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10 ÉVES A SZÍN - KÖZÖSSÉGI MŰVELŐDÉS CÍMŰ FOLYÓIRAT 

Tíz éve, 96 óta, minden évben hatszor, kéthavonta elkészül. 
Megjelenik, kézbe vesszük, el indul útjára, belenéznek, olvasnak 
belőle, előkeresik. Tíz éve létezik. V a n , tíz éve. V o l t egyszer 
egy száma — mint a mesében —, amelyikből minden művelődési 
házhoz eljutott, akkor egy támogató jóvoltából 1600 példányt 
nyomtunk belőle. V o l t olyan száma, amelyikben C D is megje
lent, s olyan, amelyiket alig tudta összetűzni a nyomda, mert 
108 oldalasra sikerült, és a közepében még ott lapult egy 24 o l 
dalas melléklet. Készítettünk hozzá Tartalomjegyzék és névmu
tatót, korábban Andrássy Mária segédletével kettőt, s most az 
ünnepre elkészült a 10 év teljes Tartalomjegyzék és névmutató
ja, e szám különálló mellékleteként, 26 oldalon. 

Előbb csak Szín volt, aztán mellé került a Közösségi Művelő' 
clés is. De a fehér borítója, ebben a könnyen cifrává levő világ
ban még mindig fehér. Puritán, és talán ezért hívja fel magára a 
figyelmet. N e m akar belesimulni a nagy igyekezettel egyformá
vá levő színes lapok sorába. Ez nem színes, ez fehér. És bévül a 
dolgokat magukat mutatja, s nem a dolgok fonákját. Komoly 
emberek, magukat és a szakmájukat komolyan véve — néha de
rűsre hangszerelve, bár ez keveseknek sikerül - megszólalnak 
benne, s aki ír bele, a szerzőség varázsát átélve megnézi írását a 
fehérre szedett papíron, s - a szerzőség törvényei szerint - örül 
neki. Megszólalt, elmondott valamit, amit közügynek gondol, s 
hasznosnak elmondani. 

Egy főszerkesztcínek öröm, ha a lapnak van koncepciója, 
visszatérő szerzői, ha szívesen írnak bele, s az írások fontosak a 
szakmában, ha a tematikus számokban megszólalnak különböző 
helyekről az országból, ha vannak szerzők (és nem csak szer
zők), akik elkérik a megjelent írásokat más lapokba, s ha van
nak helyek, ahova meghívják, a lapról, a szakmáról beszélgetni. 
Öröm még az is, ha a lapban szépek a rajzok, s ha egy-egy gon
dolatról tudható, hogy csak a lapnak köszönhetően született 
meg. Mer t kértünk rá valakit, hogy írja meg. Mert leültünk va
lakivel, hogy megkérdezzük. És öröm minden alkalommal, 
amikor a nyomda szállítja a kész lapot, s frissen nyomva kézbe 
lehet venni , s mindig izgatottan végiglapozni, nincs-e benne 
meglepetés, nem volt-e tettre kész a nyomda ördöge. (Nem jel
lemző, s ez biztosan a nyomdavezető Éva asszonynak köszönhe
tő a Hangulat utcából, aki úgy tartja a szemét mindenen, s aki 
a szavát úgy állja, ahogy mindenkinek kéne, aki munkára vál
lalkozik, s munkát végeztet és végez ezen a fertályon.) 

A z intézetben - akkor még nem Magyar Művelődési Intézet 
volt, s már nem is Népművelési - született mát egyszer egy fo
lyóirat, a Kultúra és Közösség, az kék volt, s K E K névre is hal l 
gatott. (Időközben már a Szín - Közösségi Művelődés borítójá
nak két sora is színes lett, mégpedig az l-es számon azok a sorok 
mindig zöldek, a kettesen kékek, a hármason narancsszínűek, s 
mind más, egészen a hatosig, hogy színük szerint is meg lehes
sen különböztetni őket.) 

A KÉK születését és intézményen belüli életét érdekes volt 
követni, s tanulni lehetett B . Vörös Gizellától, ahogy komo
lyan vette magát és a munkát, s Vas Annától, ahogy a nyomdai 
előkészítéssel meg tudta tenni ugyanezt. (Vas Ancsa bekötte
tett Kultúra és Közösség példányait - egyelőre - őrzöm, meg
kaptam tőle őket, Vörös G i z i pedig sokszor megtisztelt azzal, 
hogy írást kért tőlem a lápba, s barátságunknak köszönhetően 
van tőle egy máig használt receptem. Akkor iban kutató vol

tam, s Vörös G i z i — szintén kutatóként és a kutatási osztály tag
jaként - követte a munkák folyását, s nem mulasztotta el, hogy 
anyagokat kérjen azoktól, akik készek voltak rá. V o l t rá példa, 
hogy faluról leszűrt tapasztalataimat akkor is a lapba valónak 
találta, ha azok nem a szociológia gondolkodásrendszerét, in
kább a szépirodalomét követték, s szociográfiává lettek. ( N e m 
tudom, nem neki köszönhetem-e Pusztafalu című - intézet által 
kiadott — könyvemet, amelyben tanulmányok, szociográfia, s 
még faluról szóló szépirodalom is szerepel. Vörös G i z i nagyon 
tudta ösztönözni a szerzőit.) Én is szeretném, ha legalább a te
matikus számok némelyikéből - egy-egy fejezetét képezve egy-
egy könyvnek - s legalább az Arcképek rovatból könyvek len
nének. De legszívesebben egy-egy szerző szakkönyvét látnám a 
S?mben megjelent írásokból könyvvé nőni - ahogy ez már né
hány esetben megtörtént (Lipp Márta: Közművelődési jelensé
gek és jelentések. A kultúra mint tudomány és segítő gyakorlat. 
2001., Pordány Sarolta: Pelnőttkori tanulás, közművelődés. 
2002. és Beke Pál: Mindannyiunk művelődési otthona 2005.). 

Szeretettel köszöntöm - ünnepi számunkkal - folyóiratunk 
olvasóit, s kívánom, hogy minden számban találjanak legalább 
egy olyan írást, amiért érdemes volt a kezükbe venni . (Én más 
lapok estében eggyel már elégedett szoktam lenni , s több ese
tén — persze van ilyen! - hálás is vagyok.) 

M Á T Y U S A L I Z 

1 



10 É V E S A SZÍN - KÖZÖSSÉGI M Ű V E L Ő D É S 

VANNAK ÁLDOZATOS NÉPMŰVELŐK... 
(1984-es) Interjú Vitányi Ivánnal, a MűveUkléskutató Intézet igazgatójával 

Végéhez közeledik sorozatunk, mely a közművelődés kulcsfiguráit, 
a népművelőket, s rajtuk keresztül a kultúrmunka gondjait és örö' 
meit mutatja be. Az eddig megjelent írások közt tallózva beszélget' 
tünk Vitányi Ivánnal, a Művelődéskutató Intézet igazgatójával. 
Azzal a szakemberrel, aki elméletileg a legjobbak közé tartozik az 
országban, ugyanakkor az elméletet folyamatosan összeveti a gya-
korlat igényeivel, lehetőségeivel. Arról kérdezzük, hogyan látja a 
közművelődést, ázott dolgozók elhivatottságát, egész munkáját, s 
mit tudott ebből nutgmutatni a befejeződő széria. 

- Hogy tetszik Önnek a sorozat? 
- Nagyon tetszik. Emberközelbe, testközelbe hozza a nép

művelő munkát, és közvetlenül a gyakorlatot mutatja be. Ezt 
nagyon fontosnak tartom. Túlságosan sok az elvont és általá
nos szöveg a népművelésről, ezért szükséges, hogy közelről is 
tudjuk szemlélni. 

- Miiyen benyomásokat szerzett az elolvasottakból? 
- Veszprémben is az országoshoz hasonló a helyzet. Vannak 

áldozatos népművelők, akik valóban nem csak szívükre veszik a 
népművelés ügyét, hanem tenni is tudnak érte. Nehéz helyzet
ben is keresik és találják azokat az utakat, amelyeken teljesíteni 
lehet a vállalt feladatokat. Ugyanakkor érzem a küzdelem sok
szor sziszifuszi nehézségét, azokat a gátló és hátráltató körülmé
nyeket, amelyek változatlanul nehézzé teszik a népművelői 
munkát. 

- A cikksorozatból is kiderül, hogy a közművelődés nagyon sok
színű, sokrétű. Ön milyen feladatokat határozna meg elsősorban a 
népművelői szakma szempontjából? Itt most nem a szokásos, kipipá
landó feladatokra gondolok. 

- Erre nem lehet egységes egy mondatban adott, egy gondo
latban összefoglalt feleletet adni. Mer t éppen az ennek az alfája 
és ómegája, hogy bár el lehet mondani valami központilag ér
telmezett feladatot, mégis minden attól függ, hogy az illető fa
luban, településen k ik laknak, milyen az életük, m i iránt érdek
lődnek. H a ezt mind össze tudjuk vetni, akkor a népművelőnek 
végül is azt ke l l vállalnia - a központi feladatokat lebontva, ér
telmezve —, hogy az adott településen megkeresse azt a kulturá
lis érdeklődést, ami jelen van. A n n a k felélesztésére és fenntar
tására találjon olyan lehetőségeket, amelyekkel az embereket 
össze tudja hozni, amelyek segítségével közösségeket teremt, 
ahol nemcsak kultúrát tud számukra biztosítani, hanem olyan 
közéletet is, ami kultúrának és társadalomnak egyaránt tekint
hető. 

- Napi munkánk, szakmánk kialakulóban van. Egy-egy szak
mának fontos kritériuma, hogy melyek azok az ismeretek, módsze
rek, amelyek megkülönböztetik a rokon szakmáktól? 

- Egyrészt ismeretre van szükség, másrészt hozzáállásra. E n 
nek bölcsességét abban a közmondásban lehetne összefoglalni, 
mely szerint, ha egy macska új helyre kerül, körüljárja a házat. 
A népművelőnek éppen az a legfontosabb feladata, hogy meg
ismerje a „házat", a terepet, ahol mozognia kell , s erre használja 
fel ismereteit, tapasztalatait. Ehhez párosulva, a népművelő sze
mélyiségére sem lehet receptet adni. Sem azt, hogy legyen len
dületes, sem azt, hogy legyen higgadt, nyugodt. Láttam már 

hebrencsül lendületes, és lassú mozgású, nyugodt embert is jó 
népművelőnek. A fontos, hogy érződjék meg más emberek 
előtt is, hogy amit akar, amit képvisel, arra akár - most nagy 
szót mondok - az életét teszi rá. 

- M i , népművelők nagyon fontosnak tartjuk mindazt, amivel 
foglalkozunk. Éppen ezért szeretnénk, ha sokan tartanák hozzánk 
hasonlóan szükségesnek, nélkülözhetetlennek. Némi csalódással, ta
pasztaljuk, hogy sok esetben ez csak a mi saját ügyünk. Ebből adó
dik a kérdés - saját magunknak is megfogalmazzuk - milyen felada
tot, szerepet vállaljunk, legyünk a „lámpások" településünkön, vagy 
inkább az adott lakóhelyi társadalom szervezői legyünk? 

- A z t hiszem, nehéz szétválasztani. M i n d a kettő mellett is 
és ellen is szólnak érvek, ugyanakkor nincsenek is teljesen el
lentmondásban. A lámpás egy régi népművelői koncepciót su
gallhat - éppen azt, amiért a népművelés szót a közművelődésre 
cseréltük fel. Mindenk i , aki a kultúra, a tudomány területén 
dolgozik, a népművelő, az író, a művész, a tudós csak javaslatot 
tehet, tehát szolgálja a nép művelődését, nem pedig receptet 
készít. Lámpásnak ke l l lennie, de nemcsak annak. Ugyanakkor 
nem egyértelmű a társadalomszervező feladat sem, mert a tár
sadalom megszervezésében a népművelő mellett hatalmas ap
parátusnak kel l részt venni, égy egész társadalmi mechanizmus
nak. Mostanában nagyon sokat beszélünk arról, hogy a társa
dalmi mechanizmus reformjára, a demokrácia kiterjesztésére 
szükség van. A népművelőnek, illetve a népművelésnek csatla- • 
koznia kel l , segítenie kel l ezt a folyamatot, de nem válhat en
nek központjává. 

- Tehát ebből következik, hogy a népművelőnek az adott telepü
lésen össze kell fognia a helyi párt-, állami és társadalmi szervezetek 
képviselőivel. Mindebben hogyan segíthet az irányítás? Napjainkban 
sokat beszélünk erről. Különböző kezdeményezések is születtek (pél
dáid társadalmi vezetőség), hogy az irányítás településre szabott le
gyen. Hogy látja ezt Ön? 

- A feltételek minden helyen adottak, az épület adott, a 
költségvetés adott, a helyi vezetők adottak és az emberek is a 
helyi igényeikkel adottak. Ennek következtében az egységes 
irányítás inkább formális, ellenőrzésekből, jelentésekből áll. 
M i t tehet az irányítás? A z t hiszem még most is az a baj, hogy 
túlságosan is központból irányított formai rendszernek építet
ték fel a népművelés szerkezetét, s ettől nem tudunk szabadul
n i . A központban kitalált és a hierarchián lebontott közvetlen 
feladat meghatározásnak, s az ennek, megfelelő elvárás rendszer
nek — amely számtalan esetben éppen a helyi sajátosságokat 
hagyta figyelmen kívül - szükségszerűen kellett csődöt monda
nia. Vissza ke l l térni a népművelés szervezésében a szabadmű
velődési korszakhoz. Egy vitán, a szabadművelődés egyik veze
tője mondta: „mi akkor azt próbáltuk csinálni, hogy ahol vala
m i jó volt, azt igyekeztünk támogatni". Tehát az állandó hie-
rarchizált módszertani irányítás helyett az a munkastílus volna 
jó , amelyik a jót támogatja, s ha segítségre van szükség, ahhoz 
tűzön-vízen keresztül megtalálja az eszközöket. 

Borbáth Er ika 
Napló (Veszprém) 1984. okt. 13. 
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HUSZONEGY ÉV MÚLVA - MEGISMÉTELT INTERJÚ 
Borbáth Erika beszélgetése Vitányi Ivánnal 

Borbáth Erika: Huszonegy évvel ezelőtt, 1984. október 13-
án a Veszprém megyei Naplóban megjelent egy írás, aminek az 
volt a címe: Vannak áldozatos népművelők... és ez egy sorozat 
része volt, amit a Veszprém megyei népművelőkkel készítettem 
abban az évben. Ezt ismét elővettük, és kérdezem, milyen a v i 
szonyod ehhez az íráshoz újraolvasva? M i l y e n érzéseid voltak, 
amikor újra olvastad? 

Vitányi Iván: Most is körülbelül ugyanazt mondanám, amit 
akkor. A népművelés vagy közművelődés nem szűkkörű, szak
mai, hanem nagyon széles társadalmi folyamat. A társadalom 
felemelkedésének, a szó teljes értelmében vett társadalommá 
válásának elengedhetetlen része egy olyan korban, amelyben 
maga a társadalom - változatlanul — széjjel van szakadva. 
O l y a n különböző, egymást nem értő, sőt egymással szembenál
ló csoportokból, rétegekből, osztályokból áll, amelyek kultúrá
ja, magatartása, hite, véleménye, akarata, életmódja olyan mér
tékben különbözik egymástól, ami megakadályozza közös bol
dogulásukat. A közművelődés arra irányul, hogy a közösség k i 
alakuljon. 

