnek. Felvilágosítottam, mi a baja Ágoston elvtárs-
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nak: a koalíciós időkben mint debreceni gimnáziumi ta
nár ő is ott sündörgött Karácsony Sándor körül, ő is tudta 
tehát, milyen jellemző a viszonyulás fogalma az ő felfogá
sára. - Végeredményben azonban igen hasznos indíttatást 
is kaptam ettől a robottól. Röstelltem ugyanis, hogy os
tobaságokat terjesztünk a magyar pedagógusok között, 
egyedül az a lelkiismereti kibúvó kínálkozott, hogy lega
lább a nyelvérzéküket ne rontsam; igyekeztem az üres 
szólamokat is világosan, értelmesen megfogalmazni. 
Csakhogy miután hónapokon keresztül napi nyolc órá
ban állandóan orosz szövegekkel volt dolgom, ijedtem 
vettem észre, hogy már én is kezdek orosz kifejezésekben 
gondolkozni, a magyar szavakat orosz mondatszerkezetek
be foglalni. Radikális kúrára volt szükség. Azzal próbál
koztam, hogy otthon minden este hangosan Ady-verse
ket olvasok. Nem csak én mondom, hogy bevált a mód
szer. Egyszer háromnapos munkaszünet volt, s három na
pon keresztül órák hosszat mondtam, mondtam Adyt. 
Akkor még minden fordításunkat lektorálták; egy-két hét 
múlva jön hozzám az egyik lektor, csodálkozó ábrázattal: 
„Dénes, máskor is jók a fordításaid, de ezt most valahogy 
direkt élvezet volt olvasni, olyan szép..." 

- Miért éppen Adyt választotta? 
- Azt hiszem, egész korosztályunkra, akik a 30-as évek 

végén cseperedtünk fel, jellemző, hogy József Attila volt 
a nagy költői élményünk; hozzám is ő állt legközelebb. De 
éreztem, hogy Ady nyelve gazdagabb, erőteljesebb, ilyen 
kúrára tehát hasznosabb. Az Ady-kúrát nem is hagytam 
abba. (Máig is tartom, már csak azért is, mert később, 
könyvtáros koromban is valamilyen formában mindig az 
volt a dolgom, hogy idegen nyelvi szövegek alapján fo
galmazzak magyar szöveget.) Aztán lassan Ady világában 
is kezdtem eligazodni. Es érdekelni kezdett, miből adód
hat sorajnak, strófáinak az ereje, hogy így ragadják az em
bert a prózai szöveg formás fogalmazása felé. Németh 
László nyomán rájöttem: a tagoló verselés teszi ezt. A szó
tagszám-beosztáshoz nem kötött, de nagyon határozott, a 
beszélt nyelv ritmusával azonos ritmus. 1979-ben írtam is 
Ady tagoló verseléséről egy tanulmányt az Irodalomtör
téneti Közleményekbe. Bekerültem'akkoriban egy aka
démiai verstani munkabizottságba is, jó pár évig szakem
berek társaságát élvezhettem- Négy éve (nem vagyok ter
mékeny szerző) másik tanulmányom is jelent meg, Ady
nak ezúttal az időmértékes verseléséről, arról a sajátossá
gáról, hogy a többnyire jambikus verseibe következete
sen, a strófáknak ugyanazon a helyén ereszkedő lejtésű 
sorokat illeszt, sőt némelyik trocheikus versében is meg
jelennek ugyanilyen szabályosan az ellenkező lejtésű, 
jambikus sorok. Kiderült: kilencszáz szabályos strófaszer
kezetű verse van Adynak, és ennek pontosan a fele, négy
százötven vers ilyen „metrumvál tó" jellegű. 

- Menekült a versekhez? 
- Nem menekülés volt ez, hanem véresen komoly 

munka, tanulás. Latintanárnak akármilyen nyelvű köny
vet nyomnak a kezébe, valahogyan ki kell igazodnia ben
ne; amikor aztán egy-egy ifjú könyvtáros-kolleginám 

csudálkozva kérdezte, hogy voltaképpen hány nyelven 
beszélek, mindig azt mondtam: vénségemre magyarul sze
retnék megtanulni. Mert hogy el ne felejtsem: pályám 
utolsó 30 évében a Széchényi Könyvtárban, közelebbről a 
Könyvtártudományi és Módszertani Központban dolgoz
tam. Közben 1983-ban nyugdíjba mentem, de még tizen
hat évet ráhúztam részmunkaidőben. Aztán rájöttem: 
hetvenhat éves vagyok, egyet-mást még szeretnék meg
csinálni, ideje hozzákezdenem; így hát fájó szívvel ott
hagytam a könyvtárat. Most például Karácsony Sándor 
irathagyatékát rendezi a család, s abban segítek, mint 
iratrendezésben járatos ember. 

- Köteteket készít? 
- Részben azt is. Karácsony Sándor tanítványainak a 

Csökmei Kör' néven összeállt csoportja minden évben tart 
egy konferenciát, és mindig újra kiadjuk egy-egy könyvét. 
O rengeteget dolgozott, egész életében az országot járta, 
így aztán könyveinek a kézirata mindig az utolsó pilla
natban, a könyvnap előtti héten készült el, rohammun
kában szedték és korrigálták. Ezért a régebbi kiadások tele 
vannak értelemzavaró sajtóhibákkal. Arra specializálód
tam, hogy az új kiadásokat megtisztítsam ezektől. Ehhez 
nagy segítséget adnak a hagyatékban található kéziratok. 
Néhány elgondolását egy életen keresztül csiszolta, ezt is 
a jegyzetein keresztül lehet nyomon követni. Meg azt is 
rekonstruálhatjuk, mikor merre járt az országban. 

- Nem gondolt arca, hogy életrajzot ír mesteréről ? 
- Ahhoz rám nincs szükség. Kontra György barátom

nak még 1992-ben jelent meg egy igen hasznos köny
vecskéje, teljes áttekintés Karácsony Sándor életéről, 
munkásságáról. Most végzi az utolsó simításokat egy ter
jedelmesebb, elemző köteten. Én már régebben is több
ször nekigyürkőztem, hogy összeállítom Karácsony Sán
dor töméntelen folyóiratcikkének a bibliográfiáját, de 
mindig félbemaradt a munka; most, hogy már számító
géppel dolgozom, előbb-utóbb csak elkészül; 900 tételen 
túl tartok már. Verstanból is akadna még mondanivalóm. 
Persze, lassabban megy már a munka. De nem panaszko
dom. Harmincöt éves korom óta járok ki Tahiba a telek
re kertészkedni, minden nyáron úszkálok ott a Dunában, 
és azóta a tüdőmmel az égvilágon semmi bajom sincs. A 
szívem pár éve már jelezte, hogy ő is van; de ezt még el 
lehet viselni. Tudok dolgozni, ez a lényeg. 

Sághy Erna 
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ÁTFORDÍTOTT PECSÉT 
ZÁGON BERTALAN EMLÉKÉRE 

(1942. Zombor - 2001. Budapest) 

Életét visszaadta..., eltávozott, elhunyt, maghalt. 
Tudjuk, hogy nem igaz. Mert elpusztult. A „kialkudott 
forradalom" darálója és a sorscsapások együtt végeztek 
vele. 

Önéletrajz. Magyar Művelődési Intézet Evkönyve, 
1993-1994. 

Édesapja képzőművész pedagógus, Szigetvár város 
díszpolgára volt, édesanyja ugyancsak pedagógus, a 
hazai művelődési intézményhálózat egyik baranyai ala
pítója. Iskoláit Szigetváron, Pécsett és Szombathelyen vé
gezte. 1965-ben szerzett népmüvelés-könyvtár szakon 
diplomát. 1965-1970-ig a Somogy Megyei Művelődési 
Központ munkatársa volt. Főiskolai és kaposvári évei 
alatt jobbára a vizuális kultúrával, képzőművészettel fog-
kihozott, fotózott, rajzolt, tervezett díszletet, színházi plal<á-
tot, könyvborítót, s vállalati reklámot. GrafiMval számos 
egyéni és csoportos kiállításon szerepelt itthon és kül

földön. 1970-ben került Budapestre, az akkori Népműve
lési Intézethez munkatársnak, majd a Vizuális Művészeti 
Osztály csoportvezetője, illetve osztályvezető-helyettes 
lett. Vizuális kultúra oktatásával, ehhez kapcsolódó kiad
ványok (lapok, sorozatok) szerkesztésével foglalkozott. 
Fontosnak tartolta a két és többoldalú nemzetközi kap
csolatok kialakítását, Iconferenáák, alliotótelepek szervezé
sét, a személyek, all<otólcözösségek egymással való megismer
tetését, és az alliotások cseréjét. 

Jómagam 1974 szeptemberétől dolgoztam a Népmű
velési Intézet Kutatási osztályán. A Vitányi Iván vezette 
cég életre szóló élmény volt, hiszen együtt dolgoztunk ott 
sokan, akik a szellemi és politikai élet mai teljes palettá
ján megtalálhatóak. Zágon (így emlegettük és Bercinek 
hívtuk) nem tartozott Vitányi Iván szűkebb, intézeti szel
lemi köréhez (az „óvodához", ahogy a Lukács-iskola 
mintájára élceltek minket), ám többes számban mondha
tom, hogy tiszteltük és értékeltük munkáját. 

Közben hallgatott szociológiát, esztétikát, mene
dzselte az alternatív kultúrát művelő közösségeket. 

Közelebbről a Művelődési Minisztérium Vezetőképző 
és Továbbképző Intézetében ismertem meg. A Pozsgay 
Imre, Huszár Tibor és Bánlaky Pál által kitalált intézet
ben a reform kulturális káderképzése folyt. Akkor jól is
mert vagy később ismertté vált személyek és személyisé
gek voltak a hallgatók és előadók. Ott is mindenféle re
former előfordult. Az 1982/83. tanévben a „Művelődés
politikai vezető továbbképző tanfolyam" hallgatója volt. 

Szakdolgozatát „A film. amatőr film társadalmi szerepe, 
funkciója és funkciózavarai" címmel írta. E dolgozatban 
az amatőr film társadalmi státuszát, sajátosságait elemez
te, a közösség és az alkotók nézőpontjából. Bemutatta, 
hogy az amatőr film azért sajátos közlési forma, mert 
közvetlen kapcsolata van a közönséggel és a szereplőkkel. 
A tanulmány foglalkozott, a klubmozgalommal, az amatőr 
filmes képzés módszereivel és a filmes animációval is. 

1983 decemberében líözéleti szerepet vállalt, s a vállall<azó 
típusú ötd<o)mányzati modell, az önigazgatási autonómia 
megteremtésén dolgozott. 

Megkapta a társadalmi-közéleti feladatvállalás behí
vóját: 1983. december 1. - 1984. július 1. között az I. ker. 
Tanács V B elnökhelyettese, majd 1984. július 1. - 1990. 
szeptember között elnöke volt. A rászakadt munkát szívó
san, tisztességesen végezte. Modernizált. 

1990-1992. között a Kulturinnov igazgatói tanácsadója 
volt, valamint egy ingatlanforgalmazási, beruházási kft. ve
zetője. 

Időközben én a Művelődési Minisztérium Vezetőképző 
és Továbbképző Intézetének igazgatóhelyettese lettem 
(pártonkívüliként). 1989-ben a céget átkényszerítettek 
vállalattá, így született a Kulturinnov Kulturális Innová
ciós és Továbbképző Vállalat. Zágon nem mutatta, hogy 
miért és miként viselte meg a rendszerváltás. Állása nem 
volt. A z átalakult cég igazgatójaként teljesen természetes 
volt, hogy szerződéses állást kínáljak neki; amelyből két 
évi együtt dolgozás kerekedett. A zengzetes cím (igazgatói 
tanácsadó) tartalmilag is igaz volt ugyan, ám nem lelte a 
helyét. Szótlan volt. Tartózkodó. Szorongó. Úgy éreztem, 
hogy úgy érzi: segítenek rajta, és neki produkálnia kellene 
valamit. Sohase beszéltünk erről, de lelkileg közel kerül
tünk. Az épülettel, a vári kapcsolatokkal összefüggő 
ügyeket intézett; Lilliput vasutat terveztünk; szervezeti és 
működési szabályzat mintákat elemzett. Segített minden
ben, amire nem volt munkatárs. Ez volt az a korszak, 
amikor a cég vállalkozói megélhetéséért küzdöttünk. A 
szívós és máig ható, tervezett munka mellett belekaptunk 
mindenbe, amivel tisztességesen pénzt lehetett keresni. 
Egyik rendezvényünk támogatását egy cég úgy vállalta, 
hogy a terméke ismertetőjét a meghívóval postázzuk; a 
jelentkezési címhez üssük a mi pecsétünket, és az így szer
zett megrendelők után majd százalékot fizet. Örök emlék, 
ahogy a titkárságon Zágon szótlanul pecsételi a több száz 
szórólapot. Egyetlen jelentkező volt: a közművelődés nagy 
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öregjének, Harsányi Istvánnak a felesége, a telefonon is 
határozott Lenke néni. Őt érdekelte az ajánlat. Telefonálá
sát azzal zárta: „Na, szóval csak azt akartam mondani, 
hogy átfordítva volt ráütve a pecsét..." Bizony, a tartalék 
példányokon is fejjel lefelé. Ez a sokszor kacagva emlege
tett történet bizony megrázott. Világossá vált, hogy 
Zágon széklábat farag, és sok-sok értelmes emberrel 
együtt, méltánytalanul nem találja a helyét. A társadalom 
nevében intézkedők nem találják az ő helyüket. A mi he
lyünket? Megvan a cetli, mert megnyugtató volt a beszél
getés. 

Zágon 91.12.11. 

1. F & P Kft. jön létre; ügyv. ig. ép. ip. kivitelezés; 
belső berendezések; főváll.; iroda hely átal. 
Dec. 15-től elmegy. Közös megegy. Nem szakad el. 

2. Várgondnokságban szerepet vállal. 

A Kulturinnovból Magyar Kultúra Alapítvány lett. 
Kiállításokat is szerveztünk. 1996.09.09. - 09.22.: Zágon 
Zsófia emlékezetesen szép, nemezképek kiállítása. Jó 
megjelenésű, lassan kisimuló idegzetű szülőkkel sürög

tünk a megnyitón. A lebontás után éppen telefonálni 
akartam, meggratulálni a családot. Munkatársam nem 
hívta őket, közölte Zsófia tragikus halálát. 

1992-ben visszacsábították régi tetthelyére (többszöri ko
rábbi kísérlet után), hol feladata a két évig erkölcsi, jogi 
és anyagi bizonytalanságban lévő Népi Iparművészeti 
Tanács intézethez történő integrálásból adódó újra
élesztése lett. Az Intézet Népi Iparművészeti Osztályának 
vezetője. 

Az átfordult pecséthez már csak a következő sorscsa
pás kellett. íme, hozzájárult a tudomány fejlődéséhez: 
lehet elemezni, hogy a csontráknak mennyiben oka a 
társadalmi gyúrás és a családi tragédia. 

Megnyugtató jelenségként emlékszem rá; bíztam ben
ne; tiszteltem; szorongva gondoltam sorsára. Már semmit 
se tehet, tehát nyugszik békében. M i még nem nyug
szunk, és eltűnődünk, lehetne-e netán megmenteni egy
mást? 

Dr. Koncz Gábor 

j j j p 
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VÉGSŐ BÚCSÚ T A K Á C S GYULATOL* 

Kedves Gyászoló Család! Tisztelt Gyászoló Gyüleke
zet! 

Azok nevében búcsúzom kedves munkatársunktól, 
Takács Gyulától, akik kilenc esztendőn keresztül, gya
korlatilag a Magyar Művelődési Intézet megszületése óta 
együtt dolgoztak Vele. Együtt jártuk a maradék Magya
rország és a Kárpát-medence magyar közművelődésének 
központjait és végvárait, együtt szerveztük és bonyolítot
tuk az Intézet népművészeti és amatőr művészeti táborait, 
kiállításait, együtt cipeltük a kiállítási tárgyakat és a 
könyvcsomagokat, együtt izgultunk a közép-európai hatá
rokon, ha számítógépeket, szobrokat, festményeket, 
könyvcsomagokat vittünk a kisebbségben élő magyar 
közösségeknek. 

Mert Takács Gyula nem csupán a Magyar Művelődé
si Intézet pontos és megbízható gépkocsivezetője volt, 
hanem munkatársunk is. Társunk tehát a munkában, fi
zikai és szellemi értelemben egyaránt. 

Kedves Gyula! Korán és hirtelen hagytál itt bennün
ket, s mi megszomorodott szívvel állunk virágokkal díszí
tett ravatalodnál, ahová szerető családod és rokonságod 
tagjain, hazai munkatársaidon kívül erdélyi barátaid is 
elküldték koszorújukat. Összeszorul a szívünk, mert itt 
kell végérvényesen rádöbbennünk arra, hogy nem viszel 
már bennünket autópályákon és kátyús terelőutakon, 
nem bízhatjuk többé magunkat pontos tájékozódásodra, 

műszaki tudásodra, megbízható lelkiismeretedre. 
Kedves Gyula! Te immár a mennyet autópályákon 

vezeted mikrobuszodat, a Tejúton, Csaba Királyfi csillag
ösvényén kanyarogsz, ott előzöd óvatosan a Göncölsze
keret, s féltőn rádudálsz a Fiastyúkra, hogy el ne gázold a 
csibéit. M i pedig idelenn szegényebbek lettünk egy jó 
munkatárssal, egy kedves baráttal. De megőrzünk jó em
lékezetünkben, amíg csak élünk. Mert mi már nem utaz
hatunk úgy Kecskemétre, Békéscsabára, Balatonalmádiba 
vagy Tályára; sem Újvidékre, Érsekújvárra, Válaszútra, 
Kovásznára vagy a Gyimesekbe; sem pedig Francia- vagy 
Spanyolországba, netán Belgiumba; nem autózhatunk 
tehát Európa, de különösen a Kárpát-medence egyetlen 
szögletébe sem úgy, hogy ne gondoljunk arra, ne mondo
gassuk majd egymásnak: itt szokott Gyula befordulni, itt 
szokott Gyula megállni, itt szokott tankolni. 

Mert olyan barátot és munkatársat, mint amilyen Te 
voltál, nem lehet elfelejteni. Őrizzük emlékedet, emléke
zünk szavaidra, gesztusaidra. 

Neked pedig azt kívánjuk, áldjon meg Téged a Ma
gyarok Istene! Nyugodjál békében! 

Halász Péter 

^Elhangzott 2001. május 26-án, a Kőbányai Új Köztemető 
Ravatalozójában, Takács Gyulának, a Magyar Művelődési In
tézet gépkocsivezetőjének temetésén. 
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SZABÓ Z S O L T 

A POLITIKUS KÓS KÁROLY PÉLDÁJA 
Azt hiszem, van valami jelképes erejű abban, hogy 

négy esztendeje az élőlánc Tőkés László parókiája körül 
Kós Károly szülővárosában, Temesvárott, születése nap-
ján, december 16-án adta meg a jelt a különböző nyelvű, 
de akkor még néma tömegnek az embertelen hatalommal 
való szembeszegüléshez, az új korszak kezdetét jelentő fel
keléshez. S mert az új korszak merőben új helyzetet te
remtett az előzőhöz viszonyítva, tanulságos felidéznünk e 
századi történelmünkből egy szintén gyökeresen új kor
szak kezdetét, amelyben a politikus Kós Károly ereje tel
jében, pályája csúcsán álló művészként válaszolt kora ki
hívására: mozgatója, vezetője, programadója lesz a kisebb
ségi sorba került romániai magyarságnak. 

