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vagy éppen „járás", írnám, ha fiamék nemzedéke értené ezt az 'egy 
napi járásnyi terület' fogalmat, deltát voltak szívesek kitörölni köz-
igazgatási gyakorlatunkból ezt azok, akik a '80-as években kitöröl' 
ték. Éppen a 'város és vidéke' szókapcsolatot is említhetném, bár 
ez Erdei Ferenc óta kicsit irodalmias. Jobbára ugyanez " 
„városkörnyék" néven vonult be a magyar közigazgatási kezdemé' 
nyezések közé. Ügy látszik, hogy kísérkú próbálkozásnak bizo-
nyúlt, s igazából egy átlag-polgár nem is tudhatja, hogy hol s mikor 
vágták vissza ezt a vállalkozást. Most itt állunk a '90 óta önálló 
köztársaságiiént működő önkormányzataink szükség-teremtette te-
kprdés'és intézmény társulásaival, az ezeket sok esetben metsző sta
tisztikai kistérségeinkkel (amikből — remélhetőleg! - éppen napja
inkban lesz a törvényalkotók szerint más, de még mindig nem vá
lasztott településszerveződés); a funkcióvesztés állapotában tartósí
tott megyéinkkel, botcsinálta régióinkkal, s nem leljük az áttételt a 
központ és a helybéli igazgatás között. 

Ha az ország működtetését, s ebben az előbb emlegetett köz
igazgatási „áttétel" szakszerű megteremtését azokra hagyjuk, akik
nek ez a dolga, mi magunk akkor sem spórolhatjuk meg a kis
térségi (a kistáji, a járási, a városkörnyéki) feladatmegoldást, 
még ha ez utóbbi ahhoz képest jóval kisebb falat. Abban sem va
gyok biztos, hogy a korosztályoniat követőnépmíívelő-nemzedék és 
kenyéradó gazdáik közül a fiatalabb képviselők és polgármesterek 
értik-e, mit hiányolok; hogy miről beszélek a kistérségi (a kistáji, a 
járási, a városkörnyéki) szakmai feladatellátásról, szakmai fejlesz
tőmunkáról szólván, jobbára kihunyt már praxisunkból ez a vala
mikor' még valamennyire azét végzett kistéségi (kistáji, járási, vá
roskörnyéki) tevékenykedés. Ebben való jártasságuk vagy emlékeik 
is inkább a nyugdíj felé. ballagóknak van. Régen megszűntek már az 
ezt szolgáló álláshelyek. Koncepció is csak mutatóba, vonatkozó 
gyakorlat elvétve akad. 

Odaát, Nyugat-Európában persze volt s van idő a kistáji igaz
gatás, és ennek részeként a közösségi művelődés kistéségi koordi
nációjának , a körzeti szolgáltatómunlmnak és a falusi szakmai segí
tőmunkának átgondolására, kipróbálására; nem csoda, hogy náluk 
erről tájékozódván az irigységtől besárgidok. Különösen, hogy egy 
hazai konferencián1 megtudtam (ami újságolvasókéit különben is 
eléggé nyilvánvaló volt), hogy a kistérségek átrajzolását, a jelenlegi
eknél szabályozottabb és nornrálisabb átformálását alig egy évnyi 
gondolkodás után hamarosan eldöntik, és azonnal végre is hajtják. 
„Tegyék!" mondanám cinikus álarcot kölcsönözve, ha nem az ott 
előli bőréről hnne szó. És persze valóban tegyék, feltéve, l\a mi e 
kicsiny szakmában azonnal hozzáigazíthatjuk a magunk tenni
valóját is. Ha tudjuk, hogy mit. S Ixa van miből. 

A kistérségi (és ismételten tegyük hozzá: a kistáji, a járási, a 
városkörnyéki) szakmai tevékenység természetesen szorosan ösz-
szefügg a közösségi művelődés falusi helyzetével, a falvakbéli 
szakemberlétszámmal, az ottani intézmények létével és állapotával, 
felszereltségükkel, anyagi ellátottságukkal. A „kistérségi" szakmai 

1 A 2003 őszi „A művelődés hete, a tanulás ünnepe" alkalmából a 
Magyar Művelődési Intézetben rendezett Partnerség e's közösségi mű
velődés a kistérségekben c. összejövetelen, amiről még szó esik a későb
biekben. 

fejlesztőmunka alapvetően mindennek szükségszerűen meglévő 
hiányait hivatott pótolni, kiegyenlíteni. 

Mindezekről morfondírozom az alábbiakban. 

A franciáknál 
már a '90-es évek elején találkoztunk a kistáji szakmai segítő
munkával. Az ezt valahol Minervoisban végző Boris Sirelost 
megénekeltem már e hasábokon az egymással a látogatásunkat 
megelőző hetekben összeverekedett ifjúsági egyesületi tagok 
által teremtett, és általunk is megszemlélt iszonyú rendetlen
ség leírásával és a rendrakást rájuk hagyó magatartásáról szól
ván. Az akkor a jobbára városi ifjúsági referensekből szervezett 
tanulmányúton járva 'kistérségi ifjúsági referensként' magyarí
tottuk a környékbeli kis falvak önkormányzati társulása által 
fenntartott álláshelyét; azóta inkább körzeti népművelőnek 
mondanám. Nem a közönség jött be hozzá alkalmanként va
lamiféle kistérségi kultúrházba (mint idehaza a hajdani járási 
művelődési házakba) ahol valamit 'kiszerelt' számukra, hanem 
ő vitte helybe kellő rendszerességgel az igényelt kulturális-műve-
lődési-információs lehetőségeket. Különösen pedig saját magát. 

Mert feladata alapvetően éppen az volt, hogy a fiatalok 
körében helybéli kezdeményezéseket segítsen. Abból a szakmai 
megfontolásból volt a dolga ez, hogy a ma még gyerekek, a ma 
még alig-fiatalok egy röpke évtized múltán független fiatal 
felnőttek lesznek; az iskolai tananyag elsajátítását túl tehát a 
legfontosabb számukra éppen az, ahogy önállóságot és együtt
működést tanuljanak. Hogy gyermeki, ifjúkori érdeklődésüket 
önmagukban saját maguk felfedezzék, s hogy annak megvalósí
tását, kielégítését jobbára önmaguk végezzék, s hogy mindeh
hez hasonló érdeklődésű társakat önmaguk köré saját maguk 
szervezzenek. Hiszen felnőtt emberként is saját kezükben lesz a 
sorsuk, az életük. Valamikor meg kell tehát tanulják, el kell 
sajátítsák ennek útját, módját, technikáit. S különösen, hogy 
miként tegyék ezt közösen, esetenként ezzel-azzal szövetkezve. 

A francia társadalom bölcs előrelátásából azonban ezt még 
nem kell egyedül, magukra liagyatva tenniök. Van, akt ebben se
gíti és gyámolítja őket. Az általunk megismert négy-öt fal-
vacskában éppen a meglátogatott Boris. 

M i munkáját kiteljesedett állapotban láthattuk, amikor 
ezekben a falvakban már működtek mindazok az egyesületek, 
amiben a helybéli gyerekek és a fiatalok aktívkodhattak, ame
lyik keretet adott tevékenységeiknek, s amelyik befogadra és 
megszervezte a Boris által esetleg odahozott szakértőt, előadót, 
rendezvényt vagy bármi mást. Mindegyiküknek volt egy helyük 
az összejövetelre, jobbára a '70-es évek hazai ifjúsági klubmoz
galmában már itthon is megtalált pince, padlás, fészer, tűzol
tószertár, klubszoba, előadóterem, hajdani bolt, óvodaépület 
stb, amelyet megkaptak a helyi önkormányzartól 5-10 éves 
használatra, és amit ők gondoznak, beleértve a takarítást is. 
Valamennyiben volt valamilyen, jobbára (mint annakidején 
nálunk) otthonról összehordott, ritkábban pályázat útján, még 
ritkábban a települési önkormányzatuktól, tehát a polgármes
teri hivataltól kaport berendezés, technika. Működésük persze 
nem arra az egy-két helyiségre korlátozódott, hanem a sport-
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pályá(k)ra, a gördeszka-parkra, a közös téli-nyári táborokra és 
a környékbeli város kulturális kínálatára; persze igénybe ve
hették a községháza dísztermét vagy iskolájuk tantermeit, ha 
kellett valamire; belakták az összes környékbeli falut, ahol ha
sonló társaságok alakultak-működtek, és különösen azokat, 
ahol ugyancsak Boris volt az ottaniak animátora. 

Lehet, hogy odakinti népművelő-kollegánk maga is úgy 
örökölte ezt a folytonosan változó tagságú, mert korosztályra 
szabott egyesületeket. Lehet, hogy ő maga is szorgalmazta né
melyik megalakítását. A szabadidőt-szervező, hogy úgy mond
jam: 'általános' szerveződéseken túl azoknak a fiataloknak, 
akiknek valami specialitás fúrta az oldalát zenekari, kórus, 
színjátszó, bábos és más (és esetenként mindegyikből akár 
több) ifjúsági egyesület létrehozását ajánlotta, hogy aztán ők 
szervezzék maga-magukat azt tudva, hogy számukra bármikor és 
bármiben rendelkezésre áll. Pályázatírásban, szakérté) megszerzé
sében, működésük finanszírozásának kitalálásában, utazás, 
vendégjáték, verseny, fesztivál lebonyolításában, bármiféle 
szükséges eszköz időleges kölcsönzésében, helyiség-bérletben 
vagy bármi másban, ami valamihez kell, vagy éppen szükséges. 
Mint mesélte, mindig közösen találták ki azt, hogy mikor mire 
mi kéne. És bár a beszélgetés kezdetén sohasem ajánlott kész 
megoldást, bizonyosan minden szükségeset megtalált, beszer
zett, kölcsönzött, megoldott. Ha már az érintették is tudták, 
hogy mi az, ami kell. 

Később aztán másutt is nyomára akadtunk a francia kis
tájakon honos falusi-térségi szakmai fejlesztőmunkának, bíz
vást állítható tehát, hogy Boris ebbéli gyakorlata nem volt vé
letlen. Éppen hogy tudatos fejlesztés eredménye az, hogy szerte 
Franciaországban mtíködik ez a fiatalokat segítő-fejlesztő tevékeny
ség; álláshelyét, tudatosan építették ki sok másik rokon feladatkö
rűvel együtt. Vélhetően azért, mert az odavalósi államnak fon
tos a hazai fiatal; a szisztémát kitaláló és működtető állam fon
tos dolognak értékeli a fiatalok tájékozottságát, érdeklcídésé-
riek kielégítését, boldogulását; másokkal való együttműködé
sét és ennek megtanulását; képességei megtalálását, kipróbálá
sát, megerősítését, gyakorlását. Tudják, hogy 'egyedül nem megy1; 
tudják, hogy szakértő (pontosítom és magyarítom: népműve
lő) segítsége nélkül csak a legtehetségesebbek és csak a leg
jobb helyre születettek boldogulnak. Ezért alkalmaznak tehát 
képzett kollegát, akinek folyamatos szakmai továbbképzéséről, 
tevékenységének szakmai kontrolijáról és egyidejűleg szakmai 
segítéséről egyesületi keretben működő, ám államilag támoga
tott, regionálisan szervezett főhivatású hálózat gondoskodik. 

Mindezt azért állíthatom teljes bizonyossággal, mert a na
pokban tudós beavatást nyertünk a franciaországi decentrali
zációs folyamat részleteibe, amivel persze most nem terhelem 
az olvasót. Annyit azért megjegyzek erről, hogy több mint 
harminc éve vajúdnak ezzel, hol megoldva a gondokat, hol 
meghátrálva az újabbaktól (és akkor azok meghaladására ko
rábban nem tervezett szerveződések alakultak/alakulnak), ám 
visszanézvést jelesül előrehaladtak a településközi együttmű
ködés fejlesztésében, a bárhol lakó polgáraik szolgálatában, 
mint ahogy ezt Boris esetében is érzékelhettük. Az is nagyon 
érdekes, és jelen szövegösszefüggésben különösen említésre 
méltó, hogy a náluk honos települési együttműködések (a kö
telezően létrehozandó 'város és vidéke' típusú, a fakultatív, 
térségi koherenciaként értelmezhető 'cummunaute des com-
munes', tehát a városhiányos falusi térségek településközi 
együttműködése, illetőleg az ugyancsak tetszés szerint alakít

ható, mindezeket metsző 'fejlesztési térségek') közül ez utóbbi
ban kötelezően goridozandá elemként jelenik meg a kultúra létesít-
méxyeinek és tevékenységeinek fejlesztési feladata, ami igencsak 
tiszteletre méltó egy olyan országban, ahol, mint annak idején 
tanultuk, ember embernek a farkasa. Vagy talán mégsem? 

Vagyis: úgy kell gondolkodni a 'települések közössége', 
értsd: a fejlesztési célú településtársulások fejlesztési projektje
it gondozó fejlesztési tanácsokban, hogy nem szabad megfeledkez
niük a térségben lakók kulturális lehetőségeiről, sem. Az épületek
ről éppen úgy nem, mint az azokat működővé tévő szakemben'ől. 

Innen kellene kezdenünk a hazai állapotokról és feladatok
ról való gondolkodást. Nem az utánzás miatt, hanem pusztán 
azért, mert egy hazai település s az abban élő egyetlen nmgyar pol
gár sem alávalóbb annál a franciaországinál, akit európai lépték
kel gyámolít az egyébként ott is saját adóiból fenntartott saját 
állama. 2004 májusától ez a lépték nálunk is jogos kívánalom. 

Itthon 
Pontos adatok híján (és erről még szólok néhány szót) pusztán 
benyomásainkra hagyatkozhatunk szakmánk kistérségi segítő
munkájának állapotáról, tehát a kistájak falvaiban folyó, a kö
zösségi művelődési tevékenységek könnyítésének helyzetéről, a 
szakmai tevékenykedést szolgáló épületekről, s ha még egyál
talán vannak ilyenek, akkor állapotukról, felszereltségükről és 
különösen a szakemberek hiányairól szólván. Nem néhány 
éves, hanem több évtizedes, mondhatnám: fél évszázados ez az 
intézmény-és szakemberhiányos állapot. Hiszen mi másért kel
lett volna például a Bokor Béla - Mezei József baranyai szer
zőpárosnak a Pécstől nem is oly' messzi Ujpetre és térsége köz
művelődési fejlesztéséről írnia 2 a '70-es évek végén? Az akkor 
épített faluházak is az elemi hiányt pótolták Diósliálon, Német
faluban, Zalaszentlászlón, Bakon, Pókaszepetken, Nagykapoma-
kon, hogy csak egy megyényi, erre az időszakra eső intézmény-
építést említsek - és a sok erőfeszítés ellenére még Zalában is 
mennyi űr maradt! Arról nem beszélve, hogy a nagy nehezen 
megteremtett épülettel á helybéli közösségi művelődésnek 
csak egyik feltétele teljesült; felavatásukat követően nem szük
ségképpen került falai közé képzett szakember, és jobbára hi
ányzott a szakmai kapcsolatok, a rendszeres szakmai segítség
nyújtás hálója is. Emlékeimben még a falusi intézményi és te-
vékenységbeli fogyatékosságokat igazi szocialista álmegoldás
sal helyettesítő mozgóellátás is dereng; megjegyzem, hogy a 
mai (hasonló) hiányok nyitjaként ez a kirakat-megoldás az 
ISM-nek is eszébe jutott, s a Vackor-buszokkal csinált is belő
le valamit mutatóba az ezredforduló táján. 

A Pécsett szervezett falukonferenciák is évtizedes térségi-
kistáji-falusi közművelődési ellátatlanságot bizonyítottak az azokat 
esetlegesen és különösen időlegesen oldó próbálkozások re
gisztrálása5 mellett, noha e tudós fórumok természetesen nem 

1 Komplex kulturális modeü-tervezet; az újpetrei gazdasági térség új 
Iwzművelődési rendszere, Pécs, Baranya megyei Népművelési Taná
csadó, 1978, 94 p. 

3 Lásd erről: Válság és kiút, I. Falukonferencia, szerk. Kovács Teréz, 
Pécs, M T A Regionális Kutatások Központja, 1991, 318 p.; Kiút a vál
ságból, II. Falukonferencia, szerk. Kovács Teréz, Pécs, VITA Regioná
lis Kutatások Központja, 1993,366 p.; A mezőgazdaságtól a vidékfej
lesztésig, III. Falukonferencia, szerk. Kovács Teréz, Pécs, M T A Regi
onális Kutatások Központja, 1995, 541 p.; A fenntartható mezőgazda
ságtól a vidékfejlesztésig, IV. Falukonferencia, szerk. Kovács Teréz, 
Pécs, M T A Regionális Kutatások Központja, 1997, 500 p. 
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pusztán szakmánkra vonatkoztatták a hiátusok tömegét és a 
megoldások szükségességét. 

Bár a közösségi művelődés falusi, vidéki, kistérségi felté
teleinek többféle hiányáról, mint említettem, nincsenek pon
tos adataink (bizonyára azért, mert jobb az egészről nem tudni 
semmit sem), jól tudjuk, hogy miről van szó. Induljunk el 
bárhol az országban és járjuk körbe a kisvárosok, a nagyközsé
gek tájékát. Számoljuk meg, hogy településről településre jár
ván hány működő művelődési otthonra lelünk, és hány, e 
szakmában alkalmazott népművelőre akadunk. S ha véletlenül 
találunk valamelyikből egyet, vizsgáljuk meg, hogy körülmé
nyei, anyagi ellátottsága, az intézmény felszereltsége által be
határolt cselekvései idézik, idézhetik-e a huszonegyedik száza
dot? 

Amerre például én a Túr mentén jártam, nem találtam 
egyikből egyet sem. Szakembert a Kerka mentén sem, ám ott 
legalább voltak helyreállított, bár leginkább bezárt művelődé
si otthonok. A környékbeli városkákban, Lentiben és Letenyéx 
persze leltünk kollegákat, csak éppen tilos nekik a város hatá
rán túl bármit is tenniük, hiszen fizetésüket saját önkormányza
taiktól a saját településükön való munkájukért kapják. A helyzet 
jobbára mindenütt hasonló. Az általam ismert egyetlen kivé
tel Derecske művelődési otthona. Az utóbbi években egyedül 
itt találtam meg azt az intézményi kistáji felelősséget, ami kívá
natos lenne másutt is. Jó kérdés, hogy „másutt," tehát szerte az 
országban miért nem így csinálják? 

(Persze Derecskén sem volt folyamatos a város környékére 
ható közművelődési munka; mai gyakorlatuk immár a szerves 
fejlődés jeleként a rendszerváltozást követő idők kistérségfej
lesztési pályázatainak tanulságaiból született. A kistáj szelle
mi-anyagi előrehaladásáért felelősséget érző helyi-környék
beli értelmiségiek és vállalkozók Kék Kalló menti Népfőiskolá
jának kistáji képzés-kezdeményeiből vált nyilvánvalóvá szük
ségessége. Egy-egy térség közművelődési-kulturális előrehala
dásának szorgalmazása ma inkább civil, vagyis civilek felvállalta 
feladatnak tűnik, bár e kezdeményezések lelke szinte minden 
esetben egy-egy népművelő. Ilyen volt a '90-es évek elejétől 
éveken át az Ipoly Szabadegyetem a Balassagyarmat-környéki 
magyar-szlovák határszakaszon dr. Kecseméthy Gyuláné Sedivi 
Lilla jóvoltából, és -hogy e környéken, bár az Ipoly egy másik 
fertályán maradjunk- hasonló újabb kezdeményezésről számol 
be Nagy Júlia népművelő-kollegánk a Szín legutóbbi számá
ban.4 A kistérségi, valamikor úgy mondtuk: a „járási módszer
tani" szakmai segítőmunka annyira hiányzik, hogy még a hiva
talos statisztikai adatszolgáltatás sem kérdez rá; a Nemzeti Kultu
rális Örökség Minisztériuma Informatikai Főosztálya által kért 
2001. és 2002. évi Jelentőlap 274 illetőleg 301 sorából egyet
lenegy sem vonatkozik^ erre a tevékenységfajtára. Bizonyára, 
mert szerintük ilyen nincs.) 

A hazai művelődésiotthon-hálózatról szólván valameny-
nyiünkbe megcsontosodott az a balhiedelem, hogy ez az in
tézmény a szocialista kultúrpolitika gyümölcseként friss hajtás 
a kulturális intézmények között. Ezt sugallta '63-ban indult 
képzésünk során szinte minden tanárunk; ezt sejtette az „első" 
békési kultúrotthonon 1975-ben elhelyezett emléktábla és az 

A Nagy Júlia: Település-animációt megalapozó társadalomkutatás az 
Ipoly mentén. Szín, 8/5, 2003. november. 

5 Lásd erró'l Statisztikai tájékoztató (a) közművelődési tevékenységről 
2001-2002, Bp. N K Ö M , 2003,164 p. 

akkori emlékünnepség; az akkor, az azt megelőzcíen és az utána 
megjelent szakkönyvek, és a mindezekkel megalapozott szak
mai emlékezet. Nem véletlen, hogy a kistáji ellátatlanság, 
mint kínos, és jobbára elhallgatandó állapot fel tára tlansága 
mellett a szakma ezt megelőző (távolabbi) múltjáról is csak 
elnagyolt és homályos ismereteink, legfeljebb településenként 
összegzett adataink vannak. Mindezt azért keverem ebbéli 
mondandómba, mert (adatok htján pusztán saját hitemre hi
vatkozva) azt állítom: a közösségi művelődés falusi, kisté'ségi hi
ányait, a hiányokból eredő gondok gyökerét is a pártállanyi fordu
lat, a közösségi művelődést szolgáló egyesületek és intézmények ál
lamosítása, egyidejűleg a művelődésiotthon-mozgalom elindításának 
táján kell keressük; az 1948-tól kiépülő állami rendszemek soha 
nem volt annyi pénze, hogy (akkor még) központból vezérelt 
intézményhálózatát a teljes települési vertikumra kiépítse. 
Egészen biztos vagyok abban is, hogy például a Művelődésku
tató Intézet műhelyében készült és 1988-ban három kötetben 
közreadott A magyarországi egyesületek címtára a reformkortól 
1945-ig című három kötetes kiadvány mindösszesen 2.801 ol
dalán felsorolt számtalan adat közül tetemes mennyiségű és 
arányú lehet az a társadalmi szervezet (egyesület, egyesületi 
szövetség, érdekvédelmi szervezet, olvasókör, egyház, alapít
vány stb.), amelyik közösségi művelődést szolgáló intézményt: 
kaszinót, munkásotthont, egyleti művelődési otthont, nép
kört, vasárnapi iskolát, tanfolyami rendszert, amatőregyüttest 
stb. tartott fenn tagjai, alkalmazottai, a környékbeliek, az azo
nosan gondolkodók, a hasonló korúak és a hasonló érdeklődé
sűek, a rokon sorsúak stb. számára. Mindezek az eleddig orszá
gosan nem összegyűjtött címek, intézmények és tevékenységfélék a 
valódi előzményei szakmánknak még akkor is, ha működésüket a 
pártállammá-alakítás felfüggesztette úgy, hogy még a kései (a 
mai) szakmai köztudatból is kipenderítette azokat. Ezek eset
leges számbavételét követően lehetne megnéznünk a térképet, 
hogy mi követte azokat az ötvenes, majd a hatvanas, később a 
hetvenes évek tanácsi-szakszervezeti intézményhálózataként, 
nem beszélve napjaink falvakban, kistájon szinte teljesen ki
üresedett állapotáról. 

A falusi közművelődés, és az azt gyámolító kistérségi (kis
táji, járási, városkörnyéki) szakmai segítőmunka zsugorodása 
bizonyosan összefügg a létező szocializmusnak a szovjet típusú 
körzetesítést szorgalmazó, a falvak közéletét, életlehetőségét és 
kultúráját művileg is sorvasztó gyakorlatával. Összefügg az on
nan elmenekülteknek épített, a megyeszékhelyek, az iparvá
rosok munkaerő-silóinak6, lakótelepeinek kiépítésével. Emlé
kezzünk; ez utóbbiakban ugyancsak elvétve akadt közösségi 
tér. Bizonyára ez sem volt véletlen. Hogy ne kerteljek és hogy 
egyértelműen fogalmazzak: azok, akik ekkor döntési helyzet
ben voltak, nem akarták, hogy akár a falvakban saját erőből, 
akár a környéki nagyközségekből, kisvárosokból rajtuk segítve, ille
tőleg a kialakult lakótelepekéit közösségi fejlesztőmunka szerveződ
jék. Ha akarták volna, lett volna, rá pénz, figyelem. A falusi, a 
kistérségi (a kistáji, a járási, a városkörnyéki) művelődési le
hetőségek fejlesztése a szocializmus évtizedeiben (néhány re
nitens, a szabályt erősítő kivételként megjelenő, jobbára időleges 
kezdeményezést kivéve) senkit nem érdekelt. És akkor még 
nem beszéltünk a nagyvárosok jobbára óriási épületeket ered
ményező szakmai presztízs-beruházásairól, aminek egyenes kö
vetkezménye volt, hogy a perifériák emberi léptékű közösségi 

6 Ekler Dezső építész szóleleménye. 
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intézményei szükségképpen elhaltak, vagy nem is épülhettek 
ki - de ez már egy másik dallam.7 

A kistérségi (a kisráji, a járási, a városkörnyéki) szakmai 
segítőmunka fejlesztésének tennivalóiról szólva tehát nem 
pusztán az utóbbi évek, és nem csak néhány évtized mulasztá
sát kell pótoljuk. Bár bizonyosan van, ami lelkes és Tisztessé
ges népművelők munkájának eltűrt eredményeként az elmúlt 
negyvenvalahány esztendő gyakorlatából meg-és átmenthető 
a jövőbe, ám leginkább újjá kell építeni ezt az egész struktúrát. 
Alapegységeit úgy és akként, amilyen régi működőképes ko
rában volt, tehát társadalmiasítottra, kiszolgálását pedig a ko
rabeli, az ötven-száz évvel ezelőtti állapothoz képest a már 
megjelent önálló professzió, a közművelődési szakma és szak
emberei, a népművelők által. Azt a közismert szándékor pe
dig, ami szerint az állam végre rendet rak az eleddig csak 'sta
tisztikai' kistérségként emlegetett településegyvelegeken, kivá
ló és nem halasztható alkalomkélt liasználjuk arra, hogy a kistája
kon a közösségi művelődési szakma is meglelje és meghatározza sa
játmagát, tennivalóit, munkájának környezetét és feltételeit. 

A kistáji fejlesztőmunka megoldandó részletei 
Alapelvek 
1. Szögezzük le: szakember, értsd: népművelő nélkül nem 

megy. Szögezzük le azt is, hogy mindenütt kell egy hely, ami -
hogy ezzel a '70-es években (is) használt szókapcsolattal éljek 
- tetőt ad a helybéliek együttléte fölé. Nem megy anélkül 
sem, hogy a helyi gazdák, a települési önkormányzatok meg
értsék: a közösségi művelődés lokális lehetősége a normális 
emberi életre lehetőséget adó, tehát az élhető település megva
lósításához éppen olyan fontos, mint az iható víz, a járharó út, 
az egyenletes feszültségű áram. 

2. Világos, hogy soha nem lesz annyi népművelőnk, nem 
lesz annyi szakemberünk és nem lesz annyi pénzünk, hogy 
mindenüvé főállású kollega álljon. Hogy mindenütt minden, 
a helybeliek által igényelt és szükséges tevékenységfélékben 
jártas szakértő helyben lakva és csakis ott dolgozzon. Világos, 
hogy lehetetlen több ezer hiányzó intézményt megépítenünk. 
Világos az is, hogy nem lehet mindenütt bármiféle szakmai 
tevékenységet megteremteni és biztosítani, így tehát a közös
ségi művelődés lehetőségeiről szólván a (kis)várost és vidékét 
egybe kell gondoljuk. Világos, hogy a lehetőségek fejlesztéséhez, 
a feltételek bővítéséhez pénz kell, ráadásul külső forrásból, 
mert az eddig helyben rendelkezésre álló anyagiakból (s meg
jegyzem: szellemi kapacitásból) az jött ki, amit ma körülnézve 
érzékelherünk. A semmi tehát. Nem véletlen, hogy a statiszti
kusoknak nincs mit regisztrálni. 

3. Ez a településen kívüli, az előbb ezért „külsőként" emle
getett, a lehetőségek fejlesztését szolgáló, a feltételek bővíté
sét finanszírozó pénzfonás nem lehet más, mint egy erre való 
központi állami keret. Nem csak azért, mert az állam elvette 
polgáraitól és azok hajdani önkéntes társulásaitól (a Kiegye
zést megelőző időktől a pártállammá-fordulat évéig eltelt év-

E szakmában együtt dolgozva mindezeket közösen, együttesen 
örököltük, és már több, mint évtizede nem tudjuk, hogy felemás 
örökségünkkel mi tévők is legyünk. Ebben egyfajta, saját megközelí
tésem szerint rendet vágva tematikus összegzések készítésére határoz
tam el magam, amit Megoldanivalóink felcím alatt az eljövendő idő
ben jókedvem és erre való időm arányában e hasábokon vagy másutt 
közzé is teszek. 

században) a kellő alapossággal kiépült közösségi művelődési 
intézményrendszert. Es nem csak azért, mert az állam a mi 
adóforintjainkat kell költse elemi szükségleteink kielégítésére. 
Hanem mert polgárai boldogulásáért éppen úgy felelős, mint 
helyi léptékben a települési önkormányzat. A polgárok boldo
gulása pedig alapvetően azon múlik, hogy megértik-e, hogy ki
igazodnak-e, hogy a maguk számára érthetővé és ehetővé teszik-e 
az őket körülvevő világot. Például a közösségi művelődés esz-
köz-és módszertára által. 

4. Bizonyos, hogy hiátusaink megoldására társadalmiasított 
megoldást kell keressünk. Egyrészt, mert valamikor úgy volt, és 
mert csak ez a forma jelent folytonosságot a parancsra elviselt 
szocializmust megelőző, a még viszonylag szerves fejlődésű 
időkkel. Másrészt, mert a közösségi művelődés (sok helyütt a 
kultúraterjesztés) szerte a világon, de különösen Európában el
sősorban ekként szerveződik. Harmadrészt, mert nincs s nem 
is lesz annyi pénzünk, hogy mindenütt megfinanszírozunk 
mindent: az igényfelmérést, a szükségletek és a képességek fel
tárását, a szervezőmunkát, a koordinációt, az épület-és helyi
ségüzemelést, az épület- és helyiségfelügyeletet, a gondnokolá
sát, a takarítást, az elemi karbantartást stb. Negyedrészt, mert 
a mi világunk is éppen afelé halad, hogy aki részes valamiben, 
az részesül abban. Bizony mulatságos lenne, hogy miközben 
minden pénzbe kerül, és még az elemi létfenntartásért is fizet
nünk kell lakbért vagy közös költséget, vízdíjat, áramszámlát 
(hogy az egyébként ugyancsak szükséges élvezeti cikkekről 
már szót se ejtsek) csak úgy megkapjam vagy elfogadjam a biz
tosított termet, a tiszta épületet, a bármiféle szakmai vezetőt 
vagy oktatót, a növénytermesztési szaktanácsot vagy a közjogi 
információt. Arról nem beszélve, hogy éppen a közösségi mű
velődési igények és szükségletek kielégítése folyamán járhatják ki az 
érdekeltek a demokrácia és az együttműködés elemi iskoláit; nem 
véletlen, hogy a szerencsésebb sorsú, a társadalmilag stabil 
nyugat-európai országokban a művelődés pusztán ürügy a tár
sadalmi szintű toleráns kooperáció megtanításában, elsajátítá
sában és gyakorlásában. 

Lépés ja vas latok 
1. Első lépésként azonnal fel kell tárni az újra rajzolt kistér

ségek központi településein lévő művelődési otthonok jelen
leg esetleg mégis teljesített környékbeli munkáját egy jól szer
kesztett kérdőív segítségével, majd az ana válaszolók, tehát a 
témában járatosak összehívásával, velük közösen kell meghatároz
ni a szükséges kistérségi (kistáji, járási, városkörnyéki) feladat
ellátás mérrékét, részleteit, megoldási alternatíváit. Ki kell 
számolni az ahhoz elvileg rendelendő anyagiakat. 

2. Az újonnan meghatározott kistérségek falvaiban az elő
zőekkel aktivizált kollegák közreműködésével azonnal fel kell 
tárni a művelődési célt szolgáló, avagy az arra alkalmas intézmény-
állományt és az intézmény működtetéséé helyben alkalmas civil 
szervezeteket. Ez a feltárás ne pusztán lajstromkészítés legyen. 
Olyan elemző munkára van szükség, aminek során a helyi 
kondícióik részletei és a helybéli civilek esetleges intézmény
fenntartásra való kedve és személyes feladatvállalásuk is rögzí
tésre kerül. 

3. Az előzőekben említett feltáró-és fogalmazómunkában 
aktívnak bizonyult népművelő-kollegák bevonásával össze kell 
hívni az intézményműködtetésre alkalmasnak látszó civil szerveze
tek képviselőit, és velük együttesen kell kidolgozni a leendő he
lyi művelődésiotthon-egyesület működtetésének részleteit, be-
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leértve a kistérségi székhely intézményének feladatellátását, a 
szükséges munkaformákat, azok léptékét és mértékét. Ismét át 
kell számolni a megvalósításhoz szükséges anyagiakat. 

4. Mindezek eredményeként (az elhatározástól számított 
fél esztendős intenzív előkészítő munkát követően) rendelke
zésünkre állhat egy cím-, feladat- és szakemberlista, valamint 
ismertté válhat egy, a kistérségi (kistáji, járási, városkörnyéki) 
szakmai tevékenység ideálisnak látszó megvalósításához szük
séges összeg is. Ezt a vélhetően nem csekély pénzt a kistérségi 
(kistáji, járási, városkörnyéki) tevékenység országos mintatárá-
nak megteremtése érdekében a legalább két éves kísérleti üze
meltetés folyamatos támogatásként biztosítani kell. Hogy a 
NKÖM költségvetésében van-e ezzel megterhelhető sor, vagy 
hogy a miniszteri keret erre alkalmas-e, azt nem tudhatom, de 
a Nemzeti Kulturális Alapprogram Közművelődési kuratóriuma 
bizonyára nem zárkózna el egy ilyen, a Minisztérium egyetér
tését bíró, mintakereső és mintateremtő koncepcionális téma 
támogatásától. 

5. Ezt követően az ekként már konkrét, bizonyára eltérő 
településszerkezeteket jelentő, kellő személyi feltételekkel és a 
szükséges infrastuktúrával rendelkező terepen (kistérségekben) 
meg kell kezdeni a kistérségi szakmafejlesztés mintateremtő 
munkáját. Mint említettem, azt legalább két esztendeig finan
szírozni, és egyidejűleg figyelni kell. Csak az így és ekként 
szerzett tapasztalatok birtokában számolható ki esztendők múl
tán az immár országos méretű feladatellátást valóban megva
lósító és finanszírozó összeg, amit elekor már költségvetési sor
ba kell emelni. Csak ezt követően fogalmazódhatnak meg 
azok a leendő, országosan kötelező előírások, esetleg a tevé
kenységet segítő országos (regionális) szakmai struktúrák, 
amelyek a hosszútávú munkavégzéshez már bizonyára szüksé
gesek. 

* 
Bár írhatnám és részletezhetném tovább, de nem teszem. 

Ennyiből is érzékelhető talán, hogy miféle tennivalók megva
lósítását javasolom a kistérségi segítőmunka megoldását ke
resve. Különben sem az az érdekes, hogy ki tud többet és szeb
bet írni minderről; szerintem (lassan 30 éves intézeti gyakorla
tom tanulságaként) bölcsebb, ha csak a megoldandó helyze
tet, a megoldás vázát, a kezdő köröket rajzolom mindannyiunk 
elé, s a többit már az érintett résztvevőkkel együttesen gon
doljuk végig. Csak ebben az esetben lehet az a sajátjuk. Arcól 
nem beszélve, hogy több ember vélhetően okosabb egyetlennél. 
Gyors tájékozódást javasolok tehát; majd azt követően a kis
térségi feladarellátásban jelenleg is aktívak bevonásával egy 
legalább két éves időtartamban kipróbált és megfigyelt cse
lekvést; eközben a folyamat résztvevőinek folyamatos bátorí
tását és segítését, egymás között folyamatos tapasztalatcsere 
bonyolítását, esetleg külhoni példák megtekintését; végezetül 
az akció résztvevőivel való alapos közös elemzőmunkát. 

Megfontolnivalók 
1. Evek óta folyamatos a közösségi épületükért áldozni 

kész települések esetében az úgynevezett revitalizációs program, 
aminek segítségével évente több intézmény alakul használha
tóvá. Tájékozottságom korlátozott ebben a témában, mert 
csak 2001. és 2002. években voltam részese a döntésnek, és 
sem azelőtt, sem azt követően, de még a két említett évben 
sem elemeztem a pályázatokat megelőző, majd a reviralizált 
állapotban való működés minőségét. Az idén azonban a mái-

említett N K A Közművelődési kuratóriumában meghirdettünk 
egy olyan lehetőséget, ami nekik szólt. Csak néhány pálya
munka érkezett, és szinte mindegyik rendezvény(ek) megvaló
sítására kért támogatást. Mindebből az a gyanúm erősödik, 
hogy az erre elköltött pénz helyreállítást, esetleg komfortosabb 
épületet eredményez ugyan, de a közösségi művelődés új életre 
keltését, a hajdan ott szervezett közösségi munka felelevenítését 
(amit valójában a revitalizáció jelentene) nem szükségképpen. 
Talán éppen a társadalmiasított intézményműködtetés, tehát 
a művelődésiotthon-egyesület irányába kellene keressük a 
folytatást, a megújított épülethez megújított irányítási-vezetési 
szisztémát kérve-ajánlva. A 2003-as revitalizációs pályázat ke
retében az ebben az évben a NKÖM-mel együttműködő Gyer
mek, Ifjúsági és Sportminisztérium (javaslatomra) a társadal
miasított intézményműködtetést prioritásként jelölte meg; a 
kérelmek között 27 egyesületi kézben lévő ifjúsági művelődési 
intézményt találtunk. 8 Úgy gondolom tehát, hogy a revitalizá
ció szakntailag sikeresebb lehet, i\a az önkormányzat mellett/helyett 
a helyi társadalom kap önmagát aktivizáló közösségi művelődési le
hetőséget. Valószínű, hogy a bizonyára szükséges alkalmi ren
dezvényeken túl a számukra szükséges művelődési folyamatok is 
természetesebb módon megfogalmazódnak és kialakulnak, ha 
immár maga-magukról van szó. Mindezt azért keverem jelen 
mondandómba, mert a revitalizációs programban szükségkép
pen a falusi-kisvárosi/nagyközségi intézmények jelentik a dön
tő többséget; s ez az az intézményi lépték, amelyek esetében a 
társadalmiasított működés sok helyütt már ma is létező reali
tás. 

2. Természetes gyakorlat, hogy a kistérség (a kistáj, a járás, 
a városkörnyék) középiskolás népessége a környék központjá
ban tanul. Természetes, hogy az ide telepített szolgáltatások az 
egészségügytől az okmányirodákig a vonzáskörzetet is kiszol
gálják. Aki falun él, tudja, hogy ezek miatt utaznia kell. Vilá
gos az is, hogy nagyobb rendezvény, színházi vendégjáték vagy 
hasonló is csak a térségközpontban szervezhető (ha a fizikai 
feltételek és az anyagiak miatt fogadható egyáltalán). Á m az 
már nem biztos, hogy bábhal játszani, tánc- vagy kóruspróbá
ra, versmondókörbe, képző-és iparművészeti, fotó- vagy videó
körbe járni, számítógépes grafikában, hely-és honismereti fog
lalkozásokon vagy bármi másban aktívkodni, kamara- vagy 
könnyűzenélni is csak a körzetközpont intézményében lehet! 
Vajon az ott, a kisvárosban, a nagyközségben élő szakértők nem 
itiazhatnának a helyszínre, tehát a környék falvaiba? Az általuk 
hetente öt-hat településen vezetett heti két-háromszori fog
lalkozás nem történhet az érdeklődők falusi lakóhelyén? Az 
erre, az e célból alakítandó településtársulásokat, önkormány
zati együttműködéseket vajon nem támogathatja-e az állam 
ugyan úgy, ahogy a körjegyzők fizetésének felét megadja? Ha 
tehát kistérségi (kistáji, járási, városkörnyéki) feladatellátásról 
beszélnünk, nem lehetne a '60-as, a '70-es évek gyakorlatához 
képest fordított mobilitást elképzelnünk? 

3. A társadalmiasítottan működő művelődésiotthon-
egyesületek tevékenységét gyámolító népművelőt nem szük
ségképpen kell úgy, mint eddig, csak az egyik faluban alkal
mazottként elképzelnünk. Nálunk is megvalósítható az a fran
ciáknál tapasztalt eljárás, amely szerint két-három-négy tele-

8 Mint ahogy erről a Szín 8/4-es, 2003 szeptemberi számában Mű
velődési intézmények közösségi kézben (emlékeztetőa dobogókői első 
egyeztető fórumról) címen beszámoltam. 
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pülés önkormányzati társulása fizeti őt, aki alkalmanként, de 
rendszeresen segíti a helyben igényelt folyamatokat. Mint pél
dául Boris teszi odakünn. Az önkormányzatok közművelődési 
társulása alkalmas arra is, hogy a népművelőn, minr szervező
erőn kívül az előbb emlegetett „szakági" szakértőket is foglal
koztassa, fizesse. Es ha ez megvalósul, vajon nem illenék a je
lenlegi semmi helyett meginduló lokális folyamatok serkentése 
érdekében a magyar államnak is beszállnia a költségekbe? -
ahogyan a közalapítványként működő párizsi FONJEP intéz
ményén 9 keresztül a francia állam is részes a kistérségi (a kis
táji, a járási, a városkörnyéki) körzeti népművelők fizetésében, 
s mint ahogy (bizonyára, mert fontosnak ítéli) a magyar is a 
már emlegetett körjegyzőékébe. 

4. Nem látom be, hogy miért nem lehet e témában tárca' 
és intézxnényközi együttműködést megvalósítani? A falusi ifjúság 
érdekében a GYISM ugyancsak végez, tervez és szorgalmaz 
kistáji fejlesztőmunkát; évek óta kialakult már a különféle, el
sősorban persze gazdasági-vidékfejlesztési pályázatírásokban, a 
pályázatok megvalósításában közreműködő szakemberhálózar; 
a vállalkozásokat, gazdákat segítéí, így-úgy elnevezett szakem
bereket foglalkoztató kistérségi rendszer. Egyidejűleg, mint 
hírlik, megszűnnek-körzetesednek különféle, eddig helyben 
természetes szolgáltatások, például a kisposták. Vajon nem 
lenne-e ésszerű összefogni a falusi térségekben a valóság egy-
egy szeletével foglalkozó szakembereinket? Közéjük állítani a 
humán fejlesztésért felelős népművelőt? A revitalizálandó 
művelődési otthonokkal, a megalakuló művelődésiotthon
egyesületekkel megszüntetni mindazt a hiátust, ami a falvak 
egy részére jellemző, vagy még inkább jellemző lesz? Nem le
hetne szektorsemlegesen, intézményekig és személyekig elgon
dolnunk, hogy miképpen lehetne azokat humánusan, min
denkire figyelmesen megoldanunk! Voltak már erre hajazó ja

vaslataink összehangolt térségi humán fejlesztőmunkára,1 0 

amelyek természetesen szó és különösen intézkedés nélkül ma
radtak; vajon nem lehetne újra átgondolni azokat? Különösen, 
hogy az állam, mint látszik, elkötelezte magát a kistérségi (a 
kistáji, a járási, a városkörnyéki) állapotok megváltoztatásába, 
fejlesztésébe. 

* 

A szerző az olvasó megértését kéri; a fenri, vélhetően hiá
nyos, nem teljes, nem mindenre kiterjedő összegzés fogalmazá
sakor pusztán az vezérelte, hogy végre törtéijen valami a falusi 
térségek közösségi művelődési lehetőségett fejlesztendő. Bár
miféle szöveg írása persze még nem jelent valódi történést, ér
zékelhető eredményt. A szerző sem cselekvés helyett gondolta 
összefoglalni ebbéli mondandóját, hanem éppen annak érde
kében, hogy az erről meginduló esetleges szakmai eszmecsere 
eredményeképp valami végre törtéijen ort, ahol, mint a város
okban, ugyancsak megismételhetetlenül egyedi, és éppen úgy 
fontos állampolgárok élnek. A külterületi lakott helyeken, a 
tanyaközpontokban, a kisfalvakban, a falvakban, a nagyközsé
gekben, a kisvárosokban tehát. Ahol mostoha körülményeket 
teremtett - nem a sors, és nem az utóbbi évtized, hanem ez az 
egész együtt átélt, elrontott fél évszázad. 

''Lásd erről részletesen Egyesüleri művelődési otthonok. Franciaor
szágban, fordította és szerkesztette Solymosi Judit, Parola Füzetek, 
Bp. Közösségfejlesztők Egyesülete, 1993. 

,0}avaslat Társadalomfejlesztési Alap létrehozására (Közösségszolgálat 
Alapítvány, 1994); A társadalom', település' és közösségfejlesztés szűk' 
ségessége és időszerűsége a polgári átalakulás útjára lépő Magyarországon 
(dr. Balipap Ferenc, 1998). Közzétéve pl. Beke Pál Méltóságkeresőc. 
szakmatörténetének (Bp. epl kiadó, 2001., 416 p.) 345-347. és 352-
361. oldalán. 
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1 A C Q U E S L O M B A R D 

HOGYAN ALAKUL KI EGYÜTTMŰKÖDÉS FÖLDRAJZI, GAZDASÁGI 
ÉS POLITIKAI ENTITÁSOK KÖZÖTT? 

„A történelem egésze a hiteles történelem" — írja a történész 
Pierre Goubert. Egy másik történész, Michelet pedig ekképpen 
vélekedik: „Minden összefügg mindennel." 

Ezeket a gondolatokat szem előtt tartva szeretném röviden 
bemutatni a narbonne-i agglomeráció történetét és fejlődését 
azért, hogy így valódi képet rajzolhassak arról, hogy technikai' 
lag és pénzügyileg hogyan jött létre az agglomerációs közösség, 

A kezdetek 
Kik is voltak Narbonne lakói még a város megalapítása előtt? 
A kutatások Narbonne körzetének első lakóit körülbelül 1 

millió évvel ezelőttre datálják. Összehasonlításként, Corbiéres-
ben, Tautavel-ben ez az i.e. 400 000-re tehető, Capestang-ban 
és a közeli Minervois-ban pedig i.e. 200 000-re. 

Le. 800-ban véget ér a bronzkor és megszületik Narbonne 
városa, valamint Narbonne körzete, amelyet már le lehet végre 
írni: ide tartozik Pépieux és Mailhac oppiduma, valamint az 52 
méter magas és 20 hektáron elterülő Montlaurésé. 

A terület fejlődése 
Narbonne közvetlen környéke hamarosan csomóponttá vá

lik a Garonne-medence, Toulouse, a spanyolországi Ampuria 
és tennészetesen Marseille, valamint Róma felé. 

Le. 118-ban a hetedik római légió (septimanis) letelepíté
sével megszületik a római Narbonne, Septtmania. Domirius 
prokonzul épírteti meg a róla elnevezett utat: Domitius út (La 
voie Domitienne). Aztán Narbonne kolonizálja első területét, 
talán ez az első kerülete, első agglomerációs közössége, amely 
olyannyira hasonlít a maihoz. 

A második századig Narbonne tartományi főváros, fényko
rában 35 000 lakosával Gallia legnépesebb települése. 

A második század közepén Narbonne nagy része rűzvész 
martalékává válik és ez a hatalmas kozmopolita város, amely
nek egyébkénr ez volt egyik gazdagsága, lassan visszafordítha
tatlan hanyatlásnak indul, miként maga a Római Birodalom. 

Azonban a Domirius útnak köszönhetően, amely hamaro
san kiegészült az aquitániai úttal és egy másik sereg másodren
dű útvonallal, Narbonne még mindig fontos főváros. 

800 körül, Nagy Károly császára koronázásakor, a narbonne-i 
egyházi birtokok már megelőlegezik azt a politikai földrajzot, 
amely minket ma is érdekel: Névian, Marcortgan, Salleles, 
Cuxac, Salíes dAude, Feutlla, Boutenac, Gruissan... (Ezek a 
települések a mai Narbonne-i Agglomerációs Közösséghez tar
toznak. — a fordító megjegyzése) 

Demográfiai és gazdasági hanyatlás 
1143-ban egy erős jellemű asszonnyal kezdődik el a Narbonne-

Lara-i nemzetség, amelyik a 15. században II. Vilmossal kihal. 
Időközben Simon de Montfort legyőzi a katar eretnekeket 

és fia Narbonne-t odaajándékozza a francia királyságnak. 
Narbonne továbbra is stratégiai csomópont, szárazföldi, vízi 

és tengeri közlekedési útvonallal rendelkezik. 
A középkor végén azonban Montpellier válik regionális fő

várossá, ami Narbonne hanyatlását okozza. 

Reneszánsz? 
A 19. században előretörnek a „vörösök". 1871-ben Nar

bonne egyike a fellázadt francia településeknek. 
A szőlőművelés elterjedése együtt jár Narbonne és a szom

szédos települések demográfiai növekedésével, és lehetővé teszi 
a vonat beindulását 1857-től, de 1907-től már a szőlőtermelők 
példa nélküli tüntetésébe torkollik. 

A vidék jobboldali, a város vörös, ám a Narbonne-i szellem 
állandóan válrozik és alakul. A szocialista Ferroul lesz Narbonne 
polgármestere, Yvan Pélissier pedig Cuxac d'Aude szocialista 
képviselője és polgármestere, aki azonban 1929-ben mandátu
ma ideje alatt meghal, így követi őt Léon Blum. Gyakorlatilag 
a szocialisták egyedül irányítják a Narbonne-hoz tartozó tele
püléseket, mígnem 1971-ben a jobboldal kerül hatalomra. Ez az 
új politikai felállás, valamint az urbánus és vidéki ellenrét a vö
rös falvakat összekovácsolja. 

A törvény ekkor már régóta lehetővé teszi a települések 
összefogását a S.I.V.O.M.-on keresztül (Syndicat hnercommu-
naux á Vocations Midtiples - Települések közötti többféle feladatot 
ellátó testület). Ez éppen kapóra jön, mert a Pompidou kormány 
éppen ekkor tervezi'a települések fúzióját, amely általános el
utasításába ütközik. A Narbonne környéki települések első 
közös összefogása így politikai ihletésű. 

1975-ben a kormány életbe lépteti a 15-ös számú Megkü
lönböztetett Cselekvési Programot, amely megkönnyíteni hiva
tott az idős emberek otthonukban való.maradását. A S.I.V.O.M. 
komolyan elköteleződött ebben a feladatban., amely program
jában szerepel a háznál történő egészségügyi ellátás nyújtása, 
otthoni étkezési lehetőség biztosítása, segítség a háztartás veze
tése körül, szabadidős központok létrehozása gyerekeknek, a 
háztartási szemét összegyűjtése és kezelése, szennyvíztisztítás 
(szennyvíztisztító telepek),stb. A települések közötti összefo
gás a szolgáltatások települések egymás közötti megszervezé
se lesz. A mai agglomerációs közösségektől a S.I.V.O.M.-ok 
abban különböznek, hogy pénzügyileg nem függetlenek, mert 
nem szedhetnek be adót. Gyakran esett szó a települések közöt
ti összefogásról és szolidaritásról. Valójában az idők folyamán és 
a közösségi testületekben történő politikai változások során, a 
települések közötti szolidaritás a települések közötti szükség
szerűség lett. A köztársasági demokrácia, a politikai váltógaz
daság, valamint társadalmunk átalakulása hozta létre a mai te
lepülések közötti együttműködést a narbonne-i körzetben. 

A vidék az urbánus világnak megfelelően szervezett terület 
láncszemévé vált. Ügy tűnt, hogy a települések közötti új össze
fogásról szóló törvényt az urbánus világ hozta létre saját maga 
számára, ezért a törvény alkalmazása vidéken, vagy fél vidéki 
közegben nem mindig ment könnyen. 

Manapság? 
Melyek azok a modem városok, amelyekről a vidék még 

nem is olyan régen álmodozott? Milyenek leszek a holnap vá
rosai és agglomerációi? A 21. század Francia Köztársaságáról 
elmélkedve, Claude Bartolone, volt szocialista miniszter így 
nyilatkozott: „Mindnyájan tudjuk, hogy a Francia Köztársaság 
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urbánus lesz, és minket illet meg a feladat, hogy a Szabadság, 
Egyenlőség és Testvériség hármas jelszavát a Köztársaság ugyan-
olyan erővel mondhassa ki, mint régen." 

Az agglomerációs közösség vajon város-e? 
Es mi is az a város, az a központ, ahonnan a demokrácia 

gondolata ered, ahova a gondolatok „levegőzni járnak" -
mondta Nietzsche. 

A történész, Jean-Louis Huot szerint, „A város kapcsolat
központ és döntési központ, ahol emberek találkoznak egymás
sal, árúk cserélődnek ki és gondolatok terjednek el... A külvi
lág felé egy nyitott rendszer, amely minden eleme szorosan kö
tődik egymáshoz.,, 

A város tehát a társadalmi kapcsolatok és az őt alkotó háló
zatok révén létezik. 

Hálózaton az összes emberi vagy fizikai és materiális hálóza
tot kell érteni. 

A narbonne-í agglomerációs körzet már egy jól kiépített 
hálózatrendszerrel rendelkezett. Gondoljunk csak a Domitius 
útra vagy az aquitaniaira, a víz bevezetésére (római kori ivóvi
zet szállító vízvezeték maradványait fedezték fel Salléles és 
Narbonne között, ez a Via Cuxac), vagy éppen a kereskedelmi 
csomópontokra (az Aude folyó deltája, amely kereskedelmi 
csomópontot jelentett Spanyolország, Róma és Közép-Kelet 
között). Ám a Narbonne-i agglomerációs körzet a szó szoros ér
telmében nem volt város, csak kezdete a települések közötti 
összefogásnak. 

A narbonne-i agglomerációs körzet azonban még ma sem 
egy város, hanem egy közigazgatási együttes, amelyet a jobb fej-
lesztés és a városi közüzemi szolgáltatások eredményesebb biztosítá
sa érdekében alakítottak ki (ivóvíz, szennyvíztisztítás, szemétszál
lítás, közlekedés, energiaellátás, kultúra). A közüzemi szolgálta
tásokat nyújthatják magán vagy állami vállalatok. 

Gaston Defferre nevéhez fűződő 1982-es és Lionel Jospin 
kormánya által hozott decentralizációs törvények a mi körze
tünkben, a mi politikai területünkön a követkézéi közigazgatási 
egységeket hozták létre: S Y C O T (Syndicat Intercommunal de 
cohérence territoriale, Települések közötti testület a területi 
koherancia érdekében), Narbonne-i közigazgatási „projekt" kör
zet, narbonne-i agglomerációs közösség, kistérségek (Sigean, 
Dúrban, Lézignan Ginestas). 

Az új technológiák megjelenése (mobil telefon, szatellittel 
fogható televíziós csatornák...), valamint az A D S L vonal lét
rehozása szintén hozzájárult a közigazgatási területek megválto
zásához. 

Az ország közigazgatási struktúrájának fejlődése az emberi 
kapcsolatokat is jelentős mértékben módosítani fogja. A tör
vényhozó számára, az 1999-es a területfejlesztésről és a fenn
tartható fejlődésről szóló Chevénement törvény a hangsúlyt a 
területek összefogására teszi, ami azért szükséges, hogy ezek a 
területek a megélt valóság és az állampolgárok elvárásainak 
megfelelően fejlődhessenek. 

Személyes véleményem szerint, előbb-utóbb mindegyik te
lepülés kistérségbe vagy agglomerációs közösségbe fog betago
zódni, a megyék eltűnnek majd, hatáskörűket a települések kö
zössége és a régiók veszik át, a régiók szuperrégiókká alakulnak, 
az államok az Európai Unióba olvadnak bele, először nemzetál
lamként, de aztán végül minden valószínűség szerint, nagyon 
remélem, szövetségi államként! 

Természetesen akadnak ellenvéleménynek is. Jean Bert-
homieu, villeurbanne-i alpolgármester (Lyon környéki telepü

lés) szerint „A települések közösségének kialakítása valószínű
leg szükségszerű. De azok, akik a témában dolgoznak, jól tud
ják, hogy ennek egyik következménye a polgároktól való eltá
volodás. Már most is nagyon nehéz a polgármesteri hivatallal 
szót érteni. Ha várost közösséget hozunk létre, ez a kapcsolat 
még nehezebbé válik." 

Mindez számomra azt sugallja, hogy demokráciánk alapele
me a település. 

Az agglomerációs közösség nem város, hanem városi te
rület 

Az INSEE (Országos Statisztikai Hivatal) meghatározása 
szerint „A városi terület települések együttese, amely egy da
rabból áll, és nincs benne enkláve, egy városi pólussal rendel
kezik, amely dolgozó lakosságának legalább 40% itt vagy a von
zásköréhez tartozó településeken dolgozik." Narbonne és kör
nyéke városi terület, így tehát alkothat egy agglomerációs kö
zösséget. Az egyik legfőbb nehézség a projectek összehangolása 
az újonnan kialakított települések közössége között (Narbonne-i 
közigazgatási „projekt" körzet, Regionális Tájvédelmi Körzet), 
és a különböző szerződések között (a város szerződései, szerződés 
az állam és a régió között, a körzet szerződései), valamint ezek 
koherensé tétele az egy adott területen történő alkalmazásban 
(turizmus, gazdaság, környezetvédelem...). itt van értelme a szub
szidiaritás elvének: azaz minden problémát a megfelelő szinten kell 
megoldani. Ugyanez az elv vezérli az Európai Uniót is. 

Mi tehát az agglomerációs közösség, a városi terület, amely 
mégsem egy város? 

A Narbonne-i Agglomerációs Közösség 
A Narbonne-i Agglomerációs Közösség 2003. január else

jén jött létre a Chevénement törvény értelmében (1999. júli
us). 

A prefektus által 2002. március 25-én meghatározott és de
cemberben a létrehozásáról szóló rendelettel megerősített terü
let 18 települést foglal magában (összesen körülbelül 80 ezer 
lakossal), amelyik mindegyike önként csatlakozott a közösség
hez. Szükség esetén a törvény lehetővé teszi, hogy egy vagy 
több település akarata ellenére is csatlakozzon. Ahhoz, hogy 
létrejöhessen egy agglomerációs közösség, rendelkeznie kell egy 
minimum 15 ezer lelket számláló várossal, amely az agglomerá
ció központi városa. Nálunk ez Narbonne. 

A törvény értelmében egyetlen egy város sem rendelkezhet 
egyedül többségi képviselettel a közigazgatási tanácsban, még ha 
lakóinak száma az agglomerációs közösség több mint 50%-át 
adja is, mint például Narbonne esetében. A települések között 
létrejött megegyezés lehetővé tette egy 71 tagií tanács felállítá
sát, amelyből 34-et Narbonne, 37-et pedig a többi település de
legál. Noha Narbonne egyedül nem lehet többségben, politikai 
szövetségesei által (Armissan, Bages, Peyriac de Mer, Cuxac) 
mégis többséget képvisel. 

A tanács demokratikus ellenőrzése megoldandó feladat. 
Felvetődött, hogy képviselői közvetlenül legyenek választva, de 
a szocialisták 2002-es választási veresége után, minden maradt 
a régiben. 

Egy elnökből (döntő szavazattal rendelkezik) és 13 alelnök
ből álló bízottság állt fel, amely megfelel a polgármesterből és 
az alpolgármesterekből álló önkormányzati testületnek. A Nar
bonne-i Agglomerációs Közösség bizottságában a jobboldali 
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képviselők jelentós többséggel rendelkeznek, 8 képviselőjük 
van és 9 szavazatuk (azaz 7 alelnökkel rendelkeznek és az elnök' 
nek két szavazata van), míg a baloldalnak csak 6 alelnöke van. 

Ezzel párhuzamosan jött létre a polgármesterek tanácsa, 
amely mint neve is sejteti, az érintett települések polgármeste
reiből áll. 

A törvény értelmében megalakult egy fejlesztési tanács, 
amely 60 tagját különböző szervezetek és helyi egyesületek ad
ják. Ez az egyeztető fórum tulajdonképpen a civil társadalom 
képviselte. A tanács feladata az agglomerációs projekt vélemé
nyezése, amelyet a Narbonne-i Agglomerációs Közösség nyújt be. 

Az összes, törvény által előírt hatáskört, legyen az kötelező
en vagy választhatóan átruházandó, megkapta a Narbonne-i 
Agglomerációs Közösség. A hatáskörök megértéséhez szükséges 
elmagyarázni egy új fogalmat: közösségi érdek. Az agglomeráci
ót alkotó települések minősített többséggel határozzák meg, 
hogy melyik hatásköröket ruházzák át az agglomerációnak, és 
melyek maradnak meg a településeknek. Például dönthetnek 
úgy, hogy egy bizonyos uszoda közösségi érdekű, tehát az agg
lomeráció kezelésébe kerül át, egy másik uszoda viszont nem 
kapja meg ezt a minősítést, így továbbra is a település működ
teti. A Narbonne-i Agglomerációs Közösség azt is eldöntheti, 
hogy a több mint 15 ezer lélekszámú kisipari zónák nem tartoz
nak közösségi érdekhez. Ez azt jelenti, hogy a falvak apró öveze
tei a település hatáskörében maradnak, és nem részesülhetnek 
bizonyos pénzügyi támogatásból. így tehát olyan fontos dönté
sekről van itt szó, amelyek meghatározzák a Narbonne-i Agg
lomerációs Közösség és települései jövőjét. 

Meg kell jegyezni, hogy a létesítmények és a hatáskörök 
átruházása a terhek átruházásával is jár, úgy mint a kiadások és 
bevételek átruházása. Ha például egy létesítmény veszteséges, a 
létesítményt átruházó településnek minden évben meg kell fi
zetnie a veszteséget a Narbonne-i Agglomerációs Közösségnek, 
de ez az összeg mindig az első év veszteségének lesz az összege. 
Az viszont a Narbonne-i Agglomerációs Közösség feladata, 
hogy gondoskodjon a jobb működtetésről, és új forrásokat ta
láljon. A dolog ellenkezője is igaz; ha a létesítmény nyereséges, 
az agglomeráció köteles minden évben visszafizetni a nyeresé
get a településnek, mégpedig mindig az első év nyereségének az 
összegét. 

A Narbonne-i Agglomerációs Közösségre kötelezően át
ruházott hatáskörök 

Gazdasági fejlesztés 
Ide tarrozik a kisipari, ipari és kereskedelmi övezetek irányítá
sa, a turizmus és annak fejlesztésének feladata, valamint a me
zőgazdaság. Gruissan kérésére (Narbonne-tól 15 km-re fekvő 
halászfalú, kikötő, manapság pedig kedvelt üdülőhely), a kikö
tők pillanatnyilag ki vannak zárva ebből a hatáskörből. 

Közösségi területfejlesztés 
A S C O T (Schéma de Cohérence Territoriale - Területi 
Koherancia Terv; az agglomeráció települései által közösen el
fogadott referenciadokumentum, amely az agglomeráció fejlesz
téséhez ad támpontokat - a fordító megjegyzése) megvalósításá
hoz szükséges hatáskörök átruházásáról van szó: tömegközleke
dés, városi közlekedés, környezetvédelem, a kereskedelem és 
egyéb Tevékenységek támogatása a városközponrban és a fal
vakban. 

Lakásviszonyok 
Közösségi lakásprogram, szociális lakások 

Várospolitika 
A város által kötött szerződések kiterjesztése az agglomeráció 
egészére (jelenleg csak Narbonne-nak van szerződése az állam
mal, a társadalmi szervezetekkel, a betegbiztosítóval, a Regio
nális Tanáccsal, a Megyei Tanáccsal, stb) 

A Narbonne-i Agglomerációs Közösségre választhatóan 
átruházott hatáskörök 

Közösségi útkarbantartás 
Azok az utak, amelyek állami vagy megyei kezelésben állnak, 
nem tartoznak ide. Közösségi érdeket képviselő útvonalak fér
nek bele ebbe a kategóriába, mint például a körgyűrűk, a tele
püléseket elkerülő utak, a kerékpárutak, a tenger mentén kiépí
tett útvonalak, vagy éppen a város szélén lévő kereszteződések. 

Ivóvízellátás 
Az ivóvízellátásra vonatkozó teljes hatáskör a Narbonne-i Agg
lomerációs Közösségre van átruházva. A szolgáltatók és szolgál
tatási formák harmonizációja a Narbonne-i agglomeráció terü
letén fokozatosan történik az érvényben lévő szerződések lejár
tának függvényében. Valószínűleg a következő önkormányzati 
választások után (2007) az ivóvízszállítást és ellátást az egész 
agglomeráció területén ugyanaz a cég fogja biztosítani. 

Szennyvíztisztítás 
A Narbonne-i Agglomerációs Közösség átvette a teljes hatás
kört. 

Környezetvédelem 
Háztartási szemét összegyűjtésé és kezelése, a szemétlerakók fel
ügyeletének hatásköre tartozik ide. Narbonne városában ezt egy 
magáncég végzi, míg a kis településeken a vinassani SIVOM. 

Kulturális és sport létesítmények 
Narbonne-i médiatár, színház, kiállítási csarnokok 

A Narbonne-i Agglomerációs Közösségre fakultatívan át
ruházható hatáskörök 

Az előzőekkel ellentérben ezek a hatáskörök dokumentu
mokban nincsenek felsorolva. Bármely relepülés átruházhat az 
agglomerációra bármilyen hatáskört, azzal a feltétellel, hogy a 
törvény a szóban forgó hatáskört már korábban a településre 
ruházta. 

A Narbonne-i Agglomerációs Közösség hatáskörébe vette 
az árvíz elleni védekezést, holott a törvény ezt a területet nem 
utalta a hatáskörébe! Ezért ez a pont csak a chartába került be
le, mint a Narbonne-i Agglomerációs Közösség egyik elsőbbsé
get élvező munkaterülete. 

Fakultatívan a Narbonne-i Agglomerációs Közösség kom
petenciájába került a/z: 

Állatmenhely 
Roncstelep 
Temetkezés 

Milyen anyagi forrásokkal rendelkezik a Narbonne-i 
Agglomerációs Közösség? 

1. A bevételek átruházásából eredő nyereség. 
2. Egységes Iparűzési Adó, amely mértékének 7 év alatt el 

kell érnie a 18 település iparűzési adójának a Narbonne-i Agg
lomerációs Közösség létrejöttének első évi átlagát. Ez azt jelen
ti, hogy az iparűzési adót most már nem a települések szedik be, 
hanem az agglomeráció. Viszont az agglomeráció a megalakulá
sának évét megelőző év iparűzési adójának összegét fizeti ki a 
településeknek. Ez az összeg változatlan és minden évben kifi-
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zetésre kerül, de például az agglomeráció területén újonnan lét
rehozott vállalatok után az agglomeráció nem fizet semmit az 
adott településnek, ez az ő tiszta bevétele marad. 

3. A Narbonne-i Agglomerációs Közösség az állam pénzügyi 
támogatását élvezi, amely arányos az agglomeráció anyagi hely
zetével. Mivel a Narbonne-i Agglomerációs Közösség „szegény", 
jelentős állami támogatásban részesül: évenként 40-60 eurót 
kap mindegyik lakosa után, ez mai 80 ezer fős lakossággal szá
molva 3 200 000 - 4 800 000 euró támogatást jelent! Az új kor
mány azonban csökkenteni kívánja a Narbonne-i Agglomerá
ciós Közösségnek nyújtott támogatást. 

