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B E K E PÁL 

H A L O T T A I M 1 

A sok árnyék közül, aki kísér és segít, nem idézem meg 
az erdélyi szülőfalujában, Nagygalambfalván még a könyv 
elején megidézett „előidők" során eltemetett Apámat, aki 
amúgy is a szememből néz mindenkire. Nem idézem leg
kisebb húgát, Erzsilce nénémet, aki viszont Apám szemé
vel nézett rám, s akit e szöveghalom írásának kezdetekor 
temettünk az általam csak a családi legendáriumból ismert 
apai ősök mellé. Nem idézem meg Márti nővéremet, aki
hez éppen felnőttem, amikor autóbalesetben meghalt, és 
Erzsi húgomat, akitől ugyan még megpróbáltam Calgary
ban elbúcsúzni, de már csak tétován kaszáló kezét foghat
tam kórházi ágyán. Időközben teljesen megárvultam, mert 
Anyám is elköltözött. Velük változatlanul együtt vagyok 
még akkor is, ha kérdéseimre nem hallom válaszukat. 

Nem idézem meg a már emlegetett szombathelyi taná
romat, dr. Kiss Gyulát és Mqjtényi Károly szobrászművész
rajztanárt, aki bár nem tanított, de mégis egyedül ő tehet 
arról, hogy abba az iskolába fölvettek. A z újságírással való 
korai kacérkodásomat nem titkoló életrajzocskám és fel
vételi dolgozatom alapján, közepes érettségim és bizonyá
ra valóban pökhendi magatartásom ellenére ismeretlenül 
vállalt értem felelősséget, mert szüksége volt egy jó tollú 
hallgatóra az általa gondozott Jekntltezünk című-főiskolai 
folyóirathoz. Már az első napokban kiemelt a gólyáit kö
zül, és karonfogva keringett velem föl-alá Szombathelyen, 
a Perint partján és az azóta átalakult Kiskar utcában, és 
kérlelt, hogy ne hozzak szégyent rá. Igyekeztem megfelel
ni kérésének. 
. Szavaim éppen úgy az övék, mint kisdiák-korom felejt
hetetlen tanáráé. Kovács Ferenc azzal örvendeztetett évti
zedekig, hogy felnőttként barátjának mondhattam ma
gam. Fefe bá' bizonyára újra motorozik a túlvilági utakon, 
hiszen csak hamvai vannak özvegyénél az általa tervezett 
dobozban, a még általa ráírt „Itt nyugszik a I Kovács Fefe / 
elvitte a / feszítés fene" körirat alatt. Nem idézem a '80-as 
évek közepén Aradról mégis Budapestre menekült újság-
író-és színjátszó-rendező barátomat, akit a temetőben én, 
körünkben viszont Balipap Feri búcsúztatott: Lépeget, 
mintha hóbaírt rozmaringnovellán, / a Hargitán fenyőkről 
szaltadt csipkén járna, J ígéret arcú nők lásérik, biztatja ringó 
táncra I őket maga előtt, homlokán / közben átsugárzik a Nap 
I jön Délről, Aradról, / derűsebb eget is fordítana jóltedvűen 
fölénk I Znorovszky Attila I aztán csak / átlép a halálba. 
Nem idézem meg a mindegyiküknél korábban megszere
tett, még az elemi osztályokból való, és valóban festőmű
vésszé vált Pethő Attilát, akivel együtt bújócskáztunk a 
szovjet katonák elől az akkor még meglévő Kossuth híd 
vasszerkezetén '56 november 4-ét követően, amikor a 

1 Részlet a szerző Méltóságkereső' című önéletrajz- és szakma
történetéből, amit 2001-ben az epl kiadó adott közre magyar 
és francia nyelven. 

kijárási tilalom ellenére Budáról Pestre hazalopództunk. 
Ügyesen csináltulc, ami nem csoda, hiszen sok szovjet par
tizánfilmet láttunk korábban közösen az iskolai énekkari 
próbák kínja helyett. Ha a felhők emberalakot formáznak 
fölöttem, tudom, hogy ő hülyéskedik szórakoztatásomra, 
és a sok sárgát és veresét is bizonyára ő keveri rájuk. 

Egyáltalán nem akarom megidézni azokat, akik rosszat 
tettek velem, és bár még bizonyára élnek, számomra ha
lottak. Kevés van belőlük (bár ezekből egy is elég), és ró
luk szólván Kiss Gyuszi tanácsát fogadtam meg, aki mély-
hűteni, hibernálni javasolta az ilyenekkel való további 
kapcsolatot. Annak idején példákat mondott és mintát 
mutatott, hogyan kell csinálni ezt. Üzenem neki, hogy 
nekem is sikerült. 

Az alábbiakban tehát csak azoktól búcsúzom, akik 
cselekvő részesei voltak az e lapokon megidézett időknek. 
Nem hiányuk, haláluk, koruk, esetleg névsor szerint, ha
nem hogy mikor segítettek megszervezni, megoldani és 
értelmezni az akkor még közösen érzékelt helyzetet s vilá
got. Azoktól búcsúzom, akik nélkül nem sikerült volna 
mindez úgy, ahogyan alakult, és akiknek cselekedete, 
magatartása hatott rám, belém épült, és immár sajátom, 
hasonlóan, mint családom, tanáraim vagy barátom szava. 

K í g y ó s Sándor 
Még a már megidézett „előidők" legelején történt, hogy 

valaki késő este megzörgette akkor még pécsi lakásunk 
földszinti erkélyajtáját. Bosszankodva keltem fel, és mi
közben elhúztam a függönyt, kikiáltottam: 

- K i az? 
- Kígyós - mondta valaki. 
- Mit akar? 
- Beszélgetni. 
- Miért, kit keres? 
- Téged - válaszolta. 
Kinéztem. Egy ismeretlen arc nézett vissza rám. Nem 

sok kedvem volt ismerkedni, megkérdeztem tehát újra, és 
ha már volt képe letegezni, én is visszasértegettem: 

- Miért, ki vagy? 
- Mondtam már, hogy Kígyós - méltatlankodott. 
- És kit keresel? 
- Te vagy a Beke? - kérdezett vissza. 
- Én hát! 
- Akkor megtaláltalak. 
- Örvendek - mondtam neki - És mit akarsz? 
- Azt nem tudom. 
- Akkor minek zavarsz? 
- Mert felbátorítottak - mondta pimaszul. 
- Kicsoda mit csinált? 
- A Csöpi mondta, hogy keresselek meg. 
- Ilyenkor? - kérdeztem (volna), de ez esetben már 

nem volt vitás, hogy ajtót kell nyissak. Bíró Erzsi (a Csö- ' 
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pi) fölöttem végzett Szombathelyen, és ha valaki reá 
hivatkozik, az bár udvariatlan a kései idő miatt, de attól 
még nyilván jóbarát. Intettem hát neki, hogy kerüljön a 
kapu felé. 

így ismertem meg Kígyós Sanyit. Helyesebben úgy, hogy 
még az előszobában állva eldarálta, hogy friss, Debrecen
ben végzett népművelőként a szomszéd Pécsváradra kerül 
majd művelődési házat igazgatni, holnap reggel oda kell 
mennie, de a vonata több órát késett, ezért érkezett éppen 
most, ám persze fogalma sincs, hogy ott majd mi lesz a ten
nivaló, és hátha én mondanék erről valamit neki annál 
is inkább, mert alföldi lévén errefelé senkit sem ismer, 
de szakmai gyakorlata Szegeden volt, mert odavalósi Kati 
(később kiderült, hogy a felesége, bár persze feltételezte, 
hogy én ezt magamtól is tudom), ott gyakornokoskodva 
hallott rólam, és persze biztatták, hogy csak jöjjön hozzám 
és keressen meg, mert én majd hátországot jelenthetek 
neki, hát ezért jött, ám ha már itt van, nincs-e valami in
nivalóm, mert átfázott ott az ablak alatt, egyébként enni 
is csak reggel evett, de nem annyira éhes, mint amennyi
re szomjas, arról nem beszélve, hogy nincs hol aludnia. 

Mire végigmondta, megkedveltük egymást. Ez így is 
maradt mindaddig, amíg élt. 

Pécsváradi évei alatt néha összefutottunk (jobbára úgy, 
hogy meglátogattam, és beszéltünk a világ, a szakma meg 
a svábok dolgairól az egyik szakköri szobában berendezett 
első szálláshelyükön), tanúja lehettem így szobrászkodása 
kezdeteinek is. Egy természet-faragta követ állított egyszer 
hol így, hol úgy elém, és azt kerestük, hogy melyikünk mit 
lát bele. Később egy másikba már egy kicsit beleigazított. 
Aztán egyre több kő gyűlt köré. Alakíthatóságuk megba
bonázta. Különös izgalmat jelentett számára, hogy beléjük 
lágy formát véshet, s hogy ezzel a köveket mintha ide-oda 
hajtogatta volna. (Már érett szobrász korában lierültünk el 
Dombóvárra, ahol a szálloda, Makovecz fiatallwm zsengéje 
télikertjében egy gömböliből raliott liőplasztiliára lelt. Erről a 
vízköpőről szólván jól megjáratta csípős nyelvét az építészen, 
és aztán bizonyára elfelejtette az egészet. Ez abból tudfxató, 
hogy bizony nem volt résen, amikor Imre náluk egyik este 
porcukrot liért. Sanyi csodálkozva kérdezte, hogy minek? 
Mal<ovecz a könyvespolc szélén sorjázó, kőből liajtogatott 
kisplasztikákra mutatott: „hát ezekhez a hájastésztákhoz". 
Sokáig néma csend borult ránk, és bizony l<ocl<ázatos volt 
liésőbb társaságában fölemlegetni a történteliet, mert váloga-
tott disznóságokkal illette az erről Itacarászót.) 

Megkerestem a villányi kőfejtőben is, ahol alapítója 
volt a tavasztól őszig működő művésztelepnek. Ez a mára 
idegenforgalmi látványosság többek között az ő hasábot 
szétfeszíteni akaró gömbjének is helyet ad. Hamvas Béla 
ír valahol (talán a wales-i Stonehenge fogalmunk-sincs, 
mikori építményei kapcsán?) a kövekről úgy, hogy azok a 
súlyuktól nyomorítva önmagukba süllyednek; talán éppen 
ezért próbálta kiszabadítani némelyiket természetszabta 
börtönükből. Az ég felé állítva, vagy éppen a szélbe for
dítva, mint a Hajdúszoboszlón poszthumusz felavatottat. 
A szelídgesztenyés Mecsek-oldalba fölhúzott műterme 

mindmáig őrzi keze nyomát, utolsó munkáit, eszközeit. 
Ennek kertjében, reá emlékezve gyűlnek össze a későbbi 
tanár-barát (de korántsem baráttanár) Újvári Jenő hívásá
ra közös tanítványaik. Első találkozásunkhoz képest egy 
bő évtized múltával ugyanis elhagyta a pécsváradi kultúr
házat, és a pécsi egyetemre került tanítani. Onnan temet
ték. 

Engem életem aztán elhajtott Pécsről a Józsefvárosba, 
majd el az ottani művelődési házból is, és csak akkor szö
vődött össze újból sorsunk, amikor a Népművelési Inté
zetbe kerülvén szabadcsapatoliat szerveztünk a művelődési 
otthoni munka megújítására. Ez a szándékunk még pécs
váradi munkahelyén találta, ám körünkben maradt akkor 
is, amikor - tán éppen abban az időben - egyetemi tanár
segéd lett. Úgy vándorolt az esztétikából a népművelésbe, 
a rádióstúdiókból a kőfejtőbe, a zenéből a tanítványok kö
zé, hogy mindenhol ugyanolyan maradt: harsány, jóked
vű, nyílt eszű, a nyers fogalmazásig őszinte ember. A fafe-
jűségtől haragra gerjedt, és bizony mi többiek gurultunk a 
nevetéstől, miközben ő a leglehetetlenebb érvekből szőtt 
sűrű hálót az illető köré a „hátaztánaztán" és a „hátakkor-
akkor" szavakkal bőven tűzdelve, néha már a változatos
ság miatt is „aztánhátakkort" vagy „akkorhát-aztánt" 
mondva, végső érvként pedig a „már hogyne lenne így, 
amikor úgy van" dorongjával megsemmisítve őt, majd 
felnevetett, hátbaverte, és elfelejtette az egészet. Külön 
gyönyörűség volt számára, ha valaki komolyan vette ek
kori szövegeit, mert folytathatta a blablát még egy dara
big, szerintem leginkább azért, mert a faragásra-hajlításra 
váró kövek nem mindig reagálták mondandóját (legfel
jebb rádőltek), az egyetemen komolyan illett viselkedni, 
és így külön ajándék volt-lehetett régről ismerős társasá
gunk, ahol elengedhette magát. Külön ajándék lett szá
mára Amerigo Tot barátsága is, mert a mester római mű
helyébe végül ösztöndíjasként mégis elkerült. Mesélte, 
hogy (mint feltételeztük), a hírneves szobrásszal végig
bolondozta valamennyi estéjét, nem egyszer szaxofonos 
utcai zenészként úgy, hogy a mester kalapozta össze a 
borravalót. Innen való az a történet, hogy Amerigo Tot 
valamilyen asszonysággal hosszan szemezve végül fölírta 
saját telefonszámát a kávéházi asztal sarkára, majd letörve 
a tenyerével a noteszlapként használt márványlapot, át
passzolta azt a kiválasztott hölgynek. Megjegyzem, hogy 
ezt mindig irigykedve mesélte. Ezért-e vagy sem, haláláig 
csak leharapta a söröskupakokat. 

A 70-es évek végén, a '80-as esztendők elején az or
szág jeles népművelőiből szervezett szabadcsapataink, 
majd az abból visszamaradt szakmai kollégium körében 
vajúdtuk k i magunkból a művelődési otthoni tevékeny
ségújítás elveit és gyakorlatát, és mindennek akadályait, 
határait és korlátait. Kígyós Sanyi szobrászkodása és egye
temi tanárkodása ellenére folyamatosan a körünkben 
maradt. Friss esze, példái, briliáns gondolkodása sokszor 
tisztázta összegabalyodott gondolatainkat. A művelődési 
otthon és a népművelők mirevalóságának együttes körül-
beszélésében tulajdonképpen megközelítettük a később 
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település- és l<özösségfejlesztéslcént megnevezetett szakma 
tartalmát, elveit és eljárásmódjait még akkor is, ha még 
nem tudtuk hogyan hívni azt. A Börzsöny turistaházai, 
majd később, és éveken át a Makovecz-tervezte Hoffmann 
kunyhó adta alkalmanként két-három naposra szervezett 
beszélgetéseink menedékét. Szomorúan tapasztaltuk - ép
pen Kígyós Sanyi hagyatékát keresve - hogy mindebből 
leírva semmi sincs. Még egy fénykép sem készült. A Rádió 
archívuma azonban őrzi talán hangját; néhány éven ke
resztül ő (is) kommentálta a jeles újságíró, Széli Júlia 
„válogatott perceit". Erről mesélte később önmagán csú
folódva az időnként ott vele együtt közreműködő Koncz 
G á b o r , hogy míg ő napokon át készült arra, hogy az előző 
hónap legérdekesebb rádióműsoraiból válogatott össze
állítást kommentálva majd bölcseket mondjon, Kígyós 
csak odahajolt a mikrofonhoz, és egyszerű, humánus mon
datokat rögtönzött bármire. 

Amíg budapesti kórházban volt, többször is megláto
gattam, ám akkor gyógyultan hazautazott. Botor, bár elég 
természetes módon azt gondoltam, hogy az energiával és 
szellemmel teli Kígyós Sanyi esetében nem is lehet más
képpen. Talán ezért is álltunk körülötte kétségbeesve a 
pécsi klinikán, amikor utoljára járatta végig rajtunk a sze
mét. Balipap Feri bizonyára szerette volna kizökkenteni 
elesett állapotából, amikor megmutatta neki az aznapi 
megyei újságot Aczél György dombóvári, nála megesett 
műv.ház-látogatásáról. Ha jól emlékszem, az ekkori nagy
úr az ő Mecsek-oldali műtermébe is ment volna (ettől a 
látogatástól Sanyi leginkább az odavezető dűlőút aszfalto
zását remélte), dehát már nem mehetett. „Ki ez? - nézett 
a fényképre Sanyi. - K i ez? Meg tud engem gyógyítani?" 

Sajnos más sem tudta. 
Temetése és pécsi gyászmiséje után a Nádor Kávéház

ban gyűltünk össze fázósan, nagyon magunkra hagyatva. 
Makovecz neki is töltött egy pohárnyi bort, és az asztal
főhöz állította. Talán nem csak ettől van, hogy azóta is 
velünk tart, és a rá jellemző pimasz módon nem öregszik 
hozzánk hasonlóan. Egyre őszebb fejjel, egyre szarkalába-
sabb szemmel őrizzük hát az ő kedves, hozzánk képest foly
ton fiatalodó arcát, és egyre fáradtabb szívvel bámuljuk 
töretlenül sziporkázó egyéniségét mindaddig, amíg élünk. 

M i , az itthagyottak, emlékezetére díjat alapítottunk. 
Minden évben egyszer valakit, akit hozzá hasoruatosnak és 
méltónak látunk, megvendégelünk (manapság már szinte 
mindig Koncz Gábor sajátos kultúrházában, a Magyar 
Kultúra Alapítvány budavári épületében) és egy még ré
gen, Kováts Flóri művelődésiközpont-igazgató korában 
nyomtatott emléklapot adunk számára, meg még egy kis 
pénzt saját zsebünkből. így lett díjazottunk a már emlege
tett Róka Gyula siójuti tanító, Tóth János zalaszentlászlói 
faluház-vezető, az azóta Kígyós Sanyi társaságába költö
zött Nyers Sandámé, Magdi dombóvári népművelő, Har
gitai Lajos sárbogárdi laptulajdonos, Bucz Hunor színházi 
rendező, Pörös Béla szociális munkás, Simon László aszta
los, bútorgyártó kisiparos, Kovalcsik József művelődéstör
ténész, Máté Lajos színházi rendező és a Széllááltó együttes. 

Nem állítom, hogy minden évben ugyanakkor sikerült 
átadnunk Kígyós-díjunkat, de közös lelkiismeret furdal 
mindannyiunkat egészen addig, amíg ebben nem sikerül 
utolérni magunkat. 

Akkori megállapodásunk szerint ezt a díjat mindaddig, 
amíg közülünk valaki él (tehát van, aki korán elhunyt 
barátunkra a mi fejünkkel emlékezhet) ki kell osztani. 
Kárörvendve mosolyogtunk annak idején a leendő legu
tolsón, mert bár túlél minket, de neki egymagában kell 
megszerveznie azt, amit ma közösen csinálunk, és egyma
ga kéli kiperkálja azt a pénzt is, amely egyelőre mindany-
nyiunk zsebéből megy. Ám Istennek hála, hogy azóta 
még mindannyian együtt vagyunk. 

Szentpéteri Zoltán 
énekes-gitáros fiatalemberként végzős népművelő volt, 
amikor az egyetemen óraadó kollegám, Lipp Márta felfe
dezte őt. Hogy mit mesélt neki az akkor bontakozó, ké
sőbb „nyitott ház" néven szakmai közismertségre kerülő 
szándékainkról, azt nem tudom, arra azonban emlékszem, 
hogy egyszer megjelent egy nyakigláb fiatalemberrel, aki 
minderről még többet akart tudni, majd azt is közölte, 
hogy szívesen dolgozna velünk, nálunk. A '70-es évek 
vége azonban még javában a marxizmus'szenilizmus ideje 
volt, értve ez utóbbin azt, hogy csak meghatározott idő ' 
eltelte után kerülhetett valaki országos alkalmazásra, és 
csak agg korában vezető posztra. Már az is fonadalmi ered
ménynek számított, egyidejűleg a rendszer akkor még fel 
nem ismert hajszálrepedéseinek egyikét jelentette, hogy 
főnökeimtől ígéretet kaptam: ha ez a gyerek egy esztendőt 
valahol talpas népművelőként dolgozik, azt követően 
már beszélhetünk alkalmazásáról. így került el a Csepel-
királyerdei Rideg Sándor Művelődési Házba (ám arra már 
nem emlékszem, hogy azért éppen oda, mert abba a mű
velődési otthonba szándékoztuk telepíteni akkor még 
„előtér"-kísérletünket, vagy éppen azért települt ez a kí
sérlet oda, mert ő ott dolgozott. Ha még élne, ő bizonyo
san tudná). Sikerült tehát velünk dolgoznia, és aztán sike
rült nálunk is, mert egy év elmúltával valóban intézeti 
kollegánk lehetett. 

A korábban megidézett „előjdők" leírása során műve
lődési otthoni tevékenységújításként összefoglalt, de ott 
nem részletezett szakmai fejlesztőmunkát először csak 
„előtérkísérletként", később „nyitott házként" emlegettük 
- Szeritpéteri Zoli ezeknek lett cselekvő részese, kipróbá-
lója, és gyakorlati megvalósítója.2 Már készen kapta ab
béli kételyeinket, hogy vajon a kultúrház mennyire min
denki művelődési otthona, ám már része "lett abban, hogy 
minél többeké legyen. Tagadhatatlanul bosszantott ben
nünket (s aztán eléggé vehemensen őt is), hogy ez a nép-

2 SZENTPÉTERI Zoltán, Nyitott ház Királyerdőn (Egy kísérlet 
részletei), 4.: Eszközharmónia, Népművelés, 1978/11, 16-17. 
old., u.ő, Nyitott ház Királyerdőn (Egy kísérlet részletei) ,6.: 
Játék, Népművelés, 1979/2, 32-34. old., ill. Művelődési otthoni 
műhely szekrények, szerk. u.ő, Bp., 1982, Múzsák Közművelő-
dési Kiadó, 72 old. (A közösségi művelődés terei). 



művelők közül csak keveseket érdekelt. Bosszantott ben
nünket (és aztán őt is) az intézmények megcsontosodott 
tevékenységstruktúrája éppen úgy, mint az, hogy az intéz
mények ajánlata az emberek mindennapi életétől, ügyei
től és állapotától függetlenedett, azzal nem érintkezett. 
Hogy a népművelők csak valamiféle vélt, sematizált igény 
kielégítésére törekedtek, és többségük ezen túl semmi 
másra. Bosszantott bennünket (és klubokba járó zenész
ként persze őt is), hogy a kultúrházak szinte mindenütt 
csak alkalmi lehetőségeket biztosítottak; legjobb esetben 
is csak művelődési folyamatokat: tanfolyamokat, szakkö
röket szerveztek. Hogy pusztán a műkedvelést kiszerelő 
intézménnyé váltak. A h o l nézegetni, beszélgetni, talál
kozgatni és fecserészni nincs hol, amelyik nem fórum (ak
kor divatos szavunkkal nem agára tehát). Hogy különö
sen nem fóruma a helyi ügyeknek, problémáknak, meg
oldásra váró kérdéseknek. Amelyekről noha mindenki 
tud, de senki nem beszél. Bosszantott bennünket (és ak
tív népművelőként különösen őt), hogy az intézmények 
tevékenységajánlata mindig a tavalyin, és így tulajdon
képpen az ötvenes évek mintáján épül. Nincs mód ana, 
hogy a helybéliek igénye, óhaja határozza meg programjait. 
Nincs lehetőség arra sem, hogy az intézmény tevékenysé
ge a helyi gondok, problémák oldását segítse, hogy az embe
rek fölmerülő kérdéseire válaszoljon. 

Mai eszem szerint is zseniális volt az a technika, amit 
ennek oldására (egy pályázat ötletéből, Varga Tamás és 
Zoli aktív közreműködésével) kitaláltunk: a királyerdei 
művelődési ház előterébe mozgó-gördülő műhelyszekrénye' 
l<et helyeztünk el. A Dexion-Salgó fémvázból épített (mi 
annak idején - bizonyára divatból - úgy hívtuk, hogy 
„konténereket") kigördítették, és egymás közelébe állítot
ták. A szabó'Varró, a bőrműves, a játékokat, a hangstúdiót 
és fonotéliát tartalmazó, a kertműveléssel, a lal<ásfelújítással, 
a laliberendezéssel vagy másokkal foglalkozó konténerek 
minden olyan esetben előkerültek a raktárakból, amikor 
színházi műsor vagy valamilyen más rendezvény nem 
foglalta el az intézmény amúgy üres előcsarnokát. Kihaj
tották a műhelyszekrény négy oldalán ugyancsak kihajt
ható lábakra támaszkodó asztallapjait. Kitették rá a var
rógépet, vagy a műhelyszekrény jellege szerinti más szer
számokat (miközben minden, az adott munkához szüksé
ges könyv, folyóirat, szabásminta, növénykatalógus vagy 
egyéb szakanyag a konténerek polcain rendelkezésre állt 
az általunk készített, úgynevezett „tematikus" oktatóanya
gokkal együtt). Felkapcsolták az olvasólámpákat, és már 
készen is volt a sokféle tevékenységlehetőséggel berendezett 
tér. Úgy gondoltuk ugyanis, hogy a szabadon használha
tó, mintegy a „kirakatba" tett lehetőségeket olyanok is 
használják majd, akiket az éppen szervezett szakkörök 
nem aktivizálnak; segítségével arra is rá lehet jönni, hogy 
az intézmény mit szervezzen és mit ajánljon az eddigi 
szokványok helyett. Azt is gondoltuk, hogy az így terített 
tevékenységek jó alkalmat teremtenek a különféle mű
helyeket használók összeismerkedésére, barátkozására. 
És esetleg arra is, hogy belőlük valamiféle szervezett 

társaság összejöjjön.3 

Ekként várták tehát Csepel-Királyerdő művelődési ott
honába (majd később másutt is) kora délelőttől késő es
tig az érdeklődő kuncsaftokat. Csudák csudájára tömege
sen jöttek. Ha valamelyik műhelyszekrénynél már sokan 
voltak, vagy már előjegyzéseket kellett felvenni használa
tához, akkor abból a tevékenységfajtából a művelődési 
otthon külön szakkört vagy műhelyt szervezett. Fotelok 
és asztalkák is kerültek melléjük az előtérbe, és újságok 
azokba a már elfeledett kávéházi nádkeretekbe, amelye
ket emlékeink alapján csináltattunk. Gördülő kézikönyv
tár is került oda összefoglaló művekkel, lexikonokkal, ké
zikönyvekkel. És egyebekkel: budapesti és vidéki telefon
könyvekkel, ilyen-olyan címjegyzékekkel, különféle kul
turális ajánlatokkal, aktuális továbbtanulási lehetőségek
kel, munkaalkalmakkal, albérleti címekkel. Ahhoz képest, 
hogy aztán ki mit keresett, bővült a választék. 

És mindezek mellett persze ott volt Zoli segítő animátor-
liént, beszélgetőpartnerként, válaszadóként, sok esetben 
csak fülliént. Mert bizony nagyon sokan voltak azok, akik 
semmi mást nem akartak, mint kibeszélni magukat vala
kinek. Akkor még nem volt ifjúsági információs és tanács
adó iroda (bár gyanítom, hogy annak forrása is itt kere
sendő) és nem voltak szociális munkások, és nem volt men
tálhigiénés tevékenykedés sem. Ám az animátor sem volt 
értelmezhető a korabeli népművelői munkakörök között. 
Nem volt értelmezhető szakmám akkori állapotában az 
sem, hogy éppen Zoli különféle műhelymunkákkal kap
csolatos segítségnyújtásainak ismeretségéből, a mások ál
tal vele kezdeményezett, vagy éppen az általa szervezett 
spontán beszélgetések eredményeképp különféle rövidebb 
és hosszabb életű klubok alakultak.4 Ezeknek ugyancsak a 
művelődési otthon adott teret-fedelet. Azzal szemben te
hát, hogy mindezidáig az intézmény mondta meg, hogy mit 
ajánl, hogy mit lehet benne csinálni, s hogy miben ve
hetnek részt az emberek, a szakma történetében először az 
emberek fellieltett érdeklődése szabályozta ezt. 

Mindezt ő próbálta. És hogy ez mennyire így volt, az is 
bizonyította, hogy amikor egy év múlva munkahelye már 
valóban nálunk, a Népművelési Intézetben lett, a Király
erdőn felpörgött munka lelassult, majd stagnált. Az em
bereket a műlxelyszekrényekkel aktivizáló technil<a nem volt 
önműködő. Hátterében mindig szükség volt a segítő köz
reműködésre, az emberi szóra, nevezzük nevén: ana az 

3 MÁTRAHÁZI Zsuzsa,,Nyitott ház, Magyar Nemzet, 1982. 
október 29., 1. old. 

4 Egyesületté nem szervezhettük ókét, hiszen ilyen szerveze
teket (ilyen egyszerű, mondhatnám hétköznapi célra) a '80-as 
évek elején nem lehetett alakítani. Akkor még mi magunk sem 
gondoltunk a tudatosodás és önállóság ekkora autonómiájára; 
megjegyzem, hogy a résztvevők, az érintettek még kevésbé. 
Gondolkodásunk viszonylag gyors alakulását viszont éppen az 
jelzi, hogy kicsit később már igen; Siómaros és a többiek, az
tán a faluházépttők és mások általunk szorgalmazott egyesüle
teit királyerdei „nyitott házas" intézmény újító kísérletünktől 
csak néhány év választja el. 



animátori magatartású népművelőre, akit Zoli testesített 
meg szakmám történelmében legelőször. Rá azonban már 
a hasonló „előtérkísérletek" magyarnándori, dombóvári, 
zalaegerszegi, Debrecen-csapókerti, jászszentlászlói telepí
tésénél volt szükségünk. Es másutt is, ahol a művelődési 
otthoni tevékenységújítást ha nem is konténerekkel, ha
nem „csak" helyi információs munkával, az intézményi 
előterek-előcsarnokok berendezésével és barátságos kiala
kításával, az előtérben alkalmazott animációs munkatárs
sal akarták próbálni. 

A legelső pécsi falukonferencián még együtt lehettünk. 
A falufejlesztés elkötelezettjeinek akkori bűvös szókapcso
lata a települések népességmegtartó-képessége volt, amely 
azóta sem veszítette aktualitását. Különösen, hogy Szent
péteri Zoltán rövid felszólalásában azt szellemesen a képes
ségmegtartó népességre fordította saját szakmánk célja és 
kívánalma szerint. Bizonyos, hogy sok feladat várt volna 
rá még ebben is. 

Szrogh György 
építész nekrológjára az előző oldalak fogalmazásakor akad
tam rá a Magyar Nemzetben. Bár nagyon rövid volt az az 
idő (talán egy esztendő), amit életéből a '80-as évek ele
jén nekünk ajándékozott, de az „előidők" felelevenítésé
vel asztalom köré gyűlt ő is sokan másokkal együtt, s így 
aztán végképp nem gondoltam, hogy távozóban van. Nem 
tehetem meg, hogy nem szólok át neki egy istenhozzáddal 
még akkor is, ha vele kapcsolatos emlékeim nem mérhe
tőek fontos, szép műveihez: a piszkéstetői csillagvizsgáló
hoz, Salgótarján városközpontjának beépítési tervéhez és 
az oda tervezett művelődési központhoz, a Budapest kör
szállóhoz. Annál is inkább, mert amiben az „előidők" so
rán összehozott bennünket a sors, az végül meg sem épül
hetett. Ez a nézsai faluház is besorolt megvalósulatlan ter
vei közé. Nem került rossz társaságba, mert abban a bu
gyorban van Szrogh Gyuri bátyám Kakas és Tyúk vendég
lőpárosa is, és nem ott, ahová elképzelte, az M 7-es út 
velencei-tavi emelkedőjének két szemben lévő oldalánál. 
Amióta tudom, hogy azoknak ott lenne a helyük, arra 
járva kukorékolni szoktam emléküknek. 

Faluházépítő akciónk során hozott vele össze jó sorsom. 
Akkor, amikor Varga Tamással és Makovecz Imrével kö
zösen elhatároztuk, hogy kiváló hazai építészek közremű
ködésével mintát teremtünk ebből az általunk elképzelt 
közösségi épülettípusból. Mintát olyan értelemben, hogy 
az épületet nem mindenáron újként képzeljük el, hanem a 
helyben meglévő épületadottságok bővítésével vagy át
építésével (már csak azért, hogy megvalósíthatóak legye
nek! ), és mintát abban, hogy alaprajzuk a helyi igényekre 
figyelmes legyen. Nem pusztán a „kultúra" házait akartuk 
létrehozni, hanem a szabad, kötetlen összejövetelek, a ta
lálkozások színhelyét is. így szinte mindig belekerült vala
milyen vendéglátóhely. Az egyéb helyi intézményi hiányok 
pótlására is alkalmasnak kellett lennie; így általában könyv
tár, mozi, öregek napközije, melegítőkonyha, panzió került 
alapterületükbe. Mintát akartunk mutatni olyan érte

lemben is, hogy az építészek mellé népművelőket állítot
tunk a funkciók, a lehetséges kapcsolatok, a hiányok, a szük
ségletek feltárására. Az ő feladatuk volt az üzemelés bein
dításának megtervezése és segítése. Általunk kitalált kí
vánalom volt az is, hogy a faluház a helyben elérhető anya-
goldoól épüljön olyan technológiával, amely a helyi kivite
lezést lehetővé teszi (megjegyzem, hogy ugyancsak abból 
a megfontolásból, hogy megvalósulhasson). Hozzávetőleg 
ennyi lett az akcióba bevontakkal közösen kidolgozott 
alapelv, amelyet követően az építészek elindultak kivá
lasztott népművelő párjukkal a saját útjukra. Én vele 
ettől kezdve Nézsára. 

Sokat tárgyaltunk a helyi tanács és a téesz vezetőivel, 
a párttitkárral, az iskolaigazgatóval, a tanárokkal, a ta
nácstagokkal, és sokat tekeregtünk a faluban mi magunk 
is. Szóba elegyedtünk az emberekkel itt-ott; az utcán, a 
boltokban, a kocsmákban. Mindenféléről beszélgettünk 
velük. Szokásaikat, ünnepnapjaik módját, a családok 
nagyságát kérdeztük, a még élő hagyományokat kerestük. 
S mert volt rá időnk, körbejártuk a környező települése
ket is, hogy alaprajzi és díszítőmotívumokra leljünk. S 
hogy rájöjjünk arra, hogy miként kell szolgálnia a leendő 
épületnek a kistáj központjának mondható Nézsa kör
nyékbeli falvait. Ücsörögtünk a falubeli kocsmák elé 
kitett bádogasztalok mellett az akkor divatos jaffa-szörpök 
társaságában, majszoltuk az éppen kapható, a tegnapról 
visszamaradt szendvicseket vagy pogácsát, és sok minden
ről fecsegtünk. 

Fecsegtünk? - inkább ő mesélt. Salgótarján városköz
pontjának kitalálásáról (amikor minden szükséges eszköz
zel és minden földi jóval ellátva bezárták őket, a tervező
ket egy hegyi üdülőbe, és csak akkor mehettek haza, ami
kor átadták a beépítési koncepciót) - és amelyet aztán 
vélhetően első titkári döntéssel később persze félretettek. 
Mindenféle építménnyel jól besűrítették az általuk szaba
don hagyott domboldalakat. Mesélt külföldi útjainak ta
pasztalatairól (és én ekkor hallottam tőle az osztatlanul 
tanítás angliai pedagógiai kísérleteiről). Mesélt az elvetélt 
építészeti tervekről, pontosabban a tervek tudatos művi 
vetéltetésének bevett gyakorlatáról. Arról, hogy ennek 
végterméke aztán nem más, mint a vég nélküli megalázta
tásba belefáradt, és immár mindenre kapható építész. A k i 
így önmaga árnyékává vált. Minden parancs és utasítás 
szolgalelkű megvalósítójává. Ez nem csoda, magyarázta, 
hanem eredmény, hiszen ez a cél! Ha ilyen summázatig 
jutott, felkiáltott, mindkét karját az égre tárta. Azok a 
kocsmai beszélgetőtársaink, akik mellé leültünk fecse-
részni, persze már nem értettek mindebből egy mukkot 
sem. Egy idő után általában odébbálltak, és távolabbról 
méregettek mindkettőnket. Híre került, hogy tulajdon
képpen cirkuszosok vagyunk, és vándorcirkuszunk fellé
pési helyeit, no meg a betanítható állatokat keressük -
hogy ez melyik pihent agyú részegesnek jutott eszébe, azt 
nem tudom. Úgy derült ki , hogy valaki ránkkérdezett 
egyszer, és közben kutyáját és lovát ajánlotta. Egyikünk 
sem tagadta a dolgot. Alkudozni kezdtünk, és jókedvűen 
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vigyorogtunk az egészen, amikor aztán beültünk Renault-
jába. Toleráns, érdeklődő, pajkos, jó humorú, és a min
denféle korabeli bornírtság ellenére független, az elveihez 
ragaszkodó, de azt dobra nem verő értelmiségit ismertem 
meg benne. Azt, aki bár alkalmazkodni képes, mert azt 
muszáj, ám ez csak a legszükségesebb felületeken történik, 
mert legbelül egyébként mindig önmaga marad a mérce. 

Hogy mennyire, az aztán Salgótarjánban jól látszott. 
Bizonyára a nézsai tervek miatt jártunk a megyeszékhely 
hivatalaiban. Miután én szakmám miatt bejáratos voltam 
a kultúrházakba, ana kért, hogy nézzük meg az általa ter
vezett művelődési központot. Már vagy évtizede nem lát
ta. Kicsiny Miklós, azóta már ugyancsak az égi vadászme
zőkön járó, és remélem, hogy régi drága jókedvét ott vál
tozatlanul megtartó igazgató-barátom társaságában jártuk 
be az épületet. O az együtt eltöltött óra miatt fölbátorod
va, a főlépcső fordulójánál egyszer csak megkérdezte, hogy 
miért olyan alacsonyra tervezte a pihenő fölötti tartószer
kezetet? 

- Alacsonyra? - nézett föl rá Szrogh Gyuri bátyám -
már miért lenne ez alacsony? Hiszen ha kinyújtom a ka
rom, akkor sem érem el! 

- Igen, igen - mentegetődzött Miklós - én viszont be
verem a fejem. 

- Az nem normális - mondta ő. 
- Hát nem - szégyellte el magát hatalmasra nőtt bará

tom. 
A z általa rajzolt nézsai tervekből végül nem épült meg 

semmi. Gyuri bátyám a vezetők hezitálását nehezen bírta, 
pontosabban nem viselte el. Zseniális megoldására - hogy 
ugyanis egy, a falu központjában lévő magtár és egy közeli 
istálló összeliötésével épüljék fel a faluház - egyenes választ 
soha nem kapott. A helyiek talán mégis új épületre, dísze
sebbre, mutatósabbra gondoltak? - már nem tudom. H i 
szen ha így gondolták, nem volt miből megépítsék! Végül 
az egészet megunta, otthagyott csapot-papot. Az általa ki
talált beépítés ötletét átadta kollegájának, Reimholcz Pé
ternek. Én is ővele dolgoztam tovább, és aztán ő fejezte be 
ezt a munkát Gyuri bátyánk alapelvei szerint. Neki is csak 
úgy sikerült, hogy a helybéliek által lebontani gondolt 
magtárat műemlékké nyilváníttatta. Ettől aztán a hozzá
építés vált némiképp bonyolulttá. De így legalább megma
radt. S hogy tornateremként mindmáig ott van, az Szrogh 
György érdeme is. 

Tan esik József 
várongi termelőszövedcezeti elnököt (később, '85-től elöl
járót majd '90-től polgármestert, legvégül jobbára elfele
dett nyugdíjast) bizonyára előbb ismertem meg a Mai te
lepesek, majd a Békeidő' című filmek hőseként,5 mint sze
mélyesen. Balipap Feri vitt el hozzá még az "előidők" so-

' Vitézy László filmjei. A Mai telepesek c. dokumentumfilm 
(1977) Tancsik József falumentési akcióját ismerteti, amely
nek során nincstelen, jobbára tisztántúli családokat telepített 
a megüresedett várongi házakba; a Békeidő c. játékfilm (1979) 
ennek, és egyéb várongi állapotoknak dokumentarista feldol-

rán, a '80-as évek első hannadában. Az általa igazgatott 
új művelődési ház Dombóvárott a várongiak pénzéből is 
készült, úgy érezte tehát, hogy ha már a helybéliek segí
tették intézményének fölépültét, kötelessége szolgálni 
őket. Jogosnak érezte ezt Tancsik maga is, aki tudta, hogy 
ezért megrendeléseket adhat a dombóvári népművelők
nek. Tán ennek révén barátkoztak össze, és külön aján
dékként én is megismerkedhettem vele. 

Korábban már idéztem azokat a győzelmeket, amelye
ket Tancsik József aratott a '70-es és '80-as évek centrali
zációs gyakorlatán azzal, hogy semmi áron nem engedte 
faluját betagosítani. Megtartotta a község termelőszövet
kezetét, gyakorlatilag a falu határát a helybeliek kezében. 
Azt így nem szánthatta be valamilyen féljárásnyi, távoli 
központú, és a falujától idegen érdeket képviselő nagy
gazdaság. A tanácsot ugyan elvihettek, de azt követően a 
szövetkezet vette át a gazda szerepét. Amikor érzékelte, 
hogy Várong népessége fogy, inert a mozgékonyabb em
berek elköltöznek, a szövetkezettel fölvásároltatta a meg
ürült portákat. Azokba az ország más részéről munkaerőt 
telepített, így tartva életben az általa elkezdett falumentő 
folyamatokat. Bevezette a vizet, a friss hús miatt „szúró-
házat" időtöltésül halastóként használható „jóléti tavat" 
csinált. A falusi boltba hűtőpultot vásárolva lehetővé 
tette a felvágottak árusítását (az akkor még létező megyei 
„hústanács" ugyanis éppen annak hiányára hivatkozva 
nem vette fel Várongot a hentesáruval „ellátható" tele
pülések listájára). „Parasztok Háza" néven megújította és 
a téesz üzemeltetésébe vette a korábban romos művelődé
si otthont. Továbbképző házat telepített, falusi turizmus
ban gondolkodott. Micsoda győzelmek voltak ezek az em
lített játékfilmben megénekelt hőstettek annak idején! -
s mennyire eljelentéktelenedtek mára, amikor végre már 
nem ideológiák, hanem a szükség és a lehetőség szabályozza 
mindennapj ainkat! 

Éppen az ő példáján láthattam, hogy miként foszlik 
szét az új, a más körülmények között a korábbi időkhöz 
honosodott tapasztalat. A mindenható Pártbizottság hí
ján már fabatkát sem ért az a gyakorlat (melyet egyébként 
tőle tanultam, és az ő mintáján magam is alkalmaztam), 
hogy ha hívatták, nem ment. De amikor nem hívták, meg
jelent, hogy tudassa: él, cselelcszik, megvan, számolni Itell 
vele. Ám amikor újra hívatták (vélhetően valami parancs 
meghallgatására) újból nem ment, mert - mint mondogat
ta - csak igazgassák az elvtársak a megyénél maga-magu
kat. Ügyintézéseiben sem az alávetettektől megszokott 
sémát követte; nem engedélyt kért, hogy valamit megszer
vezzen, kialakítson, létrehozzon. Annak szükségességéről 
előbb elvi állásfoglalást kért valamilyen illetékes fővárosi 
főhivataltól, amelyről tudta, hogy amúgy is a hivatalos 
ideológia szerint válaszol majd. Csak a helyeslő válasz 
birtokában kezdte a konkrét ügyintézést. Amikor a me
gyei döntnökök, akik a pimasz előzményt persze fel sem 
tételezték, és kapásból megtiltották szándékát, azonnal 

gozása, amelyben Tancsik József személyét egy szomszédos 
település ugyancsak téesz-elnöke játszotta. 



előkapta a jól őrzött, és addig titokban tartott főhivatalt 
levelet. Ennek meglobogtatásával fogcsikorgatott és kény
szerű bólintást kapott a megvalósításra. Gondolom, hogy 
legszívesebben egy pohár vízbe fojtották volna ilyen
kor. 

'90 után azonban az ideológiákat szétfújta a szél, és a 
pénz világa érkezett. A kiismert gondolkodású elvtársak 
másképpen kezdtek gcmdolkodni. Megóvott termelőszövet
kezetét a jogszabály egy kalap alá vette az óriásbirtokok
kal. Kárpótlási jegyek lettek, és nyomukban nepperek, 
akik fölvásárolták azokat a bamba tájékozatlanoktól. Bo
nyolult pályázatoknak kellett megfelelni, hogy külön 
pénzhez jusson a település, és ügyesen és időben kellett 
megírni azt, hogy a sok rászoruló között előnyt élvezzen 
valaki. A kapcsolat változatlanul fontos maradt (mint 
tudjuk, a mai napig az), ám kapcsolatokkal korábban sem 
dicsekedhetett, hiszen addigi eredményeit is leginkább 
saját gondolkodásának és magatartásának köszönhette. 
Immár senkit sem hatott meg pusztán a megmaradással 
való érvelés, hiszen Tancsik Jóskát utolérte a kor, és im
már mindegyik település megmaradni akart. Tétován állt 
ebben a megváltozott világban, és egyre kevésbé értette, 
hogy a vemhes tehén miért nem jó dolog, s hogy miért 
adnak pénzt azért, hogy levágják, és egy állattal kevesebb 
legyen? Hiszen a nincset nem lehet sem megenni, sem 
eladni már! Számára későn érkezett az országos rendszer
változás, merthogy Várongon már a 70-es években, és ép
pen őmiatta már megtörtént! Nemcsak azért, mert idős, 
egyre betegebb korában találta. Azért is, mert alternatí
vákat kereső esze járásáról kiderült, hogy az bár nem párt
állami mintára, de nem is az új, a harácsoló kapitalizmus 
szerint forog. O (is) egy olyan harmadik lehetőséget keres 
és remél, amelynek (még mindig) nincs itt az ideje. 

