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A TÁRSADALOM ZAVARAIRÓL ÉS AZOK KEZELHETŐSÉGÉRŐL 
A működés mechanizmusai és kontrollja 1973'ban és 2002'ben 

(Részlet a bemutatott módszer háttértanulmányából) 

H a egy ember ma munkanélküli, s még abban a szeren
csés helyzetben sincs, hogy adódik számára valami értelmes 
tevékenység (földje van, amivel kezd valamit, vagy diplo
mája van, ami elég kapcsolattal és ötlettel látja el, hogy 
vállaljon valamit, amit minimálisan szükséges elvégeznie 
az anyagi szükségletei kielégítése érdekében), egyáltalán 
nem valószínű, hogy naponta szembetalálja magát azzal a 
nagyméretű plakáttal, amin manapság a közérdekű dolgo
kat hirdetik, hogy nem csak ő, vagy esetleg egyáltalán 
nem ő a hibás, hogy munkanélkülivé lett, mert hogy zaj
lik, itt, épp most, nem túl hosszú időre visszamenően egy 
folyamat, mégpedig társadalmi folyamat, aminek meg
vannak a vesztesei, s hogy épp ő, ilyen. 

A plakátokon másféle közérdekű dolgokat hirdetnek, 
a rádió és a televízió sem ezzel a gondolattal van teli. 
Márpedig, ha ez a munkanélküli nem találja meg a maga 
számára ezt a tudást, ami a minimális alap lehetne ahhoz, 
hogy önmagához, mint elszenvedőhöz, s nem mint bűnös
höz viszonyuljon - tehát helyzettudata értelmében meg
őrizhesse öntudatát - , akkor ez az ember ebben az állapo
tában nem épül, hanem roncsolódik. Vagy azért, mert, 
működnek még az erkölcs meg- és visszatartó erői, s akkor 
bűntudata van (a saját szerencsétlensége miatt és azok 
miatt, akiket el kéne, de nem tud eltartani), vagy azért, 
mert mindent megtesz annak érdekében, hogy ne kelljen 
ezt átélnie, tehát az ehhez szükséges állapotban tartja 
magát: ha van miből, akkor iszik, ha nincs, megpróbálja 
előteremteni , esetleg akármilyen áron is. 

Lehet ehhez a problémához úgy viszonyulni, ahogy ezt 
a társadalomtudós teszi, értelmezve a társadalmi állapotot, 
s a helyzetre az egyén válaszát. Ehhez a tudáshoz tartozik 
még az is, hogy az ember saját magához hem viszonyulhat 
másképp, mint ahogy abban kívülről megerősítik. S ma ná
lunk annak az embernek lehet egészséges viszonya önma
gához, aki részese a társadalom anyagi elismerésének, ré
szese a társadalmi megbecsülésnek. S ez ma nálunk mind 
munkahelyhez és nagyobbrészt a fizetett munkához kötődik. 
(Könnyű elképzelni eszerint a szabad foglalkozású értel
miség, a művészek helyzetét, presztízsüket, szerep- és fela
dat vállalási lehetőségeiket - és hatni tudásukat.) 

Hogy egy ember (közösség) mit tud kezdeni azzal a tu
dással, amije van (amihez hozzájut), embert és közösséget 
meghatározó minőség kérdése. De hogy mihez jut hozzá, 
társadalmi kérdés. S az iskolarendszeren kívül - más híján 
- közművelődési kérdés. így aztán, hogy az ember (közös
ség) ösztönözve legyen arra, hogy tudása legyen önmagá
ról, a magára valamit adó közművelődés alapvető kérdése. 

Hogy felvállalja-e a közművelődés az ezzel való foglal
kozást, nem csak azért érdekes, mert ez meghatározza 
tevékenységi körét. Hanem azért is, mert ezáltal dől el, 
hogy milyen szerepet vállal magára. Vállalja-e, hogy rá is 
érvényes, hogy célképzete kell legyen. Hiszen másképp 
tevékenysége csupán a külső elvárásoknak megfelelő 
tevékenységféleségekből áll össze. A magát közművelő
désnek nevező szakma, ha célképzetekkel rendelkezik, 
képes lehet rá, hogy változásokat tudjon elősegíteni. 