4- A többi bevétel a szolgáltatások eladásából származik 
(víz, szennyvíztisztítás, stb). 

Végezetül beszélni kell a Narbonne-i Agglomerációs Közös
ség és települései által elfogadott chartáról, amely rögzíti a Nar
bonne-i Agglomerációs Közösség által folyatott politika irány

vonalait, és amely a települések becsületbeli elköteleződését je
lenti. Alapelvei: konszenzuskeresés, a települések identitásának 
megőrzése, a szubszidiaritás elvének tiszteletbetartása, nyitott
ság a szomszédos települések közössége felé. 

A charta 7 elsőbbséget élvező cselekvési területet határoz 
meg: 

A S C O T sikeres megvalósítása. 
Területrendezési és környezetvédelmi politika kialakítása. 
Intézkedések a szőlővidék értékének megőrzése és növelése 

érdekében. 
Stratégia kidolgozása a turizmus fejlesztésére. 
A logisztikai tevékenységek felkarolása. 
A vándorló népesség fogadására való felkészülés. 
A képzéshez és a kutatáshoz megfelelő eszközök biztosítása. 

SzöMsi Eszter 
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SÍÍÍÍ: 
P O R D Á N Y S A R O L T A 

KÖZMŰVELŐDÉSI STATISZTIKA AZ INTERNETEN 

Statisztiliai tájékoztató köznmvelődési tevékenységről 2001-2002 
címmel a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (NKÖM) 
Közművelődési Főosztálya valamint Informatikai Főosztálya 
164 oldalas, 91 táblázatot tartalmazó, közös kiadványban jelen
tette meg az elmúlt két év közművelődési feladatellátóinak sta
tisztikai adatait. 

A 2000-ben elindított informatikai fejlesztés részeként ala
kult ki az egységes, elektronikus kulturális statisztikai adatgyűj
tési rendszer. Az elektronikus statisztikai adatgyűjtés lehetővé 
teszi az internetes adatszolgáltatást, az elemi adatok adatbázis
ban történő tárolását valamint az adatokhoz való, Interneten 
keresztül biztosított, széles körű hozzáférést. A 2001. és 2002. 
években végzett kulturális feladatellátásról szóló statisztikai 
adatok feldolgozása is ezzel az új rendszerrel történt. Ennek 
alapján készült el a papír alapú és az Interneten is megtalálható 
kiadvány. A kiadvány a NKÖM honlapjáról elektronikus for
mában is elérhető, http://istar.nkom.hu/cimen, ahol a 3456 
közművelődési feladatellátó adatait tartalmazó statisztikai adat
bázis összes 2001 és 2002 évekre vonatkozó táblázata megte
kinthető és letölthető további felhasználás céljából. 

Ez az igen jelentős fejlesztőmunka a megyei közművelődési 
szolgáltató és módszertani intézmények vezetőinek és munka
társainak együttműködésével és segítségével valósult meg. A 
megyei adatbázisok kialakítását és feltöltését Nadrai Lászlóné 
(Zala megye), Szarvas Irén, Pámer Jakab (Tolna megye), Vár
nagy Enikő (Pest megye), Fogel Károlyné, Kenyeres Judit (Jász-
Nagykun-Szolnok megye), Polyák Albert, Haskó Renáta (Bács-
Kiskun megye), Kary József, Mályinkóné Mihály-frRita (Heves 
megye), Pál Miklósné, Szantner Tibomé (Békés megye), Tol-
vajné Z. Éva (Fejér megye), Benkő Benedek, Magyar Zsolt 
(Komárom-Esztergom megye), Zánki Renátó, Papné Kovács 
Éva (Nógrád megye), Öszi Zoltán (Somogy megye), Kovács 
Szilvia, Kostyál Zsuzsanna (Csongrád megye), Miskolczi Gá
bor, Gyulai Lajos (Borsod- Abaúj -Zemplén megye), Popella 
Szilvia, Tahin Balázs (Vas megye), Nóvák Miklósné, Fábián 
Judit (Veszprém megye), Bozó Mária, Széíke János, Csizi Endre 
(Hajdú-Bihar megye), Ring Krisztina, Kovács Márta (Budapest), 
Váradi Judit (Baranya megye), Dr. Dékány Sándorné, Szűcs 
Péter (Győr-Moson-Sopron megye), ifj. Gozman József (Sza
bolcs-Szatmár-Bereg megye) végezte el. 

Külön említést érdemel a projekt elindítója, Makai Judit, az 
NKÖM ínformarikai Főosztályának korábbi vezetcíje. Az ő to
leráns és támogató vezetői magatartása nélkül ez a nagyszabású 
fejlesztés - benne a közművelődési elektronikus statisztikai 
adatbázis kiépítése - nem valósulhatott volna meg. 

Az összegző kiadványt a NKÖM dolgozói: Bölcskey Ferenc 
informatikus, Nagy Tamásné statisztikus, Lotz Károly informa
tikus és jómagam szerkesztettük. A papír alapú, kinyomtatott 
példány, amely megegyezik az Internetről letölthető kiadvány
nyal, a Magyar Művelődési Intézet könyvtárából kikölcsönöz
hető. 

Ugyan jogszabály írja elő, de mégis külön köszönet jár annak 
a közel tízezer főre becsülhető önkormányzati alkalmazottnak, 
polgármesternek, jegyzőnek, közművelődési intézményvezető
nek és munkatársnak, civil szervezeti vezetőnek, kulturális vál
lalkozónak, aki kitöltötte és visszaküldte az Országos Statiszti

kai Adatgyűjtési Program (OSAP) 1438. számú 2001. évi és 
2002. évi közművelődési jelentőlapját. Ennyi ember jó szándé
ka és együttműködése kellett ennek az új elektronikus rend
szernek a megszületéséhez. Már csak arra van szükség, hogy fo
lyamatosan javítsuk és használjuk. 

2003. december 
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H O R V A T H N E B O D N Á R M A R I A - P O R D Á N Y S A R O L T A 

A NÉMET NÉPFŐISKOLAI SZÖVETSÉG FÉL ÉVSZÁZADA 
JUBILEUMI KIADVÁNY 

50 éves a D V V , a Német Népfőiskolai Szövetség'! 1953. júni
us 17-én alakult meg a szervezet, és az ünnepi rendezvénysoro
zatot ötven évvel később, idén júniusban, pontosan ugyan azo
kon a napokon tartották Berlinben. A népfőiskolai szövetség 
valamennyi tagszervezete részt vett a laudáción, és jelen voltak 
a D V V hazai és külföldi partnerszervezeteinek meghívott kép
viselői, valamint politikusok, üzletemberek és a médiák kikül
döttei is. 

Az 50 éves évforduló alkalmából jubileumi kötet jelent meg, 
amelynek német nyelvű címét Gescltkhte - Geschichten - Gesichter 
mi is megpróbáltuk hasonló nyelvi formula szerint lefordítani: 
Törté?reÍ£m - történetek - arcképek. A továbbiakban a kötet főbb 

ilyen volt például a Bajor Népfőiskolai Szövetség1 rendezésében 
megtartott környezetvédelmi szeminárium. 

Erhard Schlutz: A Szövetség alapításától napjainkig című tör
téneti leírásában kronológia is található a szövetség főbb szakmai 
eseményeiről. Itt olvasható például, hogy a Német Népfőiskolai 
Szövetség Nemzetközi Együttműködési Intézetének (7ÍZ/DW) 
elődjét 1969-ben hozták létre. Elmondhatjuk, hogy ez az inté
zet Jákob Horn és Prof. Dr. Heribert Hinzerí1 igazgatóknak a Bu
dapesti Projektirodában tíz éven keresztül végzett, kiemelkedő 
szakmai munkájának és könyvkiadói tevékenységének eredmé
nyeként a legismertebb nemzetközi felnőttképzési szervezet ma 
hazánkban. Az IIZ/DVV i Budapesti Projektirodája 12 évig mű
ködött Magyarországon, és szakmailag és pénzügyileg is nagy
ban hozzájárulr a magyar felnőttoktatás és felnőttképzés fejlesz
téséhez és modernizálásához. Erről a sikeres együttműködésről 
tanúskodnak a Projektiroda Felnőttoktatás, továbbképzés és 
élethosszig tartó tanulás, valamint a Nemzetközi felnőttoktatás 
és együttműködés sorozatában megjelent, magyar nyelvű kiad
ványai. A 36 kötet példányai hozzáférhetők a pécsi, a debrece
ni és több más egyetem és ftíiskola, valamint a T I T és a Magyar 
Művelődési Intézer könyvtárában is. 

Detlef Oppermannt a Régiók a központ ellen? - a tartományi 
népfőiskolai szövetségek és az országos szövetség viszonya című ta
nulmány szerzőjét, a Saarlandi Népfőiskolák Tartományi Szövet
ségének egyik vezetőjét személyesen is megismerhertük egy ba
latonalmádi szeminárium kiváló előadójaként, melyet az 
I IZ /DW és az MMI közösen rendezett 1998-ban.° 

Az Adolf Grimme Médiaintézet szerepe és haszna a D W szá
mára című írás a televíziós produkciók értékelését és azok elis
merésének történetét ismerteti. Adolf Grimme német politi
kus, kulturális miniszter és oktatási reformer volt, róla nevezték 
el a 60-as években megalapított népfőiskolai médiaintézetet, 
amely a rádióban és TV-ben elhangzott felnőttoktatással kap
csolatos műsorokat gyűjtötte, elemezte, értékelte. Később fel
nőttoktatási szempontok figyelembe vételével más műsorokat 
és játékfilmeket is értékeltek. A neves személyiség halála után, 
1964-ben hozták létre az Adolf Grimme Díjat, amely rangos el
ismerésnek szám ír a média-szakemberek körében. Az .Adolf 
Grimme Médiaintézet eredeti profilját megtartva, önállóan mű
ködik7. 

Rudolf Camerer A német népfőiskolák nyelvi bizonyítványai 
című írása a frankfurti \VBT CWeiterbildHngs-Tests^stenie) nem
zetközi nyelvvizsgáztatási rendszert mutatja be. Ennek az írás
nak magyar vonatkozásai is vannak, ugyanis a W B T együttmű
ködő partnere és tagja nálunk a Tudományos Ismeretterjesztő 

5 Bayerischer Volkshochschulverband e.V. - honlap:http:// www. 
vhs-bayern.de 

4 E-mail: hinzen@iiz-dvv.de 
5 Honlap: www.iiz-dvv.de) 
6 Pordány Sarolta: Tanuló társadalmak oktatói. Bentlakásos nem

zetközi felnőttképzési program Balatonalmádiban. SZÍN. A Magyal' 
Művelődési inte'zet lapja, 1998. 3/6. sz. 39-41. p. Pordány Sarolta: Fel
nőttkori tanulás, közművelődés. Budapest, 2002. 51-56. p. 

7 Honlap: http://www.grimme-institut.de 

témáira és szerzőire szeretnénk felhívni a magyar olvasók figyel
mét. Örömmel tesszük ezt, hiszen a népfőiskolai mozgalom 
iránt érdeklődők valamint a hazai felnőttképzési szakemberek 
közül sokan személyesen is ismerik a német kollégákat. 

A D V V ismételten elnökének választotta Prof. Dr. Rita 
Süssmuth asszonyt, aki 50 éves a DVV -Hagyományok és távla
tok címmel írta meg átfogó, bevezető tanulmányát. Ebben hang
súlyozta a fő célt, amely így hangzik: „Továbbképzést minden
kinek". Ezt a társadalmi feladatot pedig összekapcsolta az élet
hosszig tartó tanulás és az alapvető polgárjogok biztosításának 
gondolatkörével. A továbbképzést tanulmányában három as
pektusból elemzi: mint teljes körű és értékű tanulást, mint szo
ciálpolitikai feladatot és mint a társadalmi integráció eszközét. 

Az együttműködések története szempontjából az egyik leg
érdekesebb írás az alapíró „atyákkal" és úttörő személyiségekkel 
készített körinterjú, Jelen voltunk címmel, amelyben többek kö
zött Walter C . Ebbíghausen, Kurt Meissner, Reinhard Wilke, 
Ronald Wilson visszaemlékezései olvashatók. Közülük W. Ebbíg
hausen több évig igazgatója volt a szövetségnek, így a 70-es, 80-
as években többször járt Magyarországon, és nagyban előmozdí
totta, támogatta a magyar-német felnőttoktatási kapcsolatokat. 
1975-ben érkezett a Tudományos Ismeretterjesztő Társulathoz 
(TIT) az első magas szintű német felnőttoktatási szakmai dele
gáció, amelynek tagja volt többek között Reinhard Wilke, mi
nisztériumi főtanácsos, aki hosszú évekig figyelemmel kísérte és 
segítette a tapasztalatcseréket, valamint Prof. Dr. J . H . Knoll, a 
Bochumi Egyetem felnőttképzési professzora, aki azóta is rend
szeresen jár a magyar egyetemekre és felnőttképzési intézmé
nyekhez előadásokat, szemináriumokat tartani.2 A tanulmá
nyokban a kelet-európai országokkal folytatott együttműködés 
közül az oroszországi, a lengyel és a magyar kapcsolatokat eme
lik ki a szerzők. A tapasztalatcserék során a T I T sok felnőttok
tatási szakembert delegált a német népfőiskolák tevékenységé
nek tanulmányozása céljából a D V V tagszervezeteihez. A ta
pasztalatcseréken kívül sor került közös szemináriumokra is, 

1 Deutscher Volkshochschul-Verband e.V. honlap: http://vhs-dvv. 
server.de 

2Ekkor kapcsolódtam be magam is a német-magyar felnőttoktatási 
együttműködésbe, és abban a szerencsében részesülhettem, hogy a 
DVV-val fennálló kapcsolattartásban 1975-től közreműködtem. (Hor-
váthné Bodnár Mária) 
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Társulat, a T I T Szövetség,8 amely tíz éve működteti a T E L C 
(The European Language Certificates) Nyelvvizsgáztatási Köz
pontot Budapesten, a Bródy Sándor utcában. Ennek az együtt
működésnek ez év októberében volt az évfordulóhoz kötődő 
ünnepi konferenciája a Magyar Tudományos Akadémián. A 
rendezvényen a W B T vezetői és Prof. Dr. Heribert Hinzen is 
előadást tartott, ugyanis ezt az együttműködést kezdettől fogva 
támogatta és segítette az / J Z / D W Budapesti Projektirodája. 

A D V V fél évszázados története egy kicsit a magyar isme
retterjesztés, felnőttoktatás, népfőiskolai mozgalom története 
is, hiszen mi is részt vettünk abban a nagyszabású nemzetközi 
együttműködésben, amelyet a D V V példamutatóan szervezett 
és vezetett mintegy 150 ország bevonásával. Olvasásra ajánljuk 

a nagyon szép kiállítású ünnepi kiadvány valamennyi tanulmá-
nyat. 
A kötetből Prof. (H) Dr. Heribert Hinzen, az IIZ/DVV (Német 
Népfőiskolai Szövetség Nemzetközi Együttműködési Intézet) 
igazgatójának Népfőiskola határok nélkül - globális tanulás, infer-
kulturális képzés és nemzetközi együttműködés című írását, úgy 
gondoltuk, érdemes magyarul is közzé tenni, ezért annak fordí
tását az alábbiakban olvashatják. 

8 Honlap:http://www.titnet.hu 
9 Megrendelhető a Német Népfőiskolai Szövetség Nemzetközi 

Együttműködési Intézetétől német nyelven: www.iiz-dw.de 

P R O F . (H) DR. H E R I B E R T H I N Z E N 

NÉPFŐISKOLA HATÁROK NÉLKÜL 
Qlohális tanulás, interkulturális képzés és nemzetközi együttműködés 

„Ami elmúlt, soha nem tűnik el, mi több, el sem múlik." 
Rimbaudnak ez a verssora jutott eszembe, mialatt, egy időben 
az iraki háború kirobbanásával, a D V V 8 nemzetközi tevékeny
ségének kezdetei után kutattam, és ezt a cikket írtam. 

Kétségbevonhatatlan tény, hogy a francia, a brit és az ame
rikai felnőttoktatás szakembereinek szolidaritásból táplálkozó 
segítőkészsége nagymértékben hozzájárult a második világhábo
rú utáni évek Németországában a demokratikus berendezkedésre 
történő visszatéréshez. A „továbbtanulás" kulcsszóvá vált. Sok 
olyan emigráns volt, mint például Fiitz Borinski, aki 1934-ben 
harminckét évesen hagyta el Németországot, majd 1947-ben 
visszatelepült, és először egy bentlakásos, majd egy másik nép
főiskolán dolgozott, később, pedig felnőttképzési professzorként 
tevékenykedett, még évtizedeken keresztül a hazától távol szer
zett tapasztalatait hasznosította. 

Az újjászerveződő német népfőiskolák vezetőinek, - akik 
közül kiemelkedik a Német Népfőiskolai Szövetség első ügyveze
tő igazgatója és később hosszú évekig külügyi referensként mű-

"ködő elnökségi tagja, WalterC. Ebbigltausen - tartalmi és szer
vezeti megújító munkásságát a széles körben végzett hospitálá
sok, a tanulmányutak továbbá a skandináviai jellegű bentlaká
sos népfőiskolai programok szervezése jellemezte. 

Hasonlóan nagy jelentőségű volt a megbékélést és a népek 
közötti megértést célzó testvérvárosi kapcsolatok kiépítése. 
Ilyen jellegű együttműködés az 50-es évek elején először Né
metország és Franciaország között jött létre, és a városokra ala
pozva „lakos—lakos", „polgármester—polgármester", „lakóközös
ség-lakóközösség" kölcsönösségére, sőt hozzátehetem, hogy a 
határokon átívelő népfőiskolák közötti együttműködésre 
épült. 

Már ebben a korai időszakaszban sem volt lebecsülhető az 
európai szintű felnőttoktatási együttműködésekbe való bekap
csolódás. A megszálló hatalmak pénzügyi és szervezési támoga
tásával már 1952-ben megrendezték Salzburgban az első nem
zetközi felnőttoktatási konferenciát. A D V V 1957-ben tagja 
lett az Európai Fel?ió'trol<tafásí Szwetségiiek,' melynek 10 évig 

8 Deutscher Volkshochschul-Verband e. V. ( D W ) 
9 European Association for the Education of Adults - E A E A 

elnöke volt Helmuth Dolff,10 a D V V akkori szövetségi igazga
tója. 

Az 50-es évek végén sok fejlődő országban megszűnt a gyar
matosítóktól való függőség. Ezek a folyamatok többnyire nem 
békés úton zajlottak le. A befolyási övezetekért és a nyersanya
gokért folytatott romboló háborúk sora megszakítás nélkül foly
tatódott egészen az új évezred elejéig. A gyarmatosítás megszű
nésével egy időben alakult ki az együttműködések területén a 
fejlesztési segítőprogram (EntvAcklungshilfe) intézménye. A gazdag 
ipari államok támogatni akarták a szegény országokban a lema
radás csökkentésére irányuló folyamatok felgyorsulását. Az új 
nemzetek fiataljai tájékoztatást igényeltek és arra törekedtek, 
hogy szakképzettséget szerezzenek maguknak. Erre az időre, a 
60-as évek végére nyúlnak vissza a mai Német Népfőiskolai Szö
vetség Nemzetközi Együttnnfcödési Intézete (IIZ/DVV) létrejöt
tének gyökerei,1 1 mivel ezekben az években érkeztek a német 
követségektől az első olyan kérések, hogy tudunk-e segítséget 
nyújtani ebben vagy abban az afrikai országban az írástudatlan
ság felszámolását célzó programok megvalósításához, az át- és 
továbbképzéshez, valamint a szükséges oktatási anyagok kifej
lesztéséhez, illetve a tanuláshoz-szükséges anyagok elkészítésé
hez. A felnőttoktatás tehát szerves része lett annak a fejlesztési 
segítőprogramnak, amelyet az ekkoribari kialakuló harmadik 
világ országainak szántak, és amely megvalósítására Németor
szágban a DVV-t választották ki. 

A Német Népfőiskolai Szövetség már csak azért is elfogadta 
ezt a minisztériumi megbízást, mert olyan esélyt látott benne, 
amely gazdagíthatta a népfőiskolák munkáját és saját tevékeny
ségét is megerősíthette. Ezzel kezdetét vette az úgynevezett fej
lődéspolitikai képzések szervezése.12 A népfőiskolai kurzusok 
résztvevői közül sokan érdeklődtek a missziós munka, a gyar
matosítás története és az alulfejlettség-túlfejlettség kérdéskör 
összefüggései iránt. A résztvevők elvárták a hiteles tájékozta-

1 0 Helmuth Dolff: Die deutschen Volkshochschulen, 1973. Düssel
dorf, cikke: The Volkshochschulen and their International Links, 
2001/57 Aduit Education and Development 

1 1 Az IIZ/DVV 1969-ben Jött létre. 
1 2 entwicklungspolitische Bildung 
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tást. Példa erre Abdulah Kadir iraki előadd, aki 1963-ban, Fejlő-
dő országok - fejlesztési segélyek című népfőiskolai előadássoroza
tának második estéjén vetftettképes előadást tartott Áttörés a 
Kelet újjáalakításában és a fejlődő országokban címmel. A belépő
díj igazán olcsó volt, egy márka, a korabeli hirdetés szerint pe
dig diákok és népfőiskolai tagok a felét fizették. A bentlakásos 
népfőiskolák lettek az afrikai szakszemélyzet át- és továbbkép
zésének, oktatásának a színhelyei. Az afrikai kollégák között 
még ma is dolgoznak akkori „Göhrdeiek",1 3 akik azóta befolyá
sos állásokba kerültek. Rendsburgba,14 ahol hÁeissner professzor, 
a volt tiszteletbeli elnök tevékenykedett, Latin-Amerikából 
érkeztek résztvevők. 

Az IIZ/DVV hosszú évekig hivatalban volt vezetője, Jákob 
Horn idejekorán felismerte, milyen fontosak a támogatott in
tézményekkel fennálló stabil kapcsolatok. Rendszeres együtt
működést épített ki a 70-es és 80-as években a Szövetségi. Gaz-
dasági Együttműködési és Fejlesztési Minisztéium afrikai, ázsiai és 
latin-amerikai szakosztályaival. Rögzítették a főbb irányvona
lakat, nevezetesen azt, hogy a projektmunkával mindenek előtt 
az alapvető igényeket kell kielégíteni, képviselni kell az elma
radottak érdekeit, és törekedni kell arca, hogy ne más kultúrák 
mechanikus átvétele történjen meg, hanem tiszteletben kell 
tartani a partnerek kulturális értékeit. 

Később sikerült egy nagy előrelépést tenni. A Német Kül
ügyminisztériummal fennálló közép-kelet-európai szakmai kap
csolatokat bevonták a fejlesztési együttműködési támogatások
ba. Ezekben az országokban a hidegháború után kezdődött meg 
az átalakulási folyamat, amelyet a rendszerváltozás követett. 
Jákob Honi, az I IZ/DW akkori igazgatója maga ment el öt évre 
Budapestre, és ott létesített Projektirodát, Norbert Greger pe
dig, aki a D V V lengyel megbízottjaként számtalan delegációt 
fogadott és kísért, Varsóban alapított D W irodát. 

Ma az egykori keleti blokkban az intézeti munka erős diffe
renciálódást mutat: 

- Vannak olyan partnereink az E U keleti bővítése első kö
rében bekerülő országok között, akik a tagországokhoz hasonló
an harcolnak a jobb oktatáspolitikáért és törvényhozásért, a 
szociális kirekesztés ellen, a röbb esélyegyenlőségértés a fel
nőttkori tanulásért. 

- Együttműködést folytatunk minden délkelet-európai sta
bilizációs paktumhoz tartozó országgal, ezáltal is erősítve a helyi 
és nemzeti, de a határokon átívelő és regionális együttműködé
seket is. 

- Végül erős érdeklődést mutatnak az együttműködés iránt 
a Szovjetunió utódállamai, a FÁK országaiban levő partnerek, 
akik Oroszországban Szentpéterváron, a Kaukázusban, Grúziá
ban és Közép-Ázsiában, Üzbegisztánban szerveződnek. 

Az 1992 évi Maastrichti Szerződéssel létrejött az Európai 
Unió, mely azóta jelentős hatáskörrel és pénzügyi eszközökkel 
rendelkezik az oktatás és fejlesztés területén megvalósuló prog
ramok támogatására. Már 1996-ot az élethosszig tartó tanulás 
évének nyilvánították, 2000-ben pedig megszületett a Memo
randum az élethosszig tartó tanulásról. A hangzatos nevekkel el
látott képzési programok Szókratészra és Leonardóra emlékez
tetnek bennünket, az utóbb elindított felnőttoktatási program 
pedig Grundtvigra. Az 11Z/DVV sikeresen, - de előfordult az is, 

1 5 Göhrde-i bentlakásos népfőiskola, 
1 4 Honlap: http://www.vhs-rendshurg.de/ 

hogy nem sikeresen - részt vett különböző EU-s pályázatokon. 
Legutóbb az Interkulturális tanulás Európában című hálózati 
programmal és a Tolerancia és megértés moszlim szomszédainkkal 
című projekttel szerepeltünk sikeresen. 

A Berlini Európai Delegációval és a Szövetségi Kormány Sajtó 
és Információs Központjával együttműködésben és pénzügyi tá
mogatásával létrejött az Európa-politikai képzés 
(europapolitische Bildung); ennek eredményeként több tovább
képzést szerveztünk; és egy Európa jövője című CD-Rom is elké
szült, amely segítséget nyújt a népfőiskolai rendezvények részt
vevőinek a keleti bővítéssel összefüggő tájékozódásban és bizo
nyos félelmek megszűntetésében. 

Mindezen kezdeményezéseket továbbfolytatva, bár más né
ven, de kapcsolódva az interkulturális tanuláshoz, megvalósult 
a népfőiskolákon a fejlődéspolitikai képzés, mint globális tanu
lás (eiuwicklungspolitische Bildung áls globales Lemen in der Volks-
hochschule) program, amely kitér az európai-iszlám kultúrák kö
zötti párbeszédre is. Ezt a programot kiegészíti a török-német 
felnőrtoktatási együttműködés, melynek során finanszíroztuk a 
hospitálásokat és egy „jövőműhely tanulmány" elkészítését is. 

Az a hír járja, hogy a D V V ismertebb külföldön, mint saját 
országában. Ez bizonyára azzal van összefüggésben, hogy a D V V 
számos szakmai szervezetnek tagja, a Nemzetközi Felnőttokta
tási Tanácsnak ( I C E A ) b alapító tagja, sokoldalú együttműkö
dést folytat az Európai Felnőttoktatási Szövetséggel ( E A E A ) l ü , 
(melynek néhány év óta alelnöke Dr. Michael Samlowski,1') 
valamint az UNESCO-val is. Azt, hogy a D V V megbízható 
partnemek bizonyult, az Ázsiai Felnőttoktatási Irodával (Astan 
South Pacific Bureau of Aduit Education)18 fennálló, 25 éves 
együttműködése is jelzi. Az évfordulót nemrégiben, 2003. feb
ruárjában ünnepelték Pekingben a „Nemzetközi együttműködés a 
felnőttoktatásban" című konferencia megrendezésével. 

A külföldi ismertség további oka, hogy a D V V adja ki a vi
lágszerte legnagyobb többnyelvű felnőttoktatási szakmai folyó
iratot,19 összkiadásban 21 000 példányban, angolul, franciául és 
spanyolul, amelyet 140 országban terjeszt a szakmai partner in
tézmények körében. Mindezeken túl a D V V többször részesült 
különböző elismerésben és kitüntetésekben. 

Öröm számunkra, hogy a D V V fennállásának 50. jubileumi 
évében sikerült elérni az intézet történetének eddigi legmaga
sabb összegű költségvetését, így nagyobb összeggel támogathat
tuk a nemzetközi munkát, mint valaha. Ennek tekintélyes ré
szét a szegénység elleni harc, a válságmegelőzés, a konfliktuske
zelés, az interkulturális párbeszéd, a népek közötti megértés, a 
regionális és globális összeütközések kiéleződésének, és olyan 
konfliktusoknak a megelőzése tette ki, amelyek gyakran hábo
rúkhoz vezetnek. Ilyen értelmében a népfőiskolák nemzetközi 
és fejlődésorientált felnőttoktatására ma nagyobb szükség van, 
mint valaha. 

1 5 1CEA honlapja 
1 6 A E A E honlapja 
1 7 Az IIZ/DVV igazgatóhelyettese 
1 8 ASPBAE, alapítva 1964-ben 

D W szakmai folyóirata - Aduit Education and Development, 
utoljára már a 60. szám jelent meg. 
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WLASSICS GYULA^DÍJAS 
Harangi László 

Szakmai önéletrajz 
1929. december 24-én születtem Miskolcon. Eredetileg ma

gyar-angol szakos középiskolai tanár vagyok, diplomámat az 
E L T E BTK-án szereztem 1953-ban. 

Népművelői sorsomat és angolbarát mivoltomat hasonnevű 
nagybátyámnak köszönhetem, aki Sárospataki diák volt, Ujszá-
szy Kálmán bácsi tanítványa, majd Cambridgben tanult és egy 
évig járta Amerikát. O beszélt nekem a faluszemináriumokról, 
az angol kollégiumi életről, a már akkor rohanó amerikai élet
formáról, a „bolond amerikaiakról" és én ámulattal hallgattam, 
így aztán nem csoda, hogy az érettségi után az angol szakot vá
lasztottam, és örömöm telt abban, ha valamit tehetek az embe
rek műveltsége, szellemi gyarapodása érdekében, mint ahogy 
ezt a sárospatakiak cselekedték. 

Az államvizsga letétele után a Művelődési Minisztériumba 
vettek fel, mivel az egyetemen kulturális munkát végeztem. Az 
angolszakon működő kamarakórus tagja és szervezője voltam, 
amely műsorokat adott a főváros üzemeiben és kultúrotthonai
ban. A Népművelési Főosztály Módszertani Osztályának elő
adója voltam 1953-tól 1956-ig, s közművelődési munka jó gya
korlati tapasztalatait - elsősorban az ismereterjesztés területén 
- kellett felkutatnom, értékelnem és róluk módszertani kiad
ványokat irtanom, amelyeknek szerkesztésével és nyomdai elő
készítésével szintén nekem kellett foglalkoznom. Viszonylago
san rövid idő alatt mintegy tizenhat un. „módszertani levelet" 
sikerült így produkálnom például Bognár Gy.: A jászberényi 
előadói munkaközösség tapasztalatai; Kolláth L : Az ismeretter
jesztés a kul túrotthonokban (Megj. Kolláth László kimagasló 
népművelési munkájáért 1954-ben Kossuth-díjat kapott); Bor
sós L.: Tanyázó olvasókör alakult a nagyrábéi kultúrotthonban; 
Vihar B.: Bányászesték Mizserfán; Tóth J.: Az ének és zenekar 
élete a nemesbikki kultúrotthonban; Péterffy L: Zenetörténeti 
előadások a népművelésben c. kiadványokat. A cél az volt, hogy 
az 1953-as Nagy Imre-féle júniusi kormányprogram után a kul-
túragitáció terhe alól megszabadult népművelés tartalmi és 
módszertani magára találásához segítséget nyújtsak. 

Különleges korszaka volt ez a proletárdiktatúrának, ame
lyen már a repedések jelei mutatkoztak, hogy 1956-ban szétes
sen a monolitikus tömb. Ekkor pattant ki az „olvasóköri vita", 
amelyben Veres Péter és Szabó Pál kiállt „egyetemeik" mellett, 
Jánosi Ferenc vezetésével pedig megalakult a Hazafias Népfront. 
Ennek a lelkesítő, reménykeltő időszaknak voltam a „módszer-
tanos" és segítettem az olvasókörök felélesztését, a kultúrott-
honok társadalmi vezetőségének felállítását, egy értelmes, pe
dagógiailag meglapozottabb iskolán kívüli népművelés újra
élesztését. Ekkor ismerkedtem meg a Népművészeti Intézet ak
kori igazgatójával Széli Jenővel és Szerb Klárival a Szerkesztési 
Osztály vezetőjével, akik nagy hatással voltak rám. Munkám 
elismeréséül 1956-ban Szocialista Kultúráért miniszteri kitün
tetést kaptam. 

1957-ben a Népművelési Intézetbe helyeztek át, tekintve, 
hogy az intézet kibővült hatókörének előzménye a Népművelé
si Főosztály keretében működő Módszertani Osztály volt. A 
Népművelési Intézetben eltöltött több mint 40 év élmények
ben, tapasztalatokban, teljesítményekben igen gazdag volt, 

megmaradva a közművelődés, felnőttoktatás sokféle módszer
tani, kutatási, elméleti problémáinál. 

Talán kevésbé ismert, hogy az 1956-os fo iTada lom és sza
badságharc leverése után a népművelésben a restauráció ké
sőbb következett be, mint az élet más területein, és volt két év 
lélegzetvételnyi szünet, amikor megpróbált újraéledni a hábo
rút követő szabadművelődési gondolat és gyakorlat. Ekkor ke
rült az intézetbe Szatmáry Lajos és Almásy György (a korábbi 
szabadművelődési korszak két neves személyisége), akikkel 
együtt dolgoztam. Az újonnan megalakuló népfőiskolákat segí
tettük bátorító szavakkal, módszertant tanácsadással. Emlék
szem, hogy egy 6-8 oldalas módszertani útmutatót is írtam a 
népfőiskolák szervezéséről a Népművelési Tájékoztatóban, az 
intézet módszertani lapjában, Kiss Gyula bácsival pedig kasté
lyokat nézegettünk, melyik lesz jó népfőiskolának. Ennek az 
„ottfelejtett" néhány évnek azonban hamar végeszakadt, és he
lyébe egy irányzatos, majd egyre inkább liberalizálódó közmű
velődés, felnőttoktatás lépett, és elkezdődött ennek szakmai
tudományos megalapozása, amelynek részese lettem. 

A 60-as években a televíziónak, mint a közművelődés, fel
nőttoktatás számára sokat ígérő tömegmédiának, információ
forrásnak adaptációs, módszertani, kutatási kérdéseivel foglal
koztam, együttműködve a Televízió főszerkesztőségeivel és a 
Műsorszerkesztési Osztállyal. Országos konferenciákat rendez
tünk a televízió és a közművelődés, a felnőttoktatás kapcsolatá
ról (1964, 1966 Salgótarján), amelyeknek megtervezője és ki
vitelezője voltam, és a konferenciák anyagából kiadványokat 
készítettem. Másik irányú munkám a televízió és a helyi köz
művelődés fokozottabb együttműködésének elősegítésében az 
volt, hogy az angol BBC-hez hasonlóan egy évvel, negyedévvel 
előre kiadványokban, a Népművelés c. havilap mellékletében 
- a kapcsolódó szépirodalommal, ismeretterjesztő művekkel ki
egészített - műsorelőzeteseket jelentettem meg a Televízió 
Szabadegyeteméről, a Mindenki Iskolájáról, az ehhez hasonló 
más jelentősebb felnőttoktatási, közművelődési sorozatokról, 
művészeti adásokról, színházi közvetítésekről, tévéjátékokról. 
A feltételezés az volt, és ez részben he is igazolódott; hogy a kö
zösségi művelődés helyi animátorai, az ifjúsági és érdeklődési 
klubok vezetői - a tömegkommunikációs eszközök, un. kétlép
csős hatásmechanizmusa alapján - elősegíthetik ezeknek a tar
talmaknak a célba juttatását, feldolgozását. 

Munkánkat, mint Népművelési Intézet, tudományosan is 
meg akartuk alapozni. Ezért a pozsonyi Népművelési Intézettel 
együttműködve, amely hasonló gondolatokon törte a fejét, 
1965-1966-ban egy közös kutatást hajtottam végre „Televízió 
falun" címmel. A vizsgálódás célja az volt, hogy feltárja a tele
víziónak a szabadidőben elfoglalt helyét, a televíziós szokáso
kat, a televízió és a helyi népművelés kapcsolatát; aktiváló és 
ösztönző hatást beszélgetésre, véleményformálásra, olvasásra. 
A mintaválasztás korrektségét, a vizsgálati módszerek komple
xitását, a matematikai statisztikai módszerek (pl. szignifikancia 
számítások) alkalmazását tekintve e vállalkozás az első ilyen 
közművelődési kutatás volt Magyarországon (Kulcsár Kálmán
nak, az M T A Szociológiai Intézete akkori igazgatójának véle
ménye). A kutatás zárójelentése könyvalakban is megjelent. 
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ARCKÉPEK: 

(Harangi László - Vitár Zoltán: Televízió falun. Népművelési 
Propaganda Iroda, Bp. 1967. 224 old.). 

Mint magyar-angol szakos tanárnak, valamint az iskolán 
kívüli és túli képzés szakemberérnek ekkor kezdődöttel (az 
1960-as évek közepén) egy igen speciális, de rendkívül izgal
mas, konkrét felnőttoktatói tevékenységem, mely az 1990-es 
évek elejéig tartott. Ez a gyakorlatban abból állt, hogy a Műve
lődési Minisztérium Nemzetközi Osztályának, a Kulturális Kap
csolatok Intézetének, illetve az E L T E Magyar Lektorátusának 
megbízásából, az intézet vezetőségének beleegyezésével, a Ma
gyarországon hosszabb-rövidebb ideig tudományos kutatómun
kát folytató külföldi, főképpen amerikai és japán tudósoknak, 
szakembereknek magyar nyelvi konzulense, tanulás irányítója 
voltam, angol közvetítő nyelv segítségével. így lett „tanítvá
nyom" Kazayuki Tantmoto nemzetközi hírű Bartók-kutató; a 
szintén japán Minamizuka Shingo történészprofesszor; Michael 
MatTese amerikai közgazdász, aki később az IMF magyar refe
rense lett; McCagg Bili, amerikai egyetemi tanár, ő a magyar
országi zsidóságnak a múlt századvégi iparosodásunkban betöl
tött szerepét kutatta, és erről könyvet írt. 

A külföldi szakemberek oktatásában szerzett tapasztalata
imnak volt köszönhető, hogy 1968-69-ben tagja lettem egy 
négytagú tanárcsoportnak, amely a kairói Országos Felnőttok
tatási Központ keretében három hónapig egy intenzív tanfo
lyamon magyar nyelvet tanított arab mérnököknek és techni
kusoknak Egyiptomban. A megszokottól eltérő szociokulturális 
környezetben végzett oktató-nevelő munkám tapasztalatai igen 
tanulságosak voltak számomra. A Magyarországon poszrgraduá-
lis tanulmányokat munkát folytató egyiptomi mérnökök okta
tásában még néhány évig részt vettem a Bánki Donát Műszaki 
Főiskolán, amíg ez az együttműködés a két ország között meg 
nem szűnt. Jó néhány volt tanítványom, akik Magyarországon 
telepedtek le, mint idős professzorok köszöntenek konferenciá
kon. 

Az 1960-as évek eseményekben gazdag sorát az 1970-ben 
megtartott Országos Népművelési Konferencia előkészítésében 
kifejtett tevékenységem zárta le, amelynek keretében a „Tö
megkommunikáció és népművelés" c. szakbizottságban vettem 
részt, együtt Faragó Vilmossal, Losonczy Ágnessel, Nemeskürty 
Istvánnal, Szecskő Tamással és Vitányi Ivánnal. A szakbizott
ság számára felméréseker végeztünk, dolgozatokat készítettünk 
és a viták során kialakított álláspontunkat tanulmányokban 
összegeztük. Az 1970-ben megtartott többnapos Országos Nép
művelési Konferenciát azért tartom jelentősnek, mert bár nem 
kérdőjelezte meg a népművelésnek sajátosan értelmezett „szo
cialista eszmék" iránti elkötelezettségét, mégis egy lépés volt a 
kulturális élet demokratizálása felé, legitimálta a közművelődés 
fogalmát, és nyitást jelentett a közművelődés és az iskolarend
szerű felnőttoktatás szorosabb együttműködése felé, egy egysé
gesebb közművelődési-felnőttoktatási szemlélet megteremtésé
hez. 

Még az 1960-as évek szellemiségéhez tartozik, hogy az 1970-
es Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállításon bemu
tatott művelődési otthon pavilonnak megtervezője, technikai 
és tartalmi előkészítésének szervezője, majd egy hónapon át 
igazgatója voltam. A nagykiterjedésű csarnok egy mintaműve
lődési házként működött, amelyben minden nap más és más 
megye mutatkozott be szakkörivel, tanfolyamaival, klubjaival, 
művészeti együtteseivel, műsoraival, a megye közművelődését, 
felnőttoktatását bemutató kiállításaival, filmjeivel. A pavilon 

programjában napirenden voltak az ankétok, viták a közműve
lődés, az ismeretterjesztés eredményeiről, gondjairól. A pavi
lont többtízezren tekintették meg, és ezzel egy olyan „PR"-ját 
valósította meg a művelődésnek, non-formális tanulásnak, 
amelyet azóta is csak nehezen vagy egyáltalán nem sikerült fe
lülmúlni. A pavilon megvalósításában és működtetésében elért 
eredményeiméit, Szocialista Kultúráért c. miniszteri kitünte
tésben részesültem. 

1972-ben áthelyeztek az intézet Kutatási Osztályára, amely 
1980-ban Mflvelődéskutató Intézetté alakult át. Ez új minősé
get jelentett munkámban és szociológiailag, pedagógiailag meg
alapozottabbá vált. Ezt elősegítette az is, hogy 1974-ben elnyer
tem egy háromhónapos U N E S C O tanulmányutat, melynek ke
retében hat-hat héten át a skandináv ás az angol felnőttoktatá
si rendszert tanulmányoztam, különös tekintettel az egyetemi 
és főiskolai felnőttoktatóképzésre. A csodálatos három hónap 
alatt egykori peregrinusnak éreztem magam, és igyekeztem mi
nél jobban elmélyülni az európai közösségi művelődés, felnőtt
nevelés lényegébe, mozgatóerőibe. Hazatérve cikkekben, ta
nulmányokban számoltam be tapasztalataimról, összehasonlítva 
a hazai állapotokat a látottakkal. 

Itthon az eíso kutatást témám a „Szakkörök szerepe a köz-
művelődésben" címet viselte. A szakköröket, mint művelődést 
közösségeket vizsgáltuk, melyek a skandináv tanulókörök meg
jelenési formái Magyarországon. Ez a feltételezésünk nem igazo
lódott be, de annál inkább bizonyossá vált, hogy a tantermen 
és iskolán kívüli művelődésnek ez a formája a tehetséggondo
zásnak, a felzárkóztatásnak, a speciális érdeklődés kielégítésé
nek, a készségfejlesztésnek optimális tanulási környezete, első
sorban a gyermekek és az ifjúság körében, amelyet erkölcsileg 
és anyagilag támogatni kell. 

Egy másik kutatásom akkortájt egy úttörő jellegű vizsgálat 
volt, amelyben Vitányi Ivánnal együtt, Magyarország és a ha
sonló nagyságú amerikai Illinois állam szabadidős és művelődé
si intézményeinek rendszerét hasonlítottuk össze. A kutatás 
színhelyének megválasztását az indokolta, hogy az amerikai Il
linois állam és hazánk nagysága, lakosainak száma, földrajzi, és 
gazdasági viszonyai hasonlók voltak. A kutatás kiterjedt a szó
rakozási és művelődési'célú közszolgálati, non-profit, üzleti in
tézmények igazgatási, infrastrukturális, tartalmi-módszertani, 
finanszírozási kérdéseinek vizsgálatára. A több évig tartó kuta
tásban amerikai partnerünk az Illinoisbeli állami egyetem Sza
badidős Tanszékének professzora volt. A vizsgálat eredményei 
könyvalakban jelentek meg az USA-ban, melyben az összeha
sonlító kutatás összegezését a kiadvány végén, egy önálló tanul
mányban írtuk meg Vitányi Ivánnal együtt. (Allén V. Sapora: 
Leisure Services in Hungary and Illinois: A Comparative Study 
with Summary Analyses by László Harangi and Iván Vitányi, 
Champaign, Illinois, 1981, 258 p.). Sem előtte, sem azóta a két 
ország között az oktatás, művelődés, szabadidős intézmények 
témakörében ilyen tudományos együttműködés nem volt. A 
kutatás eredményei nagyobb részt ma is helytállóak (pld. civil 
szervezetek szerepe a kulturális életben). 

Bár nem tartozik közvetlenül a felnőttoktatáshoz, de emlí
tést érdemel és ugyancsak a 80-as évek szellemi és világjáró ka
landozásaim köréhez tartozik, hogy japán kapcsolataimnak kö
szönhetően, kutatni kezdtem a magyar-japán 
kultúrhistorikumot a kezdetektől a jelenig (Pld. az első magyar 
ember, aki japán földre lépett gróf Benyovszky Móricz volt 
1771-ben; az első világháború után Japán nemcsak Németor-
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szagtól, Angliától tanult, hanem Magyarországtól is sok módszert 
vett át.) . Ennek hozadékaként a Japán és Közép-keleteurópai 
Kapcsolatokat Kutató Társaság meghívott egy nemzetközi kon
ferenciára és egy kéthetes tanulmányútra, amelynek keretében 
az említett témakörben előadásokat tartottam Tokióban és Ki
otóban a társaság tagjai számára és a Japán Oktatási Televízió 
(NHK) interjút készített velem a magyar-japán kulturális kap
csolatokról. Dolgozatom a konferenciáról kiadott könyvben je
lent meg Japánban, és a főbb eredményeket Magyarországon is 
publikáltam. Legutóbb Izinger Anna is adott ki valamit belőlük 
külföldön. A tanulmányút alkalmával a japán felnőttoktatás
hoz, az egész életen át tartó tanuláshoz is közelebb kerültem, 
melynek kiterjedtsége és intenzitása nagymértékben magyará
zata annak, hogy az ország a technika és az informatika vonat
kozásában a második legfejlettebb nagyhatalom a világon. A 
japán társadalom egy tanuló társadalom. 

1989 óta veszek részt az Európai Öntevékeny Szervezetek 
Fóruma elnevezésű hollandiai és budapesti bejegyzésű európai 
szervezet munkájában, mely a civilmozgalmak társadalomfej
lesztésben, művelődésben betöltött szerepét vizsgálja és éven
ként, kétévenként konferenciát tart, főképpen a kelet- és kö
zép-európai országokban, a demokrácia vírusait terjesztendő. 
Ennek során, az elmúlt tizenkét évben, aktívan részt vettem a 
hálózat munkájában, előadásokat tartottam, dolgozatokat ké
szítettem a fórum Hollandiában, Magyarországon, a Szovjet
unióban (1991-ben, tíz nappal a meghiúsult puccs után), Ameri
kában, Lengyelországban, Észtországban, Romániában (Brassó
ban), Dániában, Finnországban és legutoljára Litvániában meg
rendezett szimpozionjaira. Az E S V A néven ismeretes nemzet-' 
közi szervezet legszélesebb értelemben vett célja a demokráciá
ra nevelés, ezért a hálózat fontos szerepet kapott az U N E S C O 
V . hamburgi felnőttoktatási világkonferenciáján. 

Szintén az 1980-as években kapcsolódtam be a népfőisko
lák megújhodó mozgalmába, ahol a Magyar Népfőiskolai Tár
saság Nemzetközi Munkabizottságának elnöke lettem és cik
kekkel, tanulmányokkal és tanácsadással segítettem az M N T 
hazai és nemzetközi munkáját (tanulmányok a Fon'ás c. folyó
iratban, a „Népfőiskolák tegnap, ma, holnap" c. kötetben, kö
zös tanulmány Sz. Tóth Jánossal együtt a magyarországi cigány
népfőiskolákról a Német Népfőiskolai Társaság nemzetközi ki
adványában, Bonn, 1993. stb.). A népfőiskolákkal kapcsolatos 
animátori és szakmai munkám során tanulságos volt ezen kívül 
az a mintegy tíz dániai és svédországi cserelátogatás, amelyen, 
mint előadó és szakmai vezető vettem részt. A legnagyobb and
ragógiai, emberi és szakmai élményt azonban az a kéthét nyúj
totta, amelyet egy magyarországi népfőiskolaszervező és tanár
csoport vezetőjeként a Grundtvig által 1844-ben alapított red-
dingi népfőiskolán töltöttem. Azóta is nagy érdeklődéssel tanul
mányozom a népfőiskolák történetét és ebben Grundtvig szere
pét. Ehhez kívánt segítséget nyújtani a koppenhágai Grundtvig 
Akadémia azzal, hogy meghívott a 2001 szeptember 5-9-én 
megrendezett nemzetközi Grundtvig konferenciára, Dániába, 
amelyen, velem együtt, a közép- és kelet-európai országokból 
érkezett grundtvig-kutatók vettek részt. A népfőiskolákhoz hű 
maradtam a legutóbbi időkig, és akarok maradni még továbbra 
is, mert meggyőződésem, hogy a népfőiskolák a hátrányos hely
zetű fiatalok és öregek oktatásának nélkülözhetetlen intézmé
nyei napjainkban is. Az OKI Felnőttoktatási és Kisebbségi 
Központjának a felkérésére a népfőiskolák mai helyzetéről és 
küldetésükről „A népfőiskolai mozgalom társadalmi szerepe a 

XXI. században Magyarországon" címmel írtam tanulmányt, 
amely megjelent 2002-ben. 

Visszatérve művelődéskutatói tevékenységemre, említést ér
demel, hogy 1991 -1993-ban részt vettem az M T A Észak-magyar
országi Regionális Kutató Központjának a „Kultúraközvetítés 
változási" c. kutatásában, melynek keretében az egyesületek mű
velődésben betöltött szerepét vizsgáltam Borsod-Abaúj-Zemp
lén megyében. A vizsgálat zárótanulmánya az eredményeket 
összegező M T A kiadványban jelent meg 1994-ben. 

Ennek az időszaknak másik teljesítménye volt, hogy 1993 és 
1995 között a magyar felnőttoktatás képviselőjeként részt vet
tem az U N E S C O hamburgi Oktatási Intézetének „A felnőttok
tatás törvénykezési és politikai környezete" c. globális kutatá
sában, mivel hogy a közművelődési törvény megalkotásához 
korábban már szakértői tanulmányokat írtam a Művelődési 
Minisztérium részére. Hamburgi székhellyel az öt világrész 15 
országának részvételével lefolytatott kutatásnak célja az volt, 
hogy feltárja a formális és non-formális felnőttoktatás hozzá
férhetőségének, igazgatásának, emancipációjának, szakmai és 
forrástámogatásának jogi kereteit. A kutatás során lefolytatott 
viták, a világ minden tájáról érkezett szakemberekkel való ta
lálkozások, valamint a témára vonatkozó tanulmányok, törvé
nyek összehasonlítása igen tanulságos volt számomra. A ma
gyarországi felnőttoktatási törvénykezési problematikáról be
nyújtott országmonográfia, mint a közép-keleteurópai országok 
közül a legjobb, megjelent az U N E S C O nemzetközi oktatási 
szakfolyóiratában (Harangi L.-Sz.Tóth J.: Aduit Education and 
Legislation in Hungary, International Review of Education, 
1996. Nr. 1-3. p. 59-74, Hamburg). 

1994-ben, 65 éves koromban nyugdíjba vonultam, és ez al
kalomból 1995-ben művelődéskutatói életutam elismeréseként 
a „Magyar Köztársaság Érdemérem Kiskereszt" kitüntetésben 
részesítettek, melyet a Parlament épületében vehettem át, 
együtt sok más kitüntetettel. Szakmai „pályafutásom" azonban 
ezzel nem ért véget, tovább folytatódik. 

Az elmúlt öt év legnagyobb nemzetközi felnőttoktatási 
eseménye az 1997-ben, Hamburgban megtartott V. U N E S C O 
felnőttoktatási világkonferencia volt, amely nagy fontosságú 
ajánlásokat fogadott el a felnőttoktatásról, az egész életen át 
tartó tanulásról. 

Az U N E S C O párizsi központjának benyújtott országjelen
tést a magyarországi felnőttoktatás és képzés helyzetéről egy 
négytagú szakértői bizottság készítette, melynek tagja voltam. 
A konferencián a Művelődési Minisztérium felnőttoktatási 
szakértőjeként vettem részt, és egyben, képviseltem a Magyar 
Pedagógiai Társaságot. A konferencia anyagának feldolgozásá
ban, megismertetésében előadásokkal, cikkekkel, tanulmá
nyokkal aktívan közreműködtem (pl. Beszámoló az U N E S C O 
V. Felnőttoktatási Világkonferenciájáról. Üj Pedagógiai Szem
le, 1998/1. 132-140 old.). 

1998-ban titkára lettem a Magyar Művelődési Intézet mel
lett megalakult un. Felnőttoktatási Fórumnak. Ez egy laza szer
kezetű, valójában egy szakirányú öntevékeny szervezet volt az
zal a céllal, hogy magába tömörítse a felnőttoktatás és közmű
velődés valamennyi jelentősebb „szektorának" képviselőit va
lamiféle összhang, egy nyelven beszélés, a későbbiekben egy kö
zös stratégia kialakítása érdekében. A kezdetek nagyon biztató
ak voltak, ami azt bizonyította, hogy egy ilyen összehangoló, 
definiálásra törekvő testületre szükség van, a Felnőttképzési 
Tanács megalapítása ellenére is. A Fórum szellemiségében lá-
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tott napvilágot a „Felnőttképzés a közművelődésben" c. kiad
vány. Sajnos a kezdeményezés folytatására a továbbiakban nem 
nyílott lehetőség. 

Az elmúlt négy évben végzett munkáim közül figyelmet ér
demelnek azok a nemzetközi konferenciák, amelyet 1998-ban, 
1999-ben és 2000-ben „Az európai felnőttoktatás koncepciói 
és trendjei" címmel a Magyar Művelődési Intézet égisze alatt 
rendeztem, annak balatonalmádi továbbképzési házában. E 
magas szintű szakmai továbbképzés célja az volt, hogy megis
mertessük az európai felnőttoktatás stratégiai irányvonalát és az 
ennek érdekében létrejött nemzeti s regionális modelleket, elő
segítve ezzel felnőttnevelési gondolkodásunk és gyakorlatunk 
közösségi (értsd: európai uniós) kompatibilitását. Tervünket, 
úgy gondoljuk - a legteljesebb mértékben sikerült megvalósí
tanunk. Anglia, Finnország, Svédország, Dánia, Németország, 
Belgium, Hollandia, Franciaország valamint Spanyolország, Ír
ország, Olaszország, Ausztria, Svájc és a csatlakozó országok kö
zül Szlovénia és a Cseh Köztársaság felnőtt-oktatáspolitikáját, 
rendszerét és innovatív kezdeményezéseit mutattuk be a legki
válóbb nemzetközi hírű felnőttoktatási szakemberek, közremű
ködésével. Személyes ismeretségeim révén olyan neves szemé
lyiségeket sikerült megnyerni, mint Péter Jarvist Angliából, 
Ramon Flechát Spanyolországból, Pierre Freynét Franciaor
szágból, Walter Leirmant Belgiumból, Timo Toiviainent Finn
országból és még sokan másokat. A konferencia anyaga 2001-
ben, a Magyar Művelődési Intézet kiadásában „Az európai fel
nőttoktatás és közművelődés perspektívái. Országmonográfiák" 
címmel jelent meg. (Szerkesztette: Harangi László és Kelner 
Gitta. Bp. 237 old.) amely az első ilyen nemzetközi kitekintés a 
külföldi felnőttoktatásról, közművelődésről, és az egyetemi fő
iskolai művelődésszervező képzés jegyzetanyag. 

A globalizációtól a napi gyakorlatig terjedő kíváncsiságom 
kényszeríttet rá arra, hogy a felnőttoktatás új folyamataiban is 
tevőlegesen részt vegyek és erről tapaszlatokat szerezzek. Ennek 
tudható be, hogy 1998-ban és 1999-ben, két tanéven át, mérleg
képes könyvelői és banki angolt tanítottam Dunaújvárosban és 
Székesfehérvárott munkanélküliek számára a Fejér Megyei Mun
kaügyi Központ és az IQSTAR oktatási központ közös szervezé
sében. Levontam a magam számára azt a tanulságot, hogy a fel
nőtt tanulók oktatásában csak nagy-nagy türelemmel, megér
téssel, az elbizonytalanodók önbizalmának megerősítésével, a 
lehető legteljesebb egyéni bánásmód alkalmazásával és igen 
nagy energiával és felelősséggel lehet csak eredményt elérni. 

Jelenlegi egyik főtevékenységem, hogy az Országos Közokta
tási Intézet Felnőttoktatási és Kisebbségi Központjának nem
zetközi szakértője vagyok., feladatom az Európai Unióhoz való 
csatlakozásunkkal kapcsolatos O E C D dokumentumok és euró
pai bizottsági ajánlások értelmezése, fordítása. Különösen érde
kesek a Bizottság által kezdeményezett un. „Második esély" is
kolák tapasztalatai, melyek az igen nehéz sorsban lévő fiatalo
kat vezetik vissza a társadalomba. A Központ felkérésére szak
mai tanulmányokat írok a felnőttoktatás meghatározott didak
tikai, módszertani kérdéséről (Pld. gondolatok a felnőttek isko
láiról) és szakcikkeket írok a Központ új lapjában a „Tanuló 
Társadalom"-ban (Pld. Grundtvig, az élő mítosz. Egy konferen
cia élményei). Részt vettem a múlt év novemberében tartott 
gyulai Felnőttoktatási Akadémián, ahol az egyik szeminárium
ban előadást tartottam az „Egész életen át tartó tanulás para
digmájának hatása a magyar közoktatásra" címmel, amely ki
adványban is megjelent. 

Az utolsó három év, de talán szakmai pályafutásom legna
gyobb vállalkozása a Felnőttoktatási Lexikon volt, amelynek 
értelmi szerzője és egyik szerkesztője voltam. A munkálatok ci
vil kezdeményezésként indultak el 1998-ban, megszállott inté
zői, szellemi és fizikai előkészítői, kivitelezői az M P T Felnőttne
velési Szakosztályának néhány, az ügy iránt elkötelezett tagja 
volt, majd magáévá tette a dolgot az Oktatási Minisztérium is, 
és felsorakoztak a támogatók a legkülönbözőbb körökből. Me
netközben bizonyosodott be azonban, hogy milyen „nagy fába 
vágtuk a fejszénket", hiszen ilyen nagy volumenű felnőttokta
tási, közművelődési, szintetizáló munkával sehol sem találkoz
hattunk a világon. Mindezt kis pénzből, más elfoglaltság mel
lett, mégiscsak félhivatalosan, a „Felnőttoktatási lexikon" fel
iratú szerkesztőség nélkül. Maradt az M P T vezetősége, mint jó 
gazda, és a munkálatok helyeződtek egyik helységből a másik
ba, de legtöbbször otthon, hivatalos „infrastruktúra" nélkül. 
Sok maradt a szerkesztőkre, de ők értettek a dolgokhoz legjob
ban. Valójában mindazt el kellett viselnünk, amelyet egy új 
tudomány, egy új szakma magán hordoz, ráadásul egy igen 
gyorsan változó világban, amelyben az egész életen át tartó ta
nulás a legképlékenyebb. A Felnőttoktatási és képzési lexikon 
azonban mégiscsak megszületett (Felnőttoktatási és -képzési 
lexikon. Szerk. Benedek András, Csorna Gyula, Harangi Lász
ló. Magyar Pedagógiai Társaság; OKI kiadó; Szaktudás Kiadó 
Ház, Budapest, 2002. 568 old.) 

1978 óta vagyok az M P T Felnőttnevelési Szakosztályának 
tagja, 1992 óta elnöke. Mint a szakosztály vezetőjének legfőbb 
törekvésem szakosztályi tagságunk és a felnőttoktatók szélesebb 
körének szakmai-tudományos tájékoztatása, elsősorban konfe
renciák segítségével. A szakosztály az elmúlt közel három év
ben öt alkalommal rendezett országos tanácskozást a társadalmi 
esélyegyenlőség és igazságosság felnőttoktatás és művelődés ál
tal való elősegítésének kérdéseiről. E sorozatban az első „Társa
dalom, gazdaság, globalizáció és funkcionális analfabétizmus 
(2000. dec. 7-én), a második a „Cigányok felnőttoktatása" 
(2001. máj. 15-én), a harmadik az Olvasás Éve alkalmából a 
„Felnőttek olvasásának helyzete és olvasási szokásainak orien
tálása" (2002. Ápr. 16-án) rendezvény volt. A negyedik, „A 
hátrányos helyzet felszámolásának lehetőségei a felnőttoktatás
ban" c. konferenciára a „Művelődés hete - a tanulás ünnepe" 
rendezvénysorozat keretében került sor 2002. Október 22-én. 
Az ötödik tanácskozást az idén rendeztük meg „eLearning sze
repe a felnőttoktatásban és közművelődésben" címmel. A ma
radandóság kedvéért a konferenciák hullámverését kiadvány
okkal tartósítjuk. 

Tagja vagyok az M T A Andragógiai Albizottságának. Az ál
lamalapító Szent István király ünnepe alkalmából 2003. au
gusztus 19-én Wlassics Gyula-díjat adományoztak számomra. 
Köszönet érte. Hitem: „Ember, küzdj és bízva bízzál!" 

j 
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FŐSZERKESZTŐK K E R E K 
A 2002-es „A művelődés hete -

Résztvevők: A Szín - KÖZÖSSÉGI MŰVELŐDÉS, a Magyar 
Művelődési Intézet folyóiratától Mátyus Aliz, az u j Pedagógiai 
Szemlétől Schüttler Tamás, a Művelődés Népfőiskola Társadat 
lom, a Magyar Népfőiskolai Társaság lapjától Trencsényi Imre. 

Schüttler Tamás: Az O E C D a világ 36 országában indított 
egy vizsgálatot, oktatási szakemberek megkérdezték a legkülön
bözőbb szervezeteket, cégeket, intézményeket, hogy a 21. század
ban milyen képességekre van szükség. Ebből egy olyan könyv 
lett, aminek 20 ezer körüli az angol nyelvű példányszáma, és az 
Interneten sem lehetett letölteni, mert állandóan annyian néz
ték. A kulcs-kompetenciákról szól a könyv, s én az Új Pedagó
giai Szemle júniusi számában ezzel foglalkoztam a Szerkesztés 
közben című írásomban. 

Ma egy olyan világban élünk, amikor nap mint nap új prob
lémákkal találjuk magunkat szembe. Valami hihetetlen kény
szer tud működni. Egy sereg dolgot tudni kéne, egy sereg do
logban kompetenciánk van. Kompetenciánk, tehát képesek 
vagyunk valamire, megoldani tudunk valamit. 

Trencsényi Imre: Itt van az élethosszig tartó tanulás kam
pány. Jó hogy van, jobb, mint ha nem lenne. Az iskola alapve
tő szocializációs intézmény volt évszázadokon keresztül, jelen
leg pedig nem az. Már nem ugyanaz a tekintély. A munkameg
osztásban nagyon különböző képzettségű .emberekre van szük
ség. Az iskola, a tudás tekintélye nem tud fölemelkedni az igé
nyekhez. Az élethosszig tartó tanulást - ami lényegében az 
élethosszig tartó oktatás helyébe lépett - korábban úgy hívták, 
hogy élethosszig való tanítás. Ennek az öntevékeny formáját 
hangsúlyozzák az U N E S C O és egyéb kulturális integratív in
tézmények körében. A tanulásért, a boldogulásért való felelős
séget a munkavállalónak a nyakába dobták. Nem az államok, 
nem a kormányzatok, nem az intézmények viselik a felelőssé
get, szabadulni próbálnak ettől a felelősségtől. Miután az álla
mok szerepe leértékelődött a gazdasági vállalkozásokéval szem
ben - amit a globalizáctós folyamat csak fölerősített és felgyor
sított - , az államok mint iskolafenntartók futnak a tekintélyük 
után, futnak a pénzük után, és nem tudják az egész társadalmat 
azonos szinten felkészíteni a munkaerő-piacon való boldogulás
ra. Az iskola is differenciálódott, ugyanúgy, mint a társadalom. 
Vannak olyan szituációk, amelyek a saj tóban is nagy hangsúlyt 
kapnak, mint például az elhíresült jászladányi iskola, ahol a 
szülőknek az a része, amelyik igényes az iskolával szemben, lét
rehozott egy alapítványi iskolát, ugyanakkor a település lakos
ságának jelentős hányada kimarad a minőségi oktatásból. Ez 
egyfajta modellhelyzet, de bizonyos szempontból lehetséges iga
zat adni az egyik, és bizonyos szempontból a másik félnek is. Az 
igazság a két részigazság között van. Azt kellene megoldani, 
amit most próbál megoldani az oktatást minisztérium, hogy az 
ismét egyesített önkormányzati iskola kap egy - szellemi és 
anyagi értékekből álló - nagy oktatási csomagot, ami aixa hiva
tott, hogy lehetővé tegye az egész község gyerek-populációjának 
azonos szintű oktatását. Ha állami szinten ezt nem egy telepü
lésre, hanem Magyarország háromezer valahányszáz településé
re kiterjesztenék, akkor nem lennének problémák az oktatás
ban. Es amikor a közoktatásból kikerülnek a mostani gyerekek, 
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nem lennének felnőttként is feladatok 10-20 év múlva. 
Schüttler Tamás: Én abszolút nem értek egyet az utolsó 

gondolatoddal. Rengeteg kampányt láttunk már vagy jelszósze
rű mozgalmar, amelyek igazán nem volrak sikeresek. Nem valós 
társadalmi és emberi aktivitást találtunk. Most azonban nem 
így látom a helyzetet, de ezt nagyon árnyaltan kell megfogal
maznom, hogy miért nem így látom. Nem tudom ki ír erről egy 
OSED tanulmányban, ami csak a Nyugat-Európái országokra 
igaz, de inkább csak Skandináviára, meg ralán Hollandtára, 
meg egy kicsit a németekre, hogy a felnőttek újabb és újabb 
ismeretszerzésében, kulturálódásában a kilencvenes években 
felerősödött (és ez nemcsak az értelmiségre igaz, hanem a kö
zéposztályra is) egyfajta öntevékenység, önmaguk által igényelt 
művelődés. Azt tapasztalja, hogy ezzel szemben Kelet-Közép-
Európában, de legfőképpen Kelet-Európában még mindig fel
nőttoktatásról, képzésről van szó. A gazdálkodó szervezetek ál
tal vagy állami eszközökkel ktkényszerített oktatásról van szó. 
Az európai társadalmak polgára - legalább is számomra egy 
ilyet enged következtetni - , a nyugat-európai polgár mintha 
kezdené fölismerni, hogy az iskolarendszerű képzéssel nem zárul 
le számára az életében a kultúra elsajátítása, a tanulás, a műve
lődés. Nagyon nyomatékosan mondják azt, hogy kultúra bir
tokba vétele - tehát ez az elem. Ehhez képest nálunk a munka
erőgazdálkodással foglalkozó helyettes államtitkár azt nyilat
kozza, hogy 550 ezer ember vesz részt különböző felnőttképzé
sekben, és ezt 1 millióra kell az Európai Unióhoz való csatlako
zás után bővíteni. Én úgy gondolom, hogy akármilyen jó leher-
ne az iskola, de sehol nem jó az iskola, sehol nem tölti be iga
zán azokat a funkciókat, amelyeket Trencsényi Imre hiányol. 
De ha a gazdaság, az életminőség elér egy szintet, akkor, ha ez 
nem amerikai típusú életminőség, hanem európai típusú élet
minőség - tessék azokra a kedves, patinás kis holland városokra 
gondolni - akkor ott tulajdonképpen kivirágzik a kultúra, kó
dolva van az emberben egy elem, ami a permanens művelődés
re teszt képessé. 