A közösség fogalmát itt egészen általánosan használtam. 
Nagyszerű szó ez. A magyar közösség szó finn-ugor eredetű. A z 
a különös, szinte filozófiai szépsége, hogy egyszerre két dolgot 
jelent. Egyrészt a közt, a köztem és közted lévő távolságot, 
„közt". M i n t ahogy az utcán is a köznek hívják azokat a kis ut
cákat, amelyek a nagyobb utakat elválasztják. Másrészt azon
ban éppen ezek kötik össze. Ember és ember között mindig van 
egy kis tér, egy kis távolság, egy köz, amelyen, ha el akarjuk ér
ni a másikat, át kell menni, de ugyanakkor az, ami elválaszt, 
éppen az köt össze bennünket. A m i szavunkban tehát benne 
van a közösség lényege. Ezt nem egészen fejezik k i az indoger
mán szavak, de nem akarok itt magyarkodni, vagy finn-ugor-
kodni . 

Ebben az általános értelemben használom tehát a kifejezést, 
nem azon a naiv módon, amely időtől és tértől függetlenül akar 
alakítani közösségeket. A közösség és az autonómia fogalma k i 
egészíti egymást. Együtt és egyszerre ke l l használni és értelmez
n i a kultúrában is. A közösségek helyzete a mai társadalomban 
igen bonyolult. A z utolsó ötven vagy száz év - a modern vagy 
posztmodern kapitalizmus, a technika és a globalizáció fejlődé
se - megváltoztatta ember és ember viszonyát. A hagyományos 
közösségek jelentős mértékben felbomlottak. A z ember sokkal 
nagyobb autonómiát nyert, mint azelőtt, de nem mindig tud 
vele élni. Már Sartre is mondta: „szabadságra vagyunk ítélve". 
Szabadságra - vagyis autonómiára. A z ember egyszer csak arra 
ébred, hogy nem, vagy alig tartozik bele valamilyen testmeleg 
közösségbe, autonómiája van, de nem tudja, hogy mit csináljon 
vele. A mai kor emberének ez a problémája. És ez egyben a kul 
túta problémája, mivel az emberek halmazát a közös kultúra te
szi társadalommá. De ugyanakkor sokszor éppen a kultúra vá
laszt el bennünket. 

Ezért gondolom, hogy a közművelődés olyan tevékenység, 
amelyben az emberi nem tagjai, az autonómiát kereső, autonó-

Az írás olvasható lapunk 2. oldalán. (Szerk.) 

miát kapó, autonómiát szenvedő, autonómiára vágyó és ugyanak
kor a másik embert is kereső emberek megtalálják azt a hangot, 
ahogy közöseit tudnak élni és gondolkodni, hogy aztán ezzel a saját 
autonómiájukat is erősítsék. Elég bonyolultan mondtam ki , de 
nem lehet sokkal egyszerűbben. A társadalom így alakult - min
denütt a világon, de beszéljünk most a magyarokról. 10 vagy 15 
millió ember. Nagyon különbözőek, ha azt nézzük, hogy milyen a 
kultútájuk, milyen az életük, mik a lehetőségeik, mennyi a belső 
autonómiájuk, hogy viszonyulnak a közösséghez? Jól érzik-e magu
kat a családban, jól érzik-e magukat a helyi társadalomban, a ma
gyar társadalomban, Európában és a világban? Mi lyen eleven él
ményük van a társadalom működéséről? 

Vannak olyanok, akik sokat kaptak az élettől, a társadalom
tól és a kultúrától, vannak, akik keveset. A közművelés egy 
olyan tevékenység, amely azt célozza, hogy akik keveset kaptak, 
azok is kapjanak többet. Ezt sem tudom egyszerűbben kifejezni. 

Borbáth Erika: Teljesen egyértelmű és nyilvánvaló. A m i k o r 
21 évvel ezelőtt írtuk ezt a cikksorozatot a Veszprém megyei 
Naplóban, akkor gyakorlatilag magát a népművelőt tettük a so
rozat középpontjába, és igazából most itt a Magyar Művelődési 
Intézetben is azt gondolom, hogy nekünk nagyon-nagyon fon
tos, hogy meg tudjuk határozni annak a szakembernek a helyét 
és szerepét, akit akkor népművelőnek hívtunk, azóta művelő
désszervezőnek vagy közművelődési szakembernek hívunk. Te
hát, T e hogyan látod, milyen szerepe lehet egy-egy embernek 
abban a folyamatban, hogy az egyén autonóm módon tudjon 
élni, akár közösségben, akár egyénként? 

Vitányi Iván: A társadalom különbözőképpen osztódik, kü
lönböző funkciók vannak benne, amelyeket be ke l l tölteni. Én 
most hivatkozók egy antropológusra, aki úgy vélem igen fontos 
dolgot mondott k i . Ez Vic to r Turner, aki azt mondta, hogy a 
társadalomban nagyon fontos az általa „liminálisnak", mindig a 
határvonalon lévőnek nevezett réteg, amely nem tartozik a fel
sőosztályhoz, de nem tartozik az alsóosztályhoz sem (az ő kifeje
zésével az inherensekhez és a marginálisokhoz sem). Ez volta
képp az értelmiség. A z a társadalmi réteg, amely látja és megér
t i a felső és az alsó rétegek életét, fogalma van tehát az egész 
társadalomról, ezért nem csupán a saját jólétéért dolgozik, ha
nem valamilyen módon a társadalom egészét veszi tekintetbe, 
így gondolom én is. Még valamikor 1970-ben írtam egy cikket 
a Vaíóság-ban arról, hogy m i magyar értelmiség voltaképpen 
Posa márki szerepét játsszuk a Schiller által írt és a Verdi által 
operává alakított D o n Carlosban. Mer t Posa márki bejáratos a 
királyhoz is, de ugyanakkor ismeri a nép panaszát és próbálja 
közvetíteni. Ez különbözik a Tiborc szerepétől, aki alulról jön 
és elmondja saját panaszait. Posa is érti a tiborcok jajszavát, de 
valahogy megérti a királyt is, és a királynak próbálja magyaráz
n i . Közvetítő, „küszöb"-szerepet játszik. 

Amióta értelmiség van az utóbbi 2000 évben, ez a szerep 
mindig megvolt. Arisztotelész éppúgy ezt tette, mint A d y End
re vagy József A t t i l a , Nagy László vagy Spiró György. Nagyon 
nagy szükség van egy olyan rétegre, amely ezt a szerepet betölti 
a társadalomban, és a népművelők ilyenek. Vannak más foglal-
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kozások is, az író, a művész, a tudós, a pap mind a liminális sze
repet foglalja el. Ez azonban nem korlátozódik az összekötő' ka
pocs feladatkörre. A z is kel l , hogy olykor egyenesen zavart is 
okozzon, hogy gondolatot keltsen, hogy élesszen valamilyen tü
zet. A tűz az nem kellemes dolog egy társadalomban, sokaknak 
kellemesebb dolog tespedni valahol . . . 

Borbáth Erika: Kellemesebb a melegség. 
Vitányi Iván: Kellemesebb a melegség, igen, szépen el lehet 

benne terülni. A liminális réteg, és így a népművelő' szerepében 
ez is benne van, de nem korlátozódik erre. Szükség van arra is, 
hogy valakik vigyék és élesszék a tüzet. Es vannak, akik ezt vá
lasztják hivatásuknak. Lehet mondani, hogy ez már elavult, de 
én azt mondom, hogy nem. A k k o r fog elavulni, amikor Petőfi 
szavai beteljesednek: H a majd a szellem napvilága / Ragyog min
den ház ablakán: és hogy H a a jognak asztalánál / M i n d egyaránt 
foglal helye. A k k o r nem lesz szükség majd többet közművelődés
re és népművelésre, mert mindenki magától veti bele magát a 
művelődés áramába. Lehet h i n n i benne, hogy ez bekövetkezik, 
de lehet kételkedni is, hogy i lyen lehet - az azonban biztos, 
hogy ebben a pillanatban nincs így. Amíg pedig nincs, addig 
szükség van arra, hogy legyen egy ilyen réteg, és legyen meg az 
intézményrendszere, és társadalmi jogosultsága. 

Borbáth Erika: Említetted az értelmiséget és a közművelő
dést. A k k o r , amikor én a pályám elején szocializálódtam erre a 
szakmára - szépen mondom - , akkor valahogy azt éreztem, 
hogy az értelmiségi közbeszéd tárgya volt a közművelődés. 
Merthogy valami olyan történhetett helyben a településeken a 
közösségekben, amivel egészen mássá változhatott a helyi tár
sadalom egy kicsit. Előkészíthetőek voltak a 90-es év fordulatai 
is, tehát egy fontos, presztízsértékű tevékenységrendszer volt, 
azzal együtt, hogy nagyon sokan azt is mondták, hogy ez egy 
államszocialista képződmény. M i magunk, akik akkor a közmű
velődésben dolgoztunk, nekünk küzdelmeink voltak a hata
lommal és a politikával, és a szövetségünk az értelmiség többi 
része volt. Most meg egy kicsit úgy érzem, hogy a szövetségese
ket a pol i t ika és a hatalom oldalán keressük, merthogy nem 
mindig találjuk meg az értelmiségben. Ezt hogy látod? 

Vitányi Iván: Egyrészt nem hiszem azt, hogy az értelmiség
ben nincs meg ez a készség a szövetségre. A z értelmiség a fordu
lat után nehéz helyzetbe került. Szerepe 1990 előtt, tehát az 
előző rendszerben felértékelődött, és a rendszerváltás érezhető 
közeledtével új mozgásteret kapott. A 80-as években, különö
sen a végén a népművelésnek, a művelődési házaknak, könyv
táraknak az egész közművelődési apparátusnak és mozgalomnak 
nagyon nagy szerepe volt abban, hogy a társadalom öntudatra 
kezdett ébredni. Megerősödött a c i v i l társadalom, és egyik köz
pontja a művelődési ház volt, vezető egyéniségei pedig az ér
telmiségiek voltak. Ez azonban megváltozott 1990 után. A tár
sadalmi rendszer átalakítása kemény törvények szerint kellett 
történjen, mivel rövid idő alatt az egész poli t ikai és gazdasági 
szerkezetet meg kellett változtatni. Valóságos vihar volt, 
amelyben tombol a szél, felkapja és máshova viszi az embere
ket. A z értelmiség elveszettnek látta a szerepét, mint ahogy a 
régi mód szerint el is veszett. A poli t ika akkora primátust szer
zett az emberi élet mindennapjaiban, ami háttérbe sorolta a 
kultúrát. A z értelmiség sok szempontból válságba került, vagy 
nem is válságba, mert még abba se, hanem egy bizonyos szordí-

nós helyzetbe, mintha hangfogót tettek volna fel. Egy része 
még megmaradt a politikában, vagy annak közelében, más része 
elfordult tőle és utálkozott. 

Ennek a folyamatnak most haladunk a vége felé. Most válik 
egyre világosabbá, hogy a polit ika nem mindenben elsőrendű 
és vezető tényező. M i valósult meg a rendszerváltás, 1990 után? 
Átalakult a poli t ikai szerkezet, ma az Európai szintnek megfele
lő plurális demokráciában élünk - sok hibával persze, de hiba 
mindenütt van. Átalakult a gazdasági szerkezet, szintén beleil
leszkedik Európába, szintén sok hibával, de ezen a téren sem ér
ték el sehol sem a tökélyt. A társadalom azonban ugyanabban, 
vagy még rosszabb helyzetben van, mint 1990-ben. Fel kell te
hát ismerni, hogy a polit ika nem mindenható. A politikának 
segíteni ke l l és lehet, de a társadalom átalakítását is meg kel l 
valósítani. Ezt azonban nem lehet csupán felülről építeni, ha
nem csakis felülről és alulról egyszerre. Tehát itt és most a tár
sadalom helyzetének ke l l megváltoznia, ha tovább akarunk él
n i . Ebben az esetben akkor ismét újonnan fog felvetődni, s 
nemcsak ennek a népművelő-közművelődési foglalkozásnak a 
szükségessége, hanem ennek a magatartásnak az ethosza. 

Borbáth Erika: M i l y e n szerepet látsz ebben a folyamatban a 
politikának, a politikusoknak? Most kérdezem ezt úgy is, hogy 
21 évvel ezelőtt, amikor az első interjú készült, akkor ugyaneb
ben a C o r v i n tér 8. szám alatti épületben, ugyanebben a szobá
ban ültünk, akkor T e voltál az akkori Művelődéskutató Inté
zetnek az igazgatója, most ennek az intézménynek is jogutódja 
a Magyar Művelődési Intézet, s az azóta eltelt 21 évben a Te 
életutad is sokat változott. De azt gondolom, az elkötelezettsé
ged és a hited az sokkal kevesebbet változott, vagy csak inkább 
megerősödött. 

Vitányi Iván: Igen, azt hiszem akkorra már eléggé kialakult 
ember voltam, hogy ezen ne kelljen változtatni. A körülmé
nyek változásával természetesen változik az ember tovább is. 
Most a pol i t ika nem kiszűrhető ebből a folyamatból, de a po l i 
tikusoknak azt ke l l felismerniük, amit az előbb mondtam, hogy 
a társadalmi „rendszerváltás" még nem történt meg. M a ugyan
annyi gazdag ember és ugyanannyi szegény ember él az ország
ban, csak a távolság nagyobb, a gazdagok gazdagabbak, a szegé
nyek azonban szegényebbek. Ugyanannyian vannak, akik nem 
találják helyüket a társadalomban, nem részesülnek fejlődésé
nek eredményeiben. A k i k n e k a szellem napvilága nem tud ra
gyogni az ablakán, mert nem jut hozzá, mert be van függönyöz-
ve, deszkázva, vagy nincs is ablaka, és a jognak asztalánál sem 
tud helyet foglalni, mert nem jut be már a szobába se, hogy 
odaüljön. A társadalom erősen ketté (vagy többfelé) van oszt
va. Ezen kel l a következő évtizedekben segíteni, és ez nem 
pártpolitikai kérdés. Mert , ha ezen a problémán a rendszervál
tás óta bekövetkezett 15 és fél évben a négy különböző kor
mányzat sem tudott segíteni, akkor annak nem az az oka, hogy 
egyik vagy másik kormányfő nem látta a bajt. A baj nagyobb: 
az egész poli t ikai szervezet volt ez iránt érzéketlen, mert számá
ra más feladatok voltak előtérben. Most tehát hatalmas fordu
latot ke l l végrehajtani annak érdekében, hogy az egész magyar 
társadalomnak a fejlődését veszélyeztető belső ellentmondás
okon segíteni lehessen. Az t is k i ke l l mondani, hogy társada
lom és kultúra itt azonos fogalmak. Itt nem arról van szó, hogy 
a kultúrán ke l l segíteni, vagy hogy a társadalmon kell segíteni. 
A társadalom és kultúra ugyanaz, az ember olyan életet él, ami-
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lyen a kultúrája, ebben szerepet játszik az is, hogy Beethovent 
hallgat-e vagy disco zenét, de a probléma szélesebb. A z egyes 
ember társadalmi helyzete, társadalmi élete, kultúrája és sorsa 
együtt alkotnak egy olyan konglomerátumot, amin együtt ke l l 
segíteni. Természetesen nem úgy, hogy bármit rá ke l l bárkire 
oktrojálni, hanem úgy, hogy a lehetőségek, a hozzájutás esélye 
ne csak elvontan legyen meg, hanem hogy az iskolában, az is
kolán kívül mindenki hozzájuthasson mindahhoz, és hozzá is 
akarjon jutni , amit a társadalom kultúrában megteremtett. E h 
hez az egész társadalmi szerkezetet meg kel l változtatni. Nagyon 
sok téren, ágazatban nagyon nagy reformokat ke l l végrehajtani 
az önkormányzattól az iskolán át az egészségügyig. És ehhez a 
kultúrának a lehetőségeit is széles körben ke l l kiterjeszteni, és 
támogatni ke l l minden jót. 