• A közművelődésnek van olyan múltja, amely alkal
mas rá, hogy erősítse a szakma eredménytudatát. T ö r t é 
nelmileg fókuszálható időszakok is vannak ilyenek a 
szakmában (pl. a szabadművelődés korszaka). Es az előző 
rendszerbe eső közelmúltban is voltak kezdeményezések, 
amelyek ide sorolandók. így a „nyitott ház" kísérletek. 
De ilyen a Népművelési Intézet 1973- tó l folytatott kí
sérleti programja, köztük azok, amelyeknek helyszínei 
munkásszállások voltak. M a mindazok a közművelődési 
munkák ide sorolhatók, amelyeknek célja a fejlesztés 
(egyén- és közösségfejlesztés, településfejlesztés). 

A társadalomtudós értelmezése és a közművelődés 
gyakorlatában felhasználható társadalmi tudás vagy társa
dalomismeret közötti különbségről Balogh János, a közel
múltban elhunyt akadémikus tudott a legszemléleteseb
ben beszélni. A tudósok tudását nagyon fontosnak ítélte, 
de úgy vélte, ma a működőképes tudás ismeretterjesztő 
szinten jelenik meg, tehát közvetíthető, s el is jut. A köz
művelődés felvállalhatja a közvetítő szerepet. S ebben az 
esetben a legszerencsésebb, ha látja maga előtt a társada
lomnak azt az utópisztikus stádiumát, amelyben megol
dódnak a jelen idejű, társadalmilag előidézett problémák. 
Abból a képből - az el nem érhető, de motiváló jövőkép
ből - lehet az épülést, a változást segíteni. 

Például bizonyos, hogy minden falu nem tud arra be
rendezkedni, hogy a gyerekei a falu saját iskolájába járja
nak. Miközben ez lenne az ideális. A z a tudás, ami ehhez 
köthető (mit jelent a gyerek, a falu, a család szempontjá
ból, ha a gyerek a falu iskolájába j á r ) , közkincs kellene, 
hogy legyen. Miközben - ez sincs a plakátokon - nem az. 
De ha egy polgármester, vagy a falu ügyeiben dönteni 
tudó társadalmi testület ennek a tudásnak a birtokában 
van - még a falusi iskolára való törekvés hiányában is, 
mert tételezzük fel, hogy megoldhatatlan - , másképp gon
dolkodik, s más cselekvésekre kész. 

A z ember élete — függően a sorsától — egyszer-kétszer 
biztosan zátonyra fut. Vagy látványosan, vagy úgy, hogy 
akár el is kendőzhető. De mi van akkor, ha ezek a zátony-

12 



A S Z A K M A P M N I P l 

helyzetek egyenesen arra hivatottak, hogy az ember meg
tegye élete legjelentősebb korrekcióit (amik attól lehet
nek a legjelentősebbek, mert az ember egy neki élhetőbb 
irányba mozdul, ennek minden az egyénre és az emberi 
környezetre nézve üdvözítő hatásával együtt). 

Az ember nem gondol erre, nincs használható tudása 
erről. (Ezt sem hirdetik a plakátok.) Ezért, hogy a helyzet, 
a zátonyra futott élet, a tragédiák szülője. Vagy úgy, hogy 
valaki „belehal" a korrekcióba (mert elfogadhatatlan és 
ezért elviselhetetlen a számára), vagy úgy, hogy a változ
tatás elleni tragikus küzdelem emészti fel. Rendszerint 
ilyenkor mennek tönkre a kapcsolatokban még meglevő 
épségek. Pedig, hogy ne így legyen, csak a tudás kéne. A 
lehetőség meglátása. S akkor meg lehetne találni a leg
főbb szempontokat, mérlegelni lehetne. Hogy a másiktól 
megkapható és másiknak megadható „javak" tekinteté
ben hogyan áll az egykor - valamennyire mindenképp -
működőképes kapcsolat. Kiderülhet, hogy valamely alap
vető elem hiányzik belőle. Akár az egyik, akár mindkét 
fél számára. Lehet, hogy mindig is hiányzott, csak a hiá
nya elfedődött a családi élet korábbi szakaszában, például 
a gyerekek vállalása miatt. (Ezért gyakori, hogy a zátony
helyzet gyakran akkor következik be a családban, ha a 
gyerekek megkezdték saját életüket.) Vagy az egymást 
erősítő karrierek lehetősége terelte el az ember számára -
az épsége érdekében - a fontosabbról a figyelmet. 

