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A Budapesti Művelődési Központ fennállásának 15. 
évfordulója alkalmából Slézia Gabriella és Fenyves Kornél 
kollegáimmal megpróbáltuk a törzstagok, a „régi motorosok" 
visszaemlékezéseinek mozaikjaiból összeállítani az intézmény 
történetét. Kövessi Rrzsi szinte az elsők között jutott 
eszünkbe. A z alábbi interjút 1994-ben készítettem vele, és 
külön örültem, hogy 25 éves ismeretségünk során egyszer 
módom volt egész pályájáról, hivatásáról kifaggatni. Nem hit
tem volna, hogy utoljára. (H.G.) 

Szirmainé dr. Kövessi Erzsébet az elmúlt évtizedek köz
művelődésének jelentős személyisége, a B M K - n a k megalaku
lása óta munkatársa. A z alábbbiakban elmondott élet- és pá
lyatörténetében az egész szakma három évtizedes históriája, 
és egy dinamikus, elhivatott népművelő-egyéniség kitartó 
küzdelme, fáradságot nem ismerő munkája tükröződik. 

- Debreceni születésű vagyok, ott érettségiztem a re-
fonnátus gimnáziumban, majd a Kossuth Lajos Tudomány
egyetemen végeztem magyar-francia-népművelés szakon, 
1961-ben. Ez volt az első népművelő-évjárat. Eredetileg szín
házzal szerellem volna foglalkozni, a szakdolgozatomat szín
házi esztétikából írtam. Dolgoztam is négy évet dramaturg
ként a szolnoki és a békéscsabai színházban, de rá kellett 
döbbennem, hogy az akkori színházaknak nem volt igazán 
szükségük irodalmi szakértőre. Pályát módosítottam, felköl
töztem Budapestre, és 1966-ban a csepeli Radnóti Művelő
dési Ház igazgatója lettem. Tartalmas és értelmes munkám 
volt ott, például elsőként kezdeményeztem az egyedülállók 
klubját, ami óriási sikerrel robbant be az akkori közművelő
dési életbe. Azután a Budakeszi útra költöztem, nagyon mesz-
sze volt Csepel, 1969-ben átmentem a Fővárosi Művelődési 
Házba. A Drucker T ibo r vezette F M H akkor pár éves, de már 
igen jó hírű intézmény volt. A színjátszó mozgalom és a bábo
zás tartozott hozzám, meg azok a bizonyos családi és társa
dalmi ünnepek. Ez utóbbi nem volt rossz dolog, próbáltam az 
emberi, lélektani oldalát figyelembe venni, megkerestem az 
ünnepek jelképrendszerét. Már akkor is azt gondoltam, hogy 
a szertartások - bánnilyen rendszerben - régi, sőt ősi hagyo
mányok továbbélését jelentik. Erről meg is jelent egy köny
vem, igazából ekkor dolgoztam bele magam az egyetemen ta
nult néprajztudományba. Közben szerkesztettem a Budapesti 
Népművelő' című folyóiratot, ami egész eddigi pályám legked
vesebb munkája volt. 1987-ig tartott, a végén már egyszál 
magam írtam, szerkesztettem, korrektútáztam, gépeltem, ter
jesztettem. Szomorúan bár, de megértettem, hogy az idők vál
tozásával a szakma is átalakult, s talán nincs szükség ilyen or
gánumra. Visszatérve az 1970-es évekre: családom egy időre 
lefoglalt, gyerekeim születtek. 1976-ban tértem vissza az 
F M H - b a szülési szabadságról, s akkor a népművelő tovább
képzés munkaterületét kaptam meg. Érdekes feladat volt, át
szerveztük a nagylétszámú, sablonos előadásokat tartalmasabb 
szakmai továbbképzéssé. 

