
- Néhány évtizede még inkább a permanens nevelésről 
beszéltek a szakemberek, ami inkább elméleti, mintsem 
gyakorlati problémaként merült fel. Rendre idézték „A jó 
pap holtig tanul"'t, s ezzel együtt úgy gondolták, hogy ez 
néhány különleges helyzetű emberre — köztük a papokra — 
igaz, de másokra már kevésbé vonatkozik. Manapság 
viszont tömeges jelenséggé válik a továbbképzés igénye, 
amelyben a munkavállalók legalább annyira érdekeltek, 
mint a munkaadók, hiszen enélkül nem lehet karriert 
építeni, munkahelyet megőrizni és képzett munkaerőt 
biztosítani. 

— Az élethosszig tartó tanulás programja a különböző 
életkorok egymásra utaltságában gondolkozik, nemcsak 
iskolában, hanem a nem-formális oktatásban, az önmű
velésben, az élettapasztalatok hasznosításában is. A nyi
tottságra épít. Hiába hangoztatjuk, hogy az egész életen 
át tartó tanulás egy szükséglet, ha sokan nem élhetnek 
vele. M i lesz például a funkcionális analfabéták tömegé

vel? - Az Európai Uniós csatlakozás a felnőttképzést is 
érinti. Külföldön „Kopernikuszi fordulatról" beszélnek. 
Az önirányító tanulás gondolata egyre jobban terjed. 
Nálunk még mindig az előadások határozzák meg a gya
korlatot, amelyben a tanuló-művelődő ember csak passzív 
befogadói szerepet kap. A művelődést sokan a kulturális 
eseményeken való részvétellel azonosítják, pedig a jelen
lét korántsem azonos a kultúra feldolgozásával. Talán 
ezért nem tekintik szükségesnek a művelődés-közvetítést, 
mint szakértelmet, még a kultúrával foglalkozók sem. 

- Most mivel tölti idejét? 
- Az ELTE Tanárképző Főiskoláján három tárgy elő

adója vagyok a nappali és levelező tagozaton. Olykor 
több a munkám, mint amikor főállásban dolgoztam. Sze
rencsére még bírom energiával. 

- Köszönöm az interjút. Olvasóink nevében is további 
egészséget és alkotókedvet kívánok! 

Pethő László 

KÖZMŰVEL ÍS ES FELNOTTKEP; 
tésnapjára) 

Az elmúlt hosszú évtizedben bár gyérülő intenzitással 
folytak-folynak közművelődési kutatások Magyarorszá
gon, összegző kötettel többnyire „nagy öregjeink" kerek 
évfordulóján jelentkezik a szakma. így történt ez Vitányi 
Iván hetvenedik, és most Maróti Andor hetvenötödik 
születésnapján. 

A tudományos tudathasadást jelzi mindenképp, hogy 
a bemutatandó kötet kiadója nem oktatási vagy tudomá
nyos intézet, intézmény, hanem az Élethosszig Tartó Műve
lődésért Alapítvány. Az andragógiai-közművelődési kuta
tások helyzetét illusztrálja, hogy a kötet napvilágra kerü
léséhez nyolc különféle szervezetnek kellett anyagilag 
hozzájárulnia. A megjelenést támogatták: Budapest Fővá
ros Önkormányzatának Kulturális Bizottsága, az Élethosz-
szig Tartó Művelődésért Alapítvány, az ELTE Tanárkép
ző Főiskolai Kar, az ELTE Tanárképző Kar Művelődés
szervezési Tanszék, az IIZ/DVV Budapesti Projektiroda, a 
Nemzeti Kulturális Alapprogram, a Nemzeti Kulturális 
Örökség Minisztériuma, az Országos Tudományos Kutatá
si Alapprogramok. Köszönet nekik érte, bár halkan meg
jegyezhető, hogy talán egy-kettő „áldozatkészsége" is biz-
tosídtatta volna az anyagi alapokat. Érdekes, hogy az Ok
tatási-, valamint a Munkaügyi Minisztériumok kimarad
tak a finanszírozásból, ami a felnőttképzés helyét, illetve 
„helytelenségét" jelzi a struktúrában. 