Bizonyos szemlélet értelmében, amely a közművelődés 
feladatát az ember (és közösség) érdekében véli megfog
hatónak, a hangsúly mindig ugyanott van. Mindent meg
tenni azért, hogy az ember ne legyen kiszolgáltatott, tehát 
minden lehetőségét megtalálni, hogy aktív maradjon 
vagy aktivizálódjon. S miután az nem képzelhető el, hogy 
az irányultság tárgya csak maga az egyén legyen, irányul
nia kell a „közösség"-re, amelynek része. 

1973 és 2002 
1973-ban a Népművelési'Intézet (ma Magyar Művelő

dési Intézet) arra kapott anyagi támogatást, hogy a mun
kásművelődésre hasson, s mi munkásszállásokon kezdtünk 
munkába. (Erről beszámoltunk a Közművelődési tevékeny
ség munl<ásszálkísokon. A Népművelési Intézet lásérleti prog-
romja Népművelési intézet Budapest 1978. című kiadvány
ban, és azokban az években több alkalommal fogalmaztuk 
meg tanulmányban a munkánk során leszűrt tapasztala
tokat a Valóság című folyóiratban.) 

Akkor a rendszer (a szocializmus) a vezető osztályát, a 
gyári munkásságot akarta öntudatossá tenni, miközben a 
vasmunkásain kívül a gyári munkásság egyetlen csoportja 
sem rendelkezett sem speciális szaktudással, ami a tekin
télyét, presztízsét adta volna, sem, de ez már az előbbiből 
következik, szakmát megtartó erővel. A munkásosztály 
tagjainak soraiba ki-be lehetett mászkálni, a fluktuáció a 
tömegeket foglalkoztató szakmák esetében (építőipar, 
könnyűipar) elképesztő méretű volt, s ez utóbbi két nagy 

ág úgy szerezte meg munkásait, hogy a lakóhelyéhez ké
pest egy másik helyet ajánlott munkahelynek, bejáróvá és 
munkásszálláslakóvá téve így a fél országot. 

Akkor se volt más a feladat - amely arra irányult, hogy 
tudással (ön- és társadalomismerettel) vértezze fel az egyént 
(és a közösséget) - , ma sem más, csak bonyolultabb. 

A feladat: segíteni egyént és közösséget, hogy rálásson 
magára, hogy tisztázza külső és belső mozgatóit, s így mind 
közelebb vigye magát a döntéshelyzethez, amelyhez cél
képzet kapcsolódik. 

Ez annak idején azért volt egyszerűbb, mert jobban 
átláthatóak voltak az erősen irányított társadalmi folya
matok. Egyszerűbb volt ezek következményeinek meglá
tása is, és a korrekció érdekében való tevékenység meg
határozása, mely tevékenység a társadalomra orientált 
értelmiség számára jó feladat volt. 

Ma a több mindennek - köztük a piacnak is - kitett 
társadalom-alakulás, s a korábban társadalmi problémák
ra érzékeny és azok megoldásáért tenni akaró értelmiség 
társadalomban megbillent helyzete megnehezíti a koráb
ban hatóképes működést. Ezáltal az aktivizálódási súly
pontok a korábbiakhoz képest átkerülnek, valójában a 
közművelődés által kezdeményezett tevékenységekben 
egyértelműen áttevődik a hangsúly az ön, a saját, a helyi 
aktivitásra. Ugyanis egyénnek (és közösségnek) az aktivi
tása érdekében olyan pontosan kell definiálnia önmagát, 
hogy a külső rálátás, a külső segítség ehhez nem elég. 
Felértékelődik a helyi mozgásokat megindítani tudó helyi 
ember. S azért a helyi, mert ebben a bonyolultságban 
már, ami a ma, nem elég a sokaságban és felülről látás. 
Ahhoz, hogy aktivizálódni legyen képes egyén és közös
ség, mindent egyenként, önmagában és önmagáért, mel
lérendelt figyelemmel kell szemre- és észrevenni. Amire 
csak a magát és magáét néző ember szeme képes. 

Annak idején elégnek látszott a beavatás. Ha az egyén 
és a csoport rálátott arra,- hogy társadalmi folyamatoknak 
kitettsége milyen hatású, s képesnek bizonyult múltjához 
analitikusan, s nem érzelmileg viszonyulni, külső hatá
soknak kitettségét, az elszenvedett múltat egy öntudato-
sodási folyamat során úgy élhette át, hogy eközben a sza
badság-élménynek köszönhetően felszabadult bizonyos 
mennyiségű energiája. Ez biztosította az esélyt arra, hogy 
képes legyen tisztán látni, és saját magát figyelembe véve 
akarjon dönteni. 