Borbáth Erika: Egy kicsit most a szabad művelődést idézted. 

Vitányi Iván: Igen, ez Karácsony Sándor volt, nem tudom, 
miért nem említettem eddig is a nevét. Jelen voltam, amikor a 
Szabadművelődési Tanácsban megkérdezték tőle, hogy m i a 
Tanács művelődéspolitikai stratégiájának alapja. A z t felelte, 
hogy egyszerű. H a azt látjuk, hogy bárhol, bárki valami jót 
akar, kezdeményez, kezd, azonnal oda ke l l rohanni, és meg ke l l 
segíteni. Ez ma is változatlanul érvényes. 

Borbáth Erika: 2004- május 1-től vagyunk az Európai Unió 
tagja. Ez mennyit változtat a helyzeten? 

Vitányi Iván: Ez konkrétan semmit, kereteiben elég sokat. 

Borbáth Erika: És akkor hogyan, milyen tartalmakat látsz 
Te? A z t mondod, hogy most egy hatalmas nagy változás van. 
M i l y e n tartalmakat látsz arra vonatkozóan, hogyha mondjuk 
előre vetítve meg kellene határozni a legfontosabbakat a kultú
rában és nemcsak a közművelődésben, mert ugye a kettő együtt 
létezik valamelyest. Tegnap volt egy konferencia, ami után va
laki azt mondta, hogy el kellene jutnunk odáig, hogy - egy fel
nőttképzéssel foglalkozó konferencia volt - már végre tudni 
kéne, hogy mire képezzünk embereket. Főleg azoknak, akik az 
átképzésben vesznek részt, de merthogy minden kiszámíthatat
lannak tűnik, minden bizonytalannak tűnik. Mások azt is 
mondják, hogy teli van menedzserrel az ország, hogy ebben az 
egész folyamatban kiszámítható-e a kultúra tartalma, azon túl, 
hogy a jót kel l segíteni. És a tudás tartalma kiszámítható-e? 
Merthogy azért mégis tervezni ke l l . 

Vitányi Iván: Kettőt emelek k i a kérdéseid közül, az egyik a 
szegénység. A szegénységen segíteni természetesen nem első
sorban kultúrával ke l l . N e m volna segítség, ha lemennél a leg
szegényebb faluba és ott meghirdetnéd, hogy Stockhausen 
koncertet fogsz tartani vagy felolvasást a relativitáselmélet leg
újabb eredményeiről. Nyilvánvaló nem ez a segítségnek az útja, 
hanem elsősorban gazdasági, másodsorban infrastrukturális. 

Borbáth Erika: De ez önmagában mind kultúra is. 

Vitányi Iván: Természetesen. A gazdasági változások ehhez 
nem elmellőzhetőek, de ha a gazdasági változások vannak, ak
kor nem mellőzhetőek hozzá a tátsadalmiak sem, amik elsősor
ban kulturálisak. Intézményes változások is kellenek a kultúrá

ban is. Ezt mindenekelőtt az iskola jelenti. A z iskolának el ke l l 
ju tni oda, hogy esélyegyenlőséget nyújtson, ne pedig konzer
válja az esélykülönbségeket. Mer t jelenleg minden erőfeszítés 
ellenére konzerválja, és ez azért nemcsak Magyarországon van 
így. (Csak sokhelyütt már kisebbek a különbségek.) Ebbe a 
problémakörbe azonban most ne menjünk bele. A z iskola mel
lett másik eszköz a szabadművelődés, tehát művelődés lehető
ségének biztosítása minél több, végül minden ember számára. 
Ebbe az is benne foglaltatik, hogy létesüljenek, éljenek, mű
ködjenek a művelődési házak, de az is, hogy minden emberben 
fel lehessen ébreszteni az igényt a kultúra minél szélesebb körű, 
aktív elsajátítására. Erre nincsenek szabványok. V o l t osztálytár
sam, aki erdőmérnök lett Boldogkőváralján. A z erdőben paleo
lit kőeszközöket talált, azokat szépen összegyűjtötte, és odahív
ta a falusi gyerekeket. Őskőkorszaki szakkört alakítottak, óriási 
lelkesedéssel gyűjtötték és elemezték ezeket, majd helyi múze
umot alapítottak. Csodálatos dolog. De nem adhatod k i mód
szertani útmutatásban, hogy gyerekek szervezzetek paleolit kö
röket, mert ehhez egyrészt kellett volna a Dévai Z o l i osztálytár
sam, másrészt kellett volna az erdő, amiben vannak paleolit 
dolgok, e nélkül ez nem megy. Hanem az van, hogy mindenütt 
az kel l , mindenütt a szerves folyamatokra ke l l építeni. A h o l 
van egy tanár, aki valamit akar, van egy akármilyen foglalkozá
sú lelkes ember, aki valami jót akar. Tíz gyerek, aki táncolni 
szeretne, húsz gyerek, akit az olvasás érdekel, két felnőtt, akik 
könyvet akarnak írni vagy akármi. M i n d e n folyamatot segíteni 
ke l l , ezt nem lehet pusztán racionálisan csinálni. 

Borbáth Erika: Hát itt a kérdés a szerves-szervetlen fejlődés volt. 

Vitányi Iván: Igen, de ez már még messzebbre vezet. Én va
lóban abban látom leginkább megfogalmazhatónak a magyar 
előrehaladás problematikáját, hogy kulturális- társadalmi
gazdasági fejlődésünk eleve kevésbé volt szerves, mint a nyu
gat-európai országokban. Ezt nem tudom elmondani röviden, 
könyveimben, először A Társadalom íogí'fcájá-ban részletesen k i 
fejtettem. Hadd mondjak egy példát, az általános iskolakötele
zettségét. Angliában ez úgy valósult meg, hogy egyre többen 
adták be a gyereküket iskolába maguktól is. A törvényt akkor 
hozták meg, amikor voltaképpen már csak szentesíteni kellett a 
kialakult gyakorlatot. Ugyanakkor Nagy Frigyes azonban akkor 
hozta meg az idevonatkozó törvényt Poroszországban, amikor 
még csak nagyon kevés gyerek járt iskolába. Ez a szervetlen fej
lődés. Egyiknek eredménye az angol, másiknak a porosz iskola
rendszer. Nálunk ilyen szempontból a porosz út valósult meg, 
nem volt szerves fejlődés. A z egyik vízválasztó itt a c i v i l társa
dalom kialakulása és helyzete. Mostanában sokat beszélünk ró
la, de elsősorban azért, mert gyenge. A „szabadság kis körei", 
ahogy Bibó István mondta, a zsákutcás fejlődésben nem, vagy 
alig jöttek létre. Vol tak pillanatok, amikor kibontakozni lát
szottak. Így 1945 után, s így volt (mint az előbb mondtam) a 
80-as években. 1990 után, azonban, amikor a poli t ika átvette a 
vezető szerepet, szinte elvette a levegőt az önálló és belülről jö
vő tevékenységektől. A c i v i l társadalom nem tudott kibonta
kozni. Erről írta B i l i Lomax híres könyvét: The strange death 
of c i v i l society i n Hungary ( A civil társadalom furcsa halála Ma
gyarországon). A mi jelenlegi c iv i l szervezeteink jelentős része 
nem a tipikusan, szabadon mozgó c iv i l , hanem felülről, részben 
pártokhoz, részben az üzlethez csatlakozó alapítványokra és má
sokra épül. Voltaképpen fél c iv i l . Ilyen értelemben én a nép-
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művelő réteget egész magatartásában eleve a c i v i l társadalom 
részének tekintem, akkor is, ha állami vagy önkormányzati 
vagy alapítványi alkalmazásban vannak, vagy saját maguk csi
nálják. Ebből a szempontból mindegy. A tevékenység lényege a 
c iv i l szellem fenntartása. A z t gondolom, hogy nem a formák a 
lényegesek itt, hanem a tartalom. Tehát az igyekezet, hogy va
lóban szabad művelődést biztosítsanak, és értsenek is ahhoz, 
hogyan segítsék az embereket a lehetőségek felismeréséhez. 
M i n t a pszichológus, a pap vagy a tanár, hogy a többi azonos 
vágású értelmiségi foglalkozást soroljam. 

Borbáth Erika: A Magyar Művelődési Intézet SZÍN című lapjá
nak 10 éves évfordulója alkalmából készül ez az interjú, és van még 
egy különleges apropója, hogy 2006-ban az Intézet 60 éves lesz. 
Melyek azok a sarokpontok, amiket az Intézet életében minden
képpen fontosnak tartasz, és amiket figyelembe véve, a 10 és a 60 
év viszonylatában is hangsúlyos tevékenységeknek vélsz a közössé
gi művelődésben, olyanoknak, amiket az Intézet segítsen. 

Vitányi Iván: A z Intézet annak idején Népművészeti Inté
zetként alakult, és ezt a jellegét legalábbis egyik oldalaként azt 
hiszem, mindmáig őrzi és őriznie is kel l , mert a népművészet 
tágasán értelmezett népművészet. A m i k o r alakult, akkor való
ban a néptánc, népzene, a kórus és az amatőr színjátszás tarto
zott ide, később azonban ez a fogalom is kiszélesedett. 

Borbáth Erika: T e még úgy is kapcsolódtál ide, mint az O r 
szágos Színjátszószövetség képviselője. 

Vitányi Iván: Igen, majdnem alapító voltam, 1947-ben 
ugyanis a Szabadművelődési Tanács megalakította a Szabad 
Színjátszók Országos Szövetségét, és Karácsony Sándor engem 
nevezett k i titkárává (elnök Muharay Elemér). Aztán jött, 
hogy ezeket a szakosodott szervezeteket (Néptánc szövetség, 
stb.) egyesíteni kel l , és akkor jött létre a Népművészeti Intézet. 
A népművészet kifejezés nem pontos, az egész amatőr művésze
t i mozgalmat magába akarta foglalni, akkor is, ha nem népmű
vészettel foglalkozik, hanem mondjuk a Bánk bánt akarja elő
adni. 

Erre változatlanul szükség van. Hadd idézzek egy nyugati, 
amerikai példát. Egy kitűnő szociológus, Róbert Putnam nagy 
könyvet írt a közösségi viszonyok alakulásáról az Egyesült Ál
lamokban. Adatok hosszú sorával bizonyítja a hagyományos 
közösségek legtöbbjének sorvadását. Kevesebb családi ebédet 
rendeznek, mint azelőtt, kevesebben vesznek részt vallásos, 
vagy jótékonysági egyesületekben. Ámde az amatőr művészeti 
tevékenységekben szerepet vállalók száma nem csökkent. Mert 
fiatal- és ifjú-, valamint nyugdíjas korban különösképpen meg
van a bajiam az emberekben, a gyerekekben, hogy táncoljanak, 
hogy kórusban énekeljenek, vagy színjátsszanak. A középko
rúknak is megvannak a maguk csoportjai. (Például a kerámia 
szakkörök.) Mindez látszólag tökéletesen felesleges a mai társa
dalomban, mert nem termelnek olyat, ami a G D P - b e bele szá
mít. Mégis, hogy az ember ember legyen, mégis, hogy a gyere
keik és önmaguk a társadalomban aktívan tudjanak közremű
ködni, mindezek'által pedig még a G D P - t is emeljék, ez feltét
lenül szükséges. 
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Beszélgetés Földiák Andrással a Szín 10 évéről és a szakmáról 
- J 996-ban az MMI frissen kinevezett igazgatójaként első in

tézkedéseid közé tartozott a SZÍN indítása. Azóta eltelt tíz év, s je
lenleg is a szerkesztőbizottság elnöke vagy. Talán a szerkesztőjén, 
Mátyus Alizon kívül Te vagy az egyetlen, akinek folyamatosan 
ilyen szoros a kapcsolata a lappal. Miért tartottad fontosnak a lap
alapítást? 

- Azért, mert a közművelődésnek mindig volt lapja. Ez a 
szocializmus hosszú évtizedeiben, végig, a Népművelés volt. Én 
elég jól ismertem azt a lapot, nem csak, mint olvasó, hanem 
mint szerző is, mert többször jelent meg cikkem, azon kívül rö
v id ideig a feleségem ott dolgozott a szerkesztőségben. Sokáig 
ott vol t állásban a Szálé László, akit barátomnak mondhatok, 
már régóta a Magyar Hírlapban olvashatjuk publicisztikáit, a 
Kajdi Bélával is jóban voltam, tehát elég jól ismertem a szer
kesztőséget. Körülbelül nyolcan dolgoztak ott: főszerkesztő, o l 
vasószerkesztő, titkárnő és négy-öt újságíró. A S Z l N kialakulá
sába az már mindjárt belejátszott, hogy itt egy ember van, aki 
ezt csinálja. 

-Jól szerkesztett, a szakma által elfogadott lap volt a Népműve
lés? 

- A z ilyen fajta lapokkal többnyire nem elégedett a szakma. 
M i n d e n k i mást vár, leginkább azt, hogy amivel éppen ő most 
foglalkozik, arról írjanak, és arról persze csak dicsérő szavakkal 
szóljanak, na most ezt több százan gondolják egyszerre, amit 
elég nehéz lenne teljesíteni. A Népművelést is mindig szidtuk, 
és kétségtelenül elég konzervatív volt, már ilyen szocialista 
szakmai elvekhez ragaszkodóan konzervatív. Ezt most utólag, az 
idő megszépítő szemüvegén át is így gondolom, de azért ott volt 
mindenen, és fényképekkel illusztrált tudósítást adott minden 
fontos eseményről. A szakmai lap jelenlétet a hibái ellenére 
nagyon megszoktuk, nehéz is gondolkodni úgy bármilyen szak
mai közéletről, hogy a legfontosabb események, gondolatok 
nem kapnak nyilvánosságot. Olyannyira, hogy a Népművelés 
megszűnésének az időszakában én a Magyar Népművelők Egye
sületének a főállású titkára vol tam - akkor még jutott egy tit
kárra és egy kicsi titkárságra anyagi erő - , és rögtön indítottunk 
egy időszakos lapocskát. 

- Ez volt az a bizonyos TIM, ami nem csak „csapat", hanem 
Társadalom... 

- Társadalom, Információ, Művelődés. 
- A SZÍN mindkettő folytatása, illetve melyikkel nagyobb a ro

konság? 
- Közvetlenül sajnos nem folytatása, mert aztán a rendszer

váltás után rövid idő múlva már nem tudtuk se a titkár főállá
sát, se a titkárságot, se a lapot fenntartani. Én akkor pályáztam 
meg az Almássy téri Szabadidőközpont igazgatói állását, éppen 
jókor, mert két hónap múlva már nem lett volna pénz a fizeté
semre. A Népművelés akkor már régen megszűnt, én hoztam el 
a kiürült szerkesztőségéből az összes évfolyam bekötött kötetét. 
A T I M - r e sem volt se anyagilag, se időben energiánk, úgyhogy 
amikor a S Z l N indult, akkor már több éve nem létezett szak
mai lap, evidens volt, hogy ezt a hiányt meg kellett szüntetni. 
De tartalmilag sem ezeknek a folytatása a SZÍN, mert a Nép
művelés, mint egy minden hónapban megjelenő, komoly szer

kesztőség által kiadott lap, más volt, de szemlélete is erősen el
tért, a T I M viszont még csak két havonként sem mindig jelent 
meg, akkor is szerényebb formátumban és erősen az egyesületi 
eseményekhez kötődött, hiszen az egyesület adta k i . 

- A SZÍN eleinte úgy jelent meg, mint „országos közművelődési 
folyóirat", aztán ez „SZÍN - Közösségi Művelődés, a Magyar Mű
velődési Intézet folyóirata" megjelölésre változott. Gondolom, ez 
nem véletlen. 