Mátyus Aliz: Én is ellent akarok mondani Trencsényi Im
rének. Mégpedig amiatt, mert azt gondolom, hogy az iskolák jó 
esetben egy alaptudást adnak a gyerekeknek. Iskolán kívül meg 
a kompetenciák válnak fontossá, amikről Schüttler Tamás ír a 
lapjában. Kompetens pedig abban és akkor akar lenni az ember, 
amiben ez a megoldásra való képessége használhatóvá tehető. 
A közművelődésben egyfajta megoldásra való képességet sajátít 
el az az ember, aki az intézetünk lapját olvasva a települések 
művelődésének átalakulását látja. Még kompetensebb lesz, ha 
olyan szakmai összejöveteleken vesz részt, ahol tapasztalataikat 
adhatják át szakember-kollégák. És a legbiztosabban, ha elmegy 
a helyszínre, és azt ott megtapasztalja. Ahhoz, hogy ezekre a dol
gokra vállalkozzon, kell, hogy legyen egy arra vonatkozó tudá
sa, hogy mit ér az e téren szerezhető kompetenciájával. Ha pél
dául lehetősége van rá - megvan hozzá a felkészültsége, a kap
csolatrendszere, a hitele - , hogy a településén fejlődést animál
jon, nyilvánvalóan ösztönződik rá, hogy abban kompetenciára 
tegyen szert. Ez aztán biztos sínen tarrja őr a folytonos ismeret
szerzésben és cselekvésben, s mindazokat is, akik ebben társául 
szegődnek. Informáltság, a falu ügyeibe való beavatottság és cé-
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lókra ügyelő cselekvőkészség nélkül ez nem megy. S még akkor 
minden akcióban levőnek szüksége van arra, hogy érezze, hogy az 
ő részvételére szükség van. Fontos a hozzáértése, az elképzelése, 
s amit az ügyben tesz. ívlegélhető számára, hogy a saját települé
sén rajta is múlnak a dolgok. Attól működőképes a település 
épp úgy, ahogy képes, mert abban ő is benne van. Az érzékelhe
tő fejlődés, a falufejlesztésből származó haszon pedig tartósítja a 
művelődési aktivitást. Ez ugyanis kellő ösztönzés, hogy az embe
rek birtokosai akarjanak lenni - ha úgy tetszik - bizonyos kom
petenciáknak. S ha ezt biztosítani akarjuk az emberek számára, 
ez művelődési feladat. A kompetenciák megléte kell hozzá, hogy 
tudja a helyét és megfogalmazza a szerepét a településén, a tele
pülés - és nyilván a saját - érdekében. A pontosított helyzet
kép ösztönözni fogja arra, hogy a feladatát meglássa, s ana is 
ösztönződni fog ezáltal, hogy elvégzését fel is vállalja. Mert nem 
mindegy számára, hogy milyen fejlődés részese, s az sem, hogy 
annak a fejlődésnek milyen mértékben mozgatója maga is. A 
saját önbecsülésén kívül - ami személyiség építő tényező - má
sok megbecsülésére is számíthat, miközben mindaz, amit tesz, 
azoknak az életterét befolyásolja és életminőségét növeli, aki
kért minden ember a legszívesebben tesz. A gyerekeiét, család
jáét s tágabban a legtágabb közösségéét, a településéét. A másik 
oldaláról körüljárva a kérdést, minden embernek - aki csak 
nem került a betegséggel határos passzivitásba - legfontosabb a 
saját élete, mert attól függ, annak a függvénye minden hozzá 
(rokoni szállal) kapcsolódó ember, tehát aki neki fontos. Ezt 
pozitívan a legjobban befolyásolni az aktivitásával tudja, még
pedig úgy, ha világos számára az, hogy a kedvezőbb helyzetek 
elérése érdekében milyen - szellemi és fizikai - erőicet kell moz
gósítania. Abban a pillanatban, amikor a kompetenciák ilyen 
módon teszik átláthatóvá hasznosságukat, az emberek valóban 
a saját késztetésükre nyúlnak valamihez - ami nem más, mint a 
művelődés. Szükségük van a művelődésre, mint használható 
eszközre. Es ez folyamatos kompetencia szerzést, folyamatos 
művelődést jelent. Én az ilyen aktivitásban tudnám megfogal
mazni az egész életen át tartó tanulás ösztönzésének az értelmét. 

Trencsényi Imre: Miután én vagyok félreértve, hadd ve
gyem vissza a szót. Az élethosszig tartó tanulást egyáltalán nem 
fumigálom, ezt az európai kampányt sem fumigálom, sőt egy 
mellékmondatban az iskolát sem fumigálom. Talán valami úgy 
értetődött, mintha én olyan túlságosan institucionalista lennék, 
és túl nagy szerepet tulajdonítanék a közoktatásnak, szemben a 
felnőtt ember önkéntes tanulási kezdeményezésével. Az a jó, 
ha félreértettetek, mert akkor tudjuk csiszolni és tisztázni a 
gondolatokat. Én le is írtam valahol az élethosszig való tanulás 
európai kampányáról, hogy jó hogy van, mert ez egy értelmisé
gi gondolkodó elitnek a lázadása az eróziós folyamatokkal szem
ben, amelyek a gazdasági érdekekből adódnak. Ahol nem a 
képzett munkaerő a fontos a gazdasági fejlődésnek és a globáli-
zációnak egy szakaszában, hanem az olcsó munkaerő. Az már 
egy más szituáció, és azt hiszem, hogy nagyságrendileg is kisebb 
helyet foglal el, ahol a képzett munkaerő után megy a tőke. El
sősorban az olcsó munkaerő után megy. Jön Magyarországra, és 
megy Magyarországról Romániába, onnét Ukrajnába és Ukraj
nából Dél-Amerikába, és így tovább. Ezzel a folyamattal szem
ben nagyon, pozitívnak tartom, hogyha az emberek nyakába 
dobják a felelősséget, de akkor tudatosítsák is az emberekkel ezt 
a felelősséget, és adják meg a segítséget is. Adják meg az önálló, 
öntevékeny tanulásnak a becsületét, és azért adják meg az in
tézményi lehetőséget is, hogy hol tudjon tanulni, hol tudjon 

megkapaszkodni. Amit Mátyus Aliz mondott, az egy fejlett pol
gári társadalomban úgy van, az ember tudja, hogy hova nyúl
jon. Én is voltam a Beke Pállal Franciaországban, én is talál
koztam Magyar-Francia Baráti Társasággal kis faluban, és talál
koztam ott jó közérzetű polgáremberekkel. Mostanában viszont 
más rétegekkel érintkezem Magyarországon, és egy kicsit alul
nézetből látom ezt a problémát, azért fogalmazok kicsit kemé
nyebben. Nem tudom, fönnáll-e még a tévedés. Nem tulajdo
nítok az iskolának olyan jelentőséget, hogy csak az iskola ta
níthat meg, de továbbra is fenntartom, hogy az iskolának kell 
megtanítani kezdetben, sőt még az iskola előtt az óvodának a 
gyereket önállóan gondolkodni, önállóan manipulálni a kezé
vel, a bizonyos fogásokra, szerszám ismeretre. Alapvető kompe
tenciákat az óvodában, a játszóházban és ilyen helyeken kell a 
gyereknek adni. Ha az alapvető kompetenciákicai - amelyek 
lehetnek manuálisak és intellektuálisak - már rendelkezik, ak
kor felnőtt korában föl fogja magát találni. És ha van hézag, 
mert jó volt az óvodája és rossz volt az általános iskolája, vagy 
rossz volt a családi helyzete és az általános iskolában valaho
gyan elszalasztottá a tanulást, akkor szükség van azokra a fel
nőttképzési alkalmakra, intézményekre és szerveződésekre, 
amelyek visszaadják a fiatal felnőttnek az önbizalmát, hogy 
megpróbálja összeszedni, amiket valamikor tanult, csak elfelej
tett. A funkcionális analfabétát ráébressze arra, hogy azért nem 
mindent felejtett el, hogy próbálja meg összeszedni a morzsá
kat, és próbálja meg önmagát azokból újra fölépíteni. Azért 
mondom ezt a példát, hogy megmagyarázzam: egy más képzett
ségi réteg szempontjából nézem az élethosszig tartó tanulás 
problémáját. A félreértést tisztáztuk, de még mindig van elosz
latandó. Elképzelhető egy kis provance-i vagy breton falu, ahol 
a borosgazdák kitűnő bort termelnek (kár, hogy most nincs itt 
az asztalon belőle egy korty, de ezt nem hibaként mondom). 
Komolyra fordítva szót. Mit is jelez ez? Azt jelzi, amit magunk 
is tudunk, vagy legalábbis kezdjük tudni. Amikor a gazdaságban 
létrejön egyfajta mozgás, önmozgás, sok olyan szereplő kezd 
megjelenni, aki nem csak alattvaló vagy nem alkalmazott, ha
nem olyan személy, akinek önálló döntésekkel kell alakítania a 
saját életét, akinek a léte függ attól, hogyan dönt, hogy meny
nyire informált, akkor ez pályákat alakít a művelődési mozgá
sokra is. Ez az egyik faktor, a másik, és ez is nagyon lényeges, 
hogy milyen szintű egy országban a demokrácia. Tudjuk, hogy a 
demokrácia milyen gyermekbetegségekkel küzd Magyarorszá
gon, noha most éppen egy olyan korszakot élünk, hogy nincs 
elég polgármesterjelölt, nincs elég önkormányzati képviselő
jelölt, mert itt a politika átmenetileg leértékelődött, de én ezt 
nem tartom tartós tendenciának. Az embereknek most elegük 
van ebből a pártharcból, egy nyugodt, stabil társadalomban sze
retnének élni. És itt jön a demokrácia. Amikor a demokrácia 
normálisan működik, akkor az embereknek ügyeik lesznek, az 
emberek elkötelezettek lesznek az ügyek iránt. Artikulálniuk 
kell az érdekeiket, kompromisszumokra, konszenzusokra kell 
jutniuk, amelyek hihetetlen bonyolult szociális képességeket 
igényelnek. Tovább megyek, ahogy bonyolultabbá válik, diffe
renciálódik egy intézményrendszer a társadalomban, ebben az 
intézményrendszerben el kell igazodniuk, vagyis olyan új kom
petenciákra kell ebben a mi megújuló régiónkban szert tenni
ük, amelyeket Nyugat Európában egy viszonylag új középosz
tály több generáción, mondjuk évszázadokon át tanult. És év
századokon át közös kul túrkincsként, értékként hagyományo
zódott át egyik generációról a másikra. A különböző nyugat-
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európai népfőiskolai mozgalmak, különböző szabad akadémiák, 
szabadegyetemek és szabad művelődési hálózatok időről időre 
újabb és újabb témákban indítanak seregnyi foglalkozást, tanfo
lyamot, mert érzik az emberek, hogy még mindig nem elég 
kompetensek sem a gazdaságban, sem a társadalom minden
napjaiban való eligazodásban. 

Schüttler Tamás: En változatlanul azt mondom, hogy ott 
nincs köztünk még mindig megegyezés, ott nem értünk még 
egyet, legalábbis most a Trencsényi Imre és a köztem lévő 
egyet nem értésről beszélek, hogy ő úgy gondolja, hogy ha va
lami hiba történt a közoktatásban, rossz volt az óvoda, vagy 
rossz volt az iskola, vagy nem tanult meg a gyerek valamit, vagy 
ha valaki leszakadó, akkor azt neki pótolnia kell. Ez egyfelől így 
van, de azért a világbari, most maradjuk Európánál, nem csak a 
középosztály rétegezett. Én nem vagyok szociológus, de annyit 
azért tudok, hogy nem egy homogén középosztályról van szó 
Európában sem. Miközben van egy nagyon tagolt, heterogén 
társadalomszerkezet, nagyon kicsi azoknak az aránya, akik 
mondjuk abba a második esély iskolájába kerülnek. Mert ami
kor a felnőttoktatás, felnőttképzés szerepét Trencsényi Imre 
megfogalmazza, akkor az a modell, hogy valahol valami baj tör
tént, és esélyt kell teremteni az embereknek an'a, hogy megta
nulják azt, amit nem tanultak meg a közoktatásban, nem tanul
tak meg fiatal korukban. Ez a modell talán itt és most igaz. 
Mert tudjuk, hogy Magyarországon a 8. osztályból a gyerekek
nek a 30%-a úgy lép ki, hogy nagyon hiányos tudással rendel
kezik. Csak nem szabad abba a hibába esni, hogy úgy próbáljuk 
a közeljövőt elképzelni, hogy a magyar iskolázottsági állapotok 
így fognak maradni, mert ha így maradnak, akkor az ország nem 
lesz versenyképes. Fölvehetnek minket az EU-ba, de mi akkor 
is Európa lichthofja leszünk, szabadon Cseh Tamás után. Egész 
egyszerűen a gazdaság fogja kikényszeríteni, meg bízzunk ben
ne, hogy a társadalom változása, a demokrácia meggyökerese-
dése fogja kikényszeríteni azt, hogy a leszakadó réteg folyama
tosan csökkenjen. Szűnni kell a szegénységnek, mert különben 
akkor egy dél-amerikai társadalom leszünk, A gondolkodá
sunkban a kompetenciák és tanulás ügyben a két dolgot egy
szerre kell látnunk. Az igaz, hogy van ma egy helyzet, amelyet 
valamilyen módon kezelni kell az oktatásügynek, a közművelő
désnek, mindenkinek. Ugyanakkor látni kell azt is, hogy van 
egyfajta nyugat-európai modell, amelyik egy működőképes mo
dell, amelyben a gazdaság és a társadalom működése, az ebben 
való létezés mód kikényszeríti azt, hogy minden különösebb 
kényszer nélkül új és új ismereteket szerezz. Én nyaraltam Egei-
környékén, Egerszalókon 2 évvel ezelőtt egy borosgazdánál, aki 
a falusi turizmussal foglalkozik. A felesége elvégzett pár tanfo
lyamot, megtanult egy kicsit németül, azért, hogy tudja fogadni 
a vendégeket. A hegyoldalban 6 szoba ki van adva, és ez az 
ember egy egyszerű szőlőgazdálkodóból egy komoly borfarmer
ré, borgazdává kezd válni. Csőrendszert épír a pincébe, folya
matosan tanul, pl. geológiai ismereteket, könyveket vett, és egy 
vállalkozó és egy autodidakta értelmiségi kettőssége van ebben 
az emberben. Miért nem lehet az, hogy mi ebbe az irányba fo
gunk elmenni? Én nem vagyok túlzottan optimista ember, de 
nincs más, ennél jobb iskolát kell csinálni. És én úgy látom, 
hogy a középosztály ki fogja kényszeríteni azt, hogy ez az iskola 
ne maradjon ebben az állapotban. M i még nem ismerjük, de az 
oktatásban, a művelődésben létezik a megrendelés, a nyomás
gyakorlás. Ez az a szempont, amit a gondolkodásunkba - akár 
csak a közeljövőt szemlélve - a be keli iktatni. 

Mátyus Aliz: Két dolog is felvetődött most. A kényszer és 
az ösztönző. Amit Schüttler Tamás mond, abban két dolgot 
fontosnak érzek továbbgondolni. Amikor egy embernek haszna 
van a művelődésből, akkor művelődni fog. Én azt gondolom, 
hogy a gazdaság hasznot tud hajtani ilyen értelemben. A gazda
ság fejlődése, átalakulása, átalakulási kényszere kényszeríti az 
embert arra, hogy bizonyos művelődési folyamatokba belelép
jen, képes legyen bennük részt venni. Azt gondolom, hogy ez a 
kényszer motívum az egyik. És az ösztönzés a másik. Ahogy a 
rómaiak éltek, és ahogy minden polgárnak fontos volt az, hogy 
mire értékelte a római közösség szeme, az egy fontos ösztönző 
erő volt. Ösztönzőnek mondanám tehát a társadalmi megbe
csülést. Ugyanis minden ember, még akkor is, ha még ezzel a 
fogalommal nincs is tisztában, azt szeretné, hogy az őt körülve
vő emberek, akik ismerik a teljesítményét, megbecsüljék őt. 
Ma Magyarországon elsősorban a fizetett munkához kötődik a 
társadalmi elismerés. A munkahelyhez, pozícióhoz, fizetett 
munkához. Minimálisan kötődik a fizetett munkán kívül bár
mihez. Miközben az ember a fizetett munkán kívüli társadalmi 
létével, s annak megváltoztatásával - tehát a munkaidején kí
vül is - tehet magáért, az övéiért és a közösségéért. Néha töb
bet, mint a 8 órában, amikor is lehet, hogy csak pénzt keres. De 
a pozíción kívül végzett munkának a társadalmi elismerése ma 
még minimális. Mindeneserre nem adekvár az értékével. Ha ez 
a működés már beindul, nagy, új erőket fog mozgósítani. Én a 
kényszer mellé, amit Schüttler Tamás mondott, ezt az ösztönzőt 
venném hozzá, ami a közösség, a társadalom megbecsülését je
lenti. Lenni valamilyennek az embernek önmaga miatr, hogy 
önmagát becsülhesse, és azrán amiatt, hogy mások is becsülhes
sék. Ahol nálunk paraszti, termelő faluközösségekben élték a 
maga-ura paraszt életüket az emberek, máig érvényes modellt 
alakítottak ki, amelyben megtették hatásukat az említett ösz
tönzők. Ma, amikor túl vagyunk az országban egy irdatlan nagy
mértékű helyváltoztatáson és még nagyobb számú munkahely 
változtatáson, az ember épsége érdekében kell, hogy gondol
junk azokra az egységekre (település, bármely közösség), ame
lyek az ösztönzők terén is hatóképesek az emberre. Egy-egy csa
lád generációi egy-egy faluban, kisvárosban már a szülők, a 
nagyszülők miatt is örvendhettek megbecsülésnek. Es ez köte
lezte az embert. Ösztönözte és kötelezte. Ezeket az épségeket 
kell tudni újra segíteni kialakulni. Ma elsődlegesen azok az ösz
tönzők működnek, amelyek a munkavégzéshez jutást, s abban 
megmaradást segítik, s azok, amelyek a család érdekében moz
gósítók. S ezek a mindennapi élethez kötődő ismeretek által 
tesznek kompetenssé. Az ösztönzők és a kényszer, ennek a ket
tőnek a hatására mozdul az ember. Persze, amíg tere van hozzá. 
Mert van olyan lét is, amelyikben már az emberi hatásmecha
nizmusok nem működnek. 

Trencsényi Imre: Visszatérve a kompetenciákhoz, ahogy 
azt Schüttler Tamás exponálja a szerkesztőt jegyzetével, amiben 
utal az O E C T tanulmányra, amit ha az ember elolvas, kiderül, 
ha son'a vesszük a kívánatos és szükséges kompetenciákat, ak
kor abból fölépül egy személyiségkép, egy emberkép. Természe
tesen nem Causescura gondoltam, akinek nagyon markáns em
berképéről vannak publikációk, még csak nem is Makarenkóra. 
Korábbról indítottam volna, az Evangéliumtól. Ott Jézus alak
jában egy korai emberkép van megfogalmazva. Emberi model
lek megfogalmazódnak különböző korokban a továbbiakban is, 
megfogalmazódik a reneszánszban is egy emberkép, az ismeret
len földrészekre eljutó vállalkozó kedvű és eredményes kalan-
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dóré, aki a tengereket és az ismeretlen földrészeket hódítja meg, 
vagyont szerez, és hatalmat szerez és minden csudát megszerez 
magának. Aztán a 18. században is megfogalmazódik egy gon
dolkodó, egy felvilágosult, egy racionális embernek a képe. Az
tán megfogalmazódik a hazafinak a képe a 19. században, majd 
következnek a 20. századi emberképek, és itt most nem a gyar
matosítóra gondolok, hanem éppen érdekes módon a gyarma
tosítás, az imperializmus korában az egyik gyarmati katonának, 
tábornoknak a pedagógiai leleményére, a hasznos polgárnak a 
képére, és megfogalmazójára, Baden-Powell-ra gondolok. Ez a 
cserkész-eszmény, igen - ami korántsem azonos azzal, amit mi 
itt Magyarországon cserkész eszmény névvel (nem) ismerünk. 
Ez egy történelmi képződmény, vissza kell menni az eredeti for
rásra, hogy miképpen képzelte el az öreg. Egy antimilitarista, 
mégis fegyelmezett, ugyanakkor kreatív, önmagát föltaláló és az 
élet tengerén önállóan evező ember. Az ő jelmondata is az, 
hogy hajtsd magad a csónakodat, ne hagyd magad sodortatni 
az árral. Ez is egy emberkép, a hasznos polgárnak a képe, aki 
nemcsak önmagának hasznos, hanem hasznos a társadalomnak 
is. Schüttler Tamás ne ijedjen meg, most nem fogok eljutni 
Causescuig, és a magyar megfelelőkig az ötvenes években. Azt 
hangsúlyozom, hogy azért egy szocialista emberkép megfogal
mazódott a sztálinizmus előtt. Az orosz forradalmi demokraták
nál úgy Csemyisevszkij környékén azért megfogalmazódott egy
fajta emberkép. Hogy aztán az hogy torzult politikai hasznosítás 
folytán, az más kérdés. Korunk emberképe is kezd megfogalma
zódni, de azt hiszem, hogy azért vannak nevelési nehézségeink, 
mert még, ahogy Schüttler Tamás is összeborzongott az ember
kép fogalomtól, mert eszébe jutott a ránk tukmált emberkép. 
Kétségtelenül eléggé romos a terep. De valamiféle emberkép 
azért megfogalmazódik azokban az európai programokban, ame
lyek az aktív állampolgár eszméjét fölújítják. A különböző eu
rópai szervezeteken keresztül, projekteken, pályázatokon ke
resztül támogatják az aktív állampolgárok képzésének a kurzu
sait. Magyarországon is vannak erre példák, ilyen jellegű kurzu
sok. Felnőtt emberek képzése aktív állampolgárságra különféle 
projektmunkákon, szerepjátékokon és egyebeken keresztül. 
Ilyen projekt bemutatója folyik éppen beszélgetésünk idején az 
épület előtt a Corvin téren... 

Schüttler Tamás: Bennem motoszkál egy kérdés régóta. 
Trencsényi Imre szerint a kompetencia lista, amelyet fölvázol 
az O E C D , ez a kulcskopetencia program, ez azonos azokkal a 
modellekkel vagy emberképekkel, amik a maguk történetiségé
ben fölvázolhatok. Azon gondolkodom, hogy ezek vajon konk
rét gazdasági megfontolásokból fogalmazódtak-e meg, vagy va
lamilyen ethoszt akartak-e megfogalmazni. Ugye én nem írtam 
erről, de ennek a kulcskompetenciák kötetnek a bevezetőjében 
írják, hogy Európának versenyképesnek kell lenni az amerikai 
gazdasággal, és még inkább a nagyon erőteljesen följövő ázsiai 
térséggel. Amiről tulajdonképpen az Európai Közösség szól. Va
jon most itt egy újabb elemről van szó a kulcskompetenciák, ha 
úgy tetszik a 20. századi emberkép felvázolása kapcsán, vagy va
lami egészen másról. 

Trencsényi Imre: Nagyon örülök a kérdésnek, mert akkor 
lehet pontosabban fogalmazni. Ez a kompetencia lista ez olyan, 
ebben minden van, csak személyiség nincsen. Ez egy emberkép, 
ez egy pozitív állatorvosi ló. De lássuk magunk előtt az állator
vosi lovat, az nem a Kincsem és nem egy konkrét ló. Az Evan
géliumokban, a reneszánsz újplatonista megfogalmazásban az 
enciklopédistáknak a megfogalmazásában azért gondoljunk 

Rousseau-ra és Voltaire-re, ott mindig konkrét személyiség 
(ember) teremtődik. Ez hiányzik a mi korunkból, a személyiség. 
(Jó, ezt akartam hallani.) Még föladnék egy labdát. A Színben 
ott van a Pomogátsnak a cikke Németh Lászlóról, és a Németh 
László által földolgozott filozófiákról, hogy miből alkotta meg 
Németh László önmaga személyiségét, és milyen emberképet 
próbál Németh László terjeszteni, szorgalmazni. Itt már szemé
lyiségteremtés kísérlete történik. Sajnálom, hogy Németh Lász
ló 20 éve meghalt, és sajnálom, hogy nem tudok a kortársaim 
közül olyan személyiséget mondani, aki önmaga modell, és aki, 
ha önmaga nem ts, mert az borzalmas, ha egy szobrot látunk 
magunk között járkálni, de legalább szobrot teremtsen, mint 
műalkotást. Nem látom a megteremtett szobrot sem, a megte
remtett modellt sem. 

Mátyus Aliz: Én azt gondolom, hogy az az idő lejárt, ami
kor elsődlegesen ilyen dolgokat érdemes vágyni. Fontosabbnak 
látszanak azok a képességek, amelyek lehetővé teszik a társa
dalmi részvételt, a demokratikus jogok gyakorlását, a közösségi 
és egyéni felelősség vállalást és nem mondom tovább. Ezek a 
kompetenciák kialakulnak, egyszerűen azért, mert muszáj. De 
nem mindegy, hogy mikor. Az emberkép fogalma ma bonyolult 
kérdés. Ember, az aktív társadalmi részvétele által jellemezhető 
ember, az egyéni és közösségi felelősségében megerősödött em
ber, ez annyiféle ember és emberkép lesz, és ha tetszik, ez az 
annyiféle ember - egy bizonyos minőséget elérve - mind egy 
szálig maga Goethe lehetne. Hogy már én is mondjak ilyesmit. 
Én azt gondolom, hogy a 21. században elképzelhetetlen lenne, 
hogy egy Goethe legyen, aki képes lenne képviselni nekünk az 
embert. Akiről ugye a mondás, hogy ő, maga az ember. Tehát 
hogy lenne egy emberkép, akihez képest mi akarjuk fejleszteni 
az embert. Én szülőként a Waldorf iskoláról megtapasztaltam, 
hogy ott a pedagógusok képesek arra figyelni, hogy a hozzájuk 
kerülő gyerek átélje, hogy ő egyedi és megismételhetetlen. A 
felnőtt, a pedagógus hozzá való viszonya tanítja meg erre. Fej
lődőképesnek segítik megélni a gyereket. S ettől öntudata és 
felelőssége is alakul. Ebből az iskolából úgy engedik ki 8 év után 
a gyereket, hogy önértékelése van, s tudja, milyen az a társada
lom, amelyiknek a tagja. S azt is tudja, hogy az a dolga, hogy 
megtalálja a helyét benne. És a dolgát. Amire ő képes. És akkor 
ő, és mellette ő, és mellette a másik, „maga lesz az ember". 

Schüttler Tamás: Valóban igaza van Mátyus Aliznak, hogy 
gyökeresen más a helyzet, és szeretnék egy megkerülhetetlen 
elemet ide behozni. Talán 10-12 éve, hogy megjelent a Mérleg 
sorozatban a Roszak könyve, Az információ kultusza. Ebben le
írta, hogy tulajdonképpen attól más a 20. sz. utolsó évtizedei
nek embere (a 80-as évek végén jelent meg a könyv, az inter
net akkor kezdett terjedni, akkor jelent meg tömegesen az em
berek számára a honlap fogalma Amerikában), hogy az infor
máció végleg eltömegesíti a gondolkodását. No, ami lényege 
ennek a dolognak, a Roszak azt mondja, hogy nemcsak töme
gesedést hozhat az információs társadalom, az internet, nem
csak annak van esélye, hogy az emberek elvesztik az arcukat, 
tömegesednek, hanem annak is, hogy megnő a reprezentáció
nak, önmagunk megmutatásának a lehetősége. Én azt érzem, 
mintha hihetetlen massza lenne a társadalomban, és ez igaz 
Nyugat-Európára és még inkább Amerikára, de egyre inkább 
ránk is. Egy tömeg, amelyik arc nélküli. Volt Riesmannak a 
könyve, A magányos tömeg, most szerintem azt írná meg a szer
ző, hogy Az arc nélküli tömeg. Ha elmegyünk egy üzletközpont
ba, én nagyon ritkán megyek, mert gyűlölöm az igazi plázát, 
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ahol teljesen egyforma arcú, egyforma kulturális identitású fiúk 
és lányok tömegével, százával, ezrével ülnek a szökőkutaknál és 
a kínai éttermek pultjainál, és szopogatják a pohárból azt a 
mindenki egyforma italát. Ami a lényeg, eközben azr látom, 
hogy kezd kirajzolódni egy önmagát megmutató fiatal generá
ció, akinek az esetében nem az a lényeg, hogy saját honlapja 
van, mert nem ez a lényeg, hanem az, hogy meg akarja mutatni 
a világnak az egyéniségét, az egyediségét. Tagja voltam egy bí
ráló bizottságnak, amelyik főiskolások és középiskolák honlap
jait érrékelte. A főiskolásoknál volt egy olyan külön kategória, 
önmagamat hogyan reprezentálom, hogyan mutatom be, hiszen 
az üzleti világban, az érvényesülésben ez egy új kultúra. Ez maga 
az információs kultúra. Amit a Roszak mond, hogy ez az új kor
szak azért nem jelenti egyértelműen a tömegember perspektívá
ját, mert az önreprezentációnak a technikája és a kultúrája 
olyan mértékben kezd terjedni, ami az egyediség felé viszi az 
embert. Itt lép be az, hogyha ez a technika, ez az információs 
technika és ez egész korszak nem párosul archaikus kultúrával, 
nem párosul művelődéssel, akkor nem lesz önreprezentáció. 
Mert az önreprezentáció az egy olyan kulrúrát igényel, ami egy
általán nem igaz, hogy csak 21. századi. Azt hiszem, hogy a 
hordozója, az attitűdrendszere, az 21. századi. De igazában véve 
megszüntetve megőrzi és életben tartja azt a hosszú kulturális 
rörréneriséget, amiről Trencsényi Imre beszél. Hankiss Elemér 
írja le az uj diagnózisokban, hogy van egy olyan forgatókönyv, 
hogy minden tömegesedik, minden arc nélkülivé válik, de ve
het egy olyan fordulatot a világ, hogy tulajdonképpen ez az ön
reprezentáció, önmagunk egyediségének a kifejtése, ez kultusszá 
válik. Es itt jön az, amit Mátyus Aliz mondott, a római polgár 
(ahol olyan kicsi volt az agóra, hogy pár ezer polgárnak volt ott 
helye). Ha az önmagam egyéniségének megőrzése felértékelő
dik, s úgy tűnik, hogy Nyugat-Európa abba az irányba megy, 
hogy fölértékelődik, s ha ehhez párosul az önreprezentáció, az 
egyéniség felmutatása, akkor tulajdonképpen kisebb a veszélye 
annak, hogy a középosztály tömegesedjék. És a leszakadók 
ügye? Ez egy másik probléma. Amilyen kompetenciákkal és 
amilyen jövőképről én beszélek, az mindig a feltörekvő közép
osztályra vonatkoztatott jövőkép. Es ez egy hiba. Ezt elismerem, 
de a beszélgetések ilyenek. És azt fontosnak gondolom, hogy 
tömegesedik a világ, tömegesedik az ember, s hogy nem lehet 
egy emberképbe megjeleníteni a 21. század emberét. A honla
pokon, a különböző közösségekben önmagát kifejező, önmagát 
kifejtő, nagyon sokféle egyedi ember megjelenésének kitágul
tak a lehetőségei. A helyi kábeltelevíziók és mindaz az infor
mációs technika, mert messze nemcsak a honlapokról van itt 
szó, az abba az irányba vihet el, hogy ez az egyik legfontosabb 
kompetencia lesz, hogy őrizzük önmagunkat és kifejtsük önma
gunkat. Mindezt azért mondom, mert ez nem fog menni folya
matos művelődés nélkül. Az iskolában ezt nem lehet megtaní
tani, csak bizonyos alapokat lehet ez ügyben lerakni, de hogy 
állandóan igény legyen bennünk, ezt csak a kultúra tudja ébren 
tartani. 

Mátyus Aliz: Egyetlen mozzanat számomra, amihez még 
hozzá akarok szólni, a felelősség és a felelős ember. Az ember 
felelős önmagáért, és felelősséggel tartozik a hozzá szorosabban 
és tágabb gyűrűkben tartozókért, végül a nemzetéért. Ma pedig 
sok minden van, ami ezt a tudatot gyengíti. Ha egy média egy 
Big Brothert megjelentethet a televízión, az azt jelenti, hogy az 
emberek nem felelősek. Mert olyan a sztárképző tudat, hogy el
feledteti, hogy egy ember azért is felelős, hogy mibe viszik bele. 

De azt, hogy az ember mindenért felelős, soha semmi nem Tu
datosíthatja elégszer. Nem találkozhat az ember elégszer ezzel az 
egyszerű gondolattal ahhoz, hogy valóban minden pillanatban 
felelős legyen, miközben kellene lennie. Mert az, hogy az em
ber hova viszi magával és hova nem a gyerekét, felelősség. Az, 
hogy az ember mint mond és mit nem, felelősség. Felelős az 
ember, hogy felkészült legyen, hogy segíteni tudjon, főleg a 
gyerekén, a családtagján, a rokonain, az ismerősein, ha problé
mával, megoldandó kérdéssel fordulnak hozzá. Egy bizonyos 
koráról kezdve az ember jó, ha azzal a tudattal lehet, hogy kom
petensen hozzá tud szólni - a táguló körökben a neki legfonto
sabb és aztán úgy folytatólagosan a többi - ember, s a települé
se, s bizonyos dolgokban az egész társadalom problémáihoz. 
Mert ez az alapja annak, hogy tevőlegesen is részese legyen. Az 
érrelmiség attól különböztethetné meg magát a többi társadal- • 
mi csoporttól ma, ha egyértelművé tenné az önmaga iránt ér
zett felelősségét. S mert értelmiség, s annak dolga a hatás, ez 
lehetne jelen társadalmi mozgalmának alapja. 

Trencsényi Imre: Nekem itt beszélgetésünk idején nagyon 
sok gondolatom támadt. Itt az amerikai klasszikus szociológu
sokat említetted. Dávid Riesman, azaz egészen pontosan A ma
gányos tömeg az én szemléletem kialakításában sarokkő volt. 
Az jutott most eszembe róla, neki is köszönhetem, hogy tudok 
ideáltípusokban gondolkodni, ami nagyon fontos. Minket is, 
amikor még naivak és kezdők és fiatalok voltunk, alakított az 
effajta szociálpszichológiai fogalmazás. Most már olyan auto
nóm módon gondolkodunk, hogy szívesen elfelejtjük, hogy épí
tőkövekből épültünk föl, még akkor is, ha most már be is va
gyunk vakolva, és nem látszanak a kövek. Három ideáltípust 
fogalmaz meg Riesman, a családban szocializált típust, aminek 
megfelel bizonyos kor, a tömegkultúra iránt ácsingózó kortárs 
csoportban szocializált személyiség a másik, és megfogalmazza 
az autonóm személyiséget, amire nem emlékszem, hogy talált-e 
példákat. Ez a harmadik mintegy önmagából építkezik, aho
gyan esetleg későbbi pályatársa, Roszak fogalmazott. (Ezt az új 
művét én nem ismertem, csak az Ellenkultúra születik-et olvas
tam, ahol viszont az amerikai ipart társadalommal szemben föl
lépő poszrmodem filozófiát értettem meg, és Roszaknak a diag
nózisai valamiféle vallásos jellegű szemléletet, meg kultikus 
szemléletet mutatnak.) Miért keresik az irracionálisát az embe
rek? Mert elbizonytalanodtak. Ebben a helyzetben lehet egyfaj
ta misztikus kapaszkodó, és lehet olyan klasszikus, racionális 
irodalmi kapaszkodó, amit az írók által megteremtett idealiszti
kus személyek vagy típusok képviselnek. Például Kohlhaas Mi
hály szintén egy ilyen ember, akit író, teremtett, és azóta is hat. 
Utána Sütő Andrásban újra reinkarnálódott, mert egy emberi 
magatartást jelent. (Egy lócsiszár virágeasárnapja.) Önmagam
mal is vitában állok, mert miközben hiányolom a követhető 
személyiséget, tiltakoznom kell az ellen, hogy ez élő személy le
gyen, mert ha ez élő személyre függesztem a szememet, s elkez
dem csodálni, isteníteni, úgy élhet vissza az én csodálatommal, 
hogy oda visz engemet, ahová akar. Mindezt, mint szociálpszi
chológiai jelenséget említem, nem politizálok. Viszont irodalmi 
hősök kellenek. Toldi Miklós sem rossz, de nem hiszem, hogy 
József Attilát a maga idejében eszményképnek tekintettem 
volna, de halála után 20 évvel én, mint.egyetemista, nagyon 
sokat építkeztem belőle. Nem tudom, hogy Ady Endrével mi
lyen viszonyban lettem volna még életében, viszont József At
tila után egy néhány évvel Adyból építkeztem. Ady előbb élt, 
mint József Attila, de hozzám mégis később jutott. Ez egy sajá-
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tos értelmiségi út. És most önmagamnak mondok ellent, mert 
létező, ha már nem is élő személyiségekről beszélek. De ha iro
dalomértő, intuitív pedagógusok oltják be a gyerekeket az álta
lános iskolában, akkor anélkül, hogy értelmiségi utat, egyete
met járnának, (be kell ismernem, példáim régiek) munkás és 
paraszt emberek is végig tudják járni az irodalmi hősökön ke
resztül vezető személyiségépttés útját. Gondoljunk itt Veres Pé
terre, hogy mást ne mondjak. 

Mátyus Aliz: Én nem gondolom ezt alapvetően másképp, 
csak egyszerűen ana gondolok, hogy az a paraszt ember, akiről 
te azt gondolod, hogy tudja meg és ismerje meg, és építse úgy, 
azok szerint, akiket te mondasz példának, arról a parasztról én 
azt mondom, hogy az ő ismerete és tapasztalata és tudása, az 
ugyanúgy tanulni való. S hogy én sokat tanultam Pusztafalun, a 
Zemplénben, ahol kutathattam, s ahova szeretnék még vissza
menni. Nekem fontos, hogy nem egyirányú a minta, a példa, a 
gondolatok, tapasztalatok mozgása. Én - mondanom sem kell -
az irodalmat mindennél fontosabbnak tartom. De úgy látom, az 
irodalom - és általában a művészetek - csak egy újfajta mű és 
ember kapcsolat kialakítása után lesznek képesek hatni, ami
nek lényeges eleme az alkotáshoz hasonló intenzitású befoga
dás. Tehát nagy szerep vár a munkán kívül (a munkaidő után) 
végezhető alkotó tevékenységekre, amelyek ezt az új kapcsola
tot kialakítani képesek. 

Trencsényi Imre: Az öntevékeny, önmagától olvasó ember 
az eszményképem nekem is, de amit ő olvasson, azt meg kell 
írni. Nem nekem kell megírnom, bár lehet, hogy én is tudnék 
írni valamit, csak 99 százaléka meg van már írva annak, amit 
annak az önmagától olvasó embernek olvasnia kell. Nem azt 
mondom, hogy most hirdessünk pályázatot mai íróknak, hogy 
teremtsenek olyan figurákat, akihez igazodni tud az az ember, 
aki még sehova nem tudott igazodni. Az vagy élő istenekhez 
fog igazodni, ha valahol fölbukkan egy, vagy mitikus isteneket 
fog követni ilyen vagy olyan (európai vagy ázsiai) öltözékben. 
De valahol azt a kánont, amin a mi szép értelmiségi tudatunk 
kialakult, azt valamiképpen nekünk őriznünk kellene, tovább 
vinnünk és adnunk azoknak, akik még nem jutottak el odáig. 

Schüttler Tamás: Nagyon optimistának találom Trencsé
nyi Imrét, meg nagyon szépnek, meg jónak meg meghatónak. 
Igaza van, hisz mi itt hárman így gondolkodunk, mert ha nem, 
akkor nem lapot szerkesztenénk, hanem vállalkozók lennénk, 
meg sok minden mást csinálnánk. Nekem az a gondom, hogy 
ez a fajta értékrend, világlátás, élethez, emberhez, kultúrához 
való viszony, amit olyan gyönyörűen elmondtunk, ez tulajdon
képpen kinek fontos. Annak a nyugat-európai polgárnak, aki 
boldogan öntevékeny a gazdaságában meg a demokráciájában, 
annak vajon van valami mindebből az értékrendjében, a fejé
ben? Vajon elolvassa-e ő a nagy francia regényeket, övé-e az a 
költészet, amit annyira szeretünk (én pl. a franciáktól nagyon 
szeretem Verlaine-t). Magyarul, hogy nem egy szűk és végérvé
nyesen anakronisztikus értelmiségi elit vagy nem elit (hol va
gyunk mi az elittől), szóval értelmiségi embernek tulajdonkép
pen az álma vagy a vágyálma, amiről itt beszélünk? Nagyon jó 
lenne, ha ez nem így lenne, mert hisz azt mondtuk, hogy akkor 
lesz nem arc nélküli, akkor lesz a maga egyediségét, a maga 
ember mivoltát egyediségében őrző ember ebben a korban, ha 
mindez a kultúra valahogy belemegy. De vajon nem mi hisszük-
e azt, hogy ezek a dolgok még fontosak a világban. Én a saját 
környezetemen persze nem ezt látom. A gyerekeimen pl. hála a 
jó Istennek nem látom, vagy a baráti köröm gyerekein. Ki ez a 

kör? A bölcsész karra együtt járt, az ötvenes-hatvanas-hetvenes 
években szocializálódott értelmiség, gyerekekkel, unokákkal. 
Nem vagyok járatos már régen a művelődésszociológiában, de 
hogy a nyugat-európai polgárok értékrend vizsgálata olyan tí
pusú-e, amilyet Hankiss Elemér csinált itt a hetvenes évek vé
gén Magyarországon. Ez a fajta értékrend vizsgálat megerősíti-e 
a Trencsényi Imre elképzelését vagy sem. Mert ha ez így van, 
akkor ez így csatolódik vissza, hogy ez a kultúra-kompetencia 
listán rajta van-e. Az OSED-jén tartok tőle, hogy nem. Ha 
megnézzük a nyugat-európai irodalom könyveket (én csak an
golul tudok olvasni) de vannak kollégáim, akik ezt jól értik, 
tudják. Most van ugye az irodalmi mű központú tanítás. Ami 
nem baj, nagyon jó. A középiskolában arról van szó, hogy fel 
kell adni azt a kánont, amiről te beszéltél. Ha ezt a kánont föl
adjuk, és most hihetetlenül konzervatív leszek, az a fajta érték
rend, amiről Trencsényi Imre beszél, lassan, de biztosan kezd 
eltünedezni. Mindig lesznek pompeji strázsák természetesen, 
akik ezt őrzik, de nem tudom, hogy a világ efelé megy-e. Min
dig lesz könyvkiadás, mindig ki fogják adni a görög klasszikuso
kat, mindig lesz olyan ember, mint a Mátyus Aliz, hogy valaki 
számon kérje az agórán a polgárt, meg a római polgár cserép
szavazását, csak az a nagy kérdés, hogy a tömegben ez ott lesz-e. 
Nekem ez a nagy kételyem. A tanulás ünnepe akkor lenne iga
zán ünnep, ha ez a kultúrának az átörökítéséről is szólna. Tar
tok tőle, hogy a tanulás ünnepe mögött egy pragmatikus fel
nőttoktatás, egy pragmatikus tudás átadására gondolnak. A 
kompetenciák közül is a pragmatikusak átadására. 
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A SZAKMA ÜNNEPE; 

T Ó T H E R Z S É B E T 

A M A G Y A R M Ű V E L Ő D É S I I N T É Z E T P Á L Y Á Z A T A I 

„A művelődés hete - a tanulás ünnepe" magyarországi meg
rendezéséhez segítséget nyújtó, a nemzetközi programok sokfé-
leségér, céljainak különféle irányait és tapasztalatait bemutató, 
2002-ben megjelent kiadvány, bevezetőjében említi a tapaszta
latok átadásának fontosságát a tanuló felnőttek köréből. 

A másik fontos alapelv, az élethosszig tartó tanulás szemlé
letének meggyökereztetése, amely mielőbb, a tanulás megkez
désével, tehát kisiskolás kortól elkezdődjön. 

A Magyar Művelődési Intézet 2002-ben az általános iskolá
sokhoz fordult, hogy megtudakolja, mi a véleményük szüleik 
tanulásáról, ilyen irányú elfoglaltságáról, hogyan élik meg a 
szűkebbre szabott közös időt, a beszélgetésektől, kirándulások
tól, játékoktól távolmaradó szülő/szülők hiányát. Mennyire 
formálja szemléletüket szüleik példája, hogyan élik meg a tanu
lással kapcsolatos közös örömöket, esetleg kudarcokat, általá
nos iskolai tanulmányaikban mennyire mutatkozik meg annak 
hatása, hogy látják szüleik továbbtanulási erőfeszítéseit. 

A fogalmazásokból szemelvények olvashatók a Szín, 2002. 
7/6-os számában. 

„A művelődés hete - a tanulás ünnepe" 2003. évi program
jaiban ismét pályázati fölhívással fordultunk a gyerekekhez és a 
felnőttekhez. 

Az általános iskolásokhoz szóló pályázat külön szólt az alsó 
tagozatos kisiskolásokhoz és, a továbbtanulás lehetséges iránya
it már fontolgató felső tagozatos tanulókhoz. Anól szerettünk 
volna képet kapni, hogy korosztályuk, kicsik és a nagyobbak, 
hányféle pályát, hivatást, foglalkozást választanának maguk
nak, amelyben gyerekfejjel az álmaik megvalósulásár, boldogu
lásukat képzelik el. Kik azok, akiknek hatására választanak, s 
ebben mennyire áll előttük követendő útként szüleik példája? 
M i a véleményük arról, hogy a világban egyre több ismeretet 
kell szerezni ahhoz, hogy kitáguljon a világ, eligazodjon, boldo
guljon benne az ember? 

Az alsó tagozatosok „Mi minden szeretnék lenni, ha nagy 
leszek!" című rajzpályázatán a számukra különösen érdekes és 
vonzó foglalkozásokat rajzolták meg, szabadon választott techni
kával. Tennészetesen itt nem elsősorban a művészi megvalósí
tás volt a cél (bár feltétlenül meg kell említeni a szombathelyi 
Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola rajz-
szakkörét, ahonnan kiváló gyermekrajzok érkeztek), hanem a 
korosztályuknak megfelelő adekvát megfogalmazás. Ezek a raj
zok elérherő pályákat, foglalkozásokat tükröztek, ugyanakkor a 
gyermeki fantázia is tág teret kapott az alkotásokban. Az „édes
anya" hivatását választó kis pályázó pedig jelezte egyrészt a me
leg családi hátteret, másrészt a reális látásmódot, ugyanis felis
meri azt a nagyon fontos feladatot, amelyet - sok esetben -
kampányszerűen állít a társadalom a figyelem középpontjába. 

A rajzpályázaton díjazott gyerekek: 
I. díj: Kalamár Nikoletta 2.o. Szombathely 

Nagy Dávid 4-o. Berettyóújfalu 
II. díj: Pap Mercédesz 2. o. Szombathely 

Kéki Kata 3.o. Dévaványa 
Takács Péter 3. o. Debrecen 

Neumann Gsaba l.o. Budapest 
III. díj: Bódi Tamás 5.o. Berettyóújfalu 

Szoboszlai Fanni 3. o. Berettyóújfalu 
Trippon Tamás 5. o. Berettyóújfalu 
Pintér Bálint 3. o. Szombathely 
Czenthe Ilona 1. o. Budapest 
Krasznár Dalma 2.o. Budapest 
Czenthe Kata 3. o. Budapest 
Lelkes Ákos 3. o. Szombathely 

„Lehetséges pályaválasztásaim" címmel a felső tagozatosok 
fogalmazták meg, hányféle pályán képzelik el magukat felnőtt 
korukban, vagy éppen egyféle hivatás az, ami különösen vonzó 
számukra. 

Örömünkre szolgáltak a pedagógusok visszajelzései, misze
rint fontosnak találták a felhívást, és a gyerekek - orr, ahol rá
adásul osztályközösségben meg is beszélték - kedvvel gondol
koztak, vetették papín-a elképzeléseiket, vágyaikat. 

A fogalmazásokban is visszatükröződik a média, de különö
sen a televízió felelőssége, hiszen nem kevesen a tartalom nél
küli hírnév, a sztárság, a mindenképpen „trendi" nyilvánosság 
előtti életet jelölték meg elérendő célként. 

Felismerik, hogy a megszerzett rudas minőségével kitágul a 
világ, és „külföldön csak nagyon fölkészült ember boldogulhat" 
- ahogyan írják. 

A családi háttér, a figyelemfelkeltő beszélgetések vagy ép
pen észrevérien irányírgatás, terelgetés a lehetséges pályák meg
ismerésére utólag pontosan tetten érhető a fogalmazásokban, 
valamint az is, hogy a szülők vágyai hogyan hagyományozód
nak a gyerekekre. 

Álljon néhány idézet: a jutalmazott pályamunkákból: 
„1-2 évvel később megjelent egy új műsor a Spektrumon. 

Jamie Olivér főzőműsora. Mikor először lártam, nem hittem a 
szememnek, olyan gyorsan szeletelt, hogy én még olyat nem 
láttam. Ezérr akartam szakács lenni... 

...Egyszer nagyon éhes voltam, de nem volt nálam pénz, 
hogy vegyek magamnak valamit. Akkor belegondolom, hogy a 
büfés akkor és azt ehet, amit akar. Akkor azt gondoltam: büfés 
leszek. 

Most viszont egész máshogy gondolkodom. Legelőször is 
szeretnék bekerülni a világhírű Cantemus Kórusba. Aztán épí
tészmérnöknek szeretnék tanulni, merr anyukám szerint jól 
jönne egy építész a családba." 

Dudás Eszter ó.osztály, Nyíregyháza 

„Bádogos leszek korszak: Egyszer egy családi kirándulásunk
kor egy kiadós eső után sétáltunk. Ahogy mentünk az utcán, az 
egyik házon a csatorna már jó rozsdás volt és itt-ott lyukas is. 
Az egyik lyukon éppen a fejemre csöppent egy jókora adag eső
víz. Megkérdeztem apát, miért lyukad ki a csatorna? Apa azt 
mondta: a csatornát cink védi, hogy be ne rozsdásodjon. Ha ez 
a cink lekopik róla, akkor úgy be tud rozsdásodni, hogy még 
lyukak is lesznek rajta. így jó pár év múlva, szinte nem is lesz 
csatorna. Akkor elhatároztam, bádogos leszek, és annyi cinket 
kenek a csatornára, hogy az sose kopjon le róla... 
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.. .Nem biztos, hogy a felsorolt szakmák közül választok majd, 
ha nagy leszek, de abban bízok, hogy olyan hivatást találok ma
gamnak, amit szeretni fogok." 

Czudor Zsófia 7. osztály, Dévaványa 

„Óvodásként papírvágó szerettem volna lenni, mert mamó-
kával (dédmamám) azt játszódtuk, hogy hosszú csíkokra vág
tunk minden létező papírdarabot. Ez volt az első foglalkozás, 
amire azt mondtam, hogy én ez szeretnék lenni, és a testvéreim 
mindig elkeserítettek, mondva, hogy az nem tudsz lenni, mert 
olyan foglalkozás nincs... 

.. .Kisgyerekként sokat segítkeztem nagy tatámnak, és pró
báltam megtanulni az asztalos mesterség csínját-bínját. Apu
kámtól vezetni tanultam, tanulok, azt is nagyőri szeretem... 

.. .Szóval én már eldöntöttem, hogy informatikán fogok ta
nulni, de azt pontosan nem tudom megírni, hogy mi leszek. Az 
informatikának nagyon sok ága van, és napról napra bővül, 
ezért tisztában vagyok azzal, hogy majd kell választani egy terü
letet, amin tevékenykedhetünk, amíg csak bírjuk és szeretjük." 

Bágyi Csongor, Szentábrahám, Hargita megye, Románia 

„Nekem nincsenek nagy vágyaim, egyszerű életet szeretnék 
élni. Azt mondanám, hogy engem nem foglalkoztat az a gondo
lat, hogy bekerüljek a médiába, de átgondoltam, hogy az éle
temnek két oldala van, és ahol nagy a fény, ott nagy az árnyék 
is. 

Ezért én inkább a saját magam elvárásait tartom szem előtt, 
hogy azt csinálhassam, amiben örömöm telik... 

...Valódi célom a restaurálás. Szerintem ez egy nehéz mun
ka, nagy kihívás a mestertől, ha egy jelenleg rossz állapotú ké
pet valódivá tudom varázsolni. Mindenek előtt nagyon sokat 
kell majd tanulnom, mert ebben a mesterségben a precizitás és 
művészettörténet ismerete nagyon sokat számít." 

Újvári Glória 7.osztály, Budapest 

„Miután már ledoktoráltam és diplomám is lesz, lehet, hogy 
kimegyek külföldre, de ahhoz érdemes ösztöndíjat szereznem. 
Viszont, ha külföldre megyek, ott még nehezebb lesz megállni a 
lábamon. Ahhoz, hogy beilleszkedjek, nem csak közép- vagy 
felsőfokú nyelvvizsga szükséges, hanem határozottság, és az is, 
hogy tudjon az ember érteni az emberekhez. Külföldön is fontos 
a megfelelő társaság, így minden könnyebben megy, nehezebb 
időkben a segítségedre lehetnek, vagy egyáltalán, velük meg 
lehet beszélni pár fontos dolgot. És az embereknek szüksége van 
barátokra. Tehát a külföldre való utazásra fel kell készülni." 

Georgiádes Ádám 7. osztály, Csongrád 

„A nyírbátori Diákotthonban élek, már hét éve... A szüle
im Budapesten élnek. 

A nyári szünidőben módomban állt, hogy édesapám bri
gádjában dolgozzak, ezzel növeljem a zsebpénzemet. Ekkor ke
rültem közelebb az építőiparban található szakmákhoz: kőmű
ves, festő, burkoló. Ezen belül a kőműves szakma áll a szívem
hez legközelebb, mivel édesapám is kőművesként dolgozik. Az 
általános iskola befejezése után a lakhelyemen található szak
munkásképzőben szeretném a szakmát kitanulni. Ügy gondo
lom, hogy a jövőben nagyon szívesen dolgoznék ebben a szak
mában. Mivel diákotthonban nevelkedem, nekem egy kicsit 
nehezebb a helyzetem, de mint minden ember, szeretnék nyu
godt, teljes családot, amihez nagyon fontos a munka. Ezért 

gondoltam úgy, hogy olyan munkát szeretnék végezni, ami kö
zel áll hozzám." 

Szilágyi József 8.osztály, Nyírbátor 

„Már hét éve színész szeretnék lenni, és minden alkalom
mal, amikor szavalóversenyt hirdetnek vagy a színjátszó cso
portba keresnek diákokat, én az első jelentkezők között vagyok. 
Minden egyes ilyen alkalom kihívás, izgalommal és örömmel 
tölt el. Szeretem ezt az érzést, mikor órákon, napokon át kere
sem azt a verset, amelyik tökéletes, és amelyikhez nincs fogha
tó. Amikor megvan, értelmezem, és vagy milliószor átolvasom, 
de azt nem igazán veszem észre, annyira belemerülök. Ezekben 
a napokban mindenki nagyon sokat segít. Itt főként az édes
anyámra és a felkészítő tanárra gondolok. Es eljön a nap, amire 
annyira készültem, kicsit izgulok, mint mindenki, aztán mikor 
kiállók, ez teljesen megszűnik, és csak az jár a fejemben, amit a 
költő üzen a közönségnek, s hogy ezt én mondhatom el. Aztán 
néhány perc, és vége. Ilyenkor megnyugvást érzek, s kicsit szo
morú vagyok, hogy annyi munka és idő kellett ahhoz, hogy 
olyan legyen, amilyennek képzeltem, s mégis annyira gyorsan 
lepergett. Amikor azonban odajönnek, és azt mondják, sikerült 
megértetni a vers lényegét, akkor boldog vagyok, hogy mással 
is megoszthattam. 

Jurics Dina 8. osztály, Pusztaszabolcs 

„Folyamatosan változtattam azt az orvosi szakot, ahová 
majd annak idején járni fogok: először gyermekorvos, majd 
pszihológus. Ma példának okáért sebész szeretnék lenni. Bár 
rendkívül lelkiismeretes vagyok, rosszul érzem magam, ha el
rontok valamit. Vagy nem csinálom megfelelően. De ez a zava
ró tulajdonság csak segíthet sebészorvosi pályafutásom során, 
hiszen az orvos nem hibázhat... én orvos szeretnék lenni, nem 
csak „dr"." 

Kondász Viktória 5. osztály, Budapest 

„Jövőbeli elképzeléseim alapján már sok minden szerettem 
volna lenni: mezőgazdasági gépszerelő, kőműves, bolti eladó. 
De végül is a pék szakma az, ami igazán megtetszett. Nyírboga-
tón sajnos ebben az évben megszűnik ez a szak, ezért mindent 
megpróbálok annak érdekében, hogy átiratkozhassak Szokoly-
ba, mivel ott tanítanak ilyen szakmát. 

Tanulmányaim elvégzése után szeretnék letenni egy érett
ségi vizsgát, mivel az Európa Unióba való belépés után a médi
ák szerinti ismereteim alapján olyan nagy lesz a követelmény, 
hogy érettségi nélkül nem fogok tudni elhelyezkedni. Korábbi 
terveim szerint külföldi munkavállaláson is gondolkoztam, de 
sajnos nem igazán van ezen a részen ismeretségem, igaz az E U -
ba lépés után állítólag könnyebb lesz a külföldi munkavállalás." 

Márton József 10.osztály, Nyírbátor 

„Jó a feje, jogász lesz vagy közgazdász! - Ekkor szoktam be
csukni a fülemet. A felnőttek nem tudnak másról beszélgetni? 
Megkérdezhetnék pl: hogy mi lett az iskolai focibajnokság vég
eredménye, mi a kedvenc autómárkám vagy hányadik lépcső
fokról merek leugrani anélkül, hogy betörném az orromat. De 
ők ilyesmit nem kérdeznek! Csak mindig a szokásosat: Mi sze
retnél lenni, ha nagy leszel?... 

...Azonban senki ne gondolja, hogy 10 évesen nincs elkép
zelésem a j övömről... 

.. .Ha megnövök, akkor autótervező leszek... 
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.. .Kifejlesztenék még autóbuszokat is, amelyek az utasok 
száma szerint automatikusan meghosszabbithatóak lennének. 
Foglalkoznék kamionokkal is. Az állatokat szállító teherjármű' 
vek rakterében kis fülkét alakítanék a gondozók számára, akik 
útközben kielégítenék az állatok minden igényét. 

A tartálykamionok két részből állnának. A hátsó felében a 
tűzoltó berendezés lenne, hogy meg lehessen előzni a balesete
ket. Minden nagyobb jármű külön sávban közlekedne, sebes
ségmaximáló automatikával ellátva, hogy sose okozzanak tö
megbalesetet. 

Minden általam kifejlesztett jármű bioenergiával működne, 
amihez nem kellene más, mint növényi komposzt... 

.. .Egy biztos, én boldog ember szeretnék lenni, és akkor le
szek boldog, ha az lehetek, ami szeretnék." 

Tomóczky Márton 10 éves, Bátaapáti 

„Már sokszor gondolkoztam azon, hogy mi leszek, ha nagy 
leszek. A tűzoltó, a mentő és az állattenyésztő között vacillálok. 
A tűzoltón és a mentőn az emberi életek megmentéséért, az ál
lattenyésztőn a tőkés réce szaporításáért gondolkodom. De az 
állatokra irányuló szeretetem arra vezényelt, hogy állattenyész
tő legyek. Merr elég erősnek érzem magam a próbákhoz, melyet 
ez a feladat állít elém. 

Apával mindent megtettünk, hogy a tőkés récéim ne szen
vedjenek hiányt semmiben: tavat, nádkunyhót, két ólat csinál
tunk, úgy hogy a tojómnak még választani is van lehetősége, 
hogy melyikbe akar rojni. 

Bevallom, hogy jobb lenne, ha a nagy ólba tojna, mert on
nan nem bírná elvinni semmi, nem úgy mint a nádkunyhóból. • 
Bár apával már a nádkunyhót is megcsináltuk bombabiztosra. 

Nagyon szeretném, ha a kistojómnak ez a három hét -
ugyanis eddig ül a tőkésréce a tojásain - sérülésmentes lenne. 
És a harmadik hét végén, vagy a negyedik hét elején önfeled
ten, boldogan jönne ki a nádkunyhóból vagy az ólból a kiska
csákkal az oldalán, és fürödnének a tóban. 

És lenne velük egy szintúgy nagyon boldog apa is, aki jelen 
esetben az én cimborám és pajtásom: Tóni. 

Azt hiszem, annál boldogabb percek, amiket én most itt le
írtam és elgondoltam, nem is érhetik az állattenyésztőt. 

Bandúr Máté 5. osztály, Mátraszele 

„8 évesen bekerültem a törökbálinti tüdőszakambulanciára, 
ahol két aranyos és boldog hölgy figyelte az állapotomat. Szinte 
édesanyámnak néztem őket. Rengeteg odafigyelést és végtelen 
sok szeretet kaptam tőlük a két hét alatt. Láttam rajtuk, boldo
gok, hisz nem kényszerből, hanem szeretetből végzik munkáju
kat. Elvégre nem is az a lényeg, hogy mennyi pénzt kapunk az 
elvégzett munkáért, hanem az, hogy kedvből és szeretetből vé
gezzük a vállalt feladatunkat... 

. . . A másik álmom, hogy egyszer férjhez megyek, és gyerme
keim lesznek. Hiszen egy ember sem tud élni szeretet, boldog
ság és gondoskodás nélkül! A legfőbb vágyam, hogy gondosko
dó édesanya, szerető feleség leszek!" 

Bakos Anita 8. osztály, Pusztaszabolcs 

„A felnőttkori tanulás gondjai és örömei a családban" 
címmel meghirdetett pályázatra olyan írásokat vártunk, ame
lyekből a felnőttek tanulásával kapcsolatos átadható tapaszta
latokat ismerhetjük meg, s amelyek átadásával könnyíthetünk 

a képzésekben résztvevők gondjain, tanácsokat kaphatnak a 
család életének szervezésére. A felnőttkorban vállak tanulás 
közös döntést feltételez, hiszen a továbbiakban többet kell vál
lalnia a társnak, a tágabb családnak a gyermeknevelés feladata
iból, a háztartás vezetésének gondjaiból, és le kell mondani egy 
időre az egymásra fordítható idő nem kis részéről. Esetenként a 
tanulással járó és bekövetkező műveltségbéli különbség is fe
szültséget okozhat, erre felkészülhetnek-e egyáltalán? 

M i mindent kell számba venni a társadalom sürgető, tanu
lásra ösztönző kihívása, az egzisztenciális kényszer, a megélhe
tés józanul belátható szükségszerűsége mellett? 

Milyen elvi és gyakorlati egyeztetnivalók adódnak egy-egy 
éveker vagy akárcsak hónapokat jelentő tanulás vállalásával? 

Ahogyan a pedagógusok üdvözölték a Magyar Művelődési 
Intézet gyerekek felé irányuló kérdéseit, ugyanúgy a felnőttek is 
jólesően jelezték, mennyire fontos számukra, hogy legalább el
mondhatják, leírhatják milyen gondokkal küszködnek, hogyan 
oldják meg a nehézségeket, és milyen módon szervezik életü
ket, milyen örömöket, ünnepeket szerveznek a tanulás köré. 

A tanulás élményét és nehézséget közösen megélve, hogyan 
módosul kapcsolatuk gyermekeikkel, vajon ki kinek ad példát, 
és a tanuláshoz erőr a családban? 

Jut-e idő és hogyan, miből elcsippentve a kikapcsolódásra, 
szórakozásra? 

Megtérülő áldozat-e a felnőttkorban vállalt tanulás, s ha 
igen, mivel és mennyiben könnyebb a folytatás? 

A beérkezett 25 pályamunka szerzőiből egy férfi vállalko
zott, hogy - tudományos igénnyel - összefoglalja a felnőttkor
ban vállalt tanulás tapasztalatait. 

A nők által beküldött pályázatok sok-sok gyakorlati segítsé
get ajánlanak, és nem titkolja az egyik dolgozat írója a házas
ságra leselkedő veszélyeket sem. 

Sokan örömmel fogalmazzák meg, hogy az otthoni bezárt
sággal szemben, mennyire kinyílt a világ számukra csak azzal is, 
hogy havonként, hétvégenként konzultációkra utaznak, hason
lóan gondolkozók körében cserélnek eszmét, és látják, azonos 
gondokkal küzdenek mások is, és bizony mások is izgalommal 
hagyják otthon egy-két napra a gyerekeket. 

A pályázatokhoz kapcsolódóan a Magyar Művelődési Inté
zet kerek-asztal beszélgetést szervezett neves szakemberek rész
vételével, akik a felnőttkori tanulás, az egy életen át tartó ta
nulás és a család viszonyának kérdéseit vitatták meg, s amely
hez alapul szolgált a képzést felnőtt fejjel vállalók pályázata is. 

Szemelvények a pályamunkákból 
„Belevetettem magam a tanulásba. A nehezen kiharcolt 

szakmai továbbképzések, önerőből finanszírozott számítógépes 
tanfolyamok, nyelvtanfolyamok, valamint a levelező tagozaton 
elvégzett főiskola az elméleti tudásnál sokkal többel gazdagí
tott; olyan személyiségfejlődésen mentem át, melynek köszön
hetően úgy érzem, életem sokkal teljesebbé vált... 

. . . Az iskola okozta stressz persze resri tüneteket is produ
kált. A hajam erősen elkezdett hullani, a bőrömön nosztalgiá
ból kijöttek a tinédzserkori pattanások, a vizsga időszakok pe
dig krónikus hasmenést okoztak. 

A szabadidőről szinte teljesen le kellett mondanom, a nya
ralást pedig több évig el is felejthettem. Lelkiismeret furdalá
som volt, ha leültem tévézni vagy újságot olvasni, ahelyett, 
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hogy inkább matekoztam volna vagy angol szavakat tanultam 
volna. Nem volt új ruha, mozi és színház - a pénzt könyvekre, 
tandíjra kellett spórolnom. A legnagyobb szerepkonfliktusom a 
háztartási munkák elhanyagolásából adódott. De, hogy ez se 
kergessen teljesen az őrületbe, kitaláltam különböző praktiká
kat. A több hetes vasalnivaló elrejtésére például beszereztem 
egy helyes kis ládikát. A nagytakarítások számát redukáltam 
kétheti egy alkalomra. A főzést már nehezebb volt megoldani; 
de rájöttem, hogy igen ösztönzőleg hat a férfi nemre, ha a főz-
tűket megdicsérik, így a későbbiekben a férjem igen szívesen 
mutatta be újításait a konyhában." 

Molnár Tamásné, Pécs 

„Bárhová vetett is a sors, a munkaadóim úgy gondolták, 
jobban teszem, ha dolgozok, tanuljanak inkább a fiatalok. Hi 
szen már elmúltam negyven! Időközben a nagyobbik gyerme
kem nagylánnyá cseperedett, s az általános után egy angol ta
gozatos gimnáziumban kezdte meg tanulmányait. 

