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A Civil Rádió felvétele 

- Te, alá pillanatnyilag filmforgatókönyveket írsz, pályád 
indulásakor népművelési szaliember voltál, a te életedben ját-
szott-e valamilyen szerepet a felnőttl<xyri tanulás, az isliolán 
kívüli tanulás? 

- Nagyon-nagyon jól elszóltad magad a pillanatnyilag 
szóval, amiből jól látszik, hogy a művelődésnek milyen 
szerepe is van. Pillanatnyilag író vagyok, de elképzelhető, 
hogy holnap megint népművelő leszek, vagy újságíró, vagy 
éppen a Civi l Rádiónál leszek egy munkatárs, mert hogy 
az életünk most már erről szól. Közhely ma már, hogy volt 
időszak, amikor egy életen át ugyanazt a munkát csinál
hatta az ember. Ez most már egyre kevésbé lehetséges. 
Valami hihetetlen módon kell alkalmazkodnunk a válto
zó körülményekhez. Az embernek valamilyen módon fo
lyamatosan képeznie kell magát, részben a saját szakmá
jában, részben a saját szakmájától egészen távol, olyan 
szakmában, amire szükség van, amiből meg tud élni. 

- A te életedben volt-e a felnőtt korú, az iskolán kívüli 
tanulásnak a gyakorlatban is jelentősége? 

- Elég nagy jelentősége volt. Én még úgy tanultam, 
hogy a felnőttek sokkal nehezebben tanulnak, mint a 
gyerekek. Ezt én akkor is sejtettem, ma pedig 55 évesen 
el kell mondanom, hogy ez a realitás. Sokkal nehezebben 
tanulok. Egy előnyöm van, hogy tapasztalataim vannak, 
és a többi felnőttnek is ez az előnye, de elvesztettük az 
agy rugalmasságát. Ezért nagyon nehéz egy-egy újabb is
meretet megszerezni, pláne ha az nem kapcsolódik valami 
előző ismerethez. Vizy E. Szilveszter, az Akadémia elnö
ke, aki a Minden tudás egyeteme sorozatnak az első elő
adását tartotta, ő mondja szinte mindig, minden interjú
ban, hogy a tudásalapú társadalmat kell elképzelnünk a 
jövő társadalmának. 

A felnőtt mindig azt mondja, hogy mennyire szereti a 
gyerekeit, mennyire imádja a drága kis unokáit. És amikor 
szereti a gyerekeit, meg imádja az unokáit, arra nem gon
dol, hogy amennyiben ő nem tanul folyamatosan, ameny-
nyiben ő nem képzi magát, hogy úgy mondjam, egy kicsit 
butábban beszélget a fiaival meg az unokáival, s azok se 
lesznek okosabbak. A k i ma nem tanul, aki nem teljesíti 
azt, ami egyébként a képességeiből adódna, az nyilván
valóan egy sokkal rosszabb országot, meg gazdaságot - nagy 
szavakat használok, de kénytelen vagyok - ad át a nagyon 
szeretett és imádott gyerekeknek és unokáknak. Ezzel csak 
azt akartam jelezni - talán egy kicsit túl líraian, költőien - , 
hogy a felelősség, az valami elképesztő. Az ott nem ér véget, 
hogy megpuszilom az édest, az ott kezdődik, hogy megpu
szilom az édest, és ott kezdődik, hogy folyamatosan tanu
lok, és képzem magam, hogy valamivel jobb teljesítményt 
nyújtsak ebben az országban, mint ami csak úgy adódik 
véletlenül, amit az iskolában összeszedtem. 

- Említetted az előbb, hogy ez a kor, ez az időszak egy
re inkább a változásra kell, hogy fölkészítsen, nem lehet 
megállni. Hogy folyamatosan alkalmazkodni kell, nem 
lehet megállni. Tehát, hogy a szükségletek sok minden
ben változást hoztak az elmúlt évtizedben a felnőttkori 
tanulás, művelődés területén, de hogy a lehetőségekben 
is történtek-e érdemi változások? Tapasztaltál-e ez ügy
ben valamilyen elmozdulást akármerre is? 