- N e m , nem véletlen. 
- M i történt? 
- N e m nagyon szoktunk beszélni róla, pedig azt hiszem 

nyilvánvaló, hogy itt elég határozottan két vonal van. Ponto
sabban van legalább tíz felfogás, de a legmarkánsabb kettő kö
zül az egyik, ami inkább az intézményekre teszi a hangsúlyt, a 
másik, amelyik viszont csak a c iv i l közösségeket tartja fontos
nak. Most az első felfogás hívja ezt a tevékenységet közművelő
désnek és feltételez egy országos szakmai vérkeringést, aminek a 
szakmai lapja kíván lenni . A másik vonal viszont nem nagyon 
szereti az intézményeket. Ezt általában senki nem mondja k i , 
ezért is olyan nehéz bármit tisztázni, de azért úgy implicite föl
sejlik a megfogalmazásokból, vagy azoknak a mögöttes tartal
mából, hogy az intézmény az inkább akadálya a társadalmi k i 
bontakozásnak, mert az emberek helyett megszervezi a tevé
kenységet. Ennek a nézetnek meglehetősen fontos embere 
Beke Pál. 

- A lap indulásának idején végzett Diósi Pál egy kutatást, akkor 
a Budapesti Népművelők Egyesülete megbízásából, aztán egy-két 
éven belül ugyanezt megismételte négy megye aktív népművelői kö
rében, ezt már az Intézet szervezésében. A vizsgálat során az az ér
dekes kép rajzolódott ki, hogy a megkérdezettek általában a szakmát 
sokkal kevésbé tartották fejlődőképesnek, mint a saját intézményü
ket. A legtöbben úgy gondolták, hogy amit én megteszek, az biztos, 
amit az intézményrendszer, meg a minisztérium, meg a kormány, 
az már sokkal kevésbé. Te hogyan ítéled meg, az elmúlt 10 évben 
változott-e, s ha igen, mennyiben a közművelődés helyzetei 

- Igen, ez a Diósi megállapítás nagyon jó . Illene ebbe az 
ünnepi számba biztatóakat mondani, de sajnos nem nagyon tu
dok. Szerintem a rendszerváltás óta nem alakult k i semmi olyan, 
amire azt lehetne mondani, hogy művelődéspolitika. De bármi
lyen szinonimáját keresnénk, azt sem találnánk. V a n , aki in 
kább „kultúrpolitikának" nevezné, más inkább „kulturális pol i 
tikának", de egyik sincs. Jelenleg azt, ami a művelődéspolitika 
magja lenne, azt úgy hívják, hogy kulturális stratégia. Most a 
kormányban a harmadik kulturális miniszter regnál, ami önma
gába véve méltatlan dolog. Eddig minden ciklusban változott 
ennek a tárcának a vezetője, senki nem töltött k i egy ciklust 
sem. Andrásfalvy Bertalan két és fél évig maradt, az utolsó egy 
évben volt Mádl Ferenc. Fodor Gábor nagyon gyorsan ment, ő 
utána jött Magyar Bálint, Hámori József helyett pedig Rocken-
bauer. Most , a negyedik kormányzati ciklust tapossuk, és azt h i 
szem, eddig egyszer sem mondhattuk, hogy most megtaláltuk, 
ez milyen jó lett volna, ha marad. A mostani ciklusban nem 
csak a miniszterek cserélődtek még az eddiginél is nagyobb 
számban, hanem a kulturális stratégiák tervezete is, négy éven 
belül most született a második változat. 

- Ez sem ígér javulástl 
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- Sajnos, szerintem nem, még nincs kész, azt mondják, hogy 
ez csak a bevezetője. De az nem sok jót mutat, hogy az első 
kardinális pontja a „tisztesség". Ezt kitűzhetné célnak a bel
ügyminiszter is, hogy legyen tisztességes, meg az igazságügyi 
miniszter is, meg egy kiscserkész is. Azért vagyok elégedetlen, 
mert a kultúra széles terítéséről - akár közművelődésnek hívjuk 
ezt, akár közösségi művelődésnek — semmiféle komoly koncep
ció nem született. És ez az Intézet, meg ez a lap is igazán akkor 
tudna élni, ha egy országos politikának fontos összetevője len
ne. Vitányi Iván kimagasló személyisége a magyar közéletnek, 
nem akarom az érdemeit és a képességeit kicsinyíteni, de azért 
az intézet fénykorához hozzájárult, hogy akkor volt művelődés
poli t ika. A korszak egyéb hibáitól függetlenül volt egy olyan 
elég széles értelmiségi réteg, amelyik akart a könyvvel, a szín
házzal, a tudással valamit kezdeni. És ezeket az elképzeléseket 
többnyire anyagilag is támogatta a politika. A z intézet fórumá
vá és organizátorává vált sokféle jó elképzelésnek, tényleg, szin
te egymásnak adták a kilincset ismert, rangos emberek. Most 
én úgy látom, hogy kormányzatok és miniszterek váltják egy
mást: és sok mindent fenntartanak, de csak olyan tessék-lássék. 
H a nem kapna támogatást egy komoly országos szakmai szerve
zet, és megszűnne, akkor annak kellemetlen visszhangja lenne. 
Hát ne legyen botrány! N e írja meg az újság, hogy megszűnt 
valami fontos dolog, azért mert az állam nem támogatta! 
A d u n k valami p ic i pénzt, hogy ne legyen balhé. Éelszínesen, 
úgy életben tartunk mindent, de igazán átütő új tevékenységet, 
akciót, nagyon keveset lehet mondani, ami a szélesen vett köz
művelődésben született volna meg. 

- M i lenne a legfontosabb? Ha lenne ráhatásod, hogy merrefelé 
induljon a közművelődés, minek adnál prioritást? 

- Tudomásom szerint nem vizsgáltuk eddig érdemi módon, 
hogy milyen jó elképzelések vannak a gyakorlatban. Néha 
megkérdezik erről-arról a c i v i l szervezeteket, de többnyire azo
kat is csak formálisan, hogy k i lehessen pipálni a dolgot, „ezek
kel is le lett egyeztetve" valamilyen terv, hogy ilyen csúnyán 
fogalmazzak. De ezek az én tapasztalataim szerint tényleg min
dig formálisak, másfelől nem biztos, hogy csak a c i v i l szerveze
teknek lehetnek jó elképzeléseik. Én azért vagyok kicsit tartóz
kodó, ha csak azokat tűzzük a zászlónkra, mert lehetséges, hogy 
egyetlen értelmiséginek, nem egyesületté szerveződött kicsiny 
körnek, diák önkormányzatnak, tanszéknek, helyi lapnak, né
hány szakembernek kiváló elképzelése van és szándéka is, hogy 
azt megvalósítsa. Érdemben, tanácskozásszerűen, komoly pén
zeket kilátásba helyezve kellene megkérdezni, hogy k i az, aki 
most itt hasznosat csinál az embereknek. Óriási meglepetések 
érnék a különböző hivatalos ügyeket kitűző intézményeket, ha 
egyszer előítélet nélkül, pártatlanul megpróbálnák felmérni, 
hogy miféle művelődési jó szándékok léteznek ma a gyakorlat
ban, amelyek elszigeteltek, pénztelenek, gyámoltalanok, tehát 
gyakran önmagukban nem tudnak érvényesülni. Kics i segítség
re lenne szükségük. 

- Korszerűbb pályáztatási rendszer segíthetne ezen? 
- A partneri viszonyt tartanám fontosnak. N e m biztos, 

hogy mindig a pályázat a legszerencsésebb forma. A pályáza
toknál ugye a pályáztató ötli k i , hogy ő most mit tart fontos
nak, és szerényen szólva nem mindig talál bele. O lyan hülyesé
gekre írnak k i pályázatot, hogy az ember csak csodálkozik, ho
gyan sikerült ezt kitalálni. Aztán a pályázó valahogy beleerő
szakolja a saját ügyét a kiírt témába, és megkapja a szükséges 
pénznek az egy nyolcadát, tizedét, amiből az eredeti elképzelé

sének az árnyékát sem tudja megvalósítani. N e m szólva arról, 
hogy semmit nem lehet folyamatosan csinálni, valóban kiér
lelni , végig v inni , mert mire egy ötlet elindul, már el is fogyott 
a pályázati pénz, és egyáltalán nem biztos, hogy jövőre is sikerül 
az ügyet valamilyen kiírásba belepasszírozni és nyerni. A kiírás 
témája előtt már komoly együttműködés kellene. H a valami 
igazán jó , akkor én el tudnám képzelni, hogy pályáztatás nélkül 
is lehetne támogatni. 

A közelmúltban beszéltem a győri Széchenyi Egyetemről 
Tóbiás Lászlóval. Náluk a szociális munka tanszék a tavalyi 
tanévben meghirdette, hogy más szakosokat önkéntes gyakor
latra visz, cigánygyerekek korrepetálására, nyugdíjasoknak sza
badidős programok szervezésére és egyéb művelődéshez közel 
álló, de nehéz szociális feladatokra. Ez egy kiváló kezdeménye
zés, zenész hallgató, jogász hallgató, mérnök a szociális szako
sokkal - tehát a kicsit hozzáértőbbekkel együtt - tapasztalato
kat szerez, és kredit pontot is kap érte. Most azt találták k i , 
hogy Győr összes c i v i l szervezetét felmérik a hallgatókkal, hogy 
mit csinál, miben profi, milyen munkára lenne szüksége. Aztán 
az összes tanszéken megnézik — van vagy ötven tanszék - , hogy 
milyen gyakorlati helyre lenne szükségük, és ezt a kettőt meg
próbálják összehozni. Tehát a sokféle c i v i l kezdeményezést és 
egy nagy egyetem potenciális gyakorlati hely igényét úgy össze
egyeztetni, hogy mind a két fél sokat nyerhet vele. 

Több okból is mondom ezt a példát, egyrészt azért, mert a 
dolgok ilyenféle összehozásában a közművelődésnek mindig 
nagy szerepe volt, és ma is lehetne. Továbbá azért is említem, 
mert az i lyen életképes, pozitív, dinamikát adó, illetve másokat 
is dinamizáló kezdeményezésekhez jó lenne komoly pénzt adni. 
N e m akarok túl részletesen erről az ügyről beszélni, de tényleg 
óriási lehetőség rejlik abban, hogy egy viszonylag zárt, belter
jességre hajló egyetemi szféra és egy ettől teljesen független, 
olykor szintén a maga gondjaiban elmerülő, mintegy száz egye
sületből álló c i v i l szféra ismerkedni kezd egymással, ha csak 
néhány egymásra talál, már az is igen hasznos. Most ez eddig 
azért nem indult el, mert nem sikerült megfelelő pályázaton 
megfelelő pénzt szerezni hozzá. M i l y e n jó lenne egy-egy ilyen 
ügyhöz olyan támogatást adni, ami mintaértékűvé tehetné, és 
sokan mások is tanulhatnának belőle. De még mindezen túl 
azért is említem, mert a szociális ágazatban sokkal jobban tá
maszkodnak c iv i l szervezetekre, mint nálunk. Komoly állami, 
fővárosi, önkormányzati feladatokat teljes mértékben, az erre 
jutó pénzzel együtt átadnak c i v i l szervezeteknek. N e m erre kre
ált, félig-meddig c i v i l káhátéknak, hanem valódi civilek-nek. 

Szóval ilyenféle gondjaim vannak. Elég nehéz megfogal
mazni, de mindenképpen az egyik feltétele lenne a kibontako
zásnak az erőteljes társadalmi nyitottság és az integráció a hu
mán szakterületek mindegyikével. Ehelyett inkább bezárkó
zunk, és egyre kisebbek leszünk. Abból, amit régen közművelő
désnek hívtunk, abból időnként lehasítanak egy szeletet, e lv i 
szik, önállósítják, és arra az új szeletre sokkal több pénz jut, 
mint bármikor is az egész közművelődésre. N e m volt soha telje
sen egyenlő a közművelődés a felnőttneveléssel, nem volt an
nak az egyik része, ez nem lenne pontos fogalmazás, mert a 
felnőttnevelés mindig az iskolarendszerű felnőttképzést is ma
gában foglalta, de azért az egyik nagyon fontos bázisa a felnőtt
nevelésnek a közművelődés és az intézet volt. Sz. Tóth János, 
aki most a Népfőiskolai Társaság elnöke, sokáig ő volt az öt
hat fős felnőttnevelési osztályunk vezetője. Ez a felnőttnevelés 
szép lassan kikerült az intézetből, létrejött az új felnőttképzési 
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intézet. N e k i k összehasonlíthatatlanul több pénzük van szak
mai munkára, pályázatok kiírására, könyvek kiadására, a fel
nőttképzés egészének propagandájára, mint a közművelődésben 
bármikor bárkinek is volt. A Hagyományok Házának a létre
jöttével is kikerült innen egy nagyon fontos funkció, aminek az 
intézet mindig sarkköve vol t és szerintem a népművészetre ők 
is többet költenek, mint az intézet a maradék közművelődésre. 
Igazán nem irigylem tőlük, sőt, jó, ha arra jut, nem azért mon
dom, de azért ez a helyzet mégis furcsa, másrészt erősen fokozza 
a tagoltságot. 

- Milyen az együttműködés a két intézmény közötti 
- N e m tudom. Amíg én igazgató voltam, addig nem került 

át a mi Népművészeti Osztályunk. Eldöntötték, hogy ez lesz, de 
akkor még a Héra Éváék osztályának itt volt a fizetése. M i n t 
intézeti dolgozó és vezető, nem nagyon veszem észre, hogy az 
együttműködés szoros lenne, de valóban nem tudom. Biztos 
vannak főigazgatói szinten egyeztetések, jó munkakapcsolatok, 
nekem is személyesen sokakkal jó viszonyom van, de nem ez az 
érdekes, hanem az, hogy fel tudunk-e lépni k i n n a gyakorlat
ban közös ügyekért. És azt hiszem, hogy nem nagyon szoktunk 
közösen cselekedni, vagy bármilyen cselekvést közösen serken
teni. Külön szakmaként lép fel a hagyományápolás is, a közmű
velődés is, a felnőttképzés is, a vidékfejlesztés is, és külön-külön 
kevesebbre jutnak, mint ha valamennyire együtt cselekedné
nek. 

- Előfordulnak közös produkciók, közös rendezvények? 
- Én nem tudok róla, de nem is ez a fontos, hanem az, hogy 

azok a csoportok, amivel a Hagyományok Háza foglalkozik, 
azok a művelődési házakban vannak, vagy önálló c i v i l szerveze
tek, de akkor is a közművelődésünkön belül mozognak. A z éle
tükkel nekünk van napi kapcsolatunk. Ide igazából a népdal
gyűjtő, kutató szakemberek járnak, maga a néptánc-élet és a 
pávakörök, a citerazenekarok és a hímző szakkörök a közműve
lődésben vannak. D e még ezt is meg lehetne oldani, ha lenne 
valamilyen közös, fontos platform. Megint a szociális szakterü
letről mondok példát: a szociális munka és a szociálpolitika 
tanszékeknek van egy iskolaszövetség nevű nagyon erős szerve
zetük. A közművelődési tanszékeknek nincsen. És bármit akar 
a Göncz Kinga miniszter asszony, köteles megkérdezni az isko
laszövetséget, és meg is kérdezi. Nálunk semmi hasonló nincs, 
hogyha tágabban nézzük, a kulturális intézmények összességét, 
akkor sincs. Elvi leg létezik a Magyar Kulturális Szövetség, de 
egyfelől már egy-két éve nem működik, másfelől csak egy részét 
töltötte be azoknak a funkcióknak, amikte szükség lenne, és 
végül azt, amit mondott, azt sem fogadta be soha, egyik ciklus
ban sem, egyik minisztérium sem. Talán egy bölcsek tanácsa a 
miniszter úr körül megoldana valamit, amiben szó eshetne arról 
is többek között, hogy m i történik a népművészetben, és az 
mennyire van jelen a közművelődésben. 