Amikor a '80-as évek derekán egy tapasztalatcsere so
rán néhány hozzá hasonló gazdával Limousin felé közeled
tünk, szinte egész úton hallgatott. A Lajtát elhagyva csak 
nézte a tájat, az erdőket, a földeket, az utak szélét, az asz
faltozott dűlőutakat, a tanyákat, a mezőkön dolgozó gépe
ket, a terménytárolókat, a fölhalmozott tűzifát, Európa ta
karos rendjét. Egy szót sem szólt. Limousin határához kö
zeledve aztán egy parkolóban megálltunk. A tetőről dom
bok hosszú sora látszott éppen úgy, mint Tolna határában, 
Várong körül, csak éppen messzebbre lehetett látnunk; 
mohazöld legelőkre, a dombhátakon is átfutó gömbfa-ke-
rítésekre, amelyek a láthatár széléig fölszabdalták a tájat. 
Mindenütt aranybarna, hatalmas testű szarvasmarhák le
geltek. Láthatóan kinek-kinek saját gazdasága az a bekerí
tett harminc-negyven hektár, amelynek mindegyikét érin
tette valamilyen út, s mindenütt állt valamiféle fedett fé
szer a száradó téli takarmánynak. Némelyiken kicsi trak
torok pöfögtek, itt-ott falvak bújtak a völgyekbe, farmok 
álltak szétszórva. A táj fölött béke és csend honolt, a mun
ka, a biztonság, a rendezettség, a jólét áradt képünkbe. 

Sokáig hallgattunk. Bizonyára mindenki a hazai álla
potokhoz mérte éppen, amit eddig, és amit itt látott. 
Tancsik is csak nézte, bámulta, fordult erre-arra. Amikor 

visszaültünk az autóba, nagysokára megszólalt: 
- Most már értem. 
- Mit? - kérdeztem tőle. 
- Hogy miért akarnak győzni itt a kommunisták. 
- Miért? - értetlenkedtem. 
- Hát nem látod? Nem láttad? 
- Mi t kéne lássak, mondd? 
- Hogy mennyi mindent lehetne itt elvenni. Zsebre 

rakni. „Végképp eltörölni." 
Odakint aztán ugyanazt láttuk, ami itthon is lehetett 

volna, ha nem kényszerítettek volna ránk eszement kény
szerpályákat a birodalom helytartói: takaros magángazda
ságokat, egyszerű gépek sokaságát, a vágómarhák értékesí
tésének kézbentartása érdekében alakított egyesületet. A 
csoportunkat fogadó parasztgazdák családjainál polgári 
jólétet, nemzedékek együttélését. A falusi élet megtartott 
perspektíváját. Az önellátás magas fokát biogázzal, pata
kokra telepített áramfejlesztővel, napelemekkel, a moz
gásra működő közvilágítással. Szegény Tancsik Jóskának 
ezzel szemben az azért való háborúzás jutott, hogy parizert 
vehessenek a várongiak, hogy csapból folyhasson az iható 
víz, s hogy helyben, a falu határában legyen téesz-tagjai
nak munkahelye. 

Csoda, hogy belefáradt? 

Paul Bl in 
normandiai barátunkról már több helyütt volt szó. Illő 
azonban, hogy ne csak érintőlegesen emlegessem. Talán 
föl sem sorolható, hogy rajtam, és rajtunk kívül még hány 
magyarnak jelentette először, vagy éppen egyedül ő Fran
ciaországot s a franciákat. Mindazt együttesen, amit Bat
sányi János óta az ottani táj, a nép és a szellem számunkra 
jelent. Ö ajándékozta nekünk az örökzöld Normandiát, de 
a csudálatos iJinguedoc-Roussillont is, hiszen az ő révén 
lehetett barátunk Bemard Kohler. így tulajdonképpen 
Provence illata is tőle van, hiszen Bernardék családi ba
rátnőjét, az Avignon mellett tanítóskodó Francé Heraud-
ot sem ismerhettem volna meg nélküle. Bretagne-ba is ő 
vitt el minket. Az ő révén kerülhettünk el Limousin-ba, 
ahol Edmond Gody és szüleinek vendégszeretetét élvez
hettük többször is, nem beszélve, a vele bejárt, és bizony 
alaposan „megkóstolt" Burgundiáról. Miatta van, hogy 
Párizsba mintha hazamennénk. Otthoniasságunkat bizo
nyítja az is, hogy többször elkerültük, és csak autójának 
piros hátsó lámpáját üldöztem,* Periferique-en keresztül, 
ahogy mentünk haza Pont-Audamer-be. 

Az ifjúsági szabadidőközpontként működő Cios Nor-
mand volt ismeretségünk első éveiben otthonunlc, és azóta 
is folyamatosan a Mimi/Jean-Philippe Vermont házasjm 
közeli villája, és Luois Pigache városközponti labirintusa 
(akivel a vasárnapi misékről jövet betértünk hol ezekhez, 
hol azokhoz fecsegni, no meg valamiféle aperóra, kihez 
mire, míg felesége, Colette telefonon utolérve haza nem 
rendelt mindkettőnket ebédelni). No meg látogatásaink 
kezdetén a magyar szó hallatán az esti sötétben az ablak 
alatt pityergő, a Vajdaságból odavetődött Gizi háza, 
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amelyet aztán Paulék vásároltak meg azt követően, hogy 
ő (nekünk való későbbi tolmácskodása révén) megismer
hette férjét, az optikus Jeant. A Paul révén megismert és 
megszeretett Luois egyik veje, Akdn Samsun sokáig a két 
ország közötti kéthannad-úton lévő Phakbourg ifjúsági 
szálláshelyét vezette. A vele való barátság okán gyakran 
szálltunk meg ott. Ezért alakult meg nála '92 tavaszán a 
Települési Gyermekönkormányzatokat Segítők Egyesüle
te, hiszen tetőt adott fölénk addig, amíg mikrobuszunkat 
éppen az ő segítségével javították. 

T á n nem illő, hogy először sokfelé való jártasságomat 
emlegetem róla szólván, ám nem bánom, hogy mégis ezek
kel tolakodtam legelőre. A z első ajándék tőle valóban az 
volt, hogy otthont teremtett számunkra odakünn, miközben 
egyébként ő is otthonra lelt Magyarországon. Gondoltam 
is, hogy magyarított nevén, Blinos Palin szólítom ezeken a 
lapokon, amellyel zseniális nyelvérzékével itthon maga
magát hívta, s ahogy többször is bemutadcozott. Dehát még
sem lehet mindent elbolondozni úgy, mint ahogyan ő 
tette! - nem beszélve arról, hogy igazi átváltozóművész-
ként a legkomolyabb emberré vált pillanatok alatt, miköz
ben mások, vagy akár én magam is még csak nevetőizma
inkat rendeztük nyugalmi állapotba. 

Bár szórványos francia barátságokra előtte és őt köve
tően is szert tettem, Paul múlhatatlan érdeme, hogy szá
momra (és mint említettem, még sokan másoknak is) ár
nyalt keresztmetszetet adott ercől az idegen országról. K i 
bújtatott tehát abból a zárványból, amibe az elvtársi biro
dalom önző rosszindulata zárt. Lett tehát mihez hasonlítani 
egyéni sorsunkat éppen úgy, mint szakmánk állapotát, és 
persze itthoni világunk minden ágát-bogát. 6 

N e m minden esetben jutottunk vele sokra. Hiába lát
tuk Paul segédletével és vezetésével Le Havre-ban a már 
csak időlegesen használt Malrawx-féle művelődési közpon
tok egyikét (Niemeyer brazil építész konstrukcióját) , ha az 
erről és társairól szóló ottani szakmai fejtegetések eredmé
nyeit nem hasznosíthattuk itthon. Nálunk ugyanis éppen 
akkor épültek alapvetően a lavagyiság miatt a nagy műve
lődési épületkomplexusok Szombathelytől Debrecenig. 
H a - mint javasolni merészeltük! - helyettük valóban 6-
8 klubház épült volna szerteszét ezekben a városokban, 
nem lenne évtizedes gond fenntartásuk. Lenne hol mű-
ködniök a városrészek különféle kulturális (és bizonyára 
nem csak civil) szervezeteinek. A tömeges kultúrafogyasz
tás templomai, lám, e tájon is jobbára feleslegesek lettek, 
miközben azért a lélektől-lélekig működő íntézményecs-
kék is létrejöttek. Magyarországon azonban nem volt al
ternatíva. 

N e m jutottunk sokra a munkanélküliség kezelésére lá
tott sokféle ottani találmánnyal sem, mert hát hol volt 
akkor még nálunk valódi munkanélküliség? - amikor az
tán lett, és a francia példából konferenciasorozatot csinál
tunk, a már megalakult munkaügyi hivatalosság kezelt le 
amatőrként bennünket . N e m sikerült a művelődési ottho

nok társadalmiasítását sem honosítani, mert azt meg a 
szakma hazai dolgozói vélték érdeksérelmüknek. Á m azt 
hiszem, hogy a hazai pétanque-szövetségen meglátszik ke
ze nyoma (és Szalóky Károly szervezőmunkája). Segítségé
vel talált Zalaszentlászló, Csurgó, és (az általa megismert 
fécampi Patrice Blondin révén, tehát már áttételesen) Put
nok francia testvértelepülést. Es még mennyi minden más
hoz volt köze ismeretségünk és barátságunk másfél évti
zedében, még ma is képtelenségnek tűnő haláláig! 7 

Elsősorban ahhoz tehát, hogy segítségével a francia 
polgárokhoz, a francia értelmiségiekhez és a francia szak
mabeliekhez mérhettük magunkat, viszonyainkat, lehető
ségeinket, terveinket és szándékainkat. Megismerhettük, 
felfoghattuk és a magunk számára lefordíthattuk a nálunk 
akkor még csak hkapitalistázott odakinti világot (és ebben 
sok minden olyasmit, ami még mindig nem érkezett el 
hozzánk). A változatlanul pékmesteriént dolgozó polgár
mestert, aki nem röstellt előre köszönni a járókelőknek 
(tulajdonképpen választóinak). A három heti munkát je
lentő megrendelését boldog örömmel mesélő fékbebét-
gyárost. A munkanélküli utcagyerekekből alakított szörf
készítő szővetliezetet. A z azonos tevékenységek segítésére 
alakított lét vagy akár riárom civil szervezet gyakorlatát. 
Azt, hogy felelős szakmai vezetőként milyen természetes
séggel nyargalt ő maga oda-vissza a tavaszi-nyári-őszi prog
ramokra Magyarországra érkező fiatalok autóbuszával, 
mert sofőrre nekik nem telt. Es bizony köze lett ahhoz, 
hogy megláthassuk, milyen rövid úton rúgnak ki valakit 
(történetesen ő t ) valamelyik választást követően, s azt, 
hogy ugyanez lazán megtörténhet (mint ahogy megtör
tént ) egyidejűleg feleségével is. Á m azt ugyancsak megta
pasztalhattuk, hogy milyen nagyfokú baráti szolidaritás 
mentette Pault azonnal új állásba, és láthattuk azt is, hogy 
az ottani iskolarendszer rugalmassága miatt Marianne mi
ként folytatta felnőttként szinte azonnal tanulását hajda
n i egyetemén úgy, hogy aztán állást találjon. M i n t aho
gyan talált is. 

Bizonyára a vele való barátság, a gyakori együttlétek és 
a belőle fakadó kapcsolatok folyamatos építése-gondozása 
miatt vetették szememre, hogy frankofániában szenvedek, 
ami persze marhaság. Neki sem volt semmi baja akkor, 
amikor saját viszonyai alternatívájaként Magyarországra ho
nosodott, amikor ötvenedik születésnapjára Zalaszentgró-
ton vettek présházat ajándékként gyermekei, vagy amiért 
még e sorok írásakor is (és már ezt megelőzően öt -hat éve) 
itt dolgozik két nagyobb fia. Tévedés ne essék: világpolgár 
sem volt a szó elmúlt századfordulós vagy mai, amerikás 
értelmében. ízig-vérig francia volt Paul, bár amikor egy 
este Hajóson a vele ideutazók egyike provanszál, másika 
bröton, harmadika elzászi, negyedike szavojai dalra fakadt, 
ő normann énekbe fogott. Hogy miként bújtak vissza az 
ősök az egynyelvűvé faragott ország polgáraiba a pár pohár 
bort, vagy az idegen földet érzékelvén, azt pontosan nem 
tudom, de jelenlétüket velük együtt éreztem. S érzékeltem 

6 BLIN, Paul, Egy barátság motívumai, Parola, 1994/4, 12-
13. old. 

7 Dr. BALIPAP Ferenc, Rapszódia a mi francia barátunkért, 
Parola, 1997/4, 2. old. 



sajátos büszkeségük mellett az egymás iránti kölcsönös 
tiszteletet is. Egy kicsit irigyeltem mindannyiukat ezért. 

Miatta nincsenek félelmeim Európától. Tőle láttam, 
hogy Európának esze ágában sincs bedarálni (avagy hogy 
divatosabban szóljak: integrálni, vagy éppen ghbalizálni) 
minket bárhová vagy bármivé, hiszen Európa is sokféle, 
ezerszínű, a megőrzött és megtartani akart hagyományok, 
kultúrák egymásba ölelkező és szétválaszthatatlan halmaza. 
Éppen ez adja báját, különösségét és erejét, és remélem, 
hogy ez az ítéletnapig így marad. Talán ebben és emiatt 
különbözik minden más rendszertől. Azon túl tehát, hogy 
Paul élvezte tört magyar beszédét, és őszinte örömet szer
zett neki, ha egy pincér magyarnak vélve őt társalgásba 
kezdett vele (különösen a borokról, mert abban nagyon 
otthon volt), szerintem azért is beszélt annyit nyelvün

kön, hogy oldja önmagunk építette sáncainkat, hogy besza
badítson maguk liözé mindannyiunkat. Igen, nem másho
vá, hanem Európába. 

Az előbb „ízig-vérig franciának" mondtam, de persze 
tudom, hogy mert alapvetően az ő ismeretségei mentén 
laktam és laktuk be Franciaországot, azok, akikkel a majd' 
két évtized alatt találkoztam, mind hozzá hasonlatosak 
voltak. Lehet, hogy vannak másféle franciák? - bizonyá
ra. Az e sorok közé bújtatott magyarok is fölöttébb ha
sonlatosak egymáshoz, miközben persze jól tudom, hogy 
másféle gondolkodású és habitusú emberek is élnek itt
hon körülöttünk. Bolondság tehát ez az „ízig-vérig" szó
kapcsolat, és inkább európainak mondanám. Mint ahogy 
miatta lassan talán magunl<at is. 



VÁRHEGYI A T T I L A 

A MINDENKI SZÁMÁRA ELÉRHETŐ MŰVELŐDÉS 

Högyeim és Uraim! Tisztelt Előadók! Tisztelt Hallgatók! 
Önök a közművelődés harminc éves történetét ismer

hették meg a ma lezáruló tanfolyamon. Egy olyan törté
netet, amely a mindenki számára elérhető művelődésről 
szól, és arról, hogyan tölthetik el emberek kulturált kö
rülmények között, szervezetten és élvezettel szabadidejü
ket. Egy olyan történetet, amely a folyamatos megújulás
ról, a változatosságról, a sokszínűségről szól. 

Reméljük, hogy Önök egy pillanatig sem unatkoztak 
ezen egyedülálló tanfolyam előadásai, szemináriumai kö
zepette. Remélem, záróbeszédem alatt sem fognak.., 

En beszélek, pedig Önöknek kéne! Érdekelne a véle
ményük, tapasztalataik, belepillantottam volna jegyzete
ikbe. Szívesen elolvasnám, mit írtak le a Művelődési Há
zakról - a 70-es évekbeliekről éppúgy, mint a maiakról -
amelyek, miként a közművelődési mozgalmak - a gyöke
res társadalmi átalakulás előhírnökei voltak. Mai kifeje
zéssel szólva akkor „beindult az ország". Ahhoz, hogy ez 
megtörténjen, a közművelődési szakemberek és intézmé
nyek paradigmaváltására volt szükség. 

A szakma nem habozott. Sorra indultaié be azok a prog
ramok, amelyek élővé tették a kultúra különféle szegmen
seit. S szinte az ember, az emberi társadalom valamennyi 
kérdésére megpróbált - sikenel - választ adni. A bevett 
hivatalos, vagy még pontosabban hivataloskodó gondol
kodásmód mellett helyet kaptak az alternatívát jelentő 
áramlatok is, a metafizikai gondolkodásmód különféle 
megjelenítői, szerveződései, és sok más gondolat is. Meg
élénkültek a szociológiai, szociográfiai kutatások, az ön
ismereti mozgalmak révén a pszihológiai kultúra tört ma
gának utat. A merev politikai keretek elkezdtek tágulni, 
a szabadság lehetőségei kiszélesedtek. Például egy műve
lődési házba be lehetett menni „csak úgy". 

Napjainkban ez a politikai jellegű teher már nem nehe
zedik a kultúrát közvetíteni kívánó kezdeményezésekre. Van 
azonban más, nem kevésbé erős és alattomos ellenfelük. 
A nagyon sok esetben selejtet tennelő és rendkívül agresz-
szív, nemegyszer alacsony igényszintű és a személyességet 
elsorvasztó tömegkultúrára gondolok. A valódi emberi 
közösségek teremtésére egyáltalán nem gondoló, csak az 
atomizált fogyasztó igényeinek felborzolására, kielégítésére, 
majd újbóli felcsigázására berendezkedett - igencsak viru
ló üzletágra. E vetélytárs mellett, ezzel szemben kell hatnia 
annak, aki a művelődés ápolásán, továbbadásán, közössé
gek életrehívásán fáradozik. Annak, aki a válogatni, a sa
ját, színvonalas kulturális igényeit és elvárásait megfogal
mazni és érvényesíteni képes ember nevelésén dolgozik. 

A világban zajló szakmai folyamatok akkor a 70-es, 
80-as években hasonló trendet mutattak. Az úgynevezett 
mindennapi kultúra egyre nagyobb területet követelt ma
gának szerte Európában. E tanfolyamnak határozott célja 
volt, hogy felelevenítse azokat a technikákat, amelyek 
ebben az időszakban működtek és - sajnálatos módon -
egyre inkább elmaradnak a gyakorlatból. A közművelő
dési szakemberekben megerősödött az igény, hogy felele
venítsék az egykor már ismert módszereket. 

Érdemes a mai világtendenciákra is vetni egy pillan
tást, hiszen nem elszigetelt kultúrában élünk, és nem is 
szeretnénk abban élni. 

Kulturantropológusoktól hallottam azt a meglepő 
tapasztalatot, miszerint vannak törzsek Afrikában, ame
lyek még meglévő szertartásaik kezdésének időpontját a 
Dallas című filmsorozat esti adásához igazítják. Tempóra 
mutantur... 

Azt gondolom, hogy ha nem is ennyire sarkosan, de 
bizonyos mértékig napjaink bárcnely népének életére, 
jelenlegi helyzetére igaz ez a kép. 

Nemzeti kultúránk gyökerei erősek és mélyre nyúlnak, 
de virága ápolásra, gondozásra szorul. Ápolását nagyon 
erős, megkerülhetetlen és agresszív nyomással szemben 
kell végeznünk, de mindenképpen el kell látnunk e fela
datunkat. Ez természetesen nem azonos az elszigetelődés
sel, a világ elől való elzárkózással. Más kultúrák értékei
nek befogadására mindenkor készen kell élnünk, ugyan
akkor nem szabad hagynunk, hogy saját - ezen a földön 
és éppen a magyar nép körében kialakult és meghonoso
dott - kultúránk értékei veszendőbe menjenek, vagy ki
szorítsák őket színes, modernnek tűnő, ámde értéktelen, 
csak éppen kulturálisnak nevezett termékek. 

Jelenünk nemzeti múltunk és reménybeli jövőnk kö
zött feszül. Most van lehetőségünk e jövő, a következő 
generációk életfeltételeinek megteremtésére, megalapozá

sara. 

* A megnyitó elhangzott a Magyar Művelődési Intézet Kuta
tási Osztálya a „Progresszív művelődési otthoni hagyományok" 
című minta-tanfolyamának konferenciával egybekötött zárő-
ünnepségén 2001. október l-jén. 

Csak a közös múltból táplálkozó, az elődök tapasztala
taira építő tervezésnek van életképes jövője. 

Az a nép, az a csoport, amely igyekszik megfeledkezni 
örökségéről, kiteszi magát a kulturális életet is behálózó, 
éppen aktuális különböző manipulációknak. Gyökerek 
nélkül próbál életben maradni. 

Egyre nagyobb mértékben globalizálódó világunkban 
a kultúravesztés veszélye realitás, sőt, nemegyszer már szo
morú tapasztalat. 

Korunk embere - többek között éppen a kultúravesz
tés következtében - elvesztette számos alapvető közössé
gét is - atomizálódott. Ez védtelenné tette, s nem pusztán 
kulturális javaitól fosztotta meg, hanem mentális egészsé
gét is aláásta. A valamiképpen magára maradt, a megtar
tó közösséget nélkülöző embernek az élet értelmességébe 
vetett hite könnyebben megrendül, és a személy mentáli-
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san légüres térbe kerül. Ezt az állapotot nevezi a harmadik 
bécsi analitikus iskola atyja, Viktor Emil Franki egziszten
ciális vákuumnak. 

Valóban szomorú, hogy a kutatások szerint a fiatalabb 
nemzedékek igen jelentós része nem, vagy csupán alig is
meri saját kultúráját. Ok e szempontból biztosan veszélyez
tetett helyzetben vannak. 

Valóban kulturális segítőmunka az önöké, hiszen az 
egyes emberek testi-lelki-szellemi egészségén, annak javí
tásán fáradoznak, s az egyes emberek közösséggé alakulá
sán, amelyből a kultúra ápolása és gazdagodása származ
hat. A kultúra rendkívül szerteágazó területeinek összefo
gása, összehangolása is az Önök feladatai közé tartozik. S 
ez igaz a mindennapi és a hagyományos értelemben vett 
elitkultúra egymáshoz közelítésére is. Ez utóbbi értékei
nek terjesztésére ma különösen nagy szükség van, hogy a 
mindennapok kultúrája megtermékenyüljön, s színvonala 
emelkedjék. Hogy az elitkultúra szellemi értékei ne ma
radjanak egy egyre szűkülő réteg számára fontos világ ele
mei, hanem minél szélesebb körökben segítsék az egyéni
ség kibontakozását. 

Össze kell fognunk, hogy a művelődés ügyét a legszé
lesebb körök, számára tudjuk hiteles módon képviselni a 
társadalomban. Mint azt Önök is bizonyára jól tudják, 
most zajlik az Olvasás Eve, amelyben a Nemzeti Kulturá
lis Örökség Minisztériuma és az Oktatási Minisztérium is 
szerepet vállalt. Többek között helyi és országos szintű 
programok szervezésének támogatásával, valamint közös 
akciókat sürgető felhívásaival egyaránt a művelődési in
tézmények munkáját igyekszik segíteni. Szükség van az 
egész országot megmozgató kezdeményezésekre, amelyek 
felhívják a figyelmet arra, hogy a kultúra továbbadását, 
terjesztését szolgáló rendezvények nemcsak helyi érdekű 
megmozdulások vagy éppen úri huncutságok, hanem az 
egész nemzetet, s benne minden magyar polgárt személye
sen is érintő feladatok. 

A művelődési intézmények feladatainak, stratégiájá
nak kidolgozásához elengedhetetlen feltétel a módfelett 
gazdag kincsestár, a kulturális szféra e területének törté
neti áttekintése. A művelődési házak életének huszadik 
századi alakulását módszeresen feldolgozó és bemutató 
képzés ígéretes és üdvözlendő vállalkozás, hiszen épp a 
kultúra ápolásának egyik nélkülözhetetlen elemét való
sítja meg: tanulni kíván az elődök munkájából, eredmé
nyeiket, hagyatékukat kamatoztatni igyekszik. Egy meg
változott világban, más társadalmi, gazdasági, politikai 
körülmények között törekszik megtalálni a művelődés je
lenkori feladatainak rá háruló részét, és az azok elvégzé
séhez vezető utat. 

1992 januárjában megalakult a Magyar Művelődési 
Intézet. 

Kétségbevonliatadan fontossága ellenére mégsem ered
ményezett kellő mértékű megerősödést, mert számos helyi 
intézmény megszűnt, gazdaságilag meggyengült, vagy át
alakult non-profit szervezetté. így az Intézetnek a törvény 
adta lehetőségeket továbbra is kihasználva kell segítenie 

a civil és non-profit szervezetek közművelődési szerepé
nek erősödését, hisz ezek a szervezetek ma már jelentős 
szerepet töltenek be. 

Újítaniuk kellett, a változó világhoz alkalmazkodniuk. 
2000-es célkitűzésük már ennek megfelelően az volt, 
„hogy a hagyomány, mint az életkultúra része, a közössé
gek szervezőjeként legyen jelen mindennapjainkban. Ar 
ra törekednek, hogy a kulturális, közösségi hagyományok 
az ünnepekhez, a munkaalkalmakhoz kapcsolódó szoká
sok, a mai viszonyokhoz igazodva újjáéledjenek. Szándé
kuk olyan hagyományőrző mozgalom, melynek célja nem
csak a hagyományok színpadra állítása és az árutermelés, 
hanem mindazoknak a tradícióknak a megismerése, ápo
lása és tetjesztése, melyek az egészséges közösségek és tár
sadalmak összetartói." 

A politikának áldoznia kellett és kell arra, hogy a hu
mánus igények, értékek kiszolgálója legyen egy művelő
dési ház. Muszáj áldozni arra, ami nélkülözhetetlen, így a 
művelődésszervezőkre. 

Az ő feladatuk, hogy közösséget kovácsoljanak az egy 
helyen lakó polgárokból. Gondolkozzanak, merészen, ne 
féljenek a kihívások elé állni, és főként: ne csüggedjenek 
az átmeneti nehézségek, csalódások miatt! 

Önök egy egyedülálló tanfolyamon vettek részt, amely
nek tematikája az összes eddigi magyarországi művelődési 
otthoni kutatásra épített, beleértve a Népművelési Inté
zet Művelődési Otthon Osztályának, a Művelődéskutató 
Intézetnek és a Magyar Művelődési Intézet Művelődés
szervezeti és Felnőttnevelési Osztályának kutatásait is. 

Ez egy mintatanfolyam volt, amelynek - reményeink 
szerint - lesz folytatása. Az Önök gondolataiban minde
nesetre elindult valami. A magyar kultúra legapróbb moz
dulataiban is van és lesz valami abból, amit Önök mun
kájuk során végeznek. 

Ha kollégáiknak majd Önök, akik most elvégezték ezt 
a tanfolyamot, szintén továbbadják az itt szerzett tapaszta
latokat, a szakma számára régi és megújult lehetőségeket 
nyithatnak meg. 

Köszönöm, hogy meghallgattak. 
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DR. B A L I P A P F E R E N C 

A társadalom polgári új r as ze r veződésének szükségessége, 
és az öntevékeny közösségi művelődés egy (köve the tő ) európai modellje 

(avagy: egy lehetséges stratégiai projekt vázlata) 

Magyarország Európai Unióhoz csatlakozásának célja 
és értelme, hogy hazánk rendszer-meghatározó fő viszo
nyai, az ezek alapján zajló gazdasági, társadalmi és politi
kai folyamatok ismét beilleszkedjenek az Európában tör
ténetileg kialakult és általánossá vált trendekbe. S min
dezek által az - akár akarjuk, akár nem - újratagolódó-
polgárosodó magyar társadalom olyan új működési felté
telek közé jusson, amelyek között a többség teljesítmé
nyeivel belátható időn belül elérheti a boldogabb Nyugat 
országaiban kialakult életfeltételeket és életminőséget. 

Földrajzi elhelyezkedésünk és - a világháborúk után 
külső erők által ugyan erőszakosan megszakított s a nagy
hatalmak akaratából sajátos „perem-európai" pályára 
állított - történelmünk alapján a magyarság 1100 évvel 
ezelőtti Kárpát-medencei megtelepedése óta mindig is 
szerves és integráns része volt a persze nem mindig békés 
és barátságos európai népek közösségének. Geopolitikai 
helyzetünk és ettől nem független történelmi „kalandozá
saink" miatt európaiságunk egyik markáns sajátossága 
lett, hogy nekünk másoknál általában többet kellett har
colnunk Európáért és európaiságunkért. Földrészünk mos
tani, történelmi jelentőségű újraszervezése így magyar 
szempontból sokkal inkább visszacsatlakozásnak, az U n i ó 
ba tömörült országok részéről inkább visszacsatlakoztatás-
nak, még pontosabban újraegyesítésnek - semmint egyirá
nyúan valamiféle „eltévelyedett másutas" csatlakozásának 
- tekinthető. 

Visszacsatlakozásunk gazdasági és politikai folyamatai az 
elmúlt évtizedben megvalósított változásokkal, átalakítá
sokkal és az ezeken alapuló teljesítményekkel már jelen
tős mértékben előrehaladtak. A társadalmi viszonyok meg
újulását jelentő, s ezen belül különösen a kulturális vonat
kozású változások - természetüknél fogva is - sokkal ki
sebb mértékűek még Magyarországon. Ezek egy része nem 
is alakulhat ki másként, mint az állampárt vezénylésű szo
cialista állam és az államszocialista tervgazdaság (elbuká
sát követő) lebontása után fokozatosan létrejövő új, ma
gántulajdon alapú piacgazdaság, és a többpárti parlamenti 
demokrácia viszonyainak megerősödése és rendszer-speci
fikussá válása mentén, mintegy a megszülető új struktú
rák és működési folyamatok következményeként. Á m ép
pen az európai jellegű fejlődésükben az elmúlt századok 
során kevésbé eltérített országok példázzák, hogy a társa
dalmi és a kulturális fejlődésnek - ha tetszik: polgári típu
sú európaisodásnak - olyan sajátos törvényszerűségei, a 
nemzeti kultúrákból gyökerező belső önerői is vannak, 
amelyek a gazdasági és a politikai változások társadalmi 
áthatásai mellett képesek nagyfokú önállósággal erőteljes 
detenxiinációt gyakorolni az adott társadalom szerveződé
sére, tagolódására, a polgárok együttélésére és együttmű

ködéseire. A piacgazdaság és a parlamenti demokrácia rend' 
szerében sokféleliépp tagolt (a mi esetünkben: most előbb 
elkerülhetetlenül eltérő helyzetű polgárok halmazává 
„kristályosodó") társadalom polgárainak értékrendje, érték' 
követése, kultúrája is rendszerszervező, társadalmi- (lm tet
szik: osztály-)béke képző tényező. 

Uniós csatlakozásunknak ezek a társadalmi és kultu
rális vonatkozásai, a magunk által kialakítandó társadal
mi és kulturális viszonyaink attól különösen kényesek, 
mert az egyesülőben lévő európai országok kulturális tő
kéket is forgalmazó társadalmi szervezettsége, társadalmi
kulturális integráltsága meglehetősen heterogén. A m i 
bármilyen szörnyű, jelenti azt is, hogy egy bizonyos -
sokat hangoztatott emberi-jogi, személyiség-jogi, szabad
ság-jogi stb. - kérdéskörön túl valójában a legtöbb Nyu
gat-európai országban szabad és lehet szegénynek, magá
nyosnak, másnak, elhagyottnak vagy éppen ellátatlannak 
is lenni. Ebben az a legnagyobb veszély, hogy ha a szocia
lista egybebábozottságból-gyámolítottságból aláhulló 
„társadalom" számára nem biztosítjuk egyéni boldogulá
sok, s még inkább a szabad önszerveződések, közösségszer
veződések feltételeit, vagyis ha a rendszerváltás szerves 
részeként nem tesszük lehetővé az egyéneknek, hogy sza
bad akaratukból újraszervezzék, társadalomba integrálják 
magukat, ezt az E U nem fogja csatlakozásunk kizáró oká
nak tekinteni, de az egyesülés utáni együttműködésekben 
és együttélésünkben mindez súlyosan károsíthatja egyen
rangúságunk és gyarapodásunk esélyeit. 

Európába - új rendszerünk gazdasági és politikai ele
meinek lényegében már bekövetkezett megújítása mellett 
- csak társadalmi és kulturális viszonyaink jelenleg még 
meglévő, ható központosított, államosított szocialista jel
legét felszámolva, tehát e ma sok vonatkozásban még lé
tező viszonyok gyökeres, fordulatszerű, rendszerváltás jel
legű átalakítását - a társadalom és a kultúra alrendszerei
nek új, polgári fejlődési pályára állítását - is elvégezve-
elősegítve lehet visszatagozódnunk. Ehhez a feladathoz 
helyesen két irányból közelíthetünk: egyfelől saját társa
dalmi és kulturális adottságaink és helyzetünk felől, más
részt Európa, jelenleg leginkább az egyes európai országok 
társadalmi és kulturális viszonyai, rendszerei és helyzetei 
felől. H a valahol, akkor e társadalmi és kulturális dimen
ziókban a legfontosabb - merthogy kikerülhetetlen, hi
szen ezeknek éppen az a tartalmuk, legfőbb lényegük -
nemzeti sajátosságaink, értékeink és érdekeink kellő ala
possággal történő megtartása, képviselete a rendszer-áta
lakítás és az ezzel egyidejűleg zajló európai integráció so
rán. Társadalmi, kulturális viszonyainkban sem maradhat 
minden úgy, ahogyan volt, bár semmi sem tehető ugyan-
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olyanná, amilyenné más országokban már kialakult. V i 
szont az Uniós csatlakozás logikája azt sem búja el, hogy 
valami olyasféle megoldással jöjjünk elő kialakítandó tár
sadalmi és kulturális viszonyainkra vonatkozóan, amely 
teljesen egyedi, példa és előzmény nélküli a már társult 
Uniós országokon belül. Az általunk - szükségszerűen és 
megkerülhetetlenül - követendő, magunkra hatni enge
dett társadalmi, közösségi, kulturális és művelődési min
ták, strukturális modell megválasztásakor kell tekintettel 
lennünk mindezekre. (Eközben már csak elnézni van mó
dunk, hogy a visszacsatlakozásnak e szakmai feladataival 
legalább egy évtizede nem kezdtek el foglalkozni legalább 
a társadalomszerveződés, a kultúra és a közösségi művelő
dés felelősei... Holott az 1989-ben megalakult Közösség
fejlesztők Egyesülete - kellő és időben érkező, a szükségle
teket felismerő, a jelzésekre reagáló kormányzati, önkor
mányzati és ágazati támogatás esetén - egészen bizonyo
san képes lett volna az országos feladat „menedzselésére." 
Csakhogy a társadalmi, kulturális rendszerváltás értelmét 
és elkerülhetetlenségét, halaszthatatlan tennivalóit a po
litikai pluralizmus és a magántulajdonon alapuló piacgaz
daság létrehozásának, majd működtetésének eufórikus 
mámorában - s persze kemény munkálataiban is - elme
rülő „illetékesek" észre se vették. Azt kell mondjuk, 
mindmáig... ) 

Egy lehetséges, integrált modell a magyarországi 
társadalom önszerveződése és közösségi művelődése 
polgári (és európai) rendszerének kialakítására - a 
francia példa 

Franciaországban, Európa egyik klasszikus polgári - so
kak által, s talán nem is minden ok nélkül erőteljesen eta
tistának tartott - államában, 1901-ben alkották meg azt 
az egyesülési jogról szóló törvényt, amely immáron 100 
esztendeje megszakítás nélkül hatályos - bárki által kö
vethető és mindenkire kötelező - alapja a francia társa
dalom legkülönbözőbb célú önszerveződéseinek. Úgy tű
nik, ez a száz éve lefektetett egyesületi törvény a franciák 
számára a társadalmi, közösségi viszonyok polgárok általi 
alakításának és a szabad egyének szabad akaratából bámii-
lyen céllal létrejövő társas, közösségi együttműködéseknek 
ahhoz hasonló érvényű és erejű princípiumait rögzíti, mint 
a piacgazdaságra vonatkozóan a magántulajdon szentségét 
biztosító, másfelől pedig a politikai demokrácia érvénye
süléséhez a választójogokat meghatározó szabályozás. 

A 18. század végén fölélénkült, majd jó száz évig tartó 
franciaországi polgári, olykor forradalmivá vált követelé
sek hatására megszületett törvény által egyfolytában ki
indulásnak tekintett alaphelyzet az, hogy saját szükségle
teik, érdekeik vagy követni kívánt értékrendjük, ezeken 
alapuló, kizárólag általuk elhatározott céljaik elérése, ér
vényesítése érdekében a polgároknak szabadságukban áll 
és ezért joguk van bárki mással összefogni, szervezkedni, 
egymással szervezetet alakítani és együttműködve tevé
kenykedni. Senkinek nincs joga vagy hatalma akadályoz

ni a szabadon szerveződő polgári egyesületek létrehozását, 
sem működését, viszont bárki támogathatja, a maga lehe
tőségei szerint segítheti őket. Mára nem csak az élet min
den területét - a gyermekvédelemtől és gyermeknevelés
től az érdekvédő szakszervezetekig, az egészségügyön, a 
szociálpolitikán, a turizmuson, a sporton, a közhasznú 
vállalkozásokon, jótékonysági szervezeteken, a környe
zetvédelmen át a kulturális, művelődési tevékenységekig 
és intézményekig - fogja át az a sokszálú és sűrűszövésű 
egyesületi hálózat-rendszer, amely magát a francia társa
dalmat jelenti, hanem ezekhez az öntevékeny polgári tár
sadalom demokratikus működésének keretet adó szerve
zetekhez kapcsolódik az állami támogatások gazdag rend
szere is. Nincs a polgári, társadalmi szervezetek tízezrei 
számára állami fenntartás, nincs állami ellátás, nincs ál
lami irányítás, nincs állami beleszólás a polgárok kezde
ményezésére és - talán ez a legfontosabb - mindenkor 
kizárólag az egyesületi tagság aktivitásával működő civil 
szervezetek életébe: az állam szerepe csak és kizárólag arra 
„korlátozódik," hogy folyton-folyvást lieresse, minél gyakrab
ban találja meg, és állandóan érvényesítse az egyesületek tá
mogatásának megannyi lehetőségét. Hiszen a társadalom 
tagjaitól adók révén elvont pénzek felhasználásáról csak a 
társadalom egyetértésével és a társadalom javára van joga 
dönteni a hatalmi pozíciók betöltőinek. Már pedig a 
franciák száz éve egyetértenek azzal, amit részükre saját 
társadalmi önszerveződésük és öntevékeny polgári, közös
ségi művelődésük érdekében az egyesületi törvény garan
tál, s amelynek érvényesítéséhez - a polgári kezdeménye
zésekre létrejövő és önvezérlésű társadalom- és közösség
fej lődéshez-f ej lesztéshez tehát - az állam támogatásokat 
köteles biztosítani. 

Merdiogy a közösségi művelődés, a civil kezdeménye
zésű kulturális tevékenységek is az 1901-es keltezésű egye
sületi törvény alapján létesülnek és működnek Franciaor
szágban. A magyarországihoz hasonló ifjúsági házi és mű
velődési otthoni intézmények szinte teljes körét két or
szágos szövetséghez tartozó egyesületek működtetik. Az 
MJC-nek (Maison de Jeunes et de la Culture - ezek leg
inkább a mi ifjúsági és művelődési házainknak megfelelő 
jellegű és funkciójú egyesületi intézmények) több mint 
ezer, míg egy másik hasonló szerepkörű művelődési in
tézmény (szervezet)-szövetségnek több mint négyszáz tag
szervezete, közösségi művelődési intézményszervezetet 
fenntartó és működtető tagegyesülete van. Ezeknek az 
intézményeknek a működési, fenntartási költségeit rész
ben a helyi önkormányzatok biztosítják, de számos pályá
zati forrásból is nyerhető támogatás az ún. dologi kiadá
sokra. Az egyesületi működtetésű épületekben tevékeny
kedő egyesületek kizárólag a bennük tevékenykedni kí
vánó polgárok kezdeményezésére alakulnak, így tanulják 
meg és gyakorolják az emberek a másokkal való együtt
működés partneri, demokratikus szabályait - mondják 
franciaországi népművelő társaink. Az adott, maguk által 
kitalált és végezni kívánt tevékenységre szerveződők lét
rehozzák saját egyesületüket, választanak maguknak egy 
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egyesületi vezetőt és vezetőséget, tevékenységük költsé
geiről gondoskodnak, amelynek biztos része saját pénzük, 
bizonytalan a különböző pályázatokból, esetleg szponzo
roktól elnyerhető forrás. Az egyesületek választják meg a 
nekik otthont adó intézmény vezetőit is, akiknek mun
kája az ő tevékenységük, és a többi egyesület által kijelölt 
feladatok elvégzése. Az egyesületek állami támogatásának 
része lehet szakemberek állam által történő rendelkezésre 
bocsátása is, ami azt jelenti, hogy az MJC-kben öntevé-
kenykedő egyesületeket segítő szakértő vagy laikus nép
művelőket, közösségfejlesztőket, animátorokat fizet meg 
(legtöbbször részfoglalkozású alkalmazásban) az állam. 

A szisztéma, a rendszer tehát teljes mértékben és na
gyon szigorúan betartva alulról építkezik: minden a pol
gárok kezdeményezésére, az ő elhatározásuk, céljuk, aka
ratuk, igényük - ha tetszik megrendelésük - és minden 
esetben közvetlen, aktív tevékenységük alapján keletke
zik és működik. Nem a népművelők szerveznek csoporto
kat, tevékenységeket, szolgáltatásokat vagy programokat 
- hanem a polgárok, s az ő saját akaratukból és saját cél
jaik érdekében létrehozott civil szervezeteik szakmai segí
tése a feladatuk az ezen egyesületek által „szolgálatra be
hívott," más esetben melléjük szolgálatra az állam által 
kirendelt népművelőknek. Minden önkonnányzati, álla
mi és szakmai szint és szervezet pedig „azért van", hogy 
ezeket a polgárok által létrehozott társadalmi, közösségi, 
kulturális kezdeményezéseket a lehető legnagyobb mér
tékben igyekezzen támogatni. (Hogy az állami, önkor
mányzati, s az általuk kapacitált szakmai apparátusok mi
ként felelnek meg az egyesületekbe tömörült-szerveződő 
„nép" elvárásainak, egyebek mellett erről is szól a követ
kező politikai választás...) 

Hangsúlyozom: alapvetően egyéni, közösségi kezde
ményezésből és aktivitásból indul, s az egyesülés polgári 
szabadságjogára épül az a polgári művelődési rendszer, 
amelyhez az állam a legkülönbözőbb módokon nyújt (ga
rantált, elnyerhető, állandósított vagy alkalmi, anyagi, 
tárgyi, személyi, közvetlen vagy közvetett, stb.) támoga
tást. Minden jel azt mutatja, hogy ez az egyesületi alapú 
művelődési rendszer kielégíti a fejlett polgár tudatú fran
cia társadalom túlnyomó többségének igényeit és elvárá
sait. 

Számunkra teljes mértékben alkalmasnak látszik ez a 
száz éves francia történet arra is, hogy kísérletet tegyünk 
a polgári fejlődés útjára visszatérő Magyarországon e ki
próbált modell hasznosítható elemeinek, működési, szak
mai tapasztalatainak és tanulságainak felhasználására. 
Azért, hogy minél alaposabban és lehetőleg teljes körűen 
megismerhessük az MJC-k és országos szövetségük mun
káját, a Magyar Művelődési Intézet igazgatója, Beke Pál 
2001. október 14-én az alábbi szövegezésű szándéknyilat
kozatot írta alá Strasbourgban Fréderic Prelle úrral, a 
Franciaországi Ifjúsági és Kultúrházak Konföderációjának 
elnökével, és Colette Vuille Menőt asszonnyal, a Langue-
doc-Roussillon-i Régió Ifjúsági és Kultúrházak Regionális 
Föderációjának elnök-asszonyával: 

Szándéknyilatkozat 

Az 1901-es Franciaországi, az egyesületekről szóló tömény 
századik évfordulója, és az Ifjúsági és Kultúrházak 2001. ok
tóber 13-14-i Strasbourgi Konventje alMlmából 

- a Magyar Művelődési Intézet és a Franciaországi Ifjúsá
gi és Kultúrházak Konföderációja közös elhatározással 
együttműködést l<ezdeményeznek a magyamrszági egyesületi 
élet demokratikus továbbfejlesztése és strukturálása céljából. 