- Erre két válasz van. A rendszerszerű, szervezett fel
nőtt oktatásban, én nem látok komoly változást. Sőt el 
kell mondani mint népművelőnek, hogy szinte csodálko
zom, amikor a különböző felnőtdcépzési tanfolyamok min
dig azt az 5-ő témát említik: adó-tanácsadó, meg esetleg 
egy kis komputer, nyelvtanfolyam az bőven. De semmi 
más. Hosszú ideig álmom volt, amíg a kocsimat meg tud
tam csinálni, hogy egy kis szerviz munkát megtanulok a 
minimális szinten. Éveken át próbáltam, keresni egy he
lyet, ahol a minimális tudást megszerezhetem, hogy a ko
csit rendben tartsam, vagy egyáltalán hozzá tudjak nyúlni, 
ha valami baj van egy nagyobb út közepén. Mit mondjak, 
képtelen voltam, nem találtam, pedig még az Autó Klub
ba is ezért iratkoztam be. Egy pici dolog, de azt akartam 
kihozni belőle, hogy a szervezett felnőttoktatás énszerin
tem Magyarországon nulla. Nem létezik. Az más, ha én 
akarok tanulni, elmegyek, és keresek könyveket, vagy az 
internetet ismerem, és az interneten keresek anyagokat. 
Van egy bizonyos fokú távoktatás is, amit igénybe veszek. 
Ha én megyek utána nagyon keményen, akkor elismerem, 
hogy akkor inkább találok tananyagot, és akkor meg tu
dok tanulni valamit. De ha arra várok, hogy az intézmé
nyek kinyújtsák felém a karjukat, ami a kötelességük len
ne, mert hogy ezért fizetem az adót, és azért tartom fönn 
az államot, arra én nyugodtan várhatok, ez nem fog meg
történni. Ma 8-10 féle tanfolyamon kívül Magyarorszá
gon igazán komoly oktatás egy-egy témában nem létezik. 
Mert ugye nem várjuk el ma egy felnőttől, hogy 3 évre 
menjen vissza az iskolába, és tanulja meg, mondjuk a la
katos vagy asztalos szakmát, vagy nem tudom én micso
dát. Bezzeg újságíró képzés az doszt van, a vízcsapból is az 
folyik. Mintha az újságírás lenne az országban a legfonto
sabb foglalkozás, és ebben irtózatos hiány van természete
sen. 

- Van-e a te életedben, a te környezetedben egy olyan 
közösség, ahol ilyen típusú tanulás folyik? Akár didaktikus, 
rendszerezettebb, akár más jellegű? Vesz-e téged körül az 
életedben, vagy látsz-e másokat, akiket közösség segít ab
ban, hogy művelődési folyamatokban vagy tanulásban 
részesüljenek? 

- Egy-két olyan civil kezdeményezést látok magam 
körül, ami fölváltja, vagy kiváltja azt a bizonyos intézmé-
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nyes oktatást, sőt nagyon magas szinten csinálja. Hadd 
mondjak egyet, pl. Anna angolul tanul az ILS-ben, az In
ternational Language School-ban, ahol egy fantasztikus 
módszerrel tanítanak. Es látom, hogy szinte egymást tanít
ják az emberek, olyan a rendszer, olyan a módszer. A jobban 
tudó angolos tanítja a kevésbé jól tudót. Külön szervez
nek találkozókat, teljesen függetlenül az intézménytől, 
ami 3-4 napos képzést lehetővé tesz. Itt látok egy olyas
fajta tanulási folyamatot, ami nagyon hatékony, és kicsit 
magán kezdeményezésű, tehát intézménytől mentes, egy
mást tanítják, mennek le a vidéki házaikba, és ott folytat
ják, mintha valami vallási összejövetelek lennének. Ezt 
látom, a másik pedig, amit látok, ha elmondhatom. Nyil
vánvaló, a tennészetgyógyászatban egy kicsit a csoportok, 
az emberek egymást tanítják. Látom, hogy kialakulnak 
kisebb sejtek, hadd mondjam így a klasszikus illegalitás 
szabályai szerint, kisebb sejtek egymásnak adják át az infor
mációkat, amit a természetgyógyásztól tudnak. Ez nem is 
véletlen, hogy a nyelvet, meg a természetgyógyászatot 
mondtam, két olyan dolog, amikre rettenetesen szükségük 
van az embereknek. A nyelv az egyik, mert idegen nyelv 
nélkül ma már nem lehet létezni, a másik az egészségünk, 
a fiatalságunk, az életünk irtózatosan fontos, és egy csomó 
problémát nem tudunk az orvosokkal megoldani, ezért 
fordulunk egy kicsit a természetgyógyászat felé. 