- A bölcsek tanácsa, mint egy szakmai kamara? Vagy más
fajta szakmai képviselet? 

- Ez a bizonyos kulturális szövetség is Kulturális Kamara 
néven alakult, csak aztán a kamarai törvény miatt nem tarthat
ta meg ezt a nevet, mert valójában, jogilag nem kamara. És azt 
hiszem, hogy ez jogilag semmiféleképpen nem lehet kamara, 
csak társadalmilag nagy tekintélyű értelmiségiek és szakembe
rek közös gondolkodása. Persze ez is csak egy példa arra, hogy 
nincs ilyenfajta gondolkodás. N e m a tanács lenne a fontos, 
hanem a dolgok alapos elemzése és közös mérlegelése. Ez nem 

történt meg akkor sem, amikor az intézet történetében többször ' 
egy intézetből egyszer csak csináltak kettőt, aztán a kettő, csi
nál amit akar. 

- 2000-ben egy interjúban azt mondtad, hogy a magyar kultúra 
és művelődés jövője kicsit azon is múlik, hogy lesz-e intézet, és jól 
végzi-e a dolgát. Hogy látod ezt ma? 

— Ügy látom, hogy a kérdés azóta sem dőlt el . Mostanában 
sok baj történt, sok intézmény megszűnt, a közművelődés egyre 
fogy, lassanként fogy, fogyogat és semmiképpen nem erősödik. 
De azért olyan katasztrofális nagy baj azóta sem történt, és per
sze kibontakozás sem. A z elmúlt időszakban, amiben én egy 
komoly lehetőséget láttam, az a Közkincs program volt . Csak 
én - naivan - , amit olvastam az elején, abból azt gondoltam, 
hogy határozott kistérség-élénkítő programok lesznek a Köz
kincsben. Mondjuk olyan régióhoz, megyéhez kötött sajátos 
programok, ahol az lenne a feltétele a pályázatnak, hogy együtt 
ke l l dolgozni egy kis térségen belül egyháznak, múzeumnak, 
művelődési háznak és sokféle c iv i l szervezetnek. A közművelő
désnek az egyik nagy gondja az, hogy atomizált, kicsi részekből 
tevődik össze, és semmiféle integráció nincs. A Közkincs pályá
zatokban egyrészt sokkal kevesebb pénz lett, mint amiről szó 
volt eredetileg, azon kívül a sokkal kevesebb pénznek is nagy 
része hi te l és nem támogatás, számos település pedig, nem mer 
felvenni több hitelt, de mindezen kívül sem látom ezt a gondo
latot. A többféle pályázat közül az egyiknek feltétele az együtt
működés, de ha egy adott településen együttműködést ígér a 
könyvtár és a művelődési ház, akkor ez már elegendő. Es nem 
ez lenne a fontos, hanem a c i v i l szféra és az intézményi szféra 
erős kapcsolata, valamint a különböző szakterület, mint a men
tálhigiéné, a felnőttképzés, a vidékfejlesztés, a szociális munka 
és a művelődés egymást erősítése. És a régió ebből a szempont
ból túl nagy. A kistérség lenne az a színtér, ami még átlátható, 
és egy erős összefogás, világra szóló dolgot eredményezhetne. 

- H a egy picikét elengeded a fantáziádat, milyennek látod az in
tézet helyzetét, szerepét 10 év múlva? Milyen sorsot szánnál neki? 
Milyen közművelődés intézményévé tennéd? 

— A z intézet mindenkori nagy pozitívuma, az ötvenes évek
től máig, hogy sok olyan embernek adott helyet, aki a saját te
rületén vagy műfajában kimagasló értékeket hozott létre. Sok
szor inkább egyénileg, nem csak - úgymond itteni — ügyintéző
ként. Valamennyire ez persze mindig becsatlakozik, bekanalizá-
lódik az intézeti munkába, de amellett azért megmarad egyéni 
alkotómunkának is. Talán a Borbély Jo l i néni az egyik j ó példa, 
aki a tárgyalkotó népművészet fejlesztésében rendkívüli értéket 
teremtett, és akiről a Szín tíz éves történetében talán a legszebb 
arckép, bemutató portré készült. Említhetném Máté Lajosnak a 
színjátszásért végzett életművét, s őt is most csak azért sokak 
közül, mert nem régen jelent meg önálló kötet róla. Én első
sorban azt remélem, hogy tíz év múlva is ez megmarad, és majd 
akkor is lesznek, akik ilyen jelentős közművelődési személyi
ségként erősítik az adott szakterület és az intézet tevékenységé
nek a színvonalát. 

Ez a józanabb válasz, az idealistább pedig az, hogy rövid 
időn belül megmutatkozik valamilyen új szellemi áramlat, ami 
programot kínál a mai súlyos problémák megoldására. M i n d i g 
így volt ez a történelemben, hogy ilyen zilált, kilátástalannak 
tűnő korszakok után jött egy új irányzat - mondjuk egykoron a 
felvilágosodás - , és összegyűjtött minden haladó gondolatot, 
kezdeményezést, ami addig százfelé létezett, szétszórt kicsi mor
zsákban. Egy új lehetőségeket kínáló mozgalom vagy ezt meg-
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testesítő nagy személyiség fölerősítette és fókuszálta, egyszer 
csak irányt adott sok mindennek, ami addig gyenge vol t és bá
tortalan. Szerintem előbb-utóbb lesz i lyen mozgalom, és annak 
fontos helye lehet az intézet. A z intézet így, egymagában sok 
hasznos dolgot csinálhat, és csinál is, a kutatási kiadványaink
tól elkezdve a tanfolyamainkig, nemzetiségi fesztiválig, konfe
renciáig, a tíz éves folyamatosságot adó Szín-ig, itt tényleg sok 
hasznos dolog születik, de ennél lényegesen átütőbb és a kultú
rát az országban jobb pozícióba hozó munkásságot m i csak ak
kor tudnánk kifejteni, ha egy nálunk szélesebb értelmiségi 
mozgalom vérkeringésébe kerülnénk. Én bízom abban is, hogy 
lesz ilyen, és ehhez az intézet jól fog csatlakozni. 

- Talán az első lépések már meg is történtek - gondolok itt az 
Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállításon ( O M É K ) , 
illetve a magyarországi civil szervezetek találkozóján, a Civiliádán 
való részvételre. Tekinthetjük ezt nyitásnak, újfajta kapcsolatterem
tésnek? 

- Lehet ez egy újfajta társadalmi kapcsolatépítési irányzat
nak a része, és nagyon jó része. Mindenképpen bizalomra ad 
okot ez is, meg a Civiliáda is, okot ad arra, hogy bizalommal 
forduljunk a jövő felé, de azért ezek még nem értek be. Egyelő
re külön-külön több ága és iránya van a vidékfejlesztésnek, a 
közösségfejlesztésnek, a területfejlesztésnek, hogy csak a fejlesz
téseknél maradjunk. 

- M i lehet az akadálya - személyfüggő-e vagy stmkturális - a 
liatékonyabb együttműködésnek? 

- Korna i Jánosnak volt egyszer egy nagyon jó könyve a pu
ha költségvetési korlátról. Márpedig azóta mindenütt kemény 
pénzügyi korlátokba ütközünk, és egyre áttörhetetlenebb korlá
tokba, bármerre mozgunk, mert a piac kérlelhetetlen és kemé
nyen ellenáll a tőle idegen jószándékainknak. És hát h o l puha 
mégis a korlát? A z állami költségvetésnél, amiről Kornai is írt. 
A z egész szocialista intézményrendszer arra szocializálódott, 
hogy az államtól szerezze meg a minél jobb ellátmányát. Ez nem 
ítélet a részemről, hanem egyszerűen olyan tény, mint hogy le
vegőt kel l venni . A r r a szocializálódtak sokan, hogy az állami 
költségvetésből maguknak kedvező pozíciót vívjanak k i , és vé
gül is mindig oda jutunk, hogy adjon az állam nagyobb támoga
tást általában a szakmának, meg a többi kulturális területnek is, 
de azért először énnekem! Ez a rettentő tagoltság is azért van, 
mert szeretjük ugyan egymást, barátok vagyunk, együttműkö
dünk, jót akarunk, de a pályázatból, a beadott 100 pályázatból 
csak 20 nyerhet, és én benne akarok abban húszban lenni. A z 
érdekeink sokszor egymás ellen hangolnak, ezért az igazán ko
moly erőfeszítéseink mindig a minisztériumi osztályok és a pá
lyázati kuratóriumok felé irányulnak, nem egymás felé. Ezért 
ismételgetem én olyan mániákusan a művelődéspolitikát és a 
közös gondolkodást, mert ha széles és okos együttműködésben 
tényleg elfogadnánk fontos célokat, akkor ennek talán bizo
nyos mértékig alárendelődnének a szereplők. De ha nincs egy 
közös építmény, akkor mindenki külön-külön építgeti a kis 
homokvárát. 

- Némi kettősséget érzek abban, hogy az Intézet nyitott, s részt 
vett a Ctviíiádan, ugyanakkor azokkal a civil szervezetekkel, akik itt 
vannak helyben, akikkel csak le kellene ülni egy asztalhoz, nincs 
együttműködés. Mi a késlekedés oka? Soha nem volt ilyen irányú 
próbálkozás? 

— Tizenöt éve késlekedik. És sajnos közben csökkent is az itt 
lévő egyesületek száma, itt volt a Nyitot t képzések egyesülete, a 

Magyar Diaporáma Társaság, a Magyar Népfőiskolai Társaság 
és még sokan. Többen elmentek, vagy egy kicsit meggyengül
tek. Tizenöt éve sokkal etőteljesebbnek tűntek ezek a szerveze
tek. 

- Végezetül egy személyes kérdés, korábban a Szín-ben és más
hol is, mintha többet publikáltál volna, mi történt? 

A kilencvenes évek elején adta k i az intézet és a Mikszáth 
Kiadó „A kultúra kis krónikája" című könyvemet. A most ér
vényes szakmai képzési rendeletek előtt volt egy másfajta ren
delet, és az szabta meg egy közművelődési középfokú tanfolyam 
tananyagát. Ebben, amit mi az egyetemen külön tárgyakként 
tanultunk művelődéstörténetet, kultúrafilozófiát, művészettör
ténetet, tudománytörténetet, mindez egyetlen összefoglaló tan
tárgyban szerepelt. Én ehhez próbáltam összeszedni a sokféle 
tudományból az anyagot, és ebből született kifejezetten ehhez a 
tanfolyamhoz tankönyvként A kultúra kis krónikája. Azóta tel
jesen megváltozott a képzés, de azért ezt a könyvemet azóta is 
használják sok helyen, már négy kiadást élt meg. Most ennek 
egy sokkal igényesebb, sokkal nagyobb és átfogóbb változatán 
dolgozom. Talán ezért írok kevesebb kisebb cikket. 

Amióta nem vagyok az intézet vezetője, azóta írom, már 
több mint négy éve. A z t gondoltam az akkori nyüzsgős idősza
komban, hogy ha egyszer egy pár hónapom lenne, akkor rögtön 
megírnám, amit régóta gondolok! Most pedig már több mint 
négy éve írom, és még mindig nincs kész. Sok munka. A n n y i 
ban összefügg mindazzal, amiről itt beszéltünk, hogy én ezt a 
szellemi megújulást és szellemi integrációt nem csak papolom, 
hanem ezzel a könyvvel szeretném is szolgálni. N e m úgy képze
lem, hogy na én ezt most .megírom, és akkor majd minden 
megváltozik varázsütésre, ez nagy badarság lenne, de. egy hatá
rozott felhívásnak szánom, hogy milyen rendkívül nagy mér
tékben szükség lenne erre a megújult szellemi integrációra, és 
erre egyetlen kicsiny példát szeretnék adni. Talán legalább a 
hiányára fel tudom hívni a figyelmet, mennyire nem jó az, 
hogy a tudományok közt nincs vérkeringés, nincs kapcsolat, a 
tudományok által született megállapításoknak nincsen szintézi
se. N e m azt nem tudjuk, hogy a tudományok ma ho l tartanak, 
azt sem tudjuk, hogy m i hol tart, vagyis hogy egyáltalán milyen 
tudományok vannak. Ez a könyvem kultúra történet, tehát tu
dományról, művészetről, vallásról és filozófiáról egyaránt szól, 
mindezen belül a világ felfogásának a változását próbálja meg
ragadni az ősembertől máig. Ez lényegében a valóság elveszté
sének, a természeti, isteni és egyetemes valóság elvesztésének a 
folyamata az európai kultúrában. A n n y i b a n vagyok optimista, 
hogy ezt a valóság felfogást ke l l megpróbálni egészen új módon 
visszaszerezni. És ezt nem tartom képtelenségnek. Mostanában 
több hasonló törekvéssel találkozom. Varga Csaba — egykori 
intézeti kollegánk - szerkesztésében móst jelent meg a Metael-
méleti könyvek 2. kötete, amiben 17 szerző filozófiai tanulmá
nya szerepel az enyémhez közel álló gondolatokkal. Kamarás 
István, aki szintén dolgozott itt valamikor a kutatási osztályon, 
ő arról ír, hogy hogyan lehet rátalálni az emberre és az ember
tudományokra. Ez jó kifejezés, mert ebben az irgalmatlan és si
lány információtömegben, ami ma ránk zúdul, ebben tényleg rá 
ke l l találni, szinte újdonságként kell felfedezni a fontos dolgo
kat, amelyek aztán lehet, hogy roppant egyszerűek és nagyon 
ősiek. 

Tikáss: Mariann 

10 



10 É V E S A SZÍN - KÖZÖSSÉGI M Ű V E L Ő D É S 

BEKE PÁL A SZAKMA ÉS A FOLYÓIRAT 10 ÉVÉRŐL 

- Beke Pák A közművelődési szakma 10 éve, az ugye azt je
lenti , hogy 95 óta m i történt a szakmával. A z én megfogalma
zásom szerint, hogy tömör legyen, és hogy egyszerű is legyen, 
nem történt semmi. Miközben történt például, hogy a kht-k 
tán többen lettek. Történt néhány olyan dolog, ami az abban 
érintettek számára tragikus, mert hogy megszűntek művelődési 
házak. (Hogy pontosan mennyi , az a statisztikából kiolvasható, 
de én ismerem azokat a településeket, ahol ez az elmúlt 10 év
ben megtörtént.) Senki nem tartja számon azokat a tízezreket, 
akiknek változatlanul hiányzik a kultúrház. Nemcsak az, ami 
esetleg ebben a 10 évben megszűnt, mondjuk 15 évben meg
szűnt. Vagy, ami már nem is jöt t létre a kádári-korban, mert 
már a Rákosi idején sem volt, mert már 1948-ban megszűnt 
minden. 

Szóval a hiányok óriásiak, és ehhez képest mondom, hogy 
nem történt semmi. N e m született fejlesztési koncepció, nem 
születtek kormányokon, ciklusokon átívelő, a szakmával egyez
tetett fejlesztési programok, bizonytalan a pénz. Számomra el
képesztő tapasztalat, hogy egy minisztérium eldöntheti, hogy 
most a pénznek egy részét jövőre adja majd oda, miközben arról 
beszélünk, hogy az állam ne legyen agresszív, az állam vonuljon 
vissza. 

Tele vagyunk, éppen olyan felemás állapotokkal a kultúr
házakban, mint bármi másban. Szerintem ez a 10 év semmi 
olyan pozitív eredményt nem hozott, amiről jókat lehetne be
szélgetnünk. 