- A partnerek felvállalják azt a missziót, hogy egy részletes 
partnerségi programot és lionkrét. projekteket dolgoznak lá. 
Ennek megvalósítására az Európai Unióhoz benyújtanak egy 
előterjesztést, amelynek egyik fő prioritása a demokrácia fej
lesztése. 

- A -magyarországi művelődési intézet és a franciaországi 
MJC lionföderáció egyaránt törekszik arra, hogy illetél<es 
minisztériumaik együttműlíödését is elnyerjék közös munl<á-
jukhoz 

-.A Icét partner egyetért abban, hogy francia részről a 
Languedoc-Roussillon-i Régió Ifjúsági és Kultúrházak Regio
nális Föderációja legyen a kapcsolattartója, működtetője és 
szervezője ennek az együwnmködési egyezménynek. 

Strasbourg, 2001. október 14. 

Mire lehet jó, miként hasznosítható, és milyen 
lépéssorozattal valósítltató meg a francia MJC-k 
szövetségével kialakítandó magyar együttműködés? 

A magyarországi ún. közművelődés állami-önkormány
zati rendszerét szisztematikus munkával is csak hosszabb 
távon, a megkezdésétől számított minimum 8-10 év alatt 
lehet átalakítani egy polgári jellegű, a franciaországihoz 
hasonló egyesületi alapú, de a hazai sajátosságokra alapo
zott - ezen belül a történeti Magyarország polgári művelő
dési hagyományaira is épülő - rendszerré. Ennek a fran
ciákkal történő, együttműködésnek a következő lépéseit 
tartjuk Magyarországon el végezhetőnek, illetve a kezde
teknél beláthatónak: 

- A francia partnerekkel az E U bizottság elé terjesz
tendő (a közművelődés magyarországi rendszerváltásáról 
szóló) nemzeti nagyprojekt kidolgozása és beterjesztése 
(legkésőbb 2002. március végéig). 

- Feltáró és összefoglaló kutatások a szocializmus előtti 
polgári Magyarország művelődéséről, és a mai helyzetről. 

- Törvények felülvizsgálata, módosításának elindítása, 
franciaországi jogászok közreműködésével (pl. az 1989. 
évi II. sz. egyesületi törvény felülvizsgálata, alkalmassá 
tétele a francia modell követésére; az önkonnányzati 
törvény felülvizsgálata, stb.). 

- Az ún. népművelő szakemberképzés tartalmának, 
ismeretköreinek felülvizsgálata, módosítása, kiegészítése, 
új szakmák honosítása, francia oktatók megbízása. 

- Folyamatosan tapasztalatcserék, tanulmányutak, to
vábbképzések, kutatások, mesteriskolái kurzusok szervezé
se már munkaviszonyban álló magyar népművelők részére 
Franciaországban. 
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- Modellkísérletek beindítása Magyarországon - a 
franciaországi tevékenység-, szervezet- és intézmény
modell alapján. 

- A témában szakirodalom fordítása, ismeretterjesztő 
és szakmai kiadványok, publikációk előállítása. 

- Konferenciák és egyéb ismeretterjesztő fórumok 
szervezése a franciaországi egyesületek (társadalom) mű
ködéséről. 

- Francia szakemberek megbízása különböző magyar
országi szakmai projektek menedzselésére. 

- A Visegrádi országok számára magyarországi szakmai 
műhely kialakítása és működtetése a francia modell köz
vetítésére. 

- Az egyesületi alapú művelődési intézmények, illetve 
a bennük tevékenykedő egyesületek állami támogatásá
nak és fmanszírozásának jogi szabályozása. 
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D R . K O N C Z G Á B O R 

É P Ü L E T ÉS F U N K C I Ó 
A Magyar Kultúra Alapítványról, a szinergizmus értelmezésével 

Kalandos sorsú, éppen 100 éves épület. Jó, hogy nem 
beszél, mert a X X . század sok szörnyűségére emlékezhet
ne. Kár, hogy nem mesél, mert látott államférfiakat, sze
mélyiségeket, királynét, diákokat, szerelmeseket. Volt: 
pompázatos, ezért kritizálták; szétbombázott, tehát sajnál
ták; elhanyagolt, mert huzakodtak rajta, pedig már-már a 
víz vezette az áramot. Elfogyó múltjával ma már kevesek
nek Pénzügyminisztérium (1901-1945). Még sokaknak 
Műegyetemi Kollégium és benne a Várklub!; Levéltár; Mű
velődési Vezetőképző; Kulturinnov; Alapítvány. 

Vegyük sorjába! Először az épület történetét tekintem 
át. Majd a Magyar Kultúra Alapítvány koncepcióját és 
munkáját mutatom be; ugyancsak vázlatosan, ám helyen
ként a jegyzetekben konkrétan utalva a részletesebb fel
dolgozás szükségességére. E két rész rövidített, fotókkal 
illusztrált változata megjelent a Tájak Korok Múzeumok 
Kiskönyvtára (Koncz 2001.) sorozatban.1 Végül az együtt
működésre,, koordinációra hívom fel a figyelmet, a tervek 
és lehetőségek felvillantásával. Míg a rövidített változat 
célja nyilvánvalóan az idegenforgalmi propaganda volt; a 
mostani közlés értelme egyrészt egy épület szociográfia alap
jainak bemutatása, másrészt és főleg a további alapítványi 
munkába bevonható intézmények és személyek keresése. 

Üzenő múlt 
A Budai Várban, a mai Szentháromság tér, Hess András 

tér, Fortuna utca, Fortuna köz, Országivíz utca által hatá
rolt, a pincétől padlásig hétszintes, hatalmas épületegyüt
tes mai története a X1X-XX. század fordulóján kezdődött. 
Az 1901-ig terjedő, változatos régmúltat már csak köny
vek, fotók, levéltári dokumentumok és néhány emléktáb
la őrzi. (Az érdeklődők a felsorolt irodalomban bőséges 
fonásokat találnak.) Ezen a területen álltak az 1687-ben 
alapított Jezsuita Akadémia épületei, amelyeket 1773-tól 
a Nagyszombatról Budára helyezett egyetem használt. Erce 
emlékeztet az Országház utcai oldalon lévő emléktábla: 

1 A Farkas Attila fotóival illusztrált kiadvány jelentősen hoz
zájárul ahhoz, hogy a később tárgyalandó évfordulókat meg
ünnepeljük; ezúton is köszönetet mondok Éri István felelős 
kiadónak. Köszönöm továbbá Dr. Bolvári-Takács Gábornak, 
hogy felhívta a figyelmet az évfordulóban rejlő feldolgozási, 
rendezvényi lehetőségekre; Egey Emesének, hogy áttekintette 
az épület történetével kapcsolatos, az itt hivatkozottaknál 
jóval bővebb forrás anyagot; Kajla Bélának és Sándor Lászlónak 
( a vári Műegyetemi Kollégium volt igazgatóinak) az értékes 
tanácsokat és a hivatkozott kötetet (Fazekas, etc.) kiegészítő 
és itt csak töredékben felhasznált, érdekes történeteket; mások 
mellett a Magyar Kultúra Alapítvány munkatársainak a sokoldalú 
segítséget; és főleg a Családomnak, az elmúlt húsz évnyi, itteni 
munkámat elviselő és támogató türelmét. 

„Ezen a helyen működött 1777-tói 1926-ig 
Az Egyetemi Nyomda 
A Nagyszombatban 1577-ben 
Alapított intézmény e táblával 
400 éves fennállására emléliezik. 
(1977) " 
A mai tömb közvetlen elődje a régi pénzügyminiszté

riumnak nevezett épület volt. A X X . század első éve ra
dikálisan átrajzolta a térképet. A magyar lúrályi l<mmány 
1900. évi műltödéséről és az ország liözállapotairól szóló je
lentés ...szerint: „ A beruházási kölcsönről szóló 1900. évi 
XXXIV.t.cz. alapján folyamatba tétetett egy a pénzügymi
nisztérium elhelyezésére szolgáló épület felépítésére vonatkozó 
tárgyalás, elkészültek az erre vonatkozó tervek, és meg lettek 
indítva azok a tárgyalások, a melyek ezen pénzügyminiszteri 
palota felépítésére szül<séges telek megszerzésére vonatkoznak. 
Az erre, valamint magára az építkezésre vonatkozó tárgyalá
sok még folyamatban vannak, s már annyira előrehaladtak, 
liogy maga az építés 1901. év őszén folyamatba tétetett." A 
törvénycikk több nagy állami beruházásról rendelkezett, 
Ferencz József király és Széli Kálmán miniszterelnök írták 
alá. 

„Magában a Vámegyedben több óriási középületet emel
tek. Ezek (mint a volt Pénzügyminisztérium, Országos Le
véltár, Belügyminisztérium, Honvédelmi Minisztérium) szét
rombolva a középkor hagyományaliént itt maradt aprólékos 
városszövetet, hatalmas idegen testekként ülték meg a hegy
tetőt. Egy csapásra vége lett a leegyszerűsödött barokk szilu
ettnek. A Dísz tér északi szögletében emelt hatemeletes bérház 
manzárd teteje, vagy mellette egy amerikai stílusú vasalóház 
hangoskodóbban emelliedtek lá a Vámegyedet lezáró körvo
nalból, mint a Boldogasszony-templom, vagy a Mária Mag
dolna-templomgótikus tornyai." (Borsos etc. p.137.) A 
Szentháromság téri Pénzügyminisztérium elkészítésére 
Felmer Sándor 1899-ben kapta a tervezési megbízást. Az 
építkezés már 1901. október 10-én elkezdődött; az alap
kőletételre viszont csak 1902. április 15-én került sor. 
1901-tól a munkákat Építési Bizottság irányította; az épí
tési napló 1901. október 5-tól követi - a zajos sajtóval 
kísért - eseményeket. Az 198l-es történészi megítélés 
szerint: „Ez az épület a liorszak igen jellemző terméke. Már 
megszületését botrány lásérte, mert pályázat meglierülésével 
adták a megbízást Fellnemek. O legjobb szándékai szerint a 
kor átlagigény ének megfelelően nyúlt a feladathoz. A Szent
háromság téri főhomlokzatot a Mátyás-templomhoz való al-
Italmazkodás, a jó megvilágítás miatt, valamint, hogy a „mo
dernebb, nemzeti szellemű díszítésnek" is helyet tudjon terem
teni - késő gótikus stílusban tervezte. A főhomlokzat mögött 
elhelyezett reprezentációs helyiségek kiliépzését is ehhez az 
elképzeléshez alkalmazta, de fenntartás nélkül keverve, egy 
téren belül is, az angol késő gótikus (Tudor) elemeket a fran-
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cia későbarokkal (Louis XVI.). A nagyobb tereket boltozta: 
"Bőven felhasználtam díszítő célokra a boltoztok különféle 
változatait. A folyosóidat donga- és Imesztboltozatok, a bejá
rókat, csarnokokat, lépcsőházakat háló- és csillagboltozatok 
ívelik át... A fedémek részben téglaboltozatúak, legnagyobb
részt azonban konkrét vasbeton szerliezetűek, ehhe z erősítet
tem a tennék és lépcsőházak rabitz boltozatát is." - írta 
1905-ben a munMját ismertető - vagy propagáló - „díszmű
ben" az építész; a fonnának a szerkezettől való teljes elszakí-
tását hallgatólagosan beismerve, miliözben arra hivatliozott: 
„a gótikus stílus megköveteli azt is, hogy a díszítmény a szer
kezetből nőjön lá" ...Az igények magas szintű kielégítése ér
dekében a legl<cnszerűbb épületszerkezeteket használta — pl. 
az udvari szárnyon elhelyezett, teljesen vasbetonból épített lá-
lencszintes irattár esetében, de azt megmutatni az épület ren
deltetéséhez méltatlannak találta, és ezért például a bejárati 
csarnok nyolc vastartókból, szegecselt oszlopát ruskicai már
vánnyal burkolta. A Pénzügyminisztérium Fellner Sándor-fé
le épülete a századforduló építészete túlnyomó részének teljes 
bizonytalanságát példázza. A felmemlő használati igényeket 
igyelíezett maximálisan kielégíteni, all<almazta az új építő
anyagokat és szerliezetek is, de ezekidei formailag nem tudván 
mit kezdeni, történeti köntös mögé rejtette. Történeti formák
hoz nyúlt azért is, mert a reprezentációs igények kielégítésére 
más eszliöze nem volt egyelőre, és a liömyezetbe illeszkedésre 
is csak a jelmezöltés módszerét ismerte. Valójában nem is al-
lialmazkodott a leörnyezethez, mert saját fontosságát hangsú
lyozandó - tomyokl<al, pártákkal, trébelt vitézeiddel - túlhar
sogta azt. A történeti stílusok eszközei közötti válogatás biz
tonságával saját bizonytalanságát leplezte." (Aradi, pp. 62-63.) 

Az építkezés 1904-ben fejeződött be. A korabeli sajtó 
főleg a Mátyás-templommal versengő, térre néző hom
lokzatot kritizálta. A pénzügyminisztériumi korszakról 
számtalan dokumentum, fotó fellelhető, elsősorban a Bu
dapest Történeti Múzeum Fényképgyűjteményében. A 
300 személyes, neogót bálterem, a márvánnyal burkolt, 
szobrokkal díszített aula, a faburkolatos, kandallós foga
dó- és tanácskozóteraiek, a miniszteri szobák, a várakozó 
helyiségek jellemzője is a neogót stílusú reprezentativitás. 
Sokan ma ámulva kérdik: ekkora pénzügyminisztérium? 
Igen, akkor egy nagy országi fellendülő kapitalizmusának 
erő-demonstrálása.2 

Az épület alá is benyúlik a pince szint alatt, 16 méter 
mélyen lévő, Nagy Labirintus, budavári kazamata rendszer, 
amely ma is felcsigázza a turisták érdeklődését.3 Csak egyet-

2 Az épület szociográfiai feldolgozása során a létrehozással 
kapcsolatos gyors döntési folyamatra, a mai szemmel szinte 
korlátlan ráfordítási lehetőségekre, a sajtó vita szakmai és po
litikai tartalmára, a reprezentativitás igényére és valóságára 
érdemes külön is figyelmet fordítani. (Az épület-szociográfia 
ötletét Bakonyi Péternek köszönöm.) 

3Ennek mai turisztikai használata (több kísérlet ellenére) nem 
igazán megoldott. Ha a megerősített, járhatóvá tett területek
hez a volt Sziklakórházat is hozzávesszük, valószínűleg csak öt
let kérdése egy igényes, múltból a jövőbe mutató hasznosítás. 
Magam egy olyan megvalósíthatósági tanulmány vázlatán is 

len idézet, 1944 március 14-re, a Vár német megszállására, 
KáUay Miklós (miniszterelnök: 1942.III.9.-1944.IIL22.) 
menekülésére utalva: „... amikor a miniszterelnöldség már 
körül volt véve, és egy SS-tiszt dörömbölt a liapun, Kállay, 
családjával együtt, a miniszterelnökség óvóhelyéről, föld alatti 
folyosókon menekült át hozzánk. Zólyomi László testőr fő
hadnagy ügyesen addig tartóztatta fel a lövésre készen tartott 
géppisztollyal és lézigránáttal érlcező SS-csoportot, amíg a 
Kállay család egy föld alatti folyosón, át nem jutott a Várpa
lotába. Ehhez tudni kell, hogy a Bécsi-kapu tértől a várpalo
táig egy szerteágazó, de mégis összefüggő alagútrendszer van. 
Ezek a föld alatti folyosók liötötték össze a Belügy-, Pénzügy-
, Külügy-, Hadügyminisztériumot, a Miniszterelnökséget és a 
Kormányzóságot, még a tábori püspöhéget is és főhercegi pa
lotát, illetve ezeknek az óvóhelyét is. Az 1938-40-es években 
építették lá mindezt úgy, hogy maximális férőlrelyet és hozzá 
tartozó felszereléseidet biztosítottak a Idormányzói családnak és 
személyzetnek, és a hivatalnoldoknak is helyük volt. Több ki
járat nyílott: az alagútba, a Szent György térre, a testőrlak
tanya és a testőrtiszti lakások felé. (Edelsheim, p.234.) 

Az épület az ostrom alatt súlyosan megsérült. Szemből 
nézve a baloldali sarok teljesen megsemmisült. Az 1948-
as helyreállítás során jóval egyszerűbb, szögletes konst
rukciót hoztak létre. Eltűnt a díszes tető, a két tornyos, 
kiugró előtér, és így a díszterem oszlopcsarnoka. Az emlí
tett alagutak egy részébe begyalulták a törmeléket.4 Mai 
ésszel furcsa, hogy 1959-ben, bizonyos szakmai-műemléki 
szemszögből nézve, voltak olyanok, akik a rombolásnak 
még előnyét is látták: „ A felszabadulást megelőző osa-om 
hasonlóan rombolta szét a várost, mint ahogy az egyszer 
1686-ban már megtörtént. A királyi palota szenvedte a leg
súlyosabb pusztulást. .. .Hasonlóan megdöbbentő képet mu
tatott a Vámegyed is. A tűzvész itt csak elszigetelten pusztí
tott, a légibombázás azonban úgyszólván egyetlen házat sem 
kímélt meg. Különös szerencse azonban, hogy lényeges részei
ben megkímélte a Várhegy középpontját kiemelő Nagyboldog
asszony-templom (Mátyás-templom) és a Várnegyed észalá 
részéből magasba szökő Mária Magdolna-templom tornyát. 
Előnyösnek, szinte szerencsésnek mondhatjuk a szerencsétlen
ségben, hogy éppen erősen lüemelkedő voltuk miatt jelentős 
részben megsemmisültek azok az óriási épühtmonstrumok, 
amelyekkel, a közelmúlt tette tönkre a Várnegyed sziluettjét. 
Így megrongálódott a Pénzügyminisztérium, nyugtalanul túklí-
szített neogótikus palotája, és a Belügyminisztérium épülete az 
Országház utcában. A két utóbbi épület felső emeleteinek 
pusztulása lehetővé tette azok lebontását, s így az épületek 
elfogadhatóbb beillesztését a Vámegyed történeti városegyüt
tesébe. A Vámegyed helyreállítása igen lassan, vontatottan 
indult meg. Nagy vonásaiban azonban a Vámegyed új külső 
Idépe már megszületett... Megállapíthatjuk, hogy a sziluett 

dolgozom, amely Jövő a múltban" elnevezéssel, a Nagy Labi
rintust a felszíni turisztikai kínálattal is összekapcsolná; ehhez 
is várom az együttműködni szándékozók jelentkezését; lásd az 
utolsó jegyzetet! 

4 Az évfordulós rendezvények keretében fotó kiállítást, és a 
háború előtti és utáni, korabeli filmek vetítését is tervezzük. 
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vízszintes vonalazása a barokkhoz képest tovább fokozódott, 
hiszen a részben eredeti állapotban, részben csökkentett ma
gassággal helyreállított nagy középületeim, mint a Várszínhá
zát, a hozzácsatlakozó kolostor épületet, a Pénzügyminisztéri
umot, az egykori Belügyminisztériumot mind nagy vízszintes 
gerincű egyszerű nyeregtetőkim fedték le. Ez további eltávolo
dás az erős vertikalitás Itözépltcni hagyományától, hátránya, 
hogy csökkenti a mindinMbb szétterülő balparti háztenger és a 
várhegyi beépítés kontraszthatását, gyöngíti az utóbbi láemel-
kedését. Ezzel szembeállítható viszont az az igen nagy jelentő
ségű eredmény, hogy láküszöbölődtek az utolsó félszázad épü-
letsz&myetegei, s a két hagyományos vertikális csomópont, a 
Boldogasszony-templom és a Mária Magdolna-templom tor
nya ismét átvehette uralmát a Vámegyed háztetői felett." 
(Borsos, etc, p. 137.) 

A z épületet 1948-tól, id. Kotsis István tervei szerint, 
Rados Jenő műegyetemi tanár irányításával, folyamatosan 
állították helyre. A neogót, hatalmas díszterem is jóval 
kisebb lett, ám a sima födém akusztikai megoldása reme
kül sikerült. Az ajtók eredetiek; a műmárvány kereteket 
és a falak alsó részét takaró faburkolat viszont a kalandos 
sors egyik újabb átmeneti jellemzője. Pár éve Szabó Ist
ván: „A napfény íze" című filmjének vívójelenetét for
gatták a teremben, s a díszlet maradt ott ajándékként. A 
mát jellemző külső és belső helyreállítás 1962-ben fejező
dött be; ekkorra készült el a díszes aula (Díszlépcsőház), 
és ekkortól használták ismét a Szentháromság téri bejára
tot; az ostromtól addig a Hess András téri bejáraton köz
lekedtek. 

A z újjáépítéssel végleg elbúcsúztunk a Pénzügyminisz
tériumtól. Ellentmondásos, a gyakran változó nevű, hol 
összeolvadó, hol pedig szétváló oktatási és kulturális (mű
velődési, stb.) minisztériumok történetétől és sokszor ad-
hoc, majd elhúzódó döntéseitől függő, befogadó korszak 
következett. Többször jellemző volt a spontán, szakaszos 
birtokbavétel. 1954-től számos intézmény, cég működött 
itt, majd fél évszázadig nehezen tudták megtalálni az épü
lethez illő funkciót.5 A még romos épületben 1945-50. 
között voltak raktárak, működött itt általános iskola. A 
részleges helyreállítással, 1950-ben az épületet a Tanfo
lyamellátó Nemzeti Vállalat vette birtokba. Ez nagy létszá
mú, különböző - főleg gyorstalpaló - tanfolyamokat szer
vezett, az ötvenes évek egyik jellemző, káderképző intéz
ményeként. Például hat hónapos tanfolyamokon itt ké
pezték a tanácselnököket, ellenőröket, de külügyi képzé
sek is folytak. Bizonyára sokukat felemelkedésük kezdeté
nek kedves emléke köti az épülethez. Egy aranyos, idős 
takarítónő így árnyalta a képet: „Poloskás volt az épület. 
Irtás után csorgott a vér a kezünkből, a ciánkálitól. Kenő
csöt kértünk a korábban szabómester igazgatótól, aki azt 
mondta: kérem, elvtársnő, hugyozzak le..." 6 

A vállalat kiköltözése után, 1954-ben létesült itt (a 
több helyen még mindig romos épületben) a Budapesti 
Műszaki Egyetem Diákotthona, amelyet 1962-ben nyilvá
nítottak Kollégiummá. Az ezrek és ezrek ifjúkorát őrző, 
1976-ig tartó, legendás korszakról (majd az új helyen való 
folytatásról) Kajla Béla, Bársony András és Sándor- László 
volt igazgatók előszavával, kitűnő könyv ad részletes át
tekintést (Fazekas, Hunyadi, Dervalics, szerk.), amelyből 
csak vázlatosan, egy-egy jellemző momentumot emelek 
ki. Az alapításkor a BME Villamos-, Vegyész- és Gépész 
Karának fiú hallgatóit helyezték itt el. A diákotthoni, 
majd kollégiumi életet Központi Diák Bizottság szervezte. 
283 lakószobában és 63 egyéb helyiségben, a nem ilyen 
célra tervezett épületben, meglehetősen mostoha körül
mények között, az 1964/65-ös tanévben 1200 diák, az 
1971/72-es „csúcs" évben 1254 diák lakott itt. Közülük 
kb. 300 fő külföldi volt: Vietnam, Chile, Bolívia, az arab 
államok, Afrika, a Szovjetunió és az európai szocialista or
szágok „fantasztikus emberegyvelege, különböző kultúrák 
képviselői éltek itt együtt", ahogyan Kajla Béla volt igaz
gató emlékszik. A Kollégiumot a sokszínű közösségi élet 
jellemezte; nyelvi-, rádiótechnikai-, fotó-, film- és sport
körök, irodalmi színpad, komolyzenei klub, politikai vita
kör, műsorokat szerkesztő stúdió, mozi. A rendszeresen 
ismétlődő rendezvények, a nagy tanulási hajrák, ballagó 
bálok, a vendéglőket felkereső vári ballagások, és persze a 
lányok tették széppé, színessé, mozgalmassá az életet. (Egy 
régi történet: - Hány lakója van a Kollégiumnak? - kérdez
te a minisztériumi kiküldött az igazgatót. - Nappal vagy 
éjszaka? - kérdezett vissza. Egy újabb: A kilencvenes évek 
végén, ötven feletti házaspár, az újabb keletű rendezvényi 
használat egy kiállításán sodródik. - Te, itt szekrények vol
tak... -.Es mögötte az ágyak... - Jé, itt csináltuk a Danit!) 

A műegyetemi kollégiumi korszak nem csupán a mű
szaki értelmiség, de egy generáció számára legendás em
lék, a Várklub miatt, amely 1968-tól 1981-ig működött 
itt.7 Már az 1950-es években is voltak itt diákotthoni, 
szombatonkénti táncos rendezvények, ám a Várklub a 
refonri korszak ifjúsági kortörténetének jellemző és fontos 
része volt; amit fotók, hanglemezek, elemzések és vissza
emlékezések dokumentálnak. (A hivatkozott, kollégium 
történeti kötetben erről külön fejezet szól; lásd még to
vábbá: Bácskai - Manchin - Vitányi könyvét.) 

A kialakulás spontán folyamat volt, különböző ama
tőr és egyetemi zenekarok jöttek a kollégiumba gyakorol
ni, próbálni. A legendás Illés zenekar ide már kész prog
rammal jött. A Díszteremben fellépett az Omega és Echo 
zenekar is, a Várklub bárjában pedig a Sakál Vokál. A 
bulik rendszerint hétvégén voltak. 1972-ben elment az 
Illés, és a Nautilusz zenekar lett a főzenekar. Ekkor már 
csak vasárnap esténként volt klub-est. 1975-ig kötelező 

5 Vizsgálandó kérdés: éppen a vár és egyes vári épületek ese
tében hogyan történt ez, és miért így történt. 

6 Tudtommal a Tanfolyamellátó Nemzeti Vállalat története 
sincs feldolgozva. Főleg az akkori hallgatók visszaemlékezése 
és pályafutása lehet érdekes. 

7 A Várklub történelmi feldolgozásánál is a visszaemlékezé
sekre alapozott szociográfiai jellegű megközelítés lehet érdekes; 
hiszen a kollégiumi klubok, a zenei rendezvények a reform if
júsági kultúrájának fontos részei, az akkori budapesti egyete-
misták közéletének, tájékozódásának jelentős fórumai voltak. 
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viselet volt a zakó, a nyakkendő', de farmert 1975 után 
sem lehetett hordani. 1976-tól tagsági igazolvánnyal le
hetett bejönni a fiúknak; kígyózó sorok álltak az épület 
előtt. 1981-ben a kollégium új helyre költözött, és ezzel 
együtt a Várklubból kialakult az Új Várklub, ami diszkó-
sabb világot hozott létre, immár élő fellépők nélkül, szin
tén szombat-vasárnap. 1981-től a Várklub jogutódja az 
Új Várklub lett, amely ma is működik, a XI. kerületi 
Schönherz Kollégiumban. 

Az épület egy nemes pillanatra a nagy történelem szín
helyévé vált, amint a főhomlokzaton lévő tábla hirdeti: 
Ebben az épületben működött 1956-ban a Műegyetem Köz
ponti Diáliszállója, amely egyik láindulápontja volt a diáliság 
októberi megmozdulásának, a forradalomnak. A „Műegyetem 
1956" Alapítvány. (Kedves anekdota: 1999-ben, fogadá
son próbáltam ismerkedni egy idősödő úrral: - Járt már 
ebben az épületben? - Hogyne, - húzta ki magát - 56-ban 
én kezeltem a tetején a géppuskát...) 

A budapesti legendárium szerint a kollégium kiszorítá
sa úgy kezdődött, hogy az 1970-es évek elején, a szemközt 
már működő Hotel. Hilton vezetői, az illetékeseknél pa
naszkodtak az átellenben lévő ablakokban száradó ingek 
és gatyák miatt. Kétségtelen, hogy az épület nem felelt 
meg a korszerű kollégiumi követelményeknek, a fejlődő 
mérnökképzés mindenképpen kinőtte ezt a kényszerű, ám 
kedves helyet. Tény az is, hogy a hajdani Pénzügyminisz
térium Fortuna udvari, levéltári raktár épületét (amely 
különös konstrukció: a vasbeton polcok a födémmel egy
be vannak öntve) már az ötvenes évektől használta az 
Országos Levéltár. Az Országház utca és a Hess András tér 
felőli épületrészek egyes emeleteit pedig 1970. június 1-től 
fokozatosan birtokba vette az önálló szervezetté vált Új 
Magyar Központi Levéltár (ÚMKL), és az 1945 utáni irat
anyagot tárolták itt. A kollégium 1981-ben történt, vég
leges kiköltözésekor az épületet és kezelői jogát ez a levél
tár kapta meg. A Magyar Országos Levéltár (amelynek dí
szes központi épülete ugyancsak a Várban, a Bécsikapu 
téren van) és az Új Magyar Központi Levéltár szervezeti 
egyesítésére 1992. július 1-jei hatállyal került sor, az 1991. 
évi 83. tv. alapján; ekkortól az egész épület kezelője rövid 
ideig a Levéltár. Ám a történet korántsem ilyen egyszerű, 
hiszen a tényleges használat és osztozkodás az 1980-as 
évektől meglehetősen változatos. 

Az 1968-ban elkezdődött 1972-ben befékezett társa
dalmi-gazdasági reforai folyamat az 1970-es évek végén, 
1980-as évek elején újabb lendületet nyert. Ennek a mű
velődésügy terén az egyik meghatározó jelentőségű intéz
ménye volt a Művelődési Minisztérium Vezetőképző és 
Továbbképző Intézete (MMVTI) , amely a 132/1981. szá
mú művelődési miniszteri utasítással jött létre. Az akkor 
persze nem nyilvános, szakmai és politikai vitákkal kísért 
létrehozása, és az épületben való, ugyancsak spontán tér
hódítása szakaszosan történt. Akkor az állami tulajdon
ban lévő épület kezelője még a Budapesti Műszaki Egye
tem Gazdasági Főigazgatósága volt; az ingatlan használati 
ügyekről a nagyhatalmú Budapesti Irodahelyiség Elhelye

ző Bizottság (BIEB) döntött, amely az V. kerületi Tanács 
Végrehajtó Bizottsága Igazgatási Osztálya mellett műkö
dött. Idézet az 1987. május 29-én kelt határozatból, amely 
az épület bonyolult használati ügyeit próbálta rendezni, 
„igénybe veszem a BME Iwrábban Iwllégiumi célt szolgáló... 
helyiségeit... Megállapítom, hogy a MM Vezetőképző Intézet 
elhelyező hatósági határozat (engedély) nélkül, a Icollégiumi 
férőhelyek folyamatos megüresedésüket (sic!) Icövetően, az 
ÚMKL részére fenntartott helyiségek közül már az 1980. év 
folyamán - valószínűleg felügyeleti szerve tudtával -2150 
m2-t kitevő helyiségeket foglalt el, így a BÍEB hi-vatkozott ha-

'tározata leadásáig jóhiszemű jogcímnélküli használatnak (sic!) 
minősült. Helyiséghasználata jogszerűsítésére jelen eljárás ke
retében került sor. .."Az Intézet „gründolása" 1978 körül 
kezdődött (1979-ből már beruházási iratok is vannak), 
nem valószínűleg, hanem ténylegesen a felügyeleti szerv 
tudtával, hiszen a koncepciót Huszár Tibor, Bánlaky Pál és 
Pozsgay Imre (akkori kulturális, majd művelődési minisz
ter) alakították ki . A cél az volt, hogy egy képzési tarta
lomban, szervezetben és elhelyezkedésben - felszerelésben 
is korszerű, művelődési vezetőképző és továbbképző inté
zetet hozzanak létre. Itt képezték tovább a kulturális (és 
részben az oktatási) intézmények vezetőit, vezető munka
társait, a megyei és városi tanácsok kulturális ügyekkel 
foglalkozó vezetőit, s oldották meg a kulturális reform in
tézményvezetői utánpótlását. Nyitott szellemiségével, 
sokszínű előadói és hallgatói gárdájával, korszerű, előre
mutató tanfolyamaival, kulturális vita fórum jellegével 
hamar ismertté és elismertté vált az M M V T I . Voltak itt 
„átfogó (komplex) ismeretanyagot nyújtó, hosszabb idő
tartamú, szakaszos szervezésű" oktatási fonnák. Ilyen volt 
például a két éves, vezetőutánpótlás-képző tanfolyam; az 
egy éves, művelődéspolitikai vezető-továbbképző tanfo
lyam; a művelődéspolitikai i l l . a felsőszintű vezető-tovább
képző tanfolyam; itt kezdődött el a megyei pedagógiai in
tézetek igazgatóinak, helyetteseinek képzése; a tanulmá
nyi felügyelők tan-folyama; az egyetemi és főiskolai fő
igazgatók képzése. A specializált tanfolyamok (pl. tanácsi 
tisztségviselőknek, közgyűjteményi-, közművelődési-, mű
vészeti intézményvezetőknek), a különböző céltanfolya-
mok, a fórumok mellett kiemelkedő eredménnyel folyt 
itt - kulturális vezetőkre kidolgozott tartalmú és módsze
rű - orosz, angol és német nyelvoktatás. Az MMVTI-ben 
kezdődött el a művelődésszociológiai, a mentálhigiénés 
képzés; ez volt az egyik meghatározó bázisa a szociális 
munkás, majd a későbbi kulturális - i l l . művelődési me
nedzser képzéseknek. Jellemző, hogy a hallgatóknak kö
telező volt színházba menni; zárt körben ugyan, de tiltott 
filmeket nézni. A munkát Tudományos Tanács irányí
totta, amelynek névsora (Huszár Tibor elnök, Ficze Ildikó, 
Bánlaky Pál igazgató, Báthory Zoltán, Bíró Vera, Dán 
Róbert, Horváth György, Koncz Gábor igazgatóhelyettes, 
LőrinczLajos, Nemes Ferenc, Tausz Katalin, Tímár János, 
Tóth János, Vitányi Iván) ön-magában is éppúgy kortörté
neti dokumentum, mint az Intézet koncepcióját, prog
ramját, munkatársait, a tanfolyamok tematikáját, elő-
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adóit és az 1 i l l . 2 éves képzések hallgatóit bemutató, az 
1981-1985 közötti időszakot fel-ölelő kötet (Simon P. 
Györgyi, szerk.). 1981/82-ben egy tanfolyam volt, 14 hall
gatóval; 1984/85-ben 86 tanfolyami órában már 30 külön
böző tanfolyamon, 826 hallgató, 1203 tanfolyami órán 
vehetett részt. Korszerű könyvtár és nyelvi laboratórium 
segítette a munkát; kutatások folytak és kiadványok je
lentek meg. 1986 júniusában készült el a korábbi mun
kát elemző és a fejlesztést megfogalmazó, többek szerint 
művelődéspolitikai koncepció értékű, az 1986-1990. idő
szakra vonatkozó középtávú terv. 1988-ban, a munka 
mennyiségi és minőségi csúcspontján, a sikerek és dicsé
retek közepette jött a hideg zuhany: a felszámolásra, meg
szüntetésre vonatkozó politikai és főhatósági törekvés. 
Egyrészt azért, mert a kor új áramlata az volt, hogy az 
ágazati vezetőképzőket az egyetemekhez integrálják (és 
persze kimondatlanul, de később tényszerűen: kellett a 
hallgatói létszám a majdan létrejövő új, piaci intézmé
nyeknek). Másrészt büntetni kellett, hiszen: „ott képzik a 
mindenféle ellenzékieket." Kétségtelen, hogy hallgató
ságban, munkatársakban és előadókban igencsak „nép
frontos" intézmény volt; együtt voltak ott sokan, akik a 
mai társadalom szervezés i l l . politikai élet teljes palettá
ján szétszóródtak. A megmentést szorgalmazó, 1988 feb
ruárjában keltezett egyik tanulmány még azt is felvetette, 
hogy legyen a cég állami támogatás nélküli, amolyan kí
sérleti költségvetési intézmény; akkor a „nonprofit" még 
nem volt divat. A megszüntetés helyett a vállalattá való 
átszervezés vált lehetővé.8 

A KULTURINNOV, Kulturális Innovációs és Tovább
képző Vállalat, mint jogutód, a művelődési miniszter 
29.030/1989. számú határozatával, 1989 januárjában jött 
létre. Nemcsak az M M V T I szellemi örökségét, de terheit 
is tovább vitte: vállalati keretek között is befejezte az in
gyenes és csekély térítésű nyelvtanfolyamokat és más kép
zéseket. Persze át kellett állni a nyereséges önfinanszíro
zásra: a kollégiumi részből tizenhat szobás szálloda lett; a 
tanfolyamokból „pénzes képzés"; és elkezdődött a rendez
vényi korszak: konferenciák, kiállítások, fogadások, bálok 
szervezése. Azonban ez a történet sem ilyen egyszerű; hi
szen a műegyetemi kollégiumi korszak végétől - tehát 
1981-től - számos cég harca (és csak ritkán békés egymás 
mellett élése) jellemezte az évtizedet. Az említett Levél
táron, M M V T I - n és Kulturinnovon kívül, mint állami 
tulajdonú épületben, bérlőként itt működött - bizonyára 
többek között - a Műszála Könyvkiadó Vállalat, az SOS 
Gyermekfalu Magyarországi Szervezete, a Budapest Tánc
együttes, a Fővárosi Levéltár egy részlege, a Magyarországi 
Eszperantó Szövetség, a Magyar Tudományos Aliadémia 

8 A hivatkozott (Simon P. szerk.) kötet az 1981-1985 közötti 
időszakot tekintette át. Nincs feldolgozva az 1986-1989 közötti 
időszak, a létrehozás izgalmas, a működés feszültségekkel terhes, 
ám lelkesítőén sokszínű, és a megszüntetés fájdalmas történe
te. Az iratok még áttekinthetőek, az emlékek még élesek; egy 
kis erőfeszítéssel a művelődési reform küzdelmek belső világá-
ba nyerhetnénk bepillantást; bizony, máig élő üzenetekkel. 

Nyelvtudományi Intézete, az Első Magyar Játékkaszinó iro
dája; a Tekintet Szerkesztősége... Színezi a képet és bonyo
lítja a képletet, hogy az úgynevezett Fortuna Ház, a Pénz
ügyminisztérium téglalap alakú tömbjébe ékelődve, mint 
az egyetlen, XIV. századi köveket is őrző, 1700 körül ke
letkezett épület, több vendéglátó cégnek adott és-ad ott
hont. No és a Fortuna Udvar, ahol számos pavilon várja 
a turistákat... Az örökölt bérlők világából már a jövő felé 
mutatott a K U L T U R I N N O V által szervezett, ideiglene
sen új bérlők köre, amolyan inkubátor jelleggel is. Jó kap
csolatrendszerben, egymás munkáját segítve itt működött 
egy ideig a Századvég Politiliai Iskola, a Közigkonzult, a 
Nemzetl<özi BanMrképző Központ és néhány kisebb, más 
kezdeményezés szervező irodája is.9 

A meghatározó, újabb fordulat jogilag 1992 decembe
rétől datálódik, a Magyar Kultúra Alapítvány létrehozá
sával. De mit üzen az addigi múlt a mának, és mire jó a 
jövőnek? „Bizonyára és vélhetően" (használom Beke Pál 
gyakori fordulatát) egyrészt azt, hogy a nagy középületek 
létrehozása nem a gazdasági erőtől, hanem a politikai szán
déktól és akarattól függ. Másrészt azt, hogy a koncepci
ótlanság, az átgondolatlanság a háborús pusztításon túl
menően is rombol, szétzilál. Aztán üzeni azt is, hogy a 
permanens átszervezések pazarolják az erőfonásokat; ha az 
intézmény a szervezett tudás feldolgozása, az információs 
rendszer átörökítése nélkül tűnik el vagy megy odébb, 
komoly szellemi tőke és felhasználási lehetőség porlik el. 
A jegyzetekben vázolt áttekintést dimenziók további 
üzeneteket hozhatnak felszínre; így például azt, hogy az 
1990-es rendszerváltásnak voltak komoly előzményei a 
kulturális szférában; s végül azt is, hogy egy épületet va
lahogy mindig belaknak az intézmények, s koncepció 
híján ez a tervszerűtlenség mégiscsak menti a menthető 
infrastruktúrát. 

Régiók találkozása 
A rendszerváltás első kormányának előzetes engedé

lyével, az akkori művelődési és közoktatási miniszter, 
Andrásfalvy Bertalan, mint alapító létrehozta a Magyar 
Kultúra Alapítványt ( M K A ) . A Fővárosi Bíróság 11. Pk. 
70094/92 végzésével, 3692 sorszám alatt nyilvántartásba 
vett alapítvány megkapta az épület 60%-át; 40% állami 
tulajdon maradt, a Magyar Országos Levéltár használatá
ban. Az Alapítvány 5 millió.forint törzstőkével és 10 mil
lió forint induló vagyonnal kezdte működését. 115 millió 
forintot kapott még az épület átvételére. A 10 millió fo
rint az egyik alapítványi feladat, a Budapest Klub munká
jára fordítódott; a 115 millió forint pedig állami felada
tok elvégzését fedezte, egyes cégek kitelepítésével illetve 
a Levéltárnak átadandó területek felújításával. Evek so
rán így kezdődött a beszámoló: „az elmúlt évben is varázs
lásból éltünk..." Később az Alapítvány állami támogatást, 
„osztható" pénzt nem kapott és nem kap. 

A történet megértéséhez mindenekelőtt szükséges az 
M K A szerepét értelmezni a magyarországi nonprofit szek-

Igazi átmeneti kor; a feldolgozás cseppben mutatná a tengert. 
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torban, A magyarországi négy szektoros gazdaság (profit, 
költségvetési, nonprofit, háztartás) és ezen belül a nonpro
fit szektor kialakulása az 1980-as évek végén, az 1990-es 
évek elején nem csupán a rendszerváltás következménye, ha
nem meghatározóan fontos tényezője. A nonprofit szektorban 
az alapítványok létrejöttének négy jellemzője volt. 

1) A vállalatok, költségvetési intézmények, egyházak, 
társadalmi szervezetek és a háztartások esernyője alatt mű
ködött szerveződések szervezetté, jogi személyiséggé alakul
tak (és persze teljesen új szerveződések is létrejöttek és beje
gyzetté váltak). Ezek a sok, apró forrásból gyűjtő és osztó 
szervezetek. 2) Külföldi személyek és szervezetek magyar
országi alapítványi megjelenése. 3) Politikailag meghatá
rozott, vagyon átcsoportosítási, átmentési akciók. 4) Az 
önkormányzatok, a Komvány, a Parlament illetve az egyes 
minisztériumok által létrehozott közalapítványok és ala
pítványok; mint az állami feladat átadás; kvázi vagy tény
leges társadalmasítás intézményei. Ezen belül több kisebb-
nagyobb önkoraiányzati és néhány óriási állami pénz-osztó 
alapítvány van. Ezek feladata: az államtól liapott pénz szét
osztása az alapító okiratuliban meghatározott célokra és az ott 
leírt módon.10 

A Magyar Kultúra Alapítvány nem állami források elosztó 
intézménye. Az M K A a Nemzeti Kulturális Örökség M i 
nisztériumának elődje által, a Kormány előzetes engedé
lyével létrehozott alapítvány (tehát nem közalapítvány); 
amely közhasznú feladatokat lát el; az 1997. évi CLV1. 
tv. alá tartozva. Az MKA a vagyontömeget épület formájá
ban kapta. Az Alapítvány létrehozása mögötti ok az épü
let megmentése volt, kulturális célokra; tehát azt akartuk 
megakadályozni, hogy kikerüljön a kultúrából ez a va
gyon. Magyarán: itt megakadályoztuk a privatizációt vagy 
az átmeneti teljes államosítást, a köz érdekében.11 A lét
rehozás célja az volt, hogy a profilelőd intézmények (Mű
velődési Minisztérium Vezetőképző és Továbbképző Inté
zete, Kulturinnov Kulturális Innovációs és Továbbképző 
Vállalat) szervezési-, szellemi- és kapcsolati tőkéje bázisán, 
szervezzük meg a magyarság budapesti kulturális, l<apcsolati 
központját; ezzel is a gazdasági kapcsolatok erősítését szolgál
va. Ez egy művelődéspolitikai-gazdasági koncepció és stratégia 
volt.12 Ez az épület „lakott lakás", tehát jogszerű haszná
lókkal terhelt és lerobbant állapotú volt. Nekünk az épü
letet jogilag, használatilagis meg kellett tisztítani, el kellett 
tartani, részben fel liellett újítani, és meg kellett szervezni az 
új típusú és szervezetű használatát. A vagyontömeg haszno
sításának tehát volt egy természetes kényszerpályája. Egy 

1 0 A nonprofit szektornak már jelentős irodalma van, ám 
ilyen csoportosítása, szemléletű áttekintés még nem készült. 