A kötet tematikáját, szerkezetét, az írások színvonalát 
elemezve, érzésem szerint, jellemzőbb lett volna a Felnőtt
képzés és közművelődés címet választani. Annak ellenére 
mondható ez, hogy a szerkesztők, talán akaratlanul, egyen
súlyt teremtettek. Egyaránt 190-190 oldalt biztosítottak 
mindkét területnek. A felnőttképzés fejezetben huszon
két, a közművelődés részben huszonöt írás szerepel. Talán 
az azonos oldalszámon helyet foglaló több, de rövidebb 

írás miatt, valamint azért, mert ezt a fejezetet több részre 
osztották, kevésbé egységes. A közművelődés igen széles 
értelmezéséről tesz tanúbizonyságot, inkább gyakorlati, 
mint elméleti megközelítésekben. 

A Felnőttoktatás és neveléstudomány fejezet erőssége 
a széles nemzetközi kitekintés. A kilenc írás öt országból 
származik. Három német, három szlovén(I), valamint l - l 
osztrák, cseh és holland szerző és/vagy kollektíva tiszteleg 
a 75 éves professzor előtt. Zömük, úgy tűnik magas szín
vonalú, tudományos írás. Ezt a közölt hosszú felhasznált 
irodalmat bemutató jegyzetapparátus is valószínűsíti. Saj
nos csak egyetlen írás olvasható magyar fordításban, há
rom angolul, a többi a recenzens számára sajnálatosan 
nem kellő szinten ismert németül. Valószínűleg a széle
sebb szakmában sem lehet a nyelvismeret másként, így 
igen sajnálatos, hogy az idegen nyelvű cikkek után csak 
nyúlfarknyi magyar tartalmi ismertetők találhatók. A be
vezető jelzi, hogy a születésnapot köszöntő kötet szerkesz
tői megkeresték „a felnőttképzés jeles szakértőit". Míg a 
fentebb említett írások Maróti Andor nemzetközi rangját 
mutatják, addig a rangos magyar szerzői kör az ünnepelt 
hazai elismertségét jelzi. A később bemutatásra kerülő 
adattári rész elbírt volna egy, a szerzőkről készült ismertető 
összegzést, ez azonban hiányzik, így a recenzens csak saját 
emlékezetére hagyatkozhat. A felnőttképzés-andragógia 
szinte valamennyi „nagy öregje" rangos írással jelentke
zett. Durkó Mátyás, Csorna Gyula, Koltai Dénes, Kozma 
Tamás, Rubovszky Kálmán, Sz. Molnár Anna, Zrinszky 
László köszöntik a kötetbe adott munkáikkal az oktató
kutató kollégát. 

A szerkesztők írást kérve megkeresték mindazokat, 
akik az ELTE népművelés/művelődésszervező szakjain 
diplomát szereztek. Zömmel a tanítványok munkáit tar-
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talmazza a Közművelődés című fejezet. A recenzens szá
mára ismert életpályával rendelkező szerzők cikkei, és szá
mára ismeretlen helyen munkálkodók tanulmányai, vél
hetően egyaránt alkotóik munkaterületét, érdeklődési kö
rét tükrözik, és igen jól mutatják, hogy a közművelődés 
milyen széles területet ölel fel. Ezért a fejezetet a szerkesz
tők több kisebb egységre bontották. 

A Művelődéstóiténet részben két munka mutatja be a 
közművelődés történeti előzményeit (B. Gelencsér Kata
lin: Az önművelés ösztönzői a magyar cserlíészmozgalomban, 
illetve Túrok Margit: A szerves műveltség helye a művészeti 
nevelésben). De megismerkedhetünk Gulácsy Lajos festő Jee
péinek világával (Kelényi István munkája), Ferenczi Sán
dornak, a pszichoanalízis úttörőjének apropójából a szel
lemi teljesítményekre sarkalló múlt századelővel (Mátyus 
Aliz írása), Sopron valamint Miskolc városok történeté
nek egy-egy fejezetével (Szála Erzsébet illetve Utry Attila 
tollából). 

A Kultúraelmélet - művelőclésszociológia egység kiemel
kedő, az egész kötet egyetlen valóban művelődésszocioló
giai jellegű írása Hidy Péter: A művelődésszervezők szerep
felfogása és pályalíépe. Jól illeszkedik a kötetbe a tanulmány, 
hiszen azokat kérdezte meg a vizsgálat során, akik az elmúlt 
tíz évben népművelő-művelődésszervező-művelődési me
nedzser diplomát szereztek bármelyik felsőoktatási intéz
ményben, és ma is kultúraközvetítőként dolgoznak. Azaz 
tulajdonképpen visszacsatolást ad. Több száz személy meg
kérdezésével, nagy tudományos apparátussal a népművelő 
képzés eredményeit mutatja be az érdekeltek szemszögé
ből. 