Ma a - korábban a könnyen adatható társadalom mű
ködéséből fakadóan egyszerűen adódó - helyzetértékelés 
és - annak idején a művelődési folyamat segítségével 
kimunkálható - korrekció a társadalomban való egészsé
ges megmaradás minimális feltétele. Ma, az állandóan 
újabb és újabb külső hatásoknak kitettség (ami jelentheti 
az újabb és újabb lehetőségeket is, ha adódik az azzal való 
élni tudás) feltételezi a korrekciókra való folyamatos kész
séget, amihez egy állandó készenlét-élmény szükséges. 
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Ennek elengedhetetlen eleme az a tudás, amely az egyén 
(közösség) helyzet-tudása, mely jelen tudás (benne az 
egyén, közösség adottságaival, s a belőle származó lehető
ségekkel), s mely vonatkozik a lehetőség szerinti mind 
távolabbi múlt tudására is. Ha ez kiegészül a döntéshely
zetet jelentő adott (és nem csak adott, hanem újonnan 
teremtett) lehetőségek tudásával és teremteni tudásával, 
akkor - az aktivizálódni képes tudásnak köszönhetően -
létrejön a cselekvőképes helyzet. 

Annakidején Magyarországon a legszembetűnőbb az 
egy emberöltő alatt lezajlott rengeteg munkahely és la
kóhelycsere volt. Ezek a változások időlegesen átmeneti 
időszakot eredményeztek, amelyre a se ide, se oda tartozás 
volt a jellemző. Ilyenkor egy ideig tovább működnek az 
előző lakóhely, munkahely szokásai, hagyományai, rend
je, később, szerencsés esetben a múlt és jelen szintéziséből 
kialakul egy - az egyénre jellemző - új rendszer, amely
ben az ember ismét otthon érezheti magát. 

Ennek az átmeneti állapotnak a meghosszabbított, leg
pregnánsabb formája volt a munkásszállói lét. (Ez időben 
az ország ipari munkásságának 48 %-a nem a lakóhelyén 
dolgozott, ki bejáró volt, ki munkásszálláslakó, s a fővá
rosban 40 ezer ember élt munkásszállásokon és 13 ezer 

. gyári albérletben.) 
Annak idején a munkásszállást a benne élőkkel az 

egyén szempontjából állomáshoz hasonlítottam, ami bár 
szemléletes volt, de egyáltalán nem volt pontos. Mert 
hogy a munkásszállás állomás, de olyan emberekkel, akik 
melegedni tartózkodnak benne,- s nem utazni akarók, 
pontos úti céllal. 

Megállapítható volt, hogy a hagyományos falusi élet 
felbomlásának családokban jelentkező feszültsége moz
dítja ki legnagyobbrészt otthonából a fővárosba igyekvő
ket. Eljövetelük konkrét minta hatására történik, minden 
Pestre jövő ember jó reklám a következőknek. 

A fővárosba költözéssel eldöntetlen maradt az életút 
választása. Tudható volt, hogy legtöbben a pesti munká
jukat, de a szakma tanulását is, átmenetinek érzik. Ez is 
mutatta, hogy mélyebb - megfogalmazatlan - feszültség 
hajtotta ki őket lakóhelyükről. A leglényegesebb mozza
nat maga az eljövetel, ehhez képest minden lényegtelen: 
a munka, a szakma, a magasabb kereset. Ezért volt olyan 
nagyon magas a fluktuáció. A Pesten töltött idő a szerző
dés leteltéig, esetleg utána egy-két évig terjedt. 

A munkába állás, a felnőtté válás érzékeny periódusá
ban az átmeneti állapot állandósulása veszélyesen káros. 
A hovatartozás elbizonytalanodása a személyiség olyan 
alapvető, szabályozó, szervező rendszerét károsítja, amely
nek segítségével képes lenne eligazodni emberi viszonyla
tokban. Ha az átmeneti állapot hosszúra nyúlik, ez a konf
liktusok elfojtásához, álcselekvésekhez vezet. 