- Volt ebben a 10 évben egy olyan időszak, amikor Beke Pál a 
Magyar Művelődési Intézet igazgatója volt. Az kérdés, hogy amikor 
elvállal valaki egy ilyen igazgatói állást, akkor milyen tervekkel jön, 
és amikor az az idő lejár, amikor ő igazgathat, akkor mit gondol er-
ről, hogy mi sil<erült. Érdemes erről beszélni? 

Beke Pál: Persze. Személyes leszek. A helyzet az, hogy 2001 
tavaszán vált nyilvánvalóvá — hisz az akkori kormányzat meg
ismételte az igazgatói pályázatot - hogy Földiák András, aki pá
lyázott, nem kel l nekik, nem fogják kinevezni. Ekkor néhány 
barátom mondta, hogy pályázzam meg ezt az állást, amit én 
magam reménytelennek tartottam volna, hogy elnyerem. Egy
részt azért, mert nem voltam betagozódva a FIDESZ-be, semmi
féle kapcsolatom nem volt, másrészt azért, mert hogy úgy 
mondjam, egy kicsit idősebb voltam a kívánatosnál. (43-ban • 
születtem, 2001-ben 58 éves voltam.) Tehát nem volt remény
teljes. De végül is pályáztam, mert akkor majd, aki elnyeri, leg
alább békén hagy. Nagy meglepetésemre szolgált, hogy engem 
választottak. Bele is telt néhány hét vagy hónap, amíg rájöt
tem, hogy egy dolgot csinálni lehet. A z derült k i számomra, 
hogy ezek a FIDESZ-es minisztériumi vezetők, nem a főosztály
ról beszélek, hanem a főosztályoknál magasabb egységekben, 
valóban akarnak valamit - ez most vagy úgy tűnik vagy való
ban így volt, illúziókba is kergethettem magam, ez is jellemző 
rám. N e m tudják, hogy mit ke l l csinálni, de az nem is egy mi 
nisztériumi vezető dolga, hogy minden részletkérdésről tudjon. 
Elég, ha az általa hitelesnek tartott szakembereknek elhiggye, 
hogy az a cselekvés iránya. 

A b b a n az örömben lett nekem részem végül is, életem al
konyán, hogy ezek a nálam jóval fiatalabb, ámbár magas pozí

cióban lévő fiúk elhitték nekem, hogy a művelődési otthonok 
fontosak, és hogy velük kapcsolatban egy olyan fejlesztési prog
ramot lehet végrehajtani, amit én néhány kollégámmal együtt 
körülírtam számukra. Nevezetesen pénzzel ke l l ellátni őket, tár
sadalmasítani kel l őket, meg kel l erősíteni a szakma c iv i l vona
lát, valahogy meg kel l erősíteni a képzés gyakorlat
orientáltságát, tehát a sok tudomány mellett a tanulók számára, 
a hallgatók számára egy mester iskolát ke l l csinálni. 2001-2002 
fordulóján miért ne tűnt volna úgy, hogy a kurzus tovább tart, 
hogy lehet még további négy esztendőre gondolni, és ebben a 
négy esztendőben meg lehetett volna valósítani azokat az el
képzeléseket, amiket 2001 őszén és 2002 első hónapjaiban k i 
dolgoztunk. Ezek egyébként megjelentek a SZÍN-ben, tehát 
nem titkos anyagról van szó, hanem nyilvánosságra hozott el
képzelésekről. Éreztem természetesen egy ellenszenvet a szakma 
nagy részéről, egyáltalán nem érdekelt. M i n d i g is megszoktam, 
hogy sokan nézik kételkedve, amit csinálok. A z tartotta ben
nem és bennünk a lelket, hogy nagyon sok polgármesterrel, kü
lönösen nagyon sok c iv i l l e l és különösen nagyon sok nem sar-
zsival rendelkező népművelővel sikerült együttműködést talál
nunk. A m i azt jelentette, hogy ezeket a dolgokat meg lehet 
csinálni még akkor is, hogyha a szakma nagy öregnek kikiál
tott, szerintem vaskalapos ó-ortodoxainak ez nem tetszik, vagy 
számukra ez nem szimpatikus. Itt ke l l megjegyezni, hogy persze 
számba adtak, szememre vetettek olyan mondatokat, amiket én 
sose mondtam. Hogy meg akarom szüntetni a művelődési há
zakat. De hát, az mind tök hülye, aki ilyet beszél, mert az be 
akarja bizonyítani saját magának, hogy a másik egy balfék, és ő 
pedig egy nagyszerű ember, tehát ezek nem olyan nagyon érde
keltek. 

2002-ben nyilvánvalóvá váll: a választások után, hogy ez 
reménytelen. Én tettem tiszteletemet a poli t ikai államtitkár 
úrnál, hogy mi a helyzet ezekkel az elképzelésekkel és velem. 
Mondták, hogy Beke úrról még döntés nem született. Tudomá
sul vettem, hogy következésképpen fog, így tehát ez ügyben 
nem kel l tovább nyüzsögnöm a Magyar Művelődési Intézet szí
neiben. Szó m i szó, nem is nagyon nyüzsöghettem tovább. Ek
kor kaptam egy meghívást a F I D E S Z ekkor alakult kulturális 
tagozatába, hogy folytassam ezt a művelődés otthoni megújí
tást, a művelődés otthoni reformról szóló munkát, amit folytat
tam. Jelenleg van egy koncepcióm, ez a koncepció bírja a leg
nagyobb kormánypárt kulturális ügyekkel foglalkozó emberei
nek egyetértését, és én nagyon bízom benne, hogy még meg
érem, hogy ebből valóság lesz. 

- A SZÍN, mint az intézet folyóirata, tíz év alatt több intézetve
zetőt is megért, s ezek között egy időszak Beke Pál nevéhez fűződik. 
Hogy látja - a lapot illetően -aze szerinti különbségeket7. (Miköz
ben tudjuk, hogy ma egy országos szakmai lapot szerkeszteni kevés
bé egyszerű és hatásos, mint egy helyit.) 

- Beke Pál: Én a SZÍN-t, amikot alakult, nem becsültem 
sokra. De nem akarok bántani senkit, aki bábáskodott mellet
te, vagy aki megjelentette. Ez a véleményem egyébként meg
változott egy idő után. Én úgy gondoltam, hogy a SZÍN léte 
akadályozza egy piacképes szakmai folyóirat megjelenését, i l le
tőleg olybá tűnt, hogy a SZÍN kiváltja ezt a funkciót, amit én 
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az első években nem vettem teljesen fölvállaltnak. Kics i t peri
férikus volt, vékony, nem voltak benne markáns cikkek. Mos t 
nem arról van szó, hogy olyanok legyenek, amikkel én egyetér
tek, hanem olyanok legyenek, amikkel egyetértek vagy nem, 
tovább gondolásra késztetnek, amik felbosszantanak, amik cse
lekvésre buzdítanak, amik írásra kényszerítenek. Tehát , nem 
volt egy friss lap. Nyilván nem is lehetett - évi 6 szám megje
lentetésével. A m i viszont nagyon hiányzik ebben a szakmában. 
Mer t a Népművelés bármilyen lap volt is, színtelen, szagtalan, 
kisterilizált szövegekkel, de legalább létezett. V o l t egy óriási ér
téke, hogy létezett, és ez a lap hiányzik. És, amikor a SZÍN el
kezdett megjelenni, nekem az volt a benyomásom - ugye ez a 
H o r n idő, 96-ról beszélünk —, minthogyha ezzel k i lenne pipál
va a közösségi művelődés, a közművelődés szakmai folyóirata. 
És nem kellene azon gondolkodni, hogy lehet megteremteni — 
valamilyen befektetővel vagy ezzel-azzal, valamilyen újabb erő
vel , feladatvállalással — a szakma lapját, hanem hát rendben 
van, és akkor nézhetünk más megoldandó feladatok után. Rá
adásul úgy is gondolom, hogy az Intézet, bármi is a vélemé
nyünk róla, azért egy elég markáns műhely ahhoz, hogy megha
tározza a saját lapjának a profilját. Tehát, akik nincsenek az In
tézet közelében, nincsenek szükségképpen Budapesten vagy az 
Intézet szellemi közelében, vagy egyáltalán, nincsenek a műkö
dő művelődési ot thoni rendszerben, hanem mondjuk mellette, 
teszem azt c i v i l közösségi házakat csinálnak, mint ahogy kide
rült, hogy ilyenek vannak, csak nem hallatják a hangjukat, ak
kor ezekhez egyáltalán nem ér e l ez a lap. És annyira viszont 
óhatatlanul szükségképpen arisztokratikus, hogy nem is veszi 
észre ezeket a valóság alatti mozgásokat. Persze, hát ez az Inté
zetben dolgozó kollégák érzékenységétől is függ, és nagyon bo
nyolult ez a dolog. De mindenesetre, egy intézet által szerkesz
tett szakmai újság tagadhatatlan, hogy az intézet szakmai gon
dolkodását van hivatott szolgálni, népszerűsíteni és aprópénzre 
váltani. A m i k o r én helyzetbe kerültem, véletlenül, de tagadha
tatlanul a saját akaratomból, tehát senki nem erőltetett engem, 
még akkor is tartott ez a véleményem, és azon voltunk, hogy 
teremtsünk meg egy havi folyóiratot, Nemzet és Művelődés cí
men, amelyik már nyilván nem lett volna annyira népszerű, 
mint a Népművelés. N e m is egy újság, egy gyors, olcsó dolog lett 
volna, hanem inkább folyóirat - Új írás, Kortárs, Nagyvilág-

félének képzeltük el. De tán népszerűbb lehetett volna, mint 
amilyenné a Kultúra és Közösség vált, nagyon ezoterikussá és 
nagyon szűket markolóvá. Ez most nem kritika, csak a hozzám 
eljutott néhány számból látom, hogy nagyon markáns, de na
gyon szűk érdekcsoportot szolgál k i jelenleg. Ahelyett , hogy 
egy tág szakmát szolgálna k i , beleértve a polgármestereket, a 
különböző képviselő testületek művelődéssel foglalkozó képvi
selőit, a jószándékú polgárokat, az érdeklődő értelmiségit, a ta
nárokat. Tágabb keretet. M i n t ahogy tágabb keretet kerestünk 
a Nemzet és Miívelőaes-sel is, aminek a reménye természetesen, 
a 2002-es választásokkal, újból csak kútba esett. Ekkor viszont, 
én úgy gondolom, hogy sikerült másfél-két év, vagy X idő alatt 
a SZÍN-ből egy olyan markáns lapot csinálni, ami talán megha
ladta a Magyar Művelődési Intézet-i gondolkodásokat, talán 
elkezdett teret adni másoknak is. Gondolok itt a közép-európai 
rovatra, gondolok itt az Európai Unióval kapcsolatos próbálko
zásokra, gondolok arra, hogy több lett a lapban az amatőr mű
vészettel foglalkozó írás, megjelent benne a c i v i l közösségi ház 
gondolat, elkezdtük benne az ezzel kapcsolatos, a kistérségi 
munkánkkal kapcsolatos jegyzőkönyveket közölni. Persze 
mindezt azért, hogy valaki elolvassa, és ha elolvasta, akkor 
gondolja tovább és épüljön belőle, vagy beszéljen vissza, vála
szoljon, vagy legyenek ebből fórumok. Tehát most már úgy 
gondolom - ha szabad szélkakasnak lenni a véleményemmel - , 
hogy mégiscsak lehetne csinálni az intézeti műhelyre alapozva 
egy komoly szakmai újságot. Csak persze évi nagyobb számú 
rendszeres megjelenés kéne hozzá, esetleg magasabb tiszteletdíj 
az alkotóknak - amiket mi terveztünk, csak nem sikerült meg
valósítani --, szakmai fórumok a SZÍN egyes számai vagy c ikkei 
mellé vidéken, megyeszékhelyeken, kistájakon, tematikus szá
mok, amikre össze lehetne hívni a társ-értelmiségieket, tehát 
iskolát, könyvtárt, alkotóművészeket. Szerintem, ha nem lehet 
csinálni független, e szakmának népszerű, nagy példányszámú 
folyóiratot, akkor legalább az Intézetben kéne csinálni valamit, 
és erre a SZÍN most már, én így látom, egy jó alap és kiinduló
pont. 

(Az interjú őrzi az élőbeszéd fordulatait, ezért helyenként hoz-
záértendők bizonyos gesztusok és mimika, amelyek az elmondáskor 
árnyalták, esetenként pontosították a szöveget, illetve meghatároz
ták értelmezését.) 
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ÉVFORDULÓN - A SZAKMÁRÓL, AZ INTÉZETRŐL 
ÉS A FOLYÓIRATRÓL 

Beszélgetés Borbáth Erika főigazgatóval 

- Borbáth Erika, az Intézet főigazgatója 10 éve-a Szín induld' 
sával egy időben - kezdte intézeti munkáját. Az évforduló kapcsán 
kérdezem őt arról, hogy mit jelent, jelentett számára az elmúlt 10 
esztendő, milyennek látja a közművelődés helyzetét, milyen változá
sokat tapasztalt ebben az időszakban. 

Borbáth Erika: Tíz év egyrészt hosszú idő, másrészt rendkívül 
gyorsan telt el . A személyes munkámban számtalan eredményt 
értem el, elsősorban abban az időszakban, amikor Földiák A n d 
rás volt az Intézet igazgatója. Nagy elszánással és sok tervvel 
kezdtük a munkánkat. Személyesen nekem is sok, innovatív 
feladatom volt, és ezek az új kihívások mindig ösztönzőek az 
embernek. 

Ugyanakkor az elmúlt tíz év szakmai munkáját nem lehet 
önállóan, a közművelődés egésze nélkül értékelni. Több vonat
kozásban is nehéz időszak volt . M i n d a szakma, mind pedig az 
Intézet tevékenysége átalakulóban van. Megváltoztak, lényege
sen módosultak a helyi társadalom viszonyai, a humán szakmai 
szolgáltatások szakosodtak, differenciáltak lettek; a közművelő
dési szolgáltatórendszer is sokszektorúvá vált. Ebben a folya
matban kellett és m i n d a mai napig ke l l az Intézetnek kialakí
tani az új arculatát, ügyelve arra, hogy a hagyományosan érté
kes tevékenységünket megőrizzük, fejleszteni tudjuk. 

A Magyar Míívelődési Intézet 2006-ban hatvan éves lesz. Ez 
alatt a hatvan év alatt rengeteg szép dolog történt, számtalan 
szakmai kezdeményezést indítottunk el. Sokan a szakmában ma 
is nosztalgiával gondolnak vissza a régi Népművelési Intézetre, 
az Országos Közművelődési Központra, a Művelődéskutató In
tézetre. A hat évtizeden keresztül végzett munka — az adott 
esetben nosztalgikusán is megszépített évek - ugyanakkor fele
lősséget is hagyományoz ránk. 

A szakmában strukturális változások mennek végbe, jelen
tősek, olyan változások, amelyek nem mindig tudatosulnak. 
N e m mindig tesszük egyértelművé a változásokat. Talán azért 
sem, mert az élet napról napra produkál új szituációkat, és 
ezeknek a helyzeteknek kel l megfelelni. Nincs ideje, lehetősége 
a közművelődési szakembereknek az általános érvényű tapaszta
latok megfogalmazására. 

A Magyar Művelődési Intézet országos hatókörű, kifejezet
ten szolgáltató, tanácsadó intézmény, speciális feladatkörrel. 
Sajátos az a sokféleség, amivel m i foglalkozunk. A z ország leg
különbözőbb településein dolgozó kollégák várnak tőlünk egy
részt jogi útmutatást, másrészt kutatási tapasztalatot, kutatási 
segédanyagokat, harmadrészt közvetlenül módszertani segítsé
get. Természetesen kiadványokat és információt is. Ugyanak
kor, az sem elhanyagolható, hogy a szakmában dolgozó kollé
gákkal olyan emberi kapcsolatot tudjunk kialakítani, ami men
tális megerősítést is jelenthet számukra. 