Ugyancsak a képzés problémakörébe sorolható Striker 
Sándor szerényen Széljegyzetek a közművelődésről címmel 
közreadott munkája. Az írás közel egy évtizede készült, 
annak elméleti megalapozásaként, amikor a szerző minisz
tériumi főosztályvezetőként megkísérelte a budapesti egye
temen a nyolcvanas években megszüntetett egyetemi 
szintű népművelő képzés újra indítását. A tanulmány egy 
része a hajdani „Maróti-tanszék" tevékenységének össze
foglalója - ily módon ma már történeti aspektust is kép
visel. 

A fejezetben az írások jól elkülöníthető csoportja fog
lalkozik a civil szervezetek, a helyi társadalom probléma
körével. Közöttük találhatók a téma jeles szakértőinek 
(Beke Pál, Bokor Béla) tanulmányai. 

A Művelődési intézmények és szervezetek rész a közmű
velődés gyakorlatának legszélesebb tematikáját öleli fel. 
Kultúra és turizmus (Cséby Géza), magyar közművelődés 
a Kárpát-medencében (Kálóczy Katalin), amatőr és gyer
mek színjátszás (Kiss László, illetve Szakáll Judit), az ez
redforduló magyar ünnepei (Kováts Flórián), a budapesti 
színházak problémái (Schiffer János), az ifjúság közműve
lődésével összefüggő problémák (Slézia Gabriella). 

Véleményem szerint két írás inkább az előző alfejezet
be illett volna. Antal Gábor: A minőség meghatározása a 
liözművelődésben inkább az elméleti írások közé, míg Var
ga Tamás -Varga Máté - Vereség Ilona írása a helyi de

mokrácia fejlesztéséről pedig a civil társadalom tematikai 
részbe illeszkedik. 

A kötet harmadik nagy egysége a kitűnően összeállí
tott Adattár. 

Az első rész bemutatja Az ELTE BTK népművelés szak 
vezetői, tanárai és munl<atársai 1961-2001 névsorát. A kül
ső munkatársak között rangos személyiségeket találunk. 
Hosszabb-rövidebb ideig tanított itt Andorka Rudolf, Bíró 
Yvett, Dömötör Tekla, Erdey-Grúz Tibor, Hont Ferenc, 
Józsa Péter, Kontra György, Nemeskürty István, Németh 
Lajos, Poszler György, Vekerdi László, Vitányi Iván -
hogy csak a legnagyobb szakmai tekintélyeket említsük. 
Ugyanakkor sorra feltűnnek a külső munkatársak között a 
hajdani tanítványok nevei, köztük jó néhányan a bemu
tatott kötet szerzői közül is. 

A második rész Az ELTE népművelés és művelődésszer
vező szállón diplomát szerzett hallgatók névsora 1966-2001. 
A szerkesztők széles körű kutatómunkával a teljességre 
törekedtek. 

A névsor igen érdekes. Mindenek előtt a végzettek 
igen nagy száma szembetűnő: az ELTE BTK népművelés 
szakán 1966-2001 között nappali, esti, levelező szakon, 
különféle szakpárosításokkal, illetve kiegészítő képzésben 
végzett 1229 hallgató, az ELTE TFK népművelés és mű
velődésszervezés szakán 1988-2001 között diplomázott 
422 hallgató. 

Harminchat esztendő alatt összesen 1651 tanítvány 
vallhatta mesterének Maróti Andort! 

Az évenkénti bontásból, a szakpárosításokból kiolvas
ható az az ellentmondásosság, amely a kultúrpolitika 
részéről kísérte ezt a területet. Az 1966-ban megindult 
képzés keretszámai egy évtizeden át, ötven fő körül mo
zogtak. Az öt éves „átfutási időt" számítva az 1975-ben 
kihirdetett Közművelődési Törvény és az azt előkészítő, a 
hetvenes évek elején meghozott közművelődési párthatá
rozat adott lökést a létszám emelésére, 1978-ban már 
hetven, és a csúcson 1981-ben százhúsz hallgató kapott 
diplomát. Tulajdonképpen öt évig tartott az „aranykor". 
A felvehető hallgatók keretszáma vélhetően 1978-ban 
csökkent a felére, ennek következtében 1983-ban már 
kevesebb, mint ötvenen kaptak diplomát. A tanszékcso
port nem tudta megszerezni a tanszéki rangot, s Maróti 
Andor 1983-ban lemondott. Az 1984-ben végzett száz 
hallgató fele már ún. kiegészítő szakon másod diplomát 
kapott, s a teljes képzés ezután lényegében megszűnt. A 
kibocsátottak zöme kiegészítő szakon szerzett oklevelet. 
A stagnálást vagy inkább haldoklást mutatja, hogy 1995-
2001 közötti hat évben összesen tizennégy népművelő 
kapott diplomát az ELTE bölcsészettudományi karán. 

A Tanárképző Főiskolán 1984-ben indult meg a kép
zés, itt 1988-ban tizenhatan kaptak oklevelet. A létszám 
nagyon ingadozó volt: 1992-ben, valamint 1994 és 1996 
között senki sem végzett, s 1999-ig a diplomázók száma 
soha nem érte el a félszázat. Érdekes, hogy az új évezred 
meghozta az áttörést, a létszám felszökött, és 2001-ben 
csúcsot ért el, a 136 diplomát szerzett hallgató létszáma 
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meghaladta a bölcsészkaron 1981-ben kiadott oklevelek 
számát. Jó lett volna ennek okairól, a népművelő/műve
lődésszervező képzés jelen helyzetéről is olvasni egy írást 
a kötetben. 

Érdekes olvasmány a diplomát szerzett hallgatók név
sora. A recenzens a számára ismert nevekből mutat sze
melvényeket, tudván, hogy a lista teljesen szubjektív. Az 
olvasók másokat ismerve, egy teljesen más összeállítást is 
tudnának készíteni. 

Itt végzett az írók közül Kertész Ákos, Krasznahorkai 
László, Mátyus Aliz, Mezey Katalin, Nógrádi Gábor, 
Utassy József, Vargha Balázs. Több ismert rádiós-tévés és 
újságíró: Bárra Mária, Borenich Péter, Bóta Gábor, Érdi 
Sándor, Kelen Károly, Kopper Judit, Kuczka Judit, Kudlik 
Júlia, Márványi György, Szálé László, Szamara Eleni. 
Filmesek: Böjté József, Jeles András, Pörös Géza. Sokan 
kaptak a népművelés szakon indíttatást a kulturális élet 
különféle területeire. Itt végzett Albertini Béla fotóesz
téta, Eless Béla rendező, Fuchs Lívia tánctörténész, Kin
cses Károly, a Magyar Fotográfiai Múzeum alapító igazga
tója, Persányi Miklós, az Állatkert főigazgatója, Szarka 
Klára fotótörténész, Szigethy Gábor esztéta. 

Pályára bocsátott a tanszék neves szocib/ógwsokat is. Itt 
végzett például Falussy Béla, Havas Gábor, Hidy Péter, 

Liskó Ilona, Örkény Antal. A névsorban felfedeztünk 
politikusokat, állami vezetőket, a politikai paletta vala
mennyi oldaláról. Maróti tanítvány volt Báthory János 
kisebbségi politikus az MDF, és Gellért Kis Gábor műve
lődéspolitikus az MSZP részéről. Wootsch Péter hajdani, 
Schneider Márta és Koncz Erika jelenlegi államtitkárok, 
Wekler Ferenc a Parlament alelnöke, Schiffer János fő
polgármester-helyettes. 

A kötet Maróti Andor szakmai publiMcióinak jegyzéké
vel zárul. A bibliográfiában összesen 171 tétel szerepel. A 
legkorábbi tétel egy kiadatlan kézirat 1959-ből, legújabb 
írása idén jelent meg németül egy nagy tudományos vi
lágcég által kiadott gyűjteményes kötetben. Tudományos 
munkásságának az andragógia, a felnőttpedagógia, vala
mint a művelődéselmélet áll a középpontjában, de publi
cisztikai jellegű írásaiban foglalkozik a közművelődés 
egyéb kérdéseivel is. Tevékenysége minőségét jelzi, hogy 
listán mindössze tíz kiadatlan kézirattal szerepel, azok is 
inkább hivatali anyagok, előterjesztések, javaslatok. 

A recenzens is csatlakozik az előszó íróihoz, kívánja, 
„hogy Maróti Andor egészsége, ereje, hite, tudása még 
sokáig ösztönözze, szolgálja a magyar művelődés szellemi 
gyarapodás hivatott szakemberképzését, a magyar felnőtt
képzés tudományának fejlesztését". 

Andrássy Mária 
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