Születésének száztíz éves évfordulója megkésett tiszte
letadás is egyben, hiszen tíz esztendeje a készülődő cente
náriumi ünnepségeket letiltotta a hatalom, évekig még a 
nevét sem volt szabad leírni. Még haló porában is féltek 
tőle, szellemétől, példaértékű munkásságától. Hiszen na
gyobb közösségünknek, a határok átrajzolása következté
ben magára maradt nemzeti közösségünknek vált szerve
zőjévé. 

1918 karácsonyára hazautazik Kós Károly Sztánára 
családjához. A december 24-én először megjelenő kolozs
vári napilap, a Keleti Újság szalagcíme fogadta a bevo
nuló román királyi hadsereget: „Fehér zászlókkal állunk 
előtted ismeretlen végzet." Az új lapból élelmes üzletem
berek és jótollú újságírók rövidesen nagy hatású országos 
napilapot szerveznek, amely a radikális polgári értelmiség 
szócsöve lesz. A szerkesztőségbe Szentimrei Jenő hívja 
meg, s rövidesen egyik hangadójává válik a passzív ellen
állást bírálók táborának. Különösen az 1920. június 4-én 
aláírt trianoni békeszerződés utált egyre nyilvánvalóbbá 
válik, hogy a konzervatív politikusok meghirdette passzív 
rezisztencia az új államhatalommal szemben egyet jelent a 
tétlenséggel, az elsorvadással, hiszen az élet igenis megy 
tovább, alkalmazkodni kell az új helyzethez, be kell kap
csolódni Románia politikai életébe, a békés építő munka 
a romániai magyarság megmaradásának egyetlen járható 
útja. 

A szerkesztőségi viták és baráti beszélgetések eredmé
nye az 1921. január 23-án megjelent Kiáltó Szó. A ma~ 
gyarság útja. A politiliai aktivitás rendszere, című röpirat, 
amelyet Paál Árpáddal és Zágoni Istvánnal közösen írt. 
„Elég a passzivitásból... Kiáltom a jelszót: építenünk kell, 
szervezkedjünk át a munkára. Kiáltom a célt: a magyarság 
nemzeti autonómiája." Ma, jó hetven esztendő múltán is 
időszerű e program, Marosvásárhelyen a Szövetségi Kül
döttek Tanácsán megfogalmazott nemzetiségi törvény
tervezet idén novemberben legfennebb annyit finomított 
rajta, hogy a három szintű: a személyi, az önigazgatási és 
területi autonómia eszköz kell legyen nemzeti közössé
günk identitásának megőrzéséhez. 

Nemcsak elméletben, de gyakorlatban, a pártszervezés 
fáradságos munkáját is vállalva szervezi meg Kós Károly 
még 1921-ben a kalotaszegi magyarságot, létrehozza az 
Erdélyi Néppártot, amely az időközben megszerveződött 
Nemzeti Párttal 1922 decemberében egyesült, s az Orszá
gos Magyar Párt vezetőségében még helyet kapott Kós, 
Paál és Zágoni is. A lényegesen nagyobb gazdasági erővel 
rendelkező, a birtokosok és az egyházak támogatását is 
élvező konzervatív irányzat viszont fokozatosan elszigetel
te őket, s az 1924-es brassói nagygyűlésen végleg kibuk
tatták a néppártiakat a vezetőségből. 

Ekkor az örökmozgó, tevékeny Kós új területet talál 
szervező, közösségépítő tehetségének: létrehozza az Erdé
lyi Szépmíves Céhet még 1924-ben, amely nemcsak 
könyvkiadó lett, de a két év múlva Marosvé'csen megala
kult Helikon írói társasággal s a megjelenő Erdélyi Heli
kon című lappal a romániai magyarságnak legfontosabb 
kulturális intézményévé vált a két világháború közötti 
korszakban. 

Miután 1944-ben a front áthaladásakor nádasi garázda 
elemek feldúlták és kifosztották sztánai otthonát, család
jával Kolozsvárra húzódott. Október 23-án a Magyar Dol
gozók Szövetségének alakuló gyűlésén elnöki megnyitó 
beszédében újra hitet tett demokratikus elvei mellett, s 
mert erre volt a legnagyobb szükség, ismét részt vállalt a 
politikai életben, a Magyar Népi Szövetség országos ve
zetőségében tevékenykedve a demokratikus kibontakozá
sért. 1946-48 között képviselőséget is vállalt a parla
mentben. Aztán visszavonult, előbb a kolozsvári magyar 
mezőgazdasági akadémia katedrájára, majd 1952-ben 
nyugdíjba ment. A harmadik újrakezdés nem fért bele 
hosszú munkás életébe. Ez már a mi nemzedékünk dolga. 

Vajon meg kell-e még érnünk egy újabb, egy igazi 
kezdést? 

Vagy minden nemzedéknek meg kell vívnia a maga 
szélmalom-harcát? 
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SZABÓ BÁLINT 

H A T Á R H E L Y Z E T B E N A H A G Y O M Á N Y O S 

E R D É L Y I F A L U K É P 

Vegyük sorjában: miért van határhelyzet? 
Valószínűleg a (volt) szocialista rendszer, a (lejárt) 

fáluromboló elképzelések és a (pillanatnyi) posztszocia
lista állapot egyformán ludas a dologban. 

Lényeges szempont: „hála" az előbbieknek, 1992-ben 
létezik még - ha sok helyen lerobbant állapotban is — ha
gyományos erdélyi falukép. 

Szükséges-e, szabad-e, lehet-e a faluképfelbomlás fo
lyamatába belenyúlni, vagy (ha kissé megkésettnek is, 
de) természetesnek elfogadni, és megpróbálni itt-ott ki
igazítani, a józan ész és a jó ízlés határain belül. 

Ám ha meg kell akadályozni a hagyományos falukép
felbomlást, lehet-e hatékony védelmi rendszert kialakíta
ni? Fontos, hogy ki, milyen anyagi fedezettel és mit cse
lekszik ma Erdélyben és (esetleg) mindenütt, ahol magya
rok is élnek, ahhoz, hogy egy jellegzetes világ - az erdélyi 
magyar falusi környezet - ne tűnjön el végérvényesen és 
nyomtalanul a föld színéről. 

Miért van határhelyzet? 
A mezőgazdaság „szocialista" átalakításával megszűnt 

a föld magántulajdona, ami a falu társadalmi rétegződését 
meghatározta és (így) a hagyományos faluképet is. Az 
egésznapos munkaidő, a nehéz fizikai munka, az utak tra
gikus állapota, a lakások alacsony kényelmi szintje és a 
létminimum alatti jövedelem elkergette faluról az alkal
mazkodni tudó munkaerőt. Otthon jórészt azok marad
tak, akik fiatalemberként még a 40-es, 50-es években a 
saját földjeiken dolgoztak. Ezek az emberek ma túl van
nak a hatvanon, és maradék erejük teljes bedobásával 
dolgoznak (kaszával és kapával) egyre kétségbeesettebben 
a (részben) visszakapott földjeiken. 

Az erőltetett (külterjes) szocialista iparosítás túl hir
telen szippantotta fel a falusi munkaerőt. Erőszakos mo
dernizálás zajlott; Romániában a városok lakosságának 
60-65%-a első generációs. 

A városra kerülőktől minimális bérért nem túl megfe
szített munkát kértek, leszoktatva őket a kemény munká
ról; világos, hogy (legalábbis egyelőre) nem akarnak visz-
szamenni a kasza, kapa mellé. 

Elöregedett a falu, lakóikkal együtt vénültek a házak 
is; persze épült új ház is, ha nem is mindenütt. 

K i ruházott be 1989 előtt? 
- A téeszek vezetősége, az új „falusi arisztokrácia"; ők 

a jól élő hatalom helyi képviselői, számuk nem túl jelen
tős; 

- a (viszonylag) jól kereső ingázók; többen vagy keve
sebben vannak, attól függően, hogy milyen messze laknak 
munkahelyeiktől, és hogy a vállalatok (relatíve) mennyi
re mentek jól; 

- a talpraesett magánosok (mesteremberek, méhészek, 

juhászok); kis csoport, sokszor teljesen hiányoznak a falu
képből; 

- az állam; protekciós falvakban például iskolák, laká
sok, kultúrotthonok, orvosi rendelők épültek állami alap
ból. 

Az utolsó 40 év beruházásai nem használtak a hagyo
mányos faluképnek: 

- az állami épületek tudatosan sablonosak, gyakran or
szágos típusterv szerint készültek; semmi közük a népi 
építészethez, kimondott céljuk a kisközösségek rombolá
sa, a hagyományok felszámolása; 

- a hivatalos (40 éven át tartó) propaganda országos 
szintű egységesítést szorgalmazott. Nem nagyon volt - leg
alábbis szervezett formában - ellenpropaganda, jó ízlésre 
való nevelés; 

- a tisztelt kivételek az egyházak és szolgáik voltak, 
(szerencsére) gyakran igen hatékonyak; 

- miután nyilvánosságra került a feláldozandó falvak 
lajstroma, szinte senki sem költött még állagmegóvásra 
sem, legkevésbé az öregházak gyakran munkaképtelen 
lakói; 

- a sablonos állami beruházások a községközpontokat 
érintették, a falurombolási tervek pedig a hozzájuk tarto
zó falvakat; és mert a falurombolásra igazán nem került 
sor, szinte érintetlenül maradt a hagyományos falukép. 

A jelenlegi állapotot az egyhelyben topogás jellemzi, 
nem ruház be (szinte) senki; aki ma falun boldogul, a 
földre koncentrál és a régi istállókat igyekszik benépesí
teni. A sokszázéves módon megművelt föld két év alatt 
nem tette gazdaggá gazdáit. Lassan kerülnek majd állatok 
is, gépek is, (fiatalabb) emberek is, és akkor (a közeljövő
ben): 

- lebontják majd az elavult, korábban karban nem 
tartott régi házakat és újakat építenek; a zömében fa vagy 
vályogházak megtartására nem lesz igény; 

- a bontási illetve építési engedélyt kiadó helyi ön
kormányzatoknál (ha egyáltalán megkeresik őket) nincs 
szakember, vagy ha van, akkor falufejlesztő kultúrája a 
„Megéneklünk, Románia" fesztivál rossz amatőr szintjén 
rekedt meg; 

- hozzáértő népi építészeti hagyományokat ismerő ter
vezők kevesen vannak, megszervezett falusi környezetre 
nincs sem igény, sem pénz, sem szakember. 

Végső soron: 
- van még Erdélyben hagyományos falukép is, népi 

építészeti emlék is szép számban; 
- vannak 100-150 éves régi épületek, nagyon jó álla

potban; 
- sok helyen a falu rétegződése alig változott a közép

kor vége óta. 
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De a falu egy újabb erőszakos modernizáció előtt áll, 
és először az épületeket áldozzák majd fel. 

Szükséges-e, szabad-e, lehet-e a faluképrombolás fo
lyamatába belenyúlni? 

Mielőtt a kérdéseket részleteikben elemeznénk, ves
sünk egy pillantást az erdélyi falvak etnikai összetételére. 

Az erdélyi falvak: 
- egy nyelvet beszélő falvak, 
- több nyelvet beszélő vegyes falvak, 
- román anyanyelvűek, 
- magyar anyanyelvűek, 
- német anyanyelvűek. 
Ehhez csak annyi megjegyzést fűznénk, hogy a teljes 

egynyelvűség magyar és német anyanyelvű falvakban rit
ka, de néhány (más nyelvet beszélő) család jelenléte nem 
igazán meghatározó jellegű. 

A magyar anyanyelvű lakosságra vonatkoztatva több 
lényeges szempontot kell rögzíteni, melyek alapján kü
lönböző szituációkat teremtenek. 

A magyar anyanyelvű falusi környezet lehet: 
- magyar többségű környezet magyar többségű megyé
ben, 
- magyar többségű környezet nem magyar többségű 
megyében, 
- nem magyar többségű környezet nem magyar több
ségű megyében, 
- teljesen magyar anyanyelvű falvak, 
- magyar többségű vegyes falvak, 
- nem magyar többségű vegyes falvak. 
Magyar többségű környezetben: 
- a magyar többségű megyék (Hargita, Kovászna) he

lyi (és megyei szintű) önkormányzatai egyre nagyobb au
tonómiával rendelkeznek, a beolvadás veszélye (egyelőre) 
nem fenyeget; 

- a helyi önkormányzatok kiáll(hat)nak a hagyomá
nyos falukép megmentésének igaz ügye mellett; 

- a nem magyar többségű megyékben a nagyobb ma
gyar közösségek (például Kalotaszeg, Kolozs és Szilágy 
megyében, Székelyföld egy része, Maros megyében) már 
nehezebb helyzetben varinak. Lényeges kérdés, hogy a 
községi önkormányzat magyar többségű-e vagy sem: a 
még nagyon erős, megyei szintű befolyás ritka esetben 
támogatja a hagyományos (magyar) falukép megmaradá
sát; 

- külön fejezetet képeznek a moldvai csángók; bár 
magyar többségű (gyakran) a közvetlen környezet, speci
fikusak a moldvai csángó hagyományos falukép megmen
tésének gondjai. 

Nem magyar többségű környezetben: 
- a magyar többségű (akár színmagyar) falvakkal 

(Gyantával például) komoly gondok merülnek fel: a be
olvadás veszélye közvetlenül fennáll, a kivándorló magya
rok helyét gyakran nem magyarok foglalják el; természe
tesen a helyi (községi) önkormányzat nem magyar több
ségű, a hatóságokkal többnyire gond az érintkezés; 

- nem magyar többségű falvak (általában) már nem 
magyar hagyományos faluképet őriznek, ilyen esetben 
jellegzetes (magyar) tájházak megmentése lehet a cél. 

Térjünk most vissza a feltett kérdésekre: 
Szükséges-e a faluképrombolás folyamatába belenyúl
ni? 
Természetesen igen, mert túl az általánosan elfogadott 

motiváción (például, hogy a társadalom mezőgazdasági 
munkával foglalkozó jelentős részének ez adja az identitá
sát), létfontosságú az, hogy a még mindig birodalmi am
bícióktól fűtött asszimilatív jellegű környezetben az egész 
magyar kisebbségnek erősíteni kell az identitását, és meg 
kell akadályozni, hogy a pótolhatatlan, hagyományos ma
gyar paraszti kultúra jellegzetességeit őrző művészi érté
kek veszendőbe menjenek. 

Szabad-e a faluképrombolásba belenyúlni? 
Igen, mert: 
- a falunak természetesen modernizálódnia kell („a 

paraszt is ember"), és szüksége van fürdőszobára, meleg
vízre, gázra, több napfényre és levegőre a házban, mindar
ra, amiből egy tájház (általában) semmit sem nyújt; 

- az embereket egyéni szabadságukban korlátozni nem 
szabad; 

- nem lehet indián rezervátumot kreálni az erdélyi 
(magyar) falvakból; 

- a nagypéteri, lenini, kizárólag tiltó törvénykezés 
módszereit nem kellene átmenteni a hagyományos erdé
lyi falukép-megmentéshez (mint például: szigorúan tilos 
egy régi házat lebontani, egy új utcát vágni...) 

- Lehet-e a faluképrombolásba belenyúlni? 
A kérdést két oldalról világítanám meg: 
a) lehet-e az élő tájházat, a hagyományos faluképet át

menteni, avagy a skanzenek, a halott műemlékek, esetleg 
a rezervátumok felállítása a megoldás; 

b) rendelkezünk-e megfelelő erkölcsi, szellemi és 
anyagi tőkével, hogy megvalósítsuk, amit jónak látunk? 

Az első kérdéscsoporthoz tartozik többek között: 
- lehet-e részmegoldásokban gondolkozni, például itt-

ott tájházakat rendbehozni és múzeumnak használni, 
vagy néhány jellegzetes falut kijelölni, azokat konzerválni 
lakosai segítségével, a többit pedig sorsukra hagyni? 

- hol a határ, meddig mehet el a falufejlesztés, revita-
lizáció, hogy ne rontsa a hagyományos faluképet, vagy a 
modernizálás, hogy ne tegye tönkre a tájházat? 

- ki lehet-e tudatosan alakítani a modem igényeknek 
megfelelő falusi házat, lehetnek-e modern tájházak? Épí
tészek tervezhetnek-e tájegységekre jellemző - stilizált -
népi építészeti elemeket felhasználó épületeket? Jó ez 
vagy rossz, de népi építészetnek már nem népi építészet; 

- tervek talán készülhetnek, kérdés az, hogy használni 
fogja-e őket valaki? Ezeknek a terveknek nagyon figye
lembe kéne venniük a létező anyagokat, jórészt egyedi 
megoldásokat találni; vajon ki rendel manapság faluhe
lyen építésztől épületet? 

A második kérdéscsoporthoz tartoznak: 
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- egyáltalán kell-e központi irányítás, országos 
szintű, hosszú 

- távú elképzelés a hagyományos falukép megmen
téséhez, vagy elég csak a helyi (alulról jövő) kez
deményezés? 

- mi legyen a szakembergárda álláspontja: adjon ki 
„faluképmegmentő chartát" általános elvekkel, vagy ve
gyen részt periódusonként önkormányzati értekezleteken, 
ahol véleményezze a terveket? 

- a helyi önkormányzatok képviselőit hogyan lehet 
tovább képezni? Van-e arra mód, hogy a községi polgár
mestert és tanácsosait falufejlesztési ügyekben kellő mér
tékben felvilágosítsuk? 

- lehetséges-e együttműködés a hivatalos (szakható
ságokkal a magyar falukép, illetve a közös falukép ügyé
ben? 

- létezhet-e (legalábbis egyelőre) együttdolgozás a hi
vatalos állami (nem szak-) hatóságokkal? 

Hatékony védelmi rendszer kialakítása a hagyomá
nyos falusi környezet, megmentésére. 

K i vállalja fel az igaz ügyet? Nézzük csak: 
- az egyházak, mert (valamikor) mindent jól csináltak 

és hallgat rájuk a falu népe? 
- az RMDSZ, mert ő a romániai magyar társadalom 

érdekképviseleti szövetsége? 
- a tudományos vagy kulturális szervezetek (például 

EMEL. EMKE, EKE, EMT) , mert a szakemberek itt tevé
kenykednek? 

- az E C O V A S T , mert nemzetközi szakfórum? 
- a romániai magyar falufejlesztési társaság, mert „fő

állásban" foglalkozna a dolgoldcal ? 
Valószínűleg az utolsó variáns az igazi, csakhogy ilyen 

társaság még nincs. Életre kell hívni! 