Ezekre a gondokra sem a munkahely, sem a munkás
szállás nem figyelt oda, a munkásszállókon élők ezeknek a 
gondoknak csak átélői, de nem tudói voltak. Úgy voltak 

elfoglalva legszemélyesebb és leghétköznapibb problémáik 
megoldásával, hogy az energiáik teljes igénybevételét je
lentette. Vegetatív szinten éltek. 

Azt a művelődési folyamatot, amelynek részeseivé tettük 
a szállólakókat, a fent megnevezett kiadványban Értékte
remtő közösség és „Rólad szól a mese" címmel foglaltuk össze. 

Amit mi akkor átmeneti életformának neveztünk, és 
úgy ítéltük meg, hogy a személyiségre szinte megoldha
tatlan terheket ró, ma kivétel nélkül jellemzi az egész tár
sadalmat. Az a folyamat ugyanis, amely a rendszerváltással 
kezdődött, s tart ma is, és még évtizedeket fog meghatá
rozni, úgy, ahogy van, átmenetivé teszi az egyén helyzetét. 
(Akkor is, ha az elszakadt felső rétegben, akkor is, ha a 
leszakadt alsóban, s akkor is, ha a középrétegben helyez
kedik el.) 

Miután a hetvenes években a munkásszállásokon nagy 
számban tudtunk kísérletként művelődési folyamatokat 
elindítani (s azok folytak általában egy évig, ritkábban fél 
évig vagy másfél évig), úgy alakítottuk a munkát, hogy a 
kísérletvezetők elképzeléseiket írásban fogalmazzák meg, s 
módszerük kipróbálása után írják le tapasztalataikat. En
nek volt köszönhető, hogy az 1978-ban kiadott könyvben 
minden kísérletről három anyagrészt tudtunk közölni. 
Először a kísérletvezető mondta el a legfontosabbakat az 
általa folytatott tevékenységről, azt követte egy foglalko
zás, összejövetel, a munka egy mozzanatának a leírása, 
majd a kísérletben résztvevők beszéltek arról, szerintük 
miért volt hasznos, hogy részesei voltak a kísérleti köz
művelődési folyamatnak. 

A kísérleteket három nagy egységbe soroltuk, ennek 
megfelelően alakult ki a kiadvány három egysége az Em
ber és társadalom, a Természet - technika - ember és az 
Ember - művészet - társadalom. 

Az Ember és társadalom fejezetben szerepelnek azok a 
kísérletek, amelyek a legközvetlenebbül foglalkoztak a 
munkásszállásokon élők társadalomban elfoglalt és betöl
tött helyével, ennek hatásával, s ezek korrekciós lehető
ségeivel. Ebben a részben szerepel az a két kísérlet is, 
amelynek során Veres Sándor pszichológussal dolgoztunk 
együtt, s amelyekről írásomban részletesen beszámolok. 

Értékteremtő közösség. Kelenföldi Textilgyár 300 fős 
leányszállása. Kísérletvezető: Mátyus Aliz és Veres Sándor. 

A munkásszállások rendeltetésüknél fogva voltak la
kóik életterei, a munkások gyáron kívüli legjellemzőbb 
környezete. A nyolc-tíz ágyas szobákban élők, az egymás 
szeme előtt játszódó élet mindennapjainak átvételével, 
mondhatni azonnal belekerültek fővárosi életükbe, már 
amennyiben az fővárosinak volt mondható. 

Örökölték társaiktól a boltot a vásárlásra, a szabót, az 
ugyanolyan nadrág megvarratására, a fodrászt, a mozit. 

A nap kitöltött órái: maga az élet, amely folyik. A 
mechanizmusok, amelyek működtetik, nem mások, mint 
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az országban mindenütt. Legerősebb a mintakövetés. 
Eltanulható az élet. 

De amíg vidéken, falun - még a felbomlott, szövetke-
zetesített állapotban is - az eltanulható életmozzanatok 
magukban hordják az értékek tartományát, mert részei 
egy történelmileg létrejött, paraszti léthez kötődő rend
szernek, s ezek még legkisebb elemükben is hatóképesek, 
addig a mintakövetésnek ez a csak a szükségletek kielégí
tésére való munkásszállói gyakorlata mentes ettől. 