1 1 A koncepcionális, szervezeti, technikai-gazdasági létreho
zásban akkor meghatározó személyek (névsorrendben): Gábor 
József, Koncz Gábor, Kovács Sándor, Zelnik József. 

1 2 Elemzésre vár az állami háttérrel létrehozott alapítványok 
kapcsán, az 1990-es évek elején dühöngő vita; az M K A eseté
ben a létrehozás körülményeinek máig érezhető hatása; a viták 
és vizsgálatok lélekölő, üzletrontó és erőforrásokat pazarló di-
menziója. 

korábban nem teraielő ingatlant pénzt teraielővé szervez
tünk és fokozatosan felújítottunk.13 

Az eredeti és az 1997. évi C L V I . tv. (Kh.) alapján, az 
Alapító által kiegészített alapítványi feladatok: 

„Az Alapítvány kulturális (Khtv. 26. § c) 5. kulturális 
tevélienység) és különösen a határon túli magyarsággal l<ap-
csolatos (Khtv. 26. § c) 13. határon túli magyarsággal kap
csolatos tevélienység) közhasznú tevékenységként az alábbi 
feladatol<at látja el: 

- a külföldön, a környező országokban élő magyar köz
életi személyiségek (írók, tudósok stb.) és a hazai kultu
rális és gazdasági élet kapcsolatának kiszélesítése, régió
találkozók, világtalálkozók szervezése; 

- lehetőséget teremteni a nagyvilágban élő magyarok 
összefogására; 

- a külföldi magyar szervezetek, kulturális egyesületek, 
csoportok, sajtóorgánumok és a hazai szellemi élet köl
csönös bemutatásával elősegíteni Magyarország gazdasági 
és kulturális kapcsolatainak erősítését; 

- Budapest Klub névvel létrehozni - a Római Klub 
mintájára - egy olyan szervezetet, amely a kultúra XXI . 
századi esélyeit vizsgálja, különös tekintettel a kulturális 
környezet lehetőségeire és fenyegetettségeire. 

Az Alapítvány közhasznú tevékenysége keretébe tar
toznak továbbá: 

- a kulturális örökség megóvása (Khtv. 26.§ c) 6.); 
- műemlékvédelem (Khtv. 2ó.§ c) 7.) 
- euro-atlanti integráció elősegítése (Khtv. 26.§ c) 

19.); 
- közhasznú szervezetek számára biztosított - csak köz

hasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások.. 
(Khtv. 26.§ c) 20.) 

Az épület felújításának, fenntartásának, az alapítványi 
szervezet működtetésének fedezetét vállalkozói munkával ter
meljük meg. Egyrészt Hotel Kulturinnov névvel, 16 szobás 
szállodát működtetünk. Másrészt évi cca. 300 vállalkozó 
rendezvényt szervezünk: kongresszusok, konferenciák, fo
gadások, bálok, koncertek, kiállítások, tanfolyamok, ter
mékbemutatók, esküvők teszik színessé az életet. Haraiad-
részt méterről méterre haladva a belső felújítással, irodá
kat adunk bérbe. Végül vállalkozások létrehozásában mű
ködünk közre, mint pl. az épületben lévő Magyar Borok 
Háza vagy a Galéria-Kávézó. Az Alapítvány kuratóriuma 
2001-ben: Csoóri' Sándor (elnök), Dobos László, Egyed 
Albert, Jókai Anna, László Ervin, Lászlóffy Aladár, O'sváth 
György, Teller Ede, Tőlíés László; Felügyelő Bizottsága: Dr. 
Andrássy Lászlóné, Dr. Besenyei Lajos, Dr. Trócsányi Lász
ló; igazgatója: Dr. Koncz Gábor. Ez az épület és szervezet 
nemcsak elismert rendezvényi helyszín, hanem a magyarság 
jelentős kulturális központja. Az igazi érték nem csupán a 
lassan-lassan rendbehozott épület, hanem a kialakult szer
vezet és szervezeti tudás; különösen a vállalkozói és ala
pítványi munka, tehát a profit és nonprofit tevékenység 

1 3 Egyrészt lidérces a történet; másrészt viszont máig hatóan 
tanulságos; művelődés-gazdaságtani és menedzsment szempont
ból egyaránt elemzésre érdemes. 
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szerves és a jogszabályokat betartó összehangolása.14 A 
vállalkozói adózott eredményből és a jogszabály szerinti, 
általunk szervezett alapítványi bevételekből fedezett; az 
elmúlt években kialakult alapítványi munkaterületek: 

1.) Alapítványi ügyintézés. 2) Segítő, tanácsadó mun
ka; a hozzánk fordulók ellátása, ha nem tudunk segíteni, 
akkor a lehetőségek feltárása; koordinálása; határ menti 
képzési és fejlesztési programok szervezése. 3) Alapítványi 
rendezvények szervezése. 4) A Budapest Klub segítése. 

A fenti szerliezetű alapítványi munl<a négy koncepcionális, 
ehi meggondolásra épül: 

1) Programokat, rendezvényeket szervezünk, és határ 
menti találkozókkal, a fiatalokkal való foglalkozással, a 
képzésekkel generáló, újító szerepet vállalunk. A buda
pesti programolton, a „Régiók Találkozása" események ke
retében a határon túli magyarok itt találltoztuxk önmagukkal, 
kísérő közösségükkel, megadják maguknak a „megjelenés, be
mutatkozás, az élni érdemes" élményét. Itt találkoznak soha 
nem látott más magyar régiók liépviselőivel, kultúrájával, a 
gondok megoldásának eltérő módjával. Itt találkoznak a buda
pesti közönséggel és a turistáidtól. A határ menti munkával 
fejlesztési folyamatok elindításában veszünk részt. (Lásd: 
Beke Pál, irodalomjegyzék.) A fiatalokkal való foglalko
zással a szellemi és szervezési alapok megteremtéséhez já
rulunk hozzá. 

2) Programjainkat a határon túliak szellemi, szervezési 
és személyes részvételével szervezzük, tehát nem nélkülük 
és nekik, hanem velük és közösen magunknak. Ezzel a 
résztvevők világlátásához, tájékozódásához, jó érzésük ki
alakításához, megélhetésükhöz is hozzájárulunk. 

3) Programjainkat a „halat és hálót" koncepció jegyé
ben szervezzük, tehát a fizikai és szellemi megmaradáshoz, 
a kapcsolatépítéshez akarunk hozzájárulni. Programjaink
kal sokltal többet tudunk adni, mint a segély. Az elmúlt évek 
kezdeményezései, sikerei tovagyűrűző hatásúak. 

4) Munkánk a gazdaság és a kultúra összefüggéseire, 
kölcsönös meghatározottságára épít; a konkrét programok 
éppúgy, mint üzenetük, mondanivalójuk. A magyar-ma
gyar kulturális kapcsolatok szervezésével, generálásával a 
gazdasági kapcsolatok bővítését, az egyéni és közösségi 
gazdasági megerősítést szolgáljuk. 

Az alapítványi munlta gerincét a visszatérő rendezvények 
és programok jelentik. Ezek közül kiemelkedőek: a Magyar 
Kultúra Napján, minden év január 22-én, a kárpát-me
dencei közös ünnepség; az évente augusztusban rendezett 
„Kárpát-medencei Napok"; a tavaszi Karikatúra Fesztivál, 
a téli Mosoly- illetve Mézes Napok. Az épületben évente 
az említett cca. 300 vállalkozói rendezvényen kívül cca. 
50-60 alapítványi rendezvény segíti, ápolj a a külhoni és 
hazai magyarság kulturális kapcsolatainak erősítését. 

A Magyar Országos Levéltárral 1994-ben aláírt meg
állapodás szerint elvileg az M K A használja és hasznosítja 

1 4 Közel tíz év adatai, beszámolói, a beszámolók - tervek - dön
tések összevetése jelentős empirikus bázis egy komoly elem
zéshez. 

az épület cca. 60%-át. A jogi és pénzügyi lehetőségek 
függvényében szakaszosan történt, és ma is tart, a tényle
ges használati szétválás. A korábbi használók többsége -
korrekt megállapodások keretében - kiköltözött. A Bu
dapest Táncegyüttes szervezetileg a Magyar Állami Népi 
Együttesbe integrálódott, végleges kiköltözése folyamat
ban van; ugyancsak tárgyalások folynak a Fővárosi Levél
tár részlegének kiköltözéséről. Folyamatban van az Or
szágház utcai kapu megnyitása, amely a Levéltár új bejá
rata lesz. Az épületfenntartás, megélhetés egyik jelentős 
forrását a bérleti díjak adják. Mára már kialakult a köl
csönös érdekeket figyelembe vevő, a „lakhatáson" kívül 
is koordinációra törekvő, korrekten szabályozott együtt
működések rendszere. 

A szőlész-borász szakma nagy álma valósult meg azzal, 
hogy megnyílt a Magyar Borok Háza. A 22 hazai borvi
dék, több mint 700 féle, garantált minőségű, palackozott 
borát bemutató, reprezentatív kiállítás nemcsak kulturális 
turisztikai látványosság, hanem gasztronómiai, rendezvé
nyi és képzési központ is. A legolcsóbb, 400 Ft/palack árú 
bortól a 95.000 forintos palackig válogathat itt a látogató 
- és egy 3000 forintos belépő jeggyel akár 50 féle bort is 
megkóstolhat. Magyar, német, angol, francia tájékozta
tók, fotók és borászati eszközök elevenítik meg a törté
nelmi borvidékeket; szakmai vezetéssel. A Magyar Borok 
Házában saját trezorok is bérelhetők; klub-rendezvénye
ken, tanfolyamokon, kiállításokon, művészeti-gasztronó
miai eseményeken szerezhető meg vagy szélesíthető a bor
kultúrával kapcsolatos tudás és élmény. 

Ugyancsak a Hiltonnal szemközti, a Hess András téri 
oldalon várja látogatóit a Kávézó-Galéria, amely a magyar 
kortárs képzőművészet jeles képviselőit mutatja be; kon
certek, irodalmi estek szervezésével kombinálva. 

A Fortuna Ház bérlője, a Landudvar Kft. érdekeltségei 
igényes, színvonalas vendéglátókat működtetnek a mű
emlék épületben. A Spaten-be nemcsak a jó sör, a budai 
hangulatú étterem, a kellemes terasz, a tárkonyos bárány 
leves, hanem a magyaros konyha más ízei miatt is érde
mes betérni. A reprezentatív, Budavári Fortuna Étterem. 
gasztronómiai ars-poeticája: „A múlt íz öröksége a mi jö
vőnk záloga", amelynek szellemében a magyar konyha
művészet legnemesebb értékeit (a mai étkezési szokások
hoz igazítva) varázsolják a vendég asztalára. A díszítésben 
is kiemelkedően igényes étterem 1992 óta minden évben 
az ország tíz legjobb étterme között szerepel, és számos 
más, jelentős gasztronómiai elismerés birtokosa. Az épü
let forgalmát növeli az önldszolgáló étterem; életét színesíti 
a Fortuna Bár; a turisták kedvelt célpontja a Fortuna Ud
var számos ajándék-üzleti pavilonja. Közülük kulturális 
szervező jelentőségével is kiemelkedik a Lítea Könyvesbolt 
és Teázó, amely az igényes könyv- és C D kínálaton túl a 
hazai és határon túli magyar könyvek elismert bemutató 
központja, a vári kulturális élet egyik kedves színfoltja. 
Az épület immár évtizedes irodai bérlői a Casinos Hun
gary csoport cégei. E társaságok tevékenysége a világ 
egyik legnagyobb szerencsejáték szervezőjének, a Casinos 



Austriának a magyarországi érdekeltségeihez kapcsolódik, 
E cégcsoporthoz fűződik az első magyarországi kaszinó 
megnyitása, a Hilton Szállóban, Jelenleg hatókörükbe 
tartozik például a szentendrei és a soproni kaszinó is. 

Több más bérlő is használja az épületet. A Batthyány 
KultW'press Kft. magyarországi könyvek és folyóiratok 
külföldi terjesztésével foglalkozik. A GipszLak Kft. elis
mert építész tervező iroda. A Litec Kft. számítástechnikai 
fejlesztéssel, a Humán Szervíz Kft. hulladék újrahasznosí
tással, környezetvédelemmel, tanfolyam szervezéssel fog
lalkozik. A Tekintet Szerkesztősége a legrégibb és a leg
újabb bérlők között is összekötő kapocs; az Országos Mű
emlékvédelmi Hivatal mint bérlő is tekintély és biztonság; 
a Budavári Kárpitműhely a Vár egyik legújabb művészeti 
alkotó és bemutató helye; és a többi más bérlő teszi válto
zatossá és a rendezvényeken, szállodán túlmenően is moz
galmassá az életet. 

íme egy műemlék jellegű épület vázlatos sorsa és szí
nes élete, amelynek áttekintése során a szubjektív hang
vételt az magyarázza, hogy a történet húsz százalékát, 
tehát az elmúlt húsz évet magam is cselekvő részesként 
éltem itt meg. Bizony „...mélységesen mély a nemrég..." 
- idézem Tóth Krisztina versét. 

Aldé az ötlet... 
E nemrég tapasztalatait (a jegyzetekben is jelzettek 

szerint) a külső szemlélők, használók,-látogatók vélemé
nyére is támaszkodva, az alábbiak miatt lenne célszerű 
mélyebben elemezni. 

1. ) A rendszerváltás intézménytörténetéhez bennünk 
számos adalék rejlik; hiszen itt a privatizáció egy sajátos 
formája történt: államiból nem magán, hanem közösségi 
tulajdon jött létre. 

2. ) A működtetés tapasztalatai tanulságos adalékok a 
művelődésgazdaságtan és kulturális menedzsment, vala
mint a kulturális turizmus és rendezvényszervezés elméle
téhez és módszereihez. 

3. ) Nyilvánvalóan felmerül a kérdés, hogy a kénysze
rűségből adódó, szétaprózott bérlői rendszerrel el lehet-e 
tartani ezt az alapos felújításra szoruló épületet? 

4. ) Manapság, amikor a külhoni magyarokkal kap
csolatos hazai rendezvények sokaságával találkozunk, 
milyen tartalmú és szervezetű és kiknek szóló rendezvé
nyekre van szükség? 

5. ) A vállalkozói rendezvények világában hatalmas a 
verseny, és jelentős a kínálati piac; nálunk mi lehet a 
piacképes? 

Nos, mindezekre is figyelő, egy lehetséges koordináci
óban résztvevő partnereket keresünk! Az Alapítvány 
munkatársai tehát négyféle munkát végeznek: az épület 
felújítása és hasznosítása; rendezvényszervezés és szállo
daműködtetés; az alapító okiratban meghatározott alapít
ványi tevékenység. Az épületben folyó sokrétű, embert 
próbáló, a nyilvánosság előtti munkát munkaerővel nem 
lehet végezni, csak munkatársakkal; szeretettel és felelős
séggel. A fentieken belül a rendezvényszervezői, szállodai 

munka önmagában is többféle szakismeretet feltételez; 
művelődésszervezés, rendezvényszervezés, vendéglátás, 
kulturális turizmus, PR. Az alapítványi munkának ezeken 
túlmenően is megvannak a Kárpát-medence örömeiből 
és kínjaiból fakadó sajátosságai. Különösségünk és speci
alitásunk a mai nonprofit szektorban: 

- A vállalkozói és alapítványi rendezvények kombi
nálása; kölcsönös reklámozás; a nemzeti együvé tartozás 
és gondolat több fórumú megjelenítése. 

- A szállodai vendégéjszakák évi 5-10 %-ának ingye
nes, határon túliak által való igénybe vétele. 

- A vállalkozói munkával évi cca. 300 pénzes rendez
vényt szervező stáb megszervezi az évi cca. 60-70 alapít
ványi rendezvényt. 

- A vállalkozói munkával eltartott épület és felszere
lés szolgálja az alapítványi rendezvényeket. 

Mindez jogszerű, ám ugyanakkor különleges konstruk
ció. A rendezvényszervezés egyszeri és megismételhetet
len (még a rádió műsor is maradandóbb, „konzerválha
tó"); ám éppen a személyes kapcsolat, a „régiók találkozá
sa", a határon túliakkal való személyes foglalkozás a kü
lönleges építő és a maradandó élmény. 

A 2002. évi, vállalkozói rendezvényi munkánkban a 
koncentrálásra törekszünk; tehát a sok apró, helyiség bér
beadási jellegű rendezvényi szerkezetet a nagyobb koncer
tek, kiállítások és konferenciák irányába szeretnénk el
mozdítani. Ez azt is jelenti, hogy növelni kívánjuk a szel
lemi-szervezési részt, tehát a közös innovációk és a saját 
innovációk kivitelezését helyezzük előtérbe. Ez utóbbin 
belül szeretnénk megszervezni az épixletlxez kötődő esemé
nyeidet. Tervezünk egy kiállítással egybekötött, épület
történeti, műemléki jellegű tanácskozást. Nyílt napokra 
hívjuk a volt kollégiumi lakókat, a Várklub tagságát. 
Tervezzük az említett Művelődési Vezetőképző előadói
nak és hallgatóinak találkozóját, természetesen elemző 
előadásokkal egybekötve. Meghívjuk a volt és jelenlegi 
bérlők széles körét, egy koordinációs tapasztalatcserére. 
Régi vágyunk a „Budavári üzleti lioordinációs konferencia" 
megszervezése, ahol a kulturális turizmus kihasználatlan 
lehetőségeiről, és a vári negyed üzleti fellendüléséről 
lenne szó. Mesélő konceneket készítünk elő, amelyek kere
tében nagy nevek nemcsak zenélnek, de beszélnek is a 
zenéről. Tervezzük a „Közművelődési Kaszinó" felújítását, 
amelynek keretében a nagy kulturális pályázatok (erre 
vállalkozó) vidéki nyertesei mutatkoznának be egymás
nak, a budapesti közművelődési szakmának és a közön
ségnek. 

Az alapítványi rendezvények terén munkánkat a már 
említett „Régiók talállcozása" koncepció jegyében szervez
zük. Ezen belül különösen súlyt helyezünk a következő 
programokra: 

- Régiók találkozása a Magyar Kultúra Napján. 
- A vidéki nemzetközi művésztelepek gyűjteményei

nek bemutatása. 
- Karikatúra művészeti fesztivál. 
- Mosoly Napok és Mézes Napok. 
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- Zenei- és könyvbemutatók, vita estek. 
- Megosztott feíadatok, liözös felelősség: a külhoni ma

gyar ügyekkel foglalkozó hazai nagyobb szervezetek kon
ferenciája. 

- A Határ Menti Együttműködések Fóruma munkájá
ban való részvétel, és a határ menti fejlesztési programok 
folytatása. 

- Otthonról haza címmel szeretnénk a nyugati diaszpó
rában élő, híres, érdekes személyiségeket bemutatni. 

Nem folytatom, mert szándékom itt nem a reklám, 
hanem koordinációra való felhívás, a szinergizmus elvére 
épülő közművelődés szervezési módszer Idalakításának kezde
te.^ A szótár szerint a szinergizmus „az a jelenség, hogy 
két különböző gyógyszer egy időben alkalmazva egymás 
hatását támogatja és erősíti." Tehát: aki volt már nálunk 
vagy ellátogat egy-egy rendezvényünkre, figyelmezzen e 
felhívásra: „Aláé az ötlet, azé a munka!" Elérhetőség a jegy
zetben; írjanak, telefonáljanak, drótpostázzanak mindazok, 
akiknek nálunk megvalósítható ötletük, javaslatuk van.16 

Szerintem az egyik lehetőség: javaslatok, ötletek az épület 
jelenleg irodai célú használati területeinek ilyen vagy más 
funkciójú (pl. oktatás) használatára. A másik lehetőség: 
vállalkozói jellegű, tehát bevételes (jegybevétel, reklám, 
támogatás, árusítók által fizetendő helypénz és mi még ?) 
rendezvényi ötletek felajánlása. A hannadik irány: kül
honi magyarokkal, velük, nekik és magunknak (ki a kö
zönség?) magyar-magyar rendezvények szervezési ötletei. 
A felajánlott javaslatokat elemezzük, a felvetővel megvi
tatjuk, s ha a megvalósítást vállaljuk, akkor az ötletgaz
dával tisztességes szerződést kötünk, tehát érdemes: "akié 
az ötlet, azé a munlia!". Koordinációt ajánlok; a szinergia 
elvére építve: 1 + I>2; ötlet-ötletet szül; különböző javas
latokból új, eredetileg senlá által ki nem talált rendezvényi le
hetőségek, szervezési megoldások jölwtnek létre. 
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A N D R A S S Y M A R I A 

. • A KLUBKÖNYVTÁRAK 
ORSZÁGOS, TELJESKÖRŰ VIZSGÁLATA* 

Bevezetés 

A vizsgálat előkészítése 
A klubkönyvtár, mint a közművelődési intézményhá

lózat egyik típusa a hatvanas-hetvenes évtized fordulóján 
terjedt el, és a művelődési otthonokról szóló 3/1979 M T , 
valamint az annak végrehajtásáról szóló 1/1979. K M ren
delet nem egészen egy évtizedre stabilizálta. A Jelentés a 
művelődési otthonok éves tevékenységéről című adatlap 
ugyanis utoljára 1986-ban tartalmazott erre vonatkozó 
kérdést. Az erről az évről számot adó kiadvány1 adataiból 
kiderül, hogy ekkor a közel két és félezer intézményből 
925 volt a klubkönyvtár (37%). Az aprófalvas dunántúli 
megyék (Vas, Zala, Győr-Moson-Sopron, Veszprém, So
mogy) közművelődése erre a típusra épült, klubkönyvtár 
volt a megyében található intézmények több mint fele, 
kétharmada. 

Az 1997. évi CXL. a ... Közművelődésről szóló törvény 
hatását elemző vizsgálatok kimutatták, hogy 1998-ban 
több mint kétezer közművelődési feladatot ellátó intéz
mény volt, azaz az összes intézmény száma mindössze 15 
százalékkal csökkent, addig a közel ezer klubkönyvtárból 
kevesebb, mint négyszáz maradt, azaz a klubkönyvtárak 
több mint fele megszűnt vagy átalakult. (Lásd 1. tábla.) 

A csökkenésnek, előfeltevésünk szerint, a többi között 
az az oka, hogy a 3/1979 M T rendeletet az 1997. évi C X L 
törvény hatályon kívül helyezte, és a közművelődési in
tézményeket meghatározó kategóriák között nem szere
pelteti a klubkönyvtárat.2 

Azokban a megyékben, amelyek korábban a klub
könyvtárakra alapozták tevékenységüket, még ma is az 
intézmények egyharmada, fele klubkönyvtár, csupán Ba
ranya és Somogy megyékben szűnt meg és/vagy alakult át 
a klubkönyvtárak zöme. Míg Somogyban 1986-ban az in
tézmények több mint fele volt klubkönyvtár, addig 1998-
ban kevesebb mint egytizede, s Baranyában ekkor már 
egyetlen klubkönyvtárat sem találtak. 

Véleményünk szerint a klubkönyvtár sikeres intéz
mény volt, jól szolgálta a kistelepülések kulturális ellátá
sát ezért célszerűnek látszott az intézménytípus változá
sainak nyomon követésére teljes körű vizsgálatot indíta
ni. (Az intézménytípus problémáit, a kutatás elméleti 
alapvetését Lipp Márta fogalmazta meg.)3 

* A kutatás a Magyar Művelődési Intézet Művelődésszerve
zeti és Felnőttnevelési, valamint Kutatási Osztályának keretén 
belül folyt. Az adatfelvétel 2001. március végéig tartott. 

1 Statisztikai tájékoztató Művelődési otthonok (Bp. 1987. 
Tudományszervezési és Informatikai Intézet) 

2 A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, 
a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi C X L . Törvény 74- § a)-d) 

A vizsgálat lebonyolítása 
Mint említettem, a klubkönyvtárak nyilvántartása a 

közművelődési statisztika adatlapja szerint nem kötelező, 
ezért nehézséget okozott a minta összeállítása. Felhasznál
tuk a Magyar Művelődési Intézetben rendelkezésre álló 
címjegyzékeket, vizsgálatunk előkészítésébe bevontuk a 
megyei módszertani intézmények munkatársait. Miután 
az átalakulások nyomon követése fontos vizsgálati szem
pont volt, ezért a kérdőíven nyomatékosan felkértük az 
adatszolgáltatókat, hogy a „Kérdőívet Mijük akkor is letöl
teni, ha az intézmény már nem önálló klubkönyvtárként mű
ködik, de 1997 előtt önálló klubkönyvtár volt!" 

Összesen 468 kérdőívet küldtünk ki a fentiek szerint 
összeállított címlista alapján. 

A nyilvántartásokban több mint száz klubkönyvtár 
szerepelt Zala megyében; negyven-ötven Vas és Nógrád; 
harminc-negyven Győr-Moson-Sopron, Fejér és Veszp
rém; húsz-harminc Heves és Somogy; tíz-húsz Jász-Nagy
kun-Szolnok, Pest, Hajdú-Bihar és Tolna; tíznél kevesebb 
Borsod-Abaúj-Zemplén, Bács-Kiskun, Csongrád, Békés és 
Komárom-Esztergom megyékben. Baranya és Szabolcs 
megyékből egyáltalán nem jelentettek klubkönyvtárakat. 
(A teljes listát tartalmazza 2. tábla.) 

A kérdőíveket az intézmény vagy a polgármesteri hi
vatal címére postáztuk. Az országot öt régióra bontottuk. 
Régiónként a megyei módszertani intézmények munkatár
sai közül l - l területfelelőst bíztunk meg, akik egyrészt segít
ségünkre voltak a minta összeállításában, másrészt tartot
ták a kapcsolatot az intézmények és a polgármesteri hivata
lok munkatársaival, segítve őket a kérdőívek kitöltésében. 

A beérkezett válaszok 

Összesen 329 választ kaptunk, azonban ennél keve
sebb, 309 kitöltött kérdőívet. Bács, Győr-Moson-Sopron, 
Hajdú, Heves, Vas és Veszprém megyékből néhány pol
gármesteri hivatal kitöltetlen kérdőívet és olyan értelmű 
levelet küldött, hogy a településen klubkönyvtár nincs és 
soha nem is működött. Tehát az értékelhető válaszok ará
nya kétharmad volt 

A válaszolási arány nagy szóródást mutat. Fejér, Jász-
Nagykun-Szolnok, Nógrád, Hajdú-Bihar, Bács-Kiskun és 
Pest (+ Budapest) megyékből visszaérkezett a kérdőívek 
több mint háromnegyede, míg Győr-Moson-Sopron és 
Tolna megyékből csupán kevesebb, mint a fele. 

Ennél fontosabb azonban a beérkezett kérdőívek szá
ma. Több mint hetven kérdőívünk van Zala megyéből; 
mintegy harminc Nógrád, Vas, Fejér; tíz-húsz Veszprém, 

3 Lipp Márta: Elemzés a közművelődési feladatokat is ellátó 
összevont önkormányzati intézményekről. = Lipp Márta: Köz-
művelődési jelenségek és jelentések. 18-32. p. 
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Győr-Moson-Sopron, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy, 
Hajdú-Bihar, Pest (+ Budapest), ennél kevesebb pedig a 
többi megyéből. Nem kértünk és kaptunk kérdőívet Ba
ranya és Szabolcs megyékből. 

Pillanatnyilag nem tudunk mélyreható következtetést 
levonni a megállapításból, de meg kell jegyeznünk, hogy 
a kérdőívek valamivel több, mint egyharmadát nem ma
ga az intézmény, hanem a polgármesteri hivatal töltötte 
ki. (A beérkezett válaszok és kérdőívek számát és arányát 
tartalmazza a 2. tábla.) 

A kérdőív 
Az alábbiakra kértünk és kaptunk adatokat. 
1. A település. 
2. A településen működő intézmények adatai. 
3. A település közélete, nyilvánossága. 
4. A település klubkönyvtára. 
5. A település kulturális életében jelentős szerepet ját

szó egyéb szervezetek. 
Tudomásul vesszük, hogy a kétharaiados válaszolási 

arány az adatainkból levonható következtetéseket némi
képp megkérdőjelezhetővé teszi, ennek ellenére úgy vél
jük, elegendő adattal rendelkezünk az intézménytípusra 
vonatkozó érvényes következtetések levonására. 

A következőkben a kérdőív logikai sorrendjében is
mertetjük a vizsgálat eredményeit. 

A klubkönyviárak környezete 

A település 
Összefoglalva megállapítható, hogy a válaszoló klub

könyvtárak 64 százaléka igen kicsi, ezer főt meg nem ha
ladó lélekszámú településen működik. Részletesebben: 
valamivel több, mint egyharmaduk ötszáz főnél nem na
gyobb lélekszámú településen található, mintegy egyne
gyede ennél nagyobb, de ezerfősnél kisebb településeken. 
Közel egynegyed található 1000-2000 fős településen, míg 
ennél nagyobbakban alig valamivel több, mint egytized. 

A klubkönyvtárak több mint nyolcvan százaléka köz
ségekben van, s városrészek ellátására mindössze néhány 
intézmény vállalkozik. Az intézmények közel kétharmada 
olyan településen van, ahol egyáltalán nem élnek nemzeti
ségiek. Valamivel több mint egyharmadban egy nemzetiség 
él, alig néhány településen kettő vagy három. Legtöbb he
lyen (27%) cigányok élnek. Mindössze néhány zömében 
nemzetiségiek által lakott községet találtunk. A nemzeti
ségek által lakott falvak mintegy háromnegyedében a 
nemzetiségiek aránya nem haladja meg a 30 százalékot. 

A klubkönyvtárak fele olyan településen van, ahol a 
polgármester tiszteletdíjas vagy társadalmi munkás, és a 
polgármesteri hivatalok közel fele nem önálló, hanem 
körjegyzőséghez tartozik. 

A településen működő intézmények 
A települések közel háromnegyedében van óvoda, 

azonban teljes 1-8 osztályos általános iskola kevesebb, 

mint a felében van, valamivel több, mint egynegyedben 
egyáltalán nincs. Az iskolák kétharmadában van iskolai 
könyvtár, a könyvtárak egynegyede kevesebb, mint ezer 
kötetet tartalmaz, s kevesebb, mint fele több mint háro
mezret. 

Négy helyen van gimnázium, egy helyen szakközépis
kola, 2 településen szakmunkásképző. Egyéb középiskola 
és felsőoktatási intézmény sehol sincs. 

Megkérdeztük, működik-e a klubkönyvtáron kívül 
más kulturális/közművelődési intézmény a településen. 
A községek háromnegyedében nincs más, önálló intéz
mény. Nyolcvan településen mintegy száz egyéb kulturá
lis intézményt találtunk. Ezeknek csaknem fele művelő
dési ház és/vagy ÁMK, 16-16 százaléka könyvtár vagy 
tájház. Néhány klub, mozi, valamint egyéb önálló kultu
rális intézmény van a településeken. 

Ezen kívül negyven olyan klubkönyvtár is van, amely
hez egyéb szervezeti egység is tartozik. Összesen 58 fiókin
tézményt találtunk, amelynek kétharmada könyvtár vagy 
klub. Néhány falumúzeumot, kiállítótermet, mindössze 
két teleházat és egy olyan mozit találtunk, amely a klub
könyvtár szervezeti keretében működik. 

Tulajdonképpen a településeken akár a klubkönyv
tárhoz tartozóan, akár önálló intézményként művelődési 
házak, könyvtárak, klubok működnek, ezek teszik ki az 
intézmények kétharmad részét. 

A településeknek csupán egynegyedében van alapfo
kú művészetoktatás, zömükben egy, legfeljebb két fajta. 
A hetvenhét településen összesen 168 említést találtunk. 
Ezek egyharmada általános zeneiskola, másik hannada 
néptánc oktatás, míg az összes többi fajta (az általános 
művészeti iskola, népzenei iskola, fúvószene, modern tánc, 
klasszikus balett) teszi ki a harmadik harmadot. Érdekes, 
hogy fúvószenei oktatás mindössze tíz településen folyik. 

Az alapfokú művészetoktatás fele a helyi általános is
kolában és/vagy az ÁMK-ban folyik, valamivel több mint 
egytizede a klubkönyvtár szervezésében és mindössze egy
harmad speciális művészetoktatási intézményben, legyen 
az művészetoktatási hálózat önálló iskolája, kihelyezett 
tagozata vagy magán művészetoktatási intézmény. 

A település közélete, nyilvánossága 
Ezzel kapcsolatban megkérdeztük, működik-e a tele

pülésen alapítvány, egyesület, van-e helyi újság, illetve a 
lakosság képes-e az Internet segítségével bekapcsolódni a 
világ nyilvánosságába. 

160 településen működik alapítvány (52%), ezeknek 
mindössze egyharmad részében egynél több. Valamennyi 
említést összeadva kiderül, hogy a legelterjedtebbek az 
oktatási célú alapítványok, (37%), ezt követik a falufej
lesztő, faluszépítő szervezetek. Összesen 41 művelődési 
célú alapítványt találtunk. Elenyészőek a szociális célú, a 
sporttal foglalkozó, a hagyományőrző, a nemzetiségek cél
jait szolgáló alapítványok. Az alapítványok 17 százaléká
ban tagja a kuratóriumnak a klubkönyvtár vezetője, mun
katársa! 
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Az egyesületek elterjedtebbek. A vizsgálatba bevont 
helyek közel kétharmad részében van egyesület, jellemző
en több, mint egy, de 28 településen négy, van annál több 
egyesületet jeleztek. 

192 településen 395 egyesület van. A legelterjedtebb a 
sport- (41%), az önkéntes tűzoltó (14%), és a művelődési 
célú egyesület (12%). Majdnem ugyanennyi polgárőr egye
sületet találtunk. A falufejlesztő, faluszépítő, az oktatási cé
lú, a szociális célú, a hagyományőrző, a nemzetiségi egyesü
letek együttesen sem érik el az összes egyesület egynegyedét. 

A z egyesületekben is csekély a klubkönyvtárak részvé
tele. Mindössze 15 százalékukban vezetőségi tag a klub
könyvtár vezetője vagy munkatársa. 

A települések kevesebb, mint egyharmadában van he
lyi újság. Az újságok egytizede alkalomszerűen, közel fele 
negyedévente, valamivel több, mint egyharmada havonta 
jelenik meg. Az ennél gyakrabban megjelenő sajtótermé
kek aránya elenyésző. Az újság kiadója 78 százalékban ki
zárólag a helyi önkormányzat, ezzel szemben a civil szer
vezetek még polgármesteri hivatalokkal kooperálva is 
mindössze az újságok 16 százalékának kiadásában játsza
nak szerepet. 

Az újságok kicsit több mint felének szerkesztésében a 
település „véleményformálói" közösen vesznek részt, 
együtt szerkesztik polgármesterek, az önkormányzati kép
viselők és a polgármesteri hivatalok dolgozói, és a külön
féle értelmiségi rétegek (népművelők, könyvtárosok, 
egyéb értelmiségiek). Másod/harmadsorban szinte ugyan
annyi helyen fordult elő, hogy kizárólag értelmiségiek 
(20%), vagy az önkormányzatok/polgármesteri hivatalok 
(22%) jegyzik a sajtótennéket. 

A települések csaknem felében nincs Internet. A 150 
ilyen helységből válaszolók közel fele nem tudja, hogy 
milyen feltételek hiányoznak, a többiek azonos arányban 
anyagi vagy műszaki feltételeket hiányoltak. Sajnos min
dössze egynegyed nyilatkozott úgy, hogy idén vagy jövőre 
lesz Internet a településen, s 53% nem tudott erről sem
mit sem mondani. 

A közintézmények számítógéppel, Internettel való 
ellátottsága rossz, ahol van, az sem áll a lakosság rendel
kezésére. (A közintézmények számítógépes ellátottságát 
tartalmazza a 3. tábla.) 

A polgármesteri hivatalok több mint háromnegyed
ében van számítógép, ahol van, ott zömmel háromnál 
több. A géppel rendelkező polgármesteri hivataloknak 
azonban csak az egyhannadában van Internet, s a gépek
nek csak egytizede nyilvános hozzáférésű. 

Ennél lényegesen kevesebb helyen, a települések va
lamivel több, mint felében van az iskolában számítógép, 
ahol van, ott általában ötnél több. Az iskolai számítógé
peknek is csupán 41 százalékában van Internet, és ezek
nek a gépeknek is csupán egytizede nyilvános. 

Mindössze 68 olyan klubkönyvtár van (22%), ahol 
van számítógép, ezek egyharmadában van Internet, s a 
gépek kétharmadát a lakosság is igénybe veheti. Sajnos 
azonban mindössze 23 olyan klubkönyvtárat találtunk, 

ahol a lakosság szabadon Internetezhet. Ez az összes tele
pülésnek mindössze 8 százaléka. Meg kell azonban emlí
tenünk, hogy mindazok a klubkönyvtárak, amelyekben 
van Internet, nyitva állnak a lakosság részére. 

Sajnos mindössze 24 Teleház van a választ adó tele
püléseken. Ezeknek mintegy felét civil szervezetek tartják 
fenn. A Teleházak számítógépei a lakosság rendelkezésére 
állnak. Háromnegyed részükben van Internet hozzáférési 
lehetőség is. A Teleházak egynegyedének csupán számí
tástechnikai/informatikai funkciója van, közel fele azon
ban emellett kulturális és/vagy közösségi, szociális funkci
ókat is ellát. 

A település klubkönyvtára 

Szervezeti keretek 
A válaszolók 36 százaléka, 112 intézmény pillanatnyi

lag nem klubkönyvtárként működik. Mindössze 195 in
tézmény vallotta magát klubkönyvtámak. Hat válaszoló 
azt írta, hogy soha nem is volt klubkönyvtár, hét kérdőív 
nem tartalmaz jelenlegi szervezeti formájára vonatkozó 
információt. 

Összesen 99 intézmény működik tovább más szerve
zeti formában. Ennek közel fele csak könyvtárként, egy
negyedét ÁMK-hoz csatolták, 12 százalék jogutód nélkül 
szűnt meg, a többi egyéb szervezeti formát választott. Az 
átszervezés után nem változtattak többször szervezeti for
mát. Mindössze két olyan intézmény van, amelyik az át
szervezés után több szervezeti formában működött, s négy, 
amelyik előbb megszűnt, majd újra indították. (A vizsgá
latba bevont intézmények jelenlegi formáját tartalmazza 
a 4. tábla.) 

Sajnos a 112 nem klubkönyvtárként működő intéz
ményből mindössze 77 (69%) válaszolt arra, hogy mikor 
történt az átszervezés. 

% (N=77) 
1990 előtt 20 
1990-1995. évben 23 
1996-1999. évben 44 
2000-ben 13 
Összesen 100 

Az átszervezés/megszüntetés időpontja tehát gyorsuló 
tendenciát mutat. Az 1990-1995 közötti időszakban éven
te átlagosan három, 1996-1999 között évente átlagosan 
nyolc, míg 2000-ben egy év alatt tíz klubkönyvtárat szer
veztek át/szüntettek meg. 

Megkérdeztük a közművelődési intézmény alapítási 
évét, s azt, hogy mióta működik klubkönyvtárként. 202 
kérdőívben (65%) találtunk mindkét kérdésre értelmez
hető választ. 

Ezeknek az intézményeknek az alapítási ideje egyenle
tesen oszlik meg. Az ötvenes, a hatvanas és a hetvenes 
évtizedben alapították az intézmények egy-egy-egy ne
gyedét, míg ennél korábban kevesebb, mint egytizedet, és 
az utolsó két évtizedben egy-egy tizedet. 
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A klubkönyvtárak 70 százaléka az alapításkor vette fel 
ezt a tonnát, s csak egyhamaadukat alakították át korábbi 
közművelődési intézményből klubkönyvtárrá. 

Igen fontos azonban, hogy a megszűnések mellett, az 
elmúlt évtizedben is alakultak klubkönyvtárak. Az elem
zésbe bevonható klubkönyvtárak 18 százaléka, 36 intéz
mény a kilencvenes évtizedtől klubkönyvtár. Ezek fele 
egyéb közművelődési intézményként már működött: ko
rábban, másik felét azonban ebben az évtizedben alapí
tották. (Az alapítás és a klubkönyvtárrá alakítás idejét 
tartalmazza az 5. tábla.) 

Költségvetési helyzet 
Az intézmények csaknem kizárólag önkormányzati 

fenntartásúak. Összesen öt alternatív fenntartású, ma
gánvállalkozásban működő vagy egyéb fenntartóval ren
delkezőt találtunk. Több, mint 70% úgy válaszolt, hogy 
csak önkormányzati támogatással működik. 

Bár a költségvetési összegekre, bevételekre és kiadá
sokra vonatkozóan tettünk fel kérdéseket, azonban nem 
kaptunk értékelhető adatokat. Ennek a sajnálatos tény
nek kérdőív-szerkesztési, kitöltési és feldolgozási problé
mák egyaránt okai voltak. 

A kulturális élet finanszírozásában nagy szerepet játsza
nak az alapítványi és egyéb pályázatokon elnyert támoga
tások. A klubkönyvtárakban szerepük kevésbé fontos, 
annak ellenére, hogy az öt év alatt mind a nyertes intéz
mények, mind a sikeres pályázatok száma megháromszo
rozódott, évről-évre egyenletes emelkedést mutatva. Míg 
1996-ban 26 klubkönyvtárban, azaz az intézmények keve
sebb mint egytizedében, összesen 47 esetben kaptak pá
lyázati támogatást, addig 2000-ben már több mint egyne
gyedben, 88 helyen összesen 144 sikeres pályázat volt. 

Meglepő, hogy a Soros Alapítvány szinte egyáltalán 
nincs jelen a klubkönyvtárak finanszírozásában. Az öt év 
összesen 425 pályázatából mindössze 9 származott tőlük. 
A Nemzeti Kulturális Alap 1997-ben 15 helyen összesen 
19 pályázatot támogatott, a többi évben jelenléte ennél 
kisebb. A pályázatok számának növekedésében szerepet 
játszott a NKÖM szerepvállalásának növekedése. Az első 
két évben jelenlétük elenyésző. 1998-ban 13, 1999-ben 
27, 2000-ben már 27 pályázatot támogattak. A nyertes 
pályázatok közel fele azonban minden évben egyéb szer
vezetektől (azaz nem az N K A , nem a Soros Alapítvány, 
nem a NKÖM) támogatásából származik. 

A legutóbbi év sikertelen pályázatairól is kértünk ada
tokat. Úgy tűnik, támogatják a klubkönyvtárak kérelmeit. 
2000-ben ugyanis 88 helyen 144 sikeres, viszont 57 he
lyen 102 sikertelen pályázatot találtunk. (A pályázatokon 
nyertes és sikertelen intézmények arányát és a pályázatok 
számát mutatja az 6. tábla.) 

A z épület 
A klubkönyvtárak közel fele a huszadik században épült. 

Ennek egynegyede a század első, háromnegyede, összesen 
170 intézmény a század második felében. A hatvanas-het

venes évtizedben emeltek 100 épületet, tehát az összesnek 
csupán egyharmada működik viszonylag modern épület
ben. (Az épület építésének idejét részletes bontásban tar
talmazza a 7. tábla.) 

A z klubkönyvtárak kicsivel több, mint fele épült ere
detileg klubkönyvtárnak, alig több mint egyharmad 
egyébnek, egynegyede nem tudja, vagy nem válaszolt. A 
122 egyéb célra emelt épület egynegyede lakóház, másik 
negyede oktatási intézmény volt eredetileg. Várakozá
sunkkal ellentétben mindössze néhány eredetileg társa
dalmi szervezet: részére készült épületet találtunk. 

. A hetvenes években emelt épületek 90 százaléka épült 
klubkönyvtárnak. Ennek aránya a hatvanas, illetve nyolc
vanas évtizedben közel 80 százalék volt, az ötvenes illetve 
a kilencvenes években pedig több mint kétharmad. 

A klubkönyvtárak nagyon kicsik. 
Az alapterületet tudakoló kérdésünkre egytized nem 

válaszolt. A válaszoló klubkönyvtárak több mint egyhar
mada nem haladja meg a 100 négyzetmétert, azaz egy 
nagyobb lakásnyi méretű, és csupán egynegyed alapterü
lete 300 négyzetméternél nagyobb. 

A helyiségek számát és az alapterület megoszlását cél
zó kérdésünkre csupán 80 százalék válaszolt. Az érvényes 
válaszok szerint átlagosan 4,3 helyiséget találunk bennük. 
Az átlagtól azonban nagy eltéréseket tapasztaltunk. 

Megdöbbentően sok, 18 százalék a mindössze egyetlen 
szobából álló „klubkönyvtár". Ezt nem ellensúlyozza, hogy 
egynegyedükben 8 vagy annál is több helyiséget talál
tunk. (A klubkönyvtárak alapterületének megoszlását a 
8. tábla, a helyiségek számát a 9. tábla tartalmazza.) 

Az átlagos klubkönyvtárban van egy könyvtár és/vagy 
egy nagyterem, és/vagy egy szakmai foglalkoztató vala
mint egy WC/mosdó. 