- Említetted előbb az Akadémia elnökét, erről is jut 
eszembe a következő kérdés, hogy a művészetek és a tu
dományok szolgálják-e vajon az elvont és ünnepi ismeret
szerzés mellett a hétköznapi életben az iskolán kívüli ta
nulást? 

- Én azt gondolom, hogy részben szolgálják, részben 
pedig tudjuk, hogy ez egy nagyon széles spektrumú téma. 
Nekem több évtizede az az elképzelésem, nem az ún. 
nagy művészet az egyetlen, amelyet mutogatni kell, és 
amelyet a kultúra részének kell tekinteni, úgy érzem, és 
ezt tényleg kamaszkorom óta hiszem, hogy minden em
bernek joga van ahhoz, hogy a saját számára fontos kultu
rális, művészeti élményt megszerezze. Éppen ezért a szap
panoperának is óriási jelentősége van, ha egy ember lelke 
éppen ilyen jellegű kulturális terméket kíván. De ugyan
ilyen lehet, egy szinten van nálam Esterházy Péter és 
Végh Antal, ha éppen ana van valakinek szüksége. Vagy 
egy szinten van nálam Beethoven vagy a legjobb pop ze
ne, mert mindenki... Az emberek nem tehetnek igazán 
anól, hogy olyan helyzetben vannak, hogy nem tudják 
Mozartot úgy élvezni, és ő mondjuk egy cigány zenét él
vez. Akkor az ő lelki állapotának, az ő belső feszültségének 
egy olyan katarzisra van szüksége, amit a cigány zene, vagy 
a magyar nóta nyújt. És joga van hozzá, mert az ő lelké
nek is meg kell gyógyulnia, hisz azt hosszan mesélhetném, 
hogy valójában a művészet, az egy gyógyító hatás, egy gyó
gyító élmény, és nyilvánvaló, hogy tele vagyunk feszült
séggel, traumával, gonddal, problémával belül, amelyet 
nem tudunk megoldani reális körülmények között. Ilyen
kor gyógyszerként fogadjunk be egy verset, vagy gyógy

szerként nyúljunk hozzá egy CD-hez, vagy vegyünk elő egy 
képzőművészeti alkotást. És ez a gyógyszer vagy katarzis, 
vagy más élmény, csökkenteni fogja a feszültséget. Ezt jól 
ismeri, aki elmegy egy moziba, megnézi a filmet, és az ne
ki nagyon tetszik, amikor kijön, egy nagyot sóhajt, hogy 
hú, ez most nagyon jól esett, nagyon jó volt, ez most fel
oldott. A gyógyszer is ugyanezt csinálja. 

- A z értelmiségiek felelősségéről szoktunk beszélni. 
Merül itt föl bennem, hogy mit gondolsz, hogyan lehetne 
olyan segítő, társadalmi légkört teremteni, vagy olyan 
motivációkat erősíteni, vagy olyan mozgalmakat erősíte
ni, amiben ez a mozgalom, tehát művelődés, az iskolán 
kívüli tanulás valahogy természetesebbé válna, és azokra 
a hiányokra, amikre itt te is hivatkoztál már, meg amiket 
ismerünk, hogy az intézményesültsége tényleg elég gyen
ge, nincsenek késztetések, nincsen megfelelő szolgáltatási 
rendszer, hogy ez intenzívebb legyen. Hogyan lehetne 
akár - mondom még egyszer - akár módszereket, akár 
mozgalmakat indítani? Van-e erre valami ajánlásod, el
képzelésed? 