Tizennégy éves kortól húszegynéhány éves lányokról 
lévén szó, a fővárosban eltöltött - akár csak - néhány év 
képes a személyiség- és életalakulásra erősen kártékonyán 
hatni. A hatás, amely a lányokat éri, amely az automati
kus átvételből adódóan a kontrollálatlanul működtetett 
mindennapok hatása, azért is erőteljes, mert a lányok 
mögött nincsen ott az otthon hagyott család sem. Maguk 
mögött hagyták, s az nem hátvéd, háttér, biztonság, ha
nem egy megtagadott világ. A lányokat ugyanis már az 
otthonról való eljövetelükben is a mintakövetés mozgat
ta. Jöttek az előzők után. Akik alkalmi otthoni látogatá
saikon - valami furcsa különösségüknek köszönhetően -
vonzónak, követendőnek tűntek. A gyárak pedig - mert jól 
bevált - elküldik a falvakba a munkástoborzóikat. Azért 
működik minden kiszámíthatóan, mert végtelenül egysze
rű mechanizmusok működnek. A faluba ellátogató em
ber, a jelenlevő, az ismerősség élményét adja. Könnyebb
séget a menni indulónak, némi biztonságérzetet a szülő
nek. Mégse a vadidegenbe megy a lány, oda megy, ahova 
ez az ember keresi a munkást. Ennyi a fővárosi munka
vállalás előzménye. Nem kötődik hozzá semmi a jövőre 
nézvést előregondolt. Csak az a fontos, hogy nem marad
ni, elmenni. Döntés nélkül, a döntést jellemző ok tudása 
nélkül, mindenféle magyarázat nélkül. Mennek, és ami 
miatt eljönnek, ami miatt hatni tud rájuk a külső vonze
rő, azt letagadják maguk előtt, eltitkolják társaik előtt. 
Ok is vonzók lesznek a következők szemében. Mert nem 
olyanok, mint azok, akik nem mozdultak ki. A hazaláto
gató lányok különössége egy elveszettség élményt kom
penzáló, általuk tóvárosi divatnak tartott divat, és a te
kintetük különössége. Más. Vonzó. 

A munkásszállásokra érkező lányok vidéki családjának 
jellemzője, hogy ezekben a családokban csapódott le első 
látható jelként a paraszti közösség már nem minden egy
ségre hatni tudó megtartó ereje. Az otthon hagyott - meg
élhető - múlt képei alkoholista apát, fenyegetett családot 
őriznek. A lányok szégyellik. Nem gondolják, hogy a tár
suk, a másik is hasonló cipőben jár. És nem társadalom
tudósok, hogy arra gondolnának, hogy ők egy társadalom
alakulás következményeinek épp úgy, ahogy kitett egyedei. 

Munkánk során tapasztalhattuk, milyen felszabadító 
erejű volt rájuk, amikor ez kiderült. Csak így, a természe
tes környezetből kiszakadva adódik az az élmény, amelyik 
leginkább egy gyerek valóságos árvaságának érzéséhez 
hasonlítható. Védő embergyűrű nélkül, egymásról való 
tudások nélkül, valami olyannal a múltból, ami jobb, ha 

nincs. Ehhez képest jelenik meg a másikról való tudás, 
mint nem elválasztó. Ehhez képest szabadul fel a múlt, 
ami olyan, mint a másiké. (Ezért, hogy a forradalmakat 
soha nem csinálhatják a gyökér nélküli emberek. A forra
dalmakat az egymást tudó emberek csinálják. Erejük a-ne
hezen élhető - közös sorsból gerjedő erő. A nekirugasz
kodáshoz, a nagyszabású vállalkozásokhoz kellő erő. A 
kiszolgáltatottság akkumulálhatja - egy ponton túl - a 
közös sorsból gerjedő közös akaratot szülő nagy erőket. 
De a közös sors, tudottan közös.) 

Nekünk a leányszálláson csak az volt a célunk, hogy a 
lányok bűntudata helyett (hogy eljöttek és miből, és él
nek, ahogy) kialakulni segítsük öntudatukat. Ehhez egya
ránt fontosnak tartottuk, hogy megismerjék azokat a tár
sadalmi mozgásokat, amelyeknek szüleik lettek az áldoza
tai, és hogy lássák magukat azoknak a társadalom műkö
dését szolgálni használt fogásoknak kitetten, ahogy a szo
cialista iparszervezés megoldotta munkaerőgondjait. 
Emellé még kellett, hogy felismerjék társaikban azt a sors
társat, akivel (bizonyos értelemben) egy a céljuk: nem 
hányódni társadalmi mozgásoknak kitetten, lánii a törté
néseket. És életet, jövőt alakítani. 

Munkánk során fel akartuk fedeztetni a csoportunk
ban résztvevők múltra és jelenre vonatkozó azonosságait, 
akartuk, hogy az egymásra vetíthető életutakban meglát
tassuk azokat a mozzanatokat, amelyek döntés-csíráknak 
nevezhetők. A felismerés sorozattól egyszerre vártuk a fő
városba jövetel előtti és utáni időszak másságának tudato
sulását, valamint a bekövetkezett változásokban az egyéni 
különbségek meglátását. 

Célunk annak elősegítése volt, hogy a lányok múlt
hoz és jelenhez meglevő viszonya átalakuljon, aminek 
folytán - joggal - feltételeztük, hogy megváltozik viszo
nyuk a jövőjükhöz is. Az ön- (és társadalom)ismereten 
alapuló döntés, és annak vállalása, egy előre megtervezett 
„szép, szilárd jövőt" kínál - véltük. Biztosak lehettünk 
benne, hogy ez érdeke az egyénnek. 

Ha nem is annyira egyszerűek és jól láthatóak ma a 
mozgások, aminek kitett az ember (s aminek kitett a la
kóhelye), mint annak idején, ugyanúgy átláthatóvá kell 
tenni azokat, s kell, aki azzal foglalkozzon, hogy átlátha
tóvá váljon. Ez ma új keletű problémát vet fel. Ugyanis 
kevés embernek érdeke ma az, hogy a társadalmi mozgá
sok, s a mozgások hatásai letisztítottan láthatók legyenek, 
így tehát erre a feladatra azon kevesek vállalkozhatnak, 
akiknek a tevékenységi területének érdekeit ez nem sérti. 
A politikusok - akiknek a legnagyobb hatásuk lehetne, 
mert övék a megszólalás, gyakran a döntés lehetősége -
nem jöhetnek szóba. A társadalomtudósok, az írók, a 
közművelődés munkásai között lehetnek emberek, akik 
erre alkalmasak is és képesek is. (Még, ha összefognának 
sem lenne elég a hangjuk, hogy elég hatást érjen el. És 
összefogni ma nehéz.) Valószínűleg a közművelődés mun
kásainak kell feladatul vállalniuk, hogy foglalkoznak ezzel. 
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(Ki-ki a saját hazájában.) Hiszen ez az a terület, amelyik 
nem mondhat le arról a felszabaduló emberi energiáról, 
amely a ma Magyarországon élő - bizonyos szempontból 
elveszettek - : alkoholisták, munkanélküliek, hajléktala
nok, stb., valamint az önmagukat meg sem talált fiatalok 
bűntudatából (rosszérzéséből), öntudattá alakulásakor 
keletkezhetne. 

Érdemes eljátszani a gondolattal, mi lenne, ha a tár
sadalomismerettel való élés az élet- a jövőalakításban 
társadalmi gyakorlattá válhatna. Micsoda felszabaduló 

tetterőt jelenthetne, ha kimondanánk a falusi polgármes
terek lehetetlen helyzetből adódó tehetetlenségét. Mert 
ezt kimondva - jó felkészültséggel, tájékozódni tudással, 
kapcsolatokkal - virtus, férfiküzdelem, nemes harc lehet
ne egy-egy falu felvirágoztatása. K i ne látna egy ilyen 
hozzáállás miatt azonnal egy kicsit más országot. (Minden 
felszabaduló erő a jövőépítés része. Minden ember minta 
a másiknak a lehetőségre. Minden fejlődő falu a hitet 
adhatja, hogy lehet ilyet.) 

AZ ÜNNEP MŰVÉSZETI ESEMÉNYEIBŐL 

Határon túli magyar alkotók 
kiállítása 

A Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos 
Szövetsége második alkalommal hívta meg egy budapesti 
fotókiállításra a határon túl élő, magyar nemzetiségű 
fotográfusokat. Ez alkalommal többen, több országból és 
több alkotással pályáztak, mint az előző évben, ami min
denképpen arra utal, hogy a rendezvény ismertsége sze
rény mértékben, de növekszik. 

A magyar fotókulturális nemzeti örökség szempontjá
ból különösen fontos tárlat megrendezéséhez segítséget 
nyújtott a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a 
Nemzeti Kulturális Alapprogram, továbbá a Magyar Mű
velődési Intézet, amely intézmények biztosították a pénz
ügyi fedezetét a nemzetközi magyar fotókiállítás megren
dezésének. 