A nagytermek célját, használhatóságát mutatja, hogy 
az összes intézménynek mindössze egytizedében van olyan 
nagyterem, amelyhez színpad és öltöző is tartozik. (A kü
lönböző funkciójú helyiségek elterjedtségének arányát 
mutatja be a 10. tábla.) 

Felszerelés 
Az intézmények igen rosszul felszereltek. A legelter

jedtebb a televízió, azonban ez is csak az intézmények 
valamivel több, mint felében van. 

Kiállítási lehetőség, magnetofon, videomagnó van az 
intézmények 40-48 százalékában. Telefon fővonalat saj
nos csak a klubkönyvtárak egyharmadában jeleztek. Va
lamivel több, mint egynegyedben van hangosító berende
zés, filmvetítési lehetőség. 

Személyi számítógéppel a klubkönyvtáraknak min
dössze 20 százaléka rendelkezik, azonban ezekhez sincs 
mindenütt nyomtató. 

Egytizedükben van fénymásoló, fax készülék. Ugyan
csak egytizedben sportpálya és/vagy kondicionáló terem. 

Nem éri el az egytizedet azoknak a klubkönyvtáraknak 
az aránya, ahol van Internet hozzáférési lehetőség, ven
déglátó egység. Mindössze négy helyről jelezték a video-
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projektort, egy helyen a digitális fényképezőgépet. Sze
mélygépkocsi, autóbusz sehol sincs. (A különböző felsze
relési tárgyak, tevékenységi lehetőségek elterjedtségének 
arányát mutatja be a 11. tábla.) 

i 

A klubkönyvtár munkatársai 
Az anyagi és tárgyi feltételekeri' túl meghatározó jelen

tőségű az intézményeket működtető munkatársi gárda. 
A jellemzően kicsi intézmények több mint felében 

egyetlen munkatárs dolgozik, s egynegyed a két szemé
lyes ház. Mindössze egytizedben dolgoznak ennél többen. 
A munkatárssal nem rendelkezők és/vagy nem válaszolók 
aránya 15%. * 

Az egyszemélyes intézményben a munkatárs a „min
denes". A második munkatárs gazdasági, ügyviteli, tech
nikai alkalmazott. 

A személyzeti adatokról beszámoló 262 klubkönyvtár
ban összesen 417 alkalmazott van, ebből mindössze 115 
(28%) a főállású szakalkalmazott. 

Egy szervezet működését leginkább a vezető határozza 
meg. Ezért részletesebben a klubkönyvtárak „első embe
reit" mutatjuk be. A z intézmények háromnegyedében 
van vezető, 19% jelezte, hogy nincs, 7% nem válaszolt a 
kérdésre. A továbbiakban a 229 klubkönyvtár-vezető jel
lemzőit elemezzük. 

A vezetők 37 százaléka tiszteletdíjas, 29 százaléka fő
foglalkozású, és ugyanennyi a részfoglalkozású is. 

Szakirányú végzettsége - összevonva a felső és közép 
fokot - mindössze 35 százaléknak van. 

Egynegyed nem szakirányú felsőfokú végzettségű, 
ugyanennyi a nem szakirányú középfokú végzettségűek 
aránya. 17-18 százalék a szakirányú felsőfokú, illetve a 
szakirányú középfokú végzettségű. 

Összevonva: felsőfokú végzettségű 43%, középfokú 
végzettségű szintén ennyi, 42%. 

Igen sok, 15 százaléknyi az érettségit sem szerzett klub
könyvtár-vezető. ( A klubkönyvtár-vezetők iskolai vég
zettsége és alkalmazási formája szerinti megoszlást mutat
ja be a 12. tábla.) 

Kétharmad közalkalmazottként dolgozik, közel egy
harmad megbízásos jogviszonyban. Mindössze 5 személy 
vezeti a klubkönyvtárat vállalkozóként. 

Az elmúlt öt évben a könyvtárvezetőknek sajnos csak 
egynegyede, 57 személy vett részt szervezett szakmai to
vábbképzésen, ebből 39 mindössze egyszer. Ugyanannyi
an vettek részt könyvtári, mint közművelődési tovább
képzésen. 

Közművelődési rendelet, alapító okirat, szervezeti és 
működési szabályzat 

Szinte valamennyi klubkönyvtár fenntartója a helyi 
önkormányzat. Megkérdeztük, hogy az elmúlt öt évben 
tárgyalta-e a klubkönyvtár tevékenységét a képviselőtes
tület. Nem áll érdeklődésük középpontjában az intézmény. 
Öt év alatt kétszer vagy többször tárgyalta mindössze 16%, 
egyszer 33%. 

Ennél is meglepőbb, hogy a mindössze 85 településnek 
(28%) van közművelődési rendelete, noha ennek megal
kotására törvény kötelezi az önkormányzatokat. Ebből 24 
nem válaszolt a rendeletben a klubkönyvtár részére meg
határozott feladatokra vonatkozó kérdésünkre. A 61 válasz 
szerint a rendeletek több mint féle közművelődési, illetve 
együttesen közművelődési és könyvtári feladatokat tar
talmazott. 

Megkérdeztük, mikor készült a klubkönyvtár alapító 
okirata, s megkértük, másolja ki a kérdőívbe a klub
könyvtárnak az alapító okiratban meghatározott, alapte
vékenységeit, valamint kiegészítő tevékenységeit: is. 

A válaszolók kétharmada, 206 intézmény jelezte, hogy 
van alapító okirata. Ebből 135 ( 65%) az elmúlt három 
évben készült. Meglepőek az alaptevékenységekre vonat
kozó válaszok. Az alapító okiratok közel felében csak 
könyvtári alaptevékenységet jelöltek rneg! Egyharmad a 
könyvtári és közművelődési alaptevékenységgel rendelke
zők aránya, míg az összes többi változat az alapító okirat
ok egynegyedében található. 

Nem befolyásolja ezt jelentősebben a kiegészítő tevé
kenység sem, mert mindössze a megkérdezettek 19 száza
léka jelezte, hogy alapító okirata tartalmaz kiegészítő te
vékenységet is. 

Megvizsgáltuk, hogyan befolyásolja az alapító okiratok 
tartalmát a válaszolók jelenlegi szervezeti formája. Azok
nak az intézményeknek háromnegyedében van alapító 
okirat, amelyek ma is klubkönyvtárként-működnek, míg 
a magukat már nem klubkönyvtárnak tartóknak alig va
lamivel több, mint felében találtunk alapító okiratot. 
Aho l azonban ez az okmány elkészült, az alaptevékenység 
megoszlása semmi különbséget nem mutat a klubkönyv
tárak és a nem klubkönyvtárak között. (Az alapító okirat
ban meghatározott alaptevékenység szervezeti forma sze
rinti megoszlását mutatja be a 13. tábla.) 

A klubkönyvtáraknak mindössze egyharmada számolt 
be arról, hogy van szervezeti és működési szabályzata, 
azonban ezek zöme sem tartalmaz ennek mibenlétére 
értékes információt, csupán azt rögzíti rajzban, hogy a 
klubkönyvtár szervezetileg a polgármesteri hivatalhoz 
tartozik. 

A klubkönyvtár nyitva tartása 
A nyitva tartásra irányuló kérdésünkre közel egyne

gyed nem válaszolt. 
A válaszolók 20 százaléka csupán heti 1-2 órát tart 

nyitva, 37 százalék ennél többet, de 10 óránál kevesebbet. 
Azaz az érvényes adatokat szolgáltatók több mint felének 
nyitva tartása nem éri el a heti 10 órát! 

Egynegyedük 10-29 órát, azaz maximum fél napot áll 
a közönség rendelkezésére. (A nyitvatartási idő megoszlá
sát mutatja be a 14. tábla.) 

A válaszoló intézmények 84 százaléka nincs nyitva 
sem hét végén, sem este 8 óra után. Mindössze 39 olyan 
klubkönyvtárat találtunk, amely este nyolc után is a kö
zönség rendelkezésére áll, ebből összesen kettő, amelyik 
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nem a hét végén. (Egy estén van nyitva 12; két estén 9; 
három vagy több estén 18 klubkönyvtár.) (Az esti és a 
hét végi nyitva tartás megoszlását mutatja be a 15. tábla.) 

A k l u b k ö n y v t á r k ö n y v t á r i t e v é k e n y s é g e 

Kérdőívünkben feltettük a kérdést, a klubkönyvtárat, 
mint nyilvános könyvtárt bejegyezte-e a Nemzeti Kultu
rális Örökség Minisztériuma. Mindössze 126 klubkönyv
tár (41 %) regisztrált nyilvános könyvtár. A nemleges 
rovatot töltötte ki 43 százalék. A kérdésre nem válaszolt 
16 százalék. 

A z eddig elemzett adatok szerint azonban több helyen 
van könyvtár. Mint azt a 13. tábla bemutatja, 176 olyan 
alapító okirat van, ahol alaptevékenységként szerepel a 
könyvtári funkció. 

A regisztrációról nincs válasz 19, az alapító okiratban 
meghatározott alaptevékenységekről nincs válasz 71, míg 
egyikről sincs válasz 32 kérdőívben. 187 olyan kérdőívet ta
láltunk, amelyben mindkét kérdésre érvényes választ adtak. 

Ebből kiderül, hogy a nyilvános könyvtári bejegyzés 
és a könyvtár i alaptevékenység nem mutat szoros össze
függést. A z elemzésbe bevonható 187 intézmény mintegy 
fele alapító okiratában szerepel a könyvtári tevékenység 
vagy az is, és bejegyezték nyilvános könyvtárként. Egy
harmaduk alapító okirata szerint könyvtári alaptevékeny
séget folytatnak, azonban nincsenek könyvtárként regiszt
rálva. (Az alapító okiratban meghatározott alaptevékeny
ség és a nyilvános könyvtárként való bejegyzettség össze
függését mutatja be a 16. tábla.) 

A klubkönyvtárak több mint háromnegyedében van 
helyben olvasási lehetőség, azonban ezek felében legfel
jebb 10 személy tud egyszerre helyet foglalni. 

A könyvtárak gyűjteményei 
A klubkönyvtárak könyvei számának mediánja 3437 

darab. (Ugyanannyi intézményben van ennél kevesebb, 
mint amennyiben ennél több könyv.) Igen nagyok az et
től való eltérések. Valóban jelentős gyűjteménnyel, 9999 
vagy annál több kötettel rendelkezik egytized, ugyanakkor 
közel egynegyedben nincs vagy mindössze ezernél keve
sebb könyv van. ( A klubkönyvtárak könyvtárainak nagy
ságát mutatja be a 17. tábla.) 

Összesen 82 klubkönyvtárban (27%) fizetnek elő na
pilapra. Főként 1 helyi napilapot járatnak, mindössze az 
intézmények egytizedében jár több napilap, helyi és/vagy 
országos vegyesen. 

Ennél elterjedtebb a hetilap, folyóirat. 133 intézmény
ben (43%) állnak az olvasók rendelkezésére. Ezek közel 
fele azonban legfeljebb 1-2 periodikát járat. 

A z egyéb dokumentumok számát és fajtáját is meg
kérdeztük. Mindössze 62 intézményben (20%) van egyéb 
dokumentumgyűjtemény, ezek kétharmadában is keve
sebb, mint 100 darab. A z egyéb gyűjtemények kétharma
da videó gyűjtemény, kizárólagosan vagy hangzó doku
mentumokkal együtt. 

106 klubkönyvtár (34%) gyűjti a településsel kapcso
latos helyismereti dokumentumokat, ezek közel fele ki
zárólag könyveket és más nyomtatványokat. Ugyanakkor 
mindössze egytized az olyan helyismereti gyűjtemény, 
amely nem szerzi be a könyveket, más nyomtatott doku
mentumokat. Érdekes, hogy helyismereti gyűjtemények 
alig több, mint negyede tartalmaz testületi előterjesztése
ket is. 

Mindössze 19 klubkönyvtár (6%) válaszolt úgy, hogy 
van könyvtárának valamilyen adatbázisa. 

A könyvtárak olvasói 
A klubkönyvtárakban kicsi a beiratkozott olvasók 

száma. 
A klubkönyvtárak közel háromnegyedében, 222 in

tézményben vannak beiratkozott gyermekolvasók. A 
gyennekolvasókkal rendelkező intézmények több mint 
háromnegyedében száznál kevesebb beiratkozottat talál
tunk. A médián 38. A maximum: egyetlen intézményben 
regisztráltak 559 beiratkozott gyermeket. 

A felnőtt olvasók számának megoszlása közel hasonló 
képet mutat. Ugyanennyi intézményben vannak beirat
kozott felnőtt olvasók. A felnőtt olvasókkal rendelkező 
intézmények háromnegyedében száznál kevesebb beirat
kozottat találtunk. A médián 37. A maximum: egyetlen 
intézményben regisztráltak 789 beiratkozott felnőttet. 

A z összes olvasók száma az összegződések miatt tenné
szetesen valamivel magasabb. Egyrészt a 100 alatti kate
góriában megemelkedik az 50-99 olvasóval rendelkező 
intézmények száma. Másrészt az olvasókkal rendelkező 
intézmények közel felében van száznál több olvasó. Míg 
sem a gyermek, sem a felnőtt olvasók száma külön-külön 
alig éri el a 200-299 közötti számot, addig az összesen ka
tegóriában 33 intézmény található itt. Ugyanakkor a mé
dián itt is alacsony: 78. Mindössze 2 olyan klubkönyvtár 
van, ahol a beiratkozott olvasók száma 999 vagy több. 
(Az egyes korcsoportokból beiratkozott olvasók számát 
mutatja be a 18. tábla.) 

A klubkönyvtár közművelődési tevékenysége 

A vizsgálatban kiemelt fontosságot tulajdonítottunk a 
klubkönyvtárak közművelődési tevékenységének feltárá
sára. 

A kérdőívben űrlapot készítettünk a klubkönyvtárban 
működő állandó csoportok feljegyzésére. Azokról a cso
portokról is kértük az adatokat, amelyek fenntartója nem, 
de működésük színtere a klubkönyvtár. A kért adatok: 

- A csoport neve 
- Tevékenységi köre 
- Létszám 
- Összejövetelek gyakorisága 
- Korcsoport (1 Gyermek; 2 Ifjúsági; 3 Felnőtt; 4 Nyug

díjas. Vegyes korcsoport esetén minden előforduló kor
csoport kódját kértük feltüntetni a rovatban.) 

A tanfolyamok táblájában szereplő rovatok: 
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- A tanfolyam neve 
- Korcsoport (Ua., mint állandó csoportok esetében) 
- Létszám 
- Időtartam 
- Mibe került? 
- Kinek a rendezésében? (1 Klubkönyvtár saját rendez

vénye; 2 Mással közös rendezvény; 3 Külső rendezvény.) 
A klubkönyvtár közművelődési programjai űrlapon 

megkértük, sorolják fel a klubkönyvtár ez évben megva
lósult minden rendezvényét, naptári sorrendben, a ren
dezvény fajtáját részletesen leírva. A rovatok: 

- A rendezvény fajtája, részletezve 
- Időpont 
- Korcsoport (Ua., mint állandó csoportok esetében) 
- Kinek a rendezésében? (Ua., mint tanfolyamok ese
tében) 

Áttekintés 
Meglehetősen sok, 141 olyan kérdőívet kaptunk vissza 

(46%), amelyben semmiféle közművelődési tevékenysé
get nem jeleztek. 

Az egyes megyékben igen eltérő a helyzet. A Békés-, 
Somogy-, Nógrád és Zala megyékben vizsgálatba bevont 
klubkönyvtárak kétharmadában nincs közművelődés. 
Ezzel szemben viszont Fejér-, Borsod-, Hajdú-, Szolnok-, 
Pest és Komárom megyékben a válaszoló klubkönyvtárak 
háromnegyedében van közművelődési tevékenység. 

A 168 közművelődési munkát végző klubkönyvtárban 
a különféle fonnák elterjedtsége jelentősen különbözik. 
Közművelődési programokat 86 százalékban rendeznek. 
Közel kéthannadban működik állandó csoport (művészeti 
csoport és/vagy kör, klub) és kevesebb, mint egyharmad
ban tartanak tanfolyamokat. 

Csak egyféle formát preferál 39%, kétfélét 35%, s min
dössze 43 olyan klubkönyvtárat találtunk (26%), amely
ben állandó csoport is, tanfolyam is működik, és közmű
velődési programokat is rendeznek. 

A legelterjedtebb tevékenység-együttes (31%) az ál
landó csoport és a közművelődési program kombinációja. 
Ugyanakkor viszonylag elterjedt (25%) az olyan klub
könyvtár, ahol kizárólag közművelődési programokat 
rendeznek, és sem állandó csoport, sem tanfolyam nem 
működik. (A különféle közművelődési tevékenységfor
mák gyakoriságát mutatja be a 19. tábla.) 

A kérdőívben kértük a csoport, a rendezvény fajtájá
nak részletezett leírását. Meglepően gazdag a klubkönyv
tárak közművelődési tevékenysége: 870 fajta alkalmat 
jegyeztünk fel, ebből 649 féle közművelődési programot! 
A feldolgozás során összesen 29 kategóriát alakítottunk 
ki, s ezekbe csoportosítottuk az adatokat. (A különféle 
közművelődési formákba sorolt tevékenységek kategóri
áinak felsorolását tartalmazza a 1. melléklet.) 

Állandó csoportok 
Összesen 121 klubkönyvtárban (39%) jelezték, hogy 

fenntartanak és/vagy helyet adnak állandó csoportoknak. 

Ezek egynegyedében mindössze egy, másik negyedében 
kettő, harmadik negyedében három-négy, míg negyedik 
negyedében ennél több állandó csoport van. Összesen 
354 állandó csoport van a 121 klubkönyvtárban. 

Az állandó csoportokkal rendelkező intézmények min
tegy felében egy állandó csoport átlagos taglétszáma leg
feljebb 20 fő. A médián 19. 

A homogenizálás érdekében az állandó csoportok ada
tait azonnal két részre bontottuk. Uj kategóriák: 

- művészeti csoportok 
- körök, klubok 
Az adatok csoportosításának elsődleges szempontja a 

tevékenységek fajtája volt. 
Második szempontunk a rendezőszervekhez kapcsoló

dik (Saját rendezésű; Mással közös rendezésű; Külső szer
vek által rendezett.) 

A harmadik szempont az egyes tevékenységekben, 
programokon résztvevő korcsoportok, illetve azok kom
binációja volt. (A különféle korcsoportok kategóriáinak 
felsorolását tartalmazza a 2. melléklet.) 

Mindezeket természetesen egymással való összefüggé
sükben is elemeztük. 

Művészeti csoportok 
Igen kevés helyen, mindössze 84 klubkönyvtárban 

(27%) működik művészeti csoport, több mint kétharma
dukban mindössze egy-kettő. Összesen 198 művészeti cso
port van a 84 klubkönyvtárban. Ennek több mint fele 
(108) a népművészeti előadó-művészeti csoport. Ide so
roltuk a többi között a különféle hagyományőrző együtte
seket, népdalkört, pávakört, nemzetiségi kórust, néptánc
csoportot, fúvós- és citerazenekart. Az összesből 24 gyer
mekek részére, 19 az ifjúság részére, 11a nyugdíjasok ré
szére szervezett. Van még 11 olyan népművészeti előadó
művészeti csoport, amelyben mind a gyermekek mind az 
ifjúság részt vesz. 

Nagyobb számban találtunk még klasszikus előadó
művészeti csoportokat (42 csoport - 21%), ebben is ve
zet a gyermekek részére szervezett. A többi kategóriába 
sorolt művészeti csoportok száma összesen 29 (24%). 

Ha a kategóriákat összevonjuk, akkor közel kéthanna-
dot tesz ki a népművészettel foglalkozó csoport. Más ösz-
szevonást alkalmazva az összes előadó-művészeti csopor
tok aránya 83 %.(A művészeti csoportok tevékenység
csoportok szerinti megoszlását mutatja be a 20, tábla.) 

Ha eltekintünk a művészeti csoport fajtájától, és a tár
sadalmi rétegek, korcsoportok részvételét vizsgáljuk ezek
ben, akkor megállapítható, hogy összesen 50 % a kizáró
lag a gyermekek, a kizárólag az ifjúság, valamint a mind
két csoport részére együtt szervezett közösség. Az egytize
det meghaladja még a kizárólag felnőttek részére szerve
zett művészeti csoport. A kizárólag nyugdíjasok részvéte
lére számító és az egyéb vegyes csoport aránya mindössze 
egyharmad. (A közművelődési tevékenységek megoszlását 
a bennük résztvevő korcsoportok szerint mutatja be a 21. 
tábla.) 
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Körök, klubok 
A művészeti csoportoknál nem sokkal több helyen, 

mindössze 90 klubkönyvtárban (29%) működik kör, klub, 
közel kétharmadukban mindössze egy-kettő. Összesen 243 
kör, klub van a 90 klubkönyvtárban. Ennek közel fele 
(104) a rétegklub. Ide soroltuk a többi között az asszony-, 
a gyermek-, az ifjúsági, a nyugdíjas klubokat, a nagycsalá
dosok egyesületét. Ebből 54 a nyugdíjasok részére, 23 az 
ifjúság részére szervezett. Az összes egyéb társadalmi cso
port részére szervezett rétegklub mindössze egynegyedet 
tesz ki . 

Nagyobb számban találtunk még sporttal, egészségvé
delemmel, egészségneveléssel foglalkozó kört, klubot 
(44 csoport - 18%). A sportkörökön kívül ide soroltuk az 
aerobic, gyógytorna, jóga, testépítés, mazsorett csoporto
kat. Itt kapott helyet az agykontroll csoport, az ezoterikus 
klub, a mozgássérültek klubja, reform klub, a vöröskereszt. 
Vezet a felnőttek részére szervezett csoport. 

Közel ezzel azonos számú még a természettudományos, 
technikai, környezetvédelmi kör, klub (38 csoport - 16%). 

Ide soroltuk a többi között például a csillagászati szak
kört, kertbarát kört, magyar madártani egyesület helyi cso
portját, postagalamb egyesületet. A technikai jellegű fia
tal számítógépesek csoportját, borbarátok körét, falugaz
dász csoportot, gazdakört. Itt kapott helyet a honismereti 
kör, a környezetvédő szakkör, a helységpártoló, a tűzoltó 
egyesület, a faluvédő, településfejlesztő csoport. A leg
többet a felnőttek részére szervezték. 

A többi kategóriába sorolt kör, klub száma összesen 57 
(23%). 

Ha eltekintünk a kör, klub fajtájától, és a társadalmi 
rétegek részvételét vizsgáljuk, akkor megállapítható, hogy 
a korcsoportok meglehetősen elkülönülnek ezekben. A 
körök, klubok 58 százalékában ugyanis egyetlen korcso
port vesz részt. A legelterjedtebb a nyugdíjasok részére 
szervezett (24%). A felnőttek részére szervezettek aránya 
16%, illetve az ifjúság részére szervezetté 14%. A kizáró
lag gyermekek részvételére számító kör, klub aránya ele
nyésző. A kevert korú csoportok közül megemlíthető a 
felnőttek és a nyugdíjasok együttes részvételére számító 
kör, klub (11%). (Ld. 21. tábla.) 

Tanfolyamok 
Nagyon kevés klubkönyvtárban 54 helyen (17%) ren

deznek tanfolyamokat. Összesen 117 tanfolyamot regiszt
ráltunk. Ennek fele saját rendezésű, közel ugyanennyinek 
csupán helyet ad a klubkönyvtár, s 5% a saját és külső 
szervek által közösen rendezett tanfolyam. 

A „legelterjedtebb" az úgynevezett közhasznú tanfo
lyam. Ide soroltuk például a gépjárművezetői, KRESZ, 
elsősegély, egészségügyi tanfolyamokat; a kézműves, ko
sárfonó, sütő-főző varrótanfolyamot is. Viszonylagos ez az 
elterjedtség, mert mindössze a klubkönyvtárak egytized
ében található meg. Mindössze 40 közhasznú tanfolyamot 
regisztráltunk. Nyolctizedét felnőttek, vagy felnőttek és 
fiatalok részére közösen szervezik. 

16 klubkönyvtárban összesen 25 mozgás, sport, fit-
nessz tanfolyamot találtunk, több mint felét kizárólag 
felnőttek részére. 

12 helyen összesen 22 nyelvtanfolyamot tartottak, 
zömmel felnőttek, illetve valamennyi korosztály számára. 
Igen sajnálatos, hogy a 309 klubkönyvtárban gyermekek 
részére mindössze egy nyelvtanfolyamot, az ifjúság részére 
pedig egyetlen egyet sem szerveztek. 

12 helyen összesen 13 számítástechnikai tanfolyamot 
találtunk, főként felnőttek, illetve felnőttek és ifjúság 
részére együttesen szervezve. 

Ha eltekintünk a tanfolyam fajtájától, és a társadalmi 
rétegek részvételét vizsgáljuk, aklcor megállapítható, hogy 
az összes tanfolyam közel felét kizárólag felnőttek, majd 
egynegyedét az ifjúság és a felnőttek részére vegyesen szer
vezik. Az összes többi korcsoport változat együtt tesz k i 
egyharmadot. (Ld. 21. tábla.) 

Közművelődési programok 
Áttekintés-

A klubkönyvtárakban ez a legelterjedtebb programfajta. 

Szám % % 
Van közművelődési program 141 46 84 
Csak egyéb tevékenység van 27 8 16 
Van közművelődési tevékenység 168 54 100 
Nincs közművelődési tevékenység 141 46 
Összesen 309 100 

A klubkönyvtárak közel felében rendeznek közműve
lődési programokat. Ezt a kijelentést annak fényében kell 
értelmezni, hogy az intézményeknek mindössze 54 száza
léka jelzett bármiféle tevékenységet. 

A közművelődési programokról beszámoló klubkönyv
tárak kétharmadában húsznál kevesebb közművelődési 
programról adtak számot, de ezen belül is hangsúlyosabb 
a tíznél is kevesebb kategória. A médián évi 12 program, 
azaz a havi egy rendezvény. A megkérdezettek között 
mindössze 14 olyan klubkönyvtár akadt, amelyik ötven-, 
nél több rendezvényt tartott, azaz minden héten legalább 
egyszer programokkal állt a lakosság rendelkezésére. 

A 141 közművelődési programot rendező klubkönyv
tárban összesen 2419 rendezvényt találtunk. 

A programokat elemeztük 
- rendező szervek 
- résztvevő korcsoportok és 
- tevékenységi csoportok szerint. 
(A különféle korcsoportok kategóriáinak felsorolását 

a 2. melléklet, a közművelődési programok feldolgozási 
csoportjainak tartalmát a 3. melléklet mutatja be.) 

Közművelődési programok 
Rendezők szerint 
Rendező szervek szerint a programok csaknem három 

azonos nagyságú csoportra bonthatók. 
A közművelődési programok között a legtöbb (922) a 

saját szervezésű program (38%). Főként saját szervezés-
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ben zajlanak az ünnepek, ünnepségek, az ismeretterjesz
tés, a szórakoztató rendezvények, a színházi előadások, 
hangversenyek. Ez az összes saját szervezésű program több 
mint kétharmada. Az összes többi saját szervezésű tevé
kenység aránya mindössze 31%. 

A közművelődési programok egyharmada (787) külső 
szervezésű. Ezeknek közel fele nem művelődési célú lakos
sági szolgáltatás, 16, illetve 15 százaléka ünnep, ünnepség, 
illetve bál. A z összes többi külső szervezésű tevékenység 
mindössze 23%. 

Külső szervekkel közös rendezésű 710 program (29%). 
Ezeknek egyharmada ünnepség, 15-15 százaléka a lakos
sági szolgáltatás, szórakoztatás és az ismeretterjesztés. Az 
összes többi közös szervezésű tevékenység aránya 25%. (A 
közművelődési programok szervezők szerinti megoszlását 
mutatja be a 22. tábla.) 

Közművelődési programok 
Korcsoportok, tevékenység csoportok szerint 
A közművelődési tevékenységek megoszlása a bennük 

résztvevő korcsoportok szerint című, 21. tábla bemutatja, 
hogy a közművelődési programok egynegyedét valamennyi 
korosztály részére szervezték. Elterjedt a kizárólag felnőttek 
részére tartott (17%), a kizárólag gyermekek részére szerve
zett (15%), valamint a felnőttek és nyugdíjasok részvételére 
számító (10%) közművelődési program. Az összes többi 
korosztály részére szervezettek aránya mindössze egyharmad. 

A klubkönyvtárak közművelődési tevékenységei között 
a nem művelődési célú lakossági szolgáltatás a legelter
jedtebb. 559 ide sorolható programot találtunk (23%). 

Nagyon gazdag, szerteágazó ez a csoport. A több mint 
ötszáz program 150 féle tevékenységet takar. Árubemuta
tók, vásárok; bankettek, vacsorák; képviselői fogadónap
ok és beszámolók, lakossági fórumok; szemvizsgálat és tü
dőszűrés; mise, istentisztelet és a Hit Gyülekezete összejö
vetele; AFESZ és tsz közgyűlés, horgászegyesület összejöve
tele; hazai és külföldi társasutazások, évzáró, iskolai SZM 
ülés, szülői értekezlet került a többi között ebbe a kategó
riába. (Tartalmát bemutatja a 3. melléklet.) 

Kétharmaduk külső szervezésben zajlik. (A közműve
lődési programok tevékenységcsoportok szerinti megosz
lását mutatja be a 23. tábla.) 

Több mint egyharmadukat felnőttek, egynegyedét fel
nőttek és nyugdíjasok részére szervezték. A többi korosz
tály részvételével zajlott 38%. 

Közel ugyanennyi, 551 ünnepet, ünnepséget, „Napot", 
protokoll rendezvényt találtunk (22%). Tartalmában ez 
még gazdagabb, 158 féle ide sorolható programot gyűjtöt
tünk össze a kérdőívekből. Naptári és egyházi ünnepek 
Újévtől húsvéton, pünkösdön, karácsonyon keresztül Szil
veszterig; állami és helyi ünnepek, évfordulók (március 
15. augusztus 20. október 23.); Anyák, Pedagógusok, 
Idősek Napja; évnyitó, ballagás, évzáró került a többi 
között ebbe a kategóriába. Valószínűleg nagymértékben 
emelte számukat a több mint húsz féle millenniumhoz 
kapcsolódó program. 

Az ünnepek, ünnepségek 41 százaléka közös szervezés
ben, 35 százaléka saját szervezésben, s 24 százaléka külső 
szervezésben zajlik. (Ld. 23. tábla.) 

Az ünnepek, ünnepségek 40 százalékát valamennyi 
korosztály részére szervezik. Egy-egy tizedet teszik k i a ki
zárólag gyermekek részére, a kizárólag felnőttek, a kizá
rólag nyugdíjasok, valamint a gyermek és ifjúsági korosz
tály részére szervezett ünnepek, ünnepségek. A többi kor
osztály csoport részére szervezett ünnepek, ünnepségek 
aránya 19%. 

Az összes közművelődési program mintegy egy-egy ti
zede, azaz csaknem azonos számban található az ismeret
terjesztő rendezvény, a szórakoztató rendezvény, a bál, 
valamint és a színház, hangverseny. Ezek, a „klasszikus" 
népművelési formák teszik ki együttesen az összes közmű
velődési program 45 százalékát. 

A 294 ismeretterjesztő rendezvények, vetélkedők 
kategória 80 fajta tevékenységet takar. Ide soroltuk az 
ismeretterjesztő előadások, előadássorozatok mellett a 
képzési, továbbképzési alkalmakat, a vetélkedőket, verse
nyeket valamint a nagy számban megtalálható könyvtári 
foglalkozásokat is. Az ismeretterjesztő rendezvények több 
mint fele saját rendezésben zajlik. 

Az ismeretterjesztés elsődleges célcsoportja a gyerme
kek (89 rendezvény - 30%), valamint a felnőttek (46 ren
dezvény - 16%). A z ismeretterjesztő programok egy tize
dét a gyermek és ifjúsági korosztály részére vegyesen, illet
ve a felnőtt és nyugdíjas korosztály számára szintén ve
gyesen szervezik. Az összes többi korcsoport részére szer
vezett ismeretterjesztő programok aránya 33%. 

A társasági szórakoztató rendezvények közé 67 féle 
programot soroltunk. Itt kaptak helyet a fesztiválok, kul
turális seregszemlék, búcsúk; a farsangi és szüreti rendez
vények, a majálisok, falunapok, játszóházak, az ún. csalá
di hétvégék. 

A 287 társasági, szórakoztató rendezvény fele saját 
szervezésű, a külső rendezésűek aránya mindössze 14%. 

A társasági, szórakoztató rendezvények közül a leg
több, közel száz (33%) valamennyi korosztály részvételé
vel zajlik. Közel egynegyedet tesz ki a kizárólag gyerme
kek részére szervezett szórakoztató prograrn. A gyermekek 
és ifjúság együttesen is közönsége ezeknek az alkalmaknak 
(15%), az összes többi korosztály részére szervezett szóra
koztató rendezvények aránya alig több mint egynegyed. 

A 262 bál, táncos rendezvény csaknem, fele külső szer
vezésű. Valaha ez volt a művelődési házak számára a fő 
bevételi forrás, ma főként csak helyet biztosít számukra. 

A legtöbb bált (68 - 26%) felnőttek részére szervez
ték, vagy az ifjúság és a felnőttek részére vegyesen (18%). 
EgV ' egy tizedet tesz ki a kizárólag gyermekek részére, a 
kizárólag az ifjúság részére szervezett, valamint az ifjúság, 
a felnőttek és a nyugdíjasok részvételével zajló táncmu
latság. Az összes többi korcsoport részvételével zajló tán
cos alkalmait aránya nem éri el az egynegyedet. 

Mint említettük a klubkönyvtárak közművelődési prog
ramjainak egytizede (258 darab) a színházi előadás, míí-
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soros est, komoly- és könnyűzenei hangverseny. Ezek több 
mint fele saját szervezésű. Érdekes, hogy ugyanannyit (60 
darab - 23%) szerveztek kizárólag gyermekek, mint a falu 
teljes lakossága, azaz valamennyi korosztály számára. Meg
említhető még a kizárólag a felnőttek (12%), valamint a 
gyermek és ifjúsági korosztály részére szervezett műsor 
(10%). Az összes többi korosztály részvételével tartott 
színház, műsor, hangverseny nem éri el az egyharmadot. 

126 kiállítást regisztráltunk, több mint kétharmad 
saját rendezésű. A dolog tennészetéből adódóan a kiállí
tások háromnegyede a település valamennyi korosztálya 
számára látogatható volt. 

A sportrendezvény, tábor jellemzően saját szervezésű. 
Csak gyermekek, csak az ifjúság vagy a két korcsoport ré
szére együttesen összesen 38 százalékot rendeztek, míg a 
valamennyi korosztály részére nyitva állók aránya egyne
gyed. Az összes többi korosztály részvételével zajló sport
események aránya egyharmad. 

Összesen 16 pártpolitikai rendezvény volt a klubkönyv
tárakban. Háromnegyede külső, vagy közös rendezésű. Kö
zönsége a felnőttek, a felnőttek és nyugdíjasok. Érdekes, 
hogy öt olyan politikai program volt, amely az ifjúság, a fel
nőttek és a nyugdíjasok korosztályára egyaránt számított. 

Összegzés 

Legelső sorban az állapítható meg, hogy a művelődés
szociológiában, elsősorban Vitányi Iván által oly sokszor 
emlegetett egyharmad ország jelenség itt is érvényesül. 

Szám % % % 
Van közművelődési tevékenység 168 36 54 
Nincs közművelődési tevékenység 141 30 46 
Válaszolt 309 66 100 
Nem válaszolt 158 34 34 
Kiküldött kérdőívek száma 467 100 100 

A vizsgálatba bevont intézmények egyharmadában 
van közművelődés, egyharmada visszaküldte a kérdőívet, 
de nem jelez tevékenységet, míg a harmadik harmad 
megkeresésünkre nem válaszolt. 

Amennyiben azonban eltekintünk a nem válaszolók
tól, hisz róluk semmiféle további adattal nem rendelke
zünk, akkor lényegesen kedvezőbb a kép: a válaszolók 
több mint fele tart fenn csoportokat és/vagy rendez prog
ramokat. 

A válaszoló intézmény közül kéthannada jelenleg is 
klubkönyvtárként működik. 

A Lipp Márta által leírt4 „könyvtárosodási folyamat" 
úgy tűnik, hogy igazolódott. 

Az intézmények egyhannadában nincs alapító okirat, 
egyhannadában az alapító okirat szerint a klubkönyvtár 
alapfeladata kizárólag a könyvtári tevékenység. A közmű
velődési és egyéb alaptevékenység összes együttes változa
ta teszik k i a harmadik harmadot. 

Azoknak az intézményeknek azonban háromnegyede 
klubkönyvtárnak és nem könyvtárnak vallotta magát, 
ahol az alapító okirat szerint alapfeladatuk kizárólag a 
könyvtári tevékenység. Vannak olyan alapító okiratok, 
amelyek sokszorosított űrlapokon készültek. A formanyom-
tatvány csak könyvtári feladatokat tartalmaz, és a rovatok
ba utólag gépelték be a település, az intézmény adatait. 

A klubkönyvtár jellemzően az ezer lakosúnál kisebb 
települések intézménye. A klubkönyvtárak megszűnésé
vel, átalakításával mindenképpen elszegényedne ezeknek 
az amúgy is megerősítésre, sőt társadalmi revitalizációra 
szoruló községeknek a társadalmi/kulturális élete, hisz a 
települések háromnegyedében nem működik a klubkönyv
táron kívül semmilyen más kulturális/közművelődési in
tézmény. 

A településeken 41 művelődési célú alapítványt és 46 
művelődési célú egyesületet találtunk. Tevékenységük 
legfeljebb csak kiegészítheti, de semmiképpen sem he
lyettesítheti a klubkönyvtárakat. 

Bár a könyvtár az irodalommal, információval való 
ellátás miatt igen fontos lenne, kicsik, jellemzően 2-3 ezer 
kötetesek ezek. a gyűjtemények. Igen kevés könyvtárba jár 
hírlap, folyóirat, s egyéb dokumentumokat is ritkán gyűj
tenek. 

A közművelődést folytató 168 klubkönyvtár munkája 
igen gazdag: 870 különféle tevékenységet, ebből 649 féle 
közművelődési programot gyűjtöttünk ki a kérdőívekből. 
Bár jellemzően évente húsznál kevesebb közművelődési 
programot rendeznek egy-egy klubkönyvtárban, azonban 
impozáns, hogy az elmúlt években összesen több mint két
ezer közművelődési program volt az intézményekben. 

A klubkönyvtár a kistelepülések társadalmi nyilvános
ságának fontos intézménye. „Hely", ahol a lakosság össze
gyűlhet. Itt rendezik az árubemutatókat, bankettek, foga
dóórákat, szülői értekezleteket, szemvizsgálatot és tüdő
szűrést, a különféle szervezetek gyűléseit. Itt adnak helyet 
a legkülönfélébb rétegek saját szervezésű táncos rendez
vényeinek. 

Ugyanakkor nem szorul háttérbe a „klasszikus közmű
velődési tevékenység sem. 

A klubkönyvtárak 27 százaléka tart fenn művészeti 
csoportot, 29 százaléka kört, klubot és 17 százaléka szervez 
tanfolyamot. Ahol van, ott azonban általában többet is 
találtunk. A klubkönyvtárakban 198 művészeti csoportot, 
243 kört, klubot és 117 tanfolyamot, összesen több mint 
500 tartós művelődési közösséget, rendszeres művelődési 
formát regisztráltunk. A hagyományos tevékenységek, az 
ismeretterjesztő, a szórakoztató rendezvények, bálok, 
színházi előadások, műsoros estek, komoly- és könnyűze
nei hangversenyek sem hiányoznak, ezek teszik ki a köz
művelődési programok felét. 

A klubkönyvtárak közművelődési tevékenységét ele
mezve messzemenően beigazolódott Lipp Márta elméleti 
alapvetésében megfogalmazott megállapítása5 „... a klub-

4 Lipp Márta id. mfl 24. p. 5 Lipp Márta íd. mű 22. p. 
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könyvtárak mára beépültek a települések életébe, saját
karaktert alakítottak k i az intézményhálózaton belül, 
amit idáig is megtartottak." 

Megérdemelnék a klubkönyvtárak, hogy a közművelődé
si szakma erőteljesen lobbizzon az érdekükben. Mindenek 
előtt el kellene érni, hogy a közművelődési törvényben 
rögzítsék a klubkönyvtárak státusát, megnevezve őket a 

közművelődési intézmény szerepét betöltő típusok között. 
Ez után pedig szorgalmazni kellene a meglévő alapító 

okiratok felülvizsgálatát, megfogalmazva benne a közmű
velődési feladatokat is. Ezen túl törekedni kellene, hogy 
minden klubkönyvtár készítse el alapító okiratát. A tele
pülések pedig a klubkönyvtárra alapozva fogalmazzák meg 
közművelődési rendeletüket. 