- A kérdésed óriási, és hogy úgy mondjam patetikus is 
egy kicsit. Több könyvben lehetne rá válaszolni. Pokoli 
nehéz az értelmiségnek. Akkor talán beszélek két-három 
dologról. Az egyik része, hogy az értelmiségi nagyon el
vesztette a hitelét azzal, hogy elképesztően hosszú ideig 
szolgált egy diktatórikus rendszert, és ennek sajnos tény
leg a mai napig vannak hatásai. Tehát nem lefelé szolgál, 
hanem felfelé, elég egyszerűen fogalmaztam? Tehát fel
felé szolgált az értelmiség egy óriási része. Részben meg
élhetési okokból, én ezt teljesen megértem, hogy egyszerű
en képtelen volt mást tenni, hiszen a családját el kellett 
látnia. Ez nem új dolog, a magyar történelemben, a ma
gyar társadalomban ez általános volt, hogy az értelmisé
geik nagy része kiszolgálja az uralkodó osztályt, és egy ki
csi része van történetesen, amelyiknek a beállítódása 
olyan, hogy tényleg az emberekkel, a néppel él együtt, és 
azt akarja segíteni. 

Most visszatérve a konkrét kérdésre, hogy ne szálljak 
itt el a történelemben, azt gondolom, hogy ki fognak ala
kulni majd az egész országnak, az egész nemzetnek az ön-
megtartó erői, amikor majd mktdenki számára fontos lesz, 
hogy holnap egy kicsit jobban csináljuk, mint tegnap, 
hogy holnap egy kicsit nagyobb teljesítményt nyújtsunk, 
mint tegnap. Az egész országot húzni fogja, lehet hogy 
pont az európai csatlakozás, vagy nem tudom mi. Mert 
mindig történik valami a történelemben, ami elkezdi húz
ni az országot, és csinál valamit. Akkor csinál forradalmat, 
pl. egy nép, akkor hirtelen nekilendül, mint 1867-ben, és 
fölépíti az ipart. Tehát általában valamilyen külső ese
mény elkezdi húzni az országot. És amikor ez bekövetezik, 
akkor abban az országban, nyilván nem mindenki, de a 
többség úgy érzi, hogy nekem sokkal jobban kell csinál
nom. Magam miatt, de aztán automatikusan a többiek 
miatt is. Akkor valószínűleg ki fog alakulni az értelmiség
ben is egy nagy támogatás, ami nem olyan romantikus 
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lesz, mint ezelőtt 80 vagy 100 évvel, hogy csoportokat, 
klubokat, meg népköröket, meg nem tudom milyen mű
vészeti együtteseket csinálunk, hanem ez valószínűleg 
sokkal szakszerűbb lesz. Távoktatást fognak csinálni, kis 
csoportok alakulnak ki, amiről az előbb beszéltem a nyelv
tanulás, a természetgyógyászat kapcsán. Az értelmiségiek 
segítő kezet nyújtanak majd a többségnek - akiket nem 
nevezhetünk folyamatosan tanuló állampolgárnak - , s 
akkor a felnőttoktatás a civil szférában megerősödik. De 

ennek a módszerei már nem a régiek, hogy összegyűlünk 
klubban. Mert már itt az Internet, ezt komputeren ke
resztül tesszük, de ez nagyon homályos előttem. Érzem, 
hogy előbb az egész országnak kell megmozdulnia böcsü-
letesen, és nem politikával foglalkoznia, mert az semmit 
nem ér, hanem önmagával a gazdasággal. És most vissza
térek oda, a gyermekei holnapjával kell elsősorban fog
lalkoznia, és nem mindenféle buta vitákkal, amit a média 
gerjeszt. 

ADAM INTERJÚJA 

A Civ i l Rádió felvétele 

- Hódossy lldilió a lelkemre leütötte, hogy úgy mutassam 
be, mint nyugdíjas főiskolai hallgatót. Mit jelent pontosan 
ez a furcsa összetétel? 

- Azt, hogy Tatán működik 15 esztendeje egy olyan 
iskola, amelyik csak nyugdíjasokat tanít. Ez azt jelenti, 
hogy nyugdíjasok vállalkoztak arra, hogy hetente egyszer 
összejönnek, és egy komoly előadó előadásait meghall
gatják komoly témákban. 

- Ez 15 éve működik? 
- Igen, 15 éve működik már. Lehet tanulni történel

met, magyart, nyelvet, irodalmat, filozófiát, biológiát, 
földtant, lehet tanulni geológiát, művészettörténetet. 
Nagyon sok mindent tanultunk ez alatt az idő alatt. 