Azután elkövetkezett a nagy fordulópont, ami nem
csak az én személyes életemet, pályámat, de a szakma fővárosi 
szerkezetét is megváltoztatta. Létrejött a B M K , amely mód
szertani központ helyett szakfelügyeleti centrum lett. Vi ta t 
koztunk akkor sokat erről, szerintem igen jó minőségű, igé
nyes, feltáró volt a módszertani munka, és a szó szerinti szak
felügyelet alig volt kivitelezhető. N e m lehetett egyszerűen 
iskolai mintára végezni. M a már talán ijesztő a „felügyelet" 
szó maga is, pedig lényegében azt jelentette, hogy elmondtuk 
a véleményünket a kollegáknak, akik ezt nemcsak meghall
gatták, de igényelték is. Ez a kölcsönösség a jó szakmai kap
csolat alapja lett hosszú időre. A n n a k a szakfelügyeletnek, 
amit mi végeztünk, nem az volt a feladata, hogy ellenőrizzen 
az állam nevében, hanem hogy az intézmény és fenntartója 
közötti kapcsolatot megvizsgálja, s ha probléma adódott, köz
vetítsen, segítsen. M i többnyire az intézmény mellé álltunk, 
képviseltük, hogy a munkát végzőnek van elsőbbsége a meg
ítéléskor, hisz ő alapoz és épít. Ehhez fontos persze, hogy mi
ként van előkészítve a talaj. A m i szakfelügyeletünk azzal a 
szándékkal ment a területre, hogy a nyújtott kulturális szol
gáltatás igénybevevőit is figyelembe vegye, és így mérje a 
munka hatékonyságát. Utólag is azt gondolom, hogy a maga 
idejében hasznos volt ez a munka. Egy asztalhoz tudtuk ül
tetni az illetékes tanácsi és szakszervezeti vezetőket, a nép
művelőket és a pedagógusokat. N e feledkezzünk meg az ak
kori struktúrában, kulturális irányításban kulcsszerepet játszó 
„főelvrársakról" sem, fontos volt a párttitkárokat, KlSZ-funk-
cionáriusokat is odaültetni ahhoz a közös asztalhoz. A hata
lom képviselői többnyire akkor és úgy ismerték meg saját te
rületük-kerületük kulturális életét.- Ebben a szerkezetben én a 
gyermek-közművelődés felelőse voltam. Jó és fontos szakasz volt 
ez a pályámon, hiszen egyszerre tudtam közművelődési és pe
dagógiai elhivatottságomat képviselni. Ez adott lehetőséget 
arra, hogy belelássak az iskolák gyakorlati munkájába, feltár
jam a napközi otthonok és táborok k i nem használt kulturális 
lehetőségeit. Ekkor kezdtem el pedagógiai területen meghir
detett pályázatokat írni. A z esetek többségében azért, mert 
rossz volt a lelkiismeretem a napköziben tétlenségre ítélt, 
tengő-lengő, „legeltetett" táborozó gyerekek miatt. 