Táblák, mellékletek 

Az intézmények számának és arányának változása 1986-1998 1. tábla 

Év 
Összes intézmény Ebből klubkönyvtár 

Év 
Szám % Szám % 

1986 2482 100 925 100 

1998 2099 85 378 41 

A vizsgálatba bevont intézmények 2. tábla 

Megye 
Kiküldött 
kérdőívek 

száma 

Beérkezett 
válaszok 

száma 

Beérkezett kérdőívek Kiküldött 
kérdőívek 

száma 

Beérkezett 
válaszok 

száma Száma 
A kiküldöttek 

%-ában 

Baranya 0 0 0 0 

Bács-Kiskun 7 7 6 86 

Békés 3 2 2 67 

Borsod-Abaúj-Zemplén 8 5 5 63 

Csongrád 4 3 3 75 

Fejér 36 32 32 89 

Győr-Moson-Sopron 37 23 18 49 

Hajdú-Bihar 14 13 12 86 

Heves 25 18 17 68 

Jász-Nagykun-Szolnok 17 15 15 88 

Komárom-Esztergom 3 2 2 67 

Nógrád 43 37 37 86 

Pest (+ Budapest) 15 12 12 80 

Somogy 22 15 15 68 

Szabolcs 0 0 0 0 

Tolna 13 5 5 38 

Vas 54 43 35 65 

Veszprém 35 25 21 60 

Zala 132 72 72 55 

Összesen 468 329 309 66 

A települések l<özintézményeinek számítógéppel való ellátottsága 3. tábla 

Polgármesteri Hivatal Iskola Klubkönyvtár 

Szám % 
Összes % 
(N=309) 

Szám % 
Összes % 
(N=309) Szám % 

Összes % 
(N=309) 

V a n gép 243 100 79 170 100 55 68 100 22 

Ebből 
Nyilvánosan hozzá
férhető 

24 10 24 14 44 65 14 

V a n Internet 83 34 70 41 25 37 8 
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A vizsgálatba bevont intézmények jelenlegi szervezeti formája 4. tábla 

Szervezeti forma Szám % Szám % 
M a is klubkönyvtár 197 64 
N e m klubkönyvtár 112 36 
Ebből: 

Csak könyvtárként működik tovább 44 45 
A M K - h o z csatolták 24 24 
Jogutód nélkül megszűnt 12 12 
Külön könyvtár és külön művelődési ház 8 8 
Csak művelődési házként működik tovább 7 7 
Összevont könyvtár és művelődési ház 4 4 
Összesen 99 100 
Soha nem vol t klubkönyvtár 6 
N e m válaszolt 7 
Mindösszesen 112 

Az alapítás és a klubliörxyvtárrá alakítás ideje 5. tábla 

Mióta Mióta klubkönyvtár? 
közművelődési 1950 - 1960- 1 9 7 0 - 1980- 1 9 9 0 -

2000 
Összesen 

intézmény.' 1959 1969 1979 1989 1999 2000 
Szám % 

1950 előtt 3 4 3 1 11 6 
1950-1959 25 7 12 2 5 51 25 
1960-1969 36 10 1 6 53 26 
1970-1979 43 1 3 47 23 
1980-1989 18 2 20 10 
1990-1999 19 19 10 
2000 I 1 0 

Összesen (Szám) 25 46 69 25 36 1 202 100 
(%) 12 23 35 12 18 0 100 

A pályázataidon nyertes intézmények aránya és a pályázatok száma 6. tábla 

Sikeres pályázatok 

Ev 
V a n intézményben 

Pályázatok száma Ev 
Szám % Pályázatok száma 

1996 26 8 47 
1997 33 11 56 
1998 47 15 65 
1999 65 21 113 
2000 88 28 144 
Sikeres pályázatok száma 425 

Sikertelen pályázatok 

2000 | 57 | 18 | 102 

Az épület építésének ideje 7. tábla 

Korszak Évszázad Évtized 

Megnevezés Szám % Megnevezés Szám % Megnevezés Szám % 

N i n c s válasz 64 21 N i n c s válasz 64 
1501-1599 1 
1600-1699 0 
1700-1799 3 
1800-1899 13 

Régmúltban 17 6 
1900-1909 17 7 
1910-1919 5 2 
1920-1929 8 4 
1930-1939 21 9 
1940-1949 6 3 

1900-1949 57 18 57 25 
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(7. tábla folytatása) 

Korszak Évszázad Év tized 

Megnevezés Szám % Megnevezés Szám % Megnevezés Szám % 
scz 

1950-1959 41 18 

1960-1969 51 23 
1970-1979 48 21 
1980-1989 14 6 

1990-1999 .16 7 

1950-1999 170 55 170 75 

1900-1999 227 73 227 100 

2000 1 0 . 2000 1 

Összesen 309 100 309 100 100 

A Idubkönyvtárak alapterülete 

Alapterület 
(m 2) 

Szám 
% 

(N=309) 
% 

(N=271) 

Nincs válasz 38 12 

010-049 63 20 23 

050-Ű99 41 14 15 

100-199 53 17 20 

200-299 44 14 16 

300-399 43 14 16 

400-499 15 5 6 

500 XÍI fölött 12 4 4 

Összesen 309 100 100 

A klubkönyvtárak helyiségeinek száma 9. tábla 

% % 
Helyiségek száma Szám (N=309) (N=258) 

Nincs válasz 51 17 

1 helyiség 46 15 18 

2-4 helyiség 63 20 24 

5—7 helyiség 79 25 31 

8 vaev több helyiség 70 23 27 
W 1 l 12 —— 

Összesen 309 100 100 

A különböző funkciójú helyiségek elterjedtségének aránya 

A helyiség funkciója , 

Van 

A helyiség funkciója , Szám 
% 

(N=309) 

Könyvtár (olvasóteremmel vagy a nélkül) 188 61 

W C és/vagy mosdó 162 52 

Nagyterem 154 50 

Szakmai foglalkoztató (egy vagy több) 143 46 

Könyvtár (olvasóterem nélkül) 130 42 

Szakmai foglalkoztató (egy helyiség) 95 31 

Színpad (öltözővel vagy a nélkül) 93 30 

Olvasóterem (könyvtárral vagy a nélkül) 92 30 ' 

Könyvtár (olvasóteremmel) 58 19 

Színpad (öltöző nélkül) 52 17 

Öltöző (színpaddal vagy a nélkül) 51 17 

Szakmai foglalkoztató (kettő vagy több) 48 15 

Színnad (öltözővel) 41 14 
" 

Olvasóterem 
(könyvtár nélkül) 34 11 

Öltöző (színpad nélkül) 10 3 

Teleház 7 2 
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A különböző felszerelési tárgyak, tevékenység lehetőségek elterjedtségének aránya J J. tábla 

Van 
Felszerelés, tevékenységi lehetőség 

Szám % 
(N=309) 

Televízió 168 54 
Kiállítási lehetőség 149 48 
Magnó 134 43 
Videomagnó 128 41 
Telefon fővonal 104 36 
Hangosító berendezés 91 29 
Filmvetítési lehetőség 87 28 
Személyi számítógép 62 . 20 
Nyomtató 44 14 
Fénymásoló 39 13 
Sportpálya 27 12 
Fax készülék 35 11 
Kondicionáló terem 30 10 
Internet hozzáférési lehetőség 23 7 
Vendéglátó egység 12 4 
Video'projektor 4 1 
Digitális fényképezőgép 1 0 
Személygépkocsi, autóbusz 0 0 

A Idubliönyvtár-vezetők iskolai végzettsége és alkalmazási formája 12. tábla 

Végzettség Alkalmazás Szám Szám % % % 
Szakiránya felsőfokú Főfoglalkozású 21 
Szakirányú felsőfokú Részfoglalkozású 9 
Szakirányú felsőfokú Tiszteletdíjas 7 
Szakirányú felsőfokú Egyéb 3 
Szakirányú felsőfokú összesen 40 13 18 
Felsőfokú Főfoglalkozású 10 
Felsőfokú Részfoglalkozású 14 
Felsőfokú Tiszteletdíjas ' 34 
Felsőfokú Egyéb 0 
Felsőfokú összesen 58 19 25 
Felsőfokú mindösszesen 43 
Szakirányú középfokú Főfoglalkozású 23 
Szakirányú középfokú Részfoglalkozású 9 
Szakirányú középfokú Tiszteletdíjas 5 
Szakirányú középfokú Egyéb 1 
Szakirányú középfokú összesen 38 12 17 
Középfokú Főfoglalkozású 10 
Középfokú Részfoglalkozású 16 
Középfokú Tiszteletdíjas 25 
Középfokú Egyéb 7 
Középfokú összesen 58 19 25 
Középfokú mindösszesen 42 
Ennél kevesebb Főfoglalkozású 2 
Ennél kevesebb Részfoglalkozású 15 
Ennél kevesebb Tiszteletdíjas 14 
Ennél kevesebb Egyéb 4 
Ennél kevesebb összesen 35 11 15 15 
Van vezetője a klubkönyvtárnak 229 74 100 100 
Nincs vezetője a klubkönyvtárnak 80 26 
Mindösszesen 309 100 

Főfoglalkozású összesen 66 21 29 
Részfoglalkozású összesen 63 20 28 
Tiszteletdíjas összesen 85 28 37 
Egyéb (pl. társadalmi munkás) összesen 15 • 5 6 
Van vezetője a klubkönyvtárnak 229 74 100 
Nincs vezetője a klubkönyvtárnak 80 26 
Mindösszesen 309 100 
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Az alapító okiratban meghatározott alaptevékenység szervezeti forma szerinti megoszlása 13. tábla 

Alaptevékenység 

Szervezeti forma 
Összesen 

Alaptevékenység N i n c s válasz Klubkönyvtár N e m klubkönyvtár 
Összesen 

Alaptevékenység 

Szám Szám % Szám % Szám % 

Csak könyvtári 66 45 25 42 91 44 
Csak közművelődési 13 9 3 5 16 8 
Csak egyéb 0 0 0 0 0 0 
Könyvtári és közművelődési 44 30 18 30 62 30 
K ö n w t á r i és egyéb 2 1 2 3 4 2 

' & i — — — 

Közművelődési és egyéb 1 0 3 5 4 2 
Mindhárom 13 9 6 10 19 9 
V a n okirat, nincs alaptevékenység 7 6 3 5 10 5 

V a n alapító okirat 146 
100 

75 60 
100 

54 206 100 
67 

N i n c s válasz, nincs alapító okirat 2 49 25 52 46 103 33 

Összesen 2 195 100 112 100 309 100 

A nyitva tartási idő megoszlása 14. tábla 

N y i t v a tartási idő (óra) Szám % % 

1-2 48 16 20 
3 -9 90 29 37 

10-19 30 10 13 
20-29 28 9 12 
30 -39 20 6 8 
40-49 19 6 8 
50 vaav több 6 2 2 

• J _ _ _ „ — 

V a n nyitvatartási idő jelzés 241 78 100 
N i n c s válasz 68 22 
Összesen 309 100 

Esti és hét végi nyitva tartási idő megoszlása 15. tábla 

Esti és hét végi nyi tva tartás Szám % % 

1 este hét végén 10 3 4 
1 este nem hét végén 2 T 1 
2 este 2 hét végén 7 2 3 
2 este, ebből 1 hét végén 2 1 1 
Enné l több este, ebből 1 hét végén 18 6 7 
N i n c s nyi tva este, hét végén • 202 65, 84 
V a n nyitvatartási idő jelzés 241 78 100 
N i n c s válasz 68 22 
összesen 309 100 

Az alapító okiratban meghatározott alaptevékenység és a nyilvános könyvtárként való bejegyzettség összefüggése 16. tábla 

Regisztráció 

Alaptevékenység 

Regisztráció Csak könyvtári Könyvtári és egyéb N i n c s könyvtári Összesen Regisztráció 

Szám % Szám % Szám % Szám % 

Regisztrálva 50 59 47 64 15 52 112 60 
N i n c s regisztrálva 35 41 26 36 14 48 75 40 
Összesen 85 100 73 100 29 100 187 100 
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A klubliönyvtárak könyvtárainak nagysága 17. tábla 

Kötetek száma Szám % Szám % 
Nincs 50 16 
Van, legfeljebb 999 19 6 

Kevesebb, mint 1000 69 22 
1000-1999 30 10 
2000-2999 36 11 
1000-2999 66 21 
3000-3999 28 9 
4000-4999 26 9 

3000-4999 54 18 
5000-5999 22 7 
6000-6999 20 7 
7000-7999 17 6 
8000-S999 13 4 
9000-9998 13 4 

5000-9998 85 28 
9999 vagy több 35 35 11 

Összesen 309 100 309 100 

A ? egyes társadalmi csoportokból beiratkozott olvasók száma 18. tábla 

Gyermek Felnőtt Összes 
Szám % % Szám % % Szám % % 

1-99 173 56 78 162 52 74 131 43 53 
100 vagy több 49 16 22 58 19 26 114 36 47 
Van olvasó 222 ' 72 100 220 71 100 245 79 100 
Nincs 87 28 89 29 64 21 
Összesen 309 100 309 100 309 100 

A különféle közművelődési tevékenységformák gyalionsága 19. tábla 

Tevékenységforma Szám % % % 
Csak állandó csoport 20 6 12 
Csak tanfolyam 3 1 2 
Csak közművelődési program 42 14 25 
Csak egy féle forma 39 
Állandó csoport + tanfolyam 5 2 3 
Állandó csoport + közművelődési program 53 17 31 
Tanfolyam + közművelődési program 2 0 1 
Két féle forma 35 
Mindhárom 43 14 26 26 
Van közművelődési tevékenység 168 54 100 100 
Nincs közművelődési tevékenység 141 46 
Összesen 309 100 

Művészeti csoportok tevékenység csoportok szerint 20. tábla 

Tevékenység csoport 
Összesen Mindösszesen 

Tevékenység csoport 
Szám % Szám % 

Népművészeti előadó-művészeti 108 55 
Népművészeti vizuális 0 0 
Népművészeti tárgyformáló 12 6 

Népművészeti összesen 120 61 
Klasszikus előadó-művészeti 42 21 
Klasszikus vizuális 2 1 
Klasszikus tárgyformáló 3 2 

Klasszikus összesen 47 24 
Populáris előadó-művészeti 14 7 
Populáris vizuális 1 0 
Populáris tárgyformáló 16 8 
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(20. tábla folytatása) 

Tevékenység csoport 
Összesen Mindösszesen 

Tevékenység csoport 
Szám % Szám % 

Populáris összesen 31 15 

Mindösszesen 198 100 198 100 

Előadó-művészeti, népművészeti 108 55 

Előadó-művészeti, klasszikus 42 21 

Előadó-művészeti, populáris 14 7 

Előadó-művészeti összesen 164 83 

Vizuális, népművészeti 0 0 

Vizuális, klasszikus 2 1 

Vizuális, populáris 1 0 

Vizuális művészeti összesen 3 1 

Tárgyformáló, népművészeti 12 6 

Tárgyformáló, klasszikus 3 2 

Tárevformáló, populáris 16 8 
Qi —í̂ — 

Tárgyformáló 
31 16 

Mindösszesen 198 100 198 100 

A közművelődési tevél<enységek megoszlása a bennük résztvevő korcsoportok szerint 

Társadalmi csoport 

Művészeti 
csoportok 

Klubok, körök Tanfolyamok 
Közművelődési 

programok 
Társadalmi csoport 

Szám % Szám % Szám % Szám % 

Gyermek 50 25 8 3 12 10 358 15 

Ifjúsági 25 13 35 14 4 4 88 4 

Felnőtt 23 12 40 16 47 • 40 419 17 

Nyugdíjas 15 8 57 24 0 0 117 5 

Gyermek és ifjúsági 4 12 10 4 6 5 • 183 8 

Gyermek és felnőtt 18 9 6 2 1 1 33 1 

Gyermek és nyugdíjas 1 0 0 0 0 0 10 0 

Ifjúsági és felnőtt 7 3 22 9 26 22 118 5 

Ifjúsági és nyugdíjas 0 0 0 0 0 0 1 0 

Felnőtt és nyugdíjas 12 6 26 11 4 4 249 10 

Gyermek, ifjúsági és felnőtt 8 4 17 7 5 4 84 3 

Gyermek, ifjúsági és nyugdíjas 0 0 0 0 1 1 0 0 

Gyermek, felnőtt és nyugdíjas 2 1 0 0 0 0 15 • 1 

Ifjúsági, felnőtt és nyugdíjas 9 5 11 5 2 2 156 7 

Valamennyi korosztály 4 2 11 5 9 7 588 24 

Mindösszesen 198 100 243 100 . 117 100 2419 100 

A liözművelődési programok szervezők szerinti megoszlása 

Tevékenység csoport Darab % 
Mindösszesen 

Tevékenység csoport Darab % 
Darab % 

Saját szervezésű ünnepségek 183 20 

Saját szervezésű ismeretterjesztés 163 18 

Saját szervezésű szórakoztatás 143 - 16 

Saját szervezésű színház, hangverseny 134 15 

Saját szervezésű kiállítás 88 

31 
Saját szervezésű lakossági szolgáltatás 77 

31 Saját szervezésű bálok 76 31 

Saját szervezésű sportrendezvények 54 

31 

Saját szervezésű politikai rendezvény 4 

31 

Saját szervezésű programok összesen 922 100 922 38 

Közös szervezésű ünnepségek 217 31 

Közös szervezésű lakossági szolgáltatás 119 16 

Közös szervezésű szórakoztatás 103 15 

Közös szervezésű ismeretterjesztés 90 13 

Közös szervezésű bálok 66 
25 Közös szervezésű színház, hangverseny 64 25 

Közös szervezésű sportrendezvények 25 
25 
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(22. tábla folytatása) 

Tevékenység csoport Darab % 
Mindösszesen 

Tevékenység csoport Darab % 
Darab % 

Közös szervezésű kiállítás 25 
25 Közös szervezésű politikai rendezvény 1 25 

Közös szervezésű programok összesen 710 100 710 29 ' 
Külső szervezésű lakossági szolgáltatás 363 46 
Külső szervezésű ünnepségek 125 16 
Külső szervezésű bálok 120 15 
Külső szervezésű színház, hangverseny 60 

23 
Külső szervezésű szórakoztatás 41 

23 Külső szervezésű ismeretterjesztés 41 23 
Külső szervezésű sportrendezvények 13 

23 

Külső szervezésű kiállítás 13 

23 

Külső szervezésű politikai rendezvény 11 

23 

Külső szervezésű programok összesen 787 100 787 33 
Közművelődési programok összesen 2419 2419 100 

A közművelődési programok tevéhnységcsoportok szerinti megoszlása 23. tábla 

Tevékenység csoport Darab 
Mindösszesen Tevékenység csoport Darab 

Darab % 
Külső szervezésű lakossági szolgáltatás 363 
Közös szervezésű lakossági szolgáltatás 119 
Saját szervezésű lakossági szolgáltatás 77 . 

Lakossági szolgáltatás összesen 559 559 23 
Közös szervezésű ünnepségek • 217 
Saját szervezésű ünnepségek 183 
Külső szervezésű ünnepségek 125 

Ünnepek, ünnepségek összesen 525 525 22 
Saját szervezésű ismeretterjesztés 163 
Közös szervezésű ismeretterjesztés 90 
Külső szervezésű ismeretterjesztés 41 

Ismeretterjesztés, összesen 294 294 12 
Saját szervezésű szórakoztatás 143 
Közös szervezésű szórakoztatás 103 
Külső szervezésű szórakoztatás 41 

Szórakoztató rendezvények összesen 287 287 12 
Külső szervezésű bálok 120 
Saját szervezésű bálok 76 
Közös szervezésű bálok 66 

Bálok összesen 262 262 11 
Saját szervezésű színház, hangverseny 134 
Közös szervezésű színház, hangverseny 64 
Külső szervezésű színház, hangverseny 60 
Színház, hangverseny összesen 258 258 10 
Saját szervezésű kiállítás 88 
Közös szervezésű kiállítás 25 
Külső szervezésű kiállítás 13 

Kiállítások összesen 126 126 5 
Saját szervezésű sportrendezvények 54 
Közös szervezésű sportrendezvények 25 
Külső szervezésű sportrendezvények 13 

Sportrendezvények, összesen 92 92 4 
Külső szervezésű politikai rendezvény 11 
Saját szervezésű politikai rendezvény 4 
Közös szervezésű politikai rendezvény 1 

9. (Párt)politikai rendezvények összesen 16 16 1 
Közművelődési programok összesen 2419 2419 100 
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A különféle közművelődési formáliba sorolt tevékenységek kategóriái l. melléklet 

Művészeti csoportok (Elemi kategóriák száma 81) 
Feldolgozási csoportok: 

1. Népművészeti előadó-művészeti csoport 
2. Népművészeti vizuális csoport 
3. Népművészeti tárgyformáló csoport 
4. Klasszikus művészeti előadó-művészeti csoport 
5. Klasszikus művészeti vizuális csoport 
6. Klasszikus művészeti tárgyformáló csoport 
7. Populáris előadó-művészeti csoport 
8. Populáris művészeti vizuális csoport 
9. Populáris művészeti tárgyformáló csoport 

Klubok, körök (Elemi kategóriák száma 102) 
Feldolgozási csoportok: 

1. Rétegklub 
2. Egészségvédelem, egészségnevelési klub 
3. Vallási, vallási jellegű klub 
4- Természettudományos, technikai, környezetvédelmi klub 
5. Humán jellegű (társadalomtudomány, művészet) klub 
6. Hobby klub 

A különféle korcsoportok kategóriái 

1. Csak gyermekek részére szervezett 
2. Csak ifjúság részére szervezett 
3. Csak felnőttek részére szervezett 
4. Csak nyugdíjasok részére szervezett 

5. Gyermek és ifjúsági korosztály részére szervezett (1+2) 
6. Gyermek és felnőtt korosztály részére szervezett (1+3) 
7. Gyermek és nyugdíjas korosztály részére szervezett (1+4) 
8. Ifjúsági és felnőtt korosztály részére szervezett (2+3) 

1. Nem művelődési célú lakossági szolgáltatás (elemi kategóriák száma: 150) 
Árubemutató, vásár. Bankettek, vacsorák, egyéb vendéglátás. C i 
vil, közéleti nyilvánosság alkalmai. Egészségügyi programok. Egy
házi, vallási programok. Gyűlések, találkozók. Kirándulások. Ok
tatási intézmények rendezvényei. Egyéb nem művelődési célú la
kossági szolgáltatás. 

2. Ünnepek, ünnepségek, „Napok", protokoll rendezvények (elemi 
kategóriák száma: 158) 
Naptári, egyházi ünnepek. Állami ünnepek, évfordulók. Millen
niumi rendezvények. Különféle rétegek napjai. 
Tanévhez, oktatáshoz kapcsolódó ünnepek. Kulturális napok, ün
nepek. Egyéb protokolláris rendezvények. 

3. Bálok és egyéb táncos rendezvények (elemi kategóriák száma: 46) 
Tradicionális bálok. Táncos összejövetelek. Bulik. Táncházak. 

4. Társasági szórakoztató rendezvények (elemi kategóriák száma: 67) 
Fesztiválok, kulturális seregszemlék. Búcsúk. Farsangi rendezvények. 
Majálisok. Szüreti rendezvények. Falunapok. Játszóházak. Családi 
hétvégék. 

5. Sportrendezvények, táborok (elemi kategóriák száma: 36) 

Tanfolyamok (Elemi kategóriák száma 38) 
Feldolgozási csoportok: 

1. Közhasznú tanfolyam 
2. Mozgás, sport, fitnessz tanfolyam 
3. Számítástechnikai tanfolyam 
4. Nyelvtanfolyam 
5. Egyéb tanfolyam 

Közművelődési programok (Elemi kategóriák száma 649) 
Feldolgozási csoportok: 

1. Nem művelődési célú lakossági szolgáltatás 
2. Ünnepek, ünnepségek, megemlékezések, „Napok", egyéb protokoll 

rendezvények 
3. Bálok és egyéb táncos rendezvények 
4. Társasági szórakoztató rendezvények, fesztiválok, búcsúk 
5. Sportrendezvények, táborok 
6. Színház-, műsoros est, könnyű- komolyzenei hangverseny, filmvetítés 
7. Kiállítások 
8. Ismeretterjesztő rendezvények, vetélkedők 
9. (Párt) politikai rendezvények 

2. melléklet 

9. Ifjúsági és nyugdíjas korosztály részére szervezett (2+4) 
10. Felnőtt és nyugdíjas korosztály részére szervezett (3+4) 
11. Gyermek, ifjúsági és felnőtt korosztály részére szervezett (1+2+3) 
12. Gyermek, ifjúsági és nyugdíjas korosztály részére szeivezett (1+2+4) 
13. Gyermek, felnőtt és nyugdíjas korosztály részére szervezett (1+3+4) 
14. Ifjúsági, felnőtt és nyugdíjas korosztály részére szervezett (2+3+4) 

15. Valamennyi korosztály részére szervezett (1+2+3+4) 

3. melléklet 

Versenysport alkalmai. Szabadidősport alkalmai. Sporttáborok. Egyéb 
táborok. 
6. Színház, műsor, hangverseny, filmvetítés (elemi kategóriák száma: 72) 

Amatőr művészek előadásai. Bábelőadások. Cirkusz. Kabaré. Mese 
előadások. Műsoros est. Néptánc-, népzenei elő adás, folldór mű
sor. Színházi előadás. Táncbemutató. 
Diszkó. Könnyűzenei hangverseny. Komolyzenei hangverseny. 
Operett műsor. Térzene. 
Diavetítés. Filmvetítés. Mozi látogatás. 

7. Kiállítások (elemi kategóriák száma: 37) 
Amatőr képzőművészek kiállításai. Hivatásos képzőművészek ki
állításai (festmény, szobor, grafika). Fotó kiállítások (természettu
dományos, történeti). Helytörténeti kiállítások. Iparművészeti, 
kézműves kiállítások. Népművészeti kiállítások. 

8. Ismeretterjesztő rendezvények, vetélkedők (elemi kategóriák száma: 80) 
Ismeretterjesztő előadások. Előadássorozatok. Képzés. Könyvtári 
foglalkozások. Versenyek. Vetélkedők. Továbbképzések. 

9. (Párt) politikai rendezvények (elemi kategóriák száma: 3) 

A közművelődési programok feldolgozási csoportjainak tartalma 
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PORDÁNY S A R O L T A 

ELTÉRŐ VÉLEMÉNYEK AZ ÖNKÉNTESSÉGRŐL 
Settlementek és Szomszédsági Központok Világszövetsége 

Bécs, 2001. október 17-21. 

Tisztelt Kollégák! 
Örülök, hogy részt vehetek az IFS önkéntességről szer

vezett nemzetközi szemináriumán, hiszen magam is na
gyon fontosnak tartom a mások javára végzett, közösségi 
alapú önkéntes munkát . A z elmúlt tíz évben a magyaror
szági újraszerveződő civil szektor keretein belül az általam 
vezetett egyesület tagjaival nagyon sok önkéntes munkát 
végeztünk elsősorban a szocio-kulturális területen. 

Bevezetőként először röviden összefoglalom az E N S Z 
nyilatkozatában meghirdetett „Önkéntesség Eve" világ
program legfontosabb magyar eseményeit. 

A z elsők között csatlakoztunk az E N S Z programjához, 
így már 2000. szeptemberében létrejött egy kormányzati 
intézményekből és civil szervezetekből álló nemzeti bi
zottság. A koordináló testület irányításával az önkéntes
ség emberi-társadalmi és gazdasági szempontból is rendkí
vül fontos szerepéhek ismertté tétele érdekében tevékeny
kedtek a különböző hazai civil szervezetek. 

Az elmúlt egy évben számos esemény történt az ön
kéntesség eszméjének, gyakorlatának megismertetése ér
dekében, melyek közül most csak a legfontosabbakat em
lítem. Létrejött egy önkéntességgel foglalkozó honlap az 
Interneten (http://www.onkentes.hu). Elindult egy fel
mérés, amelynek célja az önkéntes munka és a civil szer
vezetek kapcsolatáról való adatgyűjtés. A magyar akcióbi
zottság négy munkacsoportot működtet folyamatosan. 
Ezek az önkéntesek képzésével, a munka elismertetésével, 
valamint a koordináció kérdéseivel foglalkoznak. A z 
Önkéntesek Nemzetközi Eve magyarországi programjai 
közül a legnagyobb szabású esemény az Önkéntesek Hete 
és a hozzá kapcsolódó Önkéntesek Ünnepe megrendezése 
volt. Ennek az ünnepi hétnek az volt a célja, hogy felmu
tassa azokat az emberi, társadalmi, gazdasági erőfonáso
kat, amelyek az. önkéntes szervezetekben és az önkéntesek 
munkájában rejlenek. A z Önkéntesek Hetéhez országos 
sajtókampány kapcsolódott, s maga a köztársasági elnök 
vállalta a fővédnökséget. 

A továbbiakban arról beszélek, hogy milyen jellemző 
értelmezések, félreértések vannak az önkéntesen végzett 
munkával kapcsolatban nálunk. Valamint arcól, hogy a 
szocio-kulturális szektorban milyen módon értelmezhető, 
s hogyan jelenik meg az önkéntesség. 

A z önkéntes munkát három fő jellegzetességgel szokás 
leírni: nem anyagi haszonért végzett munka, az önkéntes 
szabad akaratából végzett munka, s annak a követelmény
nek való megfelelés, hogy a munka haszna a megsegített 
másik fél számára is fontos legyen. 

Magyarországon az önkéntes munka hallatán az embe
rek először az ingyen-munkára (cost-free) gondolnak, s 
nem pedig ana a más országokban bevett gyakorlatnak 
számító munkára, amelyet pénzért, de nem anyagi haszo
nért végeznek (cost-effective), amely nem zárja ki az ön
kéntességből a pénzt és az önkéntes munka értékének 
megfizetését. Feltehetően ez a felfogásbeli különbség első
sorban a kelet-közép európai országokra jellemző bér- és 
fizetési viszonyokból ered. Itt ugyanis a lakosság nagyobb 
csoportjainak a megélhetésért végzett munka a meghatá
rozó élménye, nem pedig a profitért végzett munka. Ezért, 
úgy látom, hogy az önkéntesség kiszélesítésére, presztízsé
nek növelésére csak a bérszerkezet lényeges átalakulása 
után lehet számítani. 

A szabad akaratból végzett önkéntes munka is eltérő 
jelentéssel bír a volt szocialista országok köztudatában. 
A z állam-szocializmus meghatározó eleme volt a lakosság 
nagy tömegeivel elvégeztetett ingyen-munka. A z ene 
való mozgósításhoz számos propagandaeszközt használt a 
párt, így a szocialista öntudatra hivatkozva, látszólag sza
bad akaratából kellett részt vennie a lakosságnak ezeken 
az úgynevezett „kommunista szombatokon", „társadalmi 
munkákon". Valójában mindenki félt, de legalábbis tar
tott az önkéntes munka megtagadásával járó szankciók
tól. Egyetemista koromban például minden ősszel el kel
lett mennem az ifjúsági szervezet irányításával szervezett 
cukorcépa-szedésre a földekre. N e m mertem megtagadni 
ezt a kötelező, hétvégi munkát, ugyanis féltem, hogy nem 
fejezhetem be a tanulmányaimat. Ezeknek az élmények
nek a hatására a felnőtt lakosság jelenleg nagyon ambi
valensen viszonyul az önkéntes munkához. Többen ki is 
mondják, hogy „ők már eleget dolgoztak ingyért életük
ben". Ezt a negatív élményanyagot nehéz az emberekben 
legyőzni. 

A z önkéntesen végzett munka harmadik jellegzetessé
gét úgy szokás leírni, hogy annak haszna nem csak az azt 
végzőnél jelentkezik, hanem a megsegítettnél, illetve, ha 
nem személyre irányul, akkor a társadalom egésze számára 
hasznos. Ez a kritérium további jellegzetességeket mutat 
nálunk. A z újra szerveződő magyar civil szektor számos 
szervezete nem állta ki ezt a próbát, ugyanis saját haszon
szerzésre, adókedvezmények elérésére szerveződtek főleg a 
kilencvenes évek elején. Ebben az időszakban ugyanis 
több tízezer egyesületet, alapítványt hoztak létre, szinte 
robbanásszerű volt a fejlődés. Nos, a politikusok első ér
tékeléseikben erről a gyors fejlődésről a társadalom de
mokratizálódásában, a civil gondolat robbanásszerű el
terjedésében találták meg az okokat. Ez valóban erősen 
meghatározta a civil szektor újjászületését, de - az önkén-
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tesség kritériuma szerint átgondolva az akkori folyamato
kat - a nem kielégítő jogi szankciók lehetővé tették az 
önálló haszonszerzés érdekében végzett munkát. Ezt a ko
rai hibát a magyar jogrendszerben négy évvel ezelőtt kor
rigáltuk, s a szervezetek minősítést kapnak, nyilatkozniuk ' 
kell a közhasznúságuk mértékéről. Ennek ellenére még 
jelenleg is számos olyan civil szervezet működik, amely 
tevékenységének a haszna elsősorban a szervezetnél je
lentkezik, nem pedig a „megsegített" harmadik félnél. 

A továbbiakban az önkéntességnek arról a sajátos for
májáról beszélek, amelyik a kulturális önkifejezéshez kap
csolódik, s amatőr művészeti mozgalomnak hívjuk. 

Értelmezésem szerint ez a mozgalom az önkéntességhez 
sorolható, de mások szerint sajátos határesetről van szó. 
Erre a tevékenységre egy másik kifejezést használunk, in
kább az öntevékenység szóval szokás jellemezni. A ma
gyar nyelvben meglehetősen eltérő jelentése van az önte
vékenységnek és az önkéntességnek. 

Az amatőr művészeti tevékenység és a népművészet 
különböző megnyilvánulási formái nálunk nagyon jelen
tős hagyományokkal bírnak. A résztvevők száma is több 
százezerre tehető. Pontos adatot nagyon nehéz mondani, 
mert az amatőr csoportok, s különösen a hagyományőr
zést végzők a legtöbb esetben saját közösségük számára mu
tatják be produkcióikat. A legtöbben a kórusok, a nép
tánccsoportok, valamint a kézműves műhelyek munkájá
ban vesznek részt. Ezeknek a tevékenységeknek a hatása 
mindig megjelenik a települések, illetve a helyi közössé
gek életében. Különösen az idős korosztály öntevékeny
sége, önkéntes munkája kiemelkedő. 

Az önkéntesek jelentős szerepet töltenek be a közmű
velődési intézmények működtetésében is. Jelentős azok
nak a településeknek a száma, ahol nem professzionális 
művelődésszervező vezeti a helyi közösségi intézményt, 
hanem önkéntes. Többnyire nem használják, s nem jegy
zik fel ezek az emberek az önkéntes munkával töltött órák 
számát. Ezek az apróbb-nagyobb közösségi tevékenységek, 
szereplések természetesen kapcsolódnak ezeknek az embe
reknek a napi életéhez. Ezért úgy látom, hogy nem is te
kintik magukat önkéntesnek, s nem is beszélnek a kör
nyezetükben az önkéntes munkájukról, „csak csinállak" 
ezeket a közösség számára hasznos, a helyi hagyománőr-
zés, kulturális érdekvédelem szempontjából nagyon fon
tos tevékenységeket. 

A szocio-kulturális területen és az amatőr művészeti 
mozgalomban nagyon sok civil szervezet található. Ezek 
az együttesek, elsősorban a pénzügyi források elérhetősége 
céljából, formális szervezeteket is létrehoztak. Ezek a civil 
szervezetek nagyon sajátos képet mutatnak, sok esetben 
egy táncegyüttes vagy egy asszonykórus tagjaiból állnak, 
így valójában az itt folyó szocio-kulturális önkéntes mun
ka jogilag transzformálódott, s bekerült a „formális cso
portok" világába. 

Számos egyéb kérdést kellene még feltárni a kulturális 
területen végzett önkéntes munkával kapcsolatban ahhoz, 
hogy teljes képünk legyen az itt folyó önkéntességről. 

Összefoglalásként: a magyar szocio-kulturális szektor
ban tradicionálisan jelen van az önkéntességnek egy sa
játos formája, az amatór művészeti mozgalom. Sokan ezt 
a mozgalmat határesetnek tartják az önkéntesség szem
pontjából. Ugy gondolom, vannak olyan országok a kö
zép-európai régióban, ahol ez a fajta kulturális önkéntes
ség, amely az amatőr mozgalomban jelenik meg, igen fon
tos értéket képvisel. Ezen társadalmak kulturális ösökség 
védelme fontos a lakosság, a települések számai a. Ezek a 
kulturális tevékenységek ugyanis megváltoztatják egy te
lepülés közösségi életét. 

Az önkéntesség területén a továbbiakban a kulturális 
jellegű önkéntes munka szelepét fel kell értékelni, s báto
rítani kell az embereket erre az önkéntes önkifejezésre. 
Az amatőr művészetben és a népművészetben megjelenő 
identitás-őrző, archaikus jelleg olyan értekeket képvisel, 
mint amilyenekkel az ENSZ nyilatkozatában megfogal
mazottak között találkozhatunk. 

ff, 
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PORDÁNY S A R O L T A 

A KENNEDY KULTURÁLIS KÖZPONT - EGY NEMZETI 
KULTURÁLIS EMLÉKHELY MŰKÖDÉSE 

Amerikai útijegyzetek 111. 

I. 
Eisenhower elnök 1958-ban írta alá azt a jogszabályt, 

amely egy nemzeti kulturális központ megalapításáról ren
delkezett. A z új létesítményt az elnökségének harmadik 
évében gyilkos merénylet áldozatává vált John F. Kennedy 
elnök emlékére Kennedy Kulturális Közponürak (The John 
F. Kennedy Center) nevezték el. Az épületet Edward Dur-
rell Stone építész tervezte. Az építési munkálatokat 1966-
ban kezdték el, s 1971. szeptember 8-án nyitották meg az 
intézményt az ország fővárosában Washington D.C-ben. 
A nemzeti emlékhelyként és kulturális közpondcént be
jegyzett Kennedy Központ non-profit szervezetként mű
ködik. Igazgatótanácsát (Board ofTrustees) az U S A min
denkori elnöke nevezi ki. 

A Kennedy Központ az U S A egyik leglátogatottabb 
kulturális intézménye. Évente 3000-nél is több zenei, 
színházi és táncos rendezvényt tartanak az épületben, s 
mintegy 2 millió látogatóval büszkélkedhetnek. A köz
pontnak számos önálló produkciója van, így például saját 
szimfonikus zenekarral (Natioml Symphony Orchestm) is 
rendelkezik. A Központ működési „filozófiája": a művé
szetet mindenki számára elérhetővé kívánják tenni, az 
eltérő kulturális ízléscsoportok számára széleskörűen szol
gáltatnak eseményeket, valamint megfizethető áron, i l 
letve ingyenesen is hozzáférhetővé teszik a kulturális 
programokat. 

A z épület nagyságát jól jelzi a benne működő külön
böző kulturális helyszínek mérete. Az épületben van egy 
2450 férőhelyes koncert-terem, itt működik a 2300 fős 
Operaház, az 1100 férőhelyes Eisenhower Színház, a kí
sérleti produkcióknak helyet adó 500 férőhelyes Terasz 
színház, a 350 férőhelyes kísérleti színház, a 250 férőhe
lyes Amerikai Film Intézet, egy oktatási módszertani köz
pont, éttermek, s egyéb kisebb helyiségek. Külön meg 
kell említeni a híres „Grand Foyer" méreteit, mert a világ 
leghosszabb termeként tartják számon. A hossza közel 
200 méter, szélessége 12 méter, magassága pedig 18 mé
ter. Itt helyezték el Róbert Berks szobrász John F. Ken
nedyről készített híres szobrát. Világszerte ismert a Nem
zetek Csarnoka (The Hall ofhíations), ahol a különböző 
országok, köztük Magyarország zászlója is megtalálható. 
Az épület legkülönbözőbb pontjain szobrokat, festmé
nyeket és egyéb képzőművészeti alkotásokat találhatunk, 
amelyeket a különböző országok Kennedy elnök emléké
nek megőrzésére ajándékoztak a Központnak az épület 
megnyitásakor. Régiónkból bulgáriai és jugoszláviai aján
dék műtárgyak láthatóak az épületben, magyarországi 
képzőművészeti alkotást mindmáig nem ajándékoztunk a 
központtiak. 

Mint minden más nemzeti emlékhely, ez a kulturális 
központ is közvetlen támogatást kap a központi kormány
zattól az épület fenntartására és a működési költségek bi
zonyos részének fedezésére. Ugyanakkor a műsorok, a ren
dezvények és a tanfolyamok költségeit az eladott jegyek
ből származó bevételekből, valamint a központot támoga
tó magánszemélyek, magánalapítványok, illetve egyéb 
szervezetek adományaiból fedezik. A látogatók számára 
osztogatott egyik szórólapon részletes tájékoztatás olvas
ható arról, hogy évente 36 millió amerikai dollárt kell a 
Kennedy Központ menedzsmentjének összegyűjteni a 
rendezvények sikeres megszervezéséhez. Külön hangsú
lyozzák, hogy a központi kormányzati támogatás csak az 
épület fenntartását fedezi. A szórólapon feltűnően aláhú
zott mondat jelzi, hogy a központ működéséhez szükséges 
pénz legnagyobb részét a Washington D.C. területén élő 
helyi lakosok, illetve az ország egész területéről érkező 
magánadományok biztosítják. 

A Kennedy Központ részletesen kidolgozott pártoló 
tagsági rendszerrel működik. Ez a tagsági rendszer garan
tálja, hogy a menedzsment minden évben össze tudja gyűj
teni a központ működéséhez szükséges, számunkra hihe
tetlen nagyságú összeget. A pártoló tagsági státus a befize
tett támogatási díj nagyságától függően alakul. Hét foko
zatból álló rendszert működtetnek, amelynek alsó határa 
50 amerikai dollár és a hetedik fokozata 5.000 amerikai 
dollár éves tagdíj befizetésével jár. A legnagyobb összeget 
fizető pártoló tag 23 féle kedvezményt vehet igénybe az 
év során. A kedvezmények között van ingyenes rendez
vénylátogatás, találkozás művészekkel, az épület reprezen
tatív szobáinak használata, tájékoztatás különleges ese
ményekről stb. A színes, praktikus, informatív, ízléses tá
jékoztató a kultúra menedzselésének igen magas fokát 
tükrözi. Ehhez a közepes méretű, tehát könnyen kezelhe
tő, leporelló megoldású szórólaphoz hasonlót sokat látni 
itthon is, de ilyen precízen kidolgozott kulturális tagsági 
kártyát, pártolótagsági tájékoztatót én még nem láttam 
nálunk. Minden mondat arról szól, hogy milyen módon 
viszonozzák a magánadományozó pénzügyi támogatását 
különböző kulturális szolgáltatásokkal. 

II. 

A továbbiakban a Kennedy Központban szerzett saját 
élményeimről írok. Mostani amerikai utazásom alatt két
szer voltam a Kennedy Központban. Két teljesen eltérő 
élethelyzetet tükröző látogatást tettem, s így a központ 
két arcát láttam. Az első alkalommal az amerikai, gazdag
nak mondható középosztály vendégeként operába men-
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tem a háziasszonyunkkal. Az előadás előtt közel egy órá
val érkeztünk meg, s az épület alatt lévő - számomra tel
jesen megdöbbentő méretű - parkolóban hagytuk az au
tót, így kényelmesen felmentünk az épületbe, s annak is 
a legelegánsabb éttermébe. Szemmel láthatóan ez volt az 
operába járó közönség kedvelt helye. Ráksalátát ettünk, 
s valamilyen nőies koktélt ittunk. Eközben nem tudtam 
levenni a szememet a gyönyörűbbnél, gyönyörűbb éksze
rekről, amelyeket körülöttem viseltek. Az éttermi számla, 
s az operajegy együtt számomra csillagászati összegnek tűnt. 
Az Operaházban van egy felejthetetlenül gyönyörű Lob-
meyr csillár, melyet Ausztria ajándékozott a Kennedy Köz
pontnak. A hatalmas termet olyan széppé és elegánssá 
teszi ez a csillár, hogy számomra nem a zene, hanem ez a 
gyönyörű tárgy maradt meg igazi emlékként ebb'ől az es
téből. 

Második alkalommal egyszerű magyar turista voltam. 
A térkép alapján férjemmel megállapítottuk, hogy nagyon 
egyszerűen és gyorsan odasétálhatunk a Kennedy Központ
hoz. Csakhogy nem számoltunk azzal, hogy nincs járda és 
a környéken nem szokás sétálni. Később kiderült, hogy 
van egy speciális buszjárat, amelyik összeköti az épületet a 
metróállomással, s az egyéb tömegközlekedési csomópon
tokkal. Alaposan elfáradva érkeztünk meg a Központba, s 
ott elhatároztuk, hogy végigjárjuk az épületet a turisták
nak szervezett ingyenes tájékoztató túra segítségével. A . 
túravezetőnk a Kennedy Központ egyik önkéntese volt, 
aki becslésünk szerint, úgy 75, 80 éves lehetett. Ilyen fia
talos lendületet, életerőt, jó értelemben vett ügybuzgal
mat még nem láttam. Az idős úr mindent tudott a Köz
pont valamennyi műtárgyáról, s azt igen nagy szakszerű
séggel, s alapossággal mutatta be nekünk. A kis csopor
tunk érdekessége az volt, hogy egy Colorado államból 
jött, kétgyerekes családdal jártuk végig a másfél órás tú
rát. A tizenéves fiúk életükben először voltak az országuk 
fővárosában, s igen megilletődötten, fegyelmezetten hall
gattak minden információt. Az épület minden emeletét, 
szobáját bejártuk, hiszen mindenütt található valamilyen 
műtárgy. Eközben láttuk, hogy egy több ezres közönség 
gyülekezik a Millenniumi Színpad {Milknnium Stage) 
ingyenes jazz koncertjére. Ezt a koncertet egyébként In
terneten keresztül is lehetett hallgatni, ezt külön reklá
mozták a városban. A túra után felmentünk a kispénzű 
turistáknak, fiataloknak, időseknek fenntartott nagyon 
kellemes és tiszta önkiszolgáló étterembe, s pár dollárért 
megebédeltünk. A szendvicseink ára a korábban elfogyasz
tott ráksaláta árának egytizede lehetett. Utána bevásárol
tunk az ajándékboltban, ahol a Központ saját emléktár
gyait, tollait, táskáit árusítja, mint kiderült igen nagy ha
szonnal. 

A két helyzet leírásával csak azt akartam bemutatni, 
el tudták érni, hogy eltérő korosztályok, ízlés-csoportok, 
és vagyoni csoportok is jól érezzék magukat a Kennedy 
Központban. Egyébként nagyon jó lenne, ha rendelkez
nénk olyan közművelődési-kulturális intézményekkel, 
ahol műtárgyak is vannak, s lennének elkötelezett ön

kéntesek, akik büszkén mutogatják az épületeinket. Va
jon min is múlik ez, kin is múlik ez? 

Ez úton szeretnék köszönetet mondani amerikai bará
tainknak és rokonainknak, Irene és Frank Schubertnek, 
akik őszinte, önzetlen szeretettel és gondoskodással vettek 
körül, s akiknek nagyvonalú anyagi segítsége nélkül a vi
lágnak csak jóval kisebb részét tudtam volna megismerni. 

Felhasznált dokumentumok: 
Kennedy Center News - March/April 2001. 
Gifts to the John F. Kennedy Center for the Performing 
Arts 
The Kennedy Center Membership 
The John F. Kennedy Center for die Performing Arts 
Please Put Me On The Kennedy Center Mailing List 
Free Performances Every Day! 

Kennedy Center online: www. kennedy-center.org 
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H A Z A G MIHÁLY 

O R S Z Á G O S K Ö Z M Ű V E L Ő D É S I S Z A K F E L Ü G Y E L E T I 
É R T E K E Z L E T B A L A T O N S Z E M E S E N 

2001. október 5-6, 

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium Közmű
velődési Főosztálya rendezésében országos közművelődési 
szakfelügyeleti munkaértekezlet zajlott le Balatonszemesen. 
A rendezvényre több mint 100 szakértő kapott meghívást. 
A z értekezlet alapvető célja az volt, hogy számot adjon a 
közművelődési szakfelügyeleti munka ezévi eredményei
ről és esetleges hiányosságairól, a szakfelügyeleti jelenté
sek alapján metodikai-szakmai segítséget adjon a szakfel
ügyelőknek munkájuk eredményesebbé tétele érdekében. 

Bevezetésként Kerekes László, vezető szakfelügyelő ér
tékelte a 2000. október ó ta eltelt időszak szakfelügyeleti 
munkáját . Beszámolt arról, hogy 167 települési önkor
mányzat vizsgálata zajlott le, melyben 180 szakértő vett 
részt. Ezek közül 5 megyei jogú város volt. Vizsgálat tör
tént 10 volt szakszervezeti intézmény munkájáról és 2 fő
városi kerület önkonnányzati feladatellátásáról. Kiemel
kedő volt azon önkormányzatok vizsgálata, amik 2000-ben 
támogatást nyertek az un. revitalizációs pályázaton, továb
bá 38 olyan 1500 lakos feletti önkormányzat tevékenysé
gének szakmai elemzése, melyek intézmény illetve közös
ségi színtér nélküli települések (elsősorban Nógrád, Bor
sod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék). 