- Ez tényleg úgy zajlik, mint egy tanóra? Tehát egy ilyen 
folyamata van a tanulásnak? 

- Igen. Ez október 14-étől indul az idén is, ekkor az 
egyetemes történelmet folytatjuk, az előző tanévnek ez 
volt a tantárgya, amely kezdődött az újkorig tartó idővel, 
tehát a római birodalomtól az újkorig, és most folytatjuk 
az újkornál. 

- Vannak-e vizsgák? 
- Vizsgázni nem kell, de szakdolgozatot kívánnak meg 

tőlünk, a hallgatóktól. Nem kötelező, de jó néven veszi 
az előadónk. Mert akkor látja, hogy a hallottak alapján 
bennünk mi született meg. 

- A 15 év alatt hányan vettek ebben részt? 
- Általában negyven hallgatója van ennek az előadás

sorozatnak. Szinte ugyanazok, de hol bővül, hol kevesebb 
a létszám, attól függően, hogy mi a tantárgy. Az előző év
ben pl. néprajzot tanultunk, ennek kevesebb volt a hall
gatója. A történelmet viszont folyamatosan negyvenen 
hallgattuk. 

- Hogyan zajlik egy óra? Ezek óra keretben működnek? 
- Igen, pont olyan, hétfőn du. 2 órakor elkezdődik, 

50-kor van 10 perc szünet, utána folytatódik és 4 óráig 
tart, minden hétfőn délután. 

- M i az, amiért ennyi nyugdíjas összegyűlik, és tanul? 
Miért tanulnak! 

- Először is, az előadások témája általuk kiválasztott. 
Minden esztendő végén meghatározzuk, hogy milyen 
tantárgyat szeretnénk, milyen témát szeretnénk hallani. 
Ennek az előadóját megtalálják, és ennek az előadónak a 
személyisége, a varázsa tartja ott az embereket. A téma is 
természetesen, de az előadó varázsa nagyon fontos. 

- Miért van igény aira a nyugdíjasokban, Iwgy tanuljanak? 
- Szükségét érzik annak, hogy a szürkeállományukat ne 

pihentessék, lustálkodva, hanem megmozgassák. Majd
nem mindenkinek vannak unokái, ezeknek a segítségére 
tudnak lenni, amikor ezeket a tárgyakat felelevenítik az 
emlékezetükben. 

- Ö n hol Itezdte a tanulást, még amilcor Itötelező volt? 
- Az elemi iskolát azt Vasszentmihályon kezdtem el, 

Vas megyének a szélén lévő kis falucskában. Innen Szent
gotthárdra kerültem, majd Oroszlányban tanultam egé
szen az általános iskola bevégzéséig. Aztán Tatabányára 
jártam gimnáziumba, ott érettségiztem a Rákosi Mátyás 
gimnáziumban, ami aztán később Árpád gimnázium lett. 
Ezt követően ápolónőképzőbe jártam Tatabányán a Me
gyei Kórházban. Ez egy különleges képzés volt, mert ezt 
munka mellett végeztük. Ez volt az első olyan középkáder 
képzés az országban, amikor munka mellett érettségizet
teket foglalkoztattak. Ezt követően aztán röntgen asszisz
tens lett belőlem, és ennek a végzettségnek köszönhetően 
33 évig dolgoztam az egészségügyben, és onnan mentem 
nyugdíjba. 

- Van-e valami különbség abban, hogy valaki kötelezően • 
tanul, mert muszáj, vagy tanul a saját örömére? 

- Nagyon nagy különbség van. Itt az ember azt tanul
ja, amire kíváncsi, és nem azt, amit muszáj megtanulni. 
A muszáj t is meg kell tanulni, mert azt aztán, amikor az 
iskolában dolgoztam, akkor nagyon-nagyon érzékeltem, 
hogy mit jelent az, ha a gyerekek nem tanulják meg azt, 
amit kötelező. Ha nem tanulják meg a szorzótáblát, nem 
tanulnak meg írni-olvasni rendesen. Úgy, hogy a jövőjü
ket tudják vele megalapozni. Még iskolában is dolgoztam. 

- Volt-e valami előnye annak, hogy tanult folyamatosan? 
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