Most már tudom, hogy egyenesen vezetett ez az út az 
Iskolához, a számomra csupa nagybetűs I S K O L A H O Z , 
amellyel most is foglalkozom. A z t remélem, hogy ebben a 
munkában talán sikerül összegeznem mindazt, amit pályafu
tásom során magamba gyűjtöttem: a színházi világ, az oktatás 
és a közművelődés tapasztalatait. Sőt, nem szégyellem, hogy a 
szakfelügyeleti munka volt az, ami a legfőbb indítékot adta az 
iskola létrehozásához. Óraadóként tanítottam többféle isko
latípusban, népművelőként hiányzott is a tanítás. így jutot
tam arra az elhatározásra, hogy indítok egy művészeti neve
lési kísérletet. Ehhez jó terep volt a klubmozgalom, így a kü
lönböző típust és korosztályt" képviselő iskolák is bekerülhet
tek a kísérleti mintába. Több mint öt éven át közel 700 részt
vevővel dolgoztam, majd a tapasztalatokat doktori disszertá-
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ciómban foglaltam össze. Amolyan interdiszciplináris dokto
rátus lett belőle: az esztétika, a felnőttnevelés - pedagógia és a 
szociológia határán. Legszívesebben úgy fogalmaznám a témá
ját, hogy „játékból" doktoráltam. Valamikor a 60-as évek 
elején kezdtem játék-kutatással foglalkozni, és ez az iskola -
amely szakiskolaként működik és esélyjavító képzést ad - eb
ből a kutatásból nőtt k i . Azért tartom fontosnak ezt hangsú
lyozni, mert a játék demokratikus emberszemlélete, sajátos 
filozófiája nélkül soha nem tudtam volna ezeket a gyerekeket 
úgy megszólítani, ahogy talán sikerült. Hogy ne a számukra 
rossz emlékű, rigorózus iskolától tartsanak, hanem vegyék 
észre, érezzék meg rögtön, hogy az általam kínált oktatási 
forma valami más. 
Miért is van szükség arra, hogy egy „iskolátlanított iskolát" 
kínáljunk? A m i k o r indultunk, még nem volt nagy választék 
iskolákból, alternatív tanulási lehetőségekből. Viszont volt 
nagyszámú olyan gyerek, aki nem fért bele egyik iskolatípusba 
sem. Tennészetesen az ügyetlenebbek, a kevésbé törtetők, a 
rosszabb helyzetűek estek k i . Viszont ők is tankötelesek vol 
tak, gyerekek voltak, akikkel törődni kellett, hogy ne az ut
cára kerüljenek, és a veszélyeztetettek, szerencsétlen sorsúak 
számát gyarapítsák. Rossz volt nézni, amikor - a gyerek valódi 
képességeitől függetlenül — egyszerűen az általános iskolai bi
zonyítványa alapján feleslegessé vált a tanuló mindenütt. Rá
adásul ezt a feleslegességet megalázó módon, mintegy társa
dalmi büntetésként közölték a gyerekkel és a szülőkkel. Nagy 
kihívás volt számomra egy olyan iskola létesítése, amely a 
közművelődés eszközrendszerét is sorompóba állítva képes az 
oktatás gondjainak - sokszor bűneinek - korrigálására. 

Ezek a gyerekek alig kettes bizonyítvánnyal, az „iskola 
réme"-stigmával érkeztek, elvadultan és antiszociálisán. A z 
emberi kapcsolatokban is csalódott fiataloknak vissza kellett 
adni a másokkal való szóbaállás igényét, megértetni velük a 
tanulás értelmét. 

Ez nem volt könnyű, nem lehetett 8 nap, vagy 8 hét után 
eredményt felmutatni, de 8 hónap után már igen. A z első 
évül után sok minden megváltozott az életükben, meg tudtak 
maradni az iskolában. 

Hogyan történt mindez? Nagyon sokat jelentett az 
első perctől kezdve, hogy az általános iskola döntően elméleti 
képzése helyett saját műhelyeinkben szakképzésre, szakma 
tanulására kaptak lehetőséget. Méghozzá olyan szakmákban, 
amelyek emberi léptékűek voltak, és így az alkotás élményét 
is kínálták. N e m érthetetlen részfeladatokat végeztek, hanem 
egy tárgyat egészében készítettek el, például egy tarsolyt a 
bőnnűvesek. M i v e l e tárgyak a népművészeti hagyományok
hoz kapcsolódtak, elsajátíthatták a népi kultúra ismeretét és 
saját elképzeléseiket is belevihették a munkába. Talán nem 

' túlzok, ha azt mondón, hogy a kézműves szakmák oktatásánál 
sikerült a magyar szakképzés legjobb tradícióit visszaállítani. 
Tudom, hogy a legtöbb szakoktatási intézmény most gondok
kal küzd, válságban van. M i talán megtaláltuk a kiutat. N a 
gyon fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy erre a B M K által 
vol lehetőségünk. Szerencsére a ház szakköreire alapozva fel 
tudtuk venni a népi kismesterségek, régi kézműves hagyomá
nyok fonalát. Örülök annak, hogy más művelődési házak is 
követték példánkat, több kollega tovább is fejleszti a mód
szert. A B M K - n a k nagy érdeme van abban, hogy ezt a mun
kát elindíthattuk. Speciális szakiskolánk helyzete - a közis
mert anyagi és helyiség-gondok miatt - ugyan most nem ró
zsás, de nem adom fel a reményt. Kitartóan, szívósan igyek
szem képviselni az ügyet - ezt ajánlhatom, üzenhetem régi és 
új népművelő kollegáimnak is. 

A portrét készítette: H Á M O R Y G A B R I E L L A 
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