Jelentős volt annak a 150 településnek előzetes gyors 
felmérése, amelyek pályázatot nyújtottak be a 2001. évi 
un. revitalizációs pályázatra. 

A szakfelügyeleti feladatok elvégzésére ez évben 30 
millió forint állt rendelkezésre, mely beépült (elkülöní
tetten) a Magyar Művelődési Intézet költségvetésébe. 

Hasonlóan az előző évekhez tárgyév január 3 l-ig ké
szült el és került elfogadásra a munkaterv, s ennek alap
ján működik a szakfelügyelet. 

Kerekes László ismertette a 2002. év legfontosabb fe
ladatait, melyek várhatóan az alábbiak: 

- Mive l a 2001. évi revitalizációs pályázaton nyert ön
kormányzatok késve kapták meg a támogatást, az érintett 
önkormányzatok általános és részletes vizsgálata csak no
vember-december hónapokba indul el, ugyanis akkor van 
értelme a vizsgálatnak, ha az önkonnányzatok részlegesen 
vagy teljes egészében felhasználták a rendelkezésre álló 
pénzt. Befejezése január végére várható. 

- Országos társadalmi szervezeteknek nyújtott minisz
tériumi támogatás szakmai ellenőrzése ( K Ó T A , Magyar 
Népfőiskolai Társaság stb.). 

- Kiemelt nagyrendezvényeket szervező szervezetek 
támogatásának szakmai ellenőrzése. 

- A Közművelődési Főosztály munkájához kapcsolódó 
feladatok (pl. művelődési házak összevonása, bezárása és 
az ezekkel kapcsolatos javaslattétel) . 

- Egy megye széleskörű vizsgálata. 2002-ben Pest me
gye 50—60 települése. 

Felhívta a figyelmet, hogy a szakfelügyeleti vizsgálat
nak elsősorban az önkonnányzatok feladatellátását kell 
segítenie. Ezért elsősorban a jelentések minőségére kell a 
jövőben nagyobb figyelmet fordítani. 

Ováry István, a Nemzeti Kulturális Örökség Közmű
velődési Főosztályának vezetője tájékoztatta a résztvevő 
szakértőket a jogszabályokban bekövetkezett változások
ról. Legfőbb változás az, hogy az 1997. évi C X L . tv-ben 
foglalt költségvetési garanciák a 2001, évi LXIV. törvény
ben foglaltak alapján megszűntek, az a költségvetési alku 
tárgya lett. Tájékoztatást adott arról, hogy az érdekeltség
növelő pályázaton az egyházak is rész vehetnek. 

Megerősítette, hogy a 150/1992. a. Konnányrendelet-
ben foglaltak alapján a miniszter a besorolás alkalmával 
indokolt esetben felmentést adhat a végzettség vagy a 
kötelező szakmai gyakorlat alól, ebben az esetben a mi
nisztériumi állásfoglalás nem vehető figyelembe. 

N e m változott viszont a szaktörvény 9 5 § - a , miszerint 
a magasabb vezető csak szakirányú végzettségű lehet. A 
150/1992. a. Konnányrendelet alapján a vezetői pályáza
tot eddig szakmai-szakértői bizottság véleményezte, az új 
elnevezés szakmai bizottság. 

Kiemelte, hogy fontos a központi támogatások fel
használásának ellenőrzése. 

Beke Pál, a Magyar Művelődési Intézet főigazgatója szólt 
a Magyar Művelődési Intézet szakmai tevékenységének 
megújításáról, az intézet szakmai fejlesztő munkájáról. 
(Erről a SZÍN 6/3-as számában tanulmány jelent meg.) 
Kifejtette, hogy a Magyar Művelődési Intézet és a szak
felügyelet között nagyobb és hatékonyabb szakmai együtt
működésre van szükség. 

Szabó Irma, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztéri
uma Közművelődési Főosztályának főtanácsosa „Oda-
vissza" c ímmel tartott tájékoztatót arcól, hogyan haszno
sítják az önkormányzatok a szakfelügyeleti jelentéseket. 

A főosztály 212 önkormányzatnak küldött levelet, 
kérdve azt, mi a véleményük a szakfelügyeleti jelentések
ről, hogyan hasznosították azokat. 

A z érintett önkormányzatok 55%-a válaszolt, többsé
gükben pozitívnak, hasznosíthatónak minősítették az 
adott önkonnányzat feladatellátásáról szóló jelentést. 

A válaszok közül néhány kiragadott jelzés: „tükröt tar
tott", „pozitív folyamatot indított", „a legjobbkor érke
zett", „megerősített bennünket", 

A választ adó önkormányzatok közül 58% tárgyalta 
meg a jelentést. 

Másnap dr. Németh János szakértő tartott előadást „ A 
helyi kulturális identitás és közművelődési gyakorlat ösz-
szefüggései" címmel. 

Előadásában felvázolta azt, hogy a címben foglaltak 
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alapján mit kell tartalmaznia a szakfelügyeleti jelentés
nek. Ezek: 

- a település kulturális jellege (konkrétumok), 
- a közösség lelkülete, mentális arculata, a helyi társa

dalom, 
- milyen közműveló'dési formák jellemezték, jellemzik 

a települést, 
- demográfiai adatok, földrajzi, gazdasági jellemzőit, 
- a szakmai munka értékelése ( nem szabad a munka

tervet és a programfüzetet átmásolni, sok esetben nincs 
értékelés, nincs rendszer). 

A szaktörvény 76§ /2/ bekezdése kész rendszert kínál, 
melynek alapján „illik" rendszerezni a szakmai munkát, s 
ennek alapján értékelni az adott önkoraiányzat kötelező 
közművelődési feladatellátását. A szakfelügyelemek az az 
egyik legjobb célja és értelme, hogy a szakértők a tapasz
taltaikat egy új minőséggé tudják fonnálni. 

Hazag Mihály szakértő tartott tájékoztatást arról, ho
gyan adnak képet a szakfelügyeleti jelentések a közműve
lődés helyi önkormányzati igazgatásáról. 

A szakfelügyeleti jelentések tanulmányozása során ál
talános problémának azt tartja, hogy a jelentés gyakorta 
nem az önkonnányzatnak, a tisztviselőknek fogalmazó
dik, hanem a szakmát kívánja megjeleníteni. Sok olyan 
jelentéssel lehet találkozni, ahol a szakmai rész több mint 
kétharmada szól az intézményről vagy intézményekről, a 
helyi önkonnányzat igazgatási feladatáról, annak végre
hajtásáról kevés szó esik. 

A szakfelügyeleti jelentések önkormányzati, közigazga
tási kérdéseit, tapasztalatait, illetve az önkormányzatokra 
vonatkozó főbb tartalmi területeket az alábbiakban részle
tezte: 

a) az önkonnányzat kulturális, közművelődési politikája 
- terület- településfejlesztési koncepciók 
- kulturális- közművelődési koncepció 
b) az önkonnányzat közművelődési igazgatása 
- a képviselőtestület, a szakbizottság, a jegyző és a hivatal 
- az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata a 

közművelődési feladatellátás tükrében 
- a szakmai és jogszabályi követelmények betartása 
- a rendeletben foglalt kötelező és önként vállalt fela

datok ellátása, megvalósulása 
- az alapítói okiratok 
- önkormányzati döntéseket igénylő egyéb dokumen

tumok (szervezeti és működési szabályzat, éves munka
terv, beszámoló, használati szabályzat, tételes költségvetés 
intézményvezetői megbízatás) 

- a közművelődési feladatokat ellátó helyi intézmé
nyek, szervezetek közötti együttműködés biztosítása (civil 
szervezetek, közoktatás, nyilvános könyvtár) 

- a közművelődési feladatellátás finanszírozása, ezen 
felül saját források, az állami nonnatív hozzájárulás és 
egyéb támogatások felhasználása, pályázatok és önrész, 
kötelező elszámolások rendje 

- a közművelődési igazgatás és az intézményi működ
tetés személyi feltételei 

- az intézmény épületbeli feltételei 
- tárgyi feltételek ( berendezés, szakmai felszereltség, 

bútorzat) 
- egyebek: statisztika, közművelődési alapítvány 
- Közművelődési Tanács léte, nem léte, szükségessége, 

működése, érdekegyeztetés 
- helyi és központi kitüntetések. 
Sajnos az érintett települések túlnyomó többsége nem 

rendelkezik közművelődési koncepcióval, s erre a szakfel
ügyelet néhány kivétellel alig hívta fel a figyelmet. 

Hazag Mihály kiemelten foglalkozott a helyi közmű
velődési rendeletek formai és tartalmi hiányosságaival. 
Kifejtette, hogy a rendeletek általában túl sematikusak, 
továbbá legnagyobb hiányosságuk az, hogy az önkor
mányzat közművelődési feladatának meghatározásakor 
megismétlik a szaktörvény 76§ /2/ bekezdés a-h pontját, 
ezekhez nem rendelnek konkrét, egyedi és sajátságos rész
feladatokat, konkrét tevékenységi tonnákat. 

Erre a szakfelügyelet több esetben nem hívja fel a fi
gyelmet, csupán pár mondatban fejti ki , hogy az megfelel 
a törvényben foglaltaknak. 

Valószínűsítette, hogy ma, a törvény megjelenése után 
közel 4 évvel, már nem csak a rendelet megléte a fontos, 
hanem annak kritikai innovatív elemzése, s az abból szár
mazó következtetések levonása, és a javaslatok megfo
galmazása. 

Az előadó a továbbiakban az önkormányzati döntése
ket igénylő dokumentumokkal kapcsolatos észrevételeit 
ismertette, kiemelten foglalkozott az alapító okirattal és a 
szervezeti és működési szabályzattal összefüggő igazgatási 
kérdésekkel. 

Kiss László szakértő a települési intézményrendszer szak
mai-szervezeti, személyi, pénzügyi- gazdálkodási dokumen
tumait elemezte a szakfelügyeleti vizsgálatok tükrében. 
Kiemelten és részletesen foglalkozott az alapító okirat és a 
szervezeti- működési szabályzat tartalmi kérdéseivel. 

A szakfelügyeleti jelentések alapján foglalkozott az in
tézmények feltételrendszerével, felhívta a figyelmet a 
vonatkozó dokumentumok alaposabb elemzésére, a kö
vetkeztetések levonására. Felhívta a figyelmet azokra a 
pályázatokra, melyek segítségével az önkormányzatok 
javíthatják intézményük épületbeli és tárgyi feltételeit. 

Dr. Szabó Károly szakértő a szakfelügyeleti jelentések 
szerkezetéről, az összegzések és javaslatok tartalmáról, a 
rendszerező és utómunkálatokról tartott előadást. Elmond
ta, hogy a jelentések egyharmada „profi" munka, mely jól 
hasznosítható. 

Tájékoztatta a résztvevőket arról az általa készített 
módszertani dokumentumról, mely a szakfelügyeleti je
lentés szerkezeti ajánlását tartalmazza. 

Továbbá ismertette azt a kérdőívet, melyet a szakfel
ügyeleti vizsgálathoz kell csatolni a gyors információszer
zés céljából. Szólt a jelentések formai kérdéseiről. 

Végül Kerekes László vezető szakfelügyelő összegezte a 
két nap tapasztalatait, s jókívánságaival zárta be a hasznos 
és értékes tanácskozást. 
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ARCKÉPEK 
Dr. Idei Miklós főiskolai tanár 

Tét, 1942.-Győr, 2001. 

Fájdalmasan érintett egykori kollégám váratlan halál
híre engem is, s nyilván mindazon dunántúli tanítványait 
is, akiket dr. Idei Miklós tanszékvezető főiskolai docens 
az elmúlt 25 esztendőben tanított. A motorizáció korának 
áldozata ő is, mint annyian embertársaink közül. Azon a 
bizonyos hétvégi napon, amikor a szlovákiai magyar taní
tójelölteknek tartott órát, hazafelé jövet - Révkomárom 
térségében - érte a tragikus közlekedési baleset. A Nyu
gat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanító
képző Főiskolai Kar kiváló tanárát 59 éves korában érte a 
halál. 

Temetése június 2-án volt a győri régi temetőben. 
Ravatalához sokan eljöttek barátai és tisztelői közül. El
jöttek kartársai, egykori és jelenlegi tanítványai. Ott vol
tak Szlovákia és Ausztria magyar településeinek képvise
lői is, hogy végső búcsút vegyenek a jóbaráttól, a kollé
gától. Attól a közéleti embertől, aki összekötő kapocsnak 
számított Nyugat-Magyarország és a szomszédos Szlovákia, 
valamint Ausztria nemzetiségei között. 

Az 1999-ben Apáczai-díjjal kitüntetett pedagógus 
1942-ben a Győr megyei Téten született. Győrben érett
ségizett, majd 1971-ben az Eötvös Loránd Tudomány
egyetemen szerzett középiskolai történelem-népművelés 
szakos tanári oklevelet. 1971-75-ig szülőfalujában volt a 
művelődési ház igazgatója, majd 1975-től a győri tanító
képző főiskola tanára, 1990-től a Közművelődési Tanszék 
vezetője. Nemcsak a művelődéstörténet érdemes oktató
jaként ismertük a főiskolán, hanem kiváló szervezőként 
is, aki 11 évvel ezelőtt felvette a kapcsolatot a szomszédos 
országok magyarsága jeles képviselőivel, s elindította a 
magyarságkutatást a Nyugat-Magyarországgal határos te
rületeken. Hangsúlyozom, szervezetten. Ehhez az országos 

pályázatokon pénzt szerzett, melynek eredményeként 
rendre elkészültek azon könyvek, tanulmányok, melyek 
végső soron a nemzetiségek megmaradását, nemzettuda
tuk megtartását szolgálják. A Felvidéken Dióspatonyban, 
Burgenlandban Alsóörsön jött létre ilyen központ. Velük 
szinte napi kapcsolatban volt. S közben tanult, s dolgo
zott. 1983-ban történelemből doktorált. Tanszékvezető
ként egyik érdeme volt, hogy Győrben új alapokra he
lyezte a művelődésszervező képzést, s ezen belül megho
nosította a néprajzi oktatást. 

Idei Miklós kollégát nemcsak Győrben ismerték, ha
nem a régióban is, hiszen a V E A B magyarságkutató mun
kacsoportjának 11 év óta ő volt a titkára. Tanítványai 
nagyon szerették. Elsősorban azért, mert közvetlen volt, 
kérdéseikre bármikor feleletet kaptak. Előadásaira szíve
sen jártak, mert azok meggyőzőek, életszernek voltak. 
Bármiről beszélt, mondanivalóját diákkal illusztrálta. 
Diáin megtalálhatók voltak az egzotikus tájak (hiszen járt 
Afrikában és Ázsiában is, összesen bolygónk 36 országá
ban) éppúgy, mint a legkisebb falvak műemlékei. Emel
lett neki volt a megye egyik legnagyobb bélyeggyűjtemé
nye. A Kitűnően tudott főzni, s ezt tette is a baráti össze
jöveteleken. Ismerte a jó bor készítésének módját is. Sok
oldalú, színes egyéniség volt. Halála nemcsak a főiskolá
nak, de az ország kulturális életének is nagy vesztesége. 

Ez év januárjában, a H O K lapjában, az Ajtóban nyi
latkozott. Ebben a nagy élettapasztalattal rendelkező 
főiskolai tanár így fogalmazta meg ars poétikáját: „Min
dig, mindenkor, minden körülmények közt embernek 
maradni." Idei Miklós e vezérelv szerint élt, s ezt hagyta 
örökségül tanítványaira és barátaira is. 

Dr. TungU Gyula 
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Mátyus A l i z beszélgetése Lukácsné Mezei Éva pszichológussal 

Mátyus A . : Az emberek bizonyos értelemben arra 
vannak kárhoztatva, hogy az életükről azt tudják, hogy az 
kizárólag belőlük következő. Holott ez az emberi életnek 
csak bizonyos hányadára igaz. Az én tapasztalataim sze
rint a társadalmi tisztánlátás hiányzik ahhoz, hogy az 
emberek önmagukat olyan pontosan érzékelhessék, hogy 
jelenvaló legyen a cselekvési motiváltságuk. Én a társa
dalomtudós által vállalható feladatok közül legközelebb 
azt érzem magamhoz, hogy éppen ezért világossá tegyek 
helyzeteket emberek, társadalmi csoportok számára. Mos
tanában csak előadásokat tartva, s így, de a 70-es évek
ben Veres Sándor pszichológussal munkásszálláson foly
tattunk közösségben beszélgetéseket, amelyeknek a célja 
szintén ez volt. Amikor egy pszichológussal szemben leül 
egy gyerek, talán nem lehet nem hinni abban, hogy segí
teni lehet rajta. 

Lukácsné Mezei E.: Valamikor régen bennem ez úgy 
definiálódott, hogy az a dolgom, hogy tükröt tartsak. Ne
kem egyszer egy férfi azt mondta, hogy ő akkor szokott 
tükörbe nézni, amikor reggel azt akarja látni, hogy mit 
kell igazítania a szakállán. És hát tulajdonképpen én is 
azt mutatom. És az tudja használni a tükröt, akit érdekel, 
hogy mit kell igazítania a szakállán. Mert egyébként az 
emberről a tükör mindig csak azt mutatja, amit az ember 
látni akar benne. És semmi nem változik attól, akánnit 
mutatok neki. Tehát a munkámban is akkor tudok segí
teni, hogyha benne megérett bármi. 

Mátyus A . : A pszichológusok helyzete talán ezért is 
könnyebb. A pszichológusokat megkeresik az emberek. 

Lukácsné Mezei É.: Kivéve, amikor küldik őket. És 
akkor ott kezdődik a dolog, hogy meg kell neki magya
rázni, hogy miért van neki rám szüksége. Vagy sikerül, 
vagy nem. Ez bizonytalan. Az ember hiába ostoroz, meg 
adja elő magából az összes Savonarolát, semmi értelme. 
Ennek csak akkor van értelme, ha valami olyanba talál 
bele az ember, ami éppen változni akar. 

Mátyus A . : De ahhoz, hogy változni tudjon valami, 
ahhoz nagyon is hozzátartozhat azoknak a dolgoknak a 
tisztítása, amikhez csak társadalom ismerettel rendelkezők 
tudnak nyúlni, mert ők azok, akik rá is látnak a dolgokra 
és - szerencsés esetben - nincs a helyzetükből következő 
késztetésük a dolgok összemosására, a manipulációra. Egy 
példával élve: az az ember, aki munkanélkülivé válik, s 
látja azokat a társadalmi mozgásokat, amiknek ez követ
kezménye, másképpen van módja átélni a saját helyzetét. 
Ha láthatja, hogy a munkaerőpiacról való kiszorulása 
nem feltétlenül az ő megmérettetésének a következmé
nye, hanem a társadálomban hasznos munkaerő számá
nak törvényszerű csökkenése, a hozzá való viszony is le
het úgy korrekt, hogy az ember önmagához való viszonya 
nem kell, hogy kizárja az öntudattal megélhető - s így 
feltétlenül átmeneti - helyzetet. 

Lukácsné Mezei É.: Akikkel én találkozom itt Pesten 

- s azt hiszem, ez elsősorban Pestre igaz - azok között 
vannak olyanok, akik a munkanélküliségnek az intézmény
rendszerét használják. Vannak, akik megtanultak ezzel a 
dologgal, mint eszközzel élni. Lehet, hogy önsorsrontó 
módon, de pillanatnyilag a saját lehetőségeiket illetően 
megfelelően. Ez egy szinten úgy működik, hogy nyilván
tartatja magát mint munkanélküli, dolgozik feketén, és 
jobban él, mert minimálisát kell adóznia. Akkor idővel 
elmegy dolgozni, amennyit ahhoz kell, hogy újra munka
nélküli lehessen, és akkor megint használja ezt az intéz
ményi lehetőséget. Vannak olyanok is, akik úgy használ
ják a munkanélküliséget, mint lehetőséget a továbbtanu
lásra. A képzések maguk egyre drágábbak, viszont a mun
kaügyi központ ad bizonyos lehetőséget, jó lehetőségeket, 
nyelvtanulásra, számítógép tanulásra. Érettségizettek ezzel 
a lehetőséggel jól tudnak élni. És vannak azok, akiket a 
munkaügyi központ közvetít ki munkára, közhasznú mun
kára, akik között már szintén találkoztam olyanokkal, akik 
ezt jól használják... Az alkalmi munka egyébként azoknak 
éri meg, akiknek nehéz az alkalmazkodás. Akiknek egy 
állandó munkahely túlságosan nagy alkalmazkodási köve
telményt jelent. Azoknak, akik renitensek, akik összefér
hetetlenek, akik egy csomó szociáltechnikát nem tudtak 
megtanulni az életükben. Ezek egész jól ellavíroznak az 
alkalmi munkákban. Ott, egy kicsit a kriminalitás hatá
rán. S ennek éppen ezért elég nagy a veszélye. Ez az a kö
zeg, ahonnan mindig lehet embert találni bármire. Ezek 
az emberek megtalálják a maguk egyik napról a másikra 
számítását. Ezek azok, akiknek ma megvan mindenük, 
autó, videó, minden luxus, és holnap megint pucér a fe
nekük. És holnapután megint mindenük van. Ez a gyere
keken keresztül látszik... 

Én azt érzem, hogy ez egy mégis ország. Ahol a túlélési 
stratégiák nagyon változatosak..És hogy az emberek na
gyon sokat megtanultak ebben az időben arról, hogy hogy 
kell túlélni. És nyilván az élet-túlélési stratégiáknak is 
megvan a maguk presztízse. Egy mai történet jut eszembe. 
Mai történetem kettő van. Az egyik az, hogy az aluljáró
ban ment egy pár mellettem, és akkor valaki valamit kí
nált. Egy újságot, flasztert, vagy valami mást. Arra már 
nem emlékszem, nagyon perifériás volt a dolog. És akkor 
a nőnek volt egy elhatárolódó mondata, gesztusa, amire a 
férfi úgy válaszolt, hogy hagyd, el, hiszen ebből él. Ebből 
tud túlélni. 

A másik túlélési történetem egy 58 éves nagymamáról 
szól. Szabolcsból jött ez az asszony, és az egész életét úszta 
az ár ellen. Keresett valami kikapaszkodást a partra, és eb
ben az örökös küszködésben telt le az élete, hogy valahogy 
gyökeret bírjon ereszteni. És cipelte a hátán a lányát, a 
fiát, cipeli a hátán most az unokáját. És talán most Már
tonban (Martonvásárhely) meg tud kapaszkodni. Márton
ban talált egy egyházi gyülekezetet, amelyikben ő fontos, 
mert főz. És az egyik albérletből a másikba után Marton-
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ban valami eltartási szerződés félével hozzájutott egy ház
hoz. A z unokája most harmadikos. A lánya 15 éves volt, 
amikor terhes lett vele. A gyereknek az apja ugyanaz, aki
vel a lánya most is együtt él, de terhesen el kellett jönni
ük az albérletből, és az unoka hat hónapig volt intézetben. 
Azóta a nagymama a gyámja a gyereknek, és nem adja 
oda az anyjának-apjának. A gyereket persze hagyja, hogy 
rendszeresen járjon a szüleihez. A nagymama egy percig 
nem tagadta meg a lányát. És az első nagy tiltakozások, 
ellenkezések ellenére is hat hónap után magához vette az 
unokáját. És vannak. A gyerek vallásos. Egy egyházi kö
zösségbe beilleszkedni akaró a nagymama. Egy prostituált 
a lánya. A nagymama azért keresett meg, hogy legyen va
lami ebből a gyerekből. 

Mátyus A . : Ez a túlélni akarás, ez hordoz valamit ab
ból a fajta erőből, amit tisztán falvakban és olyan embe
rek között tapasztaltam meg, akik mindent tudtak egy
másról, és a megmutatni akarás akkumulálta az erőt, és a 
megmutatni tudás szülte az öntudatot. Én a legnagyobb 
társadalmi vétségnek azt gondolom, hogy a téeszesítés 
idején kényszerűségből megindultak ezek az emberek a 
fővárosba, az ipari városokba munkát keresni, s a gyáripar 

ezt a kultúrát a szocializmusnak abban az időszakában nem 
volt képes fogadni, honorálni. 

Lukácsné Mezei É.: A rendszerváltás előtti időkben, 
amikor beindultak a családi építkezések, amikor önszer
veződőén álltak össze a csapatok, akkor már ezek az em
berek kerültek bele ezekbe a csapatokba. És ott már meg
alapozódott az ő anyagi megbecsülésük. Mire a rendszer
váltáshoz érkeztünk, már kialakult az a szerkezet, ami az 
építőipart vállalkozásokban ma is működik. Erősen sze
lektálva volt, hogy kit hívtak, kit nem. És egy másik hely
ről, Balassagyarmatról valók azok a tapasztalaim, hogy a 
falusiak azzal, hogy építőipari segédmunkások és nyári 
segédmunkások lettek, a dolog nem zárult le. Egy újabb 
szintet mondok. Ezek az emberek már a rendszerváltás 
előtt megtalálták azokat a csatornákat, amiknek a segít
ségével elmentek Németországba. Arányaiban is sokan 
voltak, akik dolgoztak ott, Németországot megjárva visz-
szajöttek, házat építettek, jól vannak. Komoly egziszten
ciával. Vállalkozásokkal. Ezeknek az embereknek az a 
szükséglete, hogy a munkájukban kifejezzék magukat, 
észrevevődött. Ezt csak annak idején, amikor még töme
gesen jöttek, akkor nem honorálta a gyáripar. 
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L É V A I J Ú L I A 

ISAAC STERN 

Jó estét kívánok! Ez egy szabálytalan Előfutam., amely-
ben nem egy konkrét műsort fogok ajánlani, hanem álta
lában minden olyan műsort, amelyben hegedű szól. Ennek 
az az oka, hogy egy héttel ezelőtt meghalt a világ egyik leg
nagyobb hegedűművésze, Isaac Stern. 

(Zene föl — Bach kettősverseny lassú tétele.) 
Isaac Stern bibliai nevet viselt: Izsákét, akinek születé

sét a Könyvek szerint Isten akkor jósolta meg Ábrahám
nak — persze bizonyos feltételek kíséretében - , amikor az 
éppen kilencven éves volt. Felesége, Sára pedig kereken 
kilencven esztendőt mondhatott a magáénak. Ábrahám a 
jóslat hallatán első reflexével elnevette magát. Az a pilla
nat tehát, amelyben Izsák puszta létezésének gondolata 
felmerült, a derű pillanatának nevezhető. S bár Izsák ne
véhez később meglehetősen drámai események is hozzá
kapcsolódtak, az a jóval későbbi Izsák, aki 1920-ban szü
letett Ukrajnában, s vált Isaacké Amerikában, a név gaz
dag örökségéből a derűt vitte tovább. 

Ha egy művész derűs, az nem annyit jelent, hogy vi
dáman vidám műveket játszik. Sőt, éppen ellenkezőleg: 
olykor nagyon is mély drámákon kell túlesnie ahhoz, hogy 
végül mégis derűvel tudja szemlélni és közvetíteni a vilá
got. 

A vidámság többnyire magukban a dolgokban van: 
ahhoz, hogy vidámak legyünk, csak rá kell néznünk va
lamire, ami vidám. A derű azonban a szemlélőben lakik. 
A derűnek dimenziói vannak, s alá derűs, az mindig a dol
gok állásához képest derűs. A derű az a könnyedség, ter
mészetesség és közvetlenség, amellyel például Isaac Stern 
minden alkalommal - gyakran itt, Magyarországon is - a 
kezébe vette a vonót. És amivel magától értetődővé tette: 
ha az ember négy, megfelelően feszesre húzott húrhoz meg
felelő nyomatékkal hozzáérint egy ugyancsak megfelelő 
feszességű lószőrköteget, hát akkor abból föl lehet építeni 
egy önálló szellemi univerzumot. Egy homogén világot, 
amelyben az ember pusztán a hang rezgéseiből adódó tör
vényszerűségekkel játszik, s ezeket képes felruházni a leg
különfélébb jelentéstartalmakkal. Érdemes ezt derű nél
kül nézni? 

(Zene föl.) 
A hegedűsnek általában hamarabb kell megválnia 

hangszerétől, mint például a zongoristának, ezért gyak
rabban az élete is rövidebb lesz. Ez a hangszer nem tole
rálja, hogy az öregedő ember egy idő után nem győzi ru
galmassággal, s ujjai már kevésbé gyorsak, ujjbegyein pe
dig kevésbé ruganyos és benyomódik a párna - a húrok 
rosszul fognak rezegni, s a hangok hamisak lesznek. így az 
embernek el kell veszítenie azt a többletet is, amellyel ez 
a hangszer addig bőven megajándékozta játékosát: hogy a 
hegedűn jobban lehet énekelni, s érzékletesebben k i le

het fejezni a kötések, az egymásba olvadások és kötődések 
jelentőségét. Ami persze olykor a giccshez is elvezethet, 
de hát arra is jó a derű, hogy megrajzolja a pontos hatá
rokat. 

(Zene föl.) 
Isaac Stern nyolcvanegy éves volt, amikor meghalt. 

Nem éppen bibliai kor, de ma szokványosnak mondható. 
Halálának híre normális körülmények között az a fontos 
hír lett volna, ami a civilizált embert a saját, szomorú, de 
kiszámítható végessége fölötti elgondolkodásra készteti. 

Halálának híre azonban egyáltalán nem normális kö
rülmények közül érkezett meg, Amerikából. Akkor jött, 
amikor mindenkinek egy megoldhatatlan feladványon 
kellett gondolkodnia: a kiszámíthatatlan halál feladvá
nyán. A feladvány szorongató mivolta sokakban elzárja 
azokat az utakat, amelyek mások veszteségeinek megérté
séhez vezetnek. Ak ik ismerik a hegedülés lényegét, azok
ban nem zárja el. 

Hallgassanak hegedűt, ahol csak lehet. Lévai Júliát 
hallották. 

(Zene föl, a vége elúszik.) 

*A Kossuth Rádió 2001. szeptember 29-i Előfutam című mű

sorának szerkesztett változata. 
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Jagasics Béla: C i v i l történet. A nonprofit szektor a '90-es években. Tanulmányok 

Landorhegy Alapítvány Nonprofit Szolgáltató Központ, Zalaegerszeg, 2001. 

A könyvben megjelent tanulmányok, vitairatok, ja
vaslatok és cselekvési programok a magyarországi nonpro
fit szektor egyik kulcsszereplőjének tollából származnak. 
Jagasics Béla az elmúlt húsz évben mindenütt ott volt, 
ahol a civil társadalom és a közösségi szervezetek érdeké
ben tenni lehetett. Kivételes elkötelezettséggel és impo
náló energiával vett részt a helyi és regionális közösség
fejlesztésben, a külföldi tapasztalatok, modellek hazái 
meghonosításában, a civil szervezetek együttműködési 
fórumainak kialakításában, a kormányzattal folytatott 
párbeszéd megindításában, a nonprofit szervezetek műkö
dését segítő szolgáltatások koncepciójának kidolgozásá
ban és gyakorlati megvalósításában, valamint azokban a 
vitákban és küzdelmekben, amelyek a nonprofit szektor 
szabályozási környezetének és támogatási rendszerének 
átalakítására irányultak. Szinte hihetetlen, de ezt a rend
kívül intenzív gyakorlati tevékenységet sikerült egy másik 
szerepkörrel, a krónikás, az elemző, a kutató egészen más
féle kvalitásokat kívánó szerepével is összeegyeztetnie. 

A kötetben összegyűjtött írások ugyanolyan sokszínű
ek, amilyen sokoldalú a szerzőjük. A m i közös bennük, az 
a megértés és megértetés szándéka. Jagasics Béla nemcsak 
egyszerűen gondolkodó emberként, hanem a tudományos 
elemzés eszközeivel is felfegyverkezve közelít az általa 
megélt (mi több, aktívan alakított) valósághoz. Megszen
vedett saját véleménye van a fogalmakról és definíciók
ról, s egyaránt támaszkodik a nonprofit elméletek tanul
ságaira, a nonprofit szektor egészéről rendelkezésre álló 
mennyiségi infomaációkra, az általa végrehajtott empiri
kus adatgyűjtések eredményeire, valamint a gyakorlati 
munkája során szerzett tapasztalatokra. A tanulmányok
ban a szakmai igényesség jól megfér az életszerűséggel, a 
tárgyilagosság az erős közösségszervezői elkötelezettséggel. 
A szerző nyilvánvalóan nem törekszik hűvös távolságtar
tásra, tudományos elemzéseivel éppúgy a civil szféra erő
sítését kívánja szolgálni, mint a gyakorlati munkájával. A 
kutatási eredmények, a fogalmi, szabályozási kérdések, az 
országos és a nyugat-európai tapasztalatok azért fontosak 
számára, mert felhasználhatók a civil szervezetek min
dennapi munkájában, a döntések szakmai megalapozásá
ban, az érdekérvényesítés intézményrendszerének és érv
készletének kialakításában, a nonprofit szektoron belüli 
és a szektorok közötti együttműködés fejlesztésében. 

A z elméleti és gyakorlati megközelítések összekap
csolása nemcsak az elemzéseket teszi árnyaltabbá és gaz
dagabbá. Az olvasó szempontjából további előnye az, 
hogy a kötetben szinte mindenki találhat új információt, 
felfedezhet a saját horizontját tágító összefüggést. A szer
vezet- és szerveződéstörténeti írások, az esettanulmányok 
a kutató számára jelentenek kincsesbányát, az elméletibb 
(de korántsem elméletieskedő) tanulmányok pedig a 

gyakorlat embereinek kínálnak támpontokat a napi való
ság - sokszor zavarbaejtően ellentmondásos - jelenségei 
közötti eligazodáshoz. 

Mindezeken túl lehetséges a tanulmányoknak egy má
sik olvasata is. A m i ebben a kötetben megjelenik, nem 
más, mint egy darabka megélt történelem. Bár maguk az 
írások az utóbbi tíz évben keletkeztek, az elemzések az el
múlt húsz év „civil történelmét" dolgozzák fel. Ha a 
könyvben sorjázó információkat „egybeolvassuk", igen 
plasztikusan rajzolódik ki előttünk az a folyamat, amely a 
nonprofit szektor mai helyzetének kialakulásához veze
tett. A nyolcvanas évek egyesületi mozgásai, a rendszer
váltás hatása, a kilencvenes évek elejétől zajló fogalmi 
viták és a hátterükben meghúzódó érdekütközések, a 
nonprofit szabályozás körüli csaták, a közös fellépés 
eredményei és kudarcai, a nonprofit érdekképviseletek 
kialakításának országos nehézségei és zalai sikerei, az illú
zióvesztés, a pragmatizálódás és a professzionalizálódás 
kihívásai a különböző írásokban mind-mind reflektor
fénybe kerülnek, s az értő olvasó számára lassan összeáll a 
kép. A kötet így végül is több lesz egyszerű tanulmány
gyűjteménynél, s minden esélye megvan rá, hogy hozzájá
ruljon a nonprofit szektor jövőjével kapcsolatos stratégiai 
gondolkodás és együttműködés kialakulásához. 

Kuli Éva 
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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. Á P R I L I S - S Z E P T E M B E R 

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 E , P U B L I C I S Z T I K A 

D O L I N S Z K Y Miklós: Szó sze
rint. A Karinthy-passió. Bp., 
Magvető K , 209 o., 1490 Ft 

Dombormű! Esszék, tanulmányok 
Poszler György 70. születésnap
jára. (Szerk Bárdos Judit) Bp., 
Liget Műhely Alapítvány, 485 o., 
2200 Ft 

C S O Ó R I Sándor: Forgácsok a 
földön. Bp., Széphalom Könyv
műhely, 246 o., 1500 Ft 
Gondolatok a magyarságról, liazáról, 
Itiizéletről, politiMról, és az iroda' 
lomról. 

G E R G E L Y Mihály: Ébredj, em
beriség! Bp., Hét Krajcár K , 228 o., 
1180 Ft 
Röpiratok a társadalmat romboló je-
knségekről: az erőszakról, a levegő' 
szennyezésről, a tanidadanságról. 

K E R E S Z T U R Y Dezső: Önisme
ret. Bp., Argumentum K., 291 o., 
2200 Ft 
Az esszégyűjtemény a magyar nem' 
zettudat problematikáját tárgyalja az 
1936-86 közötti írások alapján. 

L E N G Y E L László: Kis magyar 
bestiát'ium. Bp., Helikon K., 321 o., 
1980 Ft 
Közéleti tárgyú írások a 90-es évek 
belpolitikai, művészeti életének 
jellegzetes figuráiról. 

M O H Á S Lívia: A váltakozó idő. 
Bp., Kortárs K., 76 o., 1200 Ft 
Publicisztikai írások a férfi és a női 
szerepről.' 

N Á D O R Tamás: Fejek könyve. 
Bp., Új Mandátum K , 134 o., 
1980 Ft 
Portrék a magyar szellemi élet jelen.' 
tős alakjairól. 

S Á N D O R Iván: A másik arc. 
Szeged, Tiszatáj Alapítvány, 270 
o., 1250 Ft (Tiszatáj könyvek) 
Esszék, tanulmányok a mai Magyar' 
országról, a 20. századi emberiség 
történelmi tapasztalatairól. 

F I L O Z Ó F I A 

Az ember és az antilop. Bp., Heli
kon K , 217 o., 1680 Ft 
A Tudósklié c. televíziós műsor be-
szélgetéseinek kötetbe szerkesztése. 
Hankiss Elemér kérdéseire Csányi 
Vilmos, Jelenits István, Fehér Márta 
és Pléh Csaba válaszol. 

C H A N G E U X , Jean-Pierre - RI-
C O E U R , Paul: A természet és a 
szabályok. Bp., Osiris K., 323 o., 
1890 Ft 
A francia agykutató és a füozófus 
dialógusa gondollmdásról, vallásról, 
etiMról, bűnről és a gonoszról. 

F O U C A U L T , Michels A szexu
alitás története. 3. köt. Bp., A t 
lantisz K., 258 o., 1695 Ft 
A befejező kötet a szexualitás mögötti 
történelmi, kultúráik, filozófiai két' 
déseket elemzi. 

H A B E R M A S , Jüigen: A kom
munikatív etika. Bp., Új Mandá
tum K , 229 o., 2380 Ft 

H E L L Judit - L E N D V A I L . 
Ferenc - P E R E C Z László: Ma
gyar filozófia a X X . században. 
Bp., Áron K , 338 o., 2180 Ft 
Elemzések az 1945-2000 közötti 
legújabb kori magyar filozófia irány' 
zatairól, azok Mjmselőirőí. 

KISS Endre - V A R G A Csaba: A 
legutolsó utolsó esély. Bp., Straté-
giakut. Int., 384 o., 1740 Ft 
Á globalizáció, a regionalizmus kér-
déskörének filozófiai, szociológiai 
megközelítése. 

K O V Á C S Gábor: Egy megátal
kodott jóhiszeműség esélyei. 
Eszmetörténeti tanulmányok. 
Bp., Liget Műhely Alap., 199 o., 
1200 Ft 
Tanulmányok Bibó István és Hajnal 
István történészekről, és a mai világ' 
helyzet alakulásáról. 

M É S Z Á R O S András: A transz
cendencia lehelete. A szerelem 
időiségéról. Pozsony, Kalligram K., 
197 o., 2100 Ft 
Bölcseleti írások a szerelmessé válás 
folyamatáról. 

M O L N Á R Tamás: A gondolko
dás archetípusai. Bp., Kairosz K., 
213 o., 1850 Ft 

P O P P E R , Kari R.: A nyitott 
társadalom és ellenségei. Bp., 
Balassi K., 720 o., 3200 Ft 
Filozófiai alapmű társadalomelméleti 
kérdésekről. 

V A J D A Mihály: Tükörben. 
Debrecen, Csokonai K., 134 o., 
980 Ft (Alföld könyvek) 
Filozófiai esszék, számvetés a mai 
magyar filozófia alapkérdéseiről. 

G A Z D A S Á G , J O G 

A magyar régiók zsebkönyve 
2000. Bp., K S H , 76 o., 500 Ft 

A terület- és településfejlesztés 
kézikönyve. (Szerk. Beluszky Pál, 
Kovács Zoltán, Olessák Dénes) 
Bp., CebaK.,423 o., 5000 Ft 
(Magyarország kézikönyvtára) 

A terület- és településfejlesztés
ben érintett szervezetek adattára. 
(Szerk. Kasza Sándor) Bp., Ceba 
K., 212 o., 5000 Ft (Magyarország 
kézikönyvtára) 

Alföldi tanulmányok. (Szerk. 
Csatári Dániel) 18. köt. Békéscsa
ba, Nagyalföld Alap., 215 o., 960 
Ft 
Kilenc tanulmány az Alföld sajátos 
földrajzi fekvéséről, gazdasági lehető
ségeiről. 

B A K O S István: Területfejleszté
si stratégiák és programok terve
zésének módszertana. Miskolc, 
Bíbor K , 141 o., 1440 Ft 

B O D Péter Ákos: A pénz világa 
- a világ pénze. Bp., KJK-KER-
S Z Ö V , 3 1 6 o . , 4704 Ft 
A pénzügyi folyamatokban várható . 
változások és következtnényeik, 
Magyarország világpiaci helyzete. 

C S I Z M Á R Gábor - N E M O D A 
István: Hogyan szerezzünk 
pénzt? Adománygyűjtési, forrás
teremtési tanácsok nonprofit 
szervezeteknek. Bp., KJK-
K E R S Z Ö V , 2 4 2 o . , 5 1 5 2 F t 

H E I D R 1 C H Balázs: Szervezeti 
kultúra és interkultu ralis me
nedzsment. Bp., Humán Telex 
Consulting, 170 o., 1792 Ft 

M Ó N U S Ágnes: Public relati-
ons. A bizalomépítés művészete. 
Bp., S H L Hungary Kft., 144 o., 
1500 Ft 

Nonprofit szervezetek Magyaror
szágon 1999.. Bp., K S H , 1156 o., 
1900 Ft (Társadalomstatisztikai 
közlemények) 

Ó S Z A B Ó Attila - V A J D A Éva: 
Tényfeltárás. Bp., Új Mandátum 
K., 100 o., 2680 Ft (Membrán 
könyv) 
Aj Elet és Irodalom c. hetilapban 
1998'2000 között megjelent közéleti 
írások összegyűjtése. 

P E T R 1 K Ferenc: A személyiség 
jogi védelme. A sajtó-helyreigazí
tás. Bp., H V G - O R A C Lap- és 
Kvk., 301 o., 4480 Ft 

S Z I N T A Y István: Stratégiai 
menedzsment. Miskolc, Bíbor K., 
215 o., 1080 Ft 
Altalános vezetéstudományi alapok' 
ról és a stratégiai döntésekről, ezek 
menedzseléséről szóló kötet. 

T Á L N É M O L N Á R Erika: A köz
alkalmazottak jogállásáról szóló 
törvény a gyakorlatban. Szeged, 
IT Stúdió Kft., 521 o., 5600 Ft 

Ú j trendek és stratégiák a világ
gazdaságban. (Szerk. Simái M i 
hály, Gál Péter) Bp., Akad. K., 
401 o., 3000 Ft 

Z Y M A N , Sergio: Csak a profit 
számít. A Coca-Cola volt marke
tingigazgatójának módszerei a 
gyakorlatban. Bp., Perfekt Gazda
sági Tanácsadó, 239 o., 1990 Ft 

I R O D A L O M , 
I R O D A L O M T U D O M Á N Y 

A magyar irodalom évkönyve. 
(Szerk. Lehóczky Ágnes, Baranyai 
Judit) Bp., Széphalom Könyvmű
hely, 365 o., 1590 Ft 

A modem irodalomtudoniány ki
alakulása. A pozitivizmustól a 
strukturalizmusig. Szöveggyűjte
mény. (Szerk. Bókay Antal, 
Vilcsek Beáta) Bp., Osiris K , 635 o., 
3580 Ft 

A szabadság hagyománya. A ma
gyar politikai költészet klassziku
sai. Petri Györggyel beszélget 
Kisbali László és Mink András. 
Bp., Beszélő Politikai és Kulturális 
Folyóirat, 179 o., 2000 Ft 

C Z E 1 Z E L Endre: A k i költő akar 
lenni, pokolra kell annak menni? 
Magyar költő-géniuszok testi és 
lelki betegségei. Bp., G M R Rek
lámügynökség. 298 o., 3350 Ft 

En vagyok. In memóriám Kodo
lányi János. (Vál. Csűrös Miklós) 
Bp., Nap K„ 364 o., 2200 Ft 

H A R G I T T A Y Emil: Glória, 
fama, literatura. A z uralkodó 
eszmény a régi magyarországi 
fejedelmi tükrökben. Bp., Univer
sitas K , 239 o., 1950 Ft (História 
literaria) 
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Áüamfők, fejedelmek eszményített 
jellemrajzai a 17. századi politikai 
irodalomban. 

K E N Y E R E S Zoltán: Etika és 
esztétizmus. Tanulmányok a 
Nyugat koráról. Bp., Anonymus 
K . , 244 o., 1600 Ft 

L E V E N D E L Júlia: H á t amint 
fölállok. Költészetregény. Bp., 
Liget Műhely Alap., 257 o., 1200 
Ft 
Vallomás az irodalom, a költészet 
szépségéről egy különös műfajban. 

Pokolraszállás. Sarkad! Imre 
emlékezete. (Vál. Márkus Béla) 
Bp., Nap K., 284 o., 1800 Ft 

P O M O G Á T S Béla: 
„Transsylvan hősköltemény". A z 
erdélyi magyar irodalomról. Bp., 
Krónika Nova K„ 205 o., 1200 Ft 

P O S Z L E R György: Ezredvégi 
palackposta. Bp., Krónika Nova 
K . , 300 o., 1200 Ft 
Tanulmányok a magyar irodalomról. 

S Z É K E L Y H Í D I Ágoston: A 
Tokaji írótábor 1971-2001. 
Eszmetörténeti vázlat. Miskolc, 
Bíbor K., 209 o., 900 Ft 

W L A C I I O V S K Y , Karói.- Köztes 
szerepben. Bp., Ister K., 278 o., 
1500 Ft 
Válogatott tanulmányok a 20. száza-
di magyar és szlovák irodalom kap-
csőlátóról. 

KOMMUNIKÁCIÓ, 
MÉDIA 

A hír értékei. Etika és professzi
onalizmus a mai magyar médiá
ban. (Szerk. Sükösd Miklós, 
Csermely Ákos) H n . , Csermely 
Ákos, 256 o., 1500 Ft (Média 
Hungária könyvek) 
Tanulmánygyűjtemény a média 
etiluú kérdéseiről, a szakmai igényes
ségről. 

A reklámról - ma - Magyaror
szágon. (Szerk. Salánki Ágnes), 
Bp., Eötvös József K., 129 o., 1810 Ft 

B Á R R A T T , Michael: Médiasze
replés felsőfokon. Bp., Bagolyvár 
K . , 156 o., 1450 Ft 
Az interjúliészítés és a válaszadás 
pszichológiájáról, írott és íratlan sza
bályairól szóló írás. 

B I R K E N B I H L , Vera F . : Testbe
széd. A testbeszéd megértése. Bp., 
Trivium K . , 229 o., 1990 Ft (Ön
ismereti sorozat) 

B O U R D I E U , Pierre: Előadások 
a televízióról. Bp., OsirisK., 110o., 
1500 Ft 

K U L T Ú R A , 
MŰ VELŐL^ÉSTÖin'ÉNET 

A civil szféra szerepe a közösség
fejlesztésben. 11. Civil Fórum 
2000. (Szerk. Somai József) Kolozs
vár, Alapítvány az Erdélyi Magyar 
Civil Szervezetekért, 238 o., 2200 Ft 
A konferencián elhangzott előadások 
szerkesztett változata. 

A X X . század ujjlenyomata. 
(Vál. Gerő András) Bp., Városháza, 
209 o., 2400 Ft 
Történelmi emlékezet tárgyakicai, 
kiállítással a 20. századról. 

B E K E Pál: Méltóságkereső. 
Kaposvár, Shark Print K., 416 o., 
3100 Ft (Editio plurilingua) 
Önéletrajzi kötet, pályakép a közmű
velődés megtapasztalt gazdagságáról. 

B E N E D E K András, S.: Árvíz 
után, vízár előtt. Bp.-Beregszász, 
Minerva Műhely, 185 o., 920 Ft 
Tanulmányok a kárpátaljai magyar 
irodalom és művelődés értékes ha
gyományairól. 

B L O M B E R G , Catharina: Sza
murájok. Bp., Szezár K., 269 o., 
1900 Ft 
japán 19-20. századi művelődéstör
ténete. 

Erdélyi panteon. Művelődéstör
téneti vázlatok. 1. köt. Marosvá
sárhely, Mentor K., 233 o., 1120 Ft 
Portrék Erdély szelkmi életének kie
melkedő alakjairól. 

F I N K I E L K R A U T , Alain: A 
háládanság. Bp., Európa K., 201 
o., 1400 Ft (Mérleg) 
Kérdések, válaszok az európai kultú
ra jövőjéről. 

F I N K I E L K R A U T , Alain: A 
képzelt zsidó. Bp., Múlt és Jövő 
K.,265 o., 1700 Ft 
A zsidó lét problematíMja, az iden
titástudattal, kulturális szokásokl<al 
összefüggő lérdések vizsgálata. 

J A V O R N I C Z K Y István: Sze
mélyes ezredforduló. 16 beszélge
tés a 20. századról. Bp., Századvég 
K., 217 o., 1456 Ft 
Interjúkötet az emberiség nagy kérdé
seiről. 

Kárpát-medencei önismeret. 
Tanulmányok a régió kultúrájá
ról és történelméről. (Szerk/ 
Cholnoky Győző) Bp., Lucidus K., 
220 o., 2000 Ft (Kisebbségkutatási 
könyvek) 

K E R E S Z T Y É N Balázs: Kárpát
aljai művelődéstörténeti kislexi
kon. Bp.-Beregszász, Hatodik Síp 
Alap.-Mandátum K., 290 o., 2500 Ft 

K N A P P Éva: Pietás és literatúra. 
Irodalomkínálat és művelődési 
program a barokk kori társulati 
kiadványokban. Bp., Universitas 
K.,316o., 2800 Ft 

Könyvtárosok kézikönyve. 
(Szerk. Horváth Tibor, Papp Ist
ván) 2. köt. Bp., Osiris K., 375 o., 
2980 Ft 
A szakma újdonságainak, korszerű 
ismereteinek kézikönyve. 

M A R Ó T I Gyula: Kóruskultú
ránk és Európa. Bp., Athenaeum 
2000 K., 314 a , 2490 Ft 

Örökségünk, élő múltunk. 
(Szerk. Fekete Gézáné) Bp., M T A 
Könyvtára, 389 o., 3500 Ft 
Tanulmánykötet az MTA Könyvtár 
legértékesebb, legfontosabb gyűjte
ményeiről. 

SZEGI Pál: Játék és lelkiismeret. 
Válogatott írások. Bp., Argumen-
tum-Philobiblon, 371 o., 2400 Ft 
Levelezések, tanulmányok a 20-as 
évek magyar irodalmi és művészeti 
Mzéletérőí. 

S Z E G V Á R I Katalin - É R D I 
Sándor: A siker nagymesterei. 
Bp., Sensus K., 312 o., 1790 Ft 
10 riport 10 híres magyar emberrel, 
akik életükről, silcerüli ritkáról valla
nak. 

T A M Á S I Mihály: A régi, szegedi 
gazdasági elit, 1870-1944. Szeged, 
Bába és Társai K., 160 o., 870 Ft 

V A R G A A . Tamás - V E R C S E G 
Ilona: Közösségfejlesztés. 2. jav. 
kiad. Bp., Magyar Művelődési Int., 
247 o„ 3000 Ft 
A közösségfejlesztő munl<a alapiro-
dalma. 

M Ű V É S Z E T , 
M Ű V É S Z E T T Ö R T É N E T 

C S A L A Károly - V E R E S S Jó-
zsef: Filmkalauz. Bp., Tarsoly K., 
259 o., 2000 Ft 
2500 film tömör ismertetése. 

D A R V A S Iván: Lábjegyzetek. 
Bp., Európa K., 307 o., 2500.Ft 
Önéletrajzi írások. 

D E L E U Z E , Gilles: A mozgás-kép. 
Bp., Osiris K., 304 o., 1680 Ft 
A 20. század egyik jelentős filozófu
sának filmesztétikája. 

F I S C H E R - L I C H T E , Erika: A 
dráma története. Pécs, Jelenkor 
K. , 739 o., 2900 Ft 

G Y Ő R F F Y Miklós: A tizedik évti
zed. Bp., Palatínus K.-Magyar Nem
zeti Filmarchívum, 371 o., 3000 Ft 
A magyar játékfilm a 90-es években. 

G Y Ő R I Lajos: Magyar fotográfi
ai évkönyv és adattár. Bp., Fotó
ügynökség Kft., 301 o „ 1000 Ft 

K O V Á C S Sándor: Bartók Béla 
útján. Utószó a Gyökerek című 
filmhez. Bp., Holnap K., 68 o., 
1980 Ft 

Magyarország egy napja. Millen
niumi körkép. (Összeáll. Győri 
Lajos) Bp., M M I - M F A O S Z , 120 
o., 3000 Ft 
Vizuális napló 500 fotóval, mely 
egyetlen napon, 2000. aug. 20-án 
készült. 

M O L N Á R G Á L Péter: A pesti 
mulatók. Előszó egy színháztör
ténethez. Bp., Helikon K., 365 o., 
2980 Ft 

M O T E S I K Y Árpád: Emlékezés 
Stróbl Alajosra. Bp., TerraPrint 
K., 61 o., 700 Ft 

N A G Y György: Molnár Ferenc a 
világsiker útján. Bp., Tinta K., 
200 o., 1960 Ft 

N A G Y Katalin, S.: Önarcképek. 
A művész szerepváltozásai. Bp., 
Palatínus K., 311 o., 3000 Ft 
Az arckép és önarckép történetének, 
a művész és társadalom közötti 
viszony változásának bemutatása. 

N É M E T H Amadé: Hangszerek 
és zenekarok kézikönyve. Bp., 
A n n o K . , 270 o „ 750 Ft 

P O Ó S Zoltán: Szivárvány Áru
ház. Egy korszak kultikus tár
gyai. Bp., Papirusz BookK., 151 o., 
1700 Ft 
A mindennapi élet design-ja a 70-es 
évek Magyarországán. 

R Á D A Y Mihály: Ú j városvédő
beszédek. Bp., Tarsoly K., 944 o., 
6667 Ft 
A televízióban elhangzott műsorok 
(1988-2001) írott változata. 

R Á K A I Zsuzsanna: Petrovics 
Emil. Bp., Mágus K., 31 o., 550 Ft 
A zeneszerző munkássága, szerepe a 
mai zenei közéletben és zenepedagó
giában. 

SZÍJ Rezső: A z „éhenhalt" Der-
kovits és a valóság. Bp., Szenei 
Molnár Társaság, 38 o., 590 Ft 

S Z Ű C S Julianna, P.: A lepel 
alatt. írások a művészet és a 
tekintélyelvű társadalom kap
csolatáról. Bp., Helikon K., 235 o., 
2280 Ft 

Változó művészetfogalom. Kor
társ frankofon művészetelmélet. 
Bp. Kijárat K„ 303 o., 1600 Ft 
Francia szerzők tanulmányai. 
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N É P R A J Z 

B O R O S Amadeo: Csónakutazás 
a halál után. Kultűrantropológiai 
és etnológiai közelítések a szármái--
csekci csónakalakú fejfák tárgy
körében. Fehérgyarmat, Kölcsey 
Társaság, 211 o., 1200 Ft 

D O M O K O S Pál Péter.- A mold
vai magyarság. Bp., Fekete Sas K., 
595 o., 3360 Ft 

E R D É L Y I Zsuzsanna: A k i ezt az 
imádságot... Élő passió. Pozsony, 
Kalligram K., 310 o., 3400 Ft 
Húsz európai nép népi imádságainak 
kutatása. 

F A L V A Y Károly: Boldogasszony. 
A női szerep a magyar hitvilág 
tükrében. Bp., Tertia K., 262 o., 

.3600 Ft 

F L Ó R I Á N Mária: Magyar paraszt-
viseletek. Bp., Planétás K., 343 o., 
3900 Ft (Jelenlévő múlt) 

K A T O N A Imre: Néprajz és 
gyermekvilág. Bp., Pont K., 113 
o„ 1120 Ft 
Ktiíönkiíő korszalwk és társadalmi 
közegek nevelési gyakorlata és viszo-
nya a gyermekek világSioz. 

Két csíki falu néphite a századvé
gen. (Szerk. Pócs Éva) Bp., Euró
pai Folklór Int.-Osiris K., 459 o., 
2500 Ft 

Lakodalmi szokások. (Szerk. 
Györgyi Erzsébet) Bp., Planétás K., 
233 o., 2500 Ft 

Magyar Biblia. (Szerk. Fazekas 
Zsuzsa) Bp., Európai Folklór Int.-
L'HarmattanK., 135 o., 1490 Ft 
Hiedekmmondák a magyar népi 
gondolkodásban. 

M A G Y A R Zoltán: Halhatadan 
és visszatérő hősök. Egy nemzet
közi mondatípus Kárpát-medencei 
redakciói. Bp., Akad. K , 284 o., 
1650 Ft (Néprajzi tanulmányok) 

M Ó S E R Zoltán: Az ősök udvará
ban. Bp., Fekete Sas K., 175 o., 
1960 Ft 
Tanulmányok a magyar népművészet 
szimbólumvilágáról. 

„Ott hul éltek vala a magyarok..." 
Válogatás az észak-moldvai ma
gyarság népi emlékezetének kin
csestárából. (Szerk. Harangozó 
Imre) Újkígyós, Ipolyi Arnold 
Népfőisk., 320 o., 3333 Ft 

N Y E L V É S Z E T 

B A L Á Z S Géza: Magyar nyelv
helyességi lexikon. Bp., Corvina 
K.,222 o., 1600 Ft 

T O L C S V A I N A G Y Gábor: A 
magyar nyelv szövegtana. Bp., 
Nemzeti Tankönyvk, 380 o., 3147 Ft 

T Ó T F A L U S I István: Magyar 
szótörténeti szótár. Bp., Anno K., 
578 o., 1483 Ft 
Iskolai használatra alkalmas etimo' 
lógiai szótár. 

P E D A G Ó G I A 

A pedagógusok pedagógiája. 
(Szerk. Golnhofer Erzsébet, Nahalka 
István) Bp., Nemzeti Tankönyvk., 
353 o., 3403 Ft 
Tanárok tudásának vizsgálata neve
lésről, tanításról, a diákokkal való 
kapcsolatról. 

Fenntartói felelősség - fenntartói 
értékelés. (Összeáll. Trencsényi 
László) Bp., Okker K., 122 o., 
1670 Ft 
Az iskolák minőségbiztosításának 
kérdései. 

H A L Á S Z Gábor: A magyar 
közoktatás az ezredfordulón. Bp., 
Okker K , 288 o., 2800 Ft 

Neveléstudomány az ezredfordu
lón. Tanulmányok Nagy József 
tiszteletére. Bp., Nemzeti Tan
könyvk., 435 o., 2567 Ft 

N É M E T H András: A reformpeda
gógia múltja és jelene. Bp., Nem
zeti Tankönyvk., 167 o., 1699 Ft 

PHILLIPS , Jack J . : A képzési 
célú befektetések nyeresége. Bp., 
BOI, 244 o., 8400 Ft 
A humán tőkébe fektetett pénzügyi 
források megtérüléséről. 

Szemelvények az amerikai múze
umpedagógia szakirodalmából. 
(Szerk. Foghtüy Krisztina) Bp., 
B + V K , 156 o., 2790 Ft 

P O L I T I K A , P O L I T O L Ó G I A 

A kárpát-medencei magyar kisebb' 
sági kérdés a harmadik évezred 
küszöbén. (Szerk. C . Tóth János) 
Salgótarján, Nógrád megyei TIT-
Humanitas Stúdió, 95 o., 1500 Ft 

B A L Á Z S Péter: Európai egye
sülés és modernizáció. Bp., Osiris 
K.,353 0., 1680 Ft 
Az Európai Unió bővítésének gazda-
sági és társadalmi következményei. 

B A Y E R József: A politikai gon
dolkodás története. Bevezetés. 
Bp., Osiris K , 420 o., 2880 Ft 

C S I Z M A D I A Ervin: Diskurzus 
és diktatúra. A magyar értelmiség 
vitái Nyugat-Európáról a késő 
Kádár-rendszerben. Bp., Század
vég K , 260 o., 1960 Ft 

D E M S Z K Y Gábor: A szabadság 
visszahódítása. Bp., Ú j Mandátum 
K., 335 o., 3500 Ft 
Az elmúlt 25 év írásainali gyűjtemé
nye politiMról, fővárosról, liözéktről. 

Európaiság. (Szerk. Karikó Sándor) 
B p . , Á r o n K „ 273 o., 1780 Ft 
Az európaiság mibenlétének filozó
fiai, etikai, pedagógiai és politiliai 
szempontból való megközelítése. 

Ezredvégi értelmezések. Demok
ráciáról, politikai kultúráról, bal-
és jobboldalról. (Szerk. Simon 
János) Bp., Villányi Út i Konferen
ciaközpont-Szabadegyetem Alap., 
282+289 o., 1980 Ft 

F R I C Z Tamás: Pártrendszerek, 
Nyugat-Európa, Közép-Európa, 
Magyarország. Bp., Századvég K., 
383 o., 1960 Ft 
A magyar többpártrendszer kialaku
lásának története, a nyugat-európai 
minták és kekt-európai összefüggé
sek. 

G Á B O R Róbert: A z igazi szoci
áldemokrácia. Küzdelem a fasiz
mus és a kommunizmus ellen, 
1944-1948. Bp., Századvég K , 
425 o., 1960 Ft 

L Á N Y I Gusztáv: Rendszerválto
zás és politikai pszichológia. Bp., 
Rejtjel K., 324 o., 2980 Ft (Rejtjel 
politológiai könyvek) 
Tanulmányok a rendszerváltás 
lékktanáról, a különböző politikusa'-
pusokról. 

Magyarországi EgyesültÁllamok. 
(Szerk. Gombár Csaba, Volosin 
Hédi) Bp., Korridor-Helikon K., 
376 o., 1600 Ft 
Tanúmánygyűjtemény arról, hogy 
miként reagál Magyarország a globá
lis civilizációs áramlatra. 

M I S Z L I V E T Z Ferenc: Közép-
Európa a kapuk előtt. Szombat
hely, Savaria University Press, 216 
o., 1400 Ft 
Tanulmányok az európai integráció, 
a regionaüzmus kérdéskörében. 

Politikatudományi enciklopédia. 
(Szerk. Vernon Bogdanor) Bp., 
Osiris K , 765 o., 6500 Ft 

S Z I L Á G Y I Ákos: A szépfejede
lem. Bp., Palatínus Könyvesház, 
280 o., 2000 Ft 
Politikai esszék a pénz hatalmáról, a 
hatalmi gépezet működési szokásairól 
az új évezred elején. 

W A C Q U A N T , Loic: A nyomor 
börtönei. A „zéró tolerancia" 
világméretű terjedése. Bp., Heli
kon K , 172 o., 1280 Ft 

Az elnyomottak üldözése Ameriíiá-
ban. A nyomor társadalmi háttere és 
az állam szerepvállalása. 

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 

Diszkrimináció és üldöztetés: 
hatások és következmények. 
Konferencia. (Szerk. Báros Kata
lin, Kardos Péter) Bp., Animula 
K. , 166 o., 1600 Ft 
Tantdrrórrykötfit a társadalmi kire
kesztettség következményeiről. 

G Y E N G E Zoltán: A z egziszten
cia évszázada. Veszprém, Veszp
rémi Humán Tudományokért 
Alap., 204 o., 1500 Ft 
Esszék a 19. századi gondolkodókról. 

H O F M E I S T E R - T Ó T H Ágnes -
T Ö R Ő C S I K Mária: Fogyasztói 
magatartás. Bp., Nemzeti Tan
könyvk., 232 o., 1744 Ft 

K L E I N Sándor: Vezetés- és 
szervezetpszichológia. Bp., S H L 
Hungary Kft., 716 o., 4800 Ft 

Lélek és evolúció. (Szerk. Pléh 
Csaba, Csányi Vilmos, Bereczkei 
Tamás) Bp., Osiris K , 432 o., 
2880 Ft 
Tanulmányok az evolúciós pszicltdógia 
elmékti, gyakorlati eredményeiről. 

Nemzetkarakterológiák. (Szerk. 
Hunyady György) Bp., Osiris K., 
283 o., 1880 Ft 

Személyiségelméletek. (Szerk. 
Szakács Ferenc, Kulcsár Zsuzsan
na) Bp., E L T E Eötvös K., 411 o., 
3896 Ft ' 
Tanulmányok a személyhéglékktan 
kutatásának legfrissebb irodalmából. 

V A J D A Zsuzsanna: Lélektan
könyv. Bp., Műszaki K , 264 o., 
2480 Ft 
Tanulmányok a lélektani folyama
tokról. 

V Á R K O N YI Zsuzsa, F . : Tanu
lom magam. Átdolg. kiad. Bp., 
Magyar Könyvklub, 320 o., 1950 Ft 
Önismereti, éktvezetési probUmák 
megoldását, segítő írások. 

S Z O C I O L Ó G I A , 
S Z O C I O G R Á F I A 

A cigányok Magyarországon. 
(Szerk. Glatz Ferenc)"Bp., M T A , 
270 o., 700 Ft 
Tényfeltáró mnutmánygyűjtemény a 
cigányság mai magyarországi helyze
téről. 

A határmentiség kérdőjelei az 
Északkelet-Alföldön. (Szerk. Bá
rányi Béla) Pécs, M T A Regionális 
Kutatások Központja, 368 o., 1500 Ft 
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A térség társadalmi, gazdasági fej' 
ksztésének lehetőségei. 

Búcsú Hegedűs Andrástól. 
(Szerk. Rozgonyi Tamás, Zsillé 
Zoltán) Bp., Osiris K„ 345 o., 
2500 Ft 
Emlékkötet, kanarténeá dolwmentum. 

És az állam gondoskodik... H n . 
Tipográfiai Múzeum Alap., 166 o., 
1100 Ft 
Tanulmányok, riportok perifériára 
szorult, hátrányos helyzetű emberekről. 

KA R Á D Y Viktors Önazonosítás, 
sorsválasztás. A zsidó csoport
azonosság történelmi alakváltozá
sai Magyarországon. Bp., Uj 
Mandátum K., 304 o., 2800 Ft 

Magyarország 2000. Bp., KSH, 
930 o., 2500 Ft 
Társadalmi, gazdasági mutatók. 

M c G U I R E , William J. : Makacs 
nézetek és a meggyőzés dinami
kája. Bp., Osiris K.,520 o., 1980 Ft 

N A G Y Attila: Olvasásfejlesztés, 
könyvtárhasználat — kritikus 
gondolkodás. Bp., Osiris K., 223 o., 
1167 Ft 
Kutatási eredmény az olvasásról, 
olvasástanításról és az iskolai könyv-
tárhasználatról. 

R Ó B E R T Péter: Társadalmi mo
bilitás a tények és vélemények 
tükrében. 2. jav. kiad. Bp., Andor-
ka Rudolf Társadalomtud. Társ.-
SzázadvégK., 344 o., 2240 Ft 
Tanulmányok a 90-es évek társa
dalmi változásairól. 

T Ö R T É N E L E M 

B A L O G H László: Románia tör
ténete. Bp., AulaK., 505 o., 3500 Ft 

H A L O G H Róbert: Schvab Evau-
giliorn. Nagymamák Orvosságos 
Könyve. Bp., Kortárs K., 137 o., 
1960 Ft 

A Magyarországon élő svábok kitele
pítéséről. 

B1BO István. (Szerk. Szilágyi Sán
dor) Bp., Új Mandátum K., 467 o., 
3000 Ft 

J J O R B Á N D I Gyula: Alkony és 
derengés. Lakitelek, Antológia K., 
269 o., 1500 Ft 
A voít nyugati emigránsok tapaszta
latai a rendszerváltásról, véleményük 
Magyarországról. 

C O L L 1 N S , L á n y - L A P I E R R E , 
Dominique: Szabadság éjfélkor. 
Bp., Corvina K., 445 o., 3200 Ft 
Az indiai kontinens függetlenné vá
lásának története. 

C S O R B A Csaba: Rejtélyes vá
raink. Bp., Magyar Könyvklub, 
344 o., 3200 Ft 
Magyarország várainak története, 
építéstönénete, a velük kapcsolatos 
legendák, érdekességek. 

D É N E S Iván Zoltán: Európai 
mintakövetés nemzeti öncélúság. 
Értékvilág és identitáskeresés a 
19-20. századi Magyarországon. 
Bp., Új Mandátum K., 300 o., 
2890 Ft 

F J O D O R O V S Z K l j i Vlagyimir: 
Cárnők és cárnék. Oroszország 
nagyasszonyai. Erd, Elektra Kia
dóház, 281 o., 2190 Ft 

G E R G E L Y Jenő: Gömbös Gyu
la. Politikai pályakép. Bp., Vince 
K., 351 o., 2495 Ft 

Gulag. A szovjet táborrendszer 
története. (Szerk. Krausz Tamás) 
Bp., Pannonica K., 440 o., 3490 Ft 

G Y U R G Y Á K János: A zsidó
kérdés Magyarországon. Bp., 
Osiris K., 788 o., 4200 Ft 

H E L L E R Ágnes: A történelem 
elmélete. Bp., Múlt és Jövő K., 
343 o., 2300 Ft 
Tanulmány a tönénelemfelfogás 
módjairól, az értelem, az igazság 
kérdéséről. 

H I T L E R , Adolf: Asztali beszél
getések. Bp., Ármádia K., 442 o., 
2460 Ft 
Hitler munkaszünetekben elhangzott 
gondolatai, monológjai. 

Ismeretlen fejezetek Teleki Pál 
életéből. (Szerk. Vigh Károly) Bp., 
Századvég K., 143 o., 1008 Ft 

K Á R S A I László. Holokauszt. 
Bp., Pannonica K., 426 o., 3490 Ft 

K A T Z , Jakov: Az előítélettől a 
tömeggyilkosságig. Bp., Osiris K., 
467 o., 2180 Ft (Osiris könyvrár. 
Judaica) 

K i volt Kádár? (Szerk. Rácz Á r 
pád) Bp.-Debrecen, Rubicon K. -
AquilaK., 224 o., 4980 Ft 
Tantdmánykötet Kádárról. 

K O P Á T S Y Sándor: Kádár és 
kora. Bp., C.E.T.-Belvárosi K., 
200 o., 1800 Ft 

K Ó S A László: „Hét szilvafa ár
nyékában". Bp., Osiris K., 283 o., 
1980 Ft 
A 19. századi kisnemesség életvitelé
ről.. 

Kossuth Lajos - Görgei A r t ú r 
levelezése, 1848-1849. Bp., 
Osiris K., 612 o„ 3880 Ft 

K Ő András - N A G Y J . Lambert: 
Kossuth tér 1956. Bp., Teleki 
László Alapítvány, 336 o., 3920 Ft 

L E N D V A I , Paul: Magyarok. 
Kudarcok győztesei. Bp., Helikon 
K., 554 o., 2800 Ft 

L É V E S Q U E , Jacqucs: 1989 -
Egy birodalom végjátéka. A Szov
jetunió és Kelet-Európa felszaba
dulása. Bp., AulaK., 262 a, 3490Ft 

L U K A C S , John: Visszafelé... 
Utazások 1954-96. Bp., Európa 
K., 262 o., 1900 Ft 

Magyarok Európában. (Szerk. 
Glatz Ferenc) Bp., História - Hol
nap K., 3. Újjáépítés és polgároso
dás, 1711-1867. (Kosáry Domo
kos), 368 o., 2500 Ft 

Magyarország az ezredfordulón. 
Országtanulmáiiy. (Főszerk. Enye
di György) Bp., Ceba K., 638 o., 
3500 Ft 
Az enciklopédia áttekintést ad az 
ország természetföldrajzi, történelmi, 
gazdasági és művészeti területének 
jellemző összefüggéseiről. 

P Ü N K Ö S T I Árpád: Rákosi 
bukása, száműzetése cs halála, 
1953-1971. Bp., Európa K., 642 
o., 2500 Ft 

R O M S 1 C S Ignác: A trianoni 
békeszerződés. Bp., Osiris K., 246 
o., 1500 Ft 

Szent István és Európa. Bp., 
Professzorok Háza, 159 o., 1380 Ft 
(Magyar felsőoktatás könyvek) 
S:tent István halálának 950. évfor
dulóján rendezett konferencia előadá
sainak bővített, felújított változata. 

Tanulmányok a holokausztról. 
(Szerk. RandolphL. Graham) Bp., 
Balassi K., 225 o., 1800 Ft 

V A L U C H Tibor: Magyarország 
társadalomtörténete a X X . század 
második felében. Bp., Osiris K., 
389 o., 3500 Ft 

VALLÁS . ; : . ; ; ; . Í : : ; ; : ; . ; ; - : ; ; ; : ; I ; : Í Í ; ; Í : : ; ; : : . : : . : : : : 

B Á R D O S - F É L T O R O N Y I Mik
lós: Egyházak és államok Köztes-
Európában. Geopolitikai töpren
gések. Bp.-Kolozsvár, Balassi K., 
145 o., 1500 Ft 

E L I A D E , Mircea: A sámánizmus. 
Bp., Osiris K., 522 o„ 2180 Ft 
(Osiris könyvtár. Vallástörténet) 

G E R E B E N Ferenc - T O M K A 
Miidós: Vallásosság és nemzettu
dat. Vizsgálódások Erdélyben. 
Bp., Teleki László Alap.-Corvinus 
K., 107 o., 850 Ft 

J E L E N Í T S István: Betű és lélek. 
Bp., Új Ember K., 234 o., 1200 Ft 
(Jeleníts István összegyűjtött 
írásai) 

K L O S T E R M A 1 E R , Klaus, K . : 
Bevezetés a hinduizmusba. Bp., 
Akkord. K., 227 o., 1990 Ft (A 
világ vallásai) 

L E E U W , Gerardus van der: A 
vallás fenomenológiája. Bp., Osi
ris K., 621 o., 4200 Ft 
A vallás vizsgálata, középúton Imlad-
va a vallástörténeti tényanyag és a 
vallási l<épzetek közt. 

O T T Ó , Rudolph: A szent. Bp., 
Osiris K , 259 o., 1780 Ft (Vallás
történet) 
A 20. századi vallásfilozófiái lérdé-
sek egyik alapműve. 

S Z A B Ó Ferenc: Keresztények az 
ezredfordulón. Bp., Távlatok 
Szerk., 406 o., 1950 Ft 

T E I L H A R D D E C H A R D 1 N , 
Pierre: Az emberi jelenség. Bp., 
Magyar Könyvklub, 315 o., 2500 Ft 
A szerző az evolúció elméletét gon
dolja végig. 

V E R M E S Géza: Jézus változó 
arcai. Bp„ Osiris K., 31.7 o., 1980 Ft 
A Jézus-kutatás eredményeinek 
összefoglalása. 

A válogatás a K M K Könyvtárellá
tó könyvjegyzéke, a székesfehérvá
ri Üde Sitin/olt és a Hermész-díjjal 
kitüntetett Bibíiojtl Kft. Vajda Já
nos könyvesbolt kínálata alapján 
készült. 
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A Magyar Művelődési Intézet 
2 0 0 2 - t ő l 

m e s t e r i s k o l á t 
szervez 

pályal<ezdő, szakmai munkakörben maximum 3 éve dolgo
zó, vagy friss diplomás, de munkaviszonnyal nem rendel
kező népművelők részére. A gyakorlati szakismereteket el
mélyíteni és bővíteni hivatott, szakmai utóképzést nyújtó 
mesteriskola célja az, hogy a közösségi művelődés intézményi, 
igazgatási és civil területein évtizedes tapasztakxtokl<al renáel-
liező és lúváló teljesítményt nyújtó, nagy tudású „mesterek" 
mellé rendélje a 6-12 hónapos ösztöndíjat elnyert friss diplo
más szakembereidet. A fiatalok az egy-egy mester mellett 
eltöltött 1-3 hónap alatt elsajátíthatják, közvetlenül ta
nulmányozhatják a szakma gyakorlati művelésének sajá
tos mesterfogásait, és azt az emberi magatartásformát is, 
ami nélkül csak részlegesen képesek megfelelni a velük 
szemben támasztott polgári és közösségi elvárásoknak. 

A jövő év elején meghirdetésre kerülő mesteriskola 
megvalósításához - a program előkészítésébe már bekap
csolódott néhány kollégánkon túl - mindenek előtt meg 
kell találnunk azokat a képző mestereket, akikhez majd 
- mintegy vándoriskolásként - érkezhetnek a képzésük 
idejére ösztöndíjat elnyert fiatal népművelők. Ezúton 

keressük 
népművelő szakmánk azon mestereit, 

akik legalább tíz éve a pályán vannak, s akiktől 2001. 
december 10-ig liérjük és várjuk a mesteriskolái programba 
való jelentkezést, egy részletes, az általuk átadandó gyakorlati 
ismereteidet, szakmai tapasztalatol<at is fölvázoló bemutatldo-
zás láséretében. A beérkező ajánlatok (az intézeti kollégák
kal történő) elbírálása után a mesternek jelentkezőkkel kö
zösen dolgozzuk lá e kezdeményezés további részleteit és szak
mai Idövetelményeit. Pl. elképzelésünk az, hogy az ösztön
díjasok 1-3 hónapos hazai helyszín váltással, közötte egy
szer 1-3 hónapos külföldi, hasonló irányú és tartalmú 

tanulmányúttal teljesídiessék vállalt feladatukat. A hely
szín-, vagyis a mestercserék között az ösztöndíjasok és 
mestereik részvételével 3-5 napos közös, az éppen elvég
zett és a várható munkákat elemző és értelmező tanácsko
zásokát tervezünk. A mesternek konkrét feladattal is meg 
kell bíznia „segédjét". Szándékaink szerint valamennyi 
mestert is díjazni kell a fiatal szakemberekkel való egyéni 
foglalkozásért. 

A maguk tapasztalatával és tudományával képző mes
ternek jelentkezők „részletes és elemző bemutatkozása" 
alatt saját életútjuk, szakmai fejlődésük ismertetését vár
juk, s annak a helyzetnek és állapotnak alapos ismerteté
sét, amit a fiatal szakemberek számára megtanulhatóként 
vagy megoldandóként ajánlanak. Ezen ismertetések és 
ajánlatok terjedelmét nem korlátozzuk, de kérjük, legye
nek tekintettel arra, hogy jelentkezésük szövegét nyilvá
nosságra hozzuk; a beküldést a közreadáshoz való hozzájá
rulásként értelmezzük. Gondoljanak arra is, hogy szándé
kunkban a szakma technikáinak, az emberekkel való bá
násmódnak, együttműliödésnek, a polgárok művelődéssel, 
közélettel Idapcsolatos igényei megismerésének és fejlesztésé
nek, bátorításuk módjának, óriszervezésük támogatásának 
megismertetése áll, leginkább tehát az ezekben való jártas
ságok alapján dönthetünk a gyakorlatvezető „mesterként" 
történő alkalmazásáról. Szeretnénk, ha a mesterként je
lentkezőkkel közösen vallhatnánk: a polgárok szolgálatáé
ban álló, az érettük való, közösségi művelődésüket segítő 
szakma felvirágoztatása a célunk. Erre hivatkozva várjuk 
és köszönjük a jelentkezéseket. 

Budapest, 2001. október 25-én. 
Magyar Művelődési Intézet 
(Budapest 1., Corvin tér 8.) 
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A Magyar Művelődési Intézet 

a közösségi művelődés intézményi, intézmény-ellátottsági, tevékenységbéli, szervezeti, irányítási, felügyeleti gondjainak, 
hiányosságainak, konfliktusainak megoldását, helyzetének és működésének megújítását keresve 2002-től szakmai, 
fejlesztőjellegű 

m o d e l l k í s é r l e t e k e t 
indít azokon a hazai településeken, településrészeken, 
településszövetségekben, intézményekben és szervezetek
ben, ahol és amelyekben az ottani gondok, hiányosságok, 
l<jonfliktusok, illetve megújulási elképzelések megoldására az 
érintettek l<ezdeményezést tesznek. 

A Magyar Művelődési Intézet - jól ismerve a szakma 
megoldatlan vagy megoldásra váró kérdéseit, a közösségi 
művelődés intézményeinek és civil szervezeteinek helyze
tét, konfliktusait, működésük és tevékenységük nehézsé
geit - ezúton szólítja meg a szakma e gondok iránt még 
fogékony részét, hogy 200J. december 10-ig írják le min
dannyiunk számára nemcsak a megoldandó helyzetet, ha
nem a megoldás általuk javasolt útját és módját is. Kér
jük tehát nemcsak a diagnózist, hanem a javasolt terápiát is 
abból a célból, hogy a helyzeteket és a megoldására vo
natkozó javaslatokat megfontolva a tervek megvalósítá
sát, a megjelölt anyagiakat közösen előteremtve megpra-
báljuk. A közösségi művelődés főhivatású alkalmazottai, 
önkéntes segítői, illetőleg az ez iránt érdeklődő és elkö
telezett polgárok mellett önkormányzati vezetők és tiszt
ségviselők, testületek, helyi, térségi, megyei, regionális és 
országos kulturális egyesültek javaslatait is várjuk. Kérjük, 
hogy a helyzet alapos körülírásán, és a megoldás módján 
túl arra is térjen ki javaslatuk, hogy azt hol, kikkel és mi 
módon lehetne megoldani, arra miként lehetne megol
dást találni. Terveink és szándékaink szerint a beérkező 
leírásokat közreadjuk, és közülük a megvalósíthatókat a 
benyújtók l<üzreműl<üdésével, az általuk javasolt helyen és 
leörben kísérletliéppen lúpróbáljuk, s az elvégzett munka 

eredményeit a lehető leggyorsabban a nyilvánossággal is 
megismertetjük. 

A Magyar Művelődési Intézet ezt a felhívást azon meg
fontolásból teszi, mert meggyőződése: a liözösségi művelő
dés megújítása nemcsak az országos módszertani műhelynek, 
hanem a szakma egészének, az önliormányzatoknak, szerve
zeteknek és mellettük a saját művelődésüliért felelős, azért 
liezdeményező polgároknak együttes feladatuk. Nem elegen
dő tehát, ha csak az Intézeten belül fogalmazódnak meg 
értékelések és tervek, mint ahogy azt sem tartjuk elegen
dőnek, ha csak a közművelődési szakma keresi a társada
lom művelődési problémáira a választ. Meggyőződésünk, 
hogy a polgárok Magyarországában mindenkinek mitxdenlxez 
köze van; saját jövőjéhez éppen úgy, mint saját lehetősé
geinek bővítéséhez, és a másokkal való együttműködés lehe
tőségéhez különösképp. 

A Magyar Művelődési Intézet a megvalósítható mo
dellkísérletekhez nemcsak szellemi energiáit, kutatási
helyzetelemzési kapacitását, hanem anyagi lelietőségeit is 
biztosítja, bár a tervezett szándékok megvalósításában 
azok, amelyekhez helyi erőforrás is csatlakozik, érthető 
módon előnyt élveznek. Előnyt élveznek a konkrét felve
tések és a konkrét helyszínek pontosan megfogalmazott 
tennivalói, és előnyt élveznek azok a javaslatok is, ame
lyekben a javaslattevők személyes, egyéni vagy csoportos 
közreműködésüket vállalják. 

Budapesten, 2001. október 25-én. 
Magyar Művelődési Intézet 

(1011 Budapest, Corvin tér 8.) 
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Javaslat 
állami közösségi művelődési ösztöndíjakra 

Várhegyi Attila politikai államtitkárral folytatott egyik 
beszélgetésünk során felvetődött, hogy vajon miért nincs a 
művészeti szakterületek fiatal tehetségeit segítő ösztöndíjakhoz 
hasonlóan közművelődési, közösségi művelődési ösztöndíj' 
lehetőség. Abban maradtunk, hogy bizonyára azért, mert 
ez eleddig senkinek sem jutott az eszébe. Ám miután ne' 
künk igen, az alábbi javaslatot készítettem számára: 

Ha azt akarjuk, hogy a közösségi művelődés struktúrát, 
és tulajdonképpen „rendszert" váltson, s hogy szakértői, 
a közösségi munkások a társadalomfejlesztés megbecsült 
szakemberei legyenek, ez utóbbiak számára különféle, a 
más foglalkoztatási ágakhoz hasonló előnyöket kell bizto
sítani. Ilyen előny, nevesített lehetőség lehet a fiatal kö
zösségi munkások által évenként megpályázható ösztöndíj 
is. Ez a különböző művészeti ágakat művelő fiatal tehet
ségek számára jelenleg (és évek, évtizedek óta) természetes 
lehetőség, a közösségi művelődés területén azonban mind
ezidáig ismeretlen. 

Javasolom tehát, hogy a fiatal közösségi munkások, a 
közművelődés, a népművelés aktív, a polgárokkal, a konk
rét feladatokkal érintkező területein elhivatottsággal dolgO' 
zó szakemberek; illetőleg a művelődéselmélet, a művelő-
désszociológia iránt érdeklődő, vagy a közösségi művelődés 
oktatásában dolgozó fiatal szakemberek számára a Nemzeti 
Kulturális Örökség Minisztériuma 2002-től kezdődőleg 
teremtsen egy-egy éves ösztöndíjas lehetőséget. Ennek 
segítségével a mindezekben tehetséges szakemberek saját 
feladataikból és környezetükből kiemelkedhetnek, és az 
őket érdeklő területek gyakorlására vagy kutatására for
díthatnak egy-egy esztendőt. 

1. Jelen javaslatomban két közösségi művelődési ösztön
díj alapítására gondoltam: 

1.1. dr. Kiss Gyula ösztöndíj alapítása a közösségi művelő
dés területén bárhol és bármilyen beosztásban, főhivatás-
ban foglalkoztatott szakemberek számára abból a célból, 
hogy a szakmát megújító szándékaikat az általuk válasz
tott közegben és helyzetben szabadon megvalósíthassák, s 
hogy a megvalósítás folyamatát és eredményét a szakma 
teljessége számára leírják; 

1.2. Heleszta Sándor ösztöndíj alapítása a közösségi mű
velődésben oktatóként vagy kutatóként alkalmazott szak
emberek számára, akik e szakterület valamilyen elméleti 
kérdésének feltárását, valamilyen élethelyzet vagy társa
dalmi probléma megoldását jelentő oktatói program elké
szítését, vagy egy esztendő alatt megoldható, a közösségi 
művelődéssel kapcsolatos önállóan értelmezhető, befeje
zett helyzetelemzést, kutatást vállalnak. 

2. Az ösztöndíjak felső korhatára a betöltött 35 év. Fon
tos feltétel, hogy a pályázónak az adott szakterületen kell 
dolgoznia. Ez alól csak azok mentesíthetők, akik önkén
tesként különösen fontos tevékenységet szerveztek konk
rét közegben, illetőleg akiknek jeles dolgozatai jelentek 
meg már a közösségi művelődés valamilyen részletkérdé
séről, és akiknek az ösztöndíj egyidejűleg pályaváltást je
lent, avagy a pályaváltás lehetőségét adja. 

3. Az ösztöndíjak időtartama egy év, amely időtartam a 
végzett munka kívánalmai szerint maximum további egy 
évvel meghosszabbítható. A meghosszabbítás iránti igényt 
az ösztöndíj 9. hónapjának végeztével kell megpályázni. 

4. Az ösztöndíjak összege havi 150.000.- Ft nettó összeg 
legyen, amelyben a felvállalt feladattal kapcsolatos vala
mennyi költség térítése is beleértendő. 

5. Az ösztöndíjakra való felhívást a Kulturális Közlöny
ben, valamint legalább 2 országos napilapban kell(ene) 
megjelentetni a beadási határidőt megelőzően egy hó
nappal. 

6. Az ösztöndíjak részletes és alapos programmal legyenek 
pályázhatók minden év június közepéig. A miniszter által 
felkért bíráló bizottság július végéig tehet javaslatot az 
évenként 6-6 ösztöndíj megítélésére, amelyet az augusztus 
20-i ünnepek idején szervezett szakmai kitüntetések át
adására szervezett ünnepségen lehet(ne) kihirdetni. Az 
ösztöndíj egy éves időtartama így az adott év szeptember else
jétől a következő év augusztus 314g terjedne. 

7. Az ösztöndíj lejártakor az adott idő alatt elvégzett fela
datról záró-tanulmányt kell készíteni, amit az ösztöndíj 
kezelője közread. Amennyiben az ösztöndíj témája és fel
adata valamilyen helyszíni szakmai fejlesztőmunka volt, 
úgy annak koncepcióját, megvalósításának részleteit, do
kumentumait és eredményét kell összegyűjteni és leírni, 
vagy más módon dokumentálni. 

8. Az ösztöndíjjal kapcsolatos feladatokat a Magyar Mű
velődési Intézet végezhetné, gondozására a miniszter 7 ta
gú kuratóriumot kérhetne fel. 

Megjegyzem, hogy dr. Kiss Gyuláról és Heleszta Sándor' 
ról életrajzokat kértem szakmánk két jeles személyiségétől, 
Pósfay Pétertől és Bauer Bélától. Friss javaslatomat a napok
ban az ő kiegészítéseikkel továbbítottam a minisztériumnak. 

Budapest, 2001. október 26-án. 
Beke Pál 