- Hogyan változott az intézeti tevékenység! 

Borbáth Erika: A folyamat összetett. H a csak a képzést eme
lem k i , akkor azt mondhatom, hogy a művészeti csoportvezetők 

képzésében az Intézet jogelődei meghatározóak voltak, presztízs 
értékű, széles körben elismert képzéseket folytattak, amelyeket 
sehol máshol nem szerveztek. Ezeket a nagy hagyománnyal bo
nyolított képzéseket 1993-ban a szakképzési törvény hatályon 
kívül helyzete. Azóta lehet ugyan képezni, mondjuk tánccso
portvezetőket, karvezetőket és sorolhatnám a többi művészeti 
ágat, de az általunk kiadott tanúsítványok munkakör betöltésé
re nem alkalmasak. 

Ez óriási hiányt jelent a szakmában, és joggal fogalmazzák 
meg többen, hogy erre szükség lenne. M i elkészítettük a képzési 
terveinket, a megváltozott jogszabályokhoz igazodó oktatási 
programokat, de a 90-es évek után kialakult helyzetben nagyon 
jelentős harcok folynak minden egyes szakterületen, így az okta
tás-képzés területén is nehéz bekerülni nem oktatási intézmény
ként akkreditált programokba. Az t tapasztalom, hogy ez a szem
lélet most van átalakulóban, és talán nyilvánvalóvá válik, hogy 
az iskolarendszeren kívüli képzésnek is létjogosultsága van. 

Ugyanakkor az Országos Képzési Jegyzék megjelenésével az 
Intézet először három szakmában, a közművelődési szakember I. 
és Il-ben, a kulturális menedzser valamint a népi-játék és kis
mesterség oktató szakképesítések esetében vált vizsgaközpont
tá. 2006-ban a Nemzet i Kulturális Örökség Minisztériuma hát
térintézményeként már 53 szakmában vizsgáztatunk. A képzés
ben betöltött szerepünk változása talán szemléletesen mutatja a 
feladatrendszerünkben bekövetkezett strukturális változásokat, 
amelyek más területen is jelen vannak. 

- Gyakorlatilag ágazati vizsgaközponttá vált az Intézet? 

Borbáth Erika: Igen. Ugyanakkor a vizsgáztatási feladatok 
mellett a változó gazdasági, társadalmi környezet hatására új 
elvárások is megfogalmazásra kerülnek, amelyek új és új képzési 
programok kidolgozását és elindítását teszik szükségessé mind a 
közművelődési szakemberek, mind pedig a pedagógusok to
vábbképzési rendszerében. Ennek keretében részben tovább él
nek a művészeti csoportvezetők képzései, a közösségfejlesztés 
területén akkreditált képzések, de jelentkezünk p l . az E U -
csatlakozás által felvetett újabb ismeretek elsajátításának a le
hetőségével is. 

Ujabb kihívás p l . az információs rendszer kiépítése és mű
ködtetése, ami közvetlenül összekapcsolódik az elmúlt tíz évben 
az Intézetben elindított munkámmal is. A m i k o r 1996-ban a 
Magyar Művelődési Intézetbe jöttem dolgozni, itt többségében 
még „Erika" írógépek voltak. Számítógép csak szervezeti egysé
genként egy-kettő volt. Azóta jelentős fejlődés történt, mert 
nem hogy az írógépek tűntek el, hanem lassan elérjük, hogy 
mindenkinek van személyi számítógépe, mára kiépítettünk egy 
jól működő belső hálózatot, továbbá létrehoztunk egy olyan in 
ternetes kulturális portált, ami a szakma egésze számára egyre 
fontosabb, és jelentős nemzetközi érdeklődés van iránta. 

- Ez az országosan elérhető információs rendszer, az Erikanet 
(Egységes Regionális Információs Közművelődési Adatbázis)? 
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Borbáth Erika: így van. A z t hiszem, hogy ez a jelentős válto
zás alapvetően átalakítja, át ke l l alakítsa szakmai gondolkodá
sunkat. Sokkal naprakészebbnek, sokkal frissebbnek kel l len
nünk. 

Tehát újra ke l l gondolnunk feladatainkat az oktatás, az 
amatőr művészeti mozgalmak, az információ-áramoltatás terü
letén, s napjainkban körvonalazódik, hogy a vidékfejlesztés, a 
közösségfejlesztés hangsúlyai a m i munkánkban is egyre fonto-
sabbak. 

Hunyadi Zsuzsa az egyik kutatásában többek között a műve
lődési házba járási szokásokat vizsgálta.* A z eredmények azt 
mutatták, hogy a 14 és 70 éves korosztályban az összes kultúra
közvetítő intézmény közül a művelődési házba járók látogatási 
aránya növekedett az elmúlt tíz évben. Ez leggyakrabban az 
alacsonyabb és közepes iskolai végzettségű falusi lakosság köré
ben volt jellemző. A kutatás eredménye alapján is újra ke l l 
gondolnunk a közművelődés feladatrendszerét. Tudatosítanunk 
kell , hogy vannak olyan társadalmi rétegek és települések, 
amelyeknek egyedüli kulturális, közösségi lehetősége, támoga
tási forrása a közművelődési feladatellátás keretében jelentke
zik. Fontos, hogy legyenek a településeken közösségek, mert 
ezek jelentik a helyi társadalom szövetét, s fontos az is, hogy le
gyenek művelődési házak, amelyek a helyi közösségek működé
séhez kereteket, működési feltételeket biztosítanak. 

A z 1990-es évek második felében, egy intézmény-felújítási 
pályázatban a pályázó polgármester írta a következőket: „a te
lepülésen a víz-, gáz- és útfejlesztések miatt a 90-es évek elején 
bezárták a művelődési házat, mondván, hogy nincsen rá pénz. 
De muszáj, hogy újra építsük, mert amióta nem működik a mű
velődési ház, kezdjük elfelejteni a múltunkat, és nem tervezzük 
a jövőnket." A z t gondolom, hogy az idézet hitvallása, indoklása 
lehet annak, hogy miért van szükség ezekre az intézményekre és 
a közösségekre. 

- Településfejlesztés kontra vidékfejlesztés? 

Borbáth Erika: Az EU-csatlakozás felvetette a kulturális ága
zatban is a strukturális alapon szerveződő regionális, kistérségi 
fejlesztések szükségességét. A fenntartó Nemzet i Kulturális 
Örökség Minisztériuma kezdeményezte a regionális szervezet
rendszerhez kapcsolódó, kulturális hálózat kialakítását, amely
nek megvalósítását az Intézetre bízta. Feladatunk többrétű. Át 
kell gondolnunk, hogy hogyan tudjuk a kialakult tevékenység
rendszerünket így átalakítani, hogy azok a régióban, a kistérsé
gekben is életképes programok legyenek, s egyúttal biztosítsuk 
az országos megjelenésüket, kapcsolataikat, fejlesztésüket. M e g 
kell fogalmazzuk, hogy milyen szakmai szolgáltatásokkal tudjuk 
segíteni a helyiek ügyét, hogy p l . egy kistérségben hogyan tud
juk segíteni a településfejlesztéssel párhuzamosan, annak része
ként az emberi erőforrás fejlesztését, a közösségek életre hívá
sát. N e m gondolom azt, hogy újra k i ke l l találnunk mindent, 
nekünk abban van meghatározó feladatunk, hogy együttmű
ködjünk a helyiekkel, hogy ők vegyék számba a lehetőségeiket 
és ennek alapján maguk fogalmazzák meg a céljaikat, s a meg
valósításhoz segítsünk forrásokat találni, hogy az ágazati minisz
tériumban megfogalmazásra kerülő pályázatok bonyolításával 
működjünk közre a megvalósításában. Ténylegesen komplex 

*Hunyad i Zsuzsa: A művelődési házak közönsége, helye, szerepe a 
kulturális fogyasztásban. Magyar Művelődési Intézet, 2004. 

értelemben vett vidékfejlesztési célokat fogalmazunk meg, 
amelyek a strukturális fejlesztések mellett a hangsúlyt az em
berre és környezetének kiegyensúlyozott fejlődésére helyezik, a 
harmóniát kívánjuk elősegíteni az ember, a környezet és a helyi 
gazdaság fejlesztésében. 

- Hogyan alakult a közművelődési intézményrendszer helyzete 
az elmúlt tíz évben? 

Borbáth Erika: Ebben a 10 évben sokat vitatkozunk a szerve
zeti formákról. A z önkormányzatok számtalan esetben indo
kolt, máskor indokolatlan költségvetési hiányokra hivatkozva, 
gyakorlatilag nem mindig alaposan átgondolt szervezeti átalakí
tásokat hajtanak végre. Előfordul, hogy valakivel, mint intéz
ményvezetővel nem akarnak együttműködni, s ezt a helyzetet 
az adott intézmény átalakításával kívánják megoldani. 

- Lehetségesnek tartod, hogy az átszervezések mögött személyes 
konfliktusok, esetleg politikai eüentétek állnak? 

Borbáth Erika: Előfordul, hogy a helyi poli t ikai elit a konf
liktuskezelésnek ezt a módját tartja a járható útnak, számukra 
az un. szervezeti átalakítások nagyon jó megoldásnak tűnnek. 
Ilyenkor természetes, hogy a szakma összefog, és megpróbálja 
megvédeni az-intézményt és nem utolsósorban azt a munkatár
sat, aki jól teljesít. Ez számos esetben személyes érdekvédelmet 
is jelenthet. A z t gondolom, az nem baj, ha van személyes ér
dekvédelem, mert minden szakterületen a szakember önmagá
ban is olyan értéket képvisel, aki meghatározója a feladatellá
tásnak, aki nélkül nem létezik jól átgondolt, eredményes mun
ka. De az is természetes, hogy csak a színvonalasan teljesítő 
kollégák számíthatnak a szakma kiállására. 

- Az Intézet feladatának tekinti a személyes érdekvédelmet? 

Borbáth Erika: Véleményem szerint feladatunk a közösségi 
művelődés fenntartásáért, folyamatos működtetéséért dolgozni, 
de akkor, amikor egy ügyet védünk, nyilván, hogy letesszük a 
voksot szakemberek mellett is. A szervezeti átalakítások, amint 
említettem nagyon sokszor helyi konfliktuskezelő szerepben je
lennek meg, és nem biztos, hogy ilyen esetekben az átszervezés 
célja a leghatékonyabb feladatellátás. M i pedig azt szeretnénk, 
hogy minden esetben a helyi közösségek és működési feltétele
ik kerüljenek egyre jobb pozícióba. Tehát minél több lehetősé
gük legyen a helyben élőknek arra, hogy lakóhelyükön szóra
kozzanak, tanuljanak, hogy közösségekbe járjanak, alkossanak. 

Ezért tartom fontosnak azt a gondolkodást képviselni, hogy 
amikor szervezeti átalakításokról beszélünk, akkor mindig a fel
adatellátás javítása szempontjából keressük a megoldásokat. 

Napjainkra plurális szervezetrendszer alakult k i a kultúra 
közvetítésben. Természetesnek tartom, hogy a közművelődés
ben is van létjogosultsága a vállalkozásnak, van létjogosultsága 
a nonprofit feladatellátásnak. Tapasztalataim szerint az alapfel
adatok teljesítésében az intézmények jelentik a garanciát. 
Ugyanakkor meg kel l nézni, hogyan működhet egy intézmény, 
akár egy nonprofit szervezet fenntartásában, működtetésében, 
milyen feladatokat teljesíthetünk vállalkozásban, mert nem 
biztos, hogy csakis közalkalmazottként lehet ott dolgozni. De 
meggyőződésem, hogy hatástanulmányok nélkül, pusztán anya
gi vagy személyi megfontolások alapján dönteni a helyi kultúra 
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ügyéről nem lehet, mert annak hosszútávon lehetnek káros kö
vetkezményei. 

Soha nem nosztalgiából ke l l visszanyúlni, p l . egy egyesületi 
formában megvalósuló művelődési, közművelődési feladat ellá
tásához, hanem azt ke l l eldönteni, hogy milyen feltételek mel
lett tudja pl . egy c i v i l szervezet ellátni azt az összetett munkát, 
amelyhez egy-egy településen szakmai ismeretekre, kiszámítha
tóságra és folyamatosságra van szükség. 

Minél kisebb egy település, annál összetettebb és bonyolul
tabb a feladat. A nagyvárosok szakosodott szolgáltató rendsze
rében gyakorlatilag bármire lehet szakirányú képesítéssel ren
delkező szakembert, illetve intézményt találni. Kistelepülésen a 
szociokulturális munka, a szórakozás igénye, a képzés, a közös
ségi együttlét, a mentálhigiénés feladatok együttesen fogalma
zódnak meg elvárásként. Sokszor tűnik úgy, hogy azok a kollé
gáink, akik a kistelepüléseken dolgoznak, talán egyszerűbb vagy 
leegyszerűsítettebb feladatot látnak el, mint a nagyvárosok 
szakmai munkatársai. Valójában más és más, egymással össze 
nem hasonlítható a feladat, s mindegyik izgalmas szakmai kihí
vást jelent. 

- A kistelepüléseken ma is a klasszikus értelemben vett népmíí-
velőre van szükség! 

Borbáth Erika: Igen, de nem abban az értelemben, hogy 
lámpás legyen, mint ahogy az a 20. század első felében elképzel
ték, hanem nagyon sok irányba ke l l érzékenynek lenni , számta
lan szolgáltatást ke l l biztosítani. Sok feladatot kel l helyben 
megoldani. 

A z utóbbi másfél évtizedben felvetődő kérdés az is, hogy 
milyen feladatokkal ruházzuk fel a szakmai munkatársakat, s ez
zel párhuzamosan milyen elnevezéssel „illetjük magunkat". 
Mondjuk, hogy művelődésszervező, aztán mondjuk azt, hogy 
felnőttoktató, andragógus, közösségfejlesztő. Igazából a ma
gyarországi terminológia nehezen ültethető át más nyelvre, i l 
letve a Nyugat-Európában használt megjelölések hangzanak 
nálunk idegenül. Tartalmukban azonban jelen vannak, pl . : az 
angolok elsősorban közösségfejlesztő vagy közösségépítő szak
embernek nevezik a munkatársat, tartalmában is a közösségépí
tést, településfejlesztést jelölik meg tevékenységként. A német 
terminológia a nyitott képzés fogalmát használja, ami a fel
nőttképzésre helyezi a hangsúlyt, míg a francia nyelvterületen 
az animátort, a közvetítő, közösséget összehívó feladatot ellátó 
kifejezést használják. Ebből is látható, hogy Európában is színes a 
paletta, de nem azonos pl . az amatőr művészet fogalma sem, és 
nem tisztázott igazából az amatőr művészeknek a professzionális 
művészethez való viszonya sem. Véleményem szerint elsősor
ban a tartalmat kel l meghatározni, s ebben a sokszínűségre kel l 
figyelnünk. 

- Magyarország csatlakozása az EU-hoz jelent-e többletfelada
tot, van-e harmonizációs kötelezettségünk! 

Borbáth Erika: A kulturális tárcának nyilvánvalóan, hogy 
jelent harmonizációs feladatot. De természetesen m i is, nap 
mint nap találkozunk hasonló kérdésekkel. Például a már emlí
tett amatőr művészet fogalmának az értelmezése egy élő prob
léma. Szeptemberben volt az úgynevezett kelet-európai álla
mok országos hatókörű művelődési intézmény vezetőinek talál
kozója, ahol kifejezetten az amatőr művészeti mozgalom defini

álásával foglalkoztunk. A szlovén partner arra vállalkozott, 
hogy november végéig elkészít egy javaslatot, amely megfogal
mazza, hogy egyáltalán m i tekinthető amatőr művészeti tevé
kenységnek, hogyan harmonizálható a nyugat-európai hasonló 
amatőr művészeti tevékenységekkel, m i legyen a neve, stb. 
Vagy pl . a népfőiskola meghatározása; egészen más a népfőisko
la az észak-európai országokban és egészen más pl . Németor
szágban. 