Ez az első olyan helyzetet teremtette, amikor már nem én 
tudtam többet valamiből, hanem ő. Megijedtem, hogy szülő
ként is lemaradok. Előbányásztam az angol könyvet beiratkoz
tam egy tanfolyamra. Nem volt könnyű, mert a kicsi épp csak 
hogy belépett az óvódás korba. Minden egyes óra felszabadult 
élményt jelentett. A nálam jóval fiatalabb csoporttársak mind
egyikének a diplomája mellé kellett a nyelvvizsga. Engem meg-
értőleg kezeltek. Már az elején leszögeztem: nekem otthon nincs 
időm a tananyaggal foglalkozni, arra hagyatkoznatom, ami az 
órán rám ragad. 

Aztán mégsem így lett. Elvesztettem az állásomat, és már 
bőven volt időm a tanulásra. A m i eddig tehet volt, most me
nedék lett. De már nem szégyenkeztem a lányom előtt. Igaz, ő 
néha ironikusan megbírált, ha nyelvtudásomat fitogtattam: 
„tudom anya, hogy te tudsz angolul, de ez azért így volna helye
sen, ahogy én tanultam." És kijavított. Ilyenkor összenevet
tünk." 

Jámbor Ildikó, Eger 

„...szerencsére már nem voltak a kicsik a gyerekek, mikor 
tanultam. De egy kis faluban nagyon jó módszert tapasztaltam 
évekkel ezelőtt: ha a kismama tanfolyamra ment, gyermekére a 
szomszéd teremben ez idő alatt szakképzett gondozó vigyázott. 
Vagyis kis, alkalmi bölcsőde alakult a tanfolyam pár órájának 
idejére, és így az anyukák a Gyes alatt is képezhették magukat. 
Ezt a módszert biztosan lehetne jól alkalmazni, nagyobb szám
ban tudnának a kismamák tanulni... 

Magam csakis éjszaka tudtam tanulni, mivel fontos volt szá
momra, hogy minél több időt legyek a gyerekekkel. Amikor a 
férjem járt egyetemre, hétvégen te elvittem a gyerekeket kirán
dulni, avagy csak sétálni. Hogy akkor ő tanulhasson nyugodtan 
pár órát. 

A gyerekek nagyon természetesnek veszik, hogy anyu vagy 
apu tanul. Alaposan, a maguk módján kiveszik a részüket az új 
tevékenységekben, életkoruknak megfelelően. Megértik, hogy 
most már nekik kell rendet tartani a szobájukban, hogy este a 
ruhácskájukat tegyék a szennyesbe, esetleg már tudtak a kötél
ről levett ruhák között „szortírozni" és a zoknikat párosítani. 
Nagyobb csemete már akár vacsorát is készít, és megszokják, 
hogy a techno zenét fülhallgatóval hallgassák, mert valaki ta
nul a házban." 

Szabó Józsefné, Budapest 

„Jó kapcsolatot sikerült kialakítanom főiskolás kolleganő
immel. Beszélgetéseinkből kiderült, hogy már a főiskolás lét is 
komoly viharokat tud előidézni a családban. Az első év végére 
már akadt válás is. A férjek nehezen viselik azt, ha az asszony 
tanul. Saját tapasztalatom is ezt támasztja alá. Férjem értetlenül 
fogadta, hogy közel 40 évesen miért akarok iskolába járni, és 
miért akarom magam önmegvalósítani, hiszen én így is jó va
gyok. Nehezen értik meg az emberek, hogy a főiskolán egy új 
világ nyílik meg a hallgatók előtt. Minden konzultációs hét 
után élményekkel gazdagon térek haza a családomhoz. 

Nagy segítség, gesztus értékű lenne az is, hogy például az 
Egészségügyi Minisztérium szakmai újság-előfizetéssel „hono
rálná" pl. a 4,3-as átlag felett teljesítőket... Személyes tapasz
talatom már hasonló kezdeményezésről van. Tavalyi évben az 
Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet ingyen biztosí
totta az Etinfo c. szakmai lapot az epidemiológiai tanfolyam 
résztvevőinek. 12 számot sikerült összegyűjtenem hallgatóként, 
aminek nagy hasznát vettem." 

Hegyiné Lanczki Marianna, Tompa 

„...meg kell jegyeznem, hogy az állandó tanulásnak volt egy 
számomra nagyon sajnálatos hátránya is: tönkre ment a házas
ságom. Addig mellettem álló férjem megérezve saját lábamra 
akarok állni egyszerre magába zárkózott egyre távolabb került 
tőlem, s mivel a lányom is ugyanazt a foglalkozást választotta 
vele sem találta meg a közös hangot. Eleinte csak idegesített a 
lányommal folytatott beszélgetés, így egyre ritkábban tárgyal
tunk az ő jelenlétében. Nem tudta megérteni a közöttünk ki
alakult szövetséget, kívülállóként szemlélte, nem volt hajlandó 
lépést tartani velünk. Most utólag nem vagyok teljesen meg
győződve, hogy megtettem minden tőlem telhetőt, hogy ezt a 
helyzetet elkerüljem, de az adott időben teljes gőzzel a tanulás
nak szenteltem majdnem minden energiámat." 

Szalma Margit, Kolozsvár 

Az egyik legfontosabb dolognak tartom a motiváltságot. 
Közhely , hogy a tanuláshoz való viszony - vagyis a tanulni 
akarás, illetve nem akarás - a motiváltság függvénye. Loránd 
Ferenc oktatáskutató szerint „a motiváltság nem természetadta 
vagy istenadta kegyelmi állapot, hanem teljes egészében törté
neti-társadalmi termék, amely a megélt múlt és a megélni re
mélt jövő találkozási pontján jön létre". 

Tehát sokkal többről van szó, mint hogy ÉN tanulni aka
rok. És sokkal többről van szó, mint az ÉN meggyőzésem. Per
sze ez sem elhanyagolható szempont. Annyi bizonyos, hogy a 
társadalomnak és a munkahelyeknek óriási szerepük lehet. So
kak szerint, a munkahelyeknek nem elsősorban az az érdekük, 
hogy taníttassák a dolgozóikat, hanem, hogy kész, tanult embe
reket foglalkoztassanak. Ezzel én messzemenően nem értek 
egyet. Én úgy gondolom, hogy az államnak még inkább kell 
ösztönözni, kedvezményeket adni, hogy minél több szálon ér
dekelt legyen a munkáltató a dolgozók folyamatosa tanulásá
ban. Mint ahogy erre számtalan példa is van. Gondoljunk csak 
a pedagógusok, illetve könyvtárosok számítógéphez és informa
tikai ismeretekhez juttatására, vagy a pedagógusok továbbkép
zési normatíva növelésére. Ez jó. De az álmom az, hogy ha va
laki második, vagy harmadik, esetleg negyedik diplomát akar 
szerezni, azt ingyen tehesse. 

Ha pedig valaki veszi a fáradtságot, és új ismeretet, új szak
mát, új diplomát szerez, az jelentsen számára biztonságot. Je-
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lentsen jó fizetést és biztos állást. 
A k i felnőttként, család és munka mellett tanul, tudja mi

lyen nehéz az időt beosztani. Jó volna, ha ők munkaidő ked
vezményt kapnának. Pl. napi 6 órát kellene csak dolgozniuk 
tanulmányaik ideje alatt, amit - igény szerint - tömbösfrve is 
igénybe vehetnének. 

Óriási lehetőségnek tartom az internetes távoktatást. Ez úgy 
tűnik valóban a dolgozókhoz igazodik, és nem drága. De vajon 
mindenki hozzáfér-e az internethez? Elég népszerű? A munka
helyek elfogadják-e az itt szerzett bizonyítványt?... 

.. - Míg tanultam, és utána is, sokszor elgondolkoztam „A 
felnőttkori tanulás gondjai és örömei a családban" helyzetéről. 
Ezért örültem meg nagyon, amikor azt láttam, hogy ezzel más is 
foglalkozik, sőt érdekel valakit, egy ismeretlen véleménye e 
témában." 

Rózsásné Horváth Erzsébet, Kaposvár 

„Tanulni sosem késő. Ha az érettségi után elvégzem az 
egyetemet, máshol lennék, más feladatom lenne, jobb körül
mények között élnék. De biztos vagyok abban, hogy akkor is 
képeztem volna magam valamilyen irányba. Az élethosszig tar
tó tanulás nem áll tőlem távol. Gondom ott volt, hogy a férjem 
nem volt ehhez partner. De sok családban ez nem probléma. S 
igen is működik. Én is ismertem meg azóta embereket, akik na
gyon jól tudják összehangolni a feladatokat. Nálunk is összetar
tó erő lett, hogy tanulok, mert közelebb kerültek azóta hozzám 
a gyerekeim is, meg a szüleim is. A feladatmegosztás pedig na
gyobb felelősségtudatra, alkalmazkodásra nevelte a család tag
jait." 

Lévainé Béres Magdolna, Bodony 

„Amennyiben valaki belevág ebbe a nagy és sok embert 
érintő feladatba, a családdal közösen kell átgondolni, hogy mi
vel jár ez a teher, s ki mit tud ebből bevállalni. Fontosnak tar
tom, hogy a hétvégéket leginkább a családnak szentelje a tanu
ló, s úgy kell beosztani az időt, hogy minden lehetséges alkalom 
ki legyen használva, mely közben tanulni, olvasni lehet. (pl. 
utazás közben, a gyermek alvása közben stb...) A számonkérés 
időszakában feltétlenül elnézőbbnek kell lennie a család többi 
tagjának, nem szabad, hogy a sok vasalatlan ruha, vagy a poros 
polcok családi összeütközések kiinduló okai legyenek." 

Petőné Vizi Valéria, Péteri 

„Kedves gyermekeim ledermedtek, amikor bemutattam az 
éppen soron lévő önvédelmi fogásokat. Én viszont a pszicholó
giai órákon hüledeztem, amikor a nagyon szimpatikus tanár se
gítségével önmagamat analizáltam a tanultak alapján. Ehhez 
képest semmiség volt idegenek személyiségét fölismerni, esetleg 
vészhelyzetben manipulálni őket. 

Jöttek a büntető és polgárjogi órák. Rájöttem engem is mi
lyen sokszor manipuláltak és csaptak be, annak köszönhetően, 
hogy nem ismertem a jogaimat... Bíztam a jövőmben. 50 éve
sen, vicces." 

Korcsmáros Györgyné, Kolontár 

„Mivel mindig tanultam, a tananyagon kívül kialakult egy
fajta képesség bennem, a mindenre való fogékonyság. Egyéb
ként is jó logikai képességem segít megérteni a világot, s úgy 
érzem rengeteg olyan munkakör van, amit kiválóan el tudok 
látni az oktatáson kívül. Most próbálkozom kilépni ebből az ál

talános iskolás, beszűkült körből. Nehéz. Itt jön elő a „paraszti 
vér", a neveltetés. Majd munkával érd el, amit akarsz. Nem tu
dok kilincselni, ígérgetni, törleszkedni. 

Ezért újra tanulok. Mivel anyagilag még mindig nem tehe
tem meg két nagy gyerek mellett, pályázat útján 120 órás men
tálhigiéné tanfolyamra járok, s ami ettől sokkal érdekesebb 
számomra, interaktív tréningsorozaton vehetek részt, ami elő
készít a 27 hónap alatt a tréneri munkára is. 

Ujabban a pszihológta érdekel. Pontosabban az ember. M i 
vel nemigen leszek már pszihológus, próbálom körbejárni. Ta
lán majd a grafológia. 

Ha megpályázhatom a tandíjat!" 
Bátori Józsefné, Taktaszada 

„Az élethosszig tartó tanulás válhat-e családot erősítő ka
poccsá? 

Válasz: igen... de csak bizonyos feltételek megléte esetén, 
mint 

- a tanulást, képzést mindig közös, kompromisszumos dön
tés előzze meg a házasfelek között, 

- a tanulást vállaló fél értesse meg párjával, miért fontos 
számára, hogy képezze magát, 

- tisztázzák, mi a motiváció: önértékelés, anyagiak, karrier, 
tudásszomj, egyéb. 

Ezek elmaradása esetén 
- szakmai féltékenység (a másik több lesz, mint én? Neki 

diplomája lesz, nekem nem? 
- pozíció féltés (státusz, irigység) A férj kérdései: mit akar 

ezzel elérni? (Függetlenséget?) Én nem tudom a családot eltar
tani? Egyáltalán, miért nem jó neki, ahogy van!" 

Szabó Csilla, Pápa 

„Ez egyébként az általam megfogalmazott első szabály: egy 
felnőtt is csak úgy tud bármit megtanulni, ha érdekli az, amit 
tanulni kell... 

.. .Itt a második szabály: a felnőttkori tanulással megszerzett 
tudás, szakma többet ér, amennyit a mindennapokban használ
ni tudunk belőle. A tanulás során nem csak új ismereteket nye
rünk, hanem egy új közösség tagjává is válunk. Ezzel aztán sze
rezhetünk egy olyan életérzést, egy olyan önbizalmat, egy olyan 
pozitív töltetet, amit aztán ki tudunk sugározni gyerekeink ta
nítása, nevelése közben, családunk minden tagja felé, a min
dennapok problémáival való szembesüléskor, egyéb hétköznapi 
helyzetekben... 

...Harmadik tanácson tehát: a tanulás az igazi szeretetteljes, 
harmonikus kapcsolatokat még szebbé teszi, a bizonytalan érzé
seket segít felszínre hozni, kifejeződni, sőr, ralán megváltozó 
élethelyzet megoldást is mutat... 

. . .íme, a negyedik tanács: a tanulás azonnal hatásos infor
mációkat is ad, elsősegélyt is tud nyújtani, megtanít jól és gyor
san dönteni, jobban élni. A felnőttkor a döntéshozatal kora. 
Egy-egy döntésünk egész életünket befolyásolhatja. Ha komo
lyan vesszük, komoly segítséget nyújt, de sokkal többet, mint 
amennyit készpénzben befizetünk az iskola pénztárába." 

Farkasné Fülöp Hajnalka, Szada 

„Tapasztalatok, ötletek: 
- Párom segít a kislányom felügyeletében, és a háztartási 

munka elvégzésében. 
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- Kicetliztük az egész lakást, (gy mosogatás, fürdés stb. köz
ben is tanulhatok. 

- Kislányom mikrofonos magnójával szalagra veszem a téte
lek vázlatait, így főzés közben is tudok tanulni. 

- 2001-ben kislányom iskolás lett, egymás mellé tettük író
asztalunkat, (gy együtt tanulunk, míg ő írja a leckét, én tanu
lok, ha megkér segítek neki. 

- Példaként, mintaként is szerepelek neki, hiszen utánoz 
engem. Nagyon szeret olvasni, aláhúzza a „számára" fontos 
szöveget, jegyzetel. 

- Vizsgaidőszakban édesapja, ha teheti, viszi magával kislá
nyunkat mindenhová. Lehet, hogy kimaradok néhány prog
ramból, de egyedül sokkal többet tudok tanulni. És mikor ha
zaérnek velük is tudok foglalkozni. 

- Párom a tanult anyagból kikérdez és kislányom is hallgat
ja (ha van kedve hozz). 

- A vizsgaidőszakban, kislányom és édesapja, az együtt töl
tött idő során nagyon összemelegedtek, Némi problémát az 
jelentett, hogy utána is mindig apja társaságát kereste. 

- Újságolvasás helyett a tananyagot olvasom. Míg más em
ber a sztárpletykákat olvasgatja, én inkább tanulok (még a bu
szon is). Naponta két órát utazok." 

Szancsik Mária, Zomba 

És egy munka teljes terjedelmében, az egyetlen férfi pályá
zótól: 

Szontagh Pál: Munka, család, tanulás — teljes élet 
A felnőttkori tanulásról sokaknak még ma is az ötvenes 

évek fekete-fehér propagandafilmjei jutnak az eszébe, ahol ka
lapos-csizmás parasztemberek és overallos gyári munkások lel
kes pártaktivisták vezetésével ismerkednek a betűvetés - vagy 
éppen a tudományos szocializmus — alapjaival. 

Ritkán gondolunk bele, hogy napjainkban az akkorinál is 
nagyobb szükség van a felnőttkori önképzésre, s az élethosszig 
tartó tanulás kényszere egyáltalán nem korlátozódik a 6-18 
éves korban az iskoláztatásban valamiért lemaradt társadalmi 
csoportokra, s legalább olyan mértékben érinti az 1-2 diplomá
sok körét is, mint a kevésbé kvalifikáltakat. 

A feladat nem egyszerű, hiszen a munka, a családfenntartás, 
a gyermeknevelés vagy csak egyszerűen a tartalmas párkapcsolat 
kialakítása és működtetése külön-külön is teljes embert kíván. 
Ha a család egy vagy több tagja emellett még tanulmányokat is 
folytat, az látszólag felőrli a maradék energiákat, átírja a fontos
sági sorrendeket és végső soron fizikai és szellemi leépüléshez, 
kiégéshez vezethet. Hogy ez mégsem így van, annak oka a ta
nulás különleges személyiségformáló és -fejlesztő hatása. 

A tanulás - életforma. Olyan életforma, amelyik a szellemet 
nyitottabbá, a gondolkodást intenzívebbé, az egyéni képességek 
kibontakoztatását magától értetődővé teszi. A felnőttkori tanu
lás ezen felül segíti a rendszeres és tudatos életvezetés kialakítá
sát, a családon belüli erőforrások optimális kihasználását, a 
egymásra figyelést, egymás elismerését. 

Jómagam első diplomám megszerzése után (ELTE Tanár
képző Főiskolai Kar magyar-történelem szak) álltam munkába 
egy általános iskolában, 1997-ben. Már első év szeptemberétől 
megkezdtem a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi 
Karának kiegészítő, levelező tagozatos történelem szakos képzé
sét. A pályakezdés nehézségei, a szakma gyakorlati megtanulása 
mellett nem volt egyszerű az egyetemen is helytállni. Már csak 

azért sem, mert egyetemi elfoglaltságaim miatt félévenként két 
hét konzultációs időszakot és a vizsgákat budapesti munkahe
lyemtől távol kellett töltenem. Munkahelyemen szerencsére 
segítőkész és megértő kollégákra találtam, akik távollétem alatt 
az általam előre megtervezett munkát tanítványaimmal szinte 
maradéktalanul elvégezték. 

Tanulmányaim sikerében nagy segítség volt, hogy főiskolai 
tankörtársaim közül öten együtt kezdtük meg tanulmányainkat 
az egyetem kiegészítő szakán. A tételek kidolgozásakor, a vizs
gákra való készülésekkor ez az egymást segítő- motiváló baráti 
légkör felbecsülhetetlen értékű segítséget jelentett. (Az igazság 
kedvéért meg kell azonban jegyezni, hogy az ötfős társaságból 
csak ketten diplomáztunk a képzés végén). 

1998-tól menyasszonyommal önálló lakásba költöztünk, 
megkezdődött tehát valódi önfenntartásunk. Ekkor a párom 
még utolsó éves egyetemista volt. 1999-ben megnősültem, 
2000-ben megszereztem második, ugyancsak jeles minősítésű 
diplomámat a pécsi egyetemen. Ekkor már az iskola igazgatóhe
lyettesének választottak, s úgy éreztem, ezen a területen van 
még mit tanulnom. Éppen ezért kezdtem meg 2000-ben felső
sokú tanulmányaimat a Budapesti Műszaki Egyetem közokta
tás-vezetői szakán. 

Ebben a képzésben a lexikális tanulásra kevesebb, az egy
mástól tanulásra, a szakma gyakorlati megismerésére annál 
több időt kellett szentelnem. Mint „friss" igazgatóhelyettes, 
napról napra szinte a tananyaggal együtt tanultam és alkalmaz
tam az egyetemen hallottakat. Talán emiatt a gyakorlatközeli 
ismeretszerzés és mindennapos "bevésés" miatt is lett a 2002-
ben átvett oklevelem kiváló minősítésű. 

Az itteni képzés konzultációs időpontjai szombati napokra 
és hétvégéken tartott tréningekre estek, így az időt már nem a 
munkámtól, hanem a családomtól kellett elvennem. Felesé
gem, Dóra -aki pontosan tudta és érezte, hogy iskolai kanierem 
és önképzésem milyen fontos nekem -mindenben támogatta 
tanulmányaimat, s mindketten igyekeztünk a maradék szabad
időnket tartalmasán eltölteni. Erre -tanári munkámnak kö
szönhetően -elsősorban az átlagosnál hosszabb nyári szabadsá
gok idején nyílt lehetőség. Mivel mindkettőnk szenvedélye az 
utazás, nyaranként eljutottunk olyan egzotikus helyekre is, 
mint Egyiptom vagy Brazília. 

Feleségem nem töltötte ölbe tett kézzel a tanulmányaim 
miatt egyedül töltött „szabadidejét". 1999-re -területfejlesztő 
geográfusi munkája mellett - megszerezte második nyelvvizsgá
ját, spanyol nyelvből. A két nyelvvizsga már feljogosította arra, 
hogy 2000-ben beiratkozzon a Külkereskedelmi Főiskola nem
zetközi kommunikációs szakára. 

200 l-ben egy kemény és bonyolult vizsga és minősítő eljá
rás után az Oktatási Minisztérium Comenius Programirodája 
által akkreditált közoktatási minőségügyi tanácsadó lettem, s 
másodállásban -egyéni vállalkozóként - elkezdtem dolgozni egy 
vezetési és minőségügyi tanácsadó cégnek. Talán felesleges is 
leírni, hogy ez a tevékenység - melyet egy évig a közoktatás
vezetői tanulmányaim mellett folytattam - szintén hatékony 
munkavégzést és időbeosztást igényelt. Szerencsémre ebben 
már — mint a fentiekben láthattuk - volt gyakorlatom. 

2002-ben megszületett a kislányunk, Júlia Sára. Ettől a nap
tól már nemcsak házaspár, hanem igazi család lettünk. Dórának 
azonban még egy teljes éve - és éppen a specializációs év - hát
ra volt főiskolai tanulmányaiból. Még terhessége idején össze
ült a „családi tanács": halasszon-e az egyetemen, vagy össze tud-
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juk hangolni a gyereknevelést, az én munkámat és az ő tanul
mányait? Az utóbbi válasz megadásához persze itt is szükség 
volt arra, hogy az első két év alatt olyan barátokat szerzett a fő
iskolán, akik az ottani életét, a felkészülését egy-egy kihagyott 
előadás jegyzeteivel, közös vizsgafelkészüléssel segíteni tudták. 
A kisbaba ugyanakkor állandó felügyeletet igényel. Ennek 
megoldásához már a mi jó szándékunk, elszántságunk kevés 
volt, ekkor léptek be a képbe a nagymamák. Szerencsére mind
kettőnk szülei meglehetősen közel laknak hozzánk. Ez nem sze
rencsés véletlen, hanem előrelátó, tudatos tervezés eredménye: 
lakásválasztásunkban 2001 -ben nagyon fontos szereper játszott 
a család közelsége. Anyósom friss nyugdíjasként délelőttönként 
tudott segíteni Dórának a gyerekfelügyeletben, édesanyám pe
dig, aki tanítóként dolgozik, ha szükség volt rá, délutánonként 
tette szabaddá magát. Hogy életünk ne csak a munka-tanulás
gyereknevelés hármasságából álljon, esténként öcsém és felesé
ge -kislányunk keresztszülei - teremtettek számunkra „kime
nőt" egy-egy mozi vagy étteremlátogatás erejéig. így vált a ta
nulás az egész család közös ügyévé. (Nyilván nem meglepéí, 
hogy kérdiplomás sógornőm, aki most várja első gyermekét, a 
gyed adta lehetőségeket kihasználva szeretne egy újabb felsőfo
kú oklevelet szerezni a közeljövőben.. .) 

Sokszor még így sem volt könnyű. Sok éjszakát töltött el 
Dóra a könyvei, tételei, és én is a különmunkáim mellett. Sok
szor voltunk fáradtak, kimerültek, de mivel évek alatt kialakí
tottuk közös életünk ritmusát, megtanultunk a saját energiá
inkkal hatékonyan bánni, feladatokban és határidőkben gon
dolkozni, annyira mégsem volt rémes. Az emberben hamar ki
alakul az igény, hogy napjait szellemi kihívásoknak megfelelve, 
változatos tevékenységekkel töltse el. S vajon kell-e nagyobb 
változatosság, mint a pelenkázás és szoptatás illetve az Európai 

Unió monetáris politikájával vagy a vállalati marketinggel 
való foglalatosság? Sokszor Szembesültünk értetlenül azzal a so

kak által emlegetett jelenséggel, hogy a gyesen lévő kismamák 
beszűkülnek, elviselhetetlennek érzik a négy fal közé való be
zártságot, unatkoznak, depresszióssá válnak a kisgyermekük mel
lett. Akarva akaratlanul mi megteremtettük e jelenség bomba
biztos ellenszerét -unatkozni nem volt idő. 

A családfenntartás, gyereknevelés nemcsak szellemi és fizi
kai, de anyagi áldozatot is kíván a szülőktől. Két állásom mel
lett ezért igyekszem további - lehetőség otthon, kötetlen mun
kaidőben végezhető - munkákat találni. Rendszeres szerzője 
lettem egy szákmai folyóiratnak, több egyéb szaklapban publi-
kálram, szerkesztői munkákat vállaltam, 2003 nyarán adtam le 
első könyvem kéziratát. Ezek a tevékenységek - többé-kevésbé 
- anyagilag is kisegítettek bennünket, de legalább ilyen fontos 
volt a szellemi frissességem fenntartása, a fent már említett ön
képzés és változatosság élményének folyamatossága. Jelenleg én 
is második nyelvvizsgám letételére készülök, s 2003. januárjától 
egy pályázaton elnyert 9 hónapos tudományos ösztöndíj mun
kálatait is végzem. Leírva mindez soknak tűnik, de ugyanakkor 
hiszem, hogy közös életünk, vagy a kislányunk nem szenved hi
ányt sem ideiben, sem türelemben, sem gondoskodásban. Vele 
és általa a tágabb családunkkal is szorosabb lett a kapcsolatunk. 
Tanulmányi, szakmai, anyagi sikereink mindegyike közös ered
mény: a nagyszülők, rokonok, munkahelyi vezetők és kollégák, 
barátok, évfolyamtársak nélkül nem jöhetett volna létre, de 
nélkülük nem is volna kivel örülni nekik igazán. 

A történet itt csak abbamarad, de nem fejeződik be: Dóra, 
aki sikeresen államvizsgázott a főiskolán, a diploma kiadásához 
szükséges két felsőfokú nyelvvizsga megszerzéséért dolgozik, 
magam pedig jövőre szeretnék PhD képzésre fel véreit nyerni. 

Dolgozatom elején azt írtam: a tanulás - életforma. A végé
re talán az is kiderük: olyan életforma, amely igénnyé válik, s 
egész életünkön át elkísér. 
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A F E L N Ő T T K O R I T A N U L Á S ; A Z É L E T H O S S Z I G T A R T Ó 

T A N U L Á S É S A C S A L Á D 
Kerekasztal-beszélgetés 

A beszélgetést vezették: Borbáth Erika, a Magyar Művelődési 
Intézet Szervezetfejlesztési és Önkormányzati osztályának vezetője 
és Mátyus Aliz, a Szín - Közösségi művelődés című intézeti folyó-
irat felelős szerkesztője. 

A beszélgetés felkért vendégei: Dr. Hatvani Erzsébet, az Or
szágos Pártfogó Felügyeleti Szolgálat igazgatónője; Dr. Lakos Ist
ván, a Magyarországi Felnőttképzési VállaViozások Szövetségének 
elnökségi tagja; Csorna Gyula, az Országos Közoktatási Intézet 
nyugalmazott osztályvezetője és Ranschburg Jenő, az ELTE Pszi
chológiai Tanszékének tanára, pszichológus. 

(A beszélgetésbe bekapcsolódó érdeklődők foglalkozását első 
megnyilvánulásuknál közöljük. A szerk.) 

Borbáth Erika: Én egy olyan indítást szeretnék, ami nagyon-
nagyon személyes. Arról szól, amit Mátyus Aliztól is hallottunk 
„A művelődés hete - a tanulás ünnepe" pályázatainak értékelé
sekor. A ma már felnőtt lányom, amikor alsótagozatos kisdiák 
volt, én rendszeresen jártam egy német nyelvtanfolyamra min
den második hétvégén. Ez szeptemberben kezdődött, és úgy 
február táján az asztalomon láttam egy levelet, amit a lányom 
az én némettanár nénimnek írt: „Kedves Tanár Néni! Tessék 
az anyukámat a hétvégére hazaengedni!" Számomra ez egy el
gondolkodtató pillanat volt. Ettől kezdve szabadságoltam ma
gam a tanfolyam elkövetkezendő három hónapján. Lehet, hogy 
nem tettem jól, de azt gondoltam, hogy én, aki egyébként fel
nőttképzéssel foglalkoztam, foglalkozom, a felnőttek művelődé
sével foglalkozom nap mint nap, kell hogy lássam, hogy őneki 
nagyobb szüksége van az anyukájára, mint az anyukájának arra, 
hogy megtanuljon németül és vizsgát tegyen belőle. Tudom, 
hogy az életünk során számtalanszor döntünk, és az élet majd 
nyilván igazolja vagy nem igazolja a döntésünket. Nekem ez ju
tott eszembe a felnőttkori tanulásról és a családról. Ezzel a be
vezető gondolattal szeretném ezt a mai beszélgetést megnyitni. 

Mátyus Aliz: Én most más oldalról közelítenék. Tegnap 
volt „A művelődés hete — a tanulás ünnepé"-n egy hasonló 
kerekasztal-beszélgetés a perifériára került, társadalomról lesza
kadt rétegek és az oktatás és a felnőttképzés viszonyáról. Itt ab
ban egyeztek meg a jelenlevők, hogy nagyon nagy probléma 
van, miszerint létezik egyszer egy felnőttképzés, és léteznek egy
szer perifériára szorult társadalmi csoportok. És ez a két dolog 
nem ér össze, nem találkozik össze egymással. A képzés kitalálja 
magát, módszertanát. Most a romákra, úgy tűnik, van pénz, lesz 
pénz. Egy roma ipar indul be, mert erre lehet pénzt kapni. Es 
foglalkozik is velük boldog-boldogtalan. És a pénz sokszor nem 
jut el a romákhoz vagy a már régóta velük és felelősen dolgo
zókhoz, mert megakad a pénzt szerezni tudóknál és a közvetí
tőknél. 

Csizmadia Ferencné, Nemes Márta (család-pedagógiai 
szakértő): Én ugyan nem voltam itt tegnap, a Roma Családpe
dagógiai Napot szervezem hétfőn, de történetesen tegnap és 
tegnapelőtt a Tudományos Akadémián a népesedési kormány
bizottság által szervezett nemzetközi konferencián vettem részt 
aminek része volt ez a kérdés is. Azt szeretném mondani, hogy 
én még nem kaptam a tehetséggondozó klubon kívül egy fillért 

sem a roma fejlesztő programokhoz. Mármint a Családi Neve
lésért Alapítvány nem kapott, holott öt programot csináltunk 
együtt a Roma Nővédelmi Közhasznú Szervezettel. Ok sem kap
tak semmit. Ha igaz, az Országos Képzési Jegyzékben megjele
nik majd a direkt romáknak készített Családpedagógiai Mentor 
Szakképzés, de pénzt még eddig nem kaptunk rá. Nagyon sok az 
adósság, nem csak ingyen munka, hanem számlák is. Hatszáz
ezer forintnyi számla kifizetetlen, az én nyugdíjamból ment rá, 
tehát így néz ki a roma fejlesztés. A k i nem most kezdi el, ami
kor valakik elhatározzák, hanem dolgozik öntevékenyen, és 
akkor, amikor a romák jelentkeznek, és úgy alakítjuk ki a prog
ramot, hogy az legyen, amire szükségük van, amit szeretnének, 
aklcor mindössze egy programunk kapott támogatást a Roma
ügyi Hivataltól. Ez az úgynevezett tehetséggondozó klub. Szó
val a munkánk gyakorlati része, de az elméleti rész, a kutatások, 
és magának a Roma Közösségi és Családpedagógiai Központnak 
a létrehozása, ez mind saját erőből, társadalmi munkában tör
tént. És nincs is remény rá, hogy valaha kifizetik. Ez az anyagi 
rész. A lényeg viszont, hogy a munka során nagyon közel kerül
tünk egymáshoz. Én a családpedagógia hazai megalapozója va
gyok, és ez nekem nagyon sokba kerül, hogy én ezt csinálom. 
Ma már felsőoktatási intézmények indítják és folytatják. Ne
kem is van, mint a Családi Nevelésért Alapítványnak pedagó
gus továbbképzésem, tehát foglakozom szülőkkel, pedagógusok
kal. A roma családok nagyon jól érezték magukat a képzésen. 
És miután a végén nem csak tanúsítványt kapnak a mi értéke
lésünkkel, hanem '99 óta ők is értékelnek, kell résztvevői vé
leményt is mondani, arra a kérdésünkre, hogy a családjukhoz 
hogyan viszonyulnak, erre mindig az van, hogy egészen más
képp vezetem a családomat azóta. Én családpedagógiát tanítok. 
Ebben van szexuális nevelés, egészségre nevelés, családi neve
lés, örömtréning, konfliktus feloldó tréning, szerepjáték. Ebben 
sok minden van, olyan, ami az ő szülői, nagyszülői kompeten
ciájukat fejleszti. És nem utolsósorban az osztályfőnöki oldal, 
amiért ezt elismerik. Nagyon eredményesek az osztályfőnöki, 
gyermekvédelmi prevenciós feladatokban az alkoholizáló, hát
rányos helyzetű, életvezetési zavarokkal küszködő és a roma 
szülőkkel való munkában. A tehetséggondozó klubban volt ré
szünk abban, hogy roma családokkal foglakozzunk. A visszajel
zés az volt, hogy nagyon jól érezték magukat. Családi kérdések
ben nem csak a pedagógusoknak, hanem a roma családoknak is 
— az előadásos, csoportos formán kívül - egyéni konzultációra 
nyílt mód. Es úgy érezték, jót tett nekik ez a fajta képzés. A 
romák fejlesztésében nálunk még a nyelvük fejlesztése is benne 
van, meg egyéb irányú, matematikai, informatikai képzés. Ügy 
csináljuk mindezt, hogy abban a családi helyzetükből adódó 
dolgokat gyakorolják. Ehhez készítjük a könyvet is, a konfliktus 
feloldó szerepjátékot, és most az angol nyelvgyakorló könyvet 
is. Hogy egyszerre tudjon ismeretterjesztést nyújtani, és a konf
liktusfeloldásra alkalmas képességeket fejleszteni, ugyanakkor a 
szükséges szakmai ismereteket is megadni. 

Csorna Qytda: A magyar társadalmon képzettségi törésvo
nal húzódik végig. A törésvonal egyik oldalán a népességnek 
azok a 15 évesnél idősebb generációi helyezkednek el, akiknek 
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a legmagasabb iskolai végzettsége nyolc osztály, vagy ennél ke-
vesebb, illetve - alig van ilyen, akiknek semmi. A nyolc osztá
lyos végzettség önmagában (ha csak ennyi van) ma már nem 
elegendő arra, hogy az emberek a munkaerő piacán megfelelő 
értékkel mozogjanak, valamint arra, hogy a társadalmi mobili
záció részesei legyenek. A törésvonal másik oldalán azok élnek, 
akik iskolai végzettsége az előbbinél magasabb: legalább szak
munkás iskola, de még inkább középiskola, főiskola, egyetem. 
Az arány közöttük 1990-ben 57,5% - 42,5% volt. A 15 évesnél 
idősebb életkorú magyar társadalom több mint fele a törésvo
nal negatív oldalán élt. Hozzá kell tennünk, hogy az életkorok 
csökkenésével minden képzettségi fokozatban növekszik a ma
gasabb végzettségűek aránya, s az életkorok növekedésével 
csökken. Hipotézisem szerint 1990. óta az történt, hogy a tö
résvonal pozitív oldalán élő 42,5% egyre nagyobb mértékben 
tanul tovább a felnőttoktatás programjaiban is. A magyar tár
sadalomban tapasztalható tanulási, felnőttoktatási lendület, 
amely az 1990-es évek közepén indult, a 42,5% lendülete. A 
törésvonal negatív oldalán élők nagyon nehezen, nagyon gyé
ren lépnek a tanulás útjára, s nagyon nehezen, nagyon kevesen 
tudnak a törésvonalon keresztül lépni. Valószínű, hogy az ún. 
funkcionális analfabetizmus társadalmi tartalékai is itt akkumu
lálódnak. E rétegek lemaradásának nyilvánvaló családi-szocio
kulturális magyarázata is van. Bár talán nem csupán ilyen ma
gyarázata. 

Az a kérdés, hogy mit kezdhetünk ilyen körülmények kö
zött az élethosszig tartó tanulással. 

Valóban tömegek jönnek a felnőttoktatásba, de a 42,5%-
ból. 

Dr . Lakos István: Jövő május elsejétől számunkra „kötele
ző" az LLL, a Life Long Learning, hiszen az Európai Untóban is 
ez az egyik fő stratégiáidéi. Ennek előzményeként az utóbbi 
egy-másfél évben jelentős változások következtek be a felnőtt
képzésben: intézményi és program-akkreditáció, állami norma
tív támogatás, adókedvezmények, fejlesztési támogatások. 
Mindez már eddig is jelentős mértékben átalakította a felnőtt
képzés rendszerét. 

Tanulás egy egész életen át. Ennek van egy ma már késve 
megismerendő alapvető koncepciója. Ma még azt mondjuk a 
gyereknek, hogy vagy azért, mert élj meg jól, vagy azért, mert 
az adja a tisztességet, a tekintélyt, a nem tudom én micsodát, 
függetlenül a képességeidtől, függetlenül a szándékodtól, menj 
ilyen vagy olyan vagy amolyan formális képzésbe. (Lehetőség 
szerint főiskolára, egyetemre.) 

Engem végtelenül felháborít az emberek egyetemre, főisko
lára hajtása. Az ebből származó családi tragédiákat már két éve 
tapasztalom. Frusztrált gyerekek például már két éve hagyják 
ott a főiskolát, és jönnek vissza valami más, egyszerűbb képzés
be. 

Tehát azt hiszem, hogy az egyik probléma ott van (a családi 
is, meg a képzési probléma is), hogy nem úgy fogjuk föl ezt az 
élethosszig tartó tanulást, mint egy szerves egységet, ahol igen
is, hogy szálljon ki a formális képzésből, ha kell nyolc általános 
után, ha kell az érettségi után, ha kell, akkor a felsőoktatásból. 
Mindenképpen tud kapcsolódni egy széleskörű, élethosszig tar
tó tanulás esetén az LLL folyamatba. 

Ez nem úgy néz ki, mint ahogy ma elképzeljük, hogy az 
élethosszig tartó tanuláshoz valamilyen előre rögzített előkép
zettség szükséges. A rendszerből következik, hogy az előképzett
ség teljesen mindegy, hogy milyen. Én azt hiszem, hogy ez azt a 

problémát is feloldja, vagy legalább is segít valamennyire, hogy 
most a család vagy a gyerek tényleg tragédiaként éli meg azt, ha 
a mama egyszer vagy kétszer vagy háromszor tanul. Hiszen - leg
alábbis a memorandum szerint - ma átlagosan a fejlett világban 
négy-ötévente elavul minden tudás, így a családból valaki min
dig tanulni fog. 

Egyetlen egy mondatban a romák képzésére hadd reagáljak. 
Mert hogy a képzésben egy igen jelentős pozitív diszkrimináció 
tapasztalható. Mondok egy végtelenül egyszerű példát: január 
elsejétől osztja a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisz
térium a normatív támogatást a felnőttképzésre. Azt hiszem, ez 
sem teljesen általánosan ismert: akkreditált felnőttképzési in
tézménynél, legyen az vállalkozás, főiskola, középiskola vagy ál
talános iskola, óránként háromszáz forint támogatás illeti meg 
minden felnéíttképzésbe bekapcsolt ember után az intézményt. 
A hátrányos helyzerűek, így a romák esetében hatszáz forint. Ez 
a száz százalékos pozitív diszkrimináció pénzpocsékoláshoz ve
zet. És ez az oka, hogy fű-fa-virág állami pénzből roma progra
mokat" csinál. Ha reális, nem pedig 100% lenne a többlettámo
gatás mértéke, vagyis csupán azokat az igen sajátos ismereteket, 
készségeket honorálná, amik a hátrányos helyzetűek oktatásá
hoz szükségesek, akkor már messze nem kapcsolódnának be a 
romákat képző tevékenységbe ilyen sokan, mint most. 

Ranscl iburg Jenő: Kicsit outsider-nek érzem magam. De 
annyira inspirált, amit hallottam, hogy szeretnék kapcsolódni. 
Én úgy ismerem ezt az európai uniós igényt, ezt az Life Long 
Learning-et, hogy ennek, ha nagyon durván vesszük, három tí
pusa van. Az egyik az, amit én úgy hívnék, hogy egy folyamatos 
kulturálódás. Az ember tanul, akkor is, amikor a világból isme
reteket szerez önmaga számára, amikor elmegy színházba, ami
kor a televízióban, mondjuk, nem egy akciófilmet néz meg, ha
nem a Spektrumot kapcsolja be, és folytathatnám a sort. Ez a 
fajta életen át tartó, kulturális tanulás, ez azérr ismert dolog, de 
nem hihetjük, hogy olyan nagyon általános. Én a magam részé
ről az élet első, nagy csapását akkor kaptam, amikor fiatal dip
lomásként Velencére helyeztek tanítani, és tagja lettem egy 
tantestületnek, amelyikről pillanatok alatt kiderült, hogy a dip
loma kézhezvétele óta életükben egy könyvet el nem olvastak. 
Ez olyan régen volt, hogy el merem mondani. (Vannak frissebb 
példáim is, de azt indiszkréciónak tartanám.) Az első kérdésük 
az volt, hogy tudok-e rablóultizni, ha igen, akkor része vagyok a 
tantestületnek. Gyakorlatilag hetenként kétszer, este rablóulti 
csaták mentek, és ott soha senki, abban a kulturális Life Long 
Learning-ben, amiről beszélünk, nem vett részt. 

A felnőttképzés másik fajtája a szakmai továbbképzés. Ha 
egy ember egy szakma képviselője, és legyen az bármilyen szak
ma, ez így igaz, abban abszolút részt kell vennie. Az azt jelenti, 
hogy miután olyan hihetetlenül gyorsan fejlődik a technológiá
tól kezdve mindenféle szakma, hogy ebben valaki részt tudjon 
venni, hogy színvonalasan csinálja a szakmáját, ez a másik Life 
Long Learning. Ez is rettenetesen nehéz. 

Én, aki egész szakmai életemben tanítottam, mindig töre
kedtem ana, hogy up-to-date legyek. Ennek a családom komoly 
kárát látta mindig (és mindjárt itt jön a család), soha életem
ben nem tudtam annyit foglakozni a családommal, amennyit 
kellett volna, mert ahhoz, hogy én megtartsak egy előadást az 
egyetemen, nekem órákat kellett olvasni könyvtárakban, utób
bi időben interneten. Anyagokat gyűjteni, rendszerezni, és 
újabb és újabb ismereteket szerezni. Hihetetlen mennyiségű 
idő. 
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A harmadik változat az egy jó szakma, vagy egy másik szak-
ma tanulása. Ezt én egymás mellé tenném, bár nem biztos, hogy 
jogosan. Ami tehát azt jelenti, hogy ha valaki húsz-huszonkét 
éves koráig ott van, mondjuk nyolc általánossal, de semmiféle 
szakmája nincs, vagy pedig - és szerintem a Life Long Leaming 
elve mögött elsősorban ez a fajta piaci mozgás húzódik meg -
egyszer csak nincs szükség egy bizonyos szakmára, akkor készen 
álljon an:a, hogy felnőtt fejjel is egy új szakmát megtanul. Hagy
ja a régit, és megtanul egy másikat. Ez a harmadik rész bennem 
nagyon sok vonatkozásban komoly fenntartásokat kelt, mert én 
azt szeretem, nagyon öreges és konzervatív módon, hogy ha egy 
ember megtanul egy szakmát, akkor az körülbelül az életkorá
nak megfelel, utána ezt szereti, ebben képzi magát, ebben hasz
nosan tevékenykedik, és amikor kihúzzák a lába alól a talaj t, 
akkor azt mondják, hogy ebben a szakmában nincs rád szükség. 
Ha nem tanulsz meg egy másikat, éhen halsz. Én ezt egy másik 
fajta kategóriának érzem, ez hihetetlenül ellenszenves, rengeteg 
fenntartásom van. 

De én inkább visszatérek a család és az élethosszig tanulás 
viszonyára. Én azt hiszem, hogy tényleg oda kellene figyelnünk 
arra, hogy borzasztó magányosak a gyerekeink, rettenetesen 
egyedül vannak. Nekem most októberben indul egy sorozatom 
a televízióban, ahol tizenegy-tizenkét éves gyerekekkel beszél
getek, és abszolúte érzékelem ezt a rettenetes magányt. Ezek a 
gyerekek nem tudnak felnőttekkel beszélni, nincsenek hozzá
szokva ahhoz. A felnőttek is elszoktak a gyerektől. Kérem szé
pen, három alapkérdésük van. Ha rákényszerülnek, már szo
ronganak gyerek-közeiben. Az első az, hogy „hogy tanulsz?", a 
második, hogy „mi leszel, ha nagy leszel?", a harmadik, az is va
lami ilyen marhaság. A gyereknek a könyökén jön ki. Nincs 
igazán kontaktus. A gyerekek magányosak, és ezzel a szülők el
vonása, hogy is mondjam, legalizálódik. Az, hogy ne zavarj fi
am, mert én holnap vizsgázom, vagy holnapután vizsgázom, ez 
rettenetesen sok gondot okoz. Én úgy gondolom, hogy nem is 
szabad ezt egy kritikátlan modellként átvenni. Biztos, hogy Eu
rópa szebbik felén ezek a dolgok sok vonatkozásban másképpen 
néznek ki. Magyarországon, aki dolgozik, az esetek javarészében 
nem csak azt dolgozza, amit bejelent, és amivel adózik, mert 
abból nem lehet megélni, ezen kívül még dolgozik, akkor ezen 
kívül még elkezd szakmát tanulni, ott a családi élet nem tud 
igazán működni, még olyan esetekben sem, ahol egyébként a 
szülők alkalmassága erre megvan. Ne beszéljünk most arról, 
amikor az erre vonatkozó alkalmasság is hiányzik. Én borzasztó 
sok gondot érzek abban, amikor új szakma, másik pálya, életpá
lya-módosításra akarunk előkészíteni ezzel a nagyon szépen 
hangzó, és bennem sok fenntartást ébresztő jelszóval. Én úgy 
gondolom, hogy az élet szerencsés esetben egy ívben ábrázolha
tó. Ennek az ívnek minden szakaszán van az embernek felada
ta, és van egy folyamatos tanulási feladata, ami kulturálódást 
jelent - az én számomra. Azt, hogy részt veszek az életben, en
nek a kulturális, politikai és szakmai aspektusaiban, de ugyan
azt csinálom, egyre szebben, egyre jobban és up-tu-date módon, 
amit megtanultam valaha. Most mintha azt akarnák belénk 
sulykolni, hogy van egy bizonytalansági faktor az életben, és ez 
politikailag is, gazdaságilag is, morálisan is egyértelműen jó do
log. Szerintem ez se politikailag, se gazdaságilag, se morálisan 
nem jó dolog, hogy az élet mindig bizonytalan, bármelyik pil
lanatban állj készen arra, hogy kihúzzák a talaj t a lábad alól, és 
akkor el kell kezdeni valami abszolút újat tanulni, ha kenyeret 
akarsz adni a gyerekeid számára. Én azt gondolom, hogy egy 

embernek, aki egy szakmát megtanult, és azt tisztességesen vég
zi, par excellence joga van. Azon túl pedig, hogy ebben tovább-
képzi magát, időt és lehetőséget kell adni arra, hogy a család 
számára éljen, és olyan gyerekeket neveljen, akik már szintén 
egy szerencsésebb részéhez fognak tartozni egyszer ennek a vi
lágnak. 

Mátyus Aliz: Csak egy megjegyzés. Az a társadalom hol 
van, ahol ezt csinálni lehet? Ez egy nagyon nagy kérdés, és azt 
hiszem, ezt nem szabad itt nem mondani. 

Dr . Hatvani Erzsébet: Az én szakterületem, azt gondolom, 
abszolút a peremhelyzeten lévő emberekhez kötődik. Kicsit fur
csa, személyes élménnyel kezdem, az eredeti szakmám népmű
velő. Ezt korábban még nem LLL-nek hívtuk, hanem perma
nens képzésnek, akkor tényleg az ember azokra gondolt ezen 
belül, akik új szakmát szereznek, „továbbképződnek", fenntart
ják a tudásukat, egész egyszerűen lépést tartanak a korral. Ezzel 
együtt végig a gyermekvédelem, illetve kriminológia területén 
dolgoztam, tehát mindig olyan emberekkel találkoztam, akik a 
törésvonal alatt voltak. Nagy kérdés: mennyire tudnak ők tény
legesen bekapcsolódni ebbe az egészbe. Ennek az egésznek az 
alapja valóban az, hogy valaki képes legyen a folyamatos kultu
rálódásra. Továbbra is nagy kérdés számomra, hogy a perem
helyzetben lévők valóban be tudnak-e ebbe kapcsolódni. Van-e 
olyan alap-szocializáltsági szintjük, amivel ebbe be tudnak lép
ni, ha nem kapcsolunk ehhez olyan speciális programokat, 
amelyek valóban őket célozza - és itt nem egy új szakma tanu
lásáról vagy továbbviteléről van szó, hanem gyakorlatilag ép
pen az alapoknak a megszerzéséről. Nagyon sokszor azt látom 
ezekben a helyzetekben, hogy ezekben a rétegekben ez a kiin
dulási pont nincs meg. Hiszen amíg általában ma egy fiatalnak 
sokkal szélesebb az a moratórium, amit kapott, hogy felkészül
jön az életre, mert még főiskolára, egyetemre megy, és még 
tartja a család adott esetben, addig épp a törésvonal alatti ré
tegnél minimálisra, sokszor 15 évre csökken ez a moratórium. 
Tizenhat-tizennyolc éves korig fel kell nőnie, és közben valami 
olyasmit várunk el tőle, hogy olyan folyamatba kapcsolódjon 
be, amit gyakorlatilag egyszerűen nem tud teljesíteni. És itt jön 
a kérdés, hogy ezek a pályázatok, ezek a képzések valóban jól 
célozzák-e meg ezt a réteget? Mert azt gondolom, hogy egyrészt 
olyan képzésnek, kulturálódásnak vagy tanulásnak kell lenni, 
ami kötődik az övékéhez. 

Kérdés, hogy motivált-e ő arra, olyanra képezzük-e, amire 
neki igénye van? Fenntartható-e ez? Nyilván akkor tartható 
fenn, ha valamiféle célhoz kötődik, ami lehet az, hogy egész 
egyszerűen a tanulás egy eszköz nyilván mindenre. És lehet, hogy 
egy életmódbeli változást jelent csak, valamilyen esélyt egy más 
struktúrába való bekerülésre. Lehet, hogy nem is egy szakma el
sajátítását akarjuk, de hát nem utolsósorban azért is tanulunk, 
hogy valamilyen szabnánk legyen, amivel az élethelyzetünk 
változtatható. Tehát nagyon nagy kérdés, hogy ezek a képzések 
vagy ezek a tanfolyamok, ezek valamennyire kötődnek-e ehhez, 
vagy nem csak úgy, céltalanul lógnak a levegőben, és egy fel
keltett motivációs érzés után lelankad, vagy egy rossz érzést 
kelt, hogy igazából mégsem tudtam ezt használni. Gyakorlati 
példa: életem során a gyermekvédelemben dolgoztam, aztán 
ennek egyre szűkebb területén, javítóintézetben. A pártfogás 
alapvetően már a bűnelkövetésbe került emberekkel foglalko
zik, akik mögött nyilván az összes egyéni hátrány ott van. Sze
mélyes tapasztalatom volt, hogy a tanulás nagyon fontos, és az 
egyik olyan eszköz, amivel valakinek a szocializáltsági szintjén, 
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az életmódján lehet változtatni. De, hogyha ez lóg a levegőben, 
nagyon veszélyes. Mert sokkal mélyebbre is visszalökhet, ha ezt 
nem tudjuk utána valahova kötni. Ezért nagy kérdés, hogy lóg
nak-e a levegőben ezek a programok, vagy nem lógnak, 

Csorna Gyula: Itt szeretném elmondani, hogy a regionális 
munkaerő-képzési központok kezdetben megkérdezték a mun
kanélkülieket, hogy mit akarnak tanulni, mivé akarnak válni, 
milyen szakmát akarnak, tudni. Késeibb a piacot kérdezték, hogy 
milyen munkavállalóra van szüksége. Hiába gondolta Kovács 
János, hogy „ez meg ez akarok lenni", ha erre éppen nem volt a 
piacon szükség. Ennek a kényszeríti) erőnek a működése is az 
egész életen át tartó tanuláshoz tartozik. Es a családi inspiráci
ókhoz. 

"Mátyus. Aliz Én azt kötném össze, ami tegnap kiderült, s 
amit most is érzékelek, hogy ahol emberismeret alapján, arra 
épülve helyi kezdeményezések lennének, ezekre nincs pénz. 
Ott volt tegnap a kerekasztalnál a hajléktalan szálló vezetéíje, 
ismeri az embereit, tudja, hogy mit kellene csinálni, nincs 
pénz. Az oktatási, képző intézmények kialakítják a struktúráju
kat, benne az értelmiségiek megkeresik a pénzüket (ezt nem 
rosszból mondom, de így alakul ki ez az egész), és aztán védik az 
utolsókig a struktúrájukat, és szeretnének dolgozni még több 
pénzzel, és még majd az E U pénzzel is. Szóval, ahol érdemben, 
emberre koncentráltan és valóságosan történhetnének meg a 
folyamatok, ott annyira nincs pénz, hogy így kell mondanom, 
mindig egy őrült, egy megszállott teszi a dolgát. Másképp mond
va: egy felelős ember, sokszor egyedül, pénz nélkül. 

Szeitz János (felnőttképzési tanár, andragógus)s Eddig 
nem hangzott el egy szerintem fontos szó, az önmegvalósítás. 
Végül is, ha emberről, családról beszélünk, akkor elkerülhetet
len a kérdés, hogyan tudja az ember önmagát megvalósítani az 
élete során. Most olyan-társadalomban élünk, amelyikben az 
emberek többsége nagyon nehezen vagy sehogy. Ezt most nem 
társadalomkritikának szánom, bár az is lehetne. Én dolgoztam 
Ausztriában, képviseltem osztrák céget itt, Magyarországon. 
Ausztriában is, csak úgy, mint nálunk a munkaerőpiacon a mun
kaadók nagyon rövidtávon tudják csak meghatározni, hogy mi
re van szükségük. így van ez Németországban is. Ausztriának 
már ezelőtt tíz évvel korszerűen felszerelt elektronikus hálózata 
volt. És a személy- és jogvédelem alapvető szabályait megtart
va, minden felnőtt munkavállaló osztrák állampolgár rajta van 
a hálózaton. Hol dolgozott, miért ment el onnan, miért bocsá
tották el? De azt, hogy a tőke mit tervez egy év múlva, két év 
múlva; se akkor, se ma nem tudja megmondani senki. A pénz
tőkét nem érdeklik ezek a dolgok. A vállalkozást akkor érdekli 
a szakmai felkészültség és a szakmai összetétel — mert két dolog
ról van szó, és ezt sem hangsúlyozzuk eléggé - amikor konkré
tan erre szüksége van. Most a világot egy rettenetesen nagy pi
ac-átrendeződés jellemzi. Naivitás bárkin is számon kérni ezt, 
bár mélységesen egyetértek azzal, hogy ez egy szörnyű dolog, de 
ezt a szörnyű dolgot át kell élni. Mindenkinek jogában áll til
takozni, az érdekvédelmi szervezeteknek kötelességük is. Némi 
könnyítést sikerül elérni, de nem tudunk többet tenni. Amikor 
felnőttképzésről beszélünk, én megértem a felnőttképző intéz
mények törekvéseit, egyetértek azzal hogy ebben van egy nyo
masztó törekvés: fennmaradni, lérezni. Rajtuk sem lehet szá
mon kérni az úgymond „felesleges" képzéseket. Drága, nem jó, 
de nem tudunk jobbat. 

Visszatérve az önmegvalósításra. Az ember önmegvalósítá
sának az alapja, hogy a fizikai léte biztosítva legyen. Ezt, aki itt 

ül, mindenki tudja. Ha az ember nem tudja a létét biztosítani, 
nincs kenyere, nincs ennivalója, nincs biztosítva stb., akkor a 
következő lépcsőfokokra egy-két kivételezett zseni tud föllépni 
csak. A létezés feltételeinek biztosítása nem a felnőtt képző in
tézmények, intézményrendszer feladata. Az önmegvalósítás tu
datosítása, mint motiváció viszont az oktatási intézményrend
szerek — beleértve az élethosszig tartó tanulást — összességének 
feladata kell, hogy legyen. Ha nem tekintjük az oktatást, a pe
dagógiát, az oktatási intézményrendszert és intézeteit egységes 
rendszemek az óvodától - de kezdhetném élőbbről is, a kisma
mák fölkészítésétől, a születéstől - az élet végéig, hanem szétvá
lasztjuk, külön kezeljük, ha nem tekintjük egységes rendszer
nek, nem kérhetjük számon a felnőttképzés intézményrendsze
rétől hiányosságainak jelentős részét. Mélységesen egyetértek 
azzal, hogy az ember egy egységes rendszer, nem lehet szétvá
lasztani ilyen mereven gyerek- és felnőttkorra. Csorna Gyula 
barátom, kollégám írt egy tanulmányt, megjelent a Pedagógiai 
Szemlében, véletlenül nálam van, most úgy mondom, mint a 
nagypapa az unokája fényképével, hogy éppen nálam van. Ez 
egy jókora tanulmány. A pedagógia, az andragógia számos kér
désével foglalkozik, ami itt fölvetődött. 

Csizmadia Ferenc né Nemes M á r t a : Nevelési tanácsadó
ban voltam családgondozó pedagógus tizennyolc évig, és párt
fogóként is működtem, tehát sok mindent tanultam. Az, amit 
jelenleg csinálok, egyszerre egészségmegőrző, betegségmegelőző 
és bűnmegelőző célú. Én azt hiszem, hogy a felnőtt nevelésben 
nem lehet tekintet nélkül-hagyni a családot. A mi képzésünk, 
amir most kidolgoztam, a roma nőknek lett kitalálva, hogy le
gyen a középiskolát végzetteknek - legalább azoknak - egy 
olyan fajta munkájuk, tevékenységük, amivel segítik iskolában 
a roma gyerekeknek a tanulását, sikerességét, eredményességét. 
Tehát egyszerre fejlesztő, egyszerre koordinátor, minden segítő 
embert mozgósít a családhoz; egyszerre partner, tehát együtt 
dolgozó a pszichológussal, a védőnővel, az osztályfőnökkel, az 
igazgatóval, ugyanakkor a családban is tud konfliktust meg
oldani. Általános fejlesztő, aki az iskolai gyermekvédelmet 
folytató pedagógus mellett is működik. A képzés ideje megle
hetősen rövid, 10% elmélet, 90% gyakorlat, szakemberek mel
lett. ( A munkáról lásd a Szakmai hírek rovatot! A szerk.) 

Ranschburg Jenő: Nekem gyakran ennél az uniós koncep
ciónál, amit ezzel a három L-lel jelölnek, eszembe szokott jutni 
Ibsen Gomböntője. Az a benyomásom, hogy ez valami olyasmi. 
Aztmondják, hogy most ötezer mezőgazdasági szakember feles
legessé vált, beöntjülc Ugyanakkor szükség van ötezer darab 
nem tudom én, micsodára, azt kiformáljuk belőle. Majd a 
gomböntő ezt megcsinálja. Na most, ez olyan mérhetetlenül 
emberidegen, és olyan mértékben akadályozza az önkibonta-
koztatást, önmegvalósítást, itt kiáltó ellentét van. Érzem öreg 
fejjel is, hogy vannak kényszerhelyzetek. Én ezzel nem akarok 
vitatkozni. De hogy ezt a kényszerhelyzetet, mint valami von
zó, és a személyiség fejlesztésének valamilyen abszolút egészsé
ges aspektusát próbálják beállítani, valami olyan paradoxon, 
amivel nem tudok mit kezdeni. Ebben az ügyben szakértőket 
szerettem volna megkérdezni, ezt hogyan reagálják le. 

Dr. Lakos István: Szabad nekem is visszakérdeznem? Tel
jesen egyetértek a dolog emberi oldalát illetően. A kérdés az, 
hogy ha 2003. december 31-ével a Vám- és Pénzügyőrségnek 
tucatnyi vámost kell elbocsátania - jön a tégely - akkor szabad, 
hogy egy szakközépiskola ma is vámost képezzen? Tehát nem 
ütközik két oldalról az önmegvalósírás? 
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Polúné Barkó Magdolna (művésztanár): Én egy történetet 
szeretnék elmondani saját magamról. Az Iparművészeti Egye
tem nyomott-anyag tervező szakán végeztem, és jó pár évig 
dolgoztam a Goldbergerben mint textil-tervező, nagyon nagy 
örömmel, boldogan. Mellette festegettem, kiállításaim voltak. 
Ez volt minden vágyam, édesapám is ez volt. Tehát minden úgy 
alakult, ahogy szerettem volna. Igen ám, de '92-ben minden 
textilgyár bezárt, minden lehetőségem becsukódott, Budaka
lászról elbocsátottak, és ott álltam, hogy most mi legyen? Har
mincévesnél már jóval több voltam. Ahova hívtak volna, taka
rítani, eladónak. Szóval egyszerűen úgy összeomlott a világ, azt 
sem tudtam, hogy most mi lesz velem. Nem is tudtam gondol
kodni. A kisebbik lányom akkor középiskolába járt. Munka
nélküli segélyre mentem, gondoltam, hogy elmegyek talán egy 
méteráru üzletbe, mert a textilhez értek, képeket eladni nem 
lehet, abból nem lehet megélni. A mélyvízben voltam, az uj
jam hegye, talán már az volt csak kint, amikor valaki azt 
mondta, hogy nem akarsz rajzot tanítani? Keresnek egy rajzost 
az egyik általános iskolába. Hirtelen az volt bennem, hogy a 
gyerekeket imádom, a rajzolást valahol tanultam, hogy én ezt 
hogy fogom átadni, nem tudom, de hát elvállaltam. Rövid be
szélgetés után az igazgatónő tíz perc múlva visszajött, „Magdi, 
fölveszünk teljes állással." Én olyan boldog voltam. Azt kérdez
ték: kicsiket vagy nagyokat akarsz tanítani? Hát gondoltam, a 
kicsiket könnyebb. Ugy gondoltam abban a pillanatban. El
kezdtem tanítani, rengeteget olvastam, utána érdeklődtem, 
mindenhol könyveket vettem, mindent megtettem annak ér
dekében, hogy ez minél jobban menjen. Éreztem, hogy a gyere
kek szeretnek, éreztem, hogy örömmel jönnek, nem akartak 
kimenni a rajzteremből. Egy év multával jött az igazgatónő, 
hogy most viszont Magdi, nagy baj van. Jézus Isten, mondom, 
rni történt? Hát, ha a pedagógiát nem végzed el, akkor el kell 
küldjünk. Itt jön a továbbtanulás. Én még egész más világban 
nőttem fél, arra gondoltam, hogy a koromnál fogva nem is fog
nak fölvenni. Ugy mentem be az Iparművészeti Egyetem poszt
graduális képzési tanszékének az igazgatójához, hogy ez és ez a 
helyzet, ha nem szerzem meg a pedagógiát, akkor nagy baj lesz. 
Fölvettek, volt egy alkalmassági, szóval el is végeztem, most 
már ennek hat éve. És én olyan boldog vagyok evvel a rajztaní
tással, hogy szárnyalok. Boldog vagyok, és ezt a gyerekek is ér
zik. Most már tizenegyedik éve tanítok, kézműves-szakkört tar
tok, fonunk, nemezelünk, batikolunk, mindent, amit csak le
het. Volt egy negyedikes kislány, aki odajött hozzám, és meg
állt előttem. Mondom, mit akarsz életem? Azt mondja, Magdi 
néninek szeretnék valamit elmondani. Becsukjuk az ajtót, gye
re, üljünk le. Én úgy látom, hogy Magdi néni nagyon szeret 
tanítani, és én otthon azt mondtam, én is rajztanárnő szeretnék 
lenni, de anyu azt mondta, hogy annak ne menjek, „abból nem 
tudsz megélni kislányom". Neki is és a többieknek is elmond
tam azóta, hogy ne az motiváljon, hogy meg tudsz-e élni vagy 
nem, hanem először is az, hogy szeresd. Vannak problémák, 
nehézségek is, de most nem erről akarok beszélni, mert ha si
kerélményünk van, boldogsággal indul el az ember, akkor azért 
az mindennél többet ér. Ezt csak azért akartam elmondani, 
hogy így is elsülhet egy olyan dolog, ha kihúzzák a talajt az em
ber lába alól. Esetemben ez nagyon kellemesen alakult. 

Mátyus Aliz- Ilyen példát nagyon jó hallani, de más dolog 
az, ha valaki értelmiségi. 1992-ben megszüntették a textilgyá
rakat. Én a vidékről fővárosba került, textilgyárban dolgozó, 
munkásszálláson élő lányokról írtam a 70-es években az első 

könyvemet. Akiket 92-ben elbocsátottak, azokat előzőleg úgy 
hozták el a családból, faluról, hogy őket ott körülvette valami, 
ami számukra használható módon szocializálta volna őket. El
hozták őket. Egyidejűleg negyven-ezren éltek munkásszállás
okon a fővárosban, és nem tudok ilyen sikertörténeteket mon
dani a további életükről. Amit Ranschburg Jenő mond, az egy 
szakmát talált társadalom-egységről - benne az értelmiségről -
való gondolkodás, s így egy értelmiségi idea. Az emberek sajnos 
bizonytalanságban élnek, nem is pályát változtatnak, hanem 
munkahelyet, mert nem is szakmát választottak maguknak, ha
nem állást kerestek, amiből megélnek. A m i értelmiségi vonat
kozásban pályamódosítás és talán sajnálatos, az társadalmi vi
szonylatban az egyik munkahely elhagyása, s - jó esetben - egy 
új megtalálása. Egyik sem jobb a másiknál, de mert másképp 
nehéz vagy rossz, a váltás nem biztos, hogy csak negatív. Az or
szág ott tart, ahol tart. Annak idején, a 70-es években, a mun
kásszállás kutatásaim idején az ott élőkre volt leginkább jellem
ző a bizonytalanság, mert ők a gyökereiktől, a családjuktól el 
voltak szakítva. Most ez a bizonytalanság érvényesnek látszik a 
társadalom egészére. Beleértve a felfelé leszakadókat is. 

Poldné Barkó Magdolna: Csak két mondatot még a roma 
gyerekekhez. Tavaly végzett egy nyolcadikos kislány, aki ne
gyedikes volt, mikor följöttek vidékről. Hetedik osztályosok 
voltak, amikor bevezettem egy „múzeumi séták" elnevezésű 
programot szombatra. A k i akart eljött, szülők is jöhettek. Meg
döbbentő volt, hogy ez a roma kislány minden alkalommal ott 
volt az édesanyjával. Nem tudtunk mindent megnézni, de egy
szerűen annyira a felkeltettem az érdeklődésüket nagy boldog
ságomra, hogy azt mondtam, két hét múlva találkozunk, és újra 
elmegyünk oda. És ez a roma kislány jött be hétfőn, és azt 
mondta: Magdi néni, tessék elképzelni, hogy anyu és apu va
sárnap visszamentek a múzeumba. 