Az eseményhez ismét kapcsolódik egy szakmai tanács
kozás, amely egyben az időközben megalakult Magyar 
Fotóművészek Világszövetsége közgyűlése is. Ez a tanács
kozás ismét alkalmat kínál ana, hogy a különféle orszá
gokból érkező alkotók tovább gondolják közös jövőjüket, 
rátaláljanak a szakmai együttműködés további lehetséges 
fórumaira, beszéljenek a sajátos gondjaikról, és cseréljék ki 
tapasztalataikat. A cél változatlan: tevőlegesen gazdagí
tani saját országuk és általában a magyarság fotókulturális 
örökségét. 

A kiállítás megnyitója és a szakmai konferencia idő
pontja egybe esett A művelődés hete, a tanulás ünnepe 
Magyarországon című rendezvénysorozattal, melynek a 
budapesti centruma éppen a Magyar Művelődési Intézet 
volt. Ezért igen sokan tekintették meg a határon túli al
kotók műveit. A látvány sokrétű volt. A hagyományos és 
klasszikus ábrázolásmódtól a digitális varázslatig minden
féle kompozíció, téma és fotográfiai műfaj helyet kapott a 
kiállításon. És ez így van jól, mert ezzel nemcsak a fotog
ráfusok sokféle világlátása illusztrálható, hanem a közön
ség ugyanilyen sokféle elvárása is'teljesülni látszik. Szinte 
bizonyos, hogy minden néző rátalált ana az egy-két vagy 

több fotóművészeti alkotásra, amelyet hosszú ideig szíve
sen őrzött meg vizuális emlékezetében. 

A II. Nemzetközi Magyar Fotóművészeti Kiállítás ha
tóköre jelentősen növekedhet, mert az alkotásokat nem
csak Budapesten tekintheti meg a közönség. Romániá
ban, Szlovákiában és Jugoszláviában is vendégül látják a 
tárlatot, amely bizonyára jótékony hatással lesz a 2003 
őszére tervezett következő pályázatra. A rendezők abban 
is reménykednek, hogy az alkotók egyre inkább valóban a 
mát és a jelent mutatják be alkotásaikon, mert a tárlat 
alapvető célja a kortárs fotográfia eredményeinek felmu
tatása. Ehhez viszont fényképezni kell, hogy újabb és újabb 
művek szülessenek, amelyek reprezentálják a X X L század 
fotóművészeti törekvéseit. 

A II. Nemzetközi Magyar Fotóművészeti Kiállításra 
hét országból, 85 alkotótól, 356 fotó érkezett. Ebből a 
zsűri kiállításra javasolt 70 fotográfustól 80 alkotást. 

A Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos 
Szövetsége által adományozott, azonos értékű díjakat 
Erdé ly Bál int Előd (Románia, Székelyudvarhely), Hagy
más István (Szlovénia, Lendva), Ispánovics József (Ju
goszlávia, Újvidék), Kálmán Roland (Szlovákia, Trhová 
Hradská), K o v á c s Att i la (Jugoszlávia, Szabadka) kapta. 

A tárlat megrendezését a Nemzeti Kulturális Örökség 
Minisztériuma, a Nemzeti Kulturális Alapprogram és a 
Magyar Művelődési Intézet támogatta. 

A díjazott alkotókon kívül, a kiállításon bemutatták 
még Almási Szilárd (Románia, Kisiratos), Balási Csaba 
(Románia, Csíkszereda), Balázs Ödön (Románia, Tiha-
dar), Bá l int Zsigmond AFIAP (Románia, Marosvásár
helyi Fotóklub), Bartha Dániel Zsolt (Románia, Kézdi-
vásárhely, Bálványos Fotóklub), Bede Gábor(Románia, 
Kézdivásárhely, Bálványos Fotóklub), B e r e k m é r i Ágnes 
(Románia, Marosvásárhelyi Fotóklub), Both G y u l a 
A F I A P (Románia, Marosvásárhelyi Fotóklub), Botos 
Ferenc (Románia, Sepsiszentgyörgy), Böjthe Pál (Romá
nia, Kolozsvár), Brassay Káro ly (Románia, Marosvásár
helyi Fotóklub), Egyed Ufó Zoltán (Románia, Marosvá-
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