Észak-Európában a népfőiskola bentlakásos felnőttképzési 
gyakorlat. Németországban - egy kisváros népfőiskoláján töl
töttem egy hónapot - gyakorlatilag olyan, mint egy magyaror
szági művelődési ház. Kistérségi feladatot ellátó intézményként 
működik. Vezetőjét az önkormányzat vagy az ottani tanács ne
vezte k i . Igazgatási körébe tartozik egy galéria, valamint továb
bi négy vagy öt település intézménye, de tulajdonképpen a ze
neiskola is része ennek a szervezetnek, ezt nevezik ők népfőis
kolának. A munkatársak ugyanolyan problémákkal küzdöttek, 
mint mi . 

Magyarországon mégis valami egészen más szervezetként 
kezeljük a népfőiskolákat, nem mondjuk azt k i , hogy m i kérem 
egy észak-európai vagy egy német minta alapján szerveződő 
népfőiskolát akarunk, vagy hogy milyen magyarországi modellt 
kívánunk megvalósítani a hazai és a külföldi tapasztalatok 
alapján. A bizonytalanságnak nyilván szervezeti és személyes 
okai is vannak. 

A kérdések tisztázása nem csupán szakmai szempontból iz
galmas kihívás, a harmonizáció megteremtése az EU-források-
hoz való hozzáférés eredményessége miatt is szükséges. 

Ugyanakkor nem véletlen, hogy az Európai Unióban a ku l 
túra elsősorban az egyes országok belügye. A kultúra egy nép
nek, egy nemzetnek az önkifejező eszköze is. Nekünk, az Inté
zetben feladatunk, hogy kapcsolatokat építsünk k i , hogy 
együttműködéseket szervezzünk kultúránk határainkon túli 
megismertetéséhez és a már jól működő külföldi tapasztalatok 
hazai tudatosításához. Azért is kel l ismerni az Európai Unióban 
lévő modelleket, hogy a m i szervezet- és tevékenységrendsze
rünket a más országokban dolgozó kollégák számára is hitelesen 
tudjuk képviselni, s hogy ne engedjünk teret az egyoldalú rész
információknak Magyarországon. 

- Ha már a megfogalmazásoknál tartunk, hogyan definiálhat
nánk ma, 2005-ben a közművelődést! 

Borbáth Erika: A z 1997-es C X L . sz. törvény, ez szépen össze
foglalja a közművelődés tartalmát. 

A hangsúlyt én magam a közművelődés vonatkozásában a 
művelődési folyamatra helyezem, amelyben meghatározó a kö
zösség, a közösségi érdek és az általuk képviselt érték. A felada
tok mindig helyben valósulnak meg, amelyekhez segítséget ad
hatnak a megyei és az országos hatáskörű intézmények. De nem 
vonható k i ebből a feladat megvalósításból sem az állam, sem 
pedig az önkormányzat. Állami felelősség abban a vonatkozás
ban, hogy törvényt, jogszabályt alkot, amelyek alapján támo
gatja - normatíva, központi pályázatok formájában - a helyi , 
kistérségi, megyei, regionális és országos hatókörű célkitűzése
ket. Ebben nekünk, a Magyar Művelődési Intézet munkatársa
inak is fontos szerepünk van, részben azért, hogy információ
ink, háttérintézményi feladataink révén együttműködjünk a 
fenntartó és más ágazati minisztériumokkal a szakmai érdekek 
érvényesítésében, a NKÖM által meghirdetett pályázatok bo-
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nyolításában, monitoringjában, hogy képesek legyünk fogadni 
azokat a forrásokat, amelyeket akár az Európai Unió is biztosít. 
A he ly i önkormányzatoknak pedig az a felelőssége, hogy segít
sék a helyben élő polgárok közösségeit, biztosítsák a lehetősé
get önmegvalósításra, szórakozásra, a település kulturális ha
gyományainak ápolására. 

- Lehetségesnek tartod, hogy a jövőben az intézmények szerepét 
egyre inliább a civil szervezetek ill. a civil kezdeményezések vegyék át? 

Borbáth Erika: N e m gondolom, hogy a kizárólagosságra kel l 
törekedni, én úgy vélem, hogy a kettő együtt létezik. Ahogy azt 
már kifejtettem, a szervezeti struktúráról nem a szerint kel l 
dönteni, hogy mit akar személyesen a polgármester vagy bárki a 
településen, hanem a szerint, hogy helyben m i biztosítja a leg
szélesebb körű közösségi szolgáltatást. Lehet ez egy nagyon jól 
működő intézmény, lehet ez egy nagyon jól működő egyesület, 
lehet ez egy olyan vállalkozó, aki kiváló lehetőségekkel szervezi 
az eseményeket, de az biztos, hogy kel l egy hely, amely lehető
séget biztosít a lakosságnak a szórakozásra, a képzésre, a közös
ségi összejövetelre. Ennek a fenntartása, működtetése elsősor
ban az önkormányzat feladata. A z t gondolom, az a legfonto
sabb, hogy helyben ke l l kialakítani és megfogalmazni a legha
tékonyabban működő szervezeti formát. Nekünk meg az a fel
adatunk az Intézetben, hogy felkutassuk ezeknek a szervezeti 
formáknak az előnyeit-hátrányait, felkutassuk a lehetőségeit, 
hogy p l . egy kulturális vállalkozás képes-e egy ezer lelkes tele
pülésen az alapszolgáltatást biztosítani. Meggyőződésem, hogy 
nem. N e m , mert ma Magyarországon az ezer lelkes kistelepülé
sen nagyon sok a munkanélküli, nagyon sok a nyugdíjas, a 
programoknak nincs fizetőképes közönsége. A z ilyen települé
sen talán a képzésnek van létjogosultsága. Természetesen nem 
vállalkozói formában, hanem sokkal inkább egy szociális ala
p o n szerveződő felnőttképzésnek, ami segíthet, hogy az embe
rek megtalálják a helyüket. A másik kérdés, hogy a c i v i l szerve
zetek képesek-e, s milyen feltételek mellett képesek működtet
n i a településen a szakmai szolgáltatást, működtetni az intéz
ményt. Számos megoldási lehetőség van, de a döntést - hang
súlyozom - mindig csak helyben lehet meghozni. Nekünk pe
dig az Intézetben szolgáltatnunk kel l az általánosítható tapasz
talatot, be kel l mutassuk a sikeres és kevésbé eredményes helyi 
gyakorlatot. 

Meggyőződésem, hogy a közművelődés, közösségi művelő
dés sokszínűsége megtalálja az adekvát szervezeti kereteket. 
Fontos azonban, hogy ne a X X . század első felében kétségtelen 
hatékony modellként akarjuk újrahonosítani az egyesületeket, 
de hasonlóan fontos, hogy a X X I . század első évtizedében a 
folytonosság megtartása mellett legyünk képesek az intézményi 
működés díszfunkcióit is levetkőzni, s a helyi értékek és érde
kek mentén szerveződni. 

- Milyen fórumot talál erre az Intézet? 
Borbáth Erika: Szerencsére számosat. Egyrészt konzultáció

kat, azok napiak és rendszeresek, másrészt konferenciákat szer
vezünk, harmadrészt a megyék, a régiók szerveznek konferenci
ákat, ahová meghívják az Intézet munkatársait. Információink 
elérhetőek a mmi.hu honlapon és a SZÍN-en keresztül, az 
E R I K A N E T - e n , továbbá kiadványokat jelentetünk meg. Gya
korlatilag minden kommunikációs csatornán jelen vagyunk, s 
igyekszünk folyamatosan jelen lenni. 

- A 10. évfordulóját ünneplő SZÍN szerepe is változott az utób' 
bi években, hangsúlyosabbá vált a műhely-munka. 

Borbáth Erika: Bízom abban, hogy szellemi műhelyként, in 
formációs csatornaként egyre több mindenkihez eljut. N y i l 
vánvaló, hogy ennek érdekében azokra a kérdésekre kel l irá
nyítsuk a figyelmet, ami a kollégáinknak is fontos. Szép ideál, 
hogy mindenkinek az érdeklődése alapján lehet információt 
biztosítani, de a lap olvashatóságát jelentősen befolyásolhatja, 
ha szakmai érdekek is megjelenítek, tehát hogy mit lehet az írá
sokból, a cikkekből hasznosítani. H a olyan információt kap az 
olvasó, amit azon a településen, ahol ő dolgozik, be tud építeni 
az érvrendszerébe, esetleg ötletet merít abból, hogy mások m i 
lyen irányban gondolkodnak, ha kapcsolatot szervezhet a szak
emberek között, akkor mindig több olvasója lesz a lapnak. Fon
tos feladata lehet a SZÍN-nek, hogy ötletet adjon, segítsen. 
Sokszor a színes, apró híreknek - amik a sokféleséget mutatják 
- is figyelemfelhívó szerepük lehet. 

- Új feladat a Szín-nek: szolgáltasson, akár enyhéi „bidvárosodva"? 

Borbáth Erika: Véleményem szerint a szakmai színességét 
kell megmutatni. Erre p l . az apró hírek is nagyon alkalmasak 
lehetnek. De a hangsúlyt mindig a szakmai tartalomra és hite
lességre helyezem. Fontos, hogy megjelenjenek tanulmányok, 
de az is fontos, hogy leírások, történetek, szakmai életutak is je
lenjenek meg lapunkban. Hajlamosak vagyunk arra, hogy m i n 
denben a rosszat, a problémát lássuk meg. Ez elveszi a sikereink 
örömét is. Szeretném, ha a Színben megjelenő pozitív példák és 
sikerek erőt és kitartást adhatnának a kollégáknak az általáno
sításra is alkalmat adó tanulságok mellett. 

- 10 év múlva ? 

Borbáth Erika: Sok megoldásra váró feladatunk van. Igazán 
sikernek azt tartanám, ha tíz év múlva a most fiatalok, pálya
kezdők - mondhatni a szakmai harmadik generáció tagjai - tu
datosan vállalhatnák azt a sokféleséget, amelynek a körvonalai 
most vannak kialakulóban. Ehhez szükség van arra, hogy a tisz
tázó viták, amelyek most jelen vannak a szakmai közéletünk
ben, megoldásokat hozzanak, és mutassanak alternatívákat. 
Ilyenek például, hogy természetes legyen a sokszektorúság; a 
művészeti mozgalmak önkifejezést, kreativitást erősítő, szemé
lyiségépítő szerepe; hogy az E U - b a n felmutathatok legyenek a 
települések, közösségek értékei. Természetesen ehhez szükség 
van arra, hogy a műhelyviták és a tapasztalatok leírása mellett 
k i tudjunk építeni egy eredményes iskolarendszeren kívüli fel
nőttképzési szervezetrendszert, hogy a helyi értékek megjelené
séhez segítséget biztosítsunk, hogy együttműködjünk a kistérsé
gi fejlesztések megvalósításában. Természetes, hogy feladata
inknak k i kel l terjedni a magyarországi kisebbségek kulturális 
tevékenységére és a határon túli magyarok közösségi.művelődé
sének elősegítésére is. 

- M a is vallod, hogy ez egy olyan szakma, hogy itt, aki egyedül 
csinál valamit, az valójában semmit sem csinál? 

Borbáth Erika: így van! 2004-ben az M M I átszervezése során 
új feladatokat fogalmaztunk meg, p l . a felnőttképzés kiterjeszté
sét, kutatási feladatok megvalósítását, megjelent tevékenysé-
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günkben a tudatos regionális, kistérségi feladatellátás, az in 
formációs rendszer kiépítése. Csakis az intézeti munkatársakkal 
együttműködve érhetünk el eredményeket. Úgy látom, hogy az 
a munka, amit 2004-ben.elkezdtünk, nagyon jó szakmai vissz
hangra talált. Ugyanakkor nem csak az intézetben dolgozó 
szakemberekkel ke l l a feladatainkat megoldani, hanem annak a 
holdudvarnak a tagjaival, akik kistelepüléseken, városokban 
vagy a megyei intézményekben dolgoznak. Meggyőződésem, 
hogy nagy a felelősségünk, és ennek súlyát a szakmában dolgo
zó kollégáknak közösen ke l l vállalni. De hogy a hangsúlyok 10 
év múlva hova kerülnek, azt a 10 év múlva életteret biztosító 
társadalmi-gazdasági környezet fogja meghatározni. Szerepünk 
nekünk abban lehet, hogy minél komfortosabbá tegyük azt. 

Természetesen tervezhetjük, terveznünk kel l , hogy a kuta
tási tevékenységünk még teljesebb legyen, hogy a felnőttképzés 
nagyobb hangsúlyt kapjon a szakmai munkában, hogy a bolo
gnai, illetve lisszaboni folyamat eredményeképpen a felnőtt la
kosságnak a tanulás helyszínére való utazása ne legyen több egy 
óránál, hogy hatékony és eredményes szakmai kommunikációs 
rendszert építsünk k i . 

Hhhez persze az kel l , hogy a közművelődésben dolgozó szak
ember kollégáinkat fel tudjuk készíteni a munkaerőpiaci kép
zésre, i l l . annak megszervezésére, vagy a nyelvképzés megszer
vezésére, művészeti csoport vezetésére, a tudatos fejlesztő mun
kára. M i n d i g megtartva azt a szempontot, hogy az a közeg, 
amiben m i dolgozunk, az nem mindig a leggazdagabb, és nem 
mindig az a közeg, amelyiknek nem okoz gondot, ha 150-200 
km-t ke l l utaznia egy színházba vagy egy hangversenyre. A kö
zösségi művelődés célközönsége egyre hangsúlyosabban a ma
gyarországi közép- és leszakadó réteg, lehetőségeiket munkánk 
eredményeként ke l l megerősíteni. 

- Végül egy személyes kérdés. 10 évvel ezelőtt, amikor az inté
zetbe kerültél, kicsit bánatosan beszéltél arról, hogy ellentétben 
Veszprémmel, ahol mindenki ismert, itt, az Intézet környékén mi
lyen ritkán találkozol ismerősökkel. Változott-e, azóta a Főutca! 

Borbáth Erika: Budapest nagyváros, az utcán nem biztos, 
hogy ismerősökbe ke l l botlani, ámbár a Fő utcán nyilván egyre 
több ismerőssel találkozom. A z ember számára otthonosság ér
zést ad az, hogy eltölt egy munkahelyen 10 évet, és szereti a 
munkáját, hogy tisztességes emberi és szakmai kapcsolatokra 
törekszik. 

S van még egy nagyon fontos dolog, amiről eddig nem be
széltem, a Magyar Népművelők Egyesületében végzett mun
kám, amely nagy erőt és személyes komfort érzetet ad nekem. 

A z egyesületben szakmai értékeket képviselünk, és szakmai 
érdekeket védünk. Más a szerepe az egyesületnek és más az in 
tézetnek. A z egyesületben az egyik hangsúlyt a szakmai közös
ség építésére, fenntartására helyezzük. Ennek a feladatnak 
egyik példája az évente megrendezett Vándorgyűlés, amelyen 
400-450 kolléga van együtt, egész nap vitatkozunk, előadásokat 
hallgatunk, de az az önfeledt, jó érzés, amit a kollégák este a 
közös beszélgetések vagy közös táncolások során mutatnak, az 
valami fantasztikus. Ilyenkor, ha tehetem, megpróbálom egy 
kicsit távolabbról is nézni az egybegyűlteket, s mