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„A MŰVELŐDÉS HETE • 
Országos ny] 

Budapesten az országos nyitóünnep házigazdája a Ma
gyar Művelődési Intézet és a Magyar Népfőiskolai Társa
ság volt. A rendezvény helyszínéül adódott a házigazdák
nak helyet adó patinás épület, a Budai Vigadó, amelynek 
falai közt a kultúra és a művészet hagyományosan otthon 
van/otthont kap, és az épület előtti tér, amely erre a hét
végére majdnem a régi, megszokott képét mutatta, a föld-
túrásos, sáros építkezési terület helyét végre visszafoglalták 
a virágok, a padok, a pázsit és a kandeláberek. 

A Magyar Művelődési Intézet, a Magyar Népfőiskolai 
Társaság, a Tudomáiyos Ismeretterjesztő Társulat, a Magyar 
Pedagógiai Társaság és az 1IZ/DW Budapesti Projektiroda 
együttműködésének eredményeképpen jött létre „A műve
lődés hete - a tanulás ünnepe" országos rendezvénysorozat. 
A felnőtt tanulók köszöntésének első kísérlete tavaly, öt
lete már 1997-ben megszületett. A szervezők közös sajá
tossága, hogy tevékenységük a felnőttoktatáshoz, felnőtt
képzéshez szorosan kötődő. Ezen kívül közös bennük, 
hogy országos hálózattal rendelkeznek, a hét programjai 
helyi, megyei és regionális szinteken is megjelentek, nem 
korlátozódtak Budapestre. 2002. szeptember 27- október 4-e 
között több mint harminc szervezet, több mint száz helyen 
ünnepelte országszerte a tanulást. 

Az ötlet Angliából való. A brit „Felnőtt tanulók hete" 
1996-ban került először megrendezésre - a felnőttképzés 
alanyait, a felnőtt tanulókat, tanulócsoportokat állítja a 
középpontba. A nemzetközi szervezetek különböző fóru
mai és testületei által - az egész életen át tartó tanulás 
szellemében - ajánlott kezdeményezés hazai aktualitását 
a remélt és közelgő EU-csatlakozáson kívül az új Felnőtt
képzési Törvény adta. A magyarországi szervezők célja, 
csakúgy, mint a szigetországbelieké, a tájékoztatás, a fi
gyelemfelkeltés és a felnőttképzésben résztvevők együtt
működésének elmélyítése volt. 

A nyitórendezvény, melynek koordinátorai az Intézet 
részéről Komjáti Gabriella és Tóth Zsóka voltak, sok min
den miatt emlékezetesre sikerült. S ahogy ezzel a Vas me
gyeiek sem voltak másképp, mi is megállapítottuk, hogy 
bánnennyi energiát követelt is, érdemes volt. S ahogy az 
ünnep lezárult, rögtön az elképzeléseink is kirajzolódtak, 
hogyan tovább. 

Jónak bizonyult a Corvin tér olyanképp szakmai ün
nephellyé alakítása, ahogy az a Vörösmarty tér az Ünnepi 
Könyvhéten. A felállított színpadon - szakmánkból adódó
an - színes volt a műsor, s a rendezvényt megnyitó I. kerü
leti polgámaester, Dr. Nagy Gábor Tamás érzékeltette az 
ügy súlyát és fontosságát, aminek figyelemfelkeltő rendez
vénye volt a szeptember végi két napos ünnep. 

„Közhely, sokszor idézzük, hogy: A jó pap is holtig ta
nul." — Kezdte meg megnyitójának egyik gondolatát a 

- A TANULÁS ÜNNEPE" 

tórendezvény 

közmondással a Budavári Önkormányzat polgármestere, 
Dr . Nagy Gábor Tamás. - „A felnőttképzés, az életen át 
tartó önképzés, művelődés mára már senki által meg nem 
kérdőjelezhető alapkövetelmény a modern társadalmakban. 
De egyre inkább úgy tűnik, hogy a gyakorlatban ezért a 
célért - amiért itt ma is sokan dolgoznak, és amiért a ren
dezvényt is létrehozták - komoly egyéni erőfeszítést kell 
tennie mindenkinek. És ha ezt az egyéni erőfeszítést nem 
tesszük, és élünk a minket álladóan ostromló fogyasztói 
kultúrával, elér minket a fogyasztói világgal együtt élő 
igénytelenség, a Plaza kultúra, a Mc Donald's kultúra, a 
Big Brother kultúra, s egy új barbarizmus korszaka köszönt 
ránk. 

Fontos tudnunk, hogy ez a jelenség nem életkor függő. 
Még akkor sem, ha a fiatalokra nézvést keményebb kihí
vásokat jelent. És jó arra gondolnunk, hogy ott van a szü
lői háttér és az iskola, mint táplálkozó csatornák, ahonnan 
felvértezhetjük magunkat ezekkel a szirén hangokkal szem
ben. És ezeken kívül ott a másik csatorna is, a közösség. 
A maga megtartó erejével. Mindenki, aki közösségért 
dolgozik, vagy közösségben él, érzi ennek az erejét, és 
felfogja a jelentőségét. És ide beletartozik a történelem is, 
annak ismerete, s az általa megformált hagyományok. 
Melyeknek az ápolása és fenntartása eleinket közösséggé, 
és a közösségekből nemzetté formálta. Ez mind-mind 
része a mindennapi művelődésünknek és kultúránknak. 
Ezekkel élni kell megtanítson az egész életen át tartó ta
nulás, s erre felhívni mindenki figyelmét hivatott ez az 
ünnep." 

A nagyközönségnek, utcai érdeklődőknek a szabadtéri 
programok, a Budai Vigadó épületében ezalatt szűkebb 
körnek a szakmai programok zajlottak. Ezek között voltak 
bemutató jellegűek, kerekasztal beszélgetések, s olyanok 
is, amelyek az ünnep hangsúlyossá tevő jellegét használ- j 
ták ki . így a Tanulnak a szüleim! pályázat, melynek meg
hirdetője a Magyar Művelődési Intézet volt, s tanulságait 
Tóth Zsóka, az intézet művészeti igazgató helyettese ösz-
szegezte. Vagy a 70-es években munkásszállásokon már 
használt, s most újraélesztésre alkalmas módszer bemuta
tása. 

A rendezvényt, s annak hangulatát is meghatározta, 
hogy az ünnep teljes időtartama alatt a Budai Vigadó 
épületében működő Civi l Rádió teljesített szolgálatot, 
élőben közvetített az ünnep helyszíneiről, beszélgetéseket 
készített a stúdiójában, s kiválasztottakkal folytatott elő-
beszélgetéseket sugárzott az ünnep során. A két napos 
ünnepen adásba került hangzó anyagokból három CD-nyi 
válogatás készült. 
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