Szeitz János: Egy nagyon nagy probléma van nálunk még az 
alapoknál, az általános és középiskolában. Nem tanítjuk meg 
azt, hogy milyen társadalomban élünk. Nem azt tanítjuk, hogy 
ez egy kapitalista társadalom, hogy globalizáció van. 

A globalizáció ellen föllépünk, mert embertelen, de tudo
másul kell vennünk, és úgy kell berendezkednünk, ha nem aka
runk napról napra csalódni, ha nem akarunk napról napra fal
nak szaladni, ha nem akarjuk napról napra megtagadni önma
gunkat, és ezt valóban tudni kell, nem csak felszínesen. Ha 
ehelyett mi különböző olyan társadalmi - és nem akarok meg
bántani senkit sem — frazeológiát viszünk be a pedagógiába, 
ami a gyerekben hamis elképzeléseket táplál, amiket nem fog 
tudni megvalósítani, akkor a csalódások sorozatának tesszük ki. 
Ezt nem szabad csinálni. Mi, felnőttek vitatkozhatunk azon, 
hogy milyen szervezetekben lépünk fel a globalizáció hátránya
ival vagy veszélyeivel szemben. Ezt csinálják Nyugaton, csinál
ják Amerikában is, mindenhol csinálják. De a gyereknél tuda
tosítani kell, hogy ez mit jelent. Édes fiam, ilyen társadalomban 
fogsz fölnőni. Ez ma sajnos, ahogy én látom a tantervet, hiány
zik. Helyette van egy félreértelmezett történelemoktatás, ami 
nem vezet el eddig, hanem lezárul valahol, és a gyerekben ká
ros képzeteket realizál. 

Ranschburg Jenő: Én csak azt akartam mondani, hogy bor
zasztó dolog az, ha oda fogunk kilyukadni, hogy a pedagógia te
ret enged az individualizációnak. Én itt most nagy kedvteléssel 
néztem a gyerekrajz kiállítást, aminek a címe „Mi leszek, ha 
nagy leszek?". Megnézik, hogy a tíz esztendős gyerekek hogyan 
képzelik el a saját jövőjüket. Én a magam részéről biztos, hogy 
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experimentális neurózist kaptam volna, ha egy rajz helyett 
olyat adnak be a gyerekek, hogy ez attól függ, hogy a társada
lomnak milyen igényei lesznek, amikor megnövök A gyerek 
akarjon valami lenni, ezt én borzaszó fontosnak tartom, Legyen 
benne erő, képesség, nem csak a szakma iránt, hanem, hogy ki-
küzdje azt magának. Es borzasztó jó dolog, ha valaki tíz éves ko
rában tudja, hogy mi akar lenni. Az, hogy vajon akkor, amikor 
ő tizenvalahány éves lesz, lesz-e szükség tűzoltóra, ez nem a gye
rekre tartozik. Az ő dolga az, hogy ő tűzoltó akarjon lenni, és 
ezt a vágyat, megfelelő ismeretanyagot szerezve, folyton élessze 
magában, ne hagyja önmagában a lángot kialudni. Ezt én bor
zasztó fontosnak tartom. En egyébként messzemenően nem va
gyok az Európai Unió ellen, nagyon is szeretem ezt a gondola
tot. Pontosan azt rejti magában, hogy akár van mezőgazdaság 
Magyarországon, akár nincs, ha valaki agrármérnök akar lenni, 
ezt egyrészt megtanulhatja, másrészt végezheti is ezt a munkát 
az Európai Unió bármelyik országában, és abban az esetben, ha 
nálunk kevesebb tűzoltó van, akkor mások jöhetnek ide tüzet 
oltani. Az Európai Unióban van egy nagyon nagy gondolat, 
csak fölötte ott van, én ezt valaha úgy tanultam, egy ilyen 
„final" kapitalista elem, amelyik egyértelműen masszát csinál az 
emberből, és azt hiszi, hogy azt bármikor formálni, és bármivé 
formálni lehet. Nekem nincs válaszom erre az ellentmondásra, 
és nem is vindikálom magamnak a jogot rá, de érzem azt az el
lentmondást, hogy igenis individualizáció van, ami horribile 
dictu, a kapitalizmusnak köszönhető, hogy van. Ez a két dolog 
összefügg egymással, és eljut odáig ez a fránya kapitalizmus, 
hogy most már nem tűri azt az individuumot, amit magának 
megteremtett, most már szeretné beolvasztani, és úgy szeretné, 
hogy olyan formában öntse ki bármelyik pillanatban, amilyen
né akarja. Ez az ellentmondás szerintem tarthatatlan, de nem 
gondolom, hogy bármelyik kerekasztal alkalmas arra, hogy erre 
választ adjon. 

Borbáth Erika: Én azt gondolom, hogy igen, egyrészről. Más
részről meg az a kérdés, hogy hogyan lehet harmóniát teremteni. 

Mert igazából akkor, amikor arról beszélünk, hogy felnőttkép
zés és egész életen át tartó felnőttképzés, ezek legyenek a peri
férián élő emberek, legyenek azok, akik abban a kiváltságos 
negyven valahány százalékban vannak, akik folyamatosan kép
zik magukat, nyilván a mintát átadják a családban is, azzal 
együtt, hogy egy csomó problémát szül az élethelyzet is. Tehát, 
azt gondolom, ha úgy is tűnt volna a beszélgetés során - és 
azért örültem a pozitív példának - , mint hogyha az egész éle
ten át tartó tanulás, az egy negatívum lenne, én azt hiszem, 
hogy talán csak azért, mert nem tudunk egy harmóniát terem
teni. Illetve a társadalom sem képes jelenleg arra, hogy egy 
olyan harmóniát teremtsen, amiben mi magunk megtaláljuk az 
önmegvalósításunkat. Ugyanakkor, ezt össze tudjuk hangolni 
más érdekekkel, a családi érdekkel, a társadalmi, a gazdasági 
érdekkel. Mert másrészről egy teljesen temtészetes dolog, hogy 
az embernek mindig meg kell tanulni valami újat, valami mást, 
mert hogy az élet, az ezt hozza magával. Én úgy hiszem, hogy 
annak ellenére, hogy most nagyon sok minden negatívumként 
hangzott el, én mégis szeretném, hogyha azt mindenképpen 
összefoglalhatnánk, hogy igenis a tanulás, az érték. Csak meg 
kell teremteni azt a harmóniát, amivel a tanulást, az egész éle
ten át tartó tanulást, a családban való tanulást, mint pozitívu
mot fel tudjuk mutatni. Ez csakis értékekként valósulhat meg, 
én azt gondolom. És ezeket az értékeket, mi, akik a felnőttkép
zésben vagy a gyerekek nevelésével dolgozunk, nekünk kell 
bennük nagyon tudatosítanunk. És én nem szeretném lezárni 
ezt a mostani beszélgetést, mert nyilván nem lehet lezárni, szá
momra sokat adott, nagyon sok szempontot, még akkor is, ha 
csak felvillantak egy-egy pillanatra. Azt hiszem, hogy a gondo
latot tovább kell vinni, és kicsit a szigorúan vett felnőttképzés
ből kilépve azt gondolom, hogy a közművelődés egésze nagyon 
sokféle lehetőséget biztosít a társadalom tagjainak, csoportjai
nak, közösségeinek, hogy a társadalomban való élést gyakorol
ják. A toleranciát, a megértést gyakorolják, és ez, talán, vala
miféle harmóniához vezethet bennünket. 
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A SZAKMA ÜNNEPE 

P A R T N E R S É G É S K Ö Z Ö S S É G I M Ű V E L Ő D É S A K I S T É R S É G E K B E N 

Szakmai nap a művelődési intézményekben és kulturális 
szakigazgatásban dolgozó munkatársaknak, a kistérségek 
fejlesztésével foglalkozó szakembereknek 

Kistérségek az átalakuló közigazgatásban 
Előadót Ágh Attila politológus, az IDEA Munka-csoport vezetője 

Örülök, hogy a kistérségekről és közigazgatási reformokról 
itt beszélhetünk, mivel amit magunk az IDEA-programban esi-
nálunk, annak jelentős része egy sajtóhadjárat is. Tematizálni 
szeretnénk a problémár, szeretnénk a közvéleményhez eljuttat-
ni azt, hogy itt egy nagyon jelentős kérdésről van szó. Örömmel 
és voltaképpen kéréssel jöttem, hogy segítsenek nekünk a to
vábbiakban ennek a témának a fontosságát a köz-vélemény, az 
alapszintű közvélemény előtt állandóan napirenden tartani. 
Már mintegy éve járjuk az országot, és előadásokon, többnyire 
persze „közigazgatászok" előtt szólalunk meg ebben a témakör
ben. Most az általános háttérről, és a kistérségeknek a funkcio
nális problémáit csak említve, inkább annak a közéleti, politi
kai és néhány jogi aspektusáról beszélnék. 

A hétvégén igen kellemes körülmények között, Szekszárdon 
egy konferencián tartottam egy hosszabb előadást a szűkebb 
szakmán belül Szolgáitotó közigazgatás címmel. Azt hiszem, most 
Önöknél a Tanuló közigazgatás cím alkalmasabb lenne. Nekem 
mániám, hogy a közigazgatási reform egész további fejlődésünk
ben a szűk keresztmetszet. Nagyon tekintélyes közgazdasági is
kolák mondják, hogy a társadalmi rendszerek kiépítettsége egy
ben a gazdasági fejlődés háttérintézményéül szolgál. Ha nincs 
jól, hatékonyan működő közigazgatás, akkor a gazdasági fejlő
dés sem tartható fönn, hiszen ez alapvető háttérrendszere. 

Jelenleg a lelassulás problémájában, amit érzékelünk, két
ségtelen benne van az is, amit a reformok lelassulásaként érzé
kelünk. Először még szemérmesek voltunk a 90-es évek megíté
lésében, de magam is Tóth Zoltán államtitkár úrral többször 
együtt utazván az országban, egyre jobban fölbátorodtam, 
ahogy az államtitkár úr maga is egyre keményebben fogalmaz a 
'90-es évek elejét illetően. A '89, illetve '90-es alkotmánymó
dosítás gyakorlatilag új alkotmánya, valamint az önkormányza
ti törvény valóban fantasztikus energiákat szabadított föl, és 
abból az időből nézve egy rendkívül fontos demokratizálódási 
feladatot indított el. Kicsit túljátszva a kifejezéssel, milliók ta
nulási folyamatait indította el az, hogy az önkormányzati szféra 
autonómiáját kimondta az alkotmány, valamint az Ötv. szabá
lyozása, ami rendkívül fontos hosszú távú beruházás. 

Akkor nem lett volna decens dolog azt mondani, hogy néz
zük meg, melyek ennek a hátrányai, most azonban egyre in
kább ezzel a feladattal szembesülünk. Azt kell mondanunk: mi
vel learartuk már ennek a pozitívumát, nézzük meg, hol köve
tünk el hibákat, hol van az egész rendszerben olyan beépített 
intézményi akadály, amellyel szembe kell nézni. 

Nem új ez a helyzet. Nálunk boldogabbnak, szerencsésebb
nek nevezett országokban is lejátszódott ez a folyamat, amit mi 
a településrendszer túlfragmentáltsága címén kezelünk. Skan
dináviában is először ilyen fragmentált szerkezet alakult ki, azu
tán visszaintegrálták. Számos formában megoldható a dolog, 
erről fogunk itt beszélni. 

Elhangzik igen gyakran az, hogy ez a településszerkezet is 
kezelhető. Franciaországban 35-36 ezer település van. Ez körül
belül megfelel a mi nagyságrendünknek, sőt talán még aprózot-
tabbnak tűnik. 

Az egyik nagy vesszőparipám, ahogy a politológiában mond
ják: minden demokratizálás két nagy reformhullámra épül. Elő
ször megtörténik a makroszféra, a nagy intézmények, a nagy 
szereplők szabályozása; az állam-civil társadalom, állam-piac
gazdaság elválasztása; azután kell jöjjön egy második reformhul
lám, amely egyrészt korrigálja a piacgazdaság hibáit, tehát be
indítja az ellensúly-intézményeket, másrészt korrigálja azokat a 
hibákat, amelyeket az első hullám kapcsán elkövettek; illetve 
kitölti azt az intézményi teret. 

Durván és a dolog lényegébe vágva, ma a magyar demokrá
cia deficites demokrácia. Deficites abban a tekintetben, hogy 
hiányoznak intézmények. Hiányoznak az intézményrendszer 
kötőszövetei is, tehát azok, amelyek összekapcsolják a dolgokat. 
Es rendkívüli mértékig aszimmetrikus a rendszer. Ha egyszerű 
jogászkodással nézzük, akkor azt látjuk, hogy van egy rendkívül 
szabályozott makropolitikai vagy nagypolitikai szféra, és egyre 
jobban elhalványodik, hiányzik a szabályozás, ahogy megyünk a 
középső, illetve az alapszint irányába. 

A '90-es évek közepén ez a mozgás lelassult. Sőt, mondjuk 
meg világosan, hogy visszájára fordult, amelynek jól kitapint
ható okai vannak. Mindezek előrt egy fiskális decentralizáció 
játszódott le, amelynek következménye volt egyben egy gyakor
lati jogi-politikai decentralizáció is, hiszen ha valahol deficit 
vagy vákuum kelerkezik, akkor oda más intézmények behatol
nak. 

Valóban, az állam be is hatolt az önkormányzati szférába a 
különböző dekoncentrált formákon és intézményeken keresz
tül. Csak arra a két folyamatra szeretnék utalni, hogy a kilenc
venes évek közepén nem pusztán nem folytatódott az intéz
ményrendszer kiépítése, nem történt meg a valódi problémák
kal való szembenézés; hanem ráadásul egy jól leírható decent
ralizációs folyamat ment végbe, mind gazdasági, mind jogi és 
politikai aspektusaiban. Hozzá kell tennem azt, hogy már a 
gazdasági decentralizáció elég lett volna. Hiszen, ha megvan 
papíron egy település önállósága, de az állam évről évre a költ
ségvetésen keresztül rángatja, ha az állam tulajdonképpen az 
egész mozgásterét gazdasági mutatókon keresztül megszabja, 
akkor itt alapvető problémák vannak. 

Itt az Ötv., az önkormányzati törvény és az alkotmány kö
zött formális ellentmondás is van. Az alkotmány feltételezi, 
hogy azokkal a kompetenciákkal, amiket a településekhez ren
deltek, a megfelelő összeggel rendelkezik - az Örv. már csak azt 
mondja, hogy biztosítani kell számára ezeket az összegeket. Itt 
tehát a kettő között a formális ellentmondás már rögtön kibu
kik. Nagyon keményen szólva azt mondják a nemzetközi poli-
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tológiában az ilyen állapotokról, hogy voltaképp nem egyéb, 
mint az önkormányzati szint, az alapszint, a települési szint 
úgynevezett konfliktuskonténeiTé, kicsit csúnyábban kukává 
változtatása. 

A demokratizálódó rendszer szempontjából előnyös ez a hely
zet, mert a makroszintű konfliktusok megszűnnek, nem okoz
nak országos szintű feszültséget, hanem lekerülnek a középső 
szintre, illetve az alapszintre. Tehát hogy a pedagógust tudja-e 
fizetni az állam, az nem merül föl, hiszen ez egy településen je
lentkezik. Az összes probléma milcroszinten jelentkezik, a nagy 
feszültség, nagy társadalmi feszültség kimegy mögüle. 

A '90-es évek. végén, 2000-es évek elején kormányprogra
mok már kezdték ezt kapizsgálni. Csináltunk egy kis kéziköny
vet arra nézvést, hogy melyek a legfontosabb jogi szabályozások 
és alapadatok e problémák tekintetében. Ebben benne van a 
Fidesz-kormány programja, a jelenlegi kormány programja. 
Mind a kettő pedzi azt, hogy ezt a közigazgatási reformot és a 
decentralizációt a megfelelő erőforrásokkal együtt végre kell 
hajtani. Tehát a probléma, és a mögötte rejlő rendldvüli poli
tikai feszültségrendszer észlelése az előző kormánynál is meg
volt. Az IDEA-program keretén belül ugyanezt hallottuk az el
ső időszakban: többször nekifutottak már a decentralizációnak, 
a kistérségek kialakításának, a régiók létrehozatalának, ti is 
megpróbáljátok, nektek sem fog sikerülni. 

Most valami új mozzanat van, nevezetesen ez a sokat emle
getett Európai Unió. Én nagyon erőteljesen hiszem, hogy az 
Európai Unió által megkövetelt szabályozások nekünk - hosszú 
távú vagy akár tizenéves perspektívából nézve — történelmi 
adósságaink. Egy pozitív kényszer. Azzal a nézettel szeretnék 
harcolni, amely a magyar sajtóban nagyon gyakran felbukkanó 
rossz közhely, hogy a közigazgatás tekintetében az Európai 
Unió semmit nem kényszerít ránk; ez állítólag olyan terep, 
ahol azt csinálunk, amit akarunk. Már félúton van az az érv, 
hogy az Európai Unió erőforrásaihoz csak akkor lehet hozzájut
ni, hogyha megfelelő közigazgatási reformmal a fogadó intéz
ményeket létrehozzuk. Egy lépéssel közelebb van az igazsághoz. 
Szeretném azonban világosan és egyértelműen elmondani, a 
kistérségekre is lebontva, hogy ez sohasem volt igaz, 2003. má
jus 26-a után már a legalapvetőbb jogi rendelkezések szintjén 
sem az. 

Az ún. NUTS-rendszer, amiről beszélünk, az Európai Unió 
első „ahogy tetszik" típusú kísérlete volt a hetvenes évektől 
kezdve. Elég hosszú ideig valóban benne maradt az „ahogy 
gondoljátok, ahogy szeretitek, ahogy ti bejelentitek" című ka
tegóriában, bár az ezen belüli szabályozások egyre inkább szigo
rodtak. Manapság a strukturális alapokra már legalább az uniós 
költségvetésének fele rámegy: minél többet osztunk, annál job
ban ügyelütik arra, hogy meghatározzuk azon egységeket, ame
lyek választhatóak. 

Május 26-án az Európai Unió kötelezővé tette a N U T S tí
pusú besorolást valamennyi országnak, a meglévő tagországok
nak is. A Tanács és az Európa Parlament közös, együttes dönté
se eredményeként jött ki ez a rendelet világos, egyértelmű tipo
lógiával, (ez már nem a „tetszik - nem tetszik" kategória). Ki
mondta ez a rendelet, hogy méltóztassanak kedves tagállamok 
és leendő tagállamok a fejlesztési és adminisztratív egységeiket 
összhangba hozni. Nem holnapra, de tessék elkezdeni a folya
matot. Határozottan, egyértelműen felszólít az adminisztratív 
egységek vagy közigazgatási egységek megfeleltetésére a fejlesz
tési egységekkel. A mi közigazgatási reformunk egy mondatban 

szólva ugyanezt jelenti: a fejlesztési régió legyen egyben adminiszt
ratív régió is. 

A másik keménykedés, amit ez a rendelet elkövet, az, hogy 
azt mondja, hogy mindazon egységeknek, amikről beszélünk, 
stabilaknak kell lenniük. Nálunk is törvény kell rögzítse, hogy 
a kistérség, ha egyszer létrejön, ne változzon. Akkor ne gondol
ja meg magát holnap a 168 egység, hogy én átmegyek amoda. 
Van egy Szolnok megyei település, 2-3 évvel ezelőtt jött át 
Hevesből Szolnok megyébe; nemrégen bejelentette, szeretne 
visszamenni Heves megyébe. 18 Veszprém megyei település 
ugyancsak bejelentette, hogy szeretne Győr-Sopron megyéhez 
tartozni. Ez az idemegyek-odamegyek dolog az, ami nonszensz 
az Európai Unió szerint. Az említett rendelet kimondja: 3 éves, 
mindenre kiterjedő statisztikai idősorok kellenek a változtatás
hoz. Tehát, ha változtatni akarunk bármilyen beosztást 2007. 
január elsejétől, azt ez év végéig el kell döntenünk. 

Lehet, hogy túl sok hangsúlyt tettem a területi egységek ál
landóságára, stabilitására, de például kétnaponként nyilatkozik 
a főpolgármester Budapesten, és mások, hogy Budapest és Pest 
megye külön-együtt, hogyan. Világosan tisztázni kell ebben az 
esetben, hogy a kistérség is pályázhat európai uniós forrásokra, 
a központi régió is pályázhat. De olyan nincs, hogy három-négy 
évig Pest megye együtt van Budapesttel, mert hát úgy esetleg 
több pénzt kap, vagy esetleg most elválik Budapesttől, mert 
akkor néhány évig több pénzt kap, aztán ha majd mindegy lesz, 
akkor megint egyesülnek - az Európai Unió szeme előtt pedig 
ugrál majd a régiók határa, és százhetvenhét kistérség lesz a 
százhatvanhét helyett. Hol van itt a probléma? 

1032 magyar település van 500 fő alatt, és 687 település 
van 500 és 1000 fő között. Akárhányhoz is közelít a 3200 ma
gyar település, ez bőven több mint a fele. Vagyis, létrejött egy 
olyan településszerkezet Magyarországon, amely sem funkcio
nálisan, sem politikailag nem működőképes. 

Itt megint hajszálnyi, de nagyon fontos különbség van az 
alkotmány és az Ötv. között. Vannak olyan kötelező, adott ke
reten belül vagy társuláson keresztül is ellátható funkciók, 
amelyeket minden településnek el kell látnia. Itt van az alap
vető kérdés, amiben megint különbözik jogilag a két szöveg. 
Tulajdonképpen alkotmányos mulasztásban szenved az egész 
önkormányzati rendszer, mert nem képes az alkotmányban elő
írt szolgáltatásokat, közszolgáltatásokat produkálni. 

Kétféle megoldás mutatkozik ennek feloldására, az egyik: 
vonjuk össze a településeket, mint a lengyelek. Csakhogy ez 
politikailag óriási teher lenne. Valamint ez is egy kellemes két
harmados többséggel megszavazható dolog lenne, ami majd
nem biztos, hogy nem járható. Akkor viszont egy olyan megol
dást kell keresni, amely megőrzi, nem pusztán a települések au
tonómiáját, ez is nagyon fontos, hanem működőképességét is. 

A közigazgatási reform egy olyan egységet hoz létre társulás út
ján, amelyben megmarad a NUTS5-nek nevezhető települési alap
szint, másfelől egy NUTS4-nek nevezendő kistérségi intézmény
rendszert is létrehoz- FJZ járható út, a kistérségek és különösen a 
kistérségek fejlesztési funkciója benne van a magyar jogrend
szerben. Van azonban egy olyan kérdés, amely gondot okoz, 
mióta a kérdés napirendre került: ez az önkéntes vagy kötelező 
társulás. 

Amikor elkezdődött a reformmal való foglalkozás, és az 
IDEA-nak egy rendkívül hatékony kistérségekkel foglalkozó 
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munkacsapata felállt, kiderült, hogy az ország jelentős része 
magától és valóban spontánul kistérségekké szerveződött, mert 
olyan nagy erő a kényszer, hogy ezeken a szinteken az emberek 
megtalálták a formáját. Két probléma jelentkezett azonban na
gyon égetően. Egyrészt különböző szempontokból más és más 
kistérségi, részben átfedő struktúrák jöttek létre, másrészt az or
szágot nem fedték le teljesen. Minden ilyen intézkedésnek 
alapvető követelménye, hogy minden település minden funk
cióra tekintettel tagja legyen egy megfelelő kistérségnek, és 
csak egynek. Illetve, hogy az ország egész területét lefedjék ezek 
a kistérségek. Számszakilag tekintve kevés település okoz gon
dot, de ez azért csak fölmerül, hogy van a településeknek egy 
bizonyos százaléka, amely többes kötődéssel vagy éppen váku
umba kerüléssel, vagy éppen a kistérségi település centruma te
kintetében hezitál. Nyitott a probléma, de még mindig dúl az 
optimizmus a reformerek körében, hogy önkéntes alapon a do
log megszervezhető, befejezhető, és létrejön egy olyan NUTS4-
es egység, ami eurokonform. 

Milyen funkciói vannak ennek, és a magyar rendszer egé
szébe hogy illeszkedik? M i komplex kistérségnek kezdtük el ne
vezni, amiben három nagy funkció egy helyen történne: a fej
lesztés, az önkormányzati szolgáltatások és az államigazgatás 
funkciója. Ha a kistérség az adott formában létrejön, akkor ez a 
magyar közéletet, politikai életet átstrukturálja. A politikai fo
galmat most egy szűkebb, politikai mechanizmus értelmében 
használom, mert feltörhetnek menekülési reflexek, ha az orszá
gos politika és a túlpolitizáltság és az ideológiai ellentétek prob
lémáját gondolná az ember visszavettem a kistérségekbe. Nem 
erről van szó: egészen nyilvánvaló, hogy ha van 1819 települé
sünk, amelynek ezer alatti a nagyságrendje, akkor ebben bizo
nyos közéletiség és azzal kapcsolatos tevékenységi formák egy
szerűen nem oldhatók meg. 

A közélet tere sem jöhet létre, tehát egy szervezett nyilvá
nosság, egy műveléídési folyamat is nagyon nehezen talál ebben 
teret. Felvetődik tehát az, hogyha az intézményesítést ebből a 
szempontból nézzük, akkor mi és hogyan történik. Lehetőleg 
legyen ott egy intézmény, és egy intézmény legyen. A terület
fejlesztési kistérségi tanács és a társulási tanács, vagyis az, amely 
az adott kistérség polgármestereiből álló irányítótestület, még 
csak valamennyire összehozható; a nagy gondok azzal kapcsola
tosak, hogy az államigazgatási rész intézményesen hogy illeszt
hető. Lehet ezt kötni a polgármesteri hivatalhoz a kistérség 
központjában, lehet jegyzői feladatok felől megközelíteni. Lét
rejön egy döntéshozatalt intézményrendszer, amelyben érvé
nyesülhetnek a közszolgáltatási és egyéb funkciók, beleértve a 
művelődési, funkciót is. 

Ámde az alapvető kérdés az, hogy ez a létrejött kistérségi 
egység hogy illeszkedik fölfelé és lefelé. Vagyis lefelé tekintve 
hogyan adhatók olyan garanciák, amelyben a települési auto
nómiák viszonylag megéírizhetők. Kell - legalábbis bizonyos 
közpolitikákra - egy olyan szavazatmechanizmust kiépíteni, 
amelyben a kis települések elnyomása nem következik be. Te
hát kétharmados, háromnegyedes szavazási struktúrákat kell 
kiépíteni. A társulási tanács, amiről beszélünk, eleve egy ilyen 
delegációs elvre épülne föl, tehát minden polgármester részvé
relével történne. Vagyis a deficites demokráciát megszüntetve, 
és egyfajta intézményrendszert létrehozva kistérségi szinten, 
nem lenne jó a demokratikus jogokat a N U T S 5 alapszinten 
csökkenteni, ha ára lenne ennek a dolognak. Tehát kidolgo-

zandók azok a biztosítékok, hogy a NUTS5 szinten megmarad
hasson olyan mértékű demokratikus közélet és önállóság, hogy 
ne darálhassák le a kistérségi szintek az alapszintet. 

Felmerül azonban a másik probléma is, hogyan integrálható 
fölfelé az így létrejött politikai egység. Nagyon büszkén szoktuk 
mondani azt, hogy ha megnézzük az önkormányzati választáso
kat, akkor 1990 ősze óta ezen kistelepülések jelentős részén ki-
lencvenegynéhány százalékban párton kívülit választanak pol
gármesterré és a testület tagjaivá. Ez nagyon szépen hangzik, de 
számos kistelepülésen gondot okoz a polgármester és a testület 
megválasztása, tehát már nincs választék, senki nem akarja csi
nálni, a nagyságrendek olyan kicsik, illetve nincs meg valami
féle mobilizációs forma. Magyarán: egy olyan illúziót szeretnék 
megpendíteni, hogy a kistérségek mint nagyságrend létrehozá
sával talán megszülerhetik a civil társadalmak valami olyan 
szervezetrendje, amely ugyan alulról nyilván integrálódik a pár
tokhoz, mint a politika főszereplőihez, de mégis képes egy nem 
pártszerűen megszervezett helyi közélet bonyolítására. Ez illúzió 
tudom, de ez az illúzió több nyugati országban működik. Tehát 
vannak olyan civil társadalmi szerveződések, amelyek ezeken a 
szinteken már létrejönnek, és valamilyen szálakon ugyan ide-
oda kapcsolódhatnak pártokhoz, de nem direkt pártképződmé
nyek. Ez a szint és szervezettség megtalálható valamennyi nyu
gati társadalomban. 

Ezzel együtt azonban egy mobilizációs tér keletkezhet, hogyha 
a dolgok fölmennek kistérségi szintre, közéleti szereplésre nyílik 
lehetőség, lehetségessé válik egy tanulási mechanizmus elkezdése. 

Fölvetődik a kérdés, hogyan történik meg a kistérség, az 
újonnan létrejött egység autonómiájának megőrzése és felülről 
való beépítése. Azok a szakanyagok, amiket most olvasunk és 
cipelünk magunkkal, nagy bölcsen azt mondják, hogy a megye 
feladatellátásának jelentős része egyrészt delegálható kistérségi 
szintre, másrészt fölkerül a régióhoz. Nem akarok abba a vitába 
belebocsátkozni, hogy a megye megmaradjon, vagy ne marad
jon meg. Szeretnék egy autoriter döntésre hivarkozni, és ezzel 
kimenekülni a témából: az általam unos-untalan emlegetett 
május 26-i E U rendelet azt mondja, hogy ahol nincs NUTS3, 
ott tessék létrehozni. Tehát, aki azt mondja, hogy az Európai 
Unió meg akarja szüntetni a megyét, az legalábbis a május 26-i 
rendeletet nem olvasta, mert a NUTS3 a megye, és az Európai 
Unió ismeri a nevét. 

Ezt a funkcionális szintet ne keverjük össze azzal, hogy ter
mészetesen nem lehet több önkormányzati szint, vagyis a me
gye, mint politikai mobilizációs szint - ebből és csak is ebből a 
szempontból - megszűnik. A politikai tevékenység, mobilizáci
ós és közéleti szint áttevődik a régióba. Ez kétségtelen. Nem 
szűnik meg a megye, megmarad a funkcionális létezése, de meg
szűnik politikai, választási egység lenni. 

Vagyis a probléma úgy jelenrkezik, hogy a kistérség hogyan 
építhető bele, mint politikai egység a régióba. Erre különböző 
elképzelések vannak a regionális anyagban. Kétféle megközelí
tés lehetséges: az egyik a kétkamarás regionális gyűlés, a másik 
pedig az egykamarás. Nevezetesen megint csak arról van szó, 
hogy a regionális szinten kialakul egy politikai döntéshozatali 
mező, és azon belül egy intézményrendszer, amelynek az alapja 
a regionális szintű választás és a regionális gyűlés. Én a jogász
társadalommal szemben állandó és nem mindig kellemes ki
sebbségben vagyok a következővel. Nem akarom a tisztelt jo
gász kollégáimat bántani, de ők a regionális önkormányzati 
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szintet csak egy kiterjesztett megye alapján tudják elképzelni, 
ami az európai regionális szakirodalomban a gyenge önkor-
mányzati régió kategóriájának felel meg. 

Mondanám, mi a különbség a gyenge önkormányzati régió és 
az erős önkorrmnyzati régió között. Ma olvastam az újságban a 
baszk kormány hirdetését, tessék megtekinteni, hogy az erős 
önkormányzati régió szintjén a törvényhozó és a végrehajtó ha
talom elválik egymástól. Vagyis van baszk regionális gyűlés, és 
van baszk kormány. Ez egy erős régió. Ha viszont gyenge régiót 
tételezünk föl, ez ugyan megsokszorozódva kompetenciával, de 
valóban távolról hasonlít egy megyére, annyiban, hogy fuzio
nálva vannak, vagy még nincsenek szétválasztva ezek a funkci
ók benne. Tehát választunk egy törvényhozást, annak van ve
zetője - tehát van Szili Katalin, de nincs Medgyessy Péter, ha
nem a két funkció együtt van. És legfeljebb ennek a regionális 
gyűlésnek csak bizottságai vannak, kormánya nincs. 

Ebben a politikai térben gondolkozva kell a kistérségi prob
lémát kezelnünk. Egyszerűen szólva azt tudom mondani, idéző
jelben fenyegetésként, hogy nagyon jó lenne, ha már végre 
csinálnánk gyenge önkormányzati régiókat. De szükségképpen 
azt fogjuk látni, ha ezt csinálunk csak, mint '90-ben az Ötv. 
után, ebbe a vákuumba megint csak be fog nyomulni természe
tesen az állam fölülről, és az államigazgatás majd szépen elviszi 
azokat a funkciókat, amiket a gyenge régió nem tud elvinni. 

A kistérség modellekről 
Tegyük fel, hogy lekoppintjuk a magyar választási rendszert. 

Ez egyéni illetve pártlistás rendszer, mindnyájan tudjuk, hogy 
vegyes rendszer. Kínálja magát a dolog, hiszen a kistérség adó
dik természetesen, meg tudnánk felelni a népképviselet elvé
nek, a pártlistával, mert egy regionális szinten a pártok igenis 
visszajönnek, mint főszereplők. Semmiféle szómágia vagy szen
telt vízzel való tömjén nem zavarhatja ki a pártokat egy-két 
milliós nagyságrendű politikai egységből, ez nyilvánvaló. 
Ugyanakkor azonban a kistérség képviselete is egy egyéni vá
lasztási rendszerben megoldható. Akkor viszont elég nekünk 
egy egykamarás rendszer, ahogy a magyar parlament is egyka
marás, és ez a dolog működik. Egyrészt a kistérségek arcai ott 
vannak a regionális gyűlésben, és közvetlenül megszólalnak. 
Másrészt pedig eleget teszünk annak, amit Győrben úgy mon
danak: jó-jó régió, de ne hogy a nálunk kisebb megyék lakossá
ga mondja meg, a nagyobbnak, az erősebbnek, hogy legyen, 
mint legyen. 

Kétségtelen, hogy a népességszám számít, tehát a megyei 
listákon arányosan kell ezekkel a számokkal is dolgozni. Ilyen 
módon tehát adódna egyfajta képviseleti elv, a vegyes választá
son keresztül a régiók a kistérségek erős támaszaivá válhatná
nak. Ha azonban ez a régió gyenge, akkor felvetődik egy egy
színű, homogén, csak a népességre, és e tekintetben pártlistákra 
vonatkozó elv. Amely mentén a kistérségnek delegációs alapon 
valamiféle kívülről és korlátolt hatalmú második kamarát, vagy 
pedig egy olyan fajta három gyűrűből álló politikai keretet kel
lene adniuk, amelyben regionális szinten elhatárolják: egyrészt 
a döntéshozók körét, másodszor a döntéshozók mellett az első, 
külső körön a kötelező konzultációs elvet - bizonyos vétójogok
kal felruházva, és harmadszor azt a közéleti kört, amellyel nem 
kötelező, de elvárható konzultációk történnek. 

Ezek olyan forradalmi gondolatok, hogy bárki, aki elolvassa 
a nyugati kistérségek működését, az azonnal kiemeli ebből a ta
pasztalatból. De hát nekünk nem föltétlenül az a dolgunk, hogy 

valami rettentő forradalmi dolgokat kitaláljunk, hanem az, hogy 
behozzuk jelentős részben a nyugat-európai tapasztalatokat. 

Azt tudom tehát mondani, hogy most egy másik tanulási 
folyamat kezdődik. Az a tanulási folyamat, amely 1990-ben 
megadta a települések autonómiáját, és látjuk az újabb és újabb 
válóperekből, hogy az embereknek szükségük volt erre, milliók 
ízlelték meg azt, hogy igenis, mi közvetlen tudunk választani 
polgármestert. Most a tanulási folyamatnak egy másik szintre 
kell emelkednie a kistérségekkel és onnantól tovább a régiók
kal. Most már egy jóval nagyobb politikailag szervezett térben 
nyílik az állampolgár számára egy választási és mobilizációs le
hetőség, illetve egy helyi politikai elitnek sokkal rugalmasabb 
országos politikai elitbe való beintegrálódásának lehetősége. 
Igen ám, de mikor ezzel járja az ember az országot, kedves jól 
képzett jogász kollegák rögtön bölcs megállapítást tesznek. Azt 
hiszem Vas megyében, Szombathelyen mondták nekünk, hogy 
ha valaki elkezdene számolni, akkor tizenhárom tisztséget le
hetne összegyűjteni úgy, hogy az ember elindul a kistérségtől -
az illető lehet a magyar parlamentnek is a tagja, sőt a parla
menten belül lehet bizottság elnöke is, és így tovább. Ez az 
egész kistérség-problematika alapvetően az összeférhetetlensé
gek újraszabályozását követeli meg. Tehát újra kell gombolni a 
kabátot országos szinten a tekintetben, hogy hol építünk be az 
álláshalmozásba korlátokat. 

Egyfelől biztosítani kell a vidék és a helyi politika fölértéke
lődését, és szerves beépülését az országos mechanizmusokba, a 
ma meglévőnél jóval egyértelműbben. Ugyanakkor viszont azt 
az abszurditást ki kell iktatnunk, hogy egy vidéki település, ne
tán a kistérség központi településének polgármestere ezt a 12 
vagy 13 tisztséget összegyűjtse és felhalmozza. Az országos poli
tikai élet is át kell, hogy rendeződjék - ebből a kiindulópontból 
tekintve. A kistérség tulajdonképpen egy olyan pont lehet, 
ahol a racionális helyi élet megteremthető. 

Van azonban nekem egy nagyon-nagy problémám a kistér
séggel, és már itt egy kicsit más politológusi szerepkörben mu-
tatkozhatom meg. A kistérséggel kapcsolatban az a nagyon va
lószínű, hogy meglesz. Miért vált ez ki bennem aggodalmat? 
A kistérségi törvényhozás lehet egyfajta helyettesítő mozdulat 
is. Nézzük meg: a kistérségi törvényhozás nem nagyon elegán
san, de feles törvénnyel végigvihető. Ezért nem csak a kistérsé
gi törvényhozásnak nagy a valószínűsége, egyébként hál' Isten
nek, hanem annak is, hogy helyettesíteni fog egy általános köz
igazgatási reformot. Hiszen régiók tekintetében majdnem száz 
százalékosan kétharmados törvényhozással nézünk szembe, és 
túlságosan nem vagyunk optimisták, hogy a 2004 tavaszán elő
terjesztendő - és meglesz, tehát szakmailag meglesz - törvény
csomag a parlamentben elfogadásra kerül. 

Tehát félő, hogy a kormány kimenekül a kistérség irányába. 
Sajnálnám, ha nem lenne közigazgatási reform a teljesség, a 
második hullám jegyében, de - ismétlem - ha csak a kistérségi 
törvényhozás történik, akkor ugyanaz a probléma, amit ma ke
ményen elmondunk a '90-es törvényhozással kapcsolatban, ti
zenvalahány év után megismétlődik. Nem lesz életképes a kis
térség, ha fölé nem építjük meg a regionális szerkezetet, ha 
döntéshozási mechanizmusai nem tudnak kifutni. Ezért a kis
térségi törvényhozás a maga feles, sikerre ítélt műfajában ko
moly gondokat jelent, hiszen a kistérség egy N U T S rendszer 
teljes építkezésének csak egyik mozzanata, és nagyon súlyosan 
sérül, hogyha nem építjük ki körülötte az egészet. 
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Kistérségi közigazgatás a gyakorlatban 
Előadót D r . Vass Qyögy, a Belügyminisztérium főosztályvezető helyettese 

A közigazgatási reform egyik szükségessége az, hogy a köz-
igazgarás legyen kiszámítható és megbízható. És mindezt kezd
jük a központi közigazgatással. 

A kistérségekről, magunk közt szólva leánykori nevén járá
sokról - de ez egyelőre maradjon köztünk - szeretnék néhány 
szót szólni. Nagyon sok mindent hallottak már szakemberként, 
állampolgárként, választópolgárként is a közigazgatási reform
ról, az egész folyamatról. Ak i figyel, körülbelül 12 év óta hallja 
ezeket az elképzeléseket. Lassan most már a szakmák, a külön
böző szakterületek tartanak ott, hogy markánsan kimunkálták 
álláspontjukat, tulajdonképpen a döntéshozó elé kerülhet majd
nem minden lényegi kérdés. Most már egymást kell meggyőz
nünk a teendőkről. Az egyszer már volt Európai Unió egyszer 
már volt közös nyelvén, a latin nyelven hangzott el annak ide
jén az a mondás, hogy „a mennyekben kap katedrát, aki a szí
veket tanítja"; hát most már a szívünket kell tanítani, rá kell 
koncentrálnunk lelkileg és érzelmileg a megoldásra. Amikor 
1990-ben, 13 éve hatályba lépett a rendszerváltozás egyik meg
határozó törvénye, a helyi önkormányzatokról szóló; már an
nak másnapján elkezdődtek azok a munkák, amelyek feltárják 
ennek az önkormányzati rendszernek a hibáit. Ez a folyamat: a 
hibák feltárása, bemutatása, megoldási javaslatok vázolása - ez 
bizony tizenhárom esztendeje tart. Csak jelzem, hogy mind az 
önkormányzati rendszerben, mind magában a törvényben, az 
alkotmányban, a kiegészítő törvényekben, és nota bene a mű
ködésben is, nagyon sok ellentmondás, belső feszültség, sürgő
sen megoldandó kérdés jelent meg. Ezek közül csak egyet emel
nék ki, éppen azért, mert idevág az egész kistérségi kérdéshez. 
Ez pedig a területi összefogás és területi önkormányzás fájdalmas 
hiánya. Az önkormányzati rendszert két értelemben véve: a 
meghatározó jogszabályok rendszeréből és a működésből is hi
ányzik. Mondom fájdalmas, kiabáló, ordító hiány ez. És jól ért
sük, hogy nem nekem fáj, hanem az állampolgár érzi meg, és 
károsodik amiatt, hogy a magyar önkormányzati rendszerben 
területi összefogás, illetve ami egy más dolog, a területi önkor
mányzás hiányzik. 

A feloldási lehetőségek elvi vázolásánál egy olyan kölcsön-
vételt követek el, amely minden bizonnyal nem sérti Agh Atti
la urat, kölcsön veszem az ő nagy találmányát, az IDEA betű
szót, ilyen nevet viselt a megalapozó kutatások csoportja. Az 
egyes betűk közé fűznék néhány gondolatot. 

Mindenképpen az A betűvel kell kezdenem, ez pedig az elő
zőekben is oly sokszor elhangzott, de elégszer nem mondható 
autonómia szót jelöli. Miérr kell ezzel kezdeni, és miért érde
mes hangsúlyozni? Az a követelmény, a rendszer belső köve
telménye, hogy legyen területi összefogás. Éreznünk kell azon
ban, hogy az ilyen összefogás semmit nem ér autonómiájában 
megerősödött, kiteljesedett, igazán erős települési önkormány
zatok nélkül. Csak az ilyen erős települési önkormányzatok ösz-
szefogásából jöhet ki az a területi eredmény, ami oly kívánatos. 
Az autonómia tehát nemcsak megőrzendő, hanem minden esz
közzel megerősítendő. Hogyan? A jogszabályalkotás eszközeivel 
többek között az alkotmány néhány rendelkezésének ponto
sabbá, egyértelműbbé tételével. De még inkább az úgynevezett 
feladat- és hatáskörrendszer újragombolásával. Vajon nem az 

autonómia rombolását, gyengítését jelenti-e, hogyha minden 
települési önkormányzatra egyformán ráömleszti a törvényalko
tó a sok-sok ezer kötelező feladatot? Csendesen jegyzem meg, 
hogy legtöbb esetben anélkül, hogy mellé tenné a pénzt. Igazi 
autonómia ez? Nem. 

Hogyha ebből a csoportból, ebből a körből kiemelünk olyan 
feladatokat - most csak az önkormányzati feladatkörben gon
dolkozva - , amelyek térségi összefogással jobban, hatékonyab
ban oldhatók meg, kettős célt érünk el. Gyengül a nyomás a 
településeken, a térség pedig erősödik. Visszakanyarítva: erősö
dik az autonómia. Még egyszer mondom: minden gondolkodá
sunk kiindulópontja az autonómia megőrzése és erősödése le
gyen. 

Ugorjunk a szónak, a betűszónak az elejére: I. Ez most itt az 
én fordításomban az integrációt jelenti. De nem abban a reflex-
szerűen feltörekvő értelmezésben, hogy az európai integráció. 
Jelenti azt is, erről igen sokat hallottunk. Azonban mást is je
lent. Azt jelenti, hogy az egész folyamatnak, az egész rendszer
nek integernek, egységesnek kell lenni. Magyarul, nem jó do
log kimazsolázgatni részelemeket. Ilyen értelemben is integer
nek, de olyan értelemben is, hogy egymásra épülőnek, egymást 
kiegészítőnek, egymást erősítőnek kell lenni magának a folya
matnak is, a közigazgatási fejlesztési folyamatnak, és természe
tesen az önkormányzati rendszernek is. 

A D betűről három összefüggésben is szólnék. Jelentsen itt 
demokráciát, megint csak több értelemben. Jelentse azt, hogy a 
helyi választópolgároknak a demokratikus igényei, a demokra
tikus hatalma, az alkotmány második szakaszában megfogalma
zott néphatalom, a jogállamiság, a demokrácia erejéből, hajtó
erejéből származó belső erők föltolulása legyen lehetséges. Le-
hetségesebb, mint most - és egyáltalán szélesedjen, bontakoz
zon, erősödjön ez a dolog. De jelenti a demokrácia azt is, hogy 
a reformfolyamat minden egyes - fontos és kevésbé fontos -
részelemér beszéljük meg egymással minél szélesebb demokrari-
kus nyilvánosság előrt. Tulajdonképpen önző módon azt is 
mondhatná a központi hatalom, és miért is ne mondja, hogy 
ezzel a módszerrel erősíti a legitimációs bázisát a folyamatnak. 
Ez is igaz. De talán még inkább igaz, hogy nemcsak a támoga
tást szerzi meg hozzá, ha tudja, hanem bizonyos értelemben 
megerősíti az emberek állampolgári öntudatát, jogtudatát, és 
azt a büszkeséget, hogy ők az önkormányzás alanyai közjogi ér
telemben. Ez a folyamat, ez a demokratikus folyamat vélemé
nyem szerinr így folyt le, így történt meg eddig. 

Jelenthet két másik fogalmat is a D betű, ez a decentralizá
ció és a dekoncentráció. A decentralizációs folyamat magát a 
döntést és a velejáró pénzt hozza a centrumból le. Javasolt, vélt, 
kívánatos helyszíne a N A T S 2 méretű régió választott testülete 
lenne. Tehát a döntési jogosítvány és a vele járó pénz a cent
rumból, az országgyűlésből, a kormányból jut le. Ha a fejlesztési 
folyamat egyik szándéka az, hogy a központi kormányzattól ha
talmat és pénzt vegyenek el, akkor picikét emlékeztetően Ör
kény István Paprikafüzérére igen mély gondolatokra jurhatunk 
a tekintetben, hol lehet keresni többek között a reform ellenző
it. A dekoncentráció szóról: itt nem a döntést és a pénzt, ha
nem a döntés végrehajtását adja le valamilyen centrum. A de-
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koncentrációnak lehetne egyik fontos színtere ebben a rend
szerben a kistérség. 

Az E betű elsősorban mindenekelőtt Európát jelenti, az Eu
rópai Uniót pontosabban, és közelítve a szakterületünkhöz, je
lenti azt az egész költőien átfordított jelenséget, mint az euró
pai közigazgatási tér. Ez olyasmiket jelent, hogy Európának az a 
szerencsésebb fele, amelyet Nyugat-Európának nevezünk, bizo
nyos történelmi és egyéb hagyományok miatt olyan közigazga
tási térben, olyan légkörben él, ahol természetes a gyors, a pon
tos, állampolgár-közeli, megbízható, kiszámítható, magas szak-
szerűségű, humánus ügyintézés a közigazgatásban. Ezt azért már 
csak kívánjuk valamennyien, csak törekszünk errefelé. Az új 
típusú kistérség hármas funkciót kíván majd betölteni: első a 
területfejlesztés, második az úgynevezett önkormányzati, köz
szolgáltatási funkció. Itt olyan borzasztó egyszerűen, köznapi 
ésszel belátható dologról van szó, amit szinte szégyen is, hogy 
eddig vagy nem értettek meg a gyakorlatban az önkormányzat
ok választott vezetői, vagy gyanús nekem, hogy inkább nem 
akarták megérteni. Olyan primitíven egyszerű dologról van szó, 
hogy bizonyos gazdasági, természeti, társadalmi jelenségek nin
csenek tekintettel településhatárokra. Hát ezt, gondolom, hogy 
ahogy Virág elvtárs mondaná - erről nem nyitunk vitát. Ha 
vannak ilyen jelenségek, akkor vannak olyan feladatok ezek 
megoldására, amelyben nem lenne szabad tekintettel lennünk 
a településhatárokra. Ezért van szükség összefogásra, szép másik 

nevén társulásra, ideális színtérként kistérségi társulásra, hogy 
ezeket együtt olcsóbban, hatékonyabban, jobban meg tudja ol
dani az önkormányzati rendszer. Ezért jó a kistérségi önkor
mányzati összefogás. 

Harmadik funkciója a komplex kistérségnek a közigazgatási 
funkció. Itt megint könnyen belátható evidenciákra adandó 
válaszról van szó. Itt az evidencia úgy szól, hogy alkotmánysér
tő állapot az, hogy attól függően, hogy hol él, hol született az 
állampolgár, más-más szintű szolgáltatáshoz, közszolgáltatáshoz, 
közigazgatáshoz jut. Beszéltünk az európai közigazgatási térkép
ről. Erdekünk, hogy magasabb szakmai színvonalon, hatéko
nyabban, gyorsabban oldódjanak meg az ügyek. Ez a pillanatnyi 
és még nagyon messze belátható gazdasági és egyéb fejlettség 
miatt kistérségben, összefogásban oldható meg. Nem minden 
település képes a személyi, tárgyi feltételeket biztosítani. 

Van itt egy borzasztóan fontos dolog: állampolgár közeli. 
Ezt én nem kétértelműén mondom. Állampolgár közeli úgy, 
hogy nézzük az állampolgárt embernek, tisztelt közigazgatási 
szakemberek. Ez az érzelmi út. De úgy is, hogy fizikai közelség 
legyen. Ezért idéztem én meg ennek a szegény, rossz hírbe keve
redett járásnak a szellemét. Milyen szép magyar szó! Egy napi 
járás ugye, ahol még fizikailag bejárhatom, el tudom intézni. 
Most ezt fordítsuk át napjainkra. Tehát harmadik ilyen megha
tározó funkciónak a közigazgatási funkciónak kell lennie, amely 
mint ahogy mondottam, a dekoncentráció egyik színtere is legyen. 

Területfejlesztés és intézményépítés 
Előadót Virágh Rudolf, a Területfejlesztéséri Felelős Államtitkárság Szakmai Titkárságáncdi vezetője 

Bevezetésként a változások lényegét úgy érzékeltetném: a 
közigazgatás reformja egy anyahajó. Hatalmas építmény, óriási 
fordulatokkal, irdatlan energia kell hozzá, hogy irányt tudjon 
változtatni, különösen ha lényeges kanyart akarunk csinálni 
vele. Tehát egy nagy, masszív szerkezet, amely nem véletlenül 
van kétharmadokkal is lehorgonyozva az alkotmányban és a 
szintén kétharmados önkormányzati törvényben. Ezek módosí
tása - minden újságolvasó előtt ismert - nem egyszerű dolog. A 
területfejlesztés ehhez képest, ha már a hajóosztályoknál mara
dunk, egy fregatt. Azért nem mondom, hogy romboló (az is egy 
hajóosztály), mert esetleg félreértik. Ez azt jelenti, hogy seké
lyebb vizeken tud járni, kisebb energiával; igaz, hogy kevesebb 
lőszerrel és kevesebb távolságra, de kisebb folyókon is fölmegy; 
tehát egyszerűbb mozgatni, és „sima" törvényben szabályozott -
ennek ez a végső konzekvenciája. 

Ezért mondhatjuk: nekünk jutott bizonyos szempontból ki
csit durván fogalmazva az „elő-dzsungelirtó" szerep. Vagyis a te
rületfejlesztés jellegéből adódó területfejlesztési koncepciónk 
eleve olyan elemeket hordoz, ami -megítélésünk szerint - a köz
igazgatás számára is egyengeti az utat. 

Eddigi együttműködésünk alapvetően erre alapozódott, és a 
kormányzati előkészítések is ebbe az irányba mutattak. Nem a 
véletlen műve, hogy augusztus elején a kormány egy csomag
ban tárgyalta az összes kérdést. Ezek bizonyos tekintetben tény
leg összefüggenek. Ennek ellenére most alapvetően csak a terü
letfejlesztéssel foglalkozunk, igyekezve majd átutalgatni külön
böző pontokon a közigazgatásra. 

Vannak fogalmak: középszint, kistérség stb., amelyeket né
ha általánosságban használunk, nem mindenki tudja, csak ho

mályosan érzi, hogy pontosan miről beszélünk. Amikor azt 
mondjuk, kistérség, nem mindig tisztázzuk magunkban, hogy 
mire is gondolunk gazából. Mit hová akarunk vinni? És akkor 
ott milyen szervezeti rendszer várja, vagy nem várja, mert ki 
kell építeni. 

Ha a területről beszélünk - és ez persze igaz az intézményi 
rendszerre is — középszint alatt egy hármas tagolást értünk, ami 
a mi fogalmaink szerint a régió, a megye és a kistérség vagy a 
régi járás szintjének felel meg. 

Gyakorlatilag a kormányzat és a települési színt közötti szin
teket együtt középszintnek tekintjük, így fér bele a régió, a me
gye és a kistérség. Beszélhetünk öt szintről is, ahol egyesnek az 
országot tekinthetjük, ötösnek a települést. 

A másik kérdés, mit értünk kistérség alatt. Nem nagyon vá
lasztható el a terület és a funkció egymástól, mert ha kistérség 
alatt a területet értjük, akkor ezalatt ma a hatályos központi 
statisztikai hivatali elnöki közleményt értjük, amely először 
'94-ben, majd '98-ban módosulva jelent meg. A Központi Sta
tisztikai Hivatal elnöke kizárólag, és ezt aláhúznám, kizárólag 
statisztikai adatgyűjtés céljára határolt le egy bizonyos területi 
rendszert. 

Előzménye ennek az volt, hogy 1984. január 1-én megszűnt 
a járási hivatal, mint az akkori megyei tanács területi kirendelt
sége, ezzel együtt megszűnt a járás, mint területi egység. Négy 
megyében maradt még kísérleti jelleggel városkörnyéki igazga
tás, de ennek nem volt össz-közigazgatási jelentősége. 1984- ja
nuár 1-től, gyakorlatilag egészen az 1994-es K S H elnöki közle
ményig, Magyarországon semmilyen típusú kistérség nem léte
zett intézményként vagy területi egységként. A '94-es K S H el-
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nöki utasítás 138 kistérséget hozort létre, majd ezt 150-re egé-
szítette ki. Még egyszer mondom, kizárólag statisztikai jelentő
séggel. Nem véletlen, hogy a K S H elnöke közleményében je
lent meg. 

Természetesen ezeknek a kistérségeknek a megállapítása 
nem véletlenszerűen történt: megvan a maga tudományos 
módszertana, hogy milyen közlekedési, foglalkoztatási, intéz-
mény-vonzási és más kapcsolódási pontok alapján tartozik 
nagyjából egybe egy-egy községcsomag, település-csomag, egy 
kistérség. 

Differenciáló tényezőként hatott, hogy nem volt általános 
kistérség. Nem volt járás, csak statisztikailag, ennek ellenére a 
kistérségen feladatot ellátó állami, államigazgatási szerveknek 
kellett egy kistérségi működési terület. Nem azért vagyunk mi 
magyarok, hogy mindenki ilyenkor elővette volna a K S H el
nöki közleményt, hanem mindenki megnézte, hogy neki me
lyik a jó kistérségi terület. Ezzel elértük azt a 93 ezer km2-en, 
hogy alig van vagy volt olyan illetékességi-működési terület, 
amelyik egybeesett volna a K S H kistérségeivel, vagy csak vé
letlenszerű volt az egybeesés. 

Ez azt jelentette, hogy mind területi, mind pedig intézmé
nyi vonatkozásban át kell tekinteni, mi van a kistérségben. 
Természetesen mind a területi, mind az intézményi vonatkozás 
áttekintése kapcsolódik a közigazgatás reformjához, illetve a te
rületfejlesztési rendszer továbbfejlesztéséhez. Ráadásul - a terü
letivel kezdjük, mert az talán egyszerűbb - valamennyiünk ér
deke az volt, hogy egy áttekinthető rendszer jöjjön létre, mert 
egy mindenféle terüleri beosztáson működő közigazgatási szer
vezet olyan lenne, mintha különböző autógyárakban készük al
katrészekből szerelnénk össze egy kocsit. Lehet, hogy gurulna, 
de irdatlan lenne az üzemanyag-, a kenőanyag-fogyasztása, kop
nának az alkatrészek, és lassan menne. Nem ez az igazán gördü
lékeny, takarékos és hatékony közigazgatás. 

Amikor a közigazgatásról beszélünk, akkor a szakma általá
ban az önkormányzatokat és az államigazgatást érti alatta, mert 
ez a szabvány fogalom. Amikor államigazgatásról beszélünk, ak
kor az önkormányzati feladatokat, szerveket nem értjük bele. 
Amikor tehát én államigazgatási illetékességi területeket mon
dok, akkor ez vagy egy körzetközponti jegyző illetékességi terü
lete, mint az okmányközpont, a gyámügy, az építésügy esetében; 
vagy egy dekoncentrált szervé, mint az A N T S Z vagy a Földhi
vatal; tehát egy területi államigazgatási szerv illetékességét je
lenti. Nem önkormányzati működési terület, mert ma kistérségi 
szinten nincs önkormányzat. Vannak települési önkormányzat
ok, lehetnek önkormányzati társulások, de választott testülete a 
kistérségi szintnek nincs. 

Hol tart, milyen állapotban leledzik ma a területi rendszer 
felülvizsgálata? Ennek előzményeként azt érdemes megvizsgál
ni, honnan indul ez a rendszer. 2001-ben lezajlott egy népszám
lálás, abból és több polgármester, több kistérség jelzéséből nyil
vánvalóvá vált, hogy aktualizálni kellene a rendszert. A köz
igazgatás, a területfejlesztés, a közszolgáltatások összevisszasága 
nem számít jó megoldásnak, ezért egy olyan térséget kellene ki
alakítani, amelyik megfelel mindezen igényeknek. Ennek úgy 
kell lezajlania, hogy az érintettek, elsősorban a települések be
leszólási lehetőséget kapjanak. 

Annak a majd 3200 településnek, amely besorolást nyer a 
kistérségekbe, egy olyan szabályozást kell létrehozni, amely 
hosszabb távon stabilitást nyújt. Hiszen, ha erre rá akarunk 
fűzni területfejlesztési, közigazgatást, később esetleg más funk

ciókat, esetleg a mai országos egyéni választókerületi rendszert 
is ehhez akarjuk igazírani; akkor ennek masszív és biztos terüle
ri beosztásnak kell lennie. Itt aztán arról szó nem lehet, hogy 
fogja magát egy település, hátára veszi a kül- és belterületet, és 
jár-kel Szentgotthárdtól Záhonyig föl-alá az országban. Ezt nem 
lehet megcsinálni egy területbeosztásban, hiszen erre intézmé
nyek alakulnak, az intézmények költségvetése ezen alapul, 
szakmai-szervezeti kapacitásokat erre hoznak létre. 

Az Országos Területfejlesztési Tanács 2001. december 13-
án döntött úgy, hogy a kistérségeker felül kell vizsgálni. Ebben 
természetesen a KSH-nak alapvető szerepe kell legyen, hiszen 
valamennyi adatbázis, a módszertan és a kapacitás a birtoká
ban van. 

Az Európai Unió statisztikai besorolására vonatkozó szabá
lyozás, az ún. N U T S rendszer elemzése megítélésem szerint 
nem igazán nyert még széles körben polgárjogot. Valóban az a 
helyzet, hogy most már keményebb szabályozás van, mint ko
rábban volt, ami ráadásul determinálja mind a változtatások 
időszakát, nagyságrendjét, mind pedig azok irányát. Nagyon 
fontos szabály, hogy ma, aki lejelent egy bizonyos területi be
osztást, az változtatni csak az átlagok irányába tud, elfelé attól 
nem. Nagyon ügyes szabályozás ez, mert azt mondja: ilyen for
mák közé be kell férni a mostani besorolásoknak, ha azon vál
toztatsz, akkor a stabilitás érdekében lehetőleg csak három
évenként, a változtatás pedig az összetartás irányába menjen. 

Ez a szabályozás technikai szempontból is nagyon tanulságos 
rendezési módszer. A jelenlegi szabályozás a NUTS-1, NUTS-2, 
NUTS-3 szintet rendezi; a NUTS-4-et, ami a mi kistérségünk 
szintje, nemzett kompetenciába utalja (bár a szabályozás elég 
erőteljesen rányomja bélyegét a nemzeti szabályozás tartalmára 
is). Szeptember 1-én született egy kormányhatározat, amely elő
írja, hogy a legalsó, a kistérségek szintjének szabályozása jogsza
bály legyen. Nagyon célszerű előírás ez, mert, ha már egyszer 
közigazgatási, területfejlesztési és statisztikai jelentősége van a 
kistérségeknek, nem csupán statisztikai, akkor az nyerjen jog
szabályi rögzítést. A területi felosztás azért fontos a területfej
lesztés és a közigazgatás szempontjából is, mert később ez az em
lített két szervezeti típus működési területére vonatkozóan meg
határozó lesz. 

A felülvizsgálar menete úgy zajlott, hogy a K S H elkészített 
egy „0 változatot". Ezt megyei szintű egyeztetés követte, mivel 
a kistérségek behatárolása ma megyén belül marad, és a megyei 
területfejlesztési tanács az összes szervezetet összegyűjti a terü
letfejlesztési döntésekre. A Közigazgatási Hivatal vezetője 
egyúttal vezetője a területi-államigazgatási szervek vezetői által 
alkotott megyei államigazgatási kollégiumnak is. Az ő vélemé
nyükben országosan több minr 560 területi államigazgatást szerv 
véleménye is benne van. Ez egy széles körű egyeztetés volt, az 
önkormányzatok mindegyike szerepek benne. Akik vándorolni 
akartak kistérségek között, ezzel kapcsolatban elmondhatták a 
kérésüket és véleményüket, ami nagyrészt akceptálásra is ke
rült. Végül a megyei területfejlesztési tanács és a megyei KSH-
igazgatóság elnöke - gyakran a közigazgatási hivatal vezetőjével 
együtt - aláírt egy megállapodást. 

A szabályozás előkészítésében, a Területfejlesztési Államtit
kárság, illetve a Nemzeti Területfejlesztési Hivatal, a Belügy
minisztérium, valamint a KSH működött együtt. Reményeink 
szerinr október közepe körül, de legkésőbb október második fe
lében a kormány el tudja fogadni ezt a rendeletet. Az elképze
lés az, hogy január elsejével lépne harályba, igazodva sok más 

ZJ.ZJ, 



A S Z A K M A ÜNHlíi ' f l ! 
jogszabályi változáshoz. Az előkészítésbe bevontuk a miniszté
riumokat, az országos területfejlesztési önkormányzati szövetsé
geket, a Területfejlesztési Tudományos Tanácsot és sok más 
szervet. 

A szabályozás, ahogy említettem, kormányrendelet lenne. 
Tartalmaz egy normaszöveget, ami a kistérség fogalmát, rendel
tetését, jellemzőit írja le, vagyis hogy ez egy olyan területi be
osztás, amely átfedés-mentesen betakarja az országot. Olyan te
rületi beosztás, amely mind a közigazgatás, mind a területfej
lesztés, mind a statisztika számára területi alapegységet képez. 

A területfejlesztés és a statisztika számára ez azonnali hatá
lyú lesz. Az államigazgatási illetékességi területekre támpont 
szerepet játszik, mint mondjuk a N U T S szabályozásban a leje
lentett szabályozás, vagyis ez nem azt jelenti, hogy abban a pil
lanatban tengely törés jelleggel az összes államigazgatási illeté
kességi terület átáll a kistérségre. A kistérség megváltoztatását 
kezdeményezheti az érintett település, hozzá kell járulnia ehhez 
a befogadó kistérségnek, a területi szervek véleményét ki kell 
kérni, sőt még a kormánytagok is csak a belügyminiszteiTel meg 
a terület fejlesztésért felelős miniszterrel kezdeményezhetnek 
változtatást. Azt szeretnénk, hogy a változtatás rendszere a sta
bilitás irányába hatna, jóllehet az, hogy kormányrendelet szint
re emelkedik a dolog, már eleve a stabilitás irányába hat. 

Az érdemi része a rendeletnek az a melléklete lesz, amely 
felsorolja az összes kistérséget, annak nevét, kódszámát, a hoz
zátartozó településeket, székhelyüket. A változások időbeni le
határolásánál, hasonlóan a N U T S rendszerbeli szabályozáshoz, 
nem szeretnénk három évnél sűrűbb változtatásokat lehetővé 
tenni, ezért hozzákötjük a decentralizációról szóló hároméven
ként megalkotandó országgyűlési határozathoz ezeket a változ
tatásokat. Az időbeli leh-atárolás szintén a stabilitás felé hat. 

A területszervezésről külön törvény szól. Az ennek kereté
ben hozott döntések természetesen kötelezőek lesznek a kistér
ségi beosztásra is. Most itt tart az előterjesztés. 

A területi felülvizsgálat eredményei azt mutatják, hogy van
nak megyék, például Veszprém vagy Zala megye, ahol jóformán 
semmilyen változás nem történt, de például Fejér, Hajdú-Bihar 
vagy Borsod-Abaúj-Zemplén megyében jelentősebb változások 
történnek. A változások mindegyik esetben területi, térségi 
egyetértéssel zajlanak le. 

Amikor kialakul az új kistérségi-területi rendszer, akkor ez 
lesz a területfejlesztés, a statisztika alapegysége kistérségi szin
ten, ami irányadó lesz az államigazgatási területi szervek illeté
kességi területére. E tekintetben alapszabály lesz, hogy a kistér
ségi illetékességi terület férjen bele, ne metssze át lehetőség sze
rint, de - például az okmányközpontok közül - több is elférhet 
egy kistérségben. 

A területfejlesztési rendszer intézményrendszeri vonatkozá
sa is fontos. A kistérség szintjén a jelenleg hatályos területfej
lesztési törvény szerint a társulás az általános feladathordozó. Ez 
egy rendkívül jó dolog, mert a '96-os törvénynek ez a szabálya 
azt eredményezte, hogy elszaporodtak a területfejlesztési társu
lások. A törvény kimondja, hogy kistérségi szinten a területfej
lesztési feladatok megoldása - tehát általában a kistérség szá
mára fejlesztési koncepció készítése, ezen belül meghatározó 
programok készítése - a területfejlesztési társulás feladata. Ez 
egy ragyogó elképzelés. 

Van vele azonban egy komoly gond, ez pedig a társulások 
mérhetetlen alkotmányos szabadsága, ami oda vezetett, hogy a 
150 magyar kistérségen létrejött körülbelül 260 társulás. Ez a 

szám is ingott ide-oda. Volt olyan megye, amelynek hat kistér
ségében huszonhat társulás működött. És még több település 
így sem volt egyiknek sem tagja. Így az adott szituációban leg
följebb kockavetés alapján lehetett volna eldönteni, hogy me
lyik társulás az adott kistérségnek a gazdája, amit a törvény 
egyébként megkövetel tőle. Az tehát nyilvánvaló volt, hogy a 
társulások aktivitására szükség volt a fejlesztések végig vitelé
hez. De a társulás — éppen azért, mert annyi lesz belőle, ameny-
nyit akarnak, akkor szűnik meg, amikor akarják, bármely tagja 
akkor lép ki, amikor akar, akkor lép be, amikor akar, és olyan 
működési területe van, amilyet akarnak - nem alkalmas arra, 
hogy egy rögzített térség jogszabály által megcímzett feladatai
nak ellátója legyen. 

Ezért fontos a kistérségi vonatkozás, tudniillik, ahhoz hogy 
kötelezően azt mondjuk egy társulásnak, hogy ez a működési te
rülete, „semmi más" nem kell, mint kétharmaddal megváltoz
tatni az alkotmányt és az önkormányzati törvényt, amelyik azt 
rögzíti, hogy az önkormányzat korlát nélkül úgy társul, ahogy 
akar. Ha tehát azt mondjuk, hogy az összes kistérségen egy tár
sulás működjön területfejlesztési ügyben, aminek csak önkor
mányzati tagjai lehetnek, akkor ehhez alkotmányt és törvényt 
kell módosítani. Nálunk „kevésbé demokratikus" országokban, 
mint például Ausztriában, a burgerlandi tartományi kormány
nak joga van ana, hogy kötelező társulást rendeljen el, mond
juk alapoktatás vagy alapegészségügy szintjén. Nálunk ez nem 
lehetséges. Ezért probléma az, ha a társulás kapja meg ezeket a 
feladatokat, mert hogy kaphat feladatot, ha akkor változik vagy 
szűnik meg, amikor akar. 

Sajnos az ösztönzés esetében is ez a helyzet. Lehet, hogy egy 
nagyon jó ösztönző rendszerrel rá tudunk venni nagyon sok ön
kormányzatot arra, hogy a kistérségben mint működési terület
ben működjön, de akkor lép ki jogilag, amikor akar, és nem 
kell, hogy az ösztönzést magára nézve elfogadja. 

Addig, amíg a teljes körű társulás elterjed, illetve amíg a 
kötelező társulás lehetősége be nem lép legalább e tekintetben 
vagy a komplex társulás tekintetében, addig a kistérségi, terü
letfejlesztési tanács intézményét javasoljuk bevezetni. 

Miért jó ez, és miért fér össze a mai társulási rendszerrel? Ez 
egy általános szerv lehetne, amiben valamennyi önkormányzat 
benne van. A területfejlesztés nem önkormányzati, hanem 
komplex ügy: a területfejlesztés alapja a partnerség, vagyis az 
önkormányzatokon kívül a vállalkozó szektor, a munkavállalói 
szektor, a civil szervezetek stb. Ennek következtében a terület
fejlesztési törvényben szabályozott kérdések nem is az önkor
mányzati törvényben szabályozódnak. Ezért nem kétharmado
sak. 

Abban a kistérségben, amely most a felülvizsgálat eredmé
nyeként létrejön, valamennyi önkormányzat részvételével ala
kul egy kistérségi területfejlesztési tanács. De nemcsak önkor
mányzatok lesznek benne, hanem az ott működő gazdasági ér
dekképviseletek, civil érdekképviseletek, munkavállalói érdek
képviseletek is. Ezzel fog először hasonlítani a kistérség szerve
zete a régióhoz, a megyéhez, és az országos területfejlesztési ta
nácshoz; ellentétben a társulással, ami csak önkormányzati 
szervezet lehet, döntéshozóként nem szerepelhetnek benne má
sok. Ez általános lenne, bevonhatná azokat a partnereket, aki
ket eddig nem tudott, megfelelne mind a vertikális területfej
lesztési sajátosságoknak, mind a működési területtel szembeni 
követelménynek. Az önkormányzatok primátusa megmaradna, 
hiszen valamennyi önkormányzat részt venne benne. 
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Ez már egy olyan szervezet, amely megcélozható az általános 
kistérség-fejlesztő feladatokkal, átfogó programalkotással, és 
természetesen, ha fölötte valamely - mondjuk regionális vagy 
országos szinten - kistérségi ügyben döntés születik, akkor hite
lesen tud véleményt nyilvánítani. 

A társulások működése, a társulások adott fejlesztésekkel 
koncentrálása tetszés szerinti összeállása és szétválása ezután is 
magától értetődő jog, ezt nem akarja senki befolyásolni. Az 
önkormányzatok ezután is bármilyen társulásra összeállhatnak, 
sőt a költségvetés több ösztönzést fog ennek támogatására tar
talmazni, mint eddig tartalmazott. 

Hogyan állna össze egy ilyen szervezet? Ha a polgármester 
az önkormányzati törvény erejénél fogva képviselője egy testü
letnek, akkor tessék a polgármestereket itt alapul venni, ők 
képviseljék a kistérségben, a területfejlesztési tanácsban az ön
kormányzatot. 

Fölmerül az, hogy hogyan lehet a nagy önkormányzati 
számmal rendelkező, nagy kistérségek működőképességét bizo
nyítani, hiszen a zalaegerszegi kistérségben 79 település vesz 
részt, a kaposváriban 77, a pécsiben 64- Ugyanakkor a hajdú
böszörményiben 3. A mezőny tehát rendkívül széthúzott. 

Gyakorlatilag az alföldi és a mezőföldi településszerkezet 
nagyjából a Hannover-vonal tói északra található település
struktúrát jelzi, a dunántúli karéj illetve a borsodi és nyírségi 
terület inkább a latin-Európa településszerkezetét. A működő
képességet abban gondoljuk elérhetőnek, hogy a nagyobb tes
tületek számára lehetővé tesszük elnökség létrehozását. Ha pe
dig az ülésen kevesen jelennek meg, könnyített határozatképes
séget ima elő a törvény, gyors összehívási lehetőséget a máso
dik körre, hogy akkor is határozatképes legyen a testület. 

Az Európai Unió Miniszterek Tanácsán belüli szavazati 
arányoknak megfelelő, vagy ahhoz hasonlító degresszivitással 
megoldható, hogy egy nagy központ ne „nyúlja le" a kistérségi 
szervezetet és kapacitásokat, de egy közepes kistérségi közpon
tot se nyomjanak agyon a többiek az igényeikkel, azzal, hogy 
onnan láttatják el a lakosságot, de kötelező társulás hiánya ré
vén nem szállnak be arányosan a finanszírozásba. 

Nagyon fontos a munkaszervezet. A kistérségben ma kor
mányzati szinttől kezdve, sokféle szintről lógnak lefele madza
gok, amik nincsenek egymással igazából összeköttetésben. V i 
dékfejlesztési megbízott, társulási-területfejlesztési menedzser, 
kistérségi megbízott, falugazda. A cél, hogy a munkaszervezet 
integrált legyen, élén a kistérségi területfejlesztési tanáccsal. 
Ez azért fontos, mert irdatlan nagy a különbség a kistérségek 
fejlesztési, területmenedzselési kapacitása között. Vannak olyan 
kistérségek az Alföld délkeleti csücskétől kezdve az ország észak
nyugati csücskéig, ahol rendkívül jól felépített, kiváló kistérsé
gi munkaszervezetek működnek Tehát amit mi megcélzunk, 
azok már léteznek néhány helyen az országban. Azt szeretnénk, 
ha olyan munkakapacitások jönnének létre kistérségenként, 
amelyekegyrészt ki tudják szolgálni a kistérségi területfejleszté
si tanácsot, másrészt a Nemzeti Fejlesztési Terv — különösen 
annak Regionális Operatív Programja - keretében igénybe ve
hető támogatásokhoz szükséges előkészítő munkákat elvégeznék 

Azt szeretnénk, ha ezek a szervezetek valóban lehetővé 
tennék, hogy kistérségben föltáruljanak a fejlesztési lehetősé
gek és eljuttassanak addig a pontig, ahol már speciális tudású 
szervezetekkel léphetik át a pályázatkészítés küszöbét. Nagy kü
lönbség van a kistérségek között e téren is, és nem a fejlesztési 
igények, hanem az ezeket föltárni, megfogalmazni, a testületeken 

átgyűrni és a pályázat előkészítő szervek számára előkészíteni 
képes szakmai kapacitás szempontjából nagyok e különbségek. 

Nagyon fontos a kistérségi területfejlesztési tanács döntési 
rendszere. A polgármesterek valamennyien benne ülnek, közü
lük választaná meg elnökét is a testület. Ott ülnének a gazdasá
gi kamarák, munkavállalói érdekképviseletek is. Fölmerült, 
hogy mi legyen a civilekkel, akiket mindenképpen érdemes 
bevonni, ebben nagyon sok okos gondolat van. Na de Magyar
országon - szerencsére - töméntelen mennyiségű civil szervezet 
van. Akkor azokat, akik szakmailag a területfejlesztéshez kap
csolódnak? Ki nem kapcsolódik a területfejlesztéshez szakmai
lag? Az ebtenyésztők nem? Hát ott futtatják a kutyákat. A bé
lyeggyűjtők nem? Innentől kezdve mi nem vállalhatjuk föl, 
hogy ebben nekiállunk „takarítani", mert biztos, hogy bármit 
mondunk, lesz, aki vitatja. Ezért a következő menetrendet vá
lasztottuk. Azt mondtuk, hogy - ez egyébként az egyik Civil 
szervezet ötlete volt - a civil szervezetek nem fognak beülni a 
testületbe, mert az határozatképtelen népgyűléssé változtatná a 
döntéshozatalt; a civil szervezetek hozzanak létre egy fórumot, 
és egy képviselőjük üljön be a testületbe. Az önkormányzatok 
országos érdekszövetsége a törvényhozás véleményezésében 
ugyanígy működik. Tehát ez egy követhető modellnek tűnik. 

Fölmerült, hogy - mivel nagyon erőteljes a vonzódás a 
nagyvárosok között - érdemes döntéshozatali biztosítékokat 
beépíteni, amelyek nem teszik lehetővé, hogy ráüljön a nagy
város a településekre, illetve a fordítottját sem, a túlságosan 
erőteljes kihasználást. 

A területfejlesztési törvény rendkívüli mértékben alulszabá
lyozza a társulásokat. Nagyon sok érdemi kérdésre nem tér ki. 
Ezért a jövőben behívjuk a törvénybe a meglévő, a Belügymi
nisztérium által annak idején előkészített és hatályos társulási 
törvény szabályozását, ami által világos szervezeti képletek lé
tezhetnek. Nem kell azért verekedni két éven keresztül pályá
zatkiírásnál, hogy a társulás valahol egyáltalán be legyen je
gyezve, vagy el kell-e fogadni bejelentkezés alapján. 

A területfejlesztési törvény előkészítése ott tart, hogy az Or
szágos Területfejlesztési Tanács már megvitatta, volt már egy 
tárcakörözésen. Reményeink szerint ősszel a parlament elé ke
rül, és szeretnénk, ha január elsejével ez is hatályba lépne. 

Nagyon fontos fogalom a területfejlesztéssel kapcsolatban a 
fonáskoordináció. A területfejlesztés fonásai rendkívüli szét
szórtan vannak jelen a költségvetésben mind az egyes miniszté
riumi fejezetekben, mind pedig az egyes döntési szinteken. Tel
jesen abszurd az a helyzet, hogy egy fejlesztő négy vagy öt hely
re, ráadásul különböző szintekre kell, hogy pályázzon. Összeke
verjük a dezintegrációt a decentralizációval. A decentralizáció 
azt jelenti, hogy megmondom, hogy az ügyet melyik szinten le
het optimálisan eldönteni, és oda telepítem a döntést. Az nem 
decentralizáció, hogy egy lóversenyistállóhoz nyolc helyre kell 
pályáznom, amik különböző szinten vannak, és aki a legkisebb 
fon'ás gazdája, az is lekontrázhatja az egész folyamatot, mert úgy 
dönt, hogy ő nem adja meg a támogatást. 

Áttekinthető döntés-telepítési rendszerre van szükség, ke
vesebb jogcímre, kevésbé bonyolult szabályozásra. Ennek érde
kében tavaly sikerült egy kormányrendeletet keresztül vinni, 
ami jó néhány támogatási formával kapcsolatban már megszab
ja a kormányzati szervek feladatát. 

Ugy tűnik, hogy a mostani költségvetési vita során sikerül 
egy költségvetési, szerkezeti változtatást is keresztül vinni, ami 
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a területfejlesztési támogatások rendszerét áttekinthetőbbé te-
szi. Ennek következtében szabályozása is áttekinthetőbb lesz, és 
áttekinthetőbbé lehet tenni a pályázati rendszerét is. 

A decentralizációnak, és az egész régióképzésnek akkor van 
értelme, ha kormányzati szintről megfelelő feladarok kerülnek 
regionális szintre, és azt kíséri a forrásrendszer is. A megyénél 
nincs különösebben sok feladat, úgyhogy nemigen van mit föl
hozni. Tehát ez a decentralizáció azt jelenti, hogy az egyes ága
zatoknál jelen lévő területfejlesztési forrásokat meg kell nevez
ni, és azoknak egy jó részét átadni a regionális fejlesztési tanács 

Szakmai beszélgetés a t 

Földiák András: A mai tanácskozás szervezői a Nemzeti 
Kulturális Örökség Minisztériumát is felkérték, de az sajnos 
nem tudta képviseltetni magát. Ezt egy kicsit jelképesnek ér
zem, mert mintha a nagyon tágan értelmezett kultúra, a humán 
szféra kiszorulna mindabból, ami a területfejlesztésben, a kistér
ségek kialakításában történik. Ez az egyik. A másik, ezzel kap
csolatban szeretném elmondani, saját munkámmal is egy kicsit 
büszkélkedve, hogy nyáron volt egy falukutató táborunk Kocs 
faluban, ami a tatai kistérséghez tartozik (itt volt valamikor a 
Magyari Zoltán-féle kísérleti minta járás). M i ebben a táborban 
együtt tudtunk beszélgetni egy tíz napos folyamat során egye
temistákkal, a térség országgyűlési képviselőjével, területfejlesz
tési szakemberekkel, de a lelkésszel és a helyi civil szervezetek 
embereivel is. Tulajdonképpen ilyen alulról építkező helyi 
gondolkodási folyamattal én nem találkoztam a mi kis faluku
tató táborunkat kivéve. 

Nem lehetne valami módot találni arra, hogy ezek az embe
rek szabadabban találkozzanak, egy kísérleti kistérségben eset
leg? Ez segítené az alulról építkezést, a helyi társadalmi vitát is. 
Ezt a kérdést bevezetőnek szeretném feltenni, lehetőleg mind
kettőjüknek. 

Virágh Rudolf: A modell-kísérletekre ismereteim szerint 
közigazgatási és más vonatkozásban is vannak vállalkozók, 
vannak ilyenek az országban, anélkül hogy ennek neveznék 
magukat. M i pályáztatás útján támogattuk például a helyi 
szakmai integrációt, illetve a kistérségenkénri munkaterületek 
létrehozását. Ennek elég nagy sikere volt, sok helyen az ország
ban tényleg ki is építették, voltak, ahol az ilyen típusú szerve
ződéseket áttekintették. Nagyrészt személyi függés kérdése, 
hogy ezek milyen mértékben érintkeznek a közművelődéssel. 

Ott, ahol egy olyan intézmény létezik, amely valamilyen 
formában területfejlesztéshez, közigazgatáshoz képzést végez, 
ott léteznek ezek a kapcsolatok. Azok a szakmai kapacitások, 
amelyek létrejöttek kistérségben, modellértékűek, nagyon in
tegránsak, sok mindenkit bevonnak. 

Ágh Attila: Visszatérnék ahhoz a monomániámhoz, hogy a 
működő kistérséghez régió is kell. Nagyon becsüljük mindnyá
jan az alulról jövő kezdeményezéseket, de a régióban az, hogy 
kistérségre legyen bontva, már előírás szerint programozott sza
bályozásba van építve. 

Kezdeményezés ebbe az irányba: tudomásom szerint Veres
egyház, Siklós környékén, Bács-Kiskun déli részén, Baja és Ma
kó környékén vannak ilyen építkezések, ahol ugyanezt próbál
ják meg. 

Tehát vannak alulról jövő mozgások, ami biztos nagyon jó, 
de én azt hiszem, itt tényleg arról van szó, hogy a régió egyik 

hatáskörébe. Ez előfeltétele annak, hogy 2007-ben, amikor az 
Európai Unió új költségvetési rendszere indul, ezek a régiók va
lóban önálló régióként tudjanak indulni a fejlesztési tervek el
készítésénél, mert egyébként ugyanaz a helyzet fog megismét
lődni, mint ma, amikor Magyarország egy régiónak számít (ha
sonlóan a többi csatlakozó országhoz). Ha azt akarjuk, hogy va
lódi régióink legyenek, akkor ezeket a régiókat most kell elkez
deni felkészíteni, és ehhez feladatot, forrást kell számukra bizto
sítani. 

nácskozás résztvevőivel 

sokat emlegetett, nem eleget emlegetett dimenziója pontosan a 
humán erőforrások többségi mobilizálása vagy humanizálása. 

Hozzászólás: A kistérségi fejlesztési tanácsokban a civil 
szervezetek egy főt delegálhatnak, akinek nincs szavazati jogkö
re. Szerintem ez a demokrácia arcul csapása. Ugyanis meg kell 
mondjam, hogy a civilek nagy várakozással fordulnak a létrejö
vő kistérségi tanácsok felé, mert úgy gondolják, hogy végre va
lahol beleszólási joguk lesz. 

Virágh Rudolf: A dolog egyrészt még nem dőlt el, mert 
ezek a vélemények, amit Ön mond, tömkelegével fordulnak 
elő, másrészt ezzel ellentétes vélemények is. A szabályozott 
döntési rendszer pillanatnyilag: lesz egy kör minden szinten 
(országos, regionális, megyei és kistérségi), amelynek szavazati 
joga van egy tanácskozási joggal, és egy, amelyiknek vélemény
alkotási joga van. Vagyis külső fórumként kívülről a saját szer
vezeti blokkjuk megalkotja a véleményét, amit kötelező előze
tesen kikérni. A negyedik pedig a napirenden való részvételi 
jog: amikor érintett szervezetű kistérségről van szó, akkor meg 
kell hívni, akkor tanácskozási joga van, de egyébként nincs vé
leményalkotási joga. Ez egy világos, sok szempontból használ
ható döntési rendszer. 

A civil szervezetekre visszatérve. A következő problémák 
merültek föl. Az egyik az, hogy akik szűkebb döntési kört akar
nak, azért akarják ezr, hogy döntésképes legyen a szervezet. 
Annyi szereplője legyen, ahol egyáltalán még elképzelhető 
bármilyen szabályozás mellett a döntésképesség. Meg lehet ol
dani egy szervezer negligálását úgy, hogy olyan döntési rend
szert eresztünk rá, amely eleve lehetetlenné teszi, hogy döntés 
szülessen. Ez pusztán technikai kérdés. 

Akik szűk döntési bázist akarnak, azt mondják még: aki for
rást hoz be, annak legyen szavazati joga. Aki nem hoz be, an
nak ne legyen. 

Az említett megoldási mód nem a mi fejünkből pattant ki, 
hanem civil szervezetek javasolták. Valójában még nem dőlt el, 
a civil szervezetek fóruma képviselőjének is legyen-e szavazati 
joga, esetleg valamilyen súlyozott szavazati joga. 

Az a megoldási mód, hogy az összes civil szervezetnek szava
zati joga van, totális döntésképtelenséget jelent az én vélemé
nyem szerint is. 

Ebben még érdemi döntés nincsen, eldőlt akkor lesz, ami
kor a Magyar Közlönyben megjelenik a törvényszöveg. 

47 



Á SZAKMA ÜNNEPE 

A sikeres kistérségi programok bemutatkozása 

Kazincbarcika és Térsége. Közművelődési Társulás 
tevékenysége 

Bemutatja* Sajó Attila művelődési központ vezető. 
Eléggé kuriózumnak tekinthető a társulásunk, nem igazán 

találunk olyan pályázati kiírást, amibe beleférnénk. A megyei 
Maecenas-alap támogatására számíthatunk leginkább. Ez prob
lémát jelent, és úgy gondolom, lehetne ösztönözni a társulások 
létrejöttét, működését művelődési-kulturális területen is, ha 
ehhez akár normatív támogatás, akár pályázati lehetőségek és 
támogatások járnának. 

Az együttműködés fontos része, hogy a támogatásunkról 
számot adjunk. Ezt az önkormányzatok és intézmények, is elvár
ják tőlünk, évente egy alkalommal beszámolunk társulásunk 
tevékenységéről. 

A társulás működésének alapelveit megpróbáltuk összegyűj
teni. Nagyon fontos az autonómia tiszteletben tartása. Ez tulaj
donképpen megjelenik az együttműködésben úgy, hogy part
nerként kezeljük a települési önkormányzatokat és intézmé
nyeket. Közös érdekek alapján lehet legjobban működtetni egy 
társulást, ez a tapasztalatunk, hiszen eléggé eltérő karakterű kis
térségek tartoznak ehhez a társuláshoz. Nagyon fontos a rend
szeres kapcsolattartás, az információk áramlása a társulás részt
vevői között. A korrekt pénzkezelés, a pénzügyi felelősség fon
tos része a társulás működésének, és természetesen a szakmai 
tevékenység korrektsége. 

A társulás évente megújítandó társulási szerződést jelent, 
tehát bizonyos fokú mozgás létrejött a résztvevő települések lét
számában. Ez általában 22-24 között mozog. Társulásunk terü
lete három járás korábbi területéből tevődik össze. Ha tovább 
akarjuk bontani kistérségekre, akkor a Bán-völgye, a Sajó
völgye, a Szuha-völgye és a Pitypalaty-völgy, amelyek eltérő 
karakterűek. De úgy gondolom, elég komoly érdemünk, hogy 
ezeknek az eltérő és nagyon más helyzetben lévő települések
nek kulturális vonalon tudunk olyan.együttműködési lehetősé
get kínálni, amellyel úgy gondolják, mindenképpen érdemes 
élniük. Ilyen tevékenységet végzünk a társulás keretében, 24 
település vonatkozásában. El lehet képzelni, hogy elég komoly 
munkát és nagyon sok egyeztetést kíván adott esetben. 

Szakmai segítségnyújtásunk szintje: könyvtárak, művelődési 
házak, a többi intézmény, sőt a civil szervezetek vonatkozásá
ban is működik. Az együttműködés keretében vállaljuk a tehet
séggondozás nemes feladatait is, az amatőt művészeti csopor
toktól kezdve az iskolák, óvodák szintjéig. Képzési programja
ink játszóházi, módszertani foglalkozások keretében a helyi sa
játosságok feltárásával zajlanak. Az együttműködés fontos te
rülete még a közös programok szervezése. Szívemhez nagyon 
közel áll a gyermekszínházi előadások területe. Ugy gondolom, 
szinte példaértékű, amit itt sikerült végrehajtani az elmúlt, 
most már közel húsz évben. A négy és tízéves korosztály tagjai 
a legkisebb településről is eljutnak évente négyszer színházi elő
adásokra, és mindezt úgy, hogy az utaztatást megoldjuk, de 
olyan szinten, hogy odaáll a busz, föl kell szállni, és el lehet 
jönni. Ez annál is inkább fontos, hiszen ha megnézzük a telepü
lések listáját, kiderül, ez a térség a rendszerváltás óta az ipari 
szerkezetváltás miatt meglehetősen hátrányos helyzetű. Nagyon 
sok ember veszítette el a munkáját. Huszonhárom százalékos 
munkanélküliségről szól a fáma, de hadd jegyezzem meg, hogy 

van olyan település, ahol a munkaképes korú lakosság hatvan 
százaléka munka nélkül van. Tehát ebben az összefüggés rend
szerben kap igazán óriási jelentőséget az, hogy önkormányzat
okkal, iskolákkal, alapítványokkal összefogva ezt a lehetőséget 
biztosítani tudjuk, most már lassan két évtizede a kistelepülé
sen élő gyermekeknek. Még azt is hozzá teszem, hogy a telepü
lések nagy részében a művelődési házak nem működnek. Most 
azért tapasztalható azért némi pozitív változás, hiszen a revita
lizációs alapnak köszönhetően az elmúlt időszakban nyolc tele
pülés művelődési házát sikerült felújítani. A szakmai munkával 
és programokkal való megtöltésig azért még hosszú az út. Addig 
is hiánypótló funkciót tudunk betölteni. 

Néhány számot szeretnék még mutatni az ez évi adatokról. 
967 gyermek, ha valaki városban gondolkozik, nem sok. De ha 
belegondolunk, hogy van olyan kis iskola, ahonnét 3-5-10 gyer
mek jön, így adódik össze ez a szám, akkor azt hiszem, mindjárt 
más értelmet nyer. Tehetséggondozó versenyünkbe 26 iskola 
kapcsolódott be. Gyermekkorú „Ki mit tud?" - itt külön szeret
ném kiemelni, hogy egy kis falusi tanteremből egy szép műve
lődési ház színpadára megfelelő technikai körülmények között 
mennyivel masabb bemutatni a gyerekek műsorát. Nagy él
mény valamennyi kollégám számára is. 

És ami ebből a térségi együttműködésből tulajdonképpen 
kinőtt, illetve en'e épül: a Borsodi Művészeti Fesztivál, 13 tele
pülés összefogásával. Úgy gondoljuk, hogy ennek a térségnek 
egyik lehetséges kitörési pontja a kultúra. A településfejlesztés
sel vagy területfejlesztéssel foglalkozó szakemberek remélem, 
felfedezik tevékenységünket, és belekerül a kultúra is, mint 
fontos lehetőség a terület- és településfejlesztésbe. Ebben bízva 
végezzük munkánkat. 

Talán igazolnak bennünket a számok: 70 000 fő mozdult 
meg nyári rendezvényeink alkalmával. Ha még hozzávesszük 
azt a pár gondolatot, amit a térségről röviden említettem, ak
kor úgy gondolom, ez egy nagyon szép eredmény. Szeretnénk 
tovább folytatni ezt a tevékenységet, abban bízva, hogy ehhez a 
társulási formához, illetve az ilyenfajta együttműködésekhez a 
kultúra területén is - vagy normatív támogatási módon vagy 
pályázati pénzek útján - azért rendelődnek anyagi források is. 
Mert bizony annak hiánya gyakran megkeseríti az életünket. 

A Kristályvölgy Terület' és Vidékfejlesztési Egyesület 
terület' és vidékfejlesztési programjai 

Bemutatja'. Varga Andrea térségfejlesztő szakember, nép
művelő. 

Én egy már igazán jól működő kistérségről most nem tudok 
beszámolni, nem is tudom bemutatni, viszont egészen 1996-tól 
2002-ig egy 43 települést összefogó kistérségnek voltam a me
nedzsere és kollégáim a projektmenedzserei. 2003. január else
jétől mindannyian kiváltunk ebből a munkaszervezetből, és el
kezdtünk önálló életet élni. Ügy gondoltuk, hogy a terület- és 
vidékfejlesztés egy olyan terület, amiben még van fantázia, 
amibe igazából belefér minden. A területfejlesztésnek és a vi
dékfejlesztésnek is része a kultúra, hiszen mindig azt szoktam 
mondani, hogy minek az út, ha nincs aki járjon, rajta. Éppen 
ezért az idei évtől az egyesületünk, illetve négyen, akik ebben 
tevékenykedünk, elindultunk, és különböző pályázatok írásá
val, kisebb települések összefogásával próbáljuk meg fenntarta-
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ni egyesületünket. Most már beszámolhatunk több nyertes pá
lyázatról. Elsősorban a foglalkoztatással foglalkozó és a szociális 
típusú pályázatokra hangolódtunk rá, hiszen ma ez az a terület, 
amivel leginkább a vidéken élő lakosságnak segíteni tudunk, 
életminőségét javítani tudjuk. Február óta áprilisi indulással a 
pápai kisrérség 16 településén ötven ember foglalkoztatását, 
menedzselését; illetve Városlőd 11 településén, annak közmun
ka-programjában 30 ember foglalkoztatását menedzseljük. Ezen 
kívül rengeteg olyan dologgal foglalkozunk, amit még előzőleg 
hoztunk magunkkal a kistérségből, hiszen a kulrúra mindig is 
olyan pont volt számunkra, amit soha nem hagyrunk abba. 

Én azelőrt nyolc évig népművelőként dolgoztam, számomra 
ez a terüler mindig is nagyon kedves volt. Ezt a részér elsősor
ban a Somló környékén tudtuk kamatoztatni. Annak idején, a 
vidékfejlesztéssel kapcsolatban éppen volt egy felmérés, misze
rint Somló a 22 történelmi borvidék között a 10. helyen áll is
mertségben. Akkor elhatároztuk, hogy ezen mindenképpen sze
retnénk változtatni. Kitaláltunk egy rendhagyó rendezvényt, 
amit már idén negyedik alkalommal tudtunk megszervezni. Ez 
az úgynevezett Feudális vásár - középkori forgatag. Somló igazi 
időszakát a középkorban élre, láttuk azt, hogy hagyományos 
rendezvényekkel nem lehet kimozdítani az ismeretlenségből. 
Ezért egy olyan rendezvényben kellett gondolkodnunk, ami ér
dekes, és amire érdemes ideutazni az ország más részéből is. Kü
lönböző rrükköket találtunk ki arra, hogyan leher lemérni a lá
togatottságot, vagy hogyan tudjuk meg azt, milyen települések
ről érkeznek oda látogatók. Az idén nem vok könnyű ezt meg
szervezni, és még most is emiatt élünk ínséges időket, mert a 
programokat elsősorban rámogarásból, pályázati pénzekből 
rendeztük. Ezek elég lassan csordogálnak, és elég lassan émek 
ide. Arra nem készültünk fel, hogy tőkénk is legyen, így aztán 
elég nehéz most az életünk, emellett azonban nagyon sok szép
sége is van. 

Borbáth Erika: Kultúra és Turizmus, kulturális rurizmus -
eiTŐl nagyon sokat beszélünk. Hogyan lehet ez a kistérség moz
gatóereje, ennek bemutatására kértük meg Sebe Istvánt, Ma-
gyarpolány polgármesterét. 

Kultúra és turizmus a Magas-Bakony Kistérségben 
- a kulturális turizmus eredményei, a magyarpolányi 
Passió játékok tapasztalatai 

Bemutatja: Sebe István, M.agyarpolány polgármestere. 
Most már lassan tizedik éve irányítok egy csodálatos kis fa

lut a Bakonyban, illetve nem is irányítok, hanem hatással lehe
tek a falu életére. Igazából csak annyit szeretnék, mint amit 
mondtam, amikor többször megkérdezték tőlem: mi a jó a pol
gármesterségben: a hatalom? Igen, a hatalom, az alkotás hatal
ma. Egy közösségre nagyon-nagy hatással lehet lenni. Nem ál
talam, hanem azokkal az emberekkel, akikkel együtt dolgo
zunk. 

Nagyon rövid leszek, és csak azt szeretném tovább adni, ami 
esetleg kapaszkodó lehet másoknak. Hisz lárjuk, hogy minden
ki keresi az útját, próbálunk nagy igazságokat kimondani, mi is 
a helyes út. Közben a települések apátiában vannak, napi 
problémát okoz egy-egy közösségnek az, hogyan találjon magá
ra. Nagyon sok szerencsés momentum folytán eljutottunk egy 
pontig, ezt nagyon szívesen megosztjuk másokkal is. Nem má
solható, de vannak olyan elemei, azt gondolom, amik mások
nak is tanulságosak lehetnek. Természetesen én azt szoktam 
mondani, a szerencse is azok mellé pártol, akik valamit tesznek 

érte. Hát hogyan jutott el egy ezerkétszáz lelkes falu odáig, ahol 
még nyolc évvel ezelőtt be akartuk zárni az iskolát, Ajkára 
akartuk vinni a gyerekeinket, hogy ma tíz környékbeli telepü
lésen tanít; hogy ezerkétszáz fős, s ennek ellenére hatszáz fős 
művészeti iskolája van; hogy Veszprém megye Kézműves Alko
tóháza jövő májusban hatvanmillió forintos beruházással itt 
jön létre; hogy Magyarországot egyedüliként képviseli a passiós 
kultúrában. 

Hogy jutott el egy falu odáig, hogy egy közös kulturális pro
dukciót, egy passiót hoz létre? Hogy ez művészi-e vagy nem, azt 
gondolom, ebből a szempontból teljesen másodlagos. A legfia
talabb résztvevő két és fél éves, a legidősebb nyolcvanhárom; 
együtt játszik az'orvos a polgármesterrel, az iskolaigazgatóval, 
annak családjával. Generációk fognak felnőni ezzel az érzéssel, 
és tudattal. Tehát, hogy juthat el egy település idáig, és hogyan 
mutathat esetleg példát arra, hogy igenis élni kell azokkal a le
hetőségekkel, amik bennünk vannak, mert bármennyire vá
gyunk ana, hogy pályázati pénzekhez jussunk, bármennyire sze
retnénk nagy dolgokat megvalósítani, egyetlenegy akadálya 
van, mi magunk. Tehát, ha nem működik egy faluközösség, ak
kor nincs, akit megszólítsak. Ha nem működik egy falu vezeté
se, akkor nincs, aki példával járhasson elöl. 

Hogyan indultunk először 1984-ben, amikor a képviselőker 
reggel fél hétkor kivittem kaszálni a falu elejére, ahol nagy gaz 
volt. Ezt vállalták olyan emberek is, akik kétdiplomás pedagó
gusok. Kijöttek, volt aki kaszát akkor fogott életében először. 
Hogyan ástuk el az első fát, és hogy jutottunk el ma odáig, hogy 
több száz fát ültettünk. Mindenhol elmondom azt is, és talán 
hat: bármikor merem vállalni, hogy a mi településünkön egy 
reklámszatyor szemetet nem lehet összeszedni. Még szél után 
sem, pedig ott szokott olyan jó 100-120 km-es szél is fújni. Ez 
nem annak köszönhető, hogy negyven munkásunk van, akik 
reggeltől estig járják az utcákat, hanem mert valamit elkezd
tünk. 

Ma harminc lakosra jut egy kuka. Hogy ez hogy kerül ide? 
Ez nagyon lényeges. Hogy ad az embereknek egy otthon-érzést, 
hogy hatalmasodik el bennük az az érzés, amit már egy-ketten 
megosztottak velünk, amikor közelednek a falutáblához, és azt 
mondják, de jó, hogy itthon vagyunk. Egy közösség nem rud 
úgy működni, ha nincsenek olyan érzések, amik kapcsán, mint 
ahogy most is, amint beszélek, érdekes borzongás van rajtam. 
Nem vagyok érzelgős, tehát ne értsék félre, nagyon kemény kö
rülmények között egy tanyán, Bántapusztán nőttem fel lovak és 
birkák között, életem legszebb élménye volt. Ennek is nagy je
lentősége van: vannak-e olyan emberek, akik valamilyen érté
keket hoznak magukkal. Vissza tudják-e ezt adni? Hisz egy falu 
vezetése nem abból áll, hogy azért kell szövetkezni, hogy az ál
lam által odaadott pénzeket visszaosszuk. Ehhez nem kell kép
viselőtestület. Ehhez kell egy jó szemléletű ember, aki ezt meg 
tudja tenni, sőt amilyen kevés pénz van, igazából nincs is mit 
felosztani. A feladatok adják magukat, mire mit kell költeni. 

Tehát, vannak-e olyan vezetők, akik valamit vissza tudnak 
ezekből az értékekből sugározni? Merem vállalni, hogy azr a 
tisztaságot, egyszerűséget és keménységet, amit a tanyasi kör
nyezetben megtapasztaltam, azt valamilyen módon közvetíteni 
is tudom. 

Ma el tudtunk odáig jutni, hogy a saját problémáinkon kí
vül fel tudjuk vállalni mások problémáit is, illetve megpróbá
lunk segíteni. Talán ponr a saját keserveink révén látjuk azt az 
utat, amit meg kell tenni. Ezért van az, hogy esetleg nagyobb 
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szerepet vállalunk magának a Bakony térségének a kultúrájá
ban, hisz látjuk a sok adottságot, amivel nem élünk; mellé 
adott bennünket embereket, akiknek hozzá kellene adni az 
egyéniségülcet, személyiségüket, és ezzel lehetne valamit elérni. 

Igazából én azt gondolom, nagyon lényeges egy falu életé
ben, hogy legyenek olyan példák egy közösségen belül, amiket 
magukénak éreznek az emberek. Azt a csodálatos érzést én nem 
hiszem, hogy át tudom még egyszer élni, amikor az Európai Pas
sió Egyesület közgyűlésén voltam, Kufsteinben. Ezen 15 ország
ból 200 meghívott vett részt, öt nyelven szinkronban kellett 
tolmácsolni. Nagyon-nagy kultúrája van Európában a passió
nak. Magyarpolányt felvették ebbe a szervezetbe. 

Megkérdezték, mi ezt hogy csináljuk. Először művészies 
produkció készült. A falu nem fogadta be, mert mélyen vallásos 
faluról van szó, nem tudta értékelni ezt a fajta művészi megkö
zelítését Jézus szenvedéseinek. Utána amatőr, fél-amatőr, profi 
színészekkel próbáltuk meg előadatni, csak mindig valami hi
ányzott. Ereztük, hogy valami nem stimmel. Azt mondták ne
künk Kufsteinben, ahol kétszáz éves jubileumot ült a passió, ha 
mi is ezt szeretnénk, akkor egy út van: hogy mi játsszuk. M i ezt 
felvállaltuk. Egy éve nálunk volt ez a közgyűlés májusban, de
cemberben még nem volt forgatókönyvünk. Azután, hogyan 
kezdett el azonosulni a falu ezzel a dologgal, hogy lett a végén 
már a kultúrház lecserélt szőnyegeiből és függönyeiből is jel
mez, és hogy jutottunk el ma odáig, hogy a létszámot korlátozni 
kell, mert természetes környezetben játsszuk a passiót, és kicsi a 
Kálváriánk. 

Milyen hatással van ez a közösségre: például, hogy megy el 
egy falu együtt síelni. Tavaly csak hatvanan voltunk, ma százan 
jelentkeztünk egy sí táborba az Alacsony-Tátrába. 

Nagyon kreatív a közösség, és nagyon sok ember segít ne
künk, olyanok is, akik nem a faluban laknak. Segítenek felis
merni, hogy a közelünkben milyen értékek vannak, mert főleg 
azok ismerik fel nehezen az értéket, akiknek a kezében van. Ma 
már elmondhatjuk azt, hogy tudatosan kezdjük fejleszteni a kö
zösségünket, olyan alapokat tettünk le, amik érzelmekből, érté
kekből gyökereznek. Ez az egyetlen út, én azt gondolom. 

Nem vagyok politikus. Annyiban vagyok politikus, ameny-
nyire egy polgármesternek kell lennie. De azt tudom, hogy 
egyetlen lehetőségünk van, ha azok a csodálatos értékek (a Ba
kony) és azok a szellemi energiák, amik bennünk vannak, va
lamilyen módon érzelmileg is helyükre vannak téve. Tehát ne 
csak szlogenként mondja mindenki, hogy az épített örökség és 
a kultúra az egyetlen utunk, hanem lépjünk ki abból a folyama
tos versenyből, amit magunk gerjesztünk, amikor három-négy 
nap alatt meg akarom mutatni, hogy én vagyok a világ közepe. 
Nem. M i azt mondtuk, hogy mi ebből kiszállunk. Egyetlen le
hetőség van: ha úgy éljük meg a mindennapjainlcat, hogy az ki
felé programként eladható legyen. Ügy éljünk, ahogy az ne
künk természetes létünk. Akkor ez kifelé úgy tűnik, mint egy 
olyan falu, ahol folyamatos programok zajlanak. 

Borbáth Erika: Közösségi hálózatépítés Hajdú-Bihar 
megyéből — Derecske, és a kistérsége tapasztalatai 

A bemutatásra Jantyik Zsoltot kérjük meg, aki a derecskéi 
művelődési ház vezetője. 

Jantyik Zsolt: Derecskén, gyakorlatilag egy művelődési köz
pontban kezdődött az egész történet, úgy körülbelül 1999. ok
tóber 1-től. Tulajdonképpen egy véletlennel indult. Az akkori 
alpolgármester felkért, hogy foglalkozzam a Saphard-pályázat 

humánerőfonás részével. így ismerkedtem meg a vidékfejlesz
téssel, mert nem tudott róla senki semmit, és elkezdtem térség
ben gondolkozni. Akit érdekel az, hogyan lehet eljutni mond
juk egy térségi népfőiskoláig, egy olyan vidékfejlesztési társulá
sig, ami először 5 településsel, majd 11 településsel foglalkozik, 
hogyan lehet belevinni a nem működő kulturális, ifjúsági és 
közösségfejlesztő terekbe a civilek és a szakma segítségével, 
gyakorlatilag egy hálózatépítési programot, akkor azok kérdez
zenek tőlem majd. 

Tulajdonképpen a programunk alapja négyelemű. A célja, 
akárhogy hívjuk is a különböző fejlesztési formákat, a népmű
velés (én még azért mindig azt vallom, hogy azé a nép, aki meg
műveli - Beke Pál után). Azt gondolom, hogy a legfontosabb a 
terület megtartó képességének erősítése, ezt meg lehet szakmai 
úton is, érzelmileg is közelíteni. Azt gondolom, mind a kettőre 
szükség van. Ma azok az alapvető erkölcsi normák, amelyeket 
az imént hallottunk, a szakmánkhoz vidéken elkerülhetetlenek. 
Tulajdonképpen a vidékfejlesztést, a közművelődést és az ifjú
ságfejlesztést próbálom mintegy háttérként a helyi közösségek
kel újra indítani, hálózatba, kistérségbe tenni. 

A művészet, mint kistérség szervező erő - A nyírségi 
Szárnyas Sárkány EC eredményei és lehetőségei 

Bemutatja: Dózsa Qyörgy, a program menedzsere. 
Köztudott, hogy Nyírbátor valaha az ország közepe volt, és 

most — kétséget kizáróan - az ország egyik leghátrányosabb te
lepülése, és nem csak a település maga, hanem, ami ennél szo
morúbb, igazából az egész régió. Szabolcs-Szatmár megyét - mi
vel én Hajdú-Bihar megyéből kerültem oda - egy kicsit még ta
lán kívülről is tudom nézni. En csak gondolatokat fogok meg
fogalmazni, amik nyilván bennem is felmerültek. Például, ha az 
ember azt mondja, hogy „Szabolcsból jöttem", annak pejoratív 
vonzata van. Ez részben jogos, részben, nyilván, jogtalan. Más
részt az ember azt is tapasztalja, hogy a szegény vidékeken, hát
rányos településeken élők közül nagyon sokan feladják. Ez alatt 
azt értem, hogy már majdnem település szinten föladják. Olyan 
településeket is tudnék említeni, amelyek valóban föladták. 
Például, éppen a Nyírbátortól négy kilométerre levő Nyírpilis. 
A lakosságának 95%-a cigány. Azt a települést már föl is adták. 
Igazából, hogy ezt a divatos kifejezést használjam, nincs az em
bereknek jövőképük. Se pozitív, se negatív, egyszerűen: élnek a 
mának. Hogyan lenne képes Nyírbátor - amely annak a terü
letnek régi, járási székhelye, gazdasági és kulturális központja -
tenni bármit azért a kis régióért, amikor azt sem hiszi el igazán, 
hogy önmagának is lehet jövője?! Ezek az alapkérdések, amire 
minden polgármesternek, testületi tagoknak kell valamilyen 
választ adniuk. Vagy pedig azt mondja, hogy nem válaszolom 
meg, és majd csak lesz valahogy, majd csak kijárunk valamit, és 
akkor majd csak fejlődünk. 

Az utóbbi tízegynéhány évben mindig azt tapasztalom, hogy 
nem igazán fejlődik semmi ebben a kis régióban. Egyetlen mű
velődési ház sincs például. Nyírbátorban sincs! Akkor itt, egy 
kicsit a mi szakmánkról beszélve elmondhatom, hogy éppen 
ezért megtanultunk az utcán dolgozni. Ez azt jelenti, hogy már
cius 15-étől október 23-áig kint vagyunk az utcán és a templo
mokban. Két nagyobb projektje van ennek a kis „cégnek", ami
ket, mondhatnám, én verekedtem ki, hogy egyáltalán lehesse
nek. Az egyik a - már-már regionális szereppel bíró - Nyírbáto
ri Zenei Napok, amely egy közel negyven éves múltra visszate
kintő, komolyzenei fesztivál. Körülbelül százötven-kétszáz ki-
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lométeres körzetben kerül megrendezésre, évente változó hely-
színeken. A visszatérő'kis komolyzenei koncertek helyszínei 
pedig jelentős részben az Árpád-kori templomok. Az is a szlo
genje ennek a művészeti fesztiválnak, hogy „Zenei ünnepek ősi 
helyszíneken". Elhoztam néhány ilyen programfüzetet mutató
ba. A másik dolog, amivel Nyírbátorhoz kötődünk, az épített 
környezet, a történelmi múlt, a Báthory család, a szárnyas sár
kány (ez volt ugyanis a család címerállata), és hát a színházi 
fesztivál. A fesztivál szót használva többször - magyarul azt je
lenti, hogy ünnep - az ünnepről mondanék valamit, amit tőle
tek is hallottam néhányszor. Azt gondolom, az ünnep az, ami 
segíthet abban egy kicsit bennünket, hogy ne adjuk föl. Ügy 
szoktam mondani, hogy Nyírbátornak, és annak a térségnek el
sősorban saját magának kell „eladnia" magár, hogy elmondhas
sa, képes vagyok valamire. Például, a település rendezvényei
nek bemutatása a Magyar Televíztóban, azt gondolom, hogy 
fontos tényező, mert így éreznék, hogy ők is valakik. 

De menjünk kicsit vissza abba az apró régióba, ahol ugyan 
egyetlen művelődési ház sincs, viszont volt a kétezredik év. 
Azt, szerintem, Nemeskürry tanár úrék sem gondolták, hogy 
ilyen sikeres lesz a millenniumi zászlóátadási sorozar, ami köré 
ünnepet szerveztek a településen. Ahol az utolsó tizenöt-húsz 
évben semmi sem történt, most több ezer ember ünnepelt. Jól-
rosszul, ez már egy másik kérdés. A rossz ízű május elsejétől 
kezdve, a tényleg igényesen megrendezett falu napig sokféle 
program várta a közönséget. Amit a legfontosabbnak tartok, 
hogy kitakarítottuk, rendbe tettük a falvakat. A rendcsinálás 
néhány helyen abból állt, hogy eltakartunk rossz házakat, mert 
amikor kitakarították a falut, kiderült, hogy mennyire csúnya 
néhány épület. Ettől kezdve, úgy tűnik, a fejekben is valami a 
helyére került: újra összejöttek azok a néptánc együttesek, kó
rusok, amelyek tizenöt-húsz évvel ezelőtt még működtek. Szó
val, maga az ünnep adott egy lendületet ezeknek a törekvések
nek. Most persze felmerülhet a kérdés, hogy meddig fog tartani 
ez a kezdeti lelkesedés, meg mi történik majd év közben? Erre 
nem igazán tudom a választ, de - mivel Nyírbátor mellett, kö-
rül-belül negyven-ötven kilométeres körzetben nagyon sok 
ilyen jellegű fesztiválon fejti ki tevékenységét a cégem, azt lá
tom, hogy ezek fejlődőképes ügyek. Még azt is elmondhatom, 
hogy mi egyre komplexebben közelírj ük meg a településfejlesz
tés kérdését, nem úgy, mint azok a polgármesterek vagy testüle
tek, akik ebbe belevágtak. Ennyit akartam. Köszönöm szépen. 

Borbáth Erika: A Zalai Falvakért Egyesület térségfej
lesztő, közösségfejlesztő munkája számomra azért volt min
dig is érdekes, mert igazából a célokat ennyire koncentráltan 
megfogalmazva a Zalai Falvakért Egyesülettől hallottam jó tíz 
évvel ezelőtt. Megkérem Tóth Istvánné Németh Ágnest, 
Teskánd polgármesterét, a Zalai Falvakért Egyesület elnökségi 
tagját, hogy egy kicsit mutassa be a tevékenységüket. 

Szeretettel köszöntök mindenkit. Igazából az egyesületről 
nem is én lennék hivatott beszélni, hanem az egyesület elnöke 
vagy titkára, akik a kezdetektől ott vannak. Ok viszont azért 
nem tudtak eljönni, mert jelenleg is számtalan olyan program 
fut, amiken részr kell venniük. En az egyesülerben vezetőségi, 
elnökségi tag '98 óta vagyok. A közösségfejlesztő munkát, part
nerkapcsolat építést velük és általuk tanultam meg, tőlük fertő
ződtem meg, és lettem én is polgármester. Nem készültem elő
adással, de ma hajnalban megpakoltam a hátizsákomat, és hoz
tam prospektusokat, füzeteket, újságokat. Elhoztam az egyesüle

tet bemutató tíz éves jubileumi kiadványunkat, ami mindennél 
jobban beszél. Szeretném, ha mindenki vinne magával ebből a 
kis kiadványból, hogy igazából megismerje ezt az 1990-ben ala
kult egyesületet. Felolvasnám, hogy mi volt ennek az egyesü
letnek az eredeti funkciója. Szerintem ez mindent elmond ró
lunk. Tehát, '90-ben így fogalmazott az egyesület, ami 19 sze
méllyel és 14 magánszeméllyel alapult: „ma hazánkban törté
nelmi okok és politikai diszkrimináció következtében szakadék 
tátong a városok és a falvak lakosságának helyzete között. A 
községek lakossága az infrastrukturális ellátottság, a szolgáltatá
sok, az esélyegyenlőség, az érdek érvényesítés terén hátrányban 
van a városi lakosság nagy részével szemben. A területi elhe
lyezkedésből fakadó hátrányokat a központi és a területi elosz
tási politika tovább erősítette. A rendszer léte hivatalosan dek
larálta a falun élők másod-, harmadrangúságát. Az antidemok
ratikus közös tanácsi intézményrendszer pedig szembeállította 
egymással a falvakat. Egyesületünk a helyzet megváltoztatása 
érdekében kíván tevékenykedni azért, hogy a települések kö
zötti esélyegyenlőség, társadalmi médium megteremtésével le
hetővé váljon a magyar falvak felemelkedése." 

Azr hiszem, hogy tizenhárom év ekekével a mai napig is 
érvényes ez, és van még mir tenni ezeknek a falvaknak a fel
emelkedéséért. Az egyesület, azóta is ezen dolgozik, ezeket a 
programokat futtatja. Tulajdonképpen semmi mást nem tesz, 
mint ahogyan a polgármester úr is megfogalmazta, hogy meg
próbálja a falvakat ráébreszteni ana, hogy önmaguk mit tudnak 
tenni a saját fennmaradásukért és megmentésükért. Kistáji meg
beszéléseket kezdeményez, vidékfejlesztési programokat futtat, 
a falvak térségi műhelymunkáihoz információt szolgáltat. Ki
alakított egy esélyegyenlőségi program sorozatot, amely a nők 
képzésével indult, térség-menedzsernőket mutatva be. Megpró
báltuk megtalálni azokat a szegmenseket, amelyekkel a munka
nélküliséget és női foglakoztatást tudjuk összehozni a közmun
ka programokban. A falugondnoki hálózatot menedzseli, irá
nyítja, és a falugondnokokat képzi az egyesület. Gondolom a 
falugondnokok hálózatáról nem kell beszélnem, talán minden
ki előtt ismert, hogy milyen közösségfejlesztő ereje van. 

Legújabb két programunkat emelném kt. Az egyik, amelyre 
most nyertünk F A H R pályázatot a „Falufejlesztés határon in
nen és túl". Ez egy olyan programsorozara az egyesületnek, ahol 
tulajdonképpen azt próbáljuk a kistelepülések polgármesterei
nek megmutatni, hogy miként tanulhatnak egymástól. Készí
tettünk egy képzési rendszert, kilenc projekret tanulmányozva. 
Ezeket elvisszük az ezer fő alatti települések polgármestereihez, 
és ki-ki megmutatja a másiknak, hogy ő mit tud tenni. Sőt, a 
határon átlépve az oszffákokhoz is elmentünk. Ebből a prog
ramból készül egy Falukönyv című kiadvány, ami az idei év ok
tóber kilencediki zárrkörű konferencián kerül bemutatásra. Eb
ben lefűzve benne lesznek azok a projektek, amiket megmutat
hatunk egymásnak. Nem másolni kell egymást, csak a kiragad
ható őrleteket átvéve alkalmazni, saját környezetben. Ha kiste
lepülésen tudnak oktatási központot létrehozni, akkor egy má
siknak ne kelljen ugyanazokat a hibákat végigjárni, hanem 
próbáljon valamit tanulni belőle. 

A másik futó programunk pedig az iskolahálózat kialakítása. 
Azért fontos ezt most megemlítenem, mert az iskola fenntartá
sok mindenhol gondot jelentenek a kistelepüléseken. Zala pe
dig benne van abban hálóban, ahol 250 településünkből 173 
háromszáz fő alatti, és az iskola fenntartás mindenhol komoly 
probléma. Kialakítottak egy olyan modellprogramot - Vas, 
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Győr és Zala megyében már fut is - , amely során megpróbálják 
megtalálni a lehetőségeket, hogy ezek a kistelepülések hogyan 
tudják az iskolákat közösen fenntartani. Hogyan tudnak abból 
a kis pénzből minőségi oktatást biztosítani, hogy a gyerek hely
ben maradjon, és hogy megmaradjon az iskolának a „kultúr-
központ" szerepe is? 

A vidékfej leszrés - nagyon jól fogalmazott itt valaki -
olyan, mint a járda: az sem járda emberek nélkül. Nagyon sze
retném, ha ezt minden képviselő, és minden kis-falusi önkor
mányzat polgármestere is megérezné végre. Megmondom őszin-

rén, polgármesterként ez sok fej törést okoz nekem. Népművelő, 
polgármester, és szociális munkás is vagyok egy személyben, 
mert meggyőződésem, hogy egy településen minden területen 
otthonosan kell mozogni. 

Borbáth Erika: Számomra, most így egyben, nagyon érde
kes volt végig hallgatni minden kistérségi programot. Azt gon
dolom, hogy ezeket, mint pozitív példákat, akár könyv formá
jában is érdemes továbbadni. Nyilván, ahány térség, annyiféle
képpen, de valami megvalósul helyben, helyi összefogással. 
Köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. 
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A S Z A K M A ÜNNEPE 

A TÁVMUNKÁRÓL 
A Civil Rádió beszélgetése 

A távmunka elsőként az Egyesült Államokban terjedt el, 
ahol a technológiai fejlődés először érte el azt a szintet, hogy a 
munkavállalók ezrei, mára már milliói számára valósággá vál
jon az otthonról vagy a helyi teleházból végzett munka lehető
sége. Jelenleg az Egyesült Államokban mintegy 15 millió táv
munkást tartanak számon. A fejlődés mintegy húsz éve folya
matos, és a trendek további felívelést jeleznek Az elkövetke
zendő évtizedre a távmunka szakértői és független kutatóinté
zetek egyaránt a távmunka globális elterjedését jósolják. Ezt 
egyébként a tavmunkainfo.hu oldalon találtuk, ahol még to-
vábbbi információ is szerezhető a távmunkáról. 

Vendégem Holler Lajos, a Megváltozott Munkaképességű
eket Foglalkoztatók Országos Szövetségének elnöke. 

- Szervusz, köszöntelek. 
- Szervusz, jó napot kívánok a hallgatóknak. 
- Hát, itt az USÁ-ról volt szó, ahol már milliósra tehető 

azoknak a száma, akik a távmunkában részt vesznek. Magyaror
szágon hogy látod, nyilván itt milliós számról még nem beszél
hetünk. Közelítünk már valamennyire az Egyesült Államok 
szintjéhez? 

- Nem, nem közelítünk, még az elején vagyunk egy hosszú 
útnak. Mára talán Magyarországon már elért arra a szintre az 
informatika és a telekommunikációs fejlettség, hogy a távmun
ka kitörési pontot jelenthessen a szociálisan hátrányos helyzetű 
emberek számára, a megváltozott munkaképességűek számára. 
Az esélykülönbségek kiegyenlítésére lehetőséget nyújthat. Mi, 
azt hiszem, a magunk részéről abban fogunk tudni sokat tenni a 
megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának elősegíté
sére, hogyha ezt a folyamatot látjuk és érzékeljük, hogy ez most 
kezdődik, itt konjunktúra mutatkozik. Akkor egy ilyen alulról 
jövő kezdeményezésként a foglalkoztatók összefognak és jelzik 
azt, hogy mi itt az elején már igenis együttműködni kívánunk, 
részt akarunk venni ezekben a folyamatokban. Hogy ne járjunk 
úgy, mint ahogy jártunk az elmúlt tizenegynéhány évben, hogy 
bizonyos kezdeményezések még az elején borzasztó jó üzletnek 
mutatkoztak, de mivel nem volt meg a csatlakozásunk, nem 
volt meg az összefogás, így sok esetben lemaradtunk nagyon jó 
lehetőségekről. Most elmondhatjuk nyugodt szívvel, hogy az 
első lépésekkor, akkor, amikor már érett a helyzet arra, hogy itt 
a távmunka elterjedjen, kibontakozóban van, mi most jelent
kezünk, egy új összefogást gyakorolunk a foglalkoztatói oldalról. 
Várjuk azt, hogy ez az összefogás milyen fogadtatásra talál. 

- A foglalkoztatók, tehát a munkaadók szeretik a távmun
kát? Megbarátkoztak már ezzel a lehetőséggel? 

- Hogy a munkáltatók és a nagyobb vállalatok mennyire 
bátrak már, mennyire érzik azt, hogy az adatokat biztonságosan 
lehet áramoltatni, közlekedtetni, ezekről én így - informatiká
ban én nem vagyok szakértő - nem merek nyilatkozni. Én azt 
gondolom, hogy itt is nagyon sok kérdés van még a munkálta
tói oldal részéről. Az, hogy hogyan lehet biztonságosan kiadni 
munkát pénzintézetek, önkormányzatok részéről. 

- Igen, ezt hallottam korábban, hogy valószínűleg a Munka 
Törvénykönyvét is módosítani kell. 

- így igaz, most már második alkalommal egyeztetnek a 

kormányzati oldalról mindent, ami a jogszabályi változtatáshoz 
szükséges. Munkajogi kérdésekre gondolok itt elsődlegesen; il
letve gondolom, az adatvédelmi törvény is kell majd, hogy ez
zel kapcsolatban bizonyos változásokat beépítsen. 

- A beszélgetésünk előtt említetted, hogy azért a szervezete
tek nagyon fontosnak tartják a távmunkát, két konkrét prog
ramot is említettél. 

- Igen. 1996 óta a Megváltozott Munkaképességűeket Fog
lalkoztatók Országos Szövetsége közel száz megváltozott mun
kaképességűeket foglalkoztató gazdasági társasággal működik 
együtt, és jellemzően mindig próbáltunk új kezdeményezések
kel megjelenni. Korábban egy védjegy bevezetését kezdemé
nyeztük, amely megkülönbözteti azokat a termékeket, amelye
ket megváltozott munkaképességűek gyártanak. Jó értelemben 
arra gondoltunk, hogy ez az ő pozícióikat erősítheti. Most pedig 
egy teljesen új, a távmunka elterjedését, a megváltozott munka
képességűek munkához jutási esélyét javítandó egy távmunka 
információs pont hálózat kialakításába kezdtünk. A Távmunka 
Információs Pont Irodahálózatot megváltozott munkaképessé
gűeket foglalkoztató vállalkozások indítják el, kifejezetten azzal 
a szándékkal, hogy ők alulról jövő kezdeményezésként az önkor
mányzat irányában egyfajta szolgáltató tevékenységet végezzenek, 
hogy minél nagyobb számban a megváltozott munkaképességű
ek be tudjanak kapcsolódni a távmunkába. Ezeken a távmunka 
információs pontokon keresztül tudjanak informálódni egyrészt 
a pályázati lehetőségekről, másrészt arról, hogy milyen munka
lehetőségek vannak a munkaerő-piaci oldalról, harmadrészt 
pedig arról, hogy ha bármilyen segítségre van szüksége a táv
munkát végzőnek, ami a munkahelyről kikerülve adódhat, ak
kor a távmunka információs pontot felhívja, az azonnal ott 
van, és ingyenes információs segítséget fog neki nyújtani. 

- Ez egy konkrét tapasztalat volt, amiért úgy gondoltátok, 
hogy meg kell alakítani ezt az információs központot? 

- Igen, mert a gyakorlat azt mutatta korábban, hogy akinek 
nincs íróasztala, annak nincs munkahelye. Tehát ilyesmire gon
dolok, hogy ha valaki táv-munkavállalóvá vált, akkor egyik 
pillanatról a másikra úgy érezte, hogy kikerül abból a munka
helyi közegből, abból a csapatból. Elszakad, és akkor jönnek a 
kételyek, hogy hát akkor ő már annak a csapatnak tagja-e egy
általán. A távmunka információs pont nyilván nem tudja azt a 
munkahelyi miliőt, légkört biztosítani, de olyan pluszokat tud 
adni lelki értelemben, hogy gyakorlati kérdésekre választ tud 
adni. Hogy hova forduljon, mit csináljon, ha adott esetben a 
munkaadó cégtől már nem tud támogatást vagy segítséget kapni. 

- A másik program, az egy ún. távmunka-csomag. Nekem 
úgy tűnik, bár én laikus vagyok a témában, mintha egyfajta in
formációs halmaz lenne, hiszen csomag a neve. Ezt jól értem? 

- Olyan sok csomag volt, és mi is picit féltünk tőle, meny
nyire lesz ez majd jó név, be tud-e ez így országosan a köztudat
ba kerülni. A távmunka információs pontról jók a visszajelzé
sek, a Távmunka Információs Csomag pedig most formálódik, 
feltöltés alatt áll. Mi úgy gondoltuk, azt láttuk, hogy a távmun
ka magyarországi elterjedéséhez a különböző multik, különböző 
nagyvállalatok informatika, telekommunikáció területén nyúj
tottak segítséget. Kedvező árat biztosítottak egy számítógéphez, 
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picit olcsóbban adták a telefont a távmunkát végzőnek. M i ügy 
gondoltuk, hogy összeállítanánk egy csomagot. Lenne benne 
számítógép, telefon; olyan íróasztal és munkaszék, ami az Euró
pai Unióban szabványszerű: ergonómiailag is tesztelt, az egész
séget nem károsírja a sok ülőmunkánál. Garanciális oldalról is, 
ha valaki ezt a távmunka-csomagot megvásárolja majd, arra 
gondoltunk, olyan számítógépek kerüljenek a csomagba, ame
lyek üzembiztosak, garanciális szervizoldalról: 24 órás szerviz áll 
mögötte. A megváltozott munkaképességű, ha pályázati úton 
vagy saját erőből létrehoz egy távmunkahelyet, és akkor azzal 
találkozik, hogy várja a szervizt, nem jön, a munkáját viszont 
teljesítenie kell, a Pannon GSM-hez fordulhat, amely mint tele
kommunikációs szolgáltató nagyon jól fogadta ezt a kezdemé
nyezést, élére állt. Nagyon komoly szolgáltatási kedvezménnyel 
(árkedvezménnyel) kívánja támogatni a távmunka magyaror
szági elterjesztését. 

- Ez mit jelent, ez a támogatás? 
- Ez azt jelenti, hogy a szövetségünkön keresztül, hogy ha 

ebbe a távmunkacsomagba a Pannon G S M nyújtja a telekom
munikációs szolgáltatást, akkor korábbi árakhoz képest jelentős 
kedvezményt biztosít a Pannon G S M , a percdíjakra gondolok. 

- Igen, mert általában az szokott felvetődni problémaként, 
hogy elég magasak a kommunikációs költségek, és nem min
denki rud egy ADSL-t megfizetni. 

- Ez a kezdeményezés erről szólna, hogy a számítógépes ol
daláról nagyon kedvező árat adnának, a telefonálás költsége je
lentősen csökkenne, telefonálás oldaláról, a Nokia is kedvez
ményt biztosít, a kedvezményeket a távmunkás egy csomagban 
tudja megkapni. Ebben nagyon jó lehet, hogy most ana hala
dunk, hogy az Informatikai Minisztérium, a Foglalkoztatási 
Minisztérium részéről igen intenzív támogatása van a távmun
kának. A pályázati eszközökből a megváltozott munkaképessé
gű egy távmunka-csomagot szeretne megpályázni, de a pályázati 
érték nem elég a csomag megfizetéséhez, akkor a visszamaradó 
összeghez neki valahogy teljesíteni kell. Eddig a számítógépet 
részletre tudta vásárolni, a telefont részletre vásárolta, az asztalt 
részlene vásárolta, s ezeknek a törlesztő részletét kellett fizetnie 
hónapról hónapra. 

- Akkor ez egy házi vállalkozás szinte, hiszen rögtön egy be
fektetéssel indul. 

- így igaz, ahogy mondod, és most tulajdonképpen, amit 
nem tud e lemi, a visszamaradó összeget egy pénzintézet hitelezi 
neki a csomaghoz. Nem háromfelé tartozik, nem három helyen 
kell ügyintéznie, hanem egy csomagban van mindaz, amire szük
sége van, tehát ilyen értelemben pénzügyileg könnyebb a finan
szírozása, könnyebb a garanciális elemek számonkérése a szolgál
tatókon. És mi ott vagyunk, kicsit bábáskodunk afölött, hogy 
töltse be ez a csomag azt a szerepet, amit szeretnénk, hogy be
töltsön. 

- Ezek a tervek, amelyeket most elmondtál, elég sok szelle
mi és anyagi tőkét igényelnek. Fontos, hogy van-e valamiféle 
kormányzati akarat? Mostanában nyilvánosságra került az In
formatikai Minisztériumnak a koncepciója, amelyben a hazai 
információs társadalom fejlődésével kapcsolatban fogalmaztak 
meg téziseket. A minisztérium vagy álralában a döntéshozók 
súlyának megfelelő módon tekintenek a távmunkára? Látsz-e a 
távmunkával kapcsolatos koncepciót abban a tervezetben, 
programban, amit az Informatikai Minisztérium kiadott? 

- A civil szervezet képviselője, amikor egy ilyen kérdésre 
-válaszol, megpróbál szimpatikusán nyilatkozni az adott kor

mányzatról. Én nem vagyok egy behízelgő modorú ember, de 
itt most kézzelfogható az, hogy jól viszonyulnak a távmunká
hoz. Bejelentkeztünk az Informatikai Minisztériumnál, hogy itt 
van egy alulról jövő kezdeményezés, a munkáltatók tesznek az 
asztalra, egy bizonyos összeget befektetnek: egy távmunka in
formációs hálózatot hoznak létre, hogy legyen, akin keresztül a 
távmunkát el lehet juttatni a megváltozott munkaképességűek 
irányába. Együttműködő partnere kíván lenni a kormányzatnak 
ez a kezdeményezés. Jön a nagy kérdés: mennyire érzékeny a 
társadalom irányából érkező hangok iránt a kormányzat. Az 
előtt állunk most, hogy egy együttműködési megállapodás tud
jon létrejönni. Ilyenkor általában a civil szervezeteket biztat
ják, hogy igen, fogadókészség van. De ami többet jelent szá* 
munkra, az az, hogy a távmunka információs hálózatot a társa
dalom számára - a foglalkoztatók és az érintettek, a megválto
zott munkaképességűek számára - egy országos konferenciaso
rozaton keresztül akarjuk ismertté tenni, hogy az érintettek leg
szélesebb köréhez el tudjon jutni, s azt tapasztaltuk, hogy első 
szóra, amikor mondtuk, hogy lesz ez a konferenciasorozat, szá
míthatunk-e arra, hogy a kormányzati oldalról a felelősök, akik 
autentikusan válaszokat tudnak adni a felmerülő kérdésekre el
jönnek, első szóra jöttek. Legutóbbi konferenciánkon Simori 
Gábor úr, a Távmunka Tanács elnöke délelőtt Jászárokszállás
on volt, nyilván ott is eleget szeretett volna tenni a felkérés
nek, és onnét átautózva az országot, sietett hozzánk Dorogra, 
hogy ott tudjon lenni velünk. Tehát ezek a gyakorlati dolgok, 
hogy ott vannak, jelen vannak, ezek azért biztatóak. 

- Most elárulok egy titkot a hallgatók számára, hogy szeret
nénk a Civil Rádióban a távmunkával úgy foglalkozni, hogy 
Simon úr is velünk lenne. Szeretnénk, ha hivatalos helyről is 
elhangzanának gondolatok. Már csak azért is, mert annál au-
tentikusabb azért nem létezik. 

- így igaz, és ez mindig ösztönző mindannyiunknak. 
- Igen, és ha ez a Civil rádióban hangzik el, akkor ennek 

duplán örülünk. Arról nem is szólva, hogy te pedig elsőkézből 
hallod majd a válaszait. 

- Igen, nekem ez nagyon hasznos lehet. M i a Civil rádióval 
közel három éve munkakapcsolatban vagyunk, mi azt is szeret
nénk, hogy a Civil rádió részéről, a Karolikus rádió részéről fo
galmazódnának meg elsőként a javaslatok. 

- Katolikus rádió? 
- Igen. A Katolikus rádiónak is segítő munkája az üzenet el

juttatása. A megváltozott munkaképességűekért, ha valaki tesz, 
annak van egyfajta küldetése, annak meg kell legyen egyfajta 
komolysága. Nem bántva a kereskedelmi rádiókat, de mi na
gyon szeretjük, ha a mi híreinkről a Civil rádió, a Katolikus rá
dió, a Vörösmarty rádió számol be. Nagyon jók a visszajelzések. 

- Köszönöm, hogy itt voltál, két hét múlva remélem, hogy 
újra találkozunk. Addigra már elkészül az új honlapotok, ahol 
nagyon sok információhoz lehet majd hozzájutni. Addig ideje 
mindenkinek elgondolkodni arról, hogy a távmunkába beszáll-
e vagy nem. 

- Én is köszönöm, örömmel jövök el majd két hét múlva is. 
A beszélgetést készítette: Horváth László. 
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A S Z A K M A Ü N N E P E 

K R A I C I N E DR. S Z O K O L Y M A R I A 

M Ű V E L Ő D É S S Z E R V E Z Ő S Z A K O S H A L L G A T Ó K ÉS 
„ A M Ű V E L Ő D É S H E T E - A T A N U L Á S ÜNNEPE" 

Gondolatok az E L T E Tanító- és Óvóképző Főiskolai Ka
ron folyó művelődésszervező szakos képzés koncepciójáról, 
gyakorlati képzéséről 

Érdekes egybeesése a közművelődés nemzetközi gyakorlatának, 
hogy 2003 tavaszán Grazban és Budapesten egyszerre jutott eszébe 
két nagyrendezvény (Graz Európa Fővárosa, illetve a budapesti A 
művelődés hete-a tanulás ünnepe) szervezőbizottságának, hogy 
művelődésszervező szakos főiskolás hallgatókat hívjanak megren* 
dezvényük menedzser csaparába. így Közép-Európából toborzott 
fiatal népművelő-jelöltek kaptak megjűvást Grazba, és dolgoztak 
együtt a professzionális rendezvhvyszervezőkkel, mintegy kilenc hó
napon keresztül; Budapesten pedig az E L T E T Ó F K tizenöt harmad 
és negyedéves hallgatója lehetett részese az egyhetes országos rendez
vénysorozat központi rendezvénye előkészítésének és megvalósításá
nak. 

VéDietően valamennyi hallgató életre szóló élményt szerzett, s 
tapasztalat útján szerzett tudásukat, megszerzett }<apcsolati tőkéjü
ket jól fogják tudni hasznosítani, - bárhová is veti őket a népművelői 
sors a X%1. század globalizálódó világában. 

Mit értünk valójában a népművelő, a közművelő, mai szóhasz
nálattal a művelődésszervező, vagy a közművelődési menedzser 
szakmán, hivatáson. Sokszor és sokan gondolkodnak el e kérdésen 
a pályán lévő szakemberek. Persze a kérdésre adandó válasz a kép
zésben közreműködőket érinti, leginkább, akik igen itagy felelősséggel 
tartoznak a szakmának és a kiképzett hallgatóknak egyaránt: rele
váns-e a képzés során megszerzett tudás? Milyen volt és milyen le
gyen a képzés filozófiája, a képzők küldetése? Melyek a biztosan 
nem nélkülözhető elméleti alapok és a mindenképpen kifejlesztendő 
szakmai kulcskompetenciák? Ezekkel a kérdésekkel szembesültünk 
valamennyien - oktatók és hallgatók — amikor a rendezvényen, együtt, 
egymásét és az ügyért tettük a dolgunkat, úgy éreztük sikerrel. 

A művelődésszervező megnevezés gyűjtőfogalom, számos 
szakma, munkakör, hivatás tartozik bele, a vidék civil szerveze
teit támogató, esetleg a régió fejlesztését szívén viselő közösség
fejlesztőtől egészen az országos médiumok választott vagy kine
vezett elnökéig, az egyre fogyó művelődési házak munkatársai
tól a kulturális miniszterig. A hagyontányosan népművelőnek 
nevezett kulturális munkás - a magyar fogalom lefordíthatatlan 
más nyelvekre - a társadalmi problémák iránt fogékony, rend
szerint elhivatott értelmiségi, aki „a társadalom ütőerén tartja 
kezét", így gyorsan érzékeli és „lereagálja" a társadalmi folyama
tokat, s a közművelődési munkakörök bármelyikében hivatásá
nak tekinti a művelődési folyamatok animálását, a közösség 
építését, az emberek boldogulásának - kulturális eszközökkel 
történő - elősegítését. A közművelődési szakember szerepfelfo
gása - amint azt a Művelődésszervezők pályaképe c. 2000. évi 
szociológiai kutatás megállapítja — „függ az iskolától, a foglalko
zástól, az értékválasztástól, de feltehetően független a tevékeny
ségstruktúrától, demográfiai, vagyoni helyzettől". 

A szakma alakulása a kiegyezés óta nyomon követhető, 
mint a tanítói pálya mellett megjelenő, az értékek közvetítésé
vel, intézményesítésével foglalkozó hivatás. Erre képezni - a 
pedagógusképzéshez hasonlóan - szép és felelősségteljes feladat. 

A közművelődés szakkollégiumtól a művelődésszervező 
szak indításáig 

A Budapesti Tanítóképző Főiskolán - az E L T E Tanító- és 
Óvóképző Főiskolai Kar jogelőd intézményében — a tanítókép
zés keretében 1975-ben kezdődött meg a közművelődési szak
emberek képzése a szakkollégiumi képzési rendszer keretében. 
A szakkollégiumi képzés központilag megállapított célja kez
detben az volt, hogy a végzett tanítók - az általános iskola alsó 
tagozatán végzendő tanítói munkájuk mellett - képessé válja
nak speciális, közművelődési és könyvtári feladatkörök, szabad
idős pedagógiai feladatok ellátására. A BTF-en folyó népműve
lés szakkollégiumi képzés célja nem elsősorban a felnőttek mű
velődésének segítésére történő felkészítés volt, hanem a gyer
mekek tanórán és iskolán kívüli művelődési színtereinek és a 
szabadidős foglalkoztatás gyakorlatának megismertetése, hiszen 
a főváros alapvetően mást várt el a közművelődési szakkollégi
umot végzett tanítóktól, mint a vidék. A nyolcvanas években 
korszerűsítettük a képzést, és sajátos intézményi arculatot alakí
tottunk ki, s már ekkor nagy hangsúlyt fektettünk a gyakorlati 
képzés tartalmi gazdagítására (drámajáték, kézműves-játszó fog
lalkozások, dráma- és bábjátszás). 

A négyéves tanítóképzés bevezetése kapcsán, 1994-ben meg
szűnt a szabadművelődési szakkollégium. Ekkor - a kifutó szak
kollégiumi képzéssel párhuzamosan - a képzési hagyományok 
és az oktatási infrastruktúra fenntartása érdekében "előre me
nekültünk": a Janus Pannonius Tudományegyetem konzultáci
ós és vizsgaközpontjaként bekapcsolódtunk a főiskolai szintű 
művelődésszervező szakos képzésbe, és az akkortájt a szak képe
sítési követelményeiről folyó szakmai viták alapján kidolgoztuk 
a főiskolai szintű nappali és levelező tagozatos művelődésszervező 
szak alapítási és indítási dokumentációját. Ennek alapján kezdő
dött meg a képzés az 1998/99. tanévben. 2003-ra a képzés kitel
jesedett: három képzési formában folyik (egyszakos képzés nap
pali és levelező tagozaton, illetve 2003/04. tanévtől nappali tago
zaton kommunikáció szakkal társítva) mintegy 460 hallgatóval. 

A szak célja 
Olyan felsőfokú szakemberek képzése, akik a magyar kultú

ra és a közművelődés iránt elkötelezett, alkotó és szolgáltató 
szakértelmiségivé kívánnak válni, akik a kultúra eredményei
nek, javainak és eszközeinek birtokában felkészültek az egye
temes és a magyar kulturális értékek közvetítésére. Méltányol
ják és érvényesítik az egyéni és társas szellemi kezdeményezése
ket, az alkotások létrehozóit, szellemi és létformáló erőit, al
kalmasak a humán stratégiák felhasználásával az emberi erőfor
rás fejlesztés általános és speciális feladatainak megoldására. 

Az E L T E TÓFK-on folyó képzés egy szellemiségében és 
szerkezetében egyaránt korszerű képzési rendszert jelent, amely 
megfelel a bölcsészképesítési követelményekben foglaltaknak. 

Feladata olyan tudás formálása, amely fejleszti a személyes 
adottságokat, a szervező és kooperációs képességet, biztossá te
szi a helyi társadalomban a valós kulturális szükségletek felis
merését, elősegíti az informáló, a képző, a cselekvő és a művelő-
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dési kezdeményezések megvalósulását. Feladata továbbá olyan 
közművelődési szakemberek képzése, akik jártasak a tudomá
nyosan megalapozott kultúraelméleti, történeti és politológiai 
ismeretekben, a kultúra és a művelődés társadalmi, politikai, 
gazdasági közegében való eligazodásban, a kulturális jogok és a 
kulturális igazgatásjogi eljárások alkalmazásában. 

Képesek a kultúra- és közösségfejlesztési folyamatok animá-
lására, a felnőttképzés speciális módszereinek tudatos alkalma
zására, a rétegproblémákból származó hátrányok tudatos, a kul
túra eszközeivel történő csökkentésére. Rendelkeznek alapos 
kultúraelméleti és történeti, esztétikai tudással, a társadalmi fo
lyamatok felismeréséhez és befolyásolásához elengedhetetlen 
szociológiai és művelődéspolitikai ismeretekkel, tájékozottak a 
pedagógia, az andragógia, az alkalmazott pszichológia, a kom
munikáció és az animáció elméletében és gyakorlatában. Isme
rik a vezetés és a szervezetfejlesztés módszereit, jogi és közgazda
sági alapelemeit; fejlett kommunikációs képességgel, a művé
szetek és a tudományok korszerű eljárásokkal történő közvetíté
sének ismeretével, a kulturális vállalkozások mechanizmusának 
ismeretével, vállalkozói attitűddel a kulturális piac törvénysze
rűségeinek felismeréséhez, a mikro és makro társadalmi folya
matok elemzéséhez és kulturális fejlesztésükhöz szükséges stra
tégiával, és ezek megoldási képességeivel. 

A tananyag-építkezés sajátosságai 
A tantárgycsoportokon belül az egyes tantárgyak egyrészt 

követik a sajátos tudományterületek logikáját, másrészt sorrend
jüket meghatározza az a tudatosan választott képzési koncepció, 
hogy időben az alapozó jellegű tárgyak kerüljenek előre, ezeket 
követik a gyakoriari képzéssel párhuzamosan futó, a módszertant 
bevezető elméleti jellegű tárgyak (pl. Andragógia). A képzés 
végére kerültek egyrészt a művelődésszervezői praxist szolgáló 
tantárgyak (pl. Humán stratégiák, Szociokulturális animáció), 
másrészt egy-egy olyan szintetizáló jellegű elméleti tárgy, amely 
valamennyi megelőző tárgy ismeretanyagára épít (pl. Politológia). 

A művelődésszervező szak szakirányai és a gyakorlati 
képzés 

A hallgatók tanulntányaík során az alábbi szakirányokból vá
laszthatnak: 

- Idegenforgalmi anintáció 
Célunk, hogy megismertessük a hallgatókat a turizmussal 

mint rendszerrel, és a közművelődési intézményrendszerhez 
kapcsolódó gyakorlatával. A hallgatók megismerkednek az ide
genvezetői tevékenység formáival és az idegenvezetői munka 
alapelemeivel, az idegenvezetés kommunikációs rendszerével. 
Képesek lesznek elhelyezni a fenti tevékenységet a turizmus 
rendszerében, s a későbbi munkájuk során hatékonyan együtt
működni a turisztikai szakemberekkel a mindenkori vendégkör 
érdekeinek szolgálatában. Megismerik az idegenforgalmi ani
máció fogalmát, típusait, módszertanát, az idegenforgalmi ani
máció nemzetközi gyakorlatát. 

- Regionális média-menedzsment 
A regionális média-menedzsment szakilány célja, hogy meg

ismertesse a hallgatókat az újságírás alapjaival, a regionális kis 
rádiók, a helyi és kábel televíziózás szerkesztőségi munkájának 
sajátosságaival, a helyi nyilvánosság kérdéseivel. Kifejlessze az 
újságírói kulcskompetenciákat, és jártassá tegye a hallgatókat a 
médiumok intézményrendszerében és kommunikációjában. 

- Non profit menedzsment 

A szakirány célja, hogy az elméleti megalapozás mellett 
szemléletes gyakorlati ismereteket adjon a vezetési praxisról, 
valamint tudatosítsa a sikeres menedzsment szerepét, jelentő
ségét a nonprofit szervezetek irányításában, vezetésében. A fél
év során a hallgatók számára váljon egyértelművé, hogy a me
nedzsmenthez kapcsolódó szerepek és magatartások a szervezeti 
célok érdekében összehangolr tevékenységek. A képzés alapve
tő ismereteket ad a non profir szervezetek marketing-kommu
nikációjáról, azok belső folyamatainak, összefüggéseinek felrá-
rásáról, valamint a kapcsolódó tevékenységekről. Célja, hogy a 
hallgatókban kialakuljon az alapvető jártasság a strarégiai ter
vezés és a civil szervezeteket érintő anyagi és humán erőfonás
ok feltárása, kiaknázása terén. A tananyag elsajátítása során a 
hallgatók ismerkedjenek meg a már realizálódott „ötlettől a 
megvalósulásig" projektekkel és azok vezetőivel. Számítunk a 
résztvevők krearivitására, ezért gyakorlati munkánk olyan tech
nikákra épül, amely aktív részvételre ösztönöz: az ismeretek át
adása során folyamatosan integráljuk a hallgatók ismereteit és 
tapasztalatait. 

Gyakorlóhelyek és külső gyakorlatvezetők 
A képzés gyakorlatorientált jellege miatt igen nagy hang

súlyt fektetünk a gyakorlóhelyek kijelölésére és a gyakorlatve
zetők személyére. A főváros professzionális kulturális intézmé
nyekkel való jó ellátottságának köszönhetően a hallgatók nagy 
múltú intézményekben, magasan kvalifikált szakemberektől 
tanulhatják a művelődésszervező szakma gyakoriarát. A hét fél
éven át tartó gyakorlati képzés keretében a hallgatók csoportos, 
egyéni, összefüggő terepgyakorlatot végeznek a közművelődés, 
illetve a választott szakirány területén. A gyakorlat célja: Ismer
kedés a közművelődés és a választott terület (idegenforgalom, 
média, ifjúságsegítés) színtereivel, gyakorlatával. 

- Az Országgyűlés szervezete, szerkezete, a plenáris munka a 
gyakorlatban; 

- az önkormányzatok művelődésigazgatási tevékenysége; 
- a közművelődés klasszikus alapintézményei: művelődési 

házak és könyvtárak, levélrárak, múzeumok; 
- elektronikus és írott médiumok: az írott sajtó, a rádió, a 

televízió szerkesztőségei. A lap-, a könyv és a lemezkiadás mű
helyei; 

- művészeti intézmények: színházak, mozik, galériák, múze
umok, könyvtárak; 

- a felnőttképzés és ismeretterjesztés intézményei, a Tudo
mányos Ismeretterjesztő Társulat, a Fővárosi Állat-és Növény
kert; 

- az idegenforgalom, és a kulturális turizmus intézményei, 
- kulturális és ifjúsági civil szerveztek, a kulturális szféra 

privát vállalkozásai, rendezvény és reklámügynökségek. 

A gyakorlati képzés jellemzői 
A feladatok minden gyakorlattípusnál valóságosak, azaz a 

hallgatók „éles" körülmények között figyelnek meg, majd olda
nak meg feladatokat. 

A feladatok műhelymunka jellegűek, a hallgatók kezdetben 
szakképzett művelődésszervezőkkel team-munkában oldanak 
meg feladatot, először irányítással, majd önállóan, később önál
lóan vezetett teamben. 

A gyakorlat kezdettől igényli valamennyi kompetencia (sze
mélyes, szociális, módszertani) meglétét, nagyban hozzájárul 
kialakulásukhoz, fejlődésükhöz-
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Kezdetben támogatjuk, majd igényeljük, hogy a hallgatók 
önállóan szervezzék gyakorlatukat, tartalmi, formai vonatkozás
ban legyenek innovatívak. Támogatjuk, hogy a hallgatók kü
lönbözőfélévekben esedékes gyakoriarukat azonos intézménynél 
végezzék. Ezzel segítjük a művelődésszervezői munka folyamat
elemzésének lehetőségét, a csoportos értékelések feltételeinek 
megteremtődését, a munkahelyteremtés lehetőségét. 

Az elméleti tárgyak oktatásánál elvárjuk, hogy hallgatóink 
folyamatosan reflektáljanak a gyakorlaton szerzett tapasztalataik
ra. Ösztönözzük továbbá, hogy tudatosan építsék szakmai-em
beri kapcsolataikat, gyííjtsék össze a gyakorlóhelyeken megismert 
dokumentumokat, eszközöket és módszereket. Ezeket elemezzék, 
értékeljék, rendszerezzék, ismertessék meg csoporttársaikkal. 

A gyakorlat során a hallgatók hospitálások, intézményláto
gatások révén bepillantást nyernek a művelődési intézmények
ben folyó munkába, választásuk alapján módjuk van ezeket ta
nulmányozni, a főbb törekvéseket elemezni, a módszertani fo
gásokat elsajátítani és gyakorolni. Szorosan együttműködnek az 
intézmények dolgozóival, kapcsolatot teremtenek az intézmé
nyek látogatóival, partnereivel, bekapcsolódnak az adorr intéz
ményben működő csoporrok valamelyikének munkájába. 
Munkájukról gyakorlati naplót vezérnek és minden félév végén 
elemző esettanulmányt, dokumentált szakmai beszámolót készítenek 
végzett munkájukról, amelyeta külső'gyakorlatvezető, valamint a 
főiskola gyakorlati képzéssel megbízott oktatója értékel. 

A szak fejlesztési elképzelései 

A Társadalomtudományi Tanszék, illetve a Tanszék kere
tében működő Művelődéstudományi Munkacsoport hagyomá
nyosan szoros és bensőséges tanár-diák viszonyt épített ki vég
zett hallgatóival. A folyamatos szakmai'és emberi kapcsolattar
tásra a gyakoriari képzésen kívül számos szakmai rendezvény és 
hallgatói klubdélután biztosít évente többször alkalmat. Vég
zett hallgatóinkat bevonjuk a művelődésszervező szakoktató-, 
nevelő munkájába. Jelenleg egy volt hallgatónk főállású okta
tóként, két fő óraadó oktatóként vesz részt a képzésben, továb
bi hat volt hallgatónk gyakorlatvezetőként segíti a szak munká
ját. 

Az E L T E TÓFK-on folyó fejlesztő munka legfőbb célja, 
hogy megteremtsük a karon folyó művelődésszervező szak sajá
tos arculatát és filozófiáját, megalapozzuk és megőrizzük - a re
latíve alacsony hallgatói létszámból adódóan - a képzés szemé
lyes jellegét, szakmai igényességet, megteremtsük az oktató-, 
nevelő-, kutatómunkában egyaránt hatékony, együttműködni 
képes belső és külső oktatói gárdát. Ennek érdekében 

- folyamatosan fejlesztjük a szak tantervét és tananyagait, 
- szoros kapcsolatot építünk ki a főváros vezető kulturális 

intézményeivel, azok vezetőit bevonjuk az oktató és kutató
munkába, a szak fejlesztésébe; 

- igyekszünk megteremteni a változó kulturális gyakorlat
nak megfelelő szak irány választás és gyakorlati képzés lehetősé
gét, E U pályázatok révén a külföldi részképzések és tapasztalat
cserék lehetőségét. 

- lépéseket teszünk a könyvtár művelődéstudományi iroda
lommal való bővítésére, korszerű magyar és idegen nyelvű tan
széki letéti könyvtár létrehozására, 

- törekszünk arra, hogy hallgatóink jelen legyenek a főváro
si kulturális és művészeti intézményekben, a média területén, 
kifejthessék kulturális aktivitásukat, ezáltal napi szakmai gya

korlatra tegyenek szert, már a képzés ideje alatt megalapozhas
sák kapcsolati tőkéjüket. 

- A tanszék oktatói a hallgatók bevonásával végeznek kuta
tásokat, ösztönzik a hallgatókat a tudományos diákköri munká
ra. 

- Az oktatók társadalmi és tudományos szervezeti tagságok
kal és feladatvállalásokkal, publikációkkal nagyban hozzájárul
nak a szak jó hírnevének megalapozásához. 

Hal lgató i ösztöndíjak 

A tanszék figyelmet fordít ana, hogy az egyes területek 
iránt különösképpen érdeklődő vagy kiugró tehetségű hallga
tókat a gyakorlati képzés keretében eljuttassa azokhoz az intéz
ményekhez, ahol mentor segírségével képességeiket kibonta
koztathatják. Ennek érdekében folyamatosan támogatókat ke
resünk, akik anyagi, erkölcsi rámogatással vagy a képzés térí
tésmentes biztosításával segítik céljaink megvalósulását. 

A szak minőségpolit ikája 

A művelődésszervező' szak iránti érdeklődés, a magas je
lentkezési arány jó bemeneti minőségbiztosítási feltételeket je
lent, és megfelelően előképzett csoportok indítását teszt lehe
tővé a karon. 

A képzési folyamat minőségbiztosítási szempontjai a követ
kezők: 

- az elméleti tárgyak oktatásához minősített, nagy szaktudá
sú és oktatási tapasztalattal rendelkező oktatók kiválasztása 
(szabad tanárválasztásra kart szinten nincs lehetőség); 

- az irodalmi szemelvények kiscsoportos szemináriumi fel
dolgozása; 

- évfolyam- és szemináriumi dolgozatok követelménye, az 
értő szakirodalom-olvasás és -feldolgozás gyakorlatának meg
követelése, ezáltal felkészítés a szakdolgozat elkészítésére, pub
likálásra; 

- magas követelményeket támasztó szóbeli vizsgák, amelyek 
személyes hangvételű, szakmai beszélgetéssel végződnek; 

- valamennyi oktatónál érvényesülő oktatói és vizsgáztatási 
igényesség, azonos követelmények támasztása; 

- a gyakorlati képzés szervezésében minőségi követelmény 
a gyakorlati képzés anyagának egymásra épülése, rendszerszem
lélet kialakítása; magasan kvalifikált gyakorlatvezetők és nagy 
nevű és múltú gyakorlóhelyek kiválasztása; a hallgató egyéni 
képességeinek, igényeinek figyelembe vétele; 

- összességében: tanulás- és tevékenység-központú, a tudás 
tiszteletén, a hallgató segítésén alapuló demokratikus tanár
diák viszony kialakítása. 
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A SZAKMA ÜNNEPE 

H Á M O R I H A N N A 

G R A Z 2 0 0 3 - E U R Ó P A K U L T U R Á L I S F Ő V Á R O S A 

Európa Kulturális Fővárosának ötlete Melina Mercouritól 
származik. Az egykori görög Kultúrminiszter meggyőzte az Eu
rópai Unió Minisztertanácsát, hogy megvalósítsák elképzelését 
egy-egy európai város kulturális reflektorfénybe helyezéséről 
egy-egy évre. A szándék az Európai Uniós államok városainak 
egymáshoz való közelebb hozása, a kulturális együttműködés 
fejlesztése volt, és a gazdaság, a politika, de főleg a kultúra terü
letén az egyesülési folyamatok elősegítése. 

A dolgok megváltoztak, mióta Athént Európa első Kulturá
lis Fővárosának választották 1985-ben. Míg a programok orien
tációja a kezdeti években nem volt egészen egyértelmű, a ma 
Kul túrfővárosa olyan eseményeket kínál, melyek képesek loká
lis, regionális és nemzetközi identitást létrehozni. Eseményeket, 
melyek nagy művészeti, szociális, kultúrpolitikai és gazdasági 
jelentőséggel bírnak. Wolfgang Lorenz, a Graz 2003 - Európa 
Kulturális Fővárosának intendánsa szerint a millennium után a 
Kul túrfőváros nem csak egy hely, ahol egy éven keresztül kul
túra van, hanem inkább egy toposz, melynek célja, hogy euró
pai kulturális többlet-értéket hozzon létre. 

Az Európa Kulturális Fővárosa címre a jelenlegi szabályozás 
szerint bármely E U tagállam bármely városa jelentkezhet. A 
brüsszeli döntőbizottság évekre előre kiválasztja azokat az or
szágokat, ahonnan a majdani Kultúrfővárosok kikerülnek. A 
pályázni kívánó városok először nemzeti szinten mérettetnek 
meg, és Brüsszelben születik meg a végső döntés. Arról is, hogy 
elfogadják-e a programot. 

Európa Kulturális Fővárosának a költségvetése több forrás
ból adódik össze. Ezek Graz esetében a következők voltak: leg
többet a várostól és Steiermark tartománytól kapott a Kultúr-
főváros, ezen kívül az államtól, természetesen az Európai Unió
tól, különböző szponzoroktól, és a saját bevételekből (belépője
gyek, publikációk, stb.) jött össze a teljes büdzsé. 

2005-töl megváltozik a szabályozás, attól kezdve ugyanis 
minden évben egy további, az Unión kívül álló város is meg
kaphatja a megtisztelő címet. Az EU-n kívüli országok illetve 
városok számára jelenleg az Európai Kulturális Hónap megren
dezésének lehetősége adott, amely címmel 2003-ban a megala
pításának 300. évfordulóját ünneplő Szentpétervárt tüntették ki. 

2000 óta évente nem csak egyetlen Kulturális Fővárosa le
het Európának: abban az évben kilenc város ünnepelhette egy
idejűleg ilyen kitüntetett módon az ezredfordulót, és az elmúlt 
két évben is két-két városnak kellett osztozkodnia. A jövő év
ben Genovára és Lillé-re, azt követően pedig az írországi Cork 
városára lesz érdemes odafigyelnünk. 

Az elmúlt pár év tendenciája azt mutatja, hogy Brüsszel 
igyekszik inkább kisebb városokat, az adott ország méret szerin
ti második-harmadik városának jelentkezését elfogadni. 

Egy másik újkeletű trend a Kultúrfővárosok történetében az 
Európai Unió egy ifjúsági programjával való együttműködés. 
Az elmúlt évben Salamanca és Brügge, idén pedig Graz adott 
lehetőséget európai fiataloknak, hogy az Európai Önkéntes 
Szolgálat keretén belül részei és részesei legyenek a Kul túrfő
város szervező és lebonyolító csapatának. 

Az Európai Önkéntes Szolgálat (EVS) az E U ifjúsági prog
ramjának egy része, mely európai (nem csak E U országokból 
származó) fiataloknak nyújt lehetőséget külföldön dolgozni né

hány hétre vagy hónapra, de maximum egy évre. Jelentkezni 
18 és 25 éves kor között lehet, bármilyen, nem feltétlenül szak
mába vagy tanulmányi irányba vágó munkára, angol vagy az 
adott ország nyelvének ismeretével. 

A jelentkezési procedúra a következő: valamely szervezet 
(ún. EVS fogadó-szervezet), amelynek szüksége van extra mun
kaerőre, megpályázza az EU-nál, hogy az EVS keretén belül 
meghatározott időre önkéntest/önkénteseket fogadhasson. 
Amennyiben elfogadják a pályázatot, az adott munkalefietőség 
felkerül az EVS megpályázható munkalehetőségei közé. 

A másik oldalon állnak az ún. EVS küldő szervezetek, me
lyek figyelik az aktuális ajánlatokat, és amennyiben olyat talál
nak, ami a régió fiataljai számára érdekes lehet, megpályázzák 
az EU-nál, hogy az adott munkalehetőségre önkéntest, önkén
teseket küldhessenek. Ha az ő pályázatukat is elfogadják, akkor 
a küldő szervezet meghirdeti a munkát a potenciális pályázó 
közönségnek. Utolsó aktusként a fiatal, aki szívesen vállalkoz
na egy ilyen önkéntes szolgálatra, beküldi a pályázatát a küldő 
szervezetnek, amely aztán továbbküldi ezt az EU-nak és a foga
dó szervezetnek, és ez utóbbi kiválasztja a legmegfelelőbbeket a 
beérkezett pályázatok közül. 

Az EVS önkéntesek a fogadó szervezettől nem kapnak fize- | 
tést. Az Európai Unió biztosítja számukra a megélhetést, ami a 
Grazban dolgozó fiatalok számára a következő jutattásokat je- | 
lentette: szállás, biztosítás, az első odaút és az utolsó visszaút 
költségeinek fedezése, nyelvoktatás, bérlet a tömegközlekedés
re, ételpénz, zsebpénz, valamint érzelmi-személyes támogatás 
egy, korábban szintén EVS projektben részt vett mentor szemé
lyében. Ő foglakozott minden olyan problémánkkal, ami nem a 
munkával volt összefüggésben, mint például a lakásproblémák, j 
személyes problémák, stb., de ő szervezte a csoport közös prog
ramjait is. 

EVS-programban mindenki csak egyszer vehet részt. Az ön
kéntesek munkakörei és feladatai nagyon különbözőek, mint- I 
hogy a megpályázható lehetőségek is azok. A program keretén j 
belül lehet farmon dolgozni, különböző gyermek- és ifjúságsegí
tő szervezeteknél, különböző művelődési és kulturális esemé
nyeknél, és így tovább. A Kulturális Fővárosok EVS-szel való 
együttműködése az EVS „speciális események" kategóriájába 
tartozik. | 

A Grazban dolgozó 14 önkéntes szintén különböző terüle- | 
tekén dolgozott. Öten közülük a „Minicosmos - Kultúrfőváros 
a legkisebbeknek" projektben dolgoztak, gyakorlatilag ők vezet
ték a gyermekprogramok információs központját. Másik négy 
fiatal az „Acces A l i Areas" (érj el minden területet) elnevezésű 
ifjúsági projektben dolgozott. Ők részben a programok kifejlesz- I 
tésében és szervezésében, részben ezek lebonyolításában vettek 
rész. 

Két fiatal dolgozott a marketing osztályon, de ők nem iga
zán értették jól meg magukat a feletteseikkel, és végül komp
romisszum hiányában nyár közepén, három hónappal a projekt 
vége előtt hazautaztak. A maradék három ember a sajtóosztá
lyon dolgozott, három teljesen különböző munkakörben. Egyi
kük az internetes oldalért felelős munkatárs asszisztense lett, 
másikuk szerkesztőségi és irodai asszisztens, a harmadik, azaz én 
pedig a sajtócentrumban, az újságírók információs- és kapcso-
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lattartó központjában dolgoztam. Az én irodám volt a kapocs a 
sajtó és a sajtóosztály, illetve az egész cég között, nekem és a 
kolleganőmnek kellet a lehető legtöbb és legkülönbözőbb kér
désekre a választ tudni. 

S minthogy minden programot ismernem kellett, íme egy 
kis ízelítő a kedvenceimből: 

A grazi építészetnek egykoron külön iskolája volt, és ma is 
rengeteg fiatal tanul építészetet a városban, emiatt a Kultúr-
főváros programjában ez kiemelkedő szerepet kapott. Az idén 
felépített épületek nagy részére jellemző, hogy valamilyen in
tegrációs funkciójuk van, és hogy formájukban és/vagy funkció
jukban teljesen egyedülállóak, különlegesek, néhány esetben 
különösek. 

A mesterséges sziget például, amit egy grazi születésű mű
vész ötlete alapján a new yorki illetőségű Vito Acconci és stú
diója épített (az alkatrészeket mellesleg a Szombathely mellett 
található Vépen gyártották), a Mura folyót vonja be a város 
mindennapi életébe. 

Célja egyrészt a város két oldalának, a világörökséghez tar
tozó óváros és a részint bevándorló-, részint piroslámpás negye
dekből álló „túlpart" összekötése, másrészt a folyónak, mint 
élettérnek a köztudatba való beépítése. 

A két részből - egy felfelé és egy lefelé fordított kagylóhéj
ból - álló szigeten egy kis anfiteátrum, egy kávézó és egy csöpp
nyi játszótér található. A játszótér kis mérete ellenére is fontos 
szerepet játszik a konstrukcióban, hiszen ez köri össze a nyitott 
elcíadóteret és a kávézót. 

A nemrég elkészült új Kunsthaus (művészetház) mindenek 
előtt formájával hívja fel magára a figyelmet. A leginkább óriá
si szappanbuborékra emlékeztető épület két brit építész, Péter 
Cook és Colin Fournié műve. 

Grazban hagyománya van a hagyományos és az új, forma
bontó építészet egymás mellett élésének. A Kunsthaust egyéb
ként egy régi ház homlokzatával építették egybe, amely Európa 
első vasbeton szerkezetes épülete volt. Minthogy a Kunsthaus 
nem az óvárosban, hanem a Mura folyó túlpartján áll, nagy sze
repet szánnak neki a város ezen részének szociális és kulturális 
fellendítésében. Ebben az új intézményben kapott helyet a 
Camera Austria nevű nívós osztrák fényképészeti magazin is, 
melynek a Kultúrfőváros keretében két kiállítása volt. 

A kiállítások közül mindenképp említést érdemel a Turm-
bau zu Bábel (Bábel tornya) című, mely három különböző rész
ből állt. Az első részben a Bábel tornya történet művészeti in
terpretációjának legjobb darabjait lehetett látni, barokk fest
ményektől elkezdve egészen huszadik századi rézkarcokig. A 
második rész a beszélt nyelv történetével, fejlődésével és sokfé
leségével foglalkozott. A harmadik részben pedig az írás törté
netébe vezették be az érdeklődő látogatókat. 

A Phantom der Lust (Vágy fantomja) című kiállítás apropója 
a grazi születésű, és Grazban alkoró író, Leopold von Sacher-
Masoch újrafelfedezése volt, akiről kortársa, egy pszichológus a 
masochizmus jelenségét nevezte el. Az író munkásságával ke
vésbé, de a masochizmusnak a művészetben való megjelenésé
vel/megjelenítésével foglalkozó kiállítás, az előbb említett 
Turmabau zu Bábelhez hasonlóan, meglehetősen nagy anyag
ból épült fel, nagyrészt fotókból, festményekből, és egyéb ké
pekből. A modern technikai installációk azonban természete
sen itt sem hiányoztak. 

A graziak számára talán legfontosabb kiállítás azonban a 
Berg der Erinnerungen (Emlékek Hegye) volt. A Schlossberg-

ben található labirintusrendszerben, melyet a lakosok a máso
dik világháború alatt óvó- és búvóhelynek használtak, a város 
lakóinak személyes emlékeit állították ki, lehetőség szerint a 
hozzátartozó történetet is megosztva a látogatóval. A kiállított 
tárgyak tematikus csoportosításban voltak elhelyezve a labirin
tusrendszer termeiben, és látható volt köztük régi játékmackó 
éppúgy, mint tüntetésekről megmaradt transzparensek, fotók, 
vagy éppen „Hungary" feliratú szuvenír-bögrécske. 

Zeneileg szintén nagyon színes volt a program. Volt európai 
jazzfesztivál, a huszadik század komolyzenei remekműveit felvo
nultató koncertsorozat, és persze számtalan party, ahol a modern 
zenecsinálás nagyjai, a legjobb osztrák és külföldi DJ-k szórakoz
tatták a népes közönséget. Az én kedvencem mégis a Szentpé
tervárról meghívott vendégművész-csoport volt, a Marinszkij-
színház és Kirov-zenekar egy zseniális karmester, maestro Valerij 
Gergiev vezényletével. 

Az egyik legnagyobb élményem pedig egy színházi előadás 
volt, melyet a Kultúrfőváros a minden évben megrendezésre 
kerülő grazi avantgárd-fesztivállal, a „Steierischer Herbst"-tel 
közösen mutatott be. Ez a minden tekintetben egyedülálló pro
dukció az európai identitás kérdéskörét járta körbe, egy berlini 
illetőségű színész-táncos csoport előadásában, melynek tagjai 
többek között Argentínából, Csehországból, Koreából, Japán
ból, Kanadából, Svédországból, Venezuelából stb. származnak. 

Kaposvári művelődésszervező szakosok a 
Magyar Művelődési Intézet nyílt napjáról 

A kaposvári egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai 
Főiskolai Kar Művelődésszervező Szak nappali Tagozatának IV. 
évfolyamos hallgatóiként „A művelődés hete - a tanulás ünne
pe" rendezvénysorozat alkalmából egy napot töltöttünk a Ma
gyar Művelődési Intézetben, 2003. őszén. 

A programban fellépő dráma-specializációs csoportunkat 
kísértük, s velük együtt hallgattuk az előadásokat, amelyek a 
Magyar Művelődési Intézet szerepéről, távlatos feladatairól, il
letve a kulturális szakemberképzés Európai Unióban elfoglalt 
helyéről szóltak. 

E látogatásunk előtt még nem jártunk a Budai Vigadó gyö
nyörű épületében, és nem volt kapcsolatunk az intézettel. 

Egybehangzó véleményünk szerint, a programból leginkább 
tetsző, legmegharározóbb rész az volt, mikor végigvezettek 
minket az épületen. Megismerhettünk minden osztályt, mun
kájukat és dolgozóikat, a vezetők kalauzolása során. 

Úgy gondoljuk, egy ilyen műemléképület megfelelő egy 
ilyen intézet működtetésére, s megfelelő helyszín egy ilyen 
kulturális rendezvénysorozat számára. 

Jó lenne, ha ez a rendezvény elindítana egy jó kapcsolatot 
köztünk s az intézet között, egyéb rendezvények, ralálkozók, e-
setleg állásbörze formájában. 

Sajnáltuk, hogy kevés hallgató volt, kevés azonos vagy ha
sonló szakos hallgatóval ismerkedhettünk meg. 

Összességében elmondhatjuk, hogy tartalmas és kellemes 
napot töltöttünk el a Magyar Művelődési Intézetben. Örülünk, 
hogy ezt a rendezvénysorozatot életre hívták, s reméljük lesz 
még folytatása. 

Kaposvár, 2003. december 8. 
A kaposvári művelődésszeivező szakos hallgatók 
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L Á N G N É N A G Y M Á R I A 

„A MŰVELŐDÉS HETE - A TANULÁS ÜNNEPE" KECSKEMÉTEN 

2003. szeptember 25. és október 3. között immár második 
alkalommal csatlakoztunk helyi rendezvényeinkkel a Magyar 
Népfőiskolai Társaság hagyományteremtő szándékú országos 
eseménysorozatához. 

„A művelődés hete - a tanulás ünnepe" helyi rendezvényeit 
az Erdei Ferenc Művelődési Központ és Művészeti Iskola koor
dinálta. A programok kialakításában legfontosabb partnerünk 
a Katona József Megyei Könyvtár volt. A rendezvénysorozat 
megvalósításában közreműködő közösségek, civil szervezetek, 
társintézmények e két intézményhez kapcsolódva vettek részt a 
programban. A Magyar Népfőiskolai Társaság által kidolgozott 
koncepcionális javaslatok alapján a helyi adottságok figyelembe 
vételével igyekeztünk olyan eseményeket megszervezni, ame
lyek módot adnak a művelt és tanuló társadalom gyakorlati pél
dáinak megismerésére az Európai Uniós gyakorlat és a magyar 
tanulási, művelődési rendszerek közötti különbségek megmuta
tásával. 

A Katona József Könyvtárral közösen kialakított program
sorozatunk elsősorban az iskolán kívüli művelődés intézménye
inkben meglévő lehetőségeinek közismertebbé tételét kívánta 
elérni. Az Erdei Ferenc Művelődési Központ és Művészeti Isko
la programjai a közösségben folyó tanulást, önképzést állították 
előtérbe, a Katona József Könyvtár rendezvényei az egyéni ta
nulást, művelődést segítő eszköztárat mutatták be. 

A programsorozat másik fontos szakmai célkitűzése az volt, 
hogy a műfajilag, tematikailag sokszínű és különböző időtarta
mú rendezvények komplex ismeretterjesztést valósítsanak meg 
az óvodás kortól az időskorig terjedtí életkori célcsoportok szá
mára. 

A programsorozat első eseménye volt az Ásványvilág című 
kiállítás (2003. szeptember 25-től október 5-ig), mely egyúttal 
alkalmat adott a 20 éves ásványgyűjtő körünk megünneplésére 
is. 

„A művelődés hete - a tanulás ünnepe" eseménysorozatát 
és a kiállítást Dr. Sárközy István alpolgármester nyitotta meg. 
A tárlaton a jelenleg húsz fős aktív maggal rendelkező művelő
dési közösségünk gyűjteményének legnagyobb, legérdekesebb 
ásványait csodálhatta meg a körülbelül ezer fős közönség. A ki
állításhoz kapcsolódóan az ásványkör tagjai huszonöt rendha
gyó órát, tárlatvezetést tartottak, körülbelül hétszázötven fő 
részvételével. 

E programhoz kapcsolódott szorosan az október l-jén meg
tartott Barangolás Ásványországban című előadássorozat fog
lalkozása. Az ismeretterjesztő programot a felső tagozatos gye
rekek számára állítottuk össze az iskolai tananyagból 1949 óta 
hiányzó rendszeres geológiai műveltséganyag pótlására, az ás
ványok, kőzetek világának megszerettetésére, az ásványkör fia
talítására. Az Erdei Ferenc Művelődési Központ és Művészeti 
Iskola Díszmadártenyésztők Klubja volt a „házigazdája" az öt vi
lágrész díszmadarait (2003. szeptember 26-27.) bemutató 
komplex programnak, amelyet filmvetítés, tartási, tenyésztési 
szaktanácsadás is kiegészített. 

A körülbelül ezer fős, heterogén életkorú (az óvodás korútól 
az időskorúig) közönség számára tizenkét rendhagyó órát és tár

latvezetést tartottunk körülbelül háromszázhatvan fő részvé
telével. A látogatók között sok volt a család: szülők és gyere
kek közösen ismerkedtek a különleges, színpompás madarak
kal. 

Az Erdei Ferenc Művelődési Központ és Művészeti Iskolá
ban működő Kecskeméti Bélyeggyűjtőkör közel háromszáz fős 
tagságával az egyik legnépesebb közönségünk. A szeptember 
26-28-ig tartó bélyegbemutatón a kör tagjai a 150 éves Kecs
keméti vasúti közlekedéssel foglalkozó, művelődéstörténeti ér-
dekességű bélyegeiket mutatták be a körülbelül háromszáz fős 
látogatóközönségnek. A kiállításhoz kapcsolódott a posta és 
vasút közös történetéről szóló előadás, amelyet körülbelül öt
venen hallgattak meg. 

A Gombavilág című komplex ismeretterjesztő program 
(2003. szeptember 29 - október 3.) sikere érdekében Gombász
klubunk körülbelül ötven tagja tevékenykedett. A természet
ben gyűjtött gombákról rendezett kiállítás anyagát az Őrségben 
és Kecskemét környékén gyűjtötte össze a közösség. A gombák 
természetes élőhelyeit, ehető és mérgező jellegüket bemutató 
programon körülbelül hatszázan vettek részt. 

Tizenkét rendhagyó órát is tartottunk körülbelül három
százötven résztvevővel. A program bemutatta a gombatermesz
tést, a gombák táplálkozási, élettani szerepét, szaktanácsadással 
is segítve az érdeklődőket. Filmvetítés, számítógépes gombafel
ismerő program is színesítette a rendezvényt. 

A Katona József Könyvtár szeptember 26-án családi napra 
várta az érdeklődőket „A művelődés hete - a tanulás ünnepe" 
rendezvénysorozat keretében. 

A 4-5 éveseknek „Üzen az ősz" címmel bábrnűsorral is szí
nesített programot állítottak össze az őszi évszak jellegzetessége
ink megismertetésére. 

Az iskoláskorú gyermekeket és szüleiket a népszerű „Ládajá
tékok" program várta, amely játékos formában próbálta meg 
őket ösztönözni tudásuk gyarapítására, az önművelés könyvtári 
lehetőségeinek felhasználására. 

Az „Otthon vagyunk Európában" című program során a 
könyvtár az angol, a francia, és a német nyelvek tanulását segí
tő hagyományos és elektronikus dokumentumainak használatát 
mutatta be az egyéni és csoportos érdeklődőknek. 

A Katona József Könyvtárban működő Európai Információs 
Pont is bekapcsolódott a rendezvénysorozatba, az európai és 
hazai szakképzést feltérképező anyaguk a szakképzési rendszerek 
sokféleségét mutatta be, elősegítve az egyéni tájékozódást. 

A „Nemcsak húsz éveseké a Net-világ" program, amely a 45 
éven felülieket ismertette meg számítógép és az Internet haszná
latával, igen népszerűnek bizonyult. A Könyvtár folyamatosan 
4 számítógépet tett szabaddá az egyéni és kiscsoportos ismerte
tésekre. Az érdekkldők közül többen beiratkoztak a könyvtár 
„Nagyinet" tanfolyamára is. 

Az Azonos eséllyel! programban a fogyatékkal élők és csa
ládtagjaik ismerkedhettek meg az akadálymentesített könyvtár 
olyan szolgáltatásaival, mint az öreg(nagy)betűs és a hangos 
könyvek állományával, a könyveket, dokumentumokat házhoz 
szállító „Otthon könyvtárral", az olvasőgéppel stb. , amelyek 
elősegíthetik a fogyatékosok tanulását, művelődését. 
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•A S Z A K M A Ü N N E P E 

A Könyvtár egyéni tanulást segítő szolgáltatásainak bemu
tatására a helyi programsorozatban több alkalommal is sor ke
rült. Az egyéni és csoportos érdeklődőket a hagyományos és 
elektronikus lehetőségek széles tárházával ismertették meg a 
könyvtárosok. 

Az Idcísek akadémiája „tanévnyitó" foglalkozását október 2-
án a könyvtárban rendeztük meg a Kecskeméti Szociális Szol
gáltató Központ Idősgondozó szolgáltatásával közösen. A kö
rülbelül százhúsz fős, fiatalos érdeklődést mutató hallgatóságot 
a Hírős Város Nyugdíjasklub citerazenekara köszöntötte. 

A vegyes tematikájú szabadegyetemi előadássorozat foglal
kozásaira havi egy alkalommal októbertől májusig várjuk az 
időseket. Az élethelyzetükhöz kapcsolódó jogi, történeti, pszi
chológiai, művelődéstörténeti és egészségügyi témájú előadáso
kon 100-120 idős ember vesz részt. Az akadémiai kurzus végén 
a résztvevők oklevelet kapnak a szabadegyetem „elvégzéséről". 
A könyvtár egy-egy előadáshoz kapcsolódóan szolgáltatásaival 
segíti a témakörökben elmélyedni vágyókat a további ismeret
szerzésben. 

Az idei programok megvalósítása során nagy hangsúlyt fek

tettünk arra, hogy a helyi média támogatását megnyerjük ren
dezvényeink irányt. Kecskemét valamennyi sajtóorgánumában 
megjelentettük „A művelődés hete - a tanulás ünnepe" esemé
nyeit. A megyei napilap, a Petőfi Népe, a Kecskeméti Televízió 
és a térségi Gong Rádió folyamatosan ajánlotta az egyes ren
dezvényeket. 

A helyi programokat összefoglalóan tartalmazó szórólapot 
készítettünk kétezer példányban. Az egyes rendezvényeknek is 
készítettünk szórólapokat, amelyeken az általunk az országos 
rendezvénysorozat emblémája alapján készített helyi logó utalt 
a szeptemberi és októberi programsorozatra. 

A Művelődési Központ havi műsorajánló plakátján is pro
pagáltuk a program eseményeit. 

A 400-400 db plakáttal a város hirdetőtábláin, iskoláiban, 
közintézményeiben, munkahelyein találkozhattak az érdeklődők. 

A havonta négyezer példányban megjelentetett Kecskeméti 
Kínáló című ingyenesen terjesztett kiadványban is közzétettük 
az eseményeket. 

A Katona József Megyei Könyvtárral a tervezéstől a megvaló
sításig szoros, termékeny és korrekt volt a szakmai kapcsolatunk. 

B R U Z L A I C Z I F R A E R I K A 

BAJAI RENDEZVÉNYEK 

A József Attila Művelődési Központ és Ifjúsági Ház vállalta 
fel „ A Művelődés hete - a tanulás ünnepe" bajai programjai
nak szervezését. Most, amikor az összegzésre került sor, tűnt fel 
igazán, hogy milyen végletek között mozgott ez a programsoro
zat. 

Egyik oldalon: szaknmi gyakorlati foglalkozás hagyományos 
kézműves technikákkal, a másik oldalon mozgókép kultúra és 
médiaismereti szakmai nap. Ég és föld. Vagy mégsem? Ami a 
két egymástól látszólag teljesen különböző foglalkozást illetve 
szakmai napot összeköti, az a kreativitás, az értékmegőrzés és az 
érték fejlesztés. A pedagógusok azon képessége (mert hogy ne
kik szólt a program), hogy akár hagyományos kézműves tech
nikákkal, akár a média eszközeivel merjenek újítani, tanítási 
technikákat váltani, kreatívan gondolkodni. Ezzel a két prog
rammal sikerült megszólítanunk az óvónőket, az általános- és 
középiskolai tanárokat Felső-Bácska több körzetéből. (A körze
tet Baja - Jánoshalma - Bácsalmás határolja.) 

A TIT Bácskai Egyesülete is kapcsolódott a programsoro
zathoz és szervezésükben az Eötvös József Főiskolán több elő
adás hangzott el a következő témákban : 

Publicisztika, közélet, stílus - Kanizsai Mária főiskolai ad
junktus előadásában 

Tanulás-tanítás korosztályi sajátosságai, korrekciós lehetőségek 
- Dr. Sztanáné Dr. Babits Edit tanszékvezető főiskolai docens 
előadásában 

A pedagógiai szaknxai szolgáltatások kistérségi modellje - előadó 
Nemes Gábor az Újvárosi Általános Művelődési Központ igaz
gatója 

A munkaerő piaci képzések Baján és környékén. Ennek elő
adója Szenoradszki Endre a BKM-i Munkaügyi Központ Bajai 
Kirendeltségének vezetője volt. 

Természetesen nemcsak felnőtteket szólítottunk meg .A 
Felső-Bácskai körzetben több Alapfokú Művészeti Iskola mű

ködik. Baján nagy hagyománya van a képzőművészetnek, ebből 
kifolyólag ennek oktatására is nagy hangsúlyt fektetnek. Nem 
véletlen tehát, hogy a tömegkultúra igénytelenségével szemben 
felsorakoztattuk a környezetünkben fellelhető értékeket. 

A következő iskolák mutatkoztak be: 
A Jelky András Szakképzőiskola Művészeti, tagozatának kerá

mia csoportja és művésztanára, 
a Danubia Alapfokú Művészetoktatási Intézmény színjátszó és 

tánc csoportja, 
a Liszt Ferenc Zeneiskola növendékei. 

„A művelődés hete - a tanulás ünnepe" záró programja Ba
ján az Állatok Napjának a megünneplése volt. Erre családok 
járnak már évek óta. Hozzák a cicákat (hiszen cica szépségver
senyt hirdetünk minden évben), közösen építik a madáretető
ket, készítik papírból, gyurmából a különböző állatfigurákat. 
Elmaradhatatlan része a programnak a zenés gyermekműsor és a 
fotókiállítás. Az idei címe: Fiatal állatorvosok szibétiai kutatóútja. 

A tanulás ünnepéhez kapcsolódva rövid videofilmeket vetí
tettünk a védett fajokról, az állatok gondozásáról, a velük való 
törődésről. Pedagógusok játszottak a gyerekekkel, majd dráma
óra keretében dolgozták fel az állatokkal kapcsolatos témákat. 

Harmadik éve veszünk részt a programban. Jó, hogy évente 
egyszer tartozunk egy országos közösséghez. Köszönjük a támogi-
tásta Népfőiskolai Társaságnak', 
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A SZAKMA ÜNNEPE! 

G O N D A E M M A 

RENDEZVÉNYEK FEJÉR MEGYÉBEN 

A Fejér Megyei Művelődési Központ A MŰVELŐDÉS 
H E T E - A T A N U L Á S ÜNNEPE országos rendezvénysorozat 
részeként, 2003. október 3-án szakmai tanácskozást tartott: A 
hagyományőrzés és a népi kultúra szerepe a köz- és felnőtt- oktatás
ban címmel. 

Előzmények, a rendezvény alapötlete 
Az Európai Unióhoz történő csatlakozás sokféle kérdést vet 

fel. Sok vágy és sok félelem fogalmazódik meg mindenkiben. 
Az egyik legfontosabb kérdés a nemzeti jelleg, a csatlakozó ál
lamok sokszínű hagyományainak megőrzése, a nemzett identi
tástudatuk megóvása. 

A program részletes bemutatása 
A Fejér Megyei Művelődési Központ több évtizede részt 

vesz a népi kismesterségek bemutatásában, oktatásában. Tanfo
lyamainkon, szakköreinken, kiállításainkon számos részrvevő, 
látogató ismerkedett meg a szövés, agyagozás, csipkeverés, hím
zés, bőrművesség, kosárfonás, stb. fogásaival. 

A Fehérvári Kézművesek Társaságával és a Fejér Megyei 
Kézműves Egyesülettel kiépült jó kapcsolat is segítette intéz
ményünkben a népművészeti tevékenység megerősödését, bő
vülését. 2000. óta folyamatosan szervezünk a Mesterségek Há
zában óvodás és iskolás korú gyerekek számára népművészeti 
bemutatókat, közös alkotó foglalkozásokat. Több éve kézműves 
alkotók bevonásával szervezzük nyári napközis táborainkat is. 

A 2003 októberében szervezett szakmai napon bemutatko
zási lehetőséget kínáltunk mindazon intézmények képviselői
nek, akik valamilyen módon és formában foglalkoznak hagyo
mányőrzéssel, hagyományápolással, a népi kismesterségek okta
tásával. 

Az élethosszig tartó tanulás az egyik fontos célja, meghatá
rozó folyamata lehet mind az oktatási, mind a kulturális intéz
mények tevékenységének a X X I . században. A hagyomány és 
innováció; a múlt és a jövő közti kapcsolat megteremtése, a 
kreativitás, mint a szociális integráció eszköze, a kulturális 
örökség megóvása, mind-mind napjaink iskolai oktatásának és 
felnőttképzésének fontos kérdései. Ezekre a kérdésekre kerestük 
a választ a résztvevő intézmények bemutatásával, tevékenysé
gük ismertetésével. 

A szakmai nap résztvevőinek köre Székesfehérvárról és 
Fejér megyéből 

- óvónők, 
- pedagógusok, 
- speciális szakiskolák pedagógusai, 
- népművészeti egyesületek képviselői, 
- népművészek, 
- közművelődési szakemberek, 
- középfokú művészeti iskolák hallgatói. 
A szakmai tanácskozáson több mint 70 érdeklődő vett részt. 

A szakmai tanácskozás programja, előadásai 
A hagyományőrzés az óvodai nevelési programokban. 
1. Vízivárosi Óvoda (Székesfehérvár) 

2. Enyingi Óvoda (Enying) 
3. Árpád úti Óvoda (Székesfehérvár) 

A hagyományőrzés az iskolákban, különös tekintettel az alsó ta
gozatosokra 

1. Széna téri Általános Iskola (Székesfehérvár) 
2. Pákozd Általános Iskola (Pákozd) 

Népi kismesterségek szerepe a rehabilitációs tevékenységekben 
1. Ezredéves Általános Iskola (Székesfehérvár) 
2. Arany János Általános Iskola (Székesfehérvár) 
3. Frim Jakab Képességfejlesztő Otthon (Székesfehérvár) 

A népi játszóház-vezető tanfolyamok tapasztalatairól 
Fejér Megyei Pedagógiai Szolgáltató Intézet (Székesfehérvár) 

Mesterségek Háza kézműves bemutatóinak tapasztalatai. Ho
gyan további 

Fejér Megyei Művelődési Központ (Székesfehérvár) 
Kézműves táborok a nagyvárosban 
Fejér Megyei Művelődési Központ (Székesfehérvár) 
A Szabad Művelődés Háza (Székesfehérvár) 

Gyermekjátszó 3-10 éveseknek. Bemutató foglalkozás 
Fejér Megyei Népzenei Műhely - Szedtevette Zenekar és 

Kneifelné Laczkó Krisztina (Székesfehérvár) 
A foglalkozást a szakmai nap részrvevői számára tartottuk 

meg. Olyan játékokkal, dalokkal ismerkedhettek a résztvevők, 
melyeket használhatnak óvodai, iskolai foglalkozásokon. 

A foglalkozásról videó felvétel készült, melyet a résztvevők 
megkapnak, a dalok kottáinak és szövegének leírásával együtt. 

A programot kísérő kiállítás 
A résztvevő intézmények hallgatóinak alkotásaiból kiállí

tást szerveztünk, mely 2003. október 3-27-e között volt megte
kinthető. 

A kiállító iskolák, intézetek: 
Pákozdi Általános Iskola - nyári táborok anyaga 
Szénatéri Általános Iskola - nyári táborok anyaga 
Fejér Megyei Művelődési Központ - napközis táborok 

anyaga 
Frim Jakab Képességfejlesztő Otthon - kézműves foglalko

zások növendékei 
Boldog Gizella Óvoda - nagycsoportosok alkotásai 
Mesterségek Háza - kézműves foglalkozásainak anyaga 
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T Ó T H Z S U Z S A N N A 

A VÉGÉN HÁRMAS SZERELEM LESZ 
Rögtönzött beszámoló a VII. Falusi Színjátszó Találkozó és Konferenciáról. Adács, 2003. november 21-23. 

Megint november van, annak is a vége felé járunk, ebből 
következik, hogy Adácsról kell írnunk. 

Adács kedves hely. Hogy milyenek lehetnek ott a hétköz
napok, hogy milyen lehet ott élni, nem tudom, de egyre bizto
sabb vagyok benne, hogy jó. Ahol így össze tudnak fogni, ahol 
így lehet mozgatni a közösséget, ahol mindenki teszi a dolgát és 
drukkol a másik sikeréért... ott biztosan jó lehet lenni. 

A falusi színjátszók találkozójára hetedik alkalommal került 
sor Adácson. Nagy érdeklődés előzte meg, mint mindig - ám az 
utolsó pillanatban volt, aki mégse tudott eljönni. Úgy tűnik - és 
ez nagy fájdalom - kezd begyűrűzni Adácsra is a színjátszó fesz
tiválok általános szelleme, mi szerint jövünk, játszunk és me
gyünk. Pedig még tavaly is az volt a legjobb, hogy itt mindenki 
együtt volt, együtt maradt - a kényszerűség okán is, lévén a szál
lás máshol és buszokkal szállítják az embert oda. 

Most kezd repedezni az a tökéletes kép, amelyben eddig él
tünk. De azért Adács így is jó volt. A hangulat, a közönség -
biztatóan pozitív. 

Ráadásul sok volt a gyerek. A szereplők gyerekei kívülről 
fújták a szerepeker, és bizalmas közléseket is továbbítottak. Egy 
Dávid nevű fiatalember Szigorúan Titkosan már az egyik darab 
elején megsúgra, ki kibe lesz szerelmes, azt is, milyen fordulatok 
esnek meg közben - beavatott volt, lévén apukája és anyukája 
is a szerelmi viszonyokban hol így, hol úgy - , és elárulta azt is, 
hogy a végén (mármint a darab végén) „hármas szerelem lesz, 
érted?!". Lett. És siker, és taps - szinte valamennyi színpadon 
elcsattanó, vagy csak készülő csóknál, végig az előadások során. 
Ez egy csók-sikeres fesztivál volt. 

Igazán kiemelkedő színvonalú, revelatív előadást talán nem 
láttunk. De tisztességes, jó szándékú, működő, bizonyos színpa
di erényekkel megáldott előadásokat igen. 

Meglepetés is akadt - s az ilyen mindig különösen nagy 
öröm. Erről majd az egyes előadásokról írt sorok árulkodnak. 

A bemutatók értékelésekor a zsűri - akiket inkább tanácsadó 
szakembereknek neveznénk, lévén versenyjellegétcíl inkább meg
fosztani szeretnénk a találkozót, mintsem ercfeíteni azt - nyomaté
kosan hangoztatta, hogy minden a darabválasztásnál kezdődik. 

A zsűri tagjai: Lengyel Pál, Nagy András László és Kiss László 
- valamint a jelenlévő szakemberek: Máté Lajos és Tóth Zsu
zsanna, egyetértettek abban, hogy a legfontosabb az, hogy ki
nek játszunk, kiknek játszanak a csapatok. Az örök igazság ér
vényesül; hol, kikkel, kiknek, mir. Ha ezeket tudják a csoport
vezetői';, az már fél siker. 

Az előadásokról, dióhéjban, a szakmai beszélgetés sorrend
jében. 

ADÁSHIBA, EGER és a STÚDIÓ, V A G Y A M I T A K A R 
TOK, GYÖNGYÖS; GALAMBOS-TURCSÁN-MESKÓ: 
MÁSODIK SZEREPOSZTÁS 

A közös produkcióban létrehozott musical-szerű játék ze
neileg jól felépített, tartalmaz némi feszültséget. Ügyes és szim
patikus fiatalokat látunk játszani, akik már tanulják a mester
ség bizonyos fogásait, mégsem születik meg igazi izgalom. Az 

alapmű hordoz ugyan némi ismeretanyagot a színházi világról, 
de alig lép túl a közhelyeken és a sablonos fordulatokon. Nem 
lehet elvárni, hogy még kiforratlan személyiségű emberkék hi
telesítsenek egy-egy papírmasé figurát, noha csak a személyiség 
erejével lehetne valódi helyzetekké formálni a darab fordulata
it. Mindazonáltal magukban hordják az ígéretet - lesznek ők 
még nagyszerűek is. 

KAMÉLEON CSOPORT, BAJA; VÁSÁRI KOMÉDIÁK 
Vásári komédiát műsoiTa tűzni általában hálás feladat - nem 

„vásári" helyzetben játszani azonban nagyon hátrányos helyze
tet teremt. Színpadra rakva jobban „kilóg a lóláb". Ráadásul 
amit most láttunk, egyveleg, dalokkal egybekötve és elválaszt
va -furcsa, keverék jelmezvilágban. Az értékelés során elhang
zott, hogy ezekben a ruhákban egyes szövegek egyáltalán nem 
hangozhatnak el. Hozzá kell tennem, hogy ezek a szövegek egy
más mellett sem igen, ha tiszteletben tartjuk a szerkesztés alap
szabályait. 

A legnagyobb probléma a rempótlansággal, a ritmustalan-
sággal volt. Miközben nyilvánvalóan mozgatóerőként, rutino
san működik egy-egy színjátszó, a jelenetek széthullanak, a po
énok előre le vannak lőve, mivel felépítésük hiányos... Jobb 
sorsra érdemes színjátszókat is látunk a játékban, akik ha be
szélnek elevenek, ha hallgatnak, mintha kőből lennének... 

SÚGÓLYUK, PÁTKA; TÖRÖK DEZSŐ: T E S T A M E N T U M 
Igazi meglepetés volt a csoport felbukkanása — és darabvá

lasztásuk is. Poros padlásról bányászták elő Török Dezső jelene
tét. A meglehetősen gyenge szöveg élő anyaggá változott a szín
játszók előadásában, csupa önazonos figurát láttunk, akik hite
lesítették - olykor minden színészi eszköz nélkül - a vázolt hely
zeteket. Remek, bár naivan fonnák karakterek, igényes szín
padkép, jó térszervezés jellemezte előadásukat. A féíszereplő kü
lönösen, de a többiek is, tudtak élni a poentírozás eszközével -
kidolgozott pontos játék részesei lettünk. (Évekkel ezelcítt már 
működött Pátkán egy színjátszó csoport, amelynek előadása ha
sonlóképpen nagy élmény volt. Öröm, hogy újra van ilyen!) 

CSONGRÁDI SZÍNTÁRSULAT, CSONGRÁD; BÁN-
KUT1 REIBER JÁNOS: A CIGÁNY ÉS A CSIZMADIA 

A csoportot és igen képességes tagjait jól ismerjük korábbi 
fesztiválokról. Az egyes szerepléík most is igazolták, hogy figura
ábrázoló képességük jó, ám a zsűri elhibázottnak tartotta a da
rabválasztást. A valóban nem túl bonyolult szövetű előadás 
azért feslik könnyen fel, mert a színészek kicsit egymás mellett 
dolgoznak; hiába remek zsánerkép a csizmadia - inasával és lá
nyával egy valódi drámát vázol - nem áll össze az egész egység
gé. A máskor remekül teljesítő csapat mentségére legyen mond
va, hogy előadásukra igen későn került sor, a közönség nagy ré
sze már aludni térr, kicsit légüres térben maradtak. 

IKERVÁRI SZÍNKÖR; C S E H O V : L A K O D A L O M 
Nehéz fába vágta a fejszét az ízlésesen dolgozó csapat. Cse

hovot játszani - amennyire hálás, annyira nehéz feladat. A szak-
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emberek nagy örömmel fogadták az igényes színpadképet, a jól 
megválasztott muzsikákat, a stílusos kezdést. A színpadi járások 
logikája is világos volt, még a szimmetrikus színpadképet is tö
kéletesen elfogadták. Amit hiányoltak, az a karakterek „élete" 
— a játék amplitúdói, a valóságos feszültség és humor, ami per
sze, kissé keserű is, ha komolyan veszik. 