Mitől lesz (lehet) hatékony a rendszer? 
- Ha igény van rá. Ha a romániai magyar kisebbség

nek fontos a dolog. (Mit tehetünk, hogy a fontosságát 
tudatosítsuk?) 

- Ha, akik bedolgoznak, értenek hozzá! Mondjam azt, 
hogy nincs ma profi falufejlesztő Romániában? Valószí
nűleg megsérteném azokat, akik rendelkeznek ilyen irá
nyú ismeretekkel. De a tény csak tény marad: szakembert 
kell képezni, sokat. 

- Ha az indulásnál nagyobb segítséget kapnak a be
dolgozók, mert (sajnos) a régi rend egyik főbűne a kezde
ményező kedv kiölése volt. 

- Ha a segítséget átgondoltan, hozzáértéssel adják. Er
kölcsiekben, szellemiekben és anyagiakban egyaránt; fon
tos a segítség a szervezési kérdésekben; a prioritások felál
lításánál, a hosszú távú, átfogó programok kidolgozásánál, 
a szakembergondok enyhítésénél és a népnevelő progra
mok kialakításánál. 

Lényeges: egy nemcsak erdélyi magyar gond megoldá
sát nem szabad csak erdélyi magyarokra hagyni, jelenlegi 
állapotukban nem tudnak a kihívásra érdemben válaszol
ni! 

A falu problematikáját az anyaországban régóta és ní
vósán kutatják. Gazdag tapasztalatuk átsegíthetne ben
nünket Erdélyben az indulás megannyi buktatóján. 

Véleményem szerint nem csupán anyagiakkal, sok-sok 
dolgot be lehet indítani és fenn lehet tartani, csak lenne 
már a hagyományos erdélyi falukép megmentése is össz-
magyar ügy. 



A I X . Országos Diákszínjátszó Fesztivál (ODIF) fő
szervezője ez évben a csíkszeredai Hargita Megyei Kultu
rális Központ volt, anyagi támogatója pedig Hargita M e 
gye Önkormányzata. Balog László, a Megyei Kulturális 
Központ igazgatója - megnyitóbeszédében elmondott 
szavai - szerint a rendezvénnyel kapcsolatosan két tábor 
alakult k i . A z egyik szerint a fesztivál legyen seregszemle, 
míg a másik tábor a szakmaiságot tartja fontosabbnak. A 
kilencedik alkalom ez utóbbira teszi a hangsúlyt, minél 
jobb feltételeit megteremtve a fesztiválnak. (A fesztivál 
2001. évi költségvetése a duplája az előző évinek.) 

2001. április 17-től április 22-ig tizenegy csapat mu
tatta be előadását verseny keretében, két előadás pedig 
versenyen kívül szerepelt. A z O D I F - n a k eddig ilyen ran
gos szakmai zsűrije, mint az idén, egy alkalommal sem 
volt. A héttagú, színházi szaktekintélyekből álló zsűri 
elnöke Lohinszky Loránd érdemes művész, U N I T E R -

életműdíjas professzor, zsűritagok: Balog László a 
H M K K igazgatója, magyartanár; Balázs Éva színművész, 
egyetemi tanár; Csí-ky Csengéié színművész, drámapeda
gógus; Farkas Ibolya színművész, egyetemi tanár; Kozma 
Att i la színművész, és a diákok részéről egy-egy képviselő. 
A rendezvény szakmai fővédnöke Béres András egyetemi 
rektor, színházigazgató, társadalmi fővédnök Zsombori 
Vilmos, Hargita Megye Önkormányzata elnöke. 

Lohinszky Loránd: A diákszínjátszásnak nagy tradíci
ója van, hiszen már a 16. századtól adataink vannak erről. 
A szerzetesrendek mellett mindig iskolák is működtek, 
mert hát királyaink éppen azért hívták be az országba 
ezeket a szerzetesrendeket, hogy oktassák a fiatalságot. És 
az oktatás mellett mindig törvényszerűen kialakultak a 
diákszínjátszó csoportok. Jó, hogy a tematika az hosszú 
ideig vallásos volt, és csak vallásos volt, de aztán később 
világi problémákat is beiktattak a műsorba. A diákszínját
szás a 19. században is működött, és én azt hiszem, hogy 
a közelmúlt döcögését az elmúlt ötven szörnyeteg évnek 
köszönhetjük, mikor, ugye, az egész világunkat a feje 
tetejére forgatták. Ötven év kiesett az életünkből, és most 
ott kell folytatnunk, ahol annak idején a háború végén 
abbamaradt, vagy pedig elölről kell kezdeni...S talán ez 
utóbbi a jobb. Elölről kezdeni - most. A z újjászervezését 
mindennek - a színháznak is, a diákszínjátszásnak is... 

Farkas Ibolya: Rendkívül fontosnak tartom az erdélyi 
magyar diákszínjátszást, és rendkívül hasznosnak látom. 
Távlatait, jövőjét illetően bízom abban, hogy célba ér, 
tovább fog létezni és élni. Ugyanúgy létezni és élni fog, 
mint ahogy a színház sem fog soha megszűnni, mert egy 
örök formája az ember önkifejező készségének. A z embe-

*Az írás a Hargita Népe, a Romániai Magyar Szó és a Kró-
riika című lapokban megjelent írások felhasználásával készült. 
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rck többsége szeretné magát megmutatni, és gondolom, a 
diákszínjátszásnak egyik legfontosabb összetevője az ön
kifejezés. Hogy bizonyos diákok, akik ezt szeretik csinál
n i , akik erre alkalmasak, akik itt jól érzik magukat, a d i 
ákszínjátszás keretei között megtalálják azt az önkifejezési 
lehetőséget, amit talán másutt nem tudnának a maguk 
számára megteremteni...A diákszínjátszás és a profi szín
játszás között óriási különbségek vannak. M i n t a meiseni. 
porcelán és korondi bokály között. Amíg a diákszínját
szás egyik legfontosabb összetevője az önkifejezési forma, 
a profi színjátszásnak a céljai egészen másfélék, hiszen ez 
egy alkotóművészet, ez már egy kiteljesedett összegezése 
rengeteg felhalmozódott tudásnak a művészetek terén, és 
elsődleges célja: nyújtani valamit a közönségnek, élményt 
nyújtani a közönségnek. A különbség itt van. Vé-leményen 
szerint a diákszínjátszók elsősorban nem azért állnak ösz-
sze és dolgoznak együtt, hogy élményben részesítsék kö
zönségüket, hanem számukra élmény, hogy együtt lehet
nek. 

A fesztivál megújított koncepcióját a Csíki Játékszín 
fiatal művésznője, Csíky Csengéié dolgozta k i . így vált 
lehetővé, hogy Csíkszereda egy szakmailag is értékelhető, 
minőségi fesztivált rendezzen. A z O D I F versenye két pró
bából áll: egy kötelezőből, amelyen adott szövegen mérheti 
a zsűri a rendezés, előadás és improvizáció színvonalát, és 
egy csak időhatár által megszabott szabadon választott 
előadásból. A kötelező feladat egy előzően elküldött szö
veg színpadra állítása. A tizenöt perces jelenet kezelése 
teljesen a diákok fantáziájára van bízva, hogy az önmagá
ban semleges, párbeszédes szövegből színpadi mű kere
kedjen. A diákcsapatok delegált tagjai Kovács Levente, a 
Szentgyörgyi István Színművészeti Egyetem dékánja ve
zetésével műhelymunkákon vesznek részt, és az itt elké
szített előadást a fesztivál utolsó napján bemutatják a 
közönségnek. A z idei Országos Diákszínjátszó Fesztivál 
már-már a színművészeti főiskolák, egyetemek nulladik 
évének számít. 

Farkas Ibolya: A fesztiválon a diákok abba kóstolhat
nak bele, amit mi a színművészeti egyetemen a felvételire 
való felkészülés időszakában (de első éven aztán hangsú
lyozottan) velük tovább végzünk. Önmaguk megkeresése, 
személyiségük kifejlesztése, a fantáziájuk tágítása, a nyi
tottságra való ránevelés, tapasztalatok, élmények gyűjtése, 
műveltségük fejlesztése... Amit most a diákszínjátszók 
elkezdtek, az a színművészeti egyetem első évében folyta
tódik. Valóbari nevezhető nulladik évnek. 

Balázs Éva: A színművészeti egyetem négy évfolya
mának nagyjából hetven százaléka diákszínjátszó csoport
ból került k i . Számos város megmozdult az elmúlt tíz 
esztendőben, ahogy megteremtődött a lehetőség a diák-



színjátszó mozgalom kiteljesedésére. Meggyőződésem, 
hogy ezek a gyerekek, ha színészek lesznek, nem 60-70 
embernek fogják eljátszani a szerepüket. Szó volt róla, 
hogy talán lehetőség nyílik rá, hogy a különböző tantárgyi 
olimpiákhoz hasonlóan, a diákszínjátszó fesztiválokon 
díjat nyerő fiatalok pontszámot vigyenek a színművészeti 
főiskolák felvételi vizsgáira. Több ízben is elmondtuk a 
fesztivál megbeszéléscin, hogy nem csupán színészeket ne
velünk az egyetemen, hanem rendezőket, teatrológuso-kat, 
és nagyon fontosnak tartom, hogy ezek a gyerekek nyitot
tak erre. 

Csíki Csengéié: Val lom a véleményemet, hogy a di
ákszínjátszásnak diákokról kell szólnia. Persze, a diák
színjátszó mozgalomban működnek felnőttek, erre szako
sodott emberek is, ők azért vannak, hogy mindenben a 
fiatalok segítségére legyenek. Abban segítik a diákokat, 
hogy megmozgatják a fantáziájukat, egy úton indítják cl 
őket, á m valamennyire csak szabadon kell engedni a fia
talokat. H a valaki profi színésszé szeretne válni, elhiva
tottságot érez a deszkák iránt, és ezen a fesztiválon pont
számokat kaphat - ez is egy a lehetőségek közül, amelye
ket számukra meg kell adni. De nem ez a fó cél, nem ezért 
kell részt venni egy fesztiválon. Nem ezért kell jól szere
pelni. 

A Hargita Megyei Kulturális Központ szervezésében a 
fesztivált olyan események színesítették, mint a marosvá
sárhelyi Szentgyörgyi István Színművészeti Egyetem 
szak-mai cs szépirodalmi könyveinek bemutatója, Illyés 
Kinga CD-bemutatóestje és a Szentgyörgyi István Szín
művészeti 

Egyetem diákjainak musical-előadása. 
A fesztiválon a következő csoportok mutatták be da

rabjaikat: a Mágamaszk ( M á r t o n Á r o n Gimnázium, Csík
szereda), az Orbán lelke (Orbán Balázs Gimnázium, Szé-
kelykeresztúr), a T i n i Komédiások (Krasznai Ipari Iskola
csoport), az É - C Paródiákok (Szilágysomlyói Gimnázi
um), a Vitéz lelkek (Tamási Á r o n Gimnázium, Székely
udvarhely), a Grimasz (Áprily Lajos Líceum, Brassó) , az 
Abszolút Amatőr Diákszínjátszó Csoport (Salamon Ernő 
Líceum, Gyergyószentmiklós), a Tövisház (Szilágycsehi 
Iskolacsoport), a Kalamajka (Székely Mikó Kollégium, 
Sepsiszentgyörgy), Kollégista Komédiások (Árpád Szak
képzőiskola és Kollégium, Székesfehérvár), a Madipó 
(Kölesei Ferenc Kollégium, Szatmárnémedi) , és verse
nyen kívül az Osonó (Sepsiszentgyörgy). 

A z első helyezett a brassói Áprily Lajos Líceum Gri 
masz nevű csoportja lett, Legyek ura című előadásával. 
Második a Mágamaszk (Márton Áron Gimnázium, Csík
szereda) A szenvedély árnya, avagy Jack megoldja a rej-télyt 
című darabjával. Harmadik a Tamási Áron Gimnázium 
(Székelyudvarhely) Vitéz lelkek csoportja, Ágai Ágnes: 
Nemzedék című darabjával. A közönségdíjat egy Toldi 
paródia kapta, amelyet a Tövisház nevű Szilágycschi is
kolacsoport játszott. 

A z első három helyezést elért együttes részt vesz a jövő 
évi magyarországi diákszínjátszó fesztivál balassagyarmati 
döntőjében. 
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HALÁSZ PÉTER 

A L A K A T O S D E M E T E R EGYESÜLETRŐL 
Hivatalosan, a bírósági bejegyzés dátumát tekintve . 

1990. szeptember 27-én jött létre a Lakatos Demeter Egye
sület, de a szervezésével kapcsolatos előzményeket is ide
számítva, legalább félévvel korábbra tehető megszületése. 

Tulajdonképpen mikor kezdődik egy szervezet élete? 
Amikor az alapítók elkezdenek gondolkodni a létre

hozásán? Vagy amikor valakiben megszületik a gondolat, 
hogy létre kellene hozni? Vagy talán amikor néhányan 
már létrehozták volna, de a körülmények meghiúsították 
próbálkozásukat? 

Ha ez utóbbi kritériumot vennénk alapul, akkor vagy 
20 évvel korábbra kell visszapillantanunk, az 1960-as 
évek végére. Akkoriban ugyanis néhányunk kezdeménye
zése nyomán, de főként Domokos Pál Péter ösztönzésére 
egyre többen látogattak Moldvába, a csángók közé. Az 
1970-es évek elejére már talán száznál is többen voltunk, 
akik megfordultunk a moldvai magyaroknál, jó néhányan 
pedig rendszeresen jártunk az egykori Etelközbe. 1974-
ben merült fel először a gondolat, hogy össze kellene 
gyűlnünk, hogy kicseréljük tapasztalatainkat, s összehan
goljuk a csángók között folytatott tevékenységünket. 
Száznál több meghívólevelet küldtünk ki, s több mint 
hetvenen jöttünk össze az érdi művelődési otthonban. 
Ott volt közöttünk Domokos Pál Péter is. Ki-ki elmondta 
Moldvába járásának indítékait, a csángók körében vég
zett megfigyeléseit. Beszéltünk arról, hogy fontos lenne: 
ne csak nézelődni járjunk Moldvába, de gyűjtsünk is va
lamit, persze nem elsősorban tárgyakat, hanem ismeret
anyagot, ehhez ott voltak a Néprajzi Múzeum útmutatói, 
kérdőívei. Szóba került, hogy ha tárgyakat, viseleteket, 
szőttest, varrottast hoz valaki, ne adja el bárhol, előbb 
ajánlja fel megvételre a Néprajzi Múzeumnak. Fölmerült 
továbbá: létre kellene hozni - az eladott csángó néprajzi 
tárgyak árából, csángókkal foglalkozó publikációk hono
ráriumából, s egyéb forrásokból - egy olyan alapot, ami
ből az esetleg Magyarországra látogató csángó ismerőse
inknek, vagy az otthonmaradottaknak, némi támogatást, 
segítséget adhatnánk. Elsősorban azért, hogy segítsünk 
rajtuk, továbbá, hogy érezzék: gondolunk rájuk, és hogy 
ezt azért kapják, mert magyaroknak tekintjük őket. 

Ebből akkor nem lett semmi! A rendőrség néhány 
nap múltán berendelt néhányunkat a Gyorskocsi utcába, 
kihallgatások, fenyegetések következtek. Ceausescu dik
tatúrája idején ugyanis a román hatóságok az erdélyi és a 
magyarországi magyaroknak egyaránt megtiltották, hogy 
fölkeressék a csángó falvakat. De a csángókkal való fog
lalkozás, a velük való törődés gondolata, s az értük való 
tenni akarás szervezett összefogásának szándél<a - azt hi
szem, nem tévedek - azon az érdi találkozón született meg 
1974-ben. 

Csak éppen 16 esztendőt kellett várni a megfelelő al
kalomra. 

A Lakatos Demeter Egyesület megalakítása 
Ez alatt a másfél évtized alatt tovább növekedett a 

moldvai magyarok iránti érdeklődés. Egyre többen, főleg 
fiatalok jártak Moldvába, vállalva a román - és gyakran a 
magyar - rendőrség zaklatásait. A csángók közé járás, a 
moldvai magyarokról szóló előadásokon, kulturális ren
dezvényeken való részvétel a nemzeti ellenállás egyik fconk-
rét, egyre többek által vállalt formájává vált. így aztán nem 
volt különösebben nehéz dolgunk, amikor 1990 elején 
néhányan összeültünk, s arról beszélgettünk, hogy létre 
kellene hozni egy szervezetet a moldvai csángók iránt kü
lönböző - néprajzi, nyelvészeti, népzenei, történelmi, 
nemzetpolitikai stb. - okokból, vagy pusztán természetes 
kíváncsiságból érdeklődő emberek összefogására. Igaz, 
nem sok gyakorlatunk volt a civil szervezetek alakítása 
terén, de körülbelül tudtuk, hogy mit akarunk, s ami fő, 
megvolt az 1974-ben összehívottak listája. 

1990 tavaszán már folytak a szervezés előkészületei. 
Tisztáztuk, hogy a különböző csángó népcsoportok 
(moldvai-, hétfalusi-, dévai-, gyimesi-) közül gyakorlati
lag kizárólag a moldvai csángóidtól foglalkozunk. A többi
ekkel csak annyiban, amennyire történelmileg, etnikailag 
kapcsolódnak a moldvaiakkal, illetve olyan érdeklődést 
mutatunk irántuk, mint minden lásebbségi téma iránt. 

Meghatároztuk a létrehozandó Egyesület alapvető 
célkitűzéseit. Éspedig: 

- A moldvai csángómagyarok történelmével, népraj
zával foglalkozók tevékenységének összehangolása, mun
kájuk segítése. 

- A moldvai csángómagyarok művelődési értékeinek, 
társadalmi és politikai helyzetének minél szélesebb kör
ben való megismertetése. 

- A moldvai csángókkal való kulturális, vallási és 
emberi kapcsolatok elősegítése. 

A Lakatos Demeter csángó költő (1911-1974) nevét 
viselő Egyesület alakuló ülésére 1990. július 18-án került 
sor, az Agrárgazdasági Kutató Intézet tanácstermében 
(Bp. IX. Zsil u. 3-5.). A jelenlévő 13 személy egyhangú
lag elfogadta az Alapszabályt, kinyilvánította készségét az 
Egyesület megalapítására, és a munkájában való részvétel
re. Elhatároztuk, hogy a tisztségviselőket csak a bírósági 
bejegyzést követően, a potenciális tagság számottevő ré
szének belépése után választjuk meg. Addig az alapító 
tagok közül Dózsa Tamás, Halász Péter és Sinkó Veronika 
képviselik az Egyesületet, és intézik az ügyeket. Gyakor
latlanságunkat mutatta, hogy a bejegyzés iránti kérel
münket a Fővárosi Bíróság már augusztus 7-én visszaküld
te hiánypótlásra. Kiderült ugyanis, hogy előbb meg kell 
választani az ügyintéző és képviseleti szerveket és szemé
lyeket. Ezért 1990. szeptember 12-re újabb közgyűlést 
hívtunk össze, ahol aztán „annak rendje és módja szerint" 
megválasztottuk az Egyesület tisztségviselőit. 
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Eszerint: örökös tiszteletbeli elnök: Domokos Pál Pé
ter; elnök: Benda Kálmán (történész, a Ráday Gyűjtemény 
igazgatója); titkár: Halász Péter (tud. főmunkatárs, a Hon
ismeret szerkesztője); az ellenőrző bizottság: Jáki Sándor 
Teodóz bencés tanár (elnök), Debrőczjt Zoltán (szakmun
kás), Sinííó Veronika (képzőművész); a vezetőség: Atzél 
Endre, Barna Gábor, Csorna Gergely, Dózsa Tamás, Kóka 
Rozália, Laczl<ó Mihály, Vincze Árpád. A Fővárosi Bíróság 
1990. szeptember 27-én 6. Pk. 63 620/2. számon jegyezte 
be a Lakatos Demeter Egyesületet. 

Szervezetünk természetesen nem elődök és nem tár
sak nélkül való szervezet. Elődjének vallja az 1861-ben 
hasonló feladatokra alakult Szent László Társulatot, amely 
céljául tűzte ki az akkori Magyarország területén kívül, 
elsősorban a Moldvában és Bukovinában élő magyarok 
segítését és gondozását. Ugyanakkor kezdettől fogva test
vérszervezetünknek tekintettük a sepsiszentgyörgyi -
1996-tól bakói - székhellyel működő Moldvai Csángó 
Magyarok Szervezetét. Együttműködünk továbbá azokkal 
a hazai szervezetekkel, amelyek - részben vagy egészen -
a szomszédos országokban élő magyarokért tenni akarókat 
fogják össze. 

Zászlóbontás 
Ha az éppen csak megalakult Lakatos Demeter Egye

sület élén nem állt volna két közismert, nemzeti elkötele
zettségű személyiség, nehezebb lett volna az indulás. Nagy 
szerencsénk, hogy Domolios Pál Péter örökös tiszteletbeli 
elnökünk és Benda Kálmán elnökünk a korábbi évtize
dekben a nemzeti ellenállás két olyan jelképpé vált sze
mélyisége volt, akik szakmai, emberi és politikai tekin
tetben egyaránt hitelesítették Egyesületünket. 

Tiszteletbeli elnökünk kilencvenedik születésnapja 
alkalmából 1992. március 2-án a Magyar Néprajzi Társa
sággal közösen egész napos tanácsl<ozást szerveztünk a 
moldvai magyarok történelméről, néprajzáról, mai sorsá
ról. A budapesti Ráday Gyűjtemény Dísztermében rende
zett ünnepi ülésen mintegy háromszázan vettek részt. 
Húsznál több előadás hangzott el, a termet a pusztinai 
Szőcs Anna szőttesei, Csorna Gergely színes fényképfel
vételei díszítették. Faragó Laura és egyházaskozári csángó 
asszonyok énekszóval köszöntötték Domokos Pál Pétert, s 
a két szervezet nevében Balassa Iván méltatta őt. Ezen a 
rendezvényen szóltunk először széles körben a néhány 
hónapja megalakult Lakatos Demeter Egyesületről, célki
tűzéseiről, ez volt első jelentős tagtoborzásunk is. 

Egyesületünk első esztendejének egyik legemlékezete
sebb eseménye a II. János Pál pápa magyarországi látoga
tása alkalmából ideérkező, több mint ezer moldvai csángó 
programjának megszervezése volt. E páratlan teljesítmény 
méltatásakor elsősorban két tagtársunk nevét kell kie
melnünk: Atzél Endre és Némethi Gáborné vállalta az 
ezernyi csángó utaztatásával, ellátásával, programjaik 
lebonyolításával kapcsolatos teendők oroszlánrészét. A 
csángók magyarországi látogatásának kiemelkedő esemé
nye volt az esztergomi hajókirándulás, a gellérthegyi 

Sziklakápolnában számukra tartott mise, az Országház 
belsejének megtekintése, a Szent István Bazilikában ce
lebrált „csángó mise". Felemelő, torkot szorító, szívet 
dobbantó események voltak ezek. De leginkább talán az, 
mikor az ezernyi, hagyományos viseletbe öltözött csángó, 
kereszt alatt, méltóságteljesen végigvonult a Belvárosi 
templomtól a Duna parton a Bazilikához. Akárcsak a 
csíksomlyói búcsún, úgy vonultak, régi magyar egyházi 
dalokat énekelve a tarkainges csángó lányok, asszonyok, 
és a fehér ünneplőbe öltözött férfiak. Az autók, autóbusz
ok leálltak, a járókelők szájtátva nézték a csodálatos lát
ványt: ezer csángó vonul a magyar főváros utcáin, hogy 
misét hallgasson Szent István király Bazilikájában. Ott 
pedig Domokos Pál Péter várta őket, a csángók legendás
hírű „vándorapostola", akit úgy tartottak számon a mold
vai falvakban, mint ahogy egykor Mátyás királyról be
szélhetett a nép. Ott várta őket székely harisnyásan, csiz
másan, fekete atillában. Beszélt hozzájuk az az ember, aki
ről oly sokszor kérdezték tőlem Moldvában: él-e még, 
ugye nem igaz, hogy meghalt? Szellemi fejedelem és vá
lasztott népe nem találkozhatott volna méltóbb helyen és 
időben, mint a Szentatya látogatására érkezett csángók és 
Domokos Pál Péter, Szent István oltárképről letekintő 
alakja előtt. 

A templomban alapító tagunk, Jálá Sándor Teodóz 
bencés pap-tanár, valamint a lujzikalagari születésű Hor
váth Antal esperes celebrált számukra misét. Amióta világ 
a világ, soha, még a Millennium idején sem járt ennyi 
moldvai magyar Budapesten, nemhogy számukra.szolgál
tatott misét hallgathattak volna! Végül pedig a legna
gyobb esemény: a Hősök terén a Pápával való találkozás, 
ahol is a csángók képviselői átadták a Szentatyának aján
dékukat és kérésüket: engedélyezze, hogy moldvai katoli
kus templomokban a csángók anyanyelvükön is imád
kozhassanak, gyónhassanak, és hallgathassák Isten igéjét. 

A Lakatos Demeter Egyesület erre az alkalomra meg
jelentette A Magyar Szentek című füzetecskét, Egyesüle
tünk két alapító tagjának - Barna Gábor néprajzkutató és 
Jáki Teodóz bencés tanár - munkáját. Elkészíttettünk több 
száz előnyomott falvédőt, amit kiosztottunk a pápa látoga
tására érkező csángó asszonyok között. A falvédőt Sinlió 
Veronika képzőművész tervezte, a kép a csíksomlyói Ma
donnát ábrázolja, szövege pedig: Üdvözlégy Mária, Ten
gernek csillaga. Az volt a célunk, hogy ezen, és egy másik, 
Szent Lászlót ábiázoló falvédőn minél több moldvai csángó 
házban legyen, bár ennyi magyar szöveg. 

Bekövetkezett szomorú esemény is. 1991. augusztus 
végén pusztító árvíz sújtott több moldvai települést, azon 
belül néhány csángó falut is. A Lakitelek Alapítvány jó
tékony célú labdarúgó mérkőzést szervezett az árvízkárosul
tak és a délvidéki menekültek javára, s ennek szervezésé
ben Egyesületünk is tevékeny részt vállalt. A bevétel és az 
adomány a Máltai Szeretetszolgálaton keresztül jutott el a 
rászorulókhoz. De az összegyűlt anyagiakon kívül, igen 
nagy nyereség volt a jó hangulat. A lészpedi és az egyhá
zaskozári csángókból álló focicsapat pompás mérkőzést 
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játszott először a margitszigeti ifjúsági stadionban, másnap 
Egyházaskozáron, majd egy hónap múlva Lészpeden. 
Egyesületünk anyagiakkal segítette az egyházaskozáriak 
Moldvába utazását. 

A z „ a p r ó m u n k a " 

Egyesületünknek kezdetben az volt a legfőbb gyön
géje, hogy csak kevéssé tudtuk a tagokat bevonni a min
dennapok munkájába. Ránk is jellemző volt a civil szer
vezetek közismert gyermekbetegsége, amikor is hiába a 
több száz fős tagság, ha mindenki attól a néhány vezető
ségbe került embertől'várja a feladatok kitalálását és 
megvalósítását. Ebben nyilvánvalóan elsősorban a veze
tőség a hibás, de hát egy demokratikus elvek szerint mű
ködő szervezetben nem lehet csak úgy „kiosztani" a mun
kát. Inkább úgy kellene működnie a szervezetnek, hogy 
mindenki megtalálja a maga helyét a közösségen belüli 
munkamegosztásban. Erre törekedtünk, de hát az egye
sületi életet is tanulnunk kellett, s lehet, hogy ezt már 
majd csak az utánunk jövő nemzedék fogja igazán jól 
megvalósítani. 

Már az első esztendőben hozzákezdtünk, hogy a Mű
velődési és Közoktatási Minisztérium által bizonyára jó 
szándékkal, de meglehetősen tájékozatlanul és ötletszerű
en Magyarországra hozott, és a Nemzetl<jözi Előkészítő lnté' 
zetben elhelyezett moldvai csángó diákokkal felvegyük a kap
csolatot, és segítsünk nelák tanulni, beilleszkedni. Tanárt 
és tanulót egyaránt segíteni kellett, s ebben a munkában 
a Lakatos Demeter Egyesület tagjai tőlük telhetően ki
vették a részüket. Ezen kívül könyvekkel, ruhaszállítmá
nyokkal, diavetítővel segítettük az Erdélyben, elsősorban 
a Csíkszeredán tanuló csángó diákokat. 

Pályázatokat, énekes és szavaló vetélkedőket írtunk 
ki a Magyarországon és Erdélyben tanuló csángó és a 
moldvai magyarok kultúrája iránt érdeklődő diákok szá
mára. 

1992 őszétől rendszeresen megtartjuk az Egyesület 
havonkénti előadásait. Ezzel alkalmat teremtünk tagjaink 
rendszeres és tartalmas találkozására, a csángókkal kap
csolatos ismeretek terjesztésére, jeles csángó kutatók 
megszólaltatására, valamint az Egyesület ügyes-bajos dol
gainak megbeszélésére. 

Terjesztjük a korábban Csángó Újság, később Mold
vai Magyarság címmel havonként megjelenő újságot. 

Segítjük az 1945 óta Egyházaskozáron és Szárászon 
élő egykori és a mai moldvai csángók kapcsolatának lét
rejöttét és fennmaradását. 

Hozzájárulunk, hogy a moldvai csángók minél na
gyobb számban eljuthassanak a kácsikai búcsúra, s ott 
anyanyelvű vallásgyakorlatban részesülhessenek. 

Vándoroltatjuk az országban - és a Felvidéken - a 
Moldvai csángók évszázadai című kiállításunkat. 

Segítjük tagjainkat, hogy nyaranta anyanyelvű írást 
és olvasást tanító táborokat szervezhessenek Moldvában 
csángó fiatalok számára. 

Ezek esztendőről esztendőre jelentkező feladatok vol

tak, amiknek nem csak a csángók érdekeinek szolgálatá
ban, de az Egyesület közösségének összetartásában is meg
volt a jelentőségük. Fontos továbbá, hogy tagjaink tevé
kenyebb része mindezt úgy valósította meg, hogy jórészt 
mindenki folytatott a csángók körében valamilyen „maga 
választotta", tehát rendszerint egyéni kezdeményezéssel 
kialakított tevékenységet; s emellett teljesítette a Lakatos 
Demeter Egyesület keretei között vállalt, jórészt közösségi 
erőfeszítéssel megvalósított feladatot. 

Egyesületünk életének jelentős eseményei 
1992 februárjában gyászoltunk. Tiszteletbeli elnö

künket, a 91 esztendős korában meghalt Domokos Pál 
Pétert kísértük utolsó útjára. A Lakatos Demeter Egyesület 
segítséget nyújtott a családnak a temetéssel kapcsolatos 
teendőkben. Koszorút helyeztünk el tiszteletbeli elnö
künk sírján, és az Egyesület titkára is beszélt a ravatalnál. 
Domokos Pál Péter nem érhette meg élete egyik utolsó 
nagy kezdeményezése, Lakatos Demeter verseskötete meg
jelenését. Csak 1992 májusában látott napvilágot a Búcsú 
az ifjúságiul című kötet, Libisch Győző szerkesztésében. A 
Lakatos Demeter Egyesület vállalta a könyv terjesztését, s 
többszáz példányt juttattunk belőle Moldvába, többek 
között éppen Szabófal vára, névadónk szülőfalujába. Ma
gyarországon Győrben és Budapesten szervezett találko
zókon mutattuk be a kötetet, és ismertettük Lakatos De
meter emberi értékeit és művelődéstörténeti jelentőségét. 

1992 pünkösdjére, a Piarista Diákszövetséggel közö
sen, számos lelkes ember összefogásával zászlót liészíttet' 
tünk a somlyói búcsúra érkező csángók számára. A kommu
nista diktatúra idején akadályozták, 1990 óta csak pap
jaik rosszallják a csángók pünkösdi zarándoklatát. Nem is 
kísérik el őket Csíksomlyóra. A moldvai katolikusok ki
sebb-nagyobb csoportokban, vagy csak párosával, a szé
kely „keresztaljak" közé keveredve vesznek részt a körme
netben. A számukra készített zászló elsősorban azt a célt 
szolgálja, hogy ők is saját keresztjük és zászlajuk alatt, kö
zösségben vehessenek részt a pünkösdi körmenetben és a 
misén. A gyönyörű zászlót Szabó Andrásné hímezte, Szűz 
Mária és Szent István magyar király látható rajta; tartó 
rúdján pedig hetven, ma is többségében magyar népessé
gű, moldvai település neve olvasható a rászegezett rézle
mezekre vésve. 

Az 1993 februárjában a tisztújító közgyűlésen a jelö
lést nem vállaló Benda Kálmán helyett a tagság akaratá
ból Jáki Sándor Teodóz, a győri Bencés Gimnázium tanára 
lett Egyesületünk elnöl<e. Teodóz atya akkor már évek óta 
járta Moldva katolikus, csángómagyar falvait, elsősorban 
a népi vallásosság emlékeit, egyházi zenei anyagot gyűj
tött. Számos moldvai csángó pappal is kapcsolatot tudott 
létesíteni, így belülről is ismeri a csángók elrománosításá-
ra törekvő moldvai római katolikus klérus stratégiáját, és 
ennek emberi hátterét is. 

1994 január hónapjában éves közgyűlésünkhöz kap
csolódóan megnyitottuk Erőss J. Péter pusztinai születésű, 
Sepsiszentgyörgyön élő csángó barátunk fénylíépkiállítását. 
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Erőss Péter azok közé az 1970'1980-as években Erdélybe 
került moldvai csángók közé tartozik, akik a maguk aka
ratából és a maguk emberségéből néhány esztendő alatt 
jórészt behozták azt a több nemzedéknyi elmaradást, ami
ben szülőföldjükön, velük érző tanítók és papok hiányá
ban, részük volt. Erőss Péter 1990-ben kétkezi munkás
ként lett a Csángó Újság szerkesztője, a Moldvai Csángó
magyarok Szervezetének egyik alapítója, és éveken át ve
zetője, önerőből sajátította el a fotózás technikáját és mű
vészetét. A kiállítás megnyitóján joggal hangzott tehát el, 
hogy miként „Lakatos Demetert az egyetlen csángó köl
tőként emlegetjük, úgy Erőss J. Péterről is elmondhatjuk, 
hogy az egyetlen csángó fotóművész". 

Tavasszal a Győrffy István Néprajzi Társaság által ki
adott Néprajzi Látóhatár 1994. 1-2. számaként, napvilá
got látott egy moldvai csángókkal foglalkozó tanulmánykötet, 
melynek társszerkesztője Halász Péter, s megjelenését a 
Lakatos Demeter Egyesület anyagilag is támogatta. En
nek, valamint a Domokos Pál Péter 90. születésnapja 
tiszteletére rendezett tanácskozás anyagának „Megfog vala 
apóm. szol<cor liezemtül. .."című kötetben való megjelenése 
alkalmából a Magyar Néprajzi Társasággal és a Győrffy 
István Néprajzi Társasággal közösen bemutatót szervez-
tünk az M T A Zenetudományi Intézetének Kodály Ter
mében, ahol Gunda Béla méltatta a két csángó kiad
ványt. 

Októberben Újkígyóson szerveztük meg azt a tanács
kozást, amelynek a Csángó sorsliérdések nevet adtuk. Itt 
elsősorban nem a moldvai magyarok történelmével és 
néprajzával foglalkoztunk, hanem jelenlegi helyzetükkel, 
mai életük, mai sorsuk problémáival, továbbá a jövőjük
kel. A tanácskozás megszervezése során szorosan együtt
működtünk az erdélyi Kriza János Néprajzi Társasággal. 
Az itt elhangzott előadások szövege később (1997) meg
jelent a Csángó Füzetek 2 kötetében. 

Ebben az esztendőben több súlyos veszteség is érte a 
moldvai csángókkal foglalkozó kutatást, ezek közül szá
munkra volt elnökünk, Benda Kálmán halála volt a leg
fájóbb. 

Az 1995-ös év elején a Domokos Pál Péter Népdal
körrel közösen továbbképző tanfolyamot rendeztünk Egy-
házaskozáron olyan moldvai csángók számára, akik lakó
helyükön már foglalkoztak a hagyományőrzés valamilyen 
tonnájával. Moldvában ugyanis nincsenek „pávakörök", 
nálunk, a valamilyen módon összeálló „együtteseknek" 
nincs támogatottságuk, háttérintézményük. Ott még au
tentikus módon ismerik a népdalokat, a táncokat, a nép
szokásokat, de nincs sem magyar pedagógus, sem magyar 
népművelő, sem magyar pap, sem más értelmiségi közöt
tük, akinek szakmai felkészültsége lehetne. Kóka Rozália 
és Petrás Mária, valamint az egyházaskozári együttes veze
tője, Albert István vállalták a képzést, amelyre 16 csángó 
érkezett Moldvából. A rendezvény egyik legfontosabb 
feladata az volt, hogy tudatosítsuk bennük: ne engedjék 
értékes, archaikus kultúrájukat felhígítani, silányabb, új 
stílusú - különösen Magyarországról behozott - nótákkal. 

A szakmai ismeretek átadásán kívül fontos közösségte
remtő alkalom is volt ez az egyházaskozári összejövetel. A 
továbbképző tanfolyam sikerén felbuzdulva a következő 
esztendőben hasonló tematikával újra megrendeztük 
csángó fiatalok számára Szabadkígyóson. 

1996 januárjában a kolozsvári Kriza János Néprajzi 
Társasággal közösen megszerveztük Illyefalván a csángó 
sorsliérdéseklíel foglalkozó második tanácskozást. Tagjaink 
közül Halász Péter, Harangozó Imre, Kóka Rozália, Lacz-
kó Mihály és Petrás Mária tartott előadást, ezek egy része 
1997-ben megjelent a Kriza János Társaság Évkönyvében. 
Ezen a találkozón bontakozott k i első ízben vita a csán
gók hiányos magyarságtudatán fennakadó, azt bizonyos 
fenntartásokkal kezelő, esetenként túlságosan is hangsú
lyozó kolozsvári néprajzszakos diákok, valamint a kérdést 
nem erről az oldalról megközelítő, a történelmi okokat 
inkább figyelembe vevő, esetenként az érzelmi vonatko
zásokat is vállaló emberek - László Gyula szép kifejezésé
vel az „együttérző néprajzi kutatás" hívei - között. 

A Millecentenárium esztendejében Egyesületünk leg
nagyobb horderejű, tagjainktól a legtöbb munkát igénylő 
akciója a Moldvai magyarság évszázadai címet viselő Jdálíí-
tás megszervezése, megrendezése és megnyitása volt. 
Hosszú hónapokon keresztül gyűjtöttük az anyagot, ter
veztük és szerveztük magát a kiállítást és - nem utolsó 
sorban - pályáztunk, gyűjtöttük rá a pénzt. A Magyarok 
Világszövetségének (akkori) Székházában, a Semmelweis 
utcában kaptunk méltó helyet a kiállításra. Július 11-én 
Csoóii Sándor-, a Szövetség elnöke köszöntötte az egybe
gyűlteket. Andrásfalvy Bertalan, a Magyar Néprajzi Társa
ság elnöke nyitotta meg a kiállítást, a diószéni születésű 
Petrás Mária csángó népdalokat énekelt. A kiállításon a 
moldvai csángók múltját bemutató írásos és archív felvé
telekből álló dokumentumanyag, Csorna Gergely moldvai 
népéletet ábrázoló színes fényképei, Szőcs Anna szőttesei, 
valamint csángó viselet, famunkák, cserepek, írott tojá
sok, vesszőből készült kasok voltak láthatók. Itt augusztus 
10-ig volt megtekinthető a gyűjtemény, majd pedig elin
dítottuk az országban, hogy vándarláállítás formájában ter
jessze a moldvai magyarokra vonatkozó történelmi és 
néprajzi ismereteket. 

1996-ban emlékeztünk a csángómagyarok nagy kuta
tója, Egyesületünk tiszteletbeli elnöke, Domokos Pál Péter 
születése 95. évfordulójára. Az évfordulóhoz kapcsolódó 
rendezvények közül legnagyobb szabású a Csíksomlyón 
felállított Domokos Pál Péter szobor felavatása volt, amely
nek előzetes szervezőmunkáiból Egyesületünk alaposan 
kivette a részét. A Baranya megyei Szárászon, ahol Do-
mol<jos Pál Péter 1948 és 1951 között élt és dolgozott a 
Magyarországra települt csángók között, az egykori lal<ó-
háza falán az önl<ormányzat emléktáblát helyezett el. Ezt az 
emléktáblát júliusban egyesületünk nevében Halász Péter 
avatta fel. Anyagi támogatással is hozzájárultunk létesíté
séhez. A Lakatos Demeter Egyesület július 21-én ünnepi 
emlékülést tartott Domokos Pál Péter születése 95. évfordu
lójának emlékére. Elnökünk, Jáki Sándor Teodóz emléke-
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zett a csángók nagy kutatójára. Jankó Gabriella, Petrás 
Mária, Laczkó Mihály, valamint Lovász írén Domokos Pál 
Péter által gyűjtött népdalokat énekelt, a Zurgó Együttes 
csángó népzenét játszott, végül megtekintettük Lengyel 
Gyula-Orbán Ágnes-Halász Péter: Domolios Pál Péter 
nyomában című filmjét. Július 14-én avattuk fel a Farkas
réti temetőben Domokos Pál Péter síremléltét. A Csorna 
Gergely szobrászművész által készített emlékkeresztet Jálá 
Sándor Teodóz, Egyesületünk elnöke szentelte fel, dr. 
Andrásfalvy Bertalan, a Magyar Néprajzi Társaság elnöke 
mondott emlékbeszédet, majd az érdi Bukovinai Székely 
asszonykórus és Petrás Mária énekelt. 

1997-ben a Moldvában született Laczkó Mihály ala
pító tagunk szervezte, és Egyesületünk anyagilag támogat
ta azt a július elején megvalósult emiékutat, melynek ke
retében az 1946-ban Lábnyikból Magyarországra települt 
csángók küldöttsége fölkereste egykori szülőfaluját. Ott a 
temetőben kétnyelvű emléktábla felállításával, magyar 
nyelven is bemutatott miseszolgálattal, valamint a rokoni 
kapcsolatok felelevenítésével és megerősítésével emlékez
tek az 50 évvel ezelőtti eseményre. 

Az 1998. esztendő közepére ellcészüít a harang, amit 
Egyesületünk öntetett az Egyházasltozáron élő csángók által 
jelentős Iwzösségi összefogással épített új templom számára. 
Felirata: „Oh, Szent István, dicsértessél. Ajándékozta a La* 
l<atos Demeter Egyesület, 1998." A harangot az új temp
lom búcsúja alkalmával szentelte fel Mayer Mihály pécsi 
püspök. Együtt örülhettünk az egyházaskozári katoliku
sokkal, hogy ezzel a harangszenteléssel annyi nehézség és 
gáncsoskodás ellenére sikerült befejezni a templomépí
tést, és megvalósult a csaknem ötven esztendeje Magyar
országra került moldvai csángók nagy elhatározása. 

Ebben az esztendőben Egyesületünk eredményesen 
segítette a Moldvában élő csángómagyarok önszerveződé
sét és érdekérvényesítési tevékenységét. Örvendetesen 
megélénkült a Bakóban székelő, Moldvai Csángó Magya
rok Szervezetének tevékenysége, különösen annak klézsei 
csoportja tett jelentős lépéseket annak érdekében, hogy a 
Romániában érvényben lévő oktatási törvény lehetőségei 
szerint minél többen kérjék: gyermekeik fakultatív mó
don, heti meghatározott óraszámban, anyanyelvüket is 
tanulhassák az iskolában. Nagy előrehaladás ez a csángók 
öntudatosodása útján, még akkor is, ha a Román Állam, 
a helyi nacionalista erők ellenében, pillanatnyilag még 
képtelenek érvényt szerezni saját törvényeiknek. Egyesü
letünk szakmai tanácsokkal segítette a klézsei szervezet 
érdekképviseleti munkáját. 

1999-ben a Lakatos Demeter Egyesület tevékenysége 
jelentős mértékben kibővült. Bekapcsolódtunk az Európa 
Parlamentnek a moldvai magyarság emberjogi helyzetét 
felmérő, jogaik érvényesülését szolgáló munkájába. Július 
hónapban Csorna Gergely és Halász Péter részt vett annak 
az útnak az előkészítésében és megszervezésében, amely
nek során a Parlament l<ét - Tytti Isohooliana Asunmaa 
finnországi és Komlóssy József svájci - tagja Moldvába látó-
gatott, ott találkozott a Moldvai Csángó Magyarok Szer

vezetének vezetőivel, valamint a moldvai csángók anya
nyelvű oktatásáért felelős román közigazgatás Bakó me
gyei illetékeseivel. A Moldvában tapasztalt helyzetről 
jelentés készült az Európa Parlament számára, háttér
anyagának kimunkálásában a Lakatos Demeter Egyesület 
jelentős részt vállalt. Összeállítást készítettünk azon ro
mán történészek írásaiból, akik elfogulatlanul tudomá
nyos alapokról foglalkoztak a moldvai csángók magyarsá
gával. Ezeket az anyagokat román és magyar nyelven, 
valamint angol nyelvre is lefordíttatva eljuttattuk az Eu
rópai Parlament képviselőinek, valamint - további fel
használásra - a Moldvai Csángó Magyarok Bakóban szé
kelő Szervezetének. 

Szeptember elején Egyesületünk közreműködött ab
ban, hogy a Duna Televízió vezetősége eljusson Moldvába, 
és ott találkozhasson a Moldvai Csángó Magyarok Szervezete 
vezetőivel, valamint hat olyan csángó település lakosságá
val (Lujzikalagar, Pusztina, Lészped, Klézse, Somoska, 
Trunk), ahol nézik, vagy legalábbis szívesen néznék a 
Duna Televízió műsorát. A találkozások eredményeként 
a Duna Televízióért Alapítvány felajánlotta támogatását 
új parabola-antennák beszerzéséhez, s hamarosan 80 pa
rabola jutott el négy csángó településre. 

November 12-14-én az Ipolyi Arnold Népfőiskolával 
és a szamosújvári Téka Egyesülettel közösen tanácskozást 
szerveztünk Szamosújváron a moldvai csángók textilkultú' 
rajáról. Északi csángó falvakból (Jugán, Kelgyeszt) négy 
csángó asszonyt hoztunk ki Szamosújvárra, ahol bemutat
ták hagyományos szövéstechnikájukat és szőtteseiket. 
Emellett előadások hangzottak el a csángó sorskérdések
ről, a textilkultúráról, a díszítőművészetről. 

2000-ben Egyesületünk civil szervezetként egyre több 
szerepet kapott a moldvai csángók sorsával kapcsolatos 
kormányzati feladatvállalás során kialakuló munkameg
osztásban. Komoly sikernek könyvelhetjük el továbbá, 
hogy a társadalmi szervezetek számára felajánlható, az adó 
1 %-át jelentő összegekből 106 505 Ft-hoz jutottunk, ami 
a korábbi évekhez képest Egyesületünk társadalmi elis
mertségének növekedését jelenti. 

2000. január 26-án Egyesületünk több tagja részt vett 
a Határontúli Magyarok Hivatalában rendezett tanácsko
záson, amelynek témája „A moldvai csángók anyanyelvű 
vallásgyaliorlatának lehetőségei és aliadályai" volt. A tanács
kozás vitaanyagát Halász Péter készítette, s a Moldvai 
Magyarság 2000. novemberi számában meg is jelent. Feb
ruár 4-én tudományos ülésen ernlélieztünk első elnökünkre, 
Benda Kálmánra. A tanácskozásra a Magyarok Háza Dísz
termében került sor, előadást tartott Ferenczi István, Ha-
lász Péter, Jálá Sándor Teodóz, Tóth István György. Csán
gó népdalokat énekelt Petrás Mária és dr. Laczkó Mihály. 

2000-ben Egyesületünk tagjai tevékenyen részt vet
tek az Európa Parlament Kulturális Bizottságának tájékoz
tatásában. A Parlament egyre komolyabb érdeklődést 
tanúsít a moldvai csángómagyarok emberjogi helyzete 
iránt. Moldvai útjaik szakmai előkészítéséhez, jelentéseik 
háttéranyagainak összeállításához számottevő segítséget 
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tudtunk nyújtani. A pusztinai Nyisztor Üona, és néhány 
csángó zenész nyári, finnországi szerepléséhez angol nyelvű 
szóróanyagot készíttettünk, amelyben színes képekkel 
illusztrálva röviden megjelentettük a moldvai magyarok 
történelmét, hagyományos műveltségük értékeit, s jelen
legi helyzetük főbb jellemzőit. A szórólapot az Európa 
Parlament moldvai csángókkal foglalkozó személyiségei
hez is eljuttattuk. 

Június 23-án Egyesületünk szakmai megbeszélést szer
vezett a moldvai csángók Magyarországra, illetve Erdélybe 
való telepítéséről, illetve Erdélybe és Magyarországra való 
telepedésük különböző módú támogatásának szükségessé
géről és lehetőségeiről. A téma megbeszélésére erdélyi 
magyar papok kezdeményezésére került sor. A mintegy 20 
hazai és erdélyi szakember részvételével tartott egész na
pos tanácskozás eredményeként emlékeztetőt fogalmaz
tunk, melynek szövegét a résztvevőkkel ismételten egyez
tettük, végül megfogalmaztuk a témával kapcsolatos ál
láspontot, mely szerint a moldvai magyarok Erdélybe 
vagy Magyarországra telepítésének nincsenek meg sem a 
személyi, sem a gazdasági-társadalmi feltételei, de a spon
tán áttelepülési folyamatokat minden eszközzel segíteni 
kell. 

Október 29. és november 3. között húsz, Gyimesfel-
sőlokon, az Árpádházi Szent Erzsébet Líceumban tanuló 
csángó diákot hoztunk el autóbuszon Magyarországra, 
millenniumi zarándoklatra. Több helyszínen, Budapes
ten, Esztergomban és Székesfehérvárott zarándokoltak el 
az ezeréves államiság és Szent István királlyá koronázása 
helyszíneire. Egyházaskozáron találkoztak az 1940-es 
években Magyarországra telepedett, mintegy száz moldvai 
csángó leszármazóttaival. 

December első hetében bekapcsolódtunk a Bakóban 
székelő, Moldvai Csángó Magyarok Szervezete által kez
deményezett és Erdély több helyszínén megszervezett 
Csángó Napok rendezvénysorozatba. Úgy is, hogy vezetősé
günk két tagja, Bolváry Gyula és Csorna Gergely képvisel
te Egyesületünket Nagyváradon, a rendezvénysorozat 
egyik színhelyén, és úgy is, hogy a Lakatos Demeter Egye
sület december 6-án A csángók az Európa Parlament napú 
rendjén címmel beszélgetést szervezett Budapesten. 

A 2001. esztendőnek ma még csak a derekán va
gyunk, de ez az év különösen jelentős mindnyájunk szá
mára, hiszen a moldvai csángók „vándorapostolának", 
Örökös Tiszteletbeli Elnökünknek, Domol<os Pál Péternek 
születése századik évfordulójára emlékezünk. Ez számos 
feladatot ad, s számos lehetőséget is arra, hogy a moldvai 
magyarokra irányítsuk a közvélemény figyelmét. 

A Magyar Néprajzi Társasággal és az Erdélyi Szövet
séggel közösen április 11-én a Magyarok Házában meg
rendeztük a Domokos Pál Péter évfordulójának szentelt Em
lékülést. A rendezvény súlyát növelte, hogy előtte nyitot
ta meg a dr. Kós Károly néprajzi témájú rajzaiból rendezett 
kiállítást Szélielyhidi Ágoston, az Erdélyi Szövetség elnöke. 
Az Emlékülésen Halász Péter, Andrásfalvy Bertalan, Aí-

mási István, Szőcs János, Kónya Ádám, Albert István és Jáki 
Teodóz tartott előadást, énekszóval közreműködött Petrás 
Mária és dr. Laczkó Mihály. 

A moldvai magyarok iránti érdeklődés növekedését 
jelzi, hogy az utóbbi hónapokban három csángó témájú 
könyv is megjelent. Ezek bemutatásában a Lakatos De
meter Egyesület jelentős szerepet vállalt. A Hargita Kia
dóhivatalnál látott napvilágot a klézsei Dumadstván 
András Én országom Moldova című verseskötete, amit 
március 19-én mutattunk be a Magyar írószövetség Bajza 
utcai székházában. Május 15-én a Magyarok Világszövet
sége Szent László Akadémiájával közösen mutattuk be a 
Magyarok Házában Csorna Gergely Varázslások és gyógyí
tások a moldvai csángómagyaroknál című fotóalbumát, 
amit Halász Péter és Turcsány Péter ismertetett, csángó 
népdalokat Petrás Mária énekelt. Három nappal később, a 
Litea Könyvesbolttal közös szervezésben Harangozó Imre 
„Ott hul éltek vala a magyarok..." című, az észak-mold
vai magyarság népi emlékezetének kincsestárából készí
tett válogatásának kötetét ismertettük meg a közönség
gel, Erdélyi Zsuzsanna szakszerű bemutatójával. Itt a dió
széni születésű Cimpu Tatjána énekelt. 

2001 júniusának végén pedig, Domokos Pál Péter 
születésének századik évfordulóján, több szervezet - a XI. 
kerületi önkormányzat, az Erdélyi Szövetség és a Magyar 
Néprajzi Társaság - támogatásával emléktáblát helyezünk 
el egykori lakóháza falán. A tábla Csorna Gergely szob
rászművész alkotása. 

Néhány tanulság a Lakatos Demeter Egyesület törté
netének végére. Mint minden civil szervezet ez az Egye
sület is igen sok, máskülönben elvesző, vagy elszunnyadó 
energiát tudott mozgósítani. Tagjainknak körülbelül negye
de-harmada vállalt (vállal) valamilyen formában aktív 
munkát, és egytizedük keményen dolgozott. 

Egyesületünk nagy tanulsága, hogy a civil szférában 
egyeden szervezet önmagában, csak igen korlátozottan képes 
vállalt feladatainak megvalósítására. A Lakatos Demeter 
Egyesület szinte minden jelentősebb akcióját más szerve
zettel, szervezeteldcel összefogva, az anyagi, a szellemi, 
esetenként fizikai erőket egyesítve tudta megvalósítani. 

Az elmúlt tizenegy esztendő alatt igen sok pályázatot 
készítettünk, s ezeknek nagyobbik felével nyertünk is. 

Rendkívül fontosnak tartom, hogy Egyesületünk tá
vol tudta és tudja magát tartani a napi politikai csatározá
soktól. Úgy gondoljuk, hogy éppen elegendő a munkánk
ban annyi politika, amit a magyarság egyik legnehezebb 
sorsú töredéke érdekképviselete, a kulturális felemelkedé
sükért való szorgos munkálkodás jelent. 

Végezetül hangsúlyozni kell: a csángók iránt érdeklő
dő és értük tenni is akaró tagok közösséggé formálódtak. Ez 
a közösség nem csupán kétszázegynéhány tagdíjat fizető 
(vagy nem fizető) ember társasága. Valódi közösség jött létre 
belőlünk, amelyre minden jó ügy érdekében számítani lehet! 
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DR. HORVÁTH ISTVÁN 

ES 

Kerekes László plakátjai és „egyebei"* 

Van egy kedves Madách-idézetem. így szól: „A kar fo
lyam, mely visz, vagy elmerít, I Úszója, nem vezére, az 
egyén." (Lucifer mondja „Az ember tragédiája" VII. színé
ben.) Úgy vélem, ide illó' az idézet, mert az itt látható 
alkotások egy kort, egy korszakot fognak át: a legkorábbi 
mű 197 Les keltezésű. 

Harminc év. Lényegében egy emberöltő. Méltán ne
vezhető tehát egy korszaknak. 

És itt van az alkotó - az "úszó" - , így minden készen 
áll, hogy a műveket befogadó látogató elgondolkodjon 
múltunkon - közeli múltunkon - , nem feledve a ma
dáchi szavakat. 

Vegyük sorra a látványokat. Először szóljunk a plaká
tokról. Sokféle plakát van. Sok közöttük a hamis. Már az 
általa hordozott információ is az emberek, a látvánnyal 
találkozók félrevezetésére alapoz. Van egy fok, ami eltér 
ettől, noha alkalmazott eszközeiben van hasonlóság. Az 
első mondatban foglaltakat - sajnos - sok mai plakát 
igazolja. Az itt látható alkotások nem ilyenek, mert ezek 
itt mind műalkotások. 

Meggyőződésem, hogy alkotójuk a fiatal művészeti ág 
azon folyamatába illeszkedik - tudatosan és remélhetőleg 
most is vállalva és elfogadva a minősítést - , amely a Bíró 
Mihály, Faragó Géza, Bortnyik Sándor, Konecsni 
György, Nemes-Lampert József, Kmetty János - és mások 
- nevével fémjelezhető. Az itt látható - nyugodtan állí
tom - képek formavilága a klasszikusok legfontosabb 
alapelvét: a megkomponáltságot és a blickfang összhang

ját alkalmazza eredetiben. Tartalma pedig személyes meg
szólításra épül. Mindig van a rá figyelmet fordító számára 
mondanivalója. A két, számomra fontos összetevő jelen
léte testesíti meg az igazi értéket: a tiszta beszédet, amely
nek megléte ma is fontos. (Az lenne társadalmi szinten 
is!) 

A plakátok úgy szólnak hozzánk, hogy rólunk szólnak: 
Az elmúlt harminc év országáról, Nógrádjáról, és hang
súlyosan Salgótarjánról. Részletesebben: a fejlődő város 
dinamizmusáról; az alkotókban és alkotásokban gazdag 
képzőművészetéről; az izmosabbá váló Palócföld folyóirat
ról, amelynek külleme Kerekes műhelyében kapta klasz-
szikus formáját, a szellemi élet sokszínűségéről, amely az 
intézmények szakszerűségére, a zenére, a könyvtárra, a 
könyvkiadásra építve teremtett valódi értéket, amelyet 
elfelednünk bűn. Erre is figyelmeztet ez a tárlat. 

Végül - ahogy szoktuk mondani, de nem utolsósorban 
- itt van köztünk az alkotójuk, megteremtőjük: 
KEREKES LÁSZLÓ (a nevet a papírra csupa 
nagybetűvel írtam), aki: egy jó szemű, jó kezű, intellektu
ális dekoratőr, egy jóhiszemű, a munkáját szerető, felké
szült népművelő, egy toleráns, kollégáin segítő, racionális 
igazgatási szakértő, és mindebből merítő, remek művész, 
egy korunkban élő, kreatív értelmiségi, azaz: jó úszó... 

*A megnyitóbeszéd Salgótarjánban, a József Attila Művelő
dési Központban hangzott el, Kerekes László, az intézmény 
egykori igazgatója kiállításán. 

\ 
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Lágler Péter antropofotó kiállítása 

Újfajta fotótechnikai kísérlettel készített képeket mu
tatott be nemrég Lágler Péter a Rét Galériában. Nagypa
pa című kiállítása személyes élményekkel átszőtt család
történet az antropológus „szemével" dokumentálva, a di
gitális fotózás és a számítógépes lehetőségek felhasználá
sával. A Magyar Művelődési Intézet vizuális és előadó
művészeti főosztályának vezetője korábban hagyományos 
felvételekkel szerepelt csoportkiállításokon. Kifejezőesz
közeinek bővítésével tavaly próbálkozott először, amikor 
a Mai Manó házban rendezett Sűrű képek című kiállítás 
készültét rögzítette digitális kamerával. Ennek tovább
gondolásával született meg a Gazdagréti Közösségi Ház 
galériájában látott fotósorozat. 

A kiállítást közvetlenül a nagypapa közelmúltbeli ha
lála inspirálta. Vele az utolsó felmenő távozott ebből a 
családból. Kilencvenkét évnyi életének emlékei megőr
ződtek abban a hatvanas években kapott szoba-konyhás 
panellakásban, amelyben az unoka gyerekeskedett egyko
ron. A múltat idézik a jellegzetes bútorok, a különböző 
korokból származó tárgyak és iratok, a falakra aggatott 
fényképek a fiatal katonáról, az ifjú házasról, és a sok baj
tól gyötört idős emberről. E „hétköznapi" relikviákból al
kotta meg privát történelem- és antropofotóit Lágler Pé
ter. 

„Ez a típusú feldolgozás annak a mániának a része, 
amelyet én kulturális antropológiának hívok. A történe
lem az egymáshoz kapcsolódó életek folyamata. Sorsok, 
történések, találkozások, törekvések láncolata, s benne 
gondolatok, vágyak, érzelmek, indulatok bújnak meg. 
Ezek felfedezése, értelmezése, érzékeltetése már akkor iz
gatott, amikor évtizedekkel ezelőtt megkértem nagyanyá
mat, hogy a kérdéseim alapján írja meg az életrajzát. Nem 
csak a szavakban kifejezhető lényeget, de képzőművészeti 
főiskolásként a vizuális leképezés mikéntjét is kutattam. 
Azért találtam ki az antropofotó kifejezést, mert nem tu
dományos feldolgozást végeztem, hanem az egymásra ré
tegezett felvételekkel, s a rajtuk ábrázolt dolgokkal az ön
magukban álló tárgyiságok közötti összefüggést próbáltam 
meg sorozat formájában hangsúlyozni." 

Mindezt úgy oldotta meg az alkotó, hogy a Kodak 
DC-280-as digitális kamerával készített képeket azonnal 
számítógépbe vitte, majd projektorral kivetítette egy 
adott helyre, és újra lefotózta, az önkioldó segítségével 
önmagát is belehelyezve a felvételbe. Az egyik sorozat 
nyitóképein látható egyrészt az unoka kuckója, fölötte a 
falon a megmaradt családi fényképek és a nagymama go
belinje, másrészt a nagypapa holtáig büszkén hordott fél
évszázados vasutas zubbonya. Ez a viseltes ruhadarab a 
következő felvételen változatlanul áll a szekrényre akaszt
va, ugyanakkor az ágy fölött lebeg, s mögüle az unoka fel
nőtt arca tekint vissza. A tükrözött és visszavert fények
ből összeálló látványt példázza a másik sorozat. A nagy

szülői stafírungból maradt ünnepi étkészlet fotója rávetí
tődik a szobai hármas tükörre, amelyben visszatükröződ
nek a családi fényképek és a nagypapa foteljében ülő 
unoka „valóságosan" is látható képe. Az egyik tükörsze
letbe belekerült a számítógép monitora, a jelenség tovább 
bontása többszörös tükrözési játékra adott alkalmat. 

„Az embert körülvevő világ távolról sem olyan egysze
rű, mint ahogy azt gondolnánk. Folyamatos egymásra 
másolódás, képeződés, tükröződés és visszatükröződés zaj
lik körülöttünk, ha nem képben, akkor szóban. Mon
dunk egymásnak dolgokat, amiket aztán valaki továbbad, 
majd egyszer visszakerül hozzánk valamilyen képződ
mény, amiből vagy fölismerhető az eredeti szöveg, vagy 
sem. Mindenesetre nagyon bonyolult, többrétegű kap
csolat jön létre a valóságról, és annak visszatükröződésé
ről." 

Lágler Péter a jól ismert montírozás alkalmazásával is 
megvalósíthatta volna szándékát. De a digitális kamera és 
a számítógép kombinálása könnyebb kivitelezést kínált, 
és az azonnal látható végeredmény újabb ötletek kipró
bálására sarkallt. A múlt megmaradt darabjainak más és 
más térbe, idősíkba, szituációba helyezése, másféle cso
portosítása, találkoztatása erőteljes hatást vált ki a szem
lélőből. 

„Szeretnék egy internetes HTLM-feldolgozást összeál
lítani. A képekkel, a korra jellemző levelekkel, feljegyzé
sekkel és azzal az életinterjúval, amelyet egy ismerős ké
szített a nagyapámmal a 2. magyar hadseregben átélt há
nyattatásairól. Amint meglesz, elhelyezem a világhálón, 
hádia megnézik az emberek. Hogy mit gondolnak majd 
róla? Nem tudom, bizonyára vadul különböző dolgokat. 
De engem már az is tökéletesen kielégít, ha egyáltalán 
gondolnak róla valamit. Az nekem már jó." 

Tóth Andrea 
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MÁTYUS A L I Z : 

Pethő László az Araszolok címet adta a Magyar napló 
Önképünk az ezredfordulón sorozatában megjelent köny
vének. A könyv alcíme: A Jászság az átalakulás éveiben 
(1986-2000). 

A könyv első részében Falurajzok (1990-1991), má
sodik felében pedig Kárpótoltak, szövetkezők, magánvál
lalkozók (1986-2000) címen a jászfényszarui Béke Ter
melőszövetkezet és néhány vállalkozó gazdálkodási folya
mattörténete olvasható. 

Az első részben szereplő falvak — egy kivétellel — jász 
falvak, s a rövidebb írások is megmutatják a változás első 
éveiben lezajlott - elsősorban a polgármester - választá
sok körülményeit és indítékait. A kicsit hosszabb faluraj
zokban már a falvak előéletébe is bepillandiatunk, sőt a 
termelésük, és a megélhetésüket biztosító-nem biztosító 
körülményeik is feltárulnak. 

Ezek a magyar falvakban a legizgalmasabb évek, mert 
tele van a helyzet az ígéret lehetőségével, és közben soha 
nem volt a bizonytalanság. 

Pethő László könyvében jász falvakról lévén szó — ahol 
ismeretlen volt a nagybirtok, tehát mindenki rendelke
zett a tudással földje megműveléséhez, s a boldogulni tu
dás képessége öntudatossá tette őket - visszatérő motí
vum a jász öntudatból adódó megmutatni akarás. 

Ezen a vidéken a falvak önállósodási törekvéseinek 
több sikertelen fordulója után adódott lehetőség épp 
ezekben az években, hogy újra önállók lehessenek. (S 
minden döntés, ha felelősen hozza meg ember, kínzó. Mit 
hoz az önállóság. Miben szabad és miben nem önállónak 
lenni, és maradni akarni.) S a visszakapott önállóság 
megélése, s az ebből az időszakból felhalmozott új tapasz
talat az, ami már nem fénytörésen át adódik, aminek 
alapja már a reális érzékelés. 

A könyv izgalmát az adja, hogy amíg első részében a 
falvak első lépéseit látjuk a megváltozott körülmények 
között, addig a második részben a termelésben lehetséges 
alternatívák kerülnek bemutatásra, s mindkét terület 
mozgatóit - az öntudatos ember, öntudatos falu - meg
mutatni akarása adja. 

Nem beszélhetünk a falvaknak és a falusi lakosságnak, 
benne a paraszti-félparaszti létet vállalóknak a társadalom 
által felkínált lehetőségeiről. Inkább beszélhetünk arról, 
hogy ezek híján, s inkább csak bízva ezek egykori valós 
voltában, ember és falu kereste (és bizonyos értelemben 
máig is keresi) a boldogulását. S mert ezeken a területe
ken nem a komolyabb tőkével rendelkező, s az első pilla
natban mozdulni tudó, a kockázatot is vállalni képes ré
teg él, haladása araszoló. 

Ez a réteg soha nem engedhette meg magának, hogy 
ne tartsa életben magát. Miután csak magára számítha
tott. (Hogy ezeken a területeken is megjelent az önfel
adás, s a vele járó alkoholizmus, még akkor is nagyon 

ARASZOLUNK? 

rossz jel, ha nem jellemző.) 
Számtalan példát sorolhatnánk ezeknek a falvaknak az 

életéből, s Pethő László könyvéből arra, hogy mi tette a 
lehetőségeket délibábossá. 

A falvak esetében a legkínzóbban az, hogy az önálló
sodás vállalása után a falut irányító és a faluért tenni is 
akaró vezetés nem rendelkezett azokkal eszközökkel és 
körülményekkel, amelyek akarását segíthették volna. 
(Elég itt utalni az önkormányzatok képtelen anyagi hely
zetére, s az öröklött infrastruktúrára. Ha egy falu meg 
akarta tartani, vagy vissza akarta szerezni az iskoláját, 
minden anyagi erejét erre kellett összpontosítani, s ez sem 
volt elég, s mellette a csatornázás, amire ma már területi 
egységenként fognak össze az önkormányzatok, szintén 
egy-egy falu teljes anyagi lehetőségeit meríti ki évekre.) 

S a falusi ember szempontjából, hogy azt az önkizsák
mányolást, ami rá mindig is jellemző volt, most egy még 
önkizsákmányolóbbá kellett változtatnia, s aki vállalta a 
vállalkozás kockázatát, soha nem léphetett a tettek me
zejére úgy és akkor, amikor még kicsit nagyobb anyagi 
értelmét láthatta volna. (Elég, ha csak arra utalok, hogy a 
téeszből kiválásoknál milyen jól érvényesíthető taktikát 
lehetett alkalmazni a vállalkozni kívánókkal szemben, 
vagy hogy a gazdálkodáshoz elengedhetetlenül szükséges 
gépek megszerzésének a feltételei milyen nehezen alakul
tak ki, végül is hitelek realizálódásával, annak a kisebb
ségnek valós lehetőségeként, aki erre vállalkozni tudott.) 

A jász falvak többsége, amelyek Pethő László könyvé
ben szerepelnek, a kertészetet tudhatták olyan ágazatnak, 
amely segíti fennmaradásukat. A kertészetnek a lehetősé
gei - melyek a könyvben jól nyomon követhetőek, ter
melőszövetkezeti és magánvállalkozói variációban is - jól 
mutatják az egész mezőgazdaság bizonytalanságait. (A 
termelésre való ráfordítás összege egyre nő, az értékesítés 
egyre bizonytalanabb.) A mezőgazdasági termelés bűv
körében csak az marad meg, akinek az tudott maradni, az 
tudott válni a legfontosabbá, hogy a maga ura legyen. S 
ez a - régen paraszti - sajátság képes volt mentalitásként 
fennmaradni bizonyos területeken, s így a Jászságban is. 
(Erre mutat rá a könyv második felének hat vállalkozója, 
akik között a fiatal öntudatos vállalkozó is ott van.) A 
könyv egyik erénye, hogy megszólaltatja azt a hangot, 
amely ma Magyarországon csak falvakban, csak az egymás 
szeme láttára boldogulni tudó emberek között szólal meg. 
Itt még - ha nagyon gyakran bérmunkával, második és 
harmadik gazdasággal is van bebiztosítva az élet és az ara
szolva gyarapodás - becsülete lehet az elért eredmény
nek, mert amögött munka áll. Egy faluközösség által szen
tesítettél!. S így itt lehet még az embernek - az a ki tudja, 
még ezen kívül hol kereshető - méltósága. 
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T U N G L I G Y U L A 

BAKONYKOPPÁNY KRÓNIKÁJA 

Egy 1947-ben - a kitelepítések során Pápára került 
család - (Strommer Hugó és felesége) - adta kezembe ol
vasásra a 300 oldalas fénymásolt kéziratot, Bakonykop-
pány krónikáját. A kézirat öt részből áll: I. A település ős
története (1-7. o.) II. Koppány a mohácsi vészig (8-74. 
o.) III. Az újratelepítés 1717 és 1948 között (75-105. o.) 
IV. A koppányi családok (106-198. o.) V . A koppányi 
plébánia és iskola története (199-300. o.). 

Kezdetben a kéziratnak nem tulajdonítottam különö
sebb jelentőséget, ugyanis egy kis bakonyaljai faluról van 
benne szó, ahol jelenleg 400, sőt lehet, hogy annál is ke
vesebb ember lakik. S különben is 1986-ban fennállásá
nak 900. éves évfordulóját méltóképpen megünnepelte a 
község. Erről annak idején a sajtó is beszámolt. 

Amint azonban elkezdtem olvasni a kéziratot, a vé
leményem megváltozott. Szövegírójának jó a stílusa, va
lamint a krónika gazdag információs anyaga egyre izgal
masabbá vált számomra. Kiderült ugyanis, hogy nem csak 
a kis falu plébániájának története, História Domusa, ha
nem annál jóval több. Ez egy településtörténet, melynek 
számos érintkezési pontja van a bakonybéli bencés apát
ság történetével, mint birtokoséval, a középkorban. 1717 
után új földesura a zirci cisztercita apátság. Mindkét szer
zetesrend otthagyta keze nyomát ezen a kis településen. 
Cisztercita papjai széleskörű kapcsolatokat létesítettek 
mind az egyházi, mind a világi hatalom képviselőivel. 
Legtöbbjük a teológiát Bécsben végezte, s tanított a rend 
számos gimnáziumában, majd néhány évet (évtizedet) 
mint lelkipásztor itt élt a hívei között. 

A krónika írója dr. Magyarász Ferenc, cisztercita szer
zetes, akit a zirci apátúr 1925-ben iktatott be a koppányi 
lelkészi állásába. Húsz éves koppányi plébánossága idején 
nagyon tevékeny életet élt, egyik nap Pápán tartott lelki
gyakorlatot a Ranolder Intézetben, másnap már Budapes
ten a Belvárosi templomban, majd Mohácson celebrált 
német nyelvű szentmisét. Nem csak a rend elöljárói, de a 
Veszprémi egyházmegye főpásztorai is megfordultak nála, 
így Czapik Gyula, Mindszenty József és Bánáss László 
püspökök. Egy búcsú alkalmával Mécs László költő is 
meglátogatta inkognitóban, de kapcsolata volt Sulyok 
Dezső kisgazdapárti politikussal is. Nyitott volt - miként 
elődjei is - a történelmi vallásfelekezetek is. 

A kis településen 1754-től volt plébánia. Kezdetben 
papjai nemzetiségüket illetően osztrákok, illetőleg cse
hek, majd magyarok voltak. Híveiket nem csak imádkoz
ni tanították, hanem más hasznos műveletekre is. Ez a 
krónika megjegyzi, hogy Magyarász Ferenc elődjei, Kolo-
nics Lipót és Kővári Alajos saját példájukkal hogyan ne
velték a falu lakosságát. Kővári Alajosról(1891-99) felje
gyezte a krónika, hogy nagyon értett a gazdasági ügyek
hez, és a házak építésénél a falu lakói mindig kikérték a 
véleményét. Később az apátság zirci gondnokaként dolgo

zott, s a kisemberek érdekében ő hozta létre a Zirci Gaz
dakört, s lelkes támogatója és igazgatója volt a Hangyá
nak. Kolonics Lipóttól (1899-1925) a falu megtanulhat
ta a pontosságot. Példaképe volt a rendes és takarékos 
gazdának. Kertjében elhelyezett gyümölcsfáiról színes ké
pet készített, megjelölve a fa fajtáját, földjeit a négyes ve
tésforgó szerint műveltette. 

Dr. Magyarász Ferenc 20 évi koppányi tartózkodása 
nagyon jelentős volt. Nem csak azért, mert 1925-től 
minden télen - három éven keresztül - ismeretterjesztő 
előadásokat tartott a falu történetéről, hanem azért is, 
mert leírta Bakony-koppány történetének X X . századi 
kálváriáját, amely 1944-ben kezdődött, és 1945-ben foly
tatódott. S ez a leírás tárgyilagos. Elmondja, hogy mind a 
német, mind az átvonuló orosz csapatok sok szenvedést 
zúdítottak az itteni lakosságra. Ráadásul 1945 március 26-
án leégett a templom tetőszerkezete, a torony kupolája, 
lángokban állt a falu jelentős része. 26 helybeli és 6 me
nekült család vált hajléktalanná. Az orosz csapatok meg
érkezésekor elég sok kellemetlenség érte, mégis objektív 
tudott maradni, és ezt írta: „Általában azt tapasztaltam, 
embere válogatta, köztük voltak tisztességtudók, voltak 
erőszakosak." 

Dr. Magyarász Ferenc 1945. augusztus 4-én meghalt. 
Szeretett papjuknak nemsokára sírkövet állítottak hívei a 
koppányi temetőben. 

1945-tel azonban a falu szenvedése még nem ért vé
get. 1947. december 7-én megkezdődött a faluból a lakos
ság egy részének (a volt volksbundisták és családtagjaik) 
kitelepítése Németország szovjet zónájába, az idős szülők
nek pedig - akik képtelenek voltak elhagyni Magyaror
szágot - rokonaikhoz kellett költözniük, Szűcsre, Huszá-
rok-előpusztára vagy Pápára. Alaposan megváltozott a ki
telepített 57 személy révén a lakosság összetétele. A 15 
felvidékről érkezett család (60 fő) egy kivételével mind 
református volt. így a 450 fős falu egynemű homogén val
lási arculata is megváltozott. A krónikának ezeket az ada
tait már dr. Horváth Szaléz plébános írta le 1948-ban, ek
kor azonban félbemaradt a krónika írása. 

Magyarász Ferenc krónikája figyelemre méltó. Sok 
értékes anyagot jegyzett fel 72 becsületes, szorgalmas, né
met nemzetiségű családról. Bemutatta az 50 esztendővel 
ezelőtti nehéz napokat, éveket. Emléket állított benne a 
múltnak. A krónika folytatása mindenképpen kívánatos 
lenne. 
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B Ó K A M Á R I A V Á L O G A T Á S A A 2001. JANUÁR-MÁRCIUS 
K Ö Z Ö T T M E G J E L E N T K Ö N Y V E K B Ő L 

E S S Z É , P U B L I C I S Z T I K A 

A N C S E L Éva: Összes bekezdé
se. Bp., Kossuth K , 
A kötet 571 „bekezdése" a szerző 
eddig megjelent műveinek aforizma' 
it, gondolatait tartalmazza. 

CSÍKI Lászlói Visszaút. Csík
szereda, Pallas-Akad. K , 199 o., 
1650 Ft 
írások az erdélyi magyarság sorsa' 
ról, az elmük másfél évtized társa-
dalmi változásairól, politikai alaua-
Utasáról. 
K O P P Á N Y Zsolti E-mailen szól 
a Znrathustra? Bp., Uránusz K., 
186 o., 1333 Ft 
Esszék a hazai irodalmi, kulturális 
és közéleti jelenségekről. 

F I L O Z Ó F I A 

K É K E S , John: A konzervativiz
mus ésszerűsége. Bp., Európa K , 
378 o., 2500 Ft 
A konzervativizmus eszmerendsze' 
rének, értékeinek, értelmezésének 
bemutatása. 
M A G Y A R Péter: A másik út. 
Gondolatok a közjóról és egy új 
típusú demokráciáról. Bp., M M 
Stúdió, 157 o., 1680 Ft 

M E S T E R H Á Z I Miklós: A Te-
letranszporterról, a Kékszakállú 
herceg váráról, valamint arról, 
milyen érzés lehet emlékmásnak 
lenni. Bp., Kávé K , 139 o., 1110 
Ft (Kávéház) 

Bölcselkedés filozófiai kérdésekről. 
P E R E C Z László: Szép rendbe 
foglalva. Bp., Ister K., 309 o., 
1700 Ft 
Válogatás a magyar filozófiatörténet 
legnagyobb gondolkodóiról. 

V A S S Csaba: Míg élők közt le
szel élő. Hármaskönyv a globa-
lizáciőről. Bp., Okotáj K , 226 o., 
950 Ft 
Tanulmány a globatizááó „zsákut
cájáról". 
G A Z D A S Á G , J O G 

Emberi jogi mi micsoda. Bp., 
Indok K , 94 o„ 980 Ft 
A kötet abban segít eligazodni, hogy 
mely magyar ilí. nemzetközi szerve-
zetekhez érdemes fordulni különbö
ző emberi jogi problémákkal. 

K A R Á C S O N Y Szilárd: M u n 
kaügy. Bp., K K D S Z K , 113 o., 
699 Ft 
Kötet a szakszervezet érdekképviselő 
szerepéről, a munkavállaló jogairól. 

K U R T Á N Lajos: Piacgazdaság
tan. Bp., E L T E Eötvös K , 282 o., 
3728 Ft 
A piacgazdaság elméleti és gyakor
lati alapjainak leírása, előnyeinek, 
hátrányainak bemutatása. 

L Ő R I N C Z I Gyula: Vállalkozás, 
gazdaságtan. Bp., Számaik K., 
332 o., 1790 Ft 
„Tankönyv" a váüallcozásba kez-
dőknek és gyaktrrk) vállalkozóknak. 

S T I G L I T Z , Joseph E . : A kor
mányzati szektor gazdaságtana. 
Bp., KJK-KERSZÖV, 748 o., 
5376 Ft 

S U R Á N Y I Sándor: Források, 
népesedés és fenntartható fejlő
dés a globális gazdaságban. Bp., 
Au laK. , 291 o., 4700 Ft 

Területi statisztikai évkönyv. 
1999. (Szerk. Kovács Tibor) Bp., 
K S H , 502 o., 4000 Ft 

I R O D A L O M , 
U l O P A I , O k í T U P O M . \ i - ! Y 

A minőség forradalma. In me
móriám Németh László. (Vál. 
Monostori Imre) Bp., Nap K., 
380 o., 2200 Ft 

B A L A S S A Péter: Törésfolya-
mátok. Debrecen, Csokonai K , 
131 o., 980 Ft (Alföld könyvek) 
Mú'elemző, kritikai írások magyar 
irodalmi művekről. 

B Í R Ó Zoltán: Két nemzedék. A 
magyar irodalom két nagy nem
zedéke a 20. században. Bp., 
Nemzeti Tankvk., 228 o., 1800 Ft 
39 íróportré Ady Endre és Illyés 
Gyula nemzedéliéről és a lásebbségi 
magyar irodahm alkotóiról. 

B O D O R Béla: Régi magyar re
génytükör. Pécs, Halász és Társa, 
342 o., 1650 Ft (Seneca könyv
t á r ) 
A magyar regényirodalom nagy al-
lanásainak bemutatása az 1750-cs 
évektől a 19. századig. 
D Á V I D Gyula: Erdélyi iroda
lom - világirodalom. Csíkszere
da, Pallas-Akad. K., 409 o., 2500 
Ft (Bibliotheca Transsylvanica) 
Az erdélyi magyar irodalom intéz
ményhálózata, viszonyrendszerei, 
hazai és nemzetközi icontextusban. 

D U K A János: Mikor hagyja el 
az ész az embert? Csíkszereda, 
Pallas-Akad. K , 293 o., 2500 Ft 
Székelyekről szóló ajwkdotagyűjte-
mény. 

„Este nyolckor születtem..." 
(Szerk. Lőrinczy Huba, Czetter 
Ibolya) Szombathely, Bár K , 342 
o., 980 Ft (Bár könyvek) 
Tanulmánykötet Márai Sándorról, 
az életmű egyes részleteiről. 

G E R O L D László: Jugoszláviai 
magyar irodalmi lexikon, 1918-
2000. Újvidék, Forum K., 303 o., 
3640 Ft 

H E G E D Ű S Sándor: Cigány 
irodalmi kislexikon. Piliscsaba, 
Konsept-H. K , 99 o., 590 Ft 

Magyar líra az ezredfordulón. 
(Szerk. Elek Tibor) Békéscsaba-
Gyula, 179 o... 1200 Ft 
Vers- és tanulmányantológia a Bé
késcsabán megrendezett tudomá
nyos famferencia előadásaiból 

Nagy mesélünk ébresztése. 
(Szerk. Bosnyák István) Bp., 
J M M T , 180 o., 1200 Ft 
Tanulmányok Majtényi Mihályról, 
a délvidéki magyar irodalom jeles 
képviselőjéről. 

Nézőpontok, motívumok. Iro
dalmi témakörök. (Szerk. Fenyő 
D. György) Bp., Krónika Nova 
K , 445 c , 1350 Ft 
Műelemzések, „munkatételek"az 
emeltszintű érettségi vizsgához. 

Párbeszélgetés. (Szerk. Havas 
Judit) Bp., Petőfi Irodalmi Múze
um-Kortárs Irodalmi Közp.-Di-
nasztia K , 358 o., 2490 Ft 
A Petójfi Irodalmi Múzeum írókkal, 
költőkkel készült beszélgetéseinek 
kötetbe szerkesztése. 

S C H E I N Gábor: Weöres Sán
dor. Érd, Elektra Kiadóház, 114 
o., 1380 Ft (Élet-kép sorozat) 

S Z A B Ó Szilárd: A z Egyetlen 
töredékei. Tandori Dezső mun
kássága. Tatabánya, Alfadat-
Press Kft. Kernstock Károly Mű
vészeti Alapítvány, 105 o., 780 Ft 
(Fiatal kritikusok) 

T Ü S K É S Tibor: A z édenalapí-
tó. Pécs, Pro Pannónia Kiadói 
Alapítvány, 249 o., 1590 Ft 
Némedi László életművéről készült 
írások, visszaemlékezések. 

V A R G A Domokos: íróiskola. 
Bp„ Magyar írók Egyesülete-
Hétk ia jcárK, 207 o., 1180 Ft 
A magyar' és világirodalomból vett 
példák gyűjteménye, „mintatára" 
kezdő tollforgatóknak. 

K O M M U N I K Á C I Ó , 
M É D I A 

B O B O K N É B E L Á N Y I Beáta: 
Kultúrmenedzsment könyvtári 
és információs szervezetek 
vezetőinek. Bp., Typotex K., 128 
o., 1750 Ft 

D A V E N P O R T , Thomas H . -
P R U S A K , Laurence: Tudás
menedzsment. Bp., Kossuth K., 
195 o., 2980 Ft 
A „tudásról való tudás" szerepe a 
szervezeten, az üzleti életen belül. 

F A Z E K A S Ildikó - H A R S Á 
N Y I Dávid: Marketingkommu
nikáció. Bp., Szókratész Külgaz
dasági Akadémia, 344 o., 2800 Ft 
Elméleti, gyakorlati ismeretek a rek-
lámról, a PR munliáról, a szponzo-
ráiásrói. 

H O B B S , Péter: Projektme
nedzsment. Bp., Scolar K., 94 o., 
2240 Ft 
Módszerek és megoldások a projek
tek silieres megvalósításálioz. 

S Z A B Ó Karalin: Kommuniká
ció felsőfokon. 2. átd. bőv. kiad. 
Bp., Kossuth K , 404 o., 3800 Ft 
Tankönyv az általános retxrril<ai 
követelményekről, kommtmikűció-
eiiiie'leti kérdésekről. 

Turizmus és kommunikáció. 
(Szerk. Fejős Zoltán) Bp., Nép
rajzi Múzeum, 250 o., 1200 Ft 
(Tabula könyvek) 
TatiMÍmá7i.5i/«)tet a turizmus sokféle, 
megnyilvánulási formájáról, a kul-
tur-turizmusról, a falusi, városi tu
rizmus sajátosságairól. 

K U L T Ú R A , 
M Ű V E L Ő D É S T Ö R T É N E T 

B Á N Zsófia: Amerikáner. Bp., 
Magvető K , 195 o., 1990 Ft 
(Lassuló idő) 
Esszéié, tur1.uima71.70k a mai Ameri
káról, iiodaiomrói, divatról, femi
nistákról. 
C Z I R J Á K Árpád: Erdélyi ma-
gyar breviárium. Kolozsvár, 
Glória K., 1-2. köt. 502-512 o., 
3500 Ft 
Életrajzi gyűjtemény neves embe
rek, történelmi alalcok bemutatásá
val. 

D O M O K O S Géza: Igevár. 
Kriterion-történet tizenhat 
helyzetben elmondva. Csíkszere
da-Kolozsvár, Pallas-Akad.-Polis 
K , 223 o., 3200 Ft 
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A romániai nemzetiségi könyvláa-
dó, a Kriterion két évtizedének 
(1970-90) krónikája. 

DRUCKER Tibor: A Csepeli 
munkásotthon története + Ács 
Piroskas Maróti Géza művei 
Csepelen. Bp., A Csepeli Mun-
kásotthon Alap., 128+12 mell., 
1100 Ft 
A közművelődés, népművelés törté
nete a CsepeU Miml<ásotthonban. 

EPSTEJN, Mihail: A posztmo-
dcrn és Oroszország. Bp., Európa 
K.,338o., 1500 Ft (Mérleg) 
Esszék a mai Oroszország kulturá
lis, civilizációs korszalijellegéről. 

Magyarország múzeumai. (Szerk. 
Balassa M. Iván) 3. átd. kiad. Bp., 
Vince K., 292 o., 2495 Ft 
A hazai múzeumok adatai a megyék 
betűrendjében. 

PUCZKÓ László - RÁTZ Ta-
mára: Az attrakciótól az élmé
nyig. Bp., Geomédia Szakköny
vek, 399 o., 4000 Ft 
Tanulmányok a kulturális turiz
musról, a kulturális, természeti érté
kek vonzerővé válásának lehetősé
geiről. 

RESN1CK, Jane: Nemzetközi 
szivarkalauz. Bp., Vince K., 173 
o., 2495 Ft 
Kézikönyv a szivar gyártásáról, faj
táiról, használatának művelődés
történeti vonatozásairól. 

S A N T A Gábor: „Minden nem
zetnek van egy szent városa". 
Pécs, Pro Pannónia Kiadói Ala
pítvány, 233 o., 1690 Ft 
Budapest megjelenítése a 19. száza
di magyar prózában. 

TÓTHNÉ BORDÉ Katalin: 
Kner Imre és a közéleti nyilvá
nosság. Békéscsaba, Kner Ny., 
238 o., 1333 Ft 
Levelek, publikációk, kordokumen
tumok az 1920-30-as évek könyv
kiadásáról. 

MŰVÉSZET, 
MŰVÉSZETTÖRTÉNET 

B A L O G H Jolán: A régi magyar 
és európai művészet kincsei. 
Bp., Püski K., 227 o., 1400 Ft 

Bausck. (Vál. Lakos Anna, 
Nánay István) Bp., OSZMI, 151 
o., 850 Ft 
Tanulmányok a Bauscli-jelenségról, 
Pina Bausch táncművészetéróí. 

BODÓ Ibolya: Amerikai ma
gyar színjátszás. Adattár 1869-
1970. Bp., Argumentum K.-
OSZK, 365 o., 2800 Ft 

BROOK, Péter: Változó néző-
pontok. Bp., Orpheusz K.-Zug-

színház, 280 o., 2000 Ft 
Szm/iázról, színészetről, retidezésről 
szók) írások, tanulmányok. 

COOPER, Simon - MACKEY, 
Sally: Színháztudomány felsőfo
kon. Bp., Orpheusz K., 325 o., 
3200 Ft 
„Tankönyv" színházi rendezők, 
szmmúveszjeföltek számára. 

CSABA Károly - FAZEKAS 
Eszter: A fény festője. Koltai 
Lajos operatőr. Bp., Osiris K., 
222 o., 1480 Ft 

CSIGÓ László: Magyar katoli
kus templomok. Bp., Anno K., 
48 o., 1650 Ft 
Fotók, történeti leírások a hazai 
templomépítészet legjellemzőbb épü
leteiről. 

D A R V A Y N A G Y Adrienne. 
Megkönnyezett szabadság. Bp., 
Argumentum K., 273 o., 1500 Ft 
Színházi kritikák, feljegyzések a ro
mán és a magyar színíiázi kultúrára! 
a '90-es évekből. 

EGYED Emese. Kacor és más 
bábjátékok. Marosvásárhely, 
Mentor K., 103 o., 1120 Ft 

Fülep Lajos. (Vál. Vajda Kornél) 
Bp., OPKM, 81 'a, 500 Ft (Tudós 
tanárok - tanár tudósok) 
Tanulmányok, szemelvények Fülep 
Lajos művészetpedagógiai munkás
ságáról. 

GYŐRI Lajos: Fényképészeti, 
fotótechnikai, fotóművészeti 
szakirodalom. Bp., Fotóügynök
ség Kft., 194 o., 1000 Ft 
Fény liépészeti szalárodalom-jegyzék 
közel 1200 tételben. 

HUSZ Mária: A magyar neo-
avantgárd textilművészet. Bp.-
Pécs, Dialóg Campus K., 149 o., 
1680 Ft 

LEBRECHT, Norman: Maest-
ro! Bp., Európa K., 576 o., 2800 
Ft 
A karmestermít»sz láalakulásának, 
történetének leírása után a szerző e 
mítosz végéróí számol be. 

MÁRTFAI MOLNÁR László: 
Jelentés a dialógus nyomán. 
Tanulmányok a fiatal Fülep 
Lajos művészeti írásairól. Bp., 
Argumentum K., 149 o., 1600 Ft 

MÓSER Zoltán: Ezt az utat 
bejártam. A népdalgyűjtő Bar
tók Béla nyomában. Szentendte-
Bp., Kairosz K.-Párizsi Magyar 
Intézet, 72 o., 3500 Ft 
Fotóalbum Bartók Béla népdal
gyűjtőútjairól. 

Rendezte: Harag György. 
(Szerk. Nánay István) Bp., 

OSZMI, 317 o., 1750 Ft 
A kötet válogatást ad a rendezőről 
megjelent korabeli kritiJ<ál<ból, kor
társak visszaemlékezéseiből. 

Születtem...Magyar színészek 
önéletrajzai. (Összeáll. Csiffáry 
Gabriella) Bp., Palatínus K., 516 
o., 3600 Ft (Curriculum vitae) 

Történeti kertek. (Szerk. Gala-
vics Géza) Bp., Művészettört. 
Kut. Int.-Mágus K., 276 o., 2350 
Ft 
Források és tanulmányok a ma
gyarországi kertművészet történeté
hez-

NÉPRAJZ 

A megfoghatatlan idő. (Szerk. 
Fejős Zoltán) Bp., Néprajzi Mú
zeum, 459 o., 1920 Ft (Tabula 
könyvek) 
Az idő vizsgálata különböző kultú
rákban, az idő kezelése szokások
ban, hagyományaidban. 

CSORBA János: Bár emlékeze
te maradjon meg.... Bp., Magyar 
Könyvklub, 274 o., 3200 Ft 
Visszaemlékezés, leírás az erdélyi 
Szék település néprajzi hagyomá
nyairól. 

Folklorisztika és etnológia Ma
gyarországon a XX. század első 
felében. Néprajzi szöveggyűjte
mény. (Szerk. Voight Vilmos) 
Bp., Universitas K., 1986, 3. köt. 
298 o., 1600 Ft 

Lélek, halál, túlvilág. (Szerk. 
Pócs Eva) Bp., Balassi K., 537 o., 
3200 Ft 
Tanulmányok a tra?iszcenáens 
jelenségekről. 

N A G Y Hona: Apokrif evangé
liumok, népkönyvek, folklór. 
Bp., L'Harmattan K., 160 o., 
1650 Ft (Szóhagyomány) 
A bibliai események a népi emléke
zetben. 

Reguly Antal „nangjegyre sze
dett" finnugor dallamai. (Szerk. 
Szíj Enikő) Bp., Tinta K. 102 o., 
840 Ft (Bibliotheca Regulyana) 

ROSTÁS-FARKAS György: A 
cigányság hagyomány- és hiede
lemvilága. Bp., Szerzői kiad,, 125 
o., 860 Ft 
A cigátvyság vándorlásai, letelepülé
se, a nmgyarországi cigányság kid-
túrája, foHdórja. 

Válogatás a magyarországi nem
zetiségek néprajzi köteteiből. 
(Szerk. Jung Horti Judit) 3. Hor
pács, Mikszáth K„ 227 o., 980 Ft 

ZAKARIÁS Erzsébet: Asz-
szonyélet Erdővidéken. Maros

vásárhely, Mentor K., 321+42 o., 
1750 Ft 

NYELVÉSZET 

BÁRCZ1 Géza: A magyar szó
kincs eredete. Bp., Tinta K., 187 
o., 1680 Ft 

Magyar leíró nyelvtan, mondat
tan. (Szerk. Kálmán László) Bp., 
Tinta K., l.köt. 193 o., 1680 Ft 

A magyar nyelv könyve. (Szerk. 
A. Jászó Anna) Bp., Trezor K., 
623o., 2620 Ft 
Kézikönyv a nyelv kialakulásáról, a 
magyar nyelv hangtani szabályairól, 
nyelvészeti problémáiról. 

PEDAGÓGIA 

CSOMA Gyula: Közoktatás és 
nemzet. Bp., Új Mandátum K., 
257 o., 1800 Ft 
Esszék, tanulmányok a pedagógiá
ról, a közoktatási rendszer alakulá
sáról. 

Iskolai ünnepségek forgató
könyvei. (Szerk. Maczák Edit) 
Békéscsaba, Item K., 59 o., 917 
Ft (Emlékezzünk...) 
Segítségnyújtás az islwlai ünncj;t 
műsorok megrendezéséhez. 

JELENÍTS István: Küldetés
ben. Bp., Új Ember, 321 o., 1400 
Ft 
Katolikus is\<olákkal, pedagógiával 
foglalkozó ákkek, tanulmányok 
gyűjteménye. 

LADÁNYI András: Klebelsberg 
felsőoktatási politikája. Bp., 
Argumentum K., 187 o„ 1800 Ft 

VEKERDI Tamás: Honnan? 
Hová? Bp., Holnap K., 191 o., 
1200 Ft 
Fiataloknak szóló tanácsok az 
élethelyzetekben való eligazodásban. 

Világnapok, ünnepnapok a 
tanévben. (Szerk. Maczák Edit) 
Békéscsaba, Item K., 172 o., 2333 
Ft 
Világ- és ünnepnapokhoz kapcsoló
dó irodalmi művek ajánlása. 

POLITIKA, POLITOLÓGIA 

B A L O G H István: Határharcok. 
A politika és a tudományos 
értelmiség kapcsolatai a rend
szerváltás előtti években. Bp., 
M T A Politikai Tudományok 
Intézete. 26 o., 1890 Ft 

Deák Ferenc: Válogatott politi
kai írások és beszédek Bp., 
Osiris K., 1-2. köt. 586-714 o., 
5500 Ft (Millenniumi magyar 
történelem. Politikai gondolkodók) 

Esterházy János emlékkönyv. 
(Szerk. Esterházy-Malfatti Alice, 
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Török Bálint) Bp., Századvég K., 
136 o., 1680 Ft 
Visszaemlékezések, dokumentumok 
a jelvidéki magyarság sorsáért küzdő 
politikus áldozatos életéről. 

F Ö L D E S I Tamás: A politikai 
felelősség dilemmái. Bp., Rejtjel 
K., 144 o., 2200 Ft 

M A L L E R Sándor: Az európa
eszme a kezdetektől a megvaló
sulásig. Bp., Mundus Magyar 
Egyetemi K„ 289 o., 1456 Ft (Az 
Antall József Ertiékbizottság és 
Baráti Társaság évkönyvei) 

S Z A B Ó Máté: Társadalmi 
mozgalmak és politikai tiltako
zás - történeti és összehasonlító 
perspektívában, Bp., Rejtjel K., 
298 o., 3200 Ft 
A 90-es évek társadalmi és politikai 
mozgalmainak hatása. 

P S Z I C H O L Ó G I A , 
S Z O C I Á L P S Z I C H O L Ó G I A 

Közösségi mentálhigiéné. (Szerk. 
Gerevich József) 2. kiad. Bp., 
Animula K , 133 o„ 1800 Ft 
Tanulmányok a szociális és közös
ségi mentállúgiénés kérdésekről. 

L Á N Y I Gusztáv: Lélek(tan) és 
politika. Bevezetés a politikai 
pszichológiába. Bp., Jószöveg 
Műhely K , 160 o., 1250 Ft 

L Á N Y I Gusztáv: Magyarság, 
protestantizmus, társaslélektan. 
Bp., Osiris K , 364 o., 1580 Ft 
Tanulmány Karácsony Sándor pe
dagógiai, szociálpszichológiai mun-
Icásságáról. 

M O I R , Anne - JESSEL, Dávid: 
N ő i agy - férfiész. Bp., Magyar 
Könyvklub, 245 o., 1550 Ft 
A ?iői és férfi viselkedés különbsége
inek okaira leeresik a szerzők a vá
laszt. 

P O P P E R Péter: Hazugság 
nélkül. Bp., Saxum Kft., 160 o., 
880 Ft (Az élet dolgai) 
Kultúrtörténeti áttekintés után hét
köznapok kegyes hazugságait mu
tatja be a sorsat legújabb könyve. 

R I E M A N N , Fritz: A z öregedés 
művészete. Bp., Háttér K., 115 
o., 698 Ft 
Az öregségre, az egyedüllétre vak) 
felkészülésben, az öregedés elfoga
dásában próbál segíteni a német 
pszichológus. 
S Ü L E Ferenc: A jungi mélylé
lektan napjainkban. Szokolya, 
GyuRó Technik K , 340 o., 2500 
Ft 

S Ü L E Ferenc: Valláspatológia. 
Bp., GyuRó Art-Press, 397 o., 
2500 Ft 

Tanulmány a vallás lélekgyógyá
szaiban játszott szerepéről, a konk
rét vallások lélektani elemzéséről. 

S Z O C I O L Ó G I A , 
S Z O C I O G R Á F I A 

A magyarság lehetőségei a világ
ban az ezredfordulón. (Szerk. 
Keszthelyi Gyula) Bp., Custos K., 
422 o., 2400 Ft 
Egy tanácsla>zás előadásait közrea
dó kötet, melynek témája a magyar
ságszerepe, jelenlegi helyzete, lálá-
tásai. 

Devianciák. Bevezetés a devian
ciák szociológiájába. (Szerk. Rácz 
József) Bp., Ú j Mandátum K., 
263 o., 2680 Ft (Nagyítás) 

F É R G E Zsuzsa: Elszabaduló 
egyenlőtlenségek. Bp., Hilscher 
Rezső Szocpol. Egy., 487 o., 1800 
Ft (Társadalompolitikai olvasó
könyvek) 
Tanulmányok a hazai szociálpoliti
ka helyzetéről. 

F R I D E R I K U S Z Sándor: A z én 
mozim. Bp., Park K , 335 o., 1950 
Ft 
Történetek, riportok emberi sorsok
ról. 

Ifjúság, köz-érzet. (Szerk. Tóth 
Lívia) Bp., J M M T , 101 o., 950 Ft 
(A Jugoszláviai Magyar Művelő
dési Társaság kiskönyvtára) 
i 999-ben a Vajdaság három váro
sában tartott vitaesten elluingzott 
vélemények kötetbe szerkesztett vál
tozata. 

M Ü N C H , Richárd: A z Európa
projekt. Bp., Jószöveg Műhely K , 
199 o., 1398 Ft 
A modernség és a nemzetállami 
elkülönültség liérdése Európában. 

SEPSISZÉKI N A G Y Balázs: 
Székelyföld falvai a X X . század 
végén. Bp., Nap K , 1. köt.'Há
romszék, Kovászna megye. 353 o., 
4500 Ft 
A négykötetesre tervezett munka a 
székely falvak leíró jellegű, ténysze-
'rű ismertetését vállalja. 

T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y 

C Z E I Z E L Endre: Költők. Gé
nek. Titkok. A magyar költő 
géniuszok családfa-elemzése. 
Bp., Galenusz K , 273 o., 3900 Ft 

L O R E N Z , Konrád: Az állati és 
emberi viselkedésről. Bp., Totem 
K , 1-2. köt., 332-347 o., 4980 Ft • 

M A R X György: A marslakók 
érkezése. Bp., Akad. K , 427 o., 
2500 Ft 
Húsz magyar világhírű természettu
dós életének és pályájánali bemuta

tása, akik sikereiket, eredményeiket 
az emigrációban érték el. 

T Ö R T É N E L E M 

F E J T Ő Ferenc: Magyarság, zsi
dóság. Bp., História-MTA 
Történettud. Int., 548 o., 2480 Ft 
(História könyvtár. Monográfiák) 
A kötet a magyarok és zsidók 
együttélésének sajátosságát, törté
netét mutatja be. 

G R A T Z Gusztáv: Magyarország 
a két világháború között. Bp., 
Osiris K , 431 o., 2 7 8 0 F t ( M i í -
Icnniumi magyar történelem. Histo
rikusok) 

G R Ü N W A L D Béla: A régi 
Magyarország. 1711-1825. Bp., 
Osiris K , 449 o., 2780 Ft (Mil-
lenniumi magyar történelem. Histo
rikusok) 

H U S Z Á R Tibor: Kádár János. 
Bp., Szabad Tér K.-KossuthK, 1. 
köt. 405 o., 2400 Ft 
Tanulmány Kádár János életútjá
ról, politiliai szerepvállalásairól 
1956-ig. 

K A P R O N C Z A Y Károly: A 
magyar-lengyel történelmi kap
csolatok évszázadai. Bp., Mundus 
Magyar Egyetemi. K , 210 <>., 
1344 Ft (A magyar műveltség 
1100 éve) 

Kádár János bírái előtt, (Szerk. 
Vatga László) Bp., Osiris K.-Bp. 
Fővárosi Levéltára, 727 o., 3480 
Ft (Párhuzamos archívum) 
Kortörtéieti dokumentumok a kon
cepciós perek időszakából. 

K O V Á C , Dusán: Szlovákia 
története. Pozsony, Kalligram K , 
382 o., 2800 Ft 

N 1 E D E R H A U S E R Emil: Ke
let-Európa története. Bp., Histó
r ia-MTA Történettud. Int., 360 
o., 2480 Ft (História könyvtár. 
Monográfiák) 

O R M O S Mária: Hitler + 
K R A U S Z Tamás: Sztálin. Bp., 
Pannonica K., 324 o., 1990 Ft 
(Fekete fehér) 
Tanulnuínykötet a Hitler jelenség és 
a Sztálin-portré alaposabb megérté
séhez-

R E N F R E W , Colin: A civilizá
ció előtt. Bp., Osiris K., 321 o., 
1580 Ft (Osiris könyvtár. Törté
nelem) 
Az európai őstörténeti kutatás újabb 
eredményeinek összegzése. 

Szekhl Gyula. (Vál. Dénes Iván 
Zoltán) Bp., Új Mandátum K , 
292 o., 2500 Ft (Magyar pante
on) 

Tanulmányok a történetíró életmű
veinek értékeléséről, elemzéseiről, a 
liortársak és az utólarr megítéléséről. 

Szöveggyűjtemény az Amerikai 
Egyesült Államok történetéhez, 
1620-1980. Bp.-Pécs, Dialóg 
Campus K , 501 o., 3980 Ft 

Táj és történelem. Tanulmá
nyok a történeti ökológia vilá
gából. (Szerk R. Várkonyi Ág
nes) Bp., Osiris K , 371 o., 1160 
Ft 
Tűnuimá?ryok arról, hogy hogyan 
Itatott a természet a tönénelmi lehe
tőségekre. 

V A L L Á S 

Bözödújfalvi szombatosok szer
tartási és imádságos könyve. 
Csíkszereda, Pallas-Akad. K., 248 
c , 1440 Ft 

H A R N A C K , Adolf von: A 
kereszténység lényege. Bp., 
Osiris K , 169 o., 2480 Ft 

H E L L E R Ágnes: A zsidó Jézus 
feltámadása. Bp., Múlt és Jövő 
K. , 115 o., 1200 Ft 
Esszék, tanuímáivyok a Jézus alak
jával összefüggő kulturális emlékezet 
alakulásáról. 

Szentek a magyar középkorból. 
(Összeáll. Elszegi Géza) Bp., 
Osiris K., 1. Árpád-kori legen
dák és intelmek. 232 o., 1980 Ft 
(Millenniumi magyar történelem. 
Források) 
Árpád-kori legendák nyolc szent 
életéből. 

A válogatás a KMK Könyvtárellátó 
íarnyvjegyzélie, a székesfelxérvári 
Üde. Színfolt és a Hermész-dfjjal 
kitüntetett Bibliofil Kft. Vajda János 
könyvesbolt kínálata alapján ké
szült. 
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HIBAIGAZÍTÁS, HÍRKÖZLÉS 

Sajnálatos mulasztást követett el lapunk, amikor Joachim H . Knoll a „Formális és nem-formális felnőttoktatás -
avagy a szakképzés és az általános képzés közötti ellentmondás félreértése. „Rövid eszmefuttatás" címmel publikált írása
kor nem közölte hírként, hogy Knoll professzor Úr a Német Népfőiskolai Szövetség Nemzetközi Együttműködési Inté
zete (I1Z/DW) Budapesti Projektiroda meghívására jött előadókörútra országunkba, aminek köszönhetően a fent em
lített tanulmány a Szín 6/2-es számába Pordány Sarolta megformálásában elkészülhetett. 

A hír elmulasztását annál is jobban fájlaljuk, mert a Projektiroda szerepe nem elhanyagolható a magyar közműve
lődés életében. Rendezvényeik, kiadványaik, könyveik egyfajta szellem jelenlétéről tanúskodnak, amelyet a Projekt
iroda képvisel, s amelynek - legkevesebb, hogy - meg kell említenem jótékony hatását alakuló társadalmunk életében. 
Példamutató számunkra, ahogy az elvégzett tetemes munka ellenére a projektiroda állandóan háttérben marad. Bizo
nyára ennek köszönhető, hogy a fent említett cikkhez a projektirodától kapott háttéranyag (amellyel az írást bevezet
tük), amely közölte a megtartott előadások címét és helyszíneit, nem közölte - bizonyára evidanciaként - , hogy: és 
Knoll Professzor Úr meghívója az IIZ/DVV. Köszönjük a meghívást és Projektiroda munkáját, kívánunk további jó 
munkát - a magunk érdekében is. 

Mátyus Al iz a Szín főszerkesztője 

Több civil szervezet kezdeményezésére, európai minták nyomán 2001. május 14. és 18. között TANULÁSI FESZ
TIVÁL rendezvényeire került sor az országban. A kezdeményezők, így a TIT, a Magyar Népfőiskolai Szövetség, a Ma
gyar Pedagógiai Társaság, nemkülönben a Német Népfőiskolai Szövetség budapesti projektirodája a helyi kezdménye-
zésekből szervesen egybeszerveződő programsorozattól az értelmiség kultúraközvetítő, a tanulási esélyegyenlőségeket 
növelő aktivitását, az értelmiségi és a helyi közösségek dialógusainak élénkülését, a felnőttképzési műhelyek, szerveze
tek bemutatkozását, az élethosszig tartó tanuláshoz való hozzájutásról szóló tájékoztatást várták. A N é m e t Népfőisko
lai Szövetség Budapesti Projekt irodája (1088 Budapest Bródy Sándor utca 16.) a fesztivál operatív központjaként 
működött, illetve működik. A fesztiválról kiadvány készül. Az értékeléseket legkésőbb 2001. június 30-ig kell megkül
deni a Projektiroda címére. 

Állam - önkormányzat - közművelődés címmel Kistelepülések közművelődési szakembereinek III. országos 
tanácskozásására kerül sör Encsen 2001. június 27-28-29-én. Helye: Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Művészeti 
Alapiskola Encs, Táncsics út 4. A program: június 27.: Dr. Menyhért Béla Encs város polgármestere köszöntője. Dr. 
Odor Ferenc országgyűlési képviselő megnyitója. Ecsedy István, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának Köz
gyűjteményi és Közművelődési helyettes államtitkára: Állami szerepvállalás a lástelepülések kötelező liözművelődési feladat' 
ellátásának biztosításában, a nemzeti kulturális örökség megóvásában. Dr. Németi Lajos, a B-A-Z Megyei Területfejlesztési 
Ügynökség ügyvezető igazgatója: Területfejlesztés - Közművelődés. Kuna Tibor, az Ifjúsági és Sportminisztérium minisz
teri tanácsosa: Az ifjúságpolitika szerepe a települések népességmegtartó erejének növelésében. Délután: kirándulás Kassára. 
Találkozás a kulturális élet helyi képviselőivel. Június 28.: Vadász János, a KKDSZ elnöke: A Iwzművelődés és a közmű
velődésben dolgozók érdekképviseletének aktuális kérdései. Szekcióülések: 1. Településfejlesztés - közművelődés. Pordány 
Sarolta, NKÖM Közművelődési Főosztály főtanácsosa 2. Térségi összefogás, társulás a közművelődésben. Csáki Imre, a 
B-A-Z Megyei Önkormányzat Oktatási és Művelődési Főosztályának osztályvezetője és Sajó Attila, a kazincbarcikai 
Egressy Béni Művelődési Központ igazgatója 3. Partnerség az ifjúsági közéletben. A közoktatás, az ifjúságpolitika és a 
közművelődés együttműködésének lehetőségei. Kovács Zsolt, az Észak-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató 
Iroda vezetője, Szeles András, az Encsi Diákotthon igazgatója 4> A települési önkormányzatok kötelező közművelődési 
feladatellátásának tapasztalatai. Kerekes László, a NKÖM Közművelődési Főosztályának vezető szakfelügyelője, Hazag 
Mihály, a B-A-Z megyei Önkormányzat Hivatalának főtanácsosa 5. Informatika - közművelődés. Kiss László, a 
NKÖM Közművelődési Főosztály főtanácsosa. Délután tapasztalatcsere Abaúj kistelepülésein. Június 29.: Óváry Ist
ván, a NKÖM Közművelődési Főosztály vezetője: A közművelődés fejlesztésének stratégiája. Borbáth Erika, a Magyar 
Művelődési Intézet igazgatóhelyettese és Riz Gábor j a B-A-Z Megyei Közművelődési Intézet igazgatója: A Magyar 
Művelődési Intézet és a B-A-Z Megyei Közművelődési Intézet szakmai szolgáltatási rendszere a kistelepülések közművelődési 
feladatellátásának segítésére. Hideg Imre, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Oktatási és Művelődési Fő
osztály vezetőjének zárszava. 

ÁMK-k országos vándorgyűlése lesz 2001. november 8-10-ig a Ménfőcsánaki Petőfi Sándor Általános Művelődé
si Központ (9012 Győr, Kisdobos u. 1-5. Tel./fax: 96/449-068 E-mail: petofi@externet.hu) rendezésében. 
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