KÁRMÁN JÓZSEF SZÍNHÁZ, L O S O N C ; H E L T A I 
GÁSPÁR: A N A G Y Ő, MOLNÁR FERENC: IBOLYA 

A jövőre 15 esztendős együttes komoly színházi ismeretek
ről tett tanúbizonyságot. Rendező és színészek pontos, átgon
dolt munkával „hozták" a két egyfelvonásos darab karaktetes 
mondandóját, ám nem teremtődtek meg minden esetben a va
lós élethelyzetek. Adósok maradtak valami extra varázslattal is, 
ami a személyiség ragyogásából adódhat, valós emberi sorsok 
ábrázolásakor - egyébként példaértékű játékot produkáltak. 
Remek nyíltszíni átrendezések, mintaszerű színpadi jelenlét - jó 
ritmus. Ami átgondolást igényel; egyes figurák túl reagáltak, és 
előfordult az is, hogy a figurában rejlő kettősséget nem sikerült 
megfelelően érzékeltetni. A viszonylag mélyre ható kritika meg
fogalmazását éppen a csapatban rejlő lehetőségek hívták elő. 

A M A T Ő R KOMÉDIÁS T Á R S U L A T , HAJMÁSKÉR; A 
LÓNAK VÉLT M E N Y A S S Z O N Y 

Lerágott csontot dobott a zsűri elé a csoport, amikor Bárányi 
Ferenc „örökzöld" komédiáját, A lónak vélt menyasszonyt ad
ták elő. Maguk is ismerték e csapdát, de vagy csak kevés ötle
tük volt a játékot meghökkentővé és pergővé tenni, s a megle-
hetéísen gyenge szövetű darabot vérbővé változtatni, vagy nem 
maradt kellő idejük a pontos kidolgozásra, a játék ritmusának 
megteremtésére. Miközben a játszók kvalitásai messze túlmu
tatnak a megvalósítás eszköztárán, úgy érezzük, hogy - Nagy 
András László szavaival - jelentős alulvállalás tanúi vagyunk. 
Sporthasonlattal: alacsony a léc.. . 

A L I G SZÍNPAD, VESZPRÉM; WEÖRES SÁNDOR: 
CSALÓKA PÉTER 

Kicsit hasonlóan a hajmáskériekhez, az alulvállalás bűnét 
olvasta a színjátszók fejére ez esetben is a zsűri. Miközben maga 
a „retrosprektív" rendezés működővé teszi az előadást, és a figu
rák többnyire remekül megszólalnak (nagyszerű például a hát
tér hangkulissza!) - valahogy nincs tétje semminek. Nincs igazi 
konfliktus, a játék túl szimpla, túlságosan gyermekded igazsá
gokról szól. Meggyőződésem, hogy a remek karakteralkotó ké
pességgel bíró játszóknak csak valami szikra hiányzik - egy fel
ismerés, amitől a történetecske a légüres mesei térből valós tét
tel bíró, rámái töltetű eseménysorrá válna. 

A M A T Ő R SZÍNJÁTSZÓ KÖR, HALIMBA; H A N S 
KEHLER: A U T Ó HOZOMÁNYBA 

Szimpatikus, szépen öltözött, jó kedélyű társaságot látunk a 
színházteremben - érdeklődéssel figyelik a műhelymunkát, a 
többiek előadását, barátságosak, kedvesek és jó hangon éne
kelnek a buszon; ők a halimbai nyugdíjasok. Amikor színpadra 
lépnek, sajnos más képet mutatnak. Egy nagyon rossz, szájbará
gósán sematikus és bugyutaságig egyszerű történetecskében ül
dögélnek - többnyire a családi asztal körül. Nincsenek karakte
rek, nincs a játéknak öröme, feszélyezettség, tisztázatlan színpa
di járások, és sok-sok önkéntelen hiba van, ami persze abból is 
adódik, hogy korosztályi különbözőségeket, érdek- és valódi 

szerelmet kellene felmutatni, miközben egyforma korúak. (Ide 
sorolható az a hiba is, amikor - hasonlóképpen a gyerekszínját
szókhoz - bajuszot festenek férfi/fiúhiány miatt a nők/lányok 
orra alá.) Biztosak lehetünk abban, hogy egy megfelelő darab, 
egy színházról többet tudó rendező-és nyugdíjas színjátszó tár
saink sokkal több örömet lelnének szerepeikben. 

F O R T U N A EGYÜTTES, JÁSZFÉNYSZARU; ILLYÉS 
G Y U L A : BOLHABÁL 

Nehéz helyzetbe került a zsűri, mert miközben a legmessze
menőbben értékeli a csoport vezetőjének, a Magyar Kultúra 
Lovagjának, Kovács Rozikának áldozatos és kiemelkedően ha
tékony munkáját, amivel faluközösséget épített és erősített és° 
pedagógusok százait fettőzte meg a drámajáték és a színház sze
retetével - ezt a produkciót, illetve a produkcióból látott két 
felvonást, nem tudta szeretni. Elismeréssel adózott a színpadi 
igényességgel bíró nyitóképről, és a jó szándékról, ami érezhető, 
a szépen éneklő és táncoló fiatalokról - de körülbelül ez volt a 
maximum. Az előadás végig igen kényes peremen billegett, a 
rendező sokszor az ízléstelenség irányába hagyta kibilleni a ját
szókat. A beszélgetés nem könnyű perceiben igen karakteresen 
és méltósággal, a jószándékú kritikát meghallva vett részt a 
rendező - aki elmondta, bizony kiengedte a gyeplőt. INTÉS ez 
minden rendezőnek, higgyenek önmagukban, a játszók sokszor 
szétzilálhatják az eredetileg jó elképzelést! 

VÉRITAS SZÍNPAD, ADÁCS; FÉNYES SZABOLCS: M A Y A 
Elmondható, hogy vendéglátóinktól szinte minden évben 

operettet kapunk. És már várjuk. Operettet játszanak, mert sze
retik a műfajt, mert már több primadonnájuk, bonvivánjuk, 
táncos komikusuk is akad, mert van tánckar, hangstúdió - és a 
műfaj szabályait már kitanult rendezőjük. Játsszanak hát ope
rettet. A Maja nem e legkiemelkedőbb ebben a sorban — a ta
valyi Bál a Savoyban után kicsit „kevesebb", nem túl bonyolult 
dramaturgiájú mű, kevés benne a jó csavar - , de mindenek da
cára működik, mert a játszók élvezik, amit csinálnak és így a 
közönség is élvezi, jól érzi magát - és vastapssal jutalmazza a 
csapatot. 

Az ilyen csoport - ahogy az elején már feltételeződött - ké
pes arra, hogy egy községet/közösséget mozgasson. Ennél nagy
szerűbb dolog pedig aligha van. 

A tervezett konferencia és a műhelymunkák nagy része 
nem a tervek szerint alakult. A társulatok már szombaton reg
gel nagy izgalommal várták a szakmai értékeléseket - nem oda 
terveztük, de mint mondtam, többen a pénteki játszók közül 
már hazautaztak szombaton. A szervezők és a zsűri pedig úgy 
gondolta, hogy a legfontosabb mégiscsak az, hogy a saját pro
dukciókról elemző beszélgetéseket hallgathassanak meg a cso
portok. Hátha tanulni is lehet valamit az észrevételekből. 

így a szombat délelőtt két táborca szakadt. Míg a csoportok 
egyik fele „szakmaizott" a zsűrivel, a másik fele tréningezett 
Tóth Zsuzsannával. Térhasználat, térformák a színpadon játé
kos gyakorlatokkal - ez volt a téma. Igen nagy számban ültek a 
teremben, ennyi résztvevővel nehéz aktívan játszani. De azok, 
akik egy-egy játékba belementek, valószínűleg nem borzadnak 
majd a jövőben az efféle vállalkozásoktól. (Nagy öröm volt a 
tréningvezető számára a jászfényszaruiak, a halimbaiak. és az 
ikerváriak extra-elismerése, köszönete!) 

Amint a szakmai beszélgetésnek vége lett, elkezdődött Len-
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íyel Pál tréningje is. Izgalmasan indult; egy ismert darabot, 
Tennessee Williams: Ez a ház bontásra vár c. művét olvasták 
fel vállalkozó szellemű fiatalok ügyesen (jászfényszaruiak) -
majd megkezdődött a darab kínálra helyzet és a szereplők ele-
nézése. Nem lehet elégszer elmondani, hogy mennyire szükség 
volna arra, hogy sok ilyen beszélgetés részeset lehessenek a ját
szók és rendezők. 

Visszatekintve a pár napra - elfelejtve, leszámítva a ködöt, amely 
majd végig ott lebegett a Mátra lábánál és föl a csúcs felé -
mintha napsütés lett volna. Rövid ideig tartó, és talán „csalóka 
napfény", mely még azzal is kecsegtetett, hogy jövőre is marad 
Delőle. Sőt. Még „unkáink is látni fogják". Es a végén ralán 
„hármas szerelem lesz"... Értik? 

A Falusi Színjátszó Találkozó és Konferencia Adács prog
ramja 

Rendező szervek: 
Megyei Művelődési Központ, Eger 
Magyar Művelcídési Intézet, Budapest 
József Attila Művelődési Ház, Adács 
Zéra Kulrurális Egyesület, Adács 
Adács Község Önkormányzata 

Támogatók: 
Nemzeti Kulturális Alapprogram Közművelődési Szakmai 

Kollégiuma 
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 
Magyar Művelődést Intézet 
Megyei Művelődési Központ 

Program: 

2003. N O V E M B E R 2 1 . P É N T E K 
14.00 Fogadás az Általános Iskolában 
15.00 Ünnepélyes megnyitó 
15.15 Színjátszó csoportok bemutatói 
Lenolaj Társulat, Szada 

Molnár Ferenc: Ibolya 
Súgólyuk, Pátka 

Török Dezső: Testamentum 

Kaméleon csoport, Baja 
Vásári komédiák 

Csongrádi Színtársulat, Csongrád 
Bánkuti Reiber János: A cigány és a csizmadia 

Kármán József Színház, Losonc 
Heltai Gáspár: A nagy ő 
Molnár Ferenc: Ibolya 

Adáshiba, Eger és a 
Stúdió, vagy amit akartok, Gyöngyös 

Galambos - Turcsán - Meskó: Második szereposztás 

2003. N O V E M B E R 22. S Z O M B A T 
09.00 Szakmai tréningek 

Hogyan vezessük (félre) színjátszóinkat? - Lengyel Pál 
A térhasználat, télformák a színpadon játékos gyakor

latokkal. - Tóth Zsuzsanna 
Darabválasztásról játékosan - Nagy András László 
Kerekasztal-beszélgetés a színjátszás helyzetéről - Kiss 

László 
Ebéd 

14-00 Sauljáts^ó csoportok bemutatói 
Amarőr Komédiás Társulat, Hajmáskér 

A lónak vélt menyasszony 
Alig Színpad, Veszprém 

Weöres Sándor: Csalóka Péter 
Ikervári Színkör, Ikervár 

Csehov: Lakodalom 
Vasvári Színi Egylet, Vasvár 

Machiavelli: Fráter 
Fortuna Együttes, Jászfényszaru 

Illyés Gyula: Bolhabál 
Amatőr Színjátszó Kör, Halimba 

Hans Kehler: Auró hozományba 
Veritas Színpad, Adács 

Fényes Szabolcs: Maya 

2003. november 23. vasárnap 
09.30 Szakmai tanácskozás 
12.30 Ebéd 
14-00 Értékelés, ünnepélyes zárás 
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AZ AMATŐR HANGSZERES EGYÜTTESEK HELYZETE 2003-BAN 

Bodnár Gábor kollégám és Művelődési Intézetbeli elődöm 
tanulmányának az Alkotó emberek c. kiadványban való közlése 
óta a hangszeres együttesek helyzete kedvező és kedvezőtlen 
irányba egyaránt módosult. 

Pozitív változásként ítélhető meg a nemzetközi, mindenek' 
előtt az Európai Uniós pályázati lehetőségek növekedése. Ezek 
adminisztrációs nehézségei azonban elég komoly gondot okoz
nak az angol nyelv hivatali stílusában járatlanoknak - ha má
sért nem, a jelentős fordítási és ügyintézési díjak kifizetése mi
att. Noha több szervezet is indít uniós pályázati tanfolyamokat, 
ezek anyagi vonzata, de elsősorban a jelenlét okozta időveszte
ség és a tananyag nehézsége okán az amúgy is leterhelt zenészek 
nem szívesen látogatják őket. 

Az elektronikus kommunikáció fejlődése szintén újabb, el
sősorban regionális kontaktus teremtésére ad alkalmat. A kap
csolatépítés e fajtája amúgy is kitörési pontként szerepel a szű
kebb környezetükbe valósággal bezárt lokális együttesek számá
ra, akik szinte már hallgatóságuk gondolatait is ismerik (és vi
szont). Az adott esetben több országhatárt is átlépő kapcsolat
felvétel, vagy akár ennek révén megvalósuló koncertsorozat vi
szont új energiákat szabadít fel — így a regionális folyamatok 
mindenképpen kiemelt támogatásra érdemesek az önkormány
zatok és egyéb fenntartók részéről. 

Örvendetes, hogy 2003-ban megkezdődött az együttesek, 
csoportok, (illetve az ezeket működtető egyesületek, társasá
gok) megyei szintű regisztrálása. Ennek a folyamatnak befeje
ződésekor a Magyar Művelődési Intézet közreműködésével 
olyan országos adatbázis jöhet létre, amely sokrétűen szolgál
hatja a benne szereplő együttesek, csoportok érdekeit. Segítsé
get adhat a kapcsolatfelvételhez, kapcsolattartáshoz, együttmű
ködéshez a zenészeknek - például közös fellépések, fesztiválok 
szervezéséhez, közös pályázatok írásához, vagy akár a komoly 
gondokat okozó kottabeszerzésekhez, illetve cserékhez - , vala
mint a sokszor csak saját környezetükben ismert együttesek en
nek révén új fellépési lehetőségekhez —illetve jó értelemben 
vett reklámhoz - is juthatnak. 

2003-ban- a több évre kiterjedő millenniumi rendezvény
sorozatokhoz képest - kevesebb országos, vagy több megyére ki
terjedő, regionális esemény került megvalósításra, de azért a 
„jól bevált" találkozók, fesztiválok idén is megrendezésre kerül
tek. 

Egy újabb jelenség az együttesek támogatóinak esetleges 
változása, mely folyamat jó és rossz irányba is fordíthatja a ze
nekarok sorsát. Egy esetleges privatizáció - intézményiből vál
lalkozói tulajdonba kerülés - ugyanis eredményezett már tartós 
stabilizációt, de megszűnéshez közeli állapotot is. Ilyen esetek
ben az állami, vagy önkormányzati garancia éppoly nehezen el
képzelhető, mint gazdasági társulásoknál. (Igaz, a helyi költség
vetés csődje is okozhat hasonló gondot.) 

Szervezeti tekintetben is történt előrelépés, mégpedig első
sorban az eddig mostohán kezelt kamaraegyüttesek és zeneka
rok ügyében. 

Túl azon, hogy az 1988-ban megszűnt Veszprémi Kamara
zenekari Fesztivál ez év őszén, hosszú és fáradságos munka 
eredményeképpen újraindult, a kamaracsoportok (talán a ta
lálkozó élményeinek hatására is) többsége komoly érdeklődést 

tanúsított a javasolt együttműködés, illetve szervezetbe tömö
rülés iránt. Ez a tendencia, túlzás nélkül, életfontosságú lehet a 
műfaj számára. Ha ugyanis most, az utolsó órákban nem jön lét
re a magyar amatőr kamarazene érdekvédő és -képviselő szerve
zete - mely egyben a közös hangversenyeket, megmérettetése
ket, minősítéseket is összefogja, néhány év múlva már igen ne
héz lesz a jelenlegi leépülő folyamatot visszafordítani. E szem
pontból az újjászületett veszprémi fesztivál egyértelműen mér
földkőnek tekinthető. . -

A még csak körvonalazódó szövetség felkarolására több szer
vezet is vállalkozna - a jelenleg, szinte csak papíron létező for
mák helyett - így a főbb magyarországi tájegységek egyfajta re
gionális központrendszerrel rendelkezhetnének, s ez jótékony 
hatással lenne a tehetséggondozástól a hangversenyek lebonyo
lításán át egészen az egyáltalán el nem hanyagolható, propagan
datevékenységet is átfogó szervezeti munkáig - hasonlóan a vál
tozatlanul remekül működő fúvószenei mozgalomhoz. 

A kamarazenekarok és hangszeres csoportok szervezeti ösz-
szefogásának kialakításában a Magyar Művelődési Intézetnek 
jelentős szerepe lehet. A kapcsolatok felvétele megtörtén, az 
együttműködési területek körvonalazása folyamatban. 

Befejezésképpen néhány mondat a zenekarok számára örök 
problémát jelentő járulékos feladatokról, vagyis a beszerzési és 
kottamásolási anomáliákról, valamint a szerzői jog kérdéséről, s 
nem utolsó sorban a hangszerek beszerzéséről. 

A hangszeres együttesek legfőbb gondja a megfelelő hang
szer- és kottaellátottság. Ezek a kérdések nehezen orvosolhatók 
pályázati segítséggel, más megoldási javaslat pedig nincs, sem 
itthon, sem az Unióban. (A kottamásolás még nehezedni is fog, 
a kiadók várható akciói miatt.) Nagy szerepe lenne pedig a mű
sorválasztásban is a használható, hozzáférhető „tiszta" kották 
meglétének. (Különös tekintettel a kortárs zenére.) 

A gyakran milliós értékű instrumentumok megvétele, kar
bantartása egyéni akciókkal (például külföldi munka során tör-
ténő beszerzéssel) sem oldható meg. A régebben javasolt „köz
ponti hangszer- és kottatár" ügyében semmiféle előrelépés nem 
történt. 

Az EU-ban úgyszintén szigorodik majd a szerzői jogok sza
bályozása: még „szívjóságból" történő díjfizetés-elengedés sem 
valósulhat meg. Ha nem akarjuk, hogy a kortárs szerzők kom
pozíciói teljesen kiszoruljanak a hangversenyéletből - az emlí
tett veszprémi találkozó egyik fontos törekvése például épp a 
magyar szerzők kamarazenekaiTa írandó műveinek előadása -
akkor sürgősen, központilag tenni kell ez ügyben valamit, de 
legalábbis javaslatoknak kell születniük - közös gondolkodás 
eredményeként. 

Tennivaló tehát akad bőven, a kedvező változások talán 
erőt adnak megvalósításukhoz. 
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FELHÍVÁS, HÍRADÁS 
Kovalcsik József kiegészítő bibliográfia a Magyar 
Művelődési Intézet könyvtárának dokumentumaiból 
Kovalcsik József: Beszámoló jelentés a köznevelés fejlesztését 
szolgáló országos kutatási főirány 4- témacsoporrjáról./l973-1975/ 
Felnőttek szervezett tanulása, továbbképzése, művelődése és a 
köznevelés a közművelődés rendszerében. Kiad. a Népművelési 
Intézet, Bp. 1975. 89 p. 
Kovalcsik József - Vitányi Iván: Az ifjúság kulturális - művé
szeti magatartása Magyarországon. / A budapesti Népművelési 
Intézet által az U N E S C O részére készített összefoglaló tanul
mány/Bp. 1974. 116 lev. Kézirat. 
Durkó Mátyás - Kovalcsik Józsefi Az iskolai és iskolán-kívüli 
felnőttoktatás helyzete Kanadában. /Beszámoló jelentés. Bp. 
1974. Soksz. 
Kovalcsik József: Az iskolarendszeren kívüli nem-tömegkom
munikációs felnőttképzés fejlődése az elmúlt tíz évben, néhány 
surópai országban - különös tekintettel a szabadegyetem jelle
gű intézményekre. Bp. 1979. 46 lev. Bibliogr. A jegyzetekben: 
43-46. lev. 
Miklós Pál - Kamarás István - Kovalcsik Józsefs Jelentés a 
Magyar Tudományos Akadémia Művelődéskutatási Bizottságá
nak a hazai művelődéskutatásokról. Bp. 1974- 15 p. Soksz. 
Kovalcsik József: Lengyelországi úti beszámoló. Bp. 1972. Nép
művelési Intézet. 21 lev. Kézirat 
Kovalcsik József: A művelődési otthonok történetéből. - In.: 
Valóság és lehetőség a művelődési otthonban. Összeáll, és szerk. 
Vitányi Iván. Irta a Népművelési Intézet munkaközössége. Bp. 
Népművelési Intézet, 1979. 26-63. p. 
Kovalcsik József: Kulturális élet és társadalmi aktivitás /Len
gyel példák/ = Népművelés. 1972. 6. sz. 20-21. p. 
Kovalcsik József: „Nem középiskolás fokon" - a szabadegyetem
ről. = Népművelés. 1967. 10. sz. 21-22.p. 
Kovalcsik József: Észrevételek a Dombóvár közművelődési in
tézményei átalakítására. = PC Lemezújság. 1991. 25.sz. 

Hargitai Mária 

A Családi Nevelésért Alapítvány 
Közhasznú országos hatókörű szervezet a gyermekekért, és az if
júságért - az egészséges utódokért. Alapító tagok száma: 4, 
(Alapító: 1, Kuratórium: 3 fő), Önkéntes segítők: 6-30 fő 
A székhely címe: 1026 Budapest, Orló u.11-15. A ép. f.l. 
Elnök, képviselő: Csizmadia Ferencné Nemes Marra pedagógiai
családpedagógiai szakértő. 
Érdeklődés tel: (06-1) 2007023, és 06-20-348-9224 
Email: csna@freemail.hu, csna@mail.datanet.hu, 
marta.nemes@csna.hu, vagy nemes.marta@csna.hu 
Honlap: vvww.net.hu/csna, vvvvw.csna.hu 
Az Alapító Okirat szerint az Alapítvány közérdekű célja: A hát
rányos helyzetű fiatalok eredményesebb nevelése céljából e fiatalok 
és családtagjai számára, valamint az iskolai gyermekvédelem szak
mai támogatására olyan családpedagógiai központ nevű tanácsadók, 
módszertani intézmények létesítése és működtetése, amelyekben 
komplex családpedagógiai program valósul meg. 
Családpedagógiai Módszertani Központ létrehozása és mű
ködtetése 

Közhasznú tevékenységei: a családok összetartását, a családi életre 
előkészítést, bűnmegelőzést, személyiségfejlesztést szolgáló képzési 

programok készítése és kvezetése, tanácsadás, és egyéb szemlélet
formáló tevékenységi formák, konferenciák szervezése, kiadványok 
megjelentetése és terjesztése. Az Alapítvány támogami kívánja a ha
sonló feladatokat ellátó tanácsadók, intézméiyek működtetését is. 
Az Alapítvány - az 1998. évi XIV. törvéiy l § • módosítva a köz-
Imsznú szervezetekről szóló 1997. éviCLVl. törvéiy 26.§ c/al
pontja szerinti közhasznú tevékenysége: a társadalom és az egyén 
közös édekeinek kielégítéséé irányuló következő, cél szerinti tevé
kenységek; 

1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, 
2. szociális tevékenység, családsegítés, 
3. tudományos tevékenység, kutatás, 
4. nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 
5. kulturális tevékenység, 

10. gyermek és ifjúságvédelem, 
11. a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegy erdőségének 
elősegítése. 
1995- től székhelyén családpedagógiai módszertani központot 
működtet, amelyben komplex családpedagógiai szemléletfor
málási program valósul meg: 
A Családi Nevelésért Alapítvány Családpedagógiai Módszertani 
Központ felnőttképzési tevékenységekkel és szolgáltatásokkal, 
szakértői javaslatokkal, tanácsadással, oktató jellegű fejlesztő 
foglalkozásokkal vesz részt a prevencióban. 
1996- 2001 között játékos tanulás és magatartásfejlesztő egyéni 
és csoportfoglalkozásokat gyermekeknek, családi ékére készülést, 
párválasztást segítő foglalkozásokat vezettünk fiataloknak, fiatal 
pároknak, családerősítést, nevelési, kapcsolati és életvezetési problé
ma megoldását szülőknek és serdülőknek, módszertani tanácsadást, 
esetbemutatást pedagógusoknak. 2002-2003-ban klubformában, 
és szakkiadványainkkal családi konfliktusmegoldásokra tanítunk 
a székhelyen. 
Rendezvényeink, országos konferenciák és köteteink: 
1996-ban fiatal családok farsangi bálját, rajzversenyt rendeztünk, 
1996-ban, és 1997-ben a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram tá
mogatásával családkon-ekciós és gyermekfejlesztő táborr szer
veztünk. 
A Családpedagógiai Egyesükttel és a Magyar Pedagógiai Társasággal 
együttműködésben, ezen szervezetek szántára szakmai-koordinációs, 
információs, és anyagi bázist, természetbeni, és pérzbeli támogatást 
nyújtva, vettünk részi országos konferenciák tartalmi és módszertani 
előkészítésében és köteteik szerkesztésében és kiadásában, a családi 
életre nevelés, nevelést problémamegoldások, az iskolai és családi 
nevelés hatékonyságának emelésére. Részt vettünk a Hagyomá
nyok és értékek az ezredforduló pedagógiájában 1998. nemzetközi 
konferencia és A család értékei és lehetőségei az ezredfordulón 1999. 
Családpedagógiai Kongresszus koordinációs tevékenységében, tanári 
segédkönyvkélt alkalmazlrató köteteik megjelentetésében és terjesz
tésében. Az „Esélyteremtés a családpedagógia módszereivel 2002" 
c. ankétot szakkönyvekkel, kötetetek társkiadásában szerkesztéssel 
vettünk részt - a D.E. Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai 
Karral együttműködésben, a kötet 2003. január 164 megjelente
téséhez-

Közhasznú céljainknak megfelelő, tanári segédkönyvként al
kalmazható szakkönyvek kiadása, terjesztése 
A Fővárosi Közgyűlés Oktatási Bizottsága a C S N A pályázataira 
támogatta a pedagógus-továbbképzésben és a családi életre ne-
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veléshez szakanyagaink, elsőként 1995-ben „A családról, mint 
nevelő rendszerről" c. zsebkönyvünket. 1999-ben jelentettük 
meg „A sikeres családi élet titkai" c. családi életre készülést, 
prevenciót, családkorrekciót segítő szakkönyvet. Módszertani 
ismeretterjesztő program keretében 2001-2002-ben is 3-szoros 
fővárosi önkormányzati támogatottsággal jelentettük meg a Család
pedagógiai módszertan c. szakkönyvet a pedagógusoknak. 
2002-ben ESZCSM támogatással adtunk ki két kiadványt, így 
a szerepjátékokkal lejátszható „Ismeretek a családról családpe
dagógiai módszertan a serdülőknek" c. szakkönyvet a 7-10. év
folyamra. Konfliktusfeloldás tanulására-tanítására, valamint 
pedagógiai, gyógyító, és segítő tevékenységet folytatóknak, pe
dagógusoknak és a felnőtté vált fiataloknak, felsőoktatásban 
tanulóknak és képzőiknek ajánljuk a Boldogságreceptek c. kiad
ványt! 2002-ben 2.100.000 Ft., 2003-ban eddig 500.000 Ft ér
téknek megfelelő (ingyenes szakkönyvet) támogatást adtunk az 
együttműködő és érdeklődő szervezeteknek, intézményeknek, fi
zetni nem tudó pedagógusoknak és iskolák könyvtárainak. 
Képzési p r o g r a m o k , előadások, szakértői vélemények, pre
venciós kezdeményezések és támogatásuk s 
1995-1999 többek közt a GYIA, K O M A támogatásával elkészí
tettük a Család-, gyermek és ifjúságvédelem pedagógiája szakirányú 
továbbképzés családpedagógus szak programját. Ezen idő alatt 
folyamatosan részt vettünk egyetemi előadói tevékenységben, 
új egyetemi választható tantárgy, a Családpedagógia stúdium ki
dolgozásában és oktatásában, gyakorlat vezetésében. 
1998. évtől félévente indítjuk pedagógiai és gyermek védelmi 
munkát végzők számára az O M által akkreditált Családpedagó
g i a i alapismeretek és módszertan 60 órás tanfolyamot, közok
tatási és felsőoktatási intézményi munkacsoportokkal együtt
működve is. 

Az ismeretterjesztő szakkönyvek bemutatásával összekötve, kép
zéssel együtt módszertani tanácsadást, szemlélet és viselkedés
formáló konfliktusfeloldást és problémamegoldást segítő szerep
játékos tréningekkel előadásol<at, esetelemzést tartunk, a pedagó
gusok, fiatalok és szülők, a család-, gyermek és ifjúságvédő pe
dagógiai szaktudomány és szervezetek számára, így a Magyar 
Pedagógiai Társaság, és annak Családpedagógiai Szakosztálya 
és a Családpedagógiai Egyesület rendezvényein, tevékenységei 
szervezésénél is. 
A szervezők általi meghívással, hozzászólással 2002-ben részt
vettünk a Bp. II. ker. Gyermekekért Munkacsoportban, az Ön
kéntesség Magyarországon c. és egyéb a M H és az ESZCSM ál
tal rendezett civilszervezeti konferenciákon, a Sulinetwork Or
szágos Szakmai Konferencián, a Magyar Népfőiskolai Társaság 
rendezvényein, a Természettudományi Társulat szervezésében 
a M T A - n a fiatalkorúak szexuális felvilágosítása és hormonális 
fogamzásgátlása c. országos konferencián, továbbá a Magyar 
Tudomány Napja rendezvényén. 
Tanári segédkönyveinkkel a Magyar Történelmi Társulat Tanári 
Tagozatának szervezésében a Történelemtanárok Konferenciá
ján, a Boldogságreceptek c. szakkönyvünkkel az Experimentális 
és Klinikai Kutatások Nemzetközi Orvosi Egyesület Életöröm 
és életmód 2002. konferenciáján. 
Plenáris előadásokkal: - A családi életre nevelés szemlélete és 
módszertana címmel, a Bp. X V . ker. Önkormányzata által ren
dezett Nemzetközi Családi életre nevelési Konferencián. 
- A családpedagógia szemlélete, tevékenységének területei cím
mel, a D.E. Hajdúböszörményi ped. Főiskolai Kara által rendezett 
Családpedagógiai Konferencián. 

- A családpedagógia a pár és szülőszerepre felkészítésben, szemlélete 
és módszerei a prevencióban c. a Magyar Család és Nővédelmi 
Tudományos Társaság „Első gyermekvállalás" demográfiai és 
társadalmi kérdéseinek kutatási beszámolóján. Ugyanezzel a 
témával az Egyházfórum c. folyóiratban, és pályázati programve
zetésben az ÚJUL Egyesülettel, valamint a VII. Rózsák tere 
Plébánián szülőcsoportjának családi nevelési előadássorozatá
ban. 
2003. áprilisában A képző és színművészeti szimbólumok a pre-
venciós befolyásolásban c. témával vettünk részt a Művészetterá
piás Világkongresszuson. Szeptember 5-7-én A családpedagógiá
ról a Sulibörzén, A roma családpedagógiáról, családpedagógiai 
mentor képzésévi a Roma Nővédelmi Közhasznú Szervezettel, 
M P T Családpedagógiai Szakosztállyal, és a CSPE-vel közös mű
sorban és tanulmánnyal a Magyar Népfőiskolai Társaság őszi A 
művelődés hete - a tanulás ünnepe rendezvénye köszöntésére, és 
előadással szeptember 29-én, a Családpedagógiai nap-roma csa-
ládpedagógia, roma családpedagógiai központ, Roma Tehetséggon
dozó Klub tapasztalatai témákkal. 

„Az egészséges utódokért" publikációval és szakmai üzenet a 
felsőoktatásnak, MPT választmányának javaslattal kiegészítve a 
szeptember 25-26 M E H népesedési konferencia kötetében. 
T V és rádióinterjúk: 2000-ben a bűnmegelőzésről a Duna Te
levízióban, 2001-ben Abortusz, vagy családtervezés c. a FIX pont 
TV-ben, 2002-ben az egészségvédelemről és a családról, mint 
nevelőrendszerről témákkal a Civil Rádióban, és a családi neve
lési és kapcsolati konfliktusok megoldásáról interaktív műsorban 
a Danubius Rádióban, 2003. október 3-án a Kossuth Rádió C i 
gányfélóráján a roma családpedagógiáról, szakképzésünk, és a 
Tehetséggondozó Klub lehetőségeiről. 2003 januárban és már
ciusban a prevenció családösszetartást és nevelést érintő felada
tairól az INFO Rádióban. A Népszabadságban 2003. 03 26-án 
jelent meg interjúnk a családi konfliktusmegoldás tanításáról, 
A Budapesti Nap-ban 2003 08.06-án a családbomlás megállítá
sáról. 

Legfontosabb programjaink pedagógus-továbbképzésünk és 
szakkönyveink terjesztése mellett 2003-ban: 
1/ 2002 novemberétől élénken foglalkoztatott bennünket a nem
zetközi konfliktusok megoldásának módja, és szemléletformálást 
végeztünk Gondolkodók figyelmébe írásunkkal, levelezések, el
járások formájában a jelen és a jövő családjai, az utódok élete 
és a környezet védelme érdekében a világbéke megőrzésére. 
2/ és április 30-án fogadva az e témában fórumszervező képvise
lőt, a nemzetvédelem tárgyalásos formája mellett maradásra, a 
háborútól elhatárolódásra motiválással kapcsolatos „Nemzetvé
delmi motivációk" c. írásunkat adtuk át megvitatásra. Meghívá
sukra - számos hazai országos szervezethez kapcsolódva - részt 
vettünk szeptember 6-án a Vallásközi és Nemzetközi Szövetség 
a Világ Békéjéért c. budapesti nemzetközi konferencián. 
3/ Már 2002. végétől a Roma Nővédelmi Szervezet segítség
kérésére szakmailag előkészítettük a 2003. júliusától a Bp. VII. 
Damjanich u. 35. Lem. 4/d -ben tervezett fővárosi hatókörű 
roma közösségi és családpedagógiai központ programját, és e 
formában roma gyermekek és családok és nők tanácsadásos és 
klubszerű formába fejlesztését. 2003. januárban Támogatói ta
lálkozót szerveztünk ennek megvitatására, és a megfelelő kor
mányzati szervezeteknél jártunk el a támogatásukat kérve. 
4/ a/ 2003. március 7-én adtuk be az O M . Szakképzési és Szak
oktatási Főosztályára az addig kidolgozott családpedagógiai 
mentor elméleti és gyakorlati szakképzés programját, amely 
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óvodai, valamint általános és középiskolai munkára adna lehe-
tőséget rátermett középfokú végzettségű roma nők és férfiak szá
mára, b/ A megvalósítás finanszírozására február és március hó
napban - az önrész kevésnek ítéltetett ezért sikertelen - Phare 
pályázaton fáradoztunk feleslegesen. 
c/ Az RNSZ kérésére, a roma érettségizettek számára új szakma 
biztosítására kidolgoztuk és május 21-én adtuk be az OM-be 
OKJ-re előzetesen az NSZI-vel és a Fővárosi Munkaügyi Hiva
tallal konzultálva, a CSPE, és a MPT, továbbá a VII. ker. polgár
mester ajánlásait beszerezve a Családpedagógiai mentor új szak
képesítés szakmai és vizsgakövetelményeit. O S Z T elé finomítá
sa, beadása folyamatban van, az O M Szakképzési és Szakoktatási 
Főosztálya munkatársával együttműködve, az egyes bizottságok 
véleményei alapján. 
d/ A Roma Családpedagógiai Központ programjának kezdemé
nyeként április 15-től június 27-ig M E H támogatással működ
tettük kezdő lépésként a Roma Tehetséggondozó klubot a Buda
pest VII. Damjanich u. 35.1.em.4/d-ben. 
e/ Szakmailag támogattuk az RNSZ 2003 júliusában rendezett 
Roma és Fogyatékos Festészeti és Művészeti kiállítását. 
íj Július végén levélben kezdeményeztük - a Magyar Országgyű
lés Oktatási és Tudományos Bizottsága Elnökéhez címezve - a 
roma integráció érdekében családpedagógiai mentor iskolai 
státus törvényi, jogszabályi kereteinek megalkotását, amelyre 
szeptemberben kaptunk írásos támogatást. 
5/ 2003 március 27-én A családon belüli erőszak ellen hozott 
törvény helyett a konfliktusfeloldás tanításra a módszereinket 
ajánlottuk a Magyar Országgyűlés Szociális Bizottsága ülésén, 
kompromisszumra motiválva a kormánypárti és az ellenzéki 
képviselőket. E témában, és a „V" gyermekek védelme, drog 
témában vettünk részt és szóltunk hozzá a M T A - n , a T I T stú
dió meghívására. 

6/ Március 30 és április 2 között részt vettünk a I. Művészette
rápiás Világkongresszuson - a sikeres előadásunk mellett szak
könyveink kiállításával is. Ugyanígy előadunk, tanácsadást tar
tunk és szakkönyveinket is kiállítjuk szeptember 5-7-én a Ker
tészeti Egyetemen a Sulibörzén, és békéltettünk az ÖNkéntes 
Hét rendezvénysorozatával október 5-12-én. 
7/ Internetes könyvterjesztőkkel kötött szerződéseinkre gyara
podott a szakkönyveink iránti érdeklődés, minden felsőoktatási 
intézmény könyvtára kért a könyveinkből, sőt a hazaiakon kí
vül a Műszaki Egyetem Központi Könyvtára közvetítésével az 
erdélyi Sapiencia könyvtára is. 

8/ A Magyar Népfőiskolai Társaság által rendezett A művelő
dés hete - a tanulás ünnepe köszöntésére a M P T főtitkára fel
kérésére köszöntőt írtunk, és augusztus 2-án küldtük el a M N T 
lapba közlésre, „Családpedagógiai mentor képzése, roma csa
ládpedagógia - integráció, prevenció" témában. 
Szeptember 29-én koordináló szervezetként, a Családpedagógi
ai Egyesület Fővárosi Szervezetével és a Magyar Pedagógiai 
Társaság Családpedagógiai Szakosztályával, valamint a Roma 
Nővédelmi Szervezettel együttműködésben tartottuk a család
pedagógiai nap Roma Családpedagógia c. országos konferenciát 
§s a Roma Családpedagógiai központ bemutatását, valamint a 
roma családpedagógia, családpedagógiai mentor szakképzés is
mertetését. Ennek a konferenciának az ajánlásait szakmai üze
netként koordináló szervezetünk vitte tovább. 
?/ Október 3-án Magyar Pedagógiai Társaság Választmányi ülé
sén és a Felsőoktatási szakosztálya ülésén hozzászólásban ismer
tettük konferenciánk ajánlásait a családpedagógia ismeretanya

gának tanítására az óvodától a felsőoktatásig, érettségi követel
ménnyé minősítése, pedagógus alapképzésbe építése feltételével. 
10/ Szeptember 25-26-án meghívottként a M E H Népesedési 
Nemzetközi Konferencián „az egészséges utódokért" c. írásos 
publikációval, és az I. Népesedés politikai Szekción hozzászó
lással, javaslattal vettünk részt, és javaslatainkat megküldtük 
Magyar Bálint Miniszter Ümak is. Dr. Göncz Kinga, az ESZCSM 
politikai államtitkára, szekcióvezető írásban is támogatóan rea
gált javaslatainkra. 

11/ Október 23-án basáinkkal 1956-ra emlékezve az élő mártírok 
elismerésére, és bocsánatkéréses és adásos megbékélésre hívtuk 
fel a területi pártvezetők figyelmét. 
12/ „Az egészséges utódokért" c. hozzászólással, a családpedagó
giai ismeretek közzététele, ismerkedő bálok, klubok újra szerve
zése tárgyában, sikeres párválasztás, családtervezés elősegítésé
re, a fiatalok elmagányosodása, a drog megelőzésére, a népese
dési katasztrófa elkerüléséért népesedésjavító javaslattal ve
szünk részt a Magyar Országgyűlés Ifjúsági és Sport bizottsága 
szervezésében a november 13. „Az ifjúság érdekeiért" nyílt 
napon. 
13/ A TIT Stúdió meghívására a Magyar Tudomány Napján a 
Genomika c. konferencián veszünk részt. 
14/ „A családpedagógia az egészséges utódokért. Konfliktusfel
oldó szerepjátékok a roma családokban" c. előadással veszünk 
részt november 22-én Keszthelyen a Magyar Család és Nővé
delmi Tudományos Társaság Kongresszusán. 
15/ A bel és külföldi egészségügyi és pedagógiai szakemberek, 
(köztük Dr. Fehér János belgyógyász professzor, angol, német, 
japán, tajvani és magyar pszichiáterek, egyetemi és főiskolai 
könyvtárak) és fiatalok, szülők érdeklődéssel kísért Cs. F. Ne
mes Márta: Boldogságreceptek c. konfliktus-feloldási tanuláshoz, 
gyakorlathoz, szerepjáték forgatókönyvként alkalmazható isme
retterjesztő szakkönyvünket újranyomattuk. Tervezetten rövi
dítve angol nyelvű változatban, angol nyelvgyakorláshoz és 
külföldi terjesztési céllal adjuk ki, amint lesz a fordítás, lektorá
lás és a nyomdai költségekhez támogató. írása, szerkesztése, 
szimbolikákkal illusztrálása - az eddigiekhez hasonlóan - in
gyen is folyamatban van. 

16/ Szakmai-módszertani és információs bázist nyújtva szak
könyveinkkel veszünk részt a téli budapesti regionális rendez
vényeken. Pl. a Magyar Történelmi Társulat meghívására a 
Történelem tanárok Országos Konferenciáján. 
17/ 2002 novemberétől 1 éve folyamatosan és tervszerűen, egy
másba kapcsolódó előkészítő részprogramokkal készülünk a ter
vezetten 2004 évi 1500 órás Családpedagógiai Mentor szakkép
zés megkezdésére: 
- A 4- pontban említett családpedagógia mentor szakképesítés 
OKJ-s állami elismeréséért aktuális teendőkkel, 
- a Fővárosi Munkaügyi Hivatal támogatásának megszerzését 
írásos kezdeményezéssel előkészítve, 
- az iskolai státus jogi kereteinek tényleges biztosítására is várva, 
- a felnőttképzési program-akkreditáció FAT-nál történő meg
szerzéséhez írásosan és eljárásokkal, 
- a törvényileg hatályossá vált intézményi akkreditáció 500.000 
Ft-os kifizetése - méltányosság, ingyenesség lehetőség nélkül. Eh
hez való pályázati határidő a tudomásunkra jutás előtt lejárt, 
- a Roma Nővédelmi Közhasznú Szervezet 1 év óta folyamato
san kinyilvánított kéréseire reagálva, 
- megfelelő támogatás és a vele fizethető adminisztratív és szak
mai stáb híján éjjel-nappal ingyen dolgozva. 
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Tervezetten 2005-ig a szemléletformálást elérve, s e mostoha 
körülményeket kibírva, 10 év után a CSNA képi'iseletét és szak
mai vezetését átadjuk. 
2005-ig várjuk a Családpedagógiai Alapismeretek és Módszertan c. 
akkreditált (7 intenzív alkalom) tanfolyamunkra a pedagógusok je
lentkezését. 
Kezdés; 1 csoport jelentkezése utáni csütörtöki napokon d.u. 2 óra, 
vagy szombaton 10 órai kezdéssel. 
A 60 órás képzésre a részvételi díj: anyagi körülményektől és a cso
port létszámtól függően 20-60.000 Ft +7000 Ft/főszaknwi segédanyagra. 
Van mód ingyenességre, a rászorulóknak, az induló csoportokban. 

A C S N A ajánlata a családpedagógiai szakkönyvek kiadójaként: 
Cs. F. Nemes Márta: Boldogságreceptek 2002. 175 oldal, A5, 
fóliázott karton, 2100.- Ft (a székhelyen 1.500.- Ft) 
A kötet a családi életciklusokhoz és szerepekhez kapcsolódó 
konfliktusok feloldásának összefüggéseit bemutató, gyakorolta
tó szerepjátékok forgatókönyve. Komplex családpedagógiai is
mereteket nyújt, természet és társadalomtudományos, valamint 
művészeti eszközök alkalmazására tanít a bűn és betegségmeg
előző'célú komplex pedagógiai munkához, ismeretterjesztéshez. 
Elgondolkodtat, a saját életmodell alakítására késztet, segít az 
önértékelésben, az érzelmek és viselkedés formálódásában, a si
keres párválasztásban, szexuális, családi szerepviselkedés alakí
rásában, és alkalmazásával a jelen és a jövő családjainak meg
erősítésében. 
Célja, hogy a népesedési katasztrófa elkerülésében hatékony 
részvételhez, testileg, érzelmileg, értelmileg, erkölcsileg egész
séges utódok kifejlődéséhez hozzájárulásban segítse a pedagógu
sokat, és tanárjelölteket. Minden fiatal neveléséhez és önneve
léséhez hasznos tudást, prevenciós összefüggéseket és módszere
ket tartalmaz. Forgatása, ismerete az osztályfőnökök, magyar, és 
történelem-szakosok eredményességének esélyét nagyban nö
veli, alkalmazása a médiapedagógusok és a valamilyen okból 
hátrányos helyzetűvé váltakkal mélyebben foglalkozó család
pedagógusok, fejlesztő-, és szociál-, és romapedagógusok számá
ra pedig nélkülözhetetlen. 

Cs. F. Nemes Márta (szerk.) Családpedagógiai módszertan 
2002. 252 oldal, B5, fóliázott karton, 3000.-Ft (a székhelyen 
2000.- Ft) 
A családpedagógia egységes, globális szemléleti és módszertani 
ismereteit, valamint a szemléletformálási kutatás eredményeit 
nyújtja a családi nevelőrendszerről, a benne kialakuló viselke
dés és a változtatás pedagógiai lehetőségeiről. A kötet célja, 
hogy az osztályfőnöki munkára felkészülésben, és a hátrányos 
helyzetűekkel kapcsolatos gyermekvédelmi feladatok ellátásá
ban - családpedagógusoknak, fejlesztő és szociálpedagógusok-
nak - módszertanilag segítsen a szülőkkel közös nevelési prob
lémamegoldásban, a családi, iskolai biztonságteremtés formálá
sában, és a fiatalok teljes életre, jövőre felkészítésében. 

Cs. F. Nemes Márta (szerk.) Esélyteremtés a családpedagógia 
módszereivel Konferencia kötet 2003. 158 oldal, B5, fóliázott 
karton 1800.- Ft (a székhelyen lOOO.-Ft) 
Igazgatóknak, iskolai gyermekvédelmi feladatot ellátóknak, ta
nárképzősöknek szól az esély teremtésben meghatározó iskolai 
családi életre nevelés, és a családi nevelőrendszer fejlesztése, va
lamint a családpedagógiai szakmai szervezetek tevékenységének 
történetéről, a felsőoktatási felkészülési lehetőségekről. 

Cs. F. Nemes Márta: Recipcs of happiness Fordítás: Dr. Szelényi 
Katalin. Várható 2004-re: 100 oldal, 2.500 Ft 
A Boldogságreceptek c. szakkönyv rövidítésével készül, angol 
nyelvre fordítással. Egyszerre nyújtja a szexuális neveléshez, pár
kapcsolathoz, családfejlesztéshez, családi neveléshez szükséges 
ismereteket, a konfliktusfeloldás tanulását az angol nyelvgya
korlásban alkalmazható szerepjátékkal. 

C S A L Á D P E D A G Ó G I A I S Z A K K Ö N Y V E K L I S T Á J A : 
1. Országos Családpedagógiai Konferencia I. Püspökladány 
1993. Szerk.: Csizmadia Ferencné. Támogató: M H - K I A és 
M K M Kiadó: Budapesti Tanítóképző Főiskola Továbbképző 
Központ, 1994. (elfogyott) 
2. Országos Családpedagógiai Konferencia II. Aszód 1994. 
Szerk.: Kiss Józsefné és Csizmadia Ferencné. Kiadó: Családpe
dagógiai Egyesület, 1994-Támogató: M K M . (elfogyott) 
3. Országos Családpedagógiai Konferencia III. Budapest, 1995. 
Szerk.: Dr. Bábosik István és Csizmadia Ferencné. Kiadó: Család
pedagógiai Egyesület, 1996. Támogató: NMX. 600 Ft. 
4- Hagyományok és értékek az ezredforduló pedagógiájában. Nem
zetközi vitasorozat Családpedagógiai Konferencia Budapest, 
1998. Konf. kötet. Szerk.: Cs. F.-né Nemes Márta. Kiadó: Csa
ládpedagógiai Egyesület-CSNA. Bp. 1999. Támogató: O M . 
Utánnyomás kiadója: A Családi Nevelésért Alapítvány, Bp. 
1999. Támogató: Fővárosi Oktatási Bizottság, (elfogyott) 
5. Családpedagógiai Ismeretek 1. kötet. Előadásanyag gyűjtemény 
(Módszertan) Szerk.: Csizmadia Ferencné. Kiadó: Budapesti 
Tanítóképző Főiskola Továbbképző Központ, 1994. 
Támogató: MH-KIA, M K M és Pedagógus szakma. Megújító 
Projekt. Utánnyomás kiadója 5+2 BT. (elfogyott) Helyette ké
szült a Családpedagógiai Módszertan kötet. 
6. Családpedagógiai Ismeretek II. kötet. Előadásanyag gyűjte
mény. Szerk.: Csizmadia Ferencné. Kiadó: Budapesti Tanító
képző Főiskola Továbbképző Központ, 1994. Támogató: M H -
KÍA, M K M és Pedagógusszakma Megújító Projekt, (elfogyott.) 
7. Családpedagógiai Segédanyagok. Szerk.: Csizmadia Ferencné 
és Kiss Józsefné. Kiadó: Budapesti Tanítóképző Főiskola To
vábbképző Központ, 1994. Támogató: MH-KIA, M K M és 
P.SzM Projekt (elfogyott.) 
8. A családról mint nevelőrendszerről. Szerkesztő és szerző: 
Cs.F.-né Nemes Márta. Kiadó: 5+2 BT, Bp. Utánnyomás ki
adója: A Családi Nevelésért Alapítvány, Bp. 1995. Támogató: 
Főv. Okt. Biz. (elfogyott) 
9. A sikeres családi élet titkai. Szerkesztő és szerző: Cs.F.-né Ne
mes Márta. Kiadó: A Családi Nevelésért Alapítvány, Bp. 1999. 
Támogató: Főv. Okt. Biz. Székhelyen: 1200, terjesztőknél: 1500 Ft 
10. A család értékei és lehetőségei az ezredfordulón. Családpe
dagógiai Kongresszus 1999. Szerk: Cs. F.né Nemes Márta. Ki
adó: CSPE-CSNA 2000. február. Támogató: O M és Főv. Okt. Biz. 
11-12. Családpedagógiai Módszertani füzet. Bajai Családpeda
gógiai Ankét. A családpedagógiai szemléletforntálás kutatás értéke
lése. C S N A 2001. (elfogyott) 
13. Családpedagógiai Módszertan. Szerkesztő: Cs. F. Nemes 
Márta. Kiadó: C S N A 2001-2002. Támogató: a C S N A és a Fő
városi Közgyűlés Oktatási Bizottsága. 2000, 3000Ft 
14- Cs. F. Nemes Márta: Ismeretek a családról. Családpedagógiai 
módszertan serdülőknek. Kiadó: C S N A Bp. 2002. Támogató: 
ESZCSM társadalmi szervezeti támogatásával. 1000, 1200Ft 
15. Cs. F. Nemes Márta: Boldogságreceptek_(felnőtt fiatalok
nak és képzőiknek, pedagógiai, gyógyító és segítő hivatáshoz) 
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Kiadó: C S N A - Ú J U L Egyesület Bp. 2002. ESZCSM tám. 
1500, 2000 
16. Esélyteremtés a családpedagógia módszereivel 2002 c. kon-
:erencia kötet Szerk.: Cs. F. Nemes Márta. Társkiadók: C S N A 
Bp. - D. E. Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai Kar. 2003. 
Támogató: O M . Felsőoktatás fejlesztése kutatás 1000, 1800 Ft 

A. C S N A megfelelő állami támogatás híján a közhasznú céljainak 
megfelelő szakkiadványok bevételéből működik. Támogatást az 
slső kis példányszámú nyomdai költségre 250.000-800.000 Ft 
mértékben kapott egy-egy szakkönyv esetében, s 3-10-szerese 
értékben adott könyvet ajándékként szakmai szervezeteknek. 
A szakkönyvek alkalmazhatók az ember, család, életvitel, prevenci
ós összefüggések ismereteihez, iskolai szüló'i együttmíiködéshez, pár
kapcsolathoz- Érdeklődni: a Családi Nevelésért Alapítvány címén, 
Í026 Budapest, Orló u. 11-15, A ép. Fszt.l. Tel.: (1) 2007023 
;mail: csna@freemail.hu csna@mail.datanet.hu. 

A családpedagógia az egészséges utódokért 
A család-, gyermek- és ifjúságvédelem pedagógiája, röviden 
családpedagógia szaktudománya 28 féle interdiszciplina peda
gógiára alkalmazott egységes, globális új ismereti, és tevékeny
ségi rendszerét jelenti. Az 1972-73-as években alapozódott, 
amikor a népesedési hullámvölgy miatt kormányhatározat tette 
kötelezővé a családi életre nevelés bevezetését, és az eredmé
nyes család-iskola nevelési együttműködés, valamint a szakszerű 
iskolai gyermekvédelmi tevékenység kifejlesztését az oktatásban. 
1989-től fokozódik a gyermekek számára támaszt, biztonságot, 
viselkedési mintákat biztosító tartós házasság és család értékének, 
az iskolai és családi nevelés értékének a lerombolása, fokozódik a 
magányossá vált fiatalokban, egyedülálló szülőkben levő stressz, 
népesedési katasztrófa előtt állunk. A Magyar Tudományos 
Akadémián 2003. szeptember 25-26-án a Népesedési Nemzetkö
zi konferencián közzétett KSH, egészségügyi és demográfiai sta
tisztikák mutatják, amit már 14 éve tapasztalunk, egyre foko-
jottabban a tanuló létszám csökkenésében, tanulási, magatartá
si zavarok tömkelegében, devianciák kialakulásában. 
Szakmai szervezeteink szeptember 29-én a Családpedagógiai Nap 

- országos konferencián megfogalmazták, és október 3-án ad
tuk át a Magyar Pedagógiai Társaság Választmányi ülésén a 
Felsőoktatási Szakosztály számára, az Oktatási Miniszter és a 
M E H felé: az oktatási szakterületnek az óvodától a felsőoktatá
sig részt kell vennie a népesedési katasztrófa elkerülésében a 
nevelés súlypontba helyezésével, a gyermekek családdal együtt 
történő fejlesztésével, a családpedagógiai szemléletformálás és 
módszertani tudás általános bevezetésével. 
Mivel foglalkozik a családpedagógia? 
- A testi- és lelki egészséggel, a gyermeki személyiség kibonta
koztatásával, a családi nevelőrendszer megerősítésével, 
- a devianciák kialakulásának és megelőzési folyamatának a 
megismertetésével, a családi erő-, interakciós nevelő-rendszer 
sajátosságainak, a párkeresés, párválasztás, tartós házasság, csa
ládi nevelés, családi, szülői, szerepviselkedésnek, konfliktus és 
problémamegoldás, egészséges családi életvezetés szükséges is
meretterjesztési tudnivalóival. 
- Foglalkozik ennek a pedagógiai módszertani kérdéseivel, a 
minden gyermeket érintő családi életre nevelés, és szüleikkel 
folytatandó segítő-szemléletformáló együttműködés, családpe
dagógiai vizsgálat, problémamegoldó pedagógiai családgondo
zás osztályfőnöki feladataival, 

- a hátrányos helyzetű, kulturálisan elmaradott rétegből szár
mazókkal kapcsolatos speciális család-, és gyermek-fej lesztési és 
család-korrekciós teendőkkel, így a halmozottan hátrányos 
helyzetű roma és nem roma rétegben nevelkedőkkel foglalko
zók képzésével, a prevenciós összefüggések tudatosításának, a 
teljes életre nevelésnek - munkára és családi életre nevelésnek. 
- tanulás-módszertani (nyelvgyakorlás, matematikai, gazdasági 
és informatikai gondolkodás és képességfejlesztés, jogi eligazo
dás) témakörével. 
Milyen komplex családpedagógiai pedagógus továbbképzések 
indultak az 1973-as pécsi kísérleti továbbképzés után? 
Esetlegesen, a M P T Családpedagógiai szakosztálya tagjaihoz kö
tődően az 1992-95 évi Családpedagógiai tanácsadói 120 órás 
továbbképzés (Budapesti Tanítóképző Főiskola intenzív - tanú
sítványt biztosító - továbbképzése), 
1996-ban szociálpedagógíához társított családpedagógus dip
lomát biztosító képzése (Soproni Pedagógiai Főiskola), 
1999-ben akkreditált választható Családpedagógia stúdium, és 
a Család-, gyermek- és ifjúságvédelem pedagógiája szakirányú 
továbbképzési szak (ELTE BTK által alapított és indított, és 
több felsőoktatási intézményben folytatódó - új szakot ill. dip
lomát biztosító továbbképzés), 
1999-ben akkreditált, 2003-ban felnőttképzésként is elismert 
Családpedagógiai Alapismeretek, és Módszertan 60 órás, 2 
hónap gyakorlati feladat követelményével (A Családi nevelé
sért Alapítvány Családpedagógiai Módszertani Központja által 
alapított és félévente indított) komplex ismereteket, tréninge
ket, konfliktusfeloldást szerepjátékokkal gyakoroltató tanúsít
ványt adó továbbképzés. 
2002- től a tanári alapképzéshez pedagógia tárgyhoz (Egri Fő
iskola), az óvodai és szociálpedagógia szakhoz (D.E. Hajdúbö
szörményi Pedagógiai Főiskola), 2003-ban tanítóképzésekhez 
épült be. 
2003- ban került kidolgozásra a C S N A által, a Roma Nővédel
mi Közhasznú Szervezet kezdeményezésére, s tervezetten 2004-
ben talán már OKJ-s képzésként indulhat a munkanélküli kö
zépiskolát végzettek számára egyéb pedagógus területhez bizo
nyítvány szerezhetőségével a roma és hátrányos helyzetűekkel 
kapcsolatos gyermekes családfejlesztést, konfliktusfeloldást 
önállóan és a szakemberekkel való partneri tevékenységben, és 
koordinátorként is ellátó óvodai, általános és középiskolai mun
kára szakképesítő Családpedagógiai mentor szakképzés is. 
A Családi Nevelésért Alapítvány biztosítja az eredményes gya
korlathoz szükséges szakkönyveket, előadást, http: www.csna.hu, 
email: csna@freemail.hu, nemes.marta.@csna.hu, telefon: 06-
1-2007023. 

Cs. F. Nemes Márta pedagógiai — családpedagógiai szakértő 
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SZERZŐINK 
Beke Pál 1943-ban született Budapesten. Népművelő, a 

Magyar Művelődési Intézet igazgatója. 
Bruzlaí Czifra Erika 1957-ben született Szabadkán. Az új

vidéki Színművészeti Akadémián végzett. Közművelődési szak
ember. A bajai József Attila Művelődési Központ és Ifjúsági Ház 
népművelője. 

Gonda Emma 1959-ben született Székesfehérváron. Nép
művelő és történész. A Fejér Megyei Művelődési Központ nép
művelője, közművelődési szakértő. 

Harangi László 1929-ben született Miskolcon. Magyar és 
angol tanár. A Magyar Művelődési Inrézet egykori munkatár
sa. A Magyar Pedagógiai Társaság Felnőttnevelési Szakosztá
lyának elnöke. Tagja az M T A Andragógiai Albizottságának. 
Az Országos Közoktatási Intézet Felnőttoktatási és Kisebbségi 
Központjának nemzetközi szakértője. 

Hámori Hanna 1981-ben született Budapesten. A Z E L T E 
T Ó F K III. éves hallgatója. 2003 január-december között - az 
Európai Önkéntes Szolgálat tagjaként - sajtóreferensi munkát 
végzett a Graz Európa Kulturális Fővárosa c. rendezvényen. 

Horváthné Bodnár Mária 1943-ban született Mezőköves
den. Német és orosz szakos tanár. A Német Népfőiskolai Szö
vetség Nemzetközi Együttműködési Intézete Budapesti Projekt
irodájának volt koordinátora. 

Prof. (H) dr. Heribert Hinzen 1947-ben Mettmann-ban 
született. A Bonni Tudományegyetemen filozófia-pedagógia
szociológia szakon végzett, a Heidelbergi Egyetemen szerzett 
tudományos fokozatot, a Pécsi Tudományegyetem díszdoktora, 
a Dehreceni Tudományegyerem díszpolgára, valamint több más 
európai és afrikai egyetem és felnőttoktatási intézmény kitün
tetettje. Az IIZ/DVV (Német Népfőiskolai Szövetség Nemzet 

közi Együttműködési Intézete) igazgatója, 1996-2002. a Buda
pesti Projektiroda vezetője. Több német és nemzetközi felnőtt
oktatási szervezerben (pl. U N E S C O ) fontos pozíciókat tölt be. 

Kraiciné dr. Szokoly Mária 1945-ben született, Vácott. 
Biológia, filozófia szakos tanár, népművelő, felnőttképzési szak
értő. A Z E L T E TÓFK Továbbképző Központjának igazgatója 
és a művelődésszervező szak, valamint a gyermektáncoktató és 
a hagyományismeretoktató tanító szakirányú szakok vezetője. 
A Kapocs Kuratórium elnöke. 

Lángné Nagy Mária 1954-ben született Salgótarjánban. 
Népművelő, magyar tanár. A kecskeméti Erdei Ferenc Műve-
lődési Központ és Művészeti Iskola népművelőinek csoportve
zetője. 

Jacques Lombard 1948-ban született Villedaigne-ben. Aude 
megye képviselőjének szakmai tanácsadója. Települése tiszte
letbeli polgármestere. 

Pordány Sarolta 1954-ben született Cecén. Tanár, népmű
velő, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Közművelő
dési Főosztályán vezető főtanácsos. 

Szilágyi György 1960-ban született Budapesfen. Énektanár, 
karvezető. A Magyar Művelődési Intézet Művészeti Osztályának 
zeneművészeti referense. 

Szöllősi Eszter 1974-ben született Budapesten. Középisko
lai történelem és francia szakos tanár, szakfordító és tolmács. A 
Magyar Művelődési Intézet nemzetközi referense. 

Tóth Erzsébet 1950-ben született Dunaalmáson. Népmű
velő, előadóművész, a Magyar Művelődési Intézet művészeti 
igazgató helyettese. 

Tóth Zsuzsanna 1953-ban született Sátoraljaújhelyen. 
Színházpedagógus, előadóművész. A Magyar Művelődési Intézet 
Művészeti Osztályának vezetője. 
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G Y Ű J T É S A K A S S A I THÁLIA SZÍNHÁZ MEGMENTÉSÉÉRT 
A gyűjtés kezdeményezője a kassai Thália Színházi Társaság 

A T H Á L I A Színház a komáromi színház részlegeként harmincnégy évvel ezelőtt közakaratból és közadakozásból 
jött létre. Abban a városban, amely 11. Rákóczi Ferenc vezérlő fejedelem és társai, édasanyja Zrínyi Ilona és kisfia vég
ső nyughelye, Kazinczy, Tinódi, Batsányi, Baróti Szabó Dávid, Márai Sándor, Radványi Géza, Maiéter Pál és mások 
szüló'-és működési helye, a csaknem kétszáz éves magyar hivatásos színjátszás 1945 után nem alakulhatott újjá. Csak
nem huszonöt évig tartott amíg folytathattuk a magyar színjátszó hagyományokat és létrejöhetett a T h á l i a Színház. A 
mai magyar színház tevékenysége nem abban az épületben folyik amelyben Katona József Bánk bánjának 1833. február 
15-i ősbemutatójára is sor került Déryné, Megyeri, Egressy Gábor és Kán törné közreműködésével és ahonnan a Latabár-
dinasztia indult - ez ma a Szlovák Állami Színháznak ad otthont. Színházunk a Kassai Magyar Ipariskola volt tornater
mében tevékenykedik. A játszási teltételek itt ugyan nem ideálisak, de némileg javultak a Márai Stúdiószínpad 2002-es 
üzembe helyezése óta . A működéshez szükséges anyagi teltételek hiánya azonban lehetet lenné teszi az előrelépést, sőt: 
a színház megszűnéséhez vezethet. 

A magyar színjátszás céljaira egyébként is szűkösen rendelkezésre álló állami torrások színházunknak a Kassa Megyei 
Önkormányzathoz csatolásával csaknem teljesen elapadtak. A megyei torrások nem elégségesek a minimális tevékeny
séghez sem. Fenntartónk a támogatás helyett a takarékosság érdekében arra ösztönöz bennünket, hogy korlátozzuk tevé
kenységünket: ne játszunk meséket gyermekeknek, igazi értéket jelentő produkciók helyett csak a legolcsóbb kommersz 
műveket vigyük színre, művészeink javát elbocsátva, csak a megalázó béreket is elfogadó harmadosztályú színészekkel 
dolgozzunk, s ne vigyük el előadásainkat a szlovákiai magyarok településeire, megtakarítva ezzel az utazás költségeit. 
M i nem voltunk hajlandóak ezt az utat járni. Thál ia szekerét szerényen, de lelkiismeretünk szerint toltuk tovább. Re
méltük, hogy előbb-utóbb a Szlovák Köztársaság nagyvonalúbb támogatását is kiérdemeljük. Sajnos nem így történt. 
Tevékenységünk aktív folytatása miatt olyan pénzügyi helyzetbe kerültünk, amely gyors segítség hiányában a színház 
felszámolásához vezet. 

Miként 1969-ben megalakulásunkkor - itthoni, most külföldi pártolóinkhoz is segítségért fordulunk. Azokhoz, akik 
számára nem közömbös a „nagyságos tejedelem" városában a Kassán működő Thál ia Színház sorsa. Hisszük, hogy kellő 
összefogással, nagyon rövid idő alatt előteremthetjük azt az összeget, amely megmentheti színházunkat, biztosíthatja 
tevékenységünk folytatását. 

Amennyiben színházunk megéli, 2004-ben megünnepeljük fennállásunk 35. évfordulóját. Erre az alkalomra készülő 
kiadványunkban közzétesszük gyűjtésünk elszámolását és támogatóink jegyzékét. 

S e g í t s é g ü k e t e l ő r e is k ö s z ö n j ü k , k i á l l á s u k a t nagyra b e c s ü l j ü k ! 

A Kassai Thál ia Színház és a Thál ia Színházi Társaság nevében: Kolár Péter igazgató és Póíos Árpád színművész a 
Thá l ia Színházi Társaság elnöke. 

A Magyar Köztársaság területéin folytatott gyűjtés pénzügyi lebonyolítását a Magyar Művészeti Akadémia Alapítvány 
(1034 Budapest III. Kecske u. 25) vállalta fel. Támogatásukat ide küldhetik szerte a világban élő honfitársaink is. 
A M M A Alapítvány számlaszáma: 10402166-21629389-00000000 a Kereskedelmi és Hitelbanknál 
A közleményben kérjük jelezni, hogy Thália Színház-Kassa. (Tájékoztatás Dr. Kováts Flórián kuratóriumi elnöknél. 
Tel.: 00361 3672480, mma@mail.datanet.hu) 

Szlovákia területén a gyűjtést a Thália Színházi Társaság végzi. Címe és számlaszáma: D J T V A D E L N É Z D R U Z E N í E 
T H Á L I A , Timonova 3. 040 01 Kosice. OTP Banka-Slovensko, Kosice. c.u.: 5599630/5200 

Kérjük, hogy adományozási szándékkal összefüggő kérdése, vagy közlése esetén szíveskedjen postai úton, telefonon, 
taxon vagy e-mail segítségével további felvilágosításért színházunkhoz fordulni. Címünk: T H Á L I A Színház, Kosice-
Kassa, T i m o n . u. 3. Szlovákia. Név szerint: Kolár Péter igazgató. Mobi l tel.: ++ 421 905 456680, Tel./fax.: 0042 1 55 
6225867, E-mail: thalia@slovanet.sk, vagy : kolar@netax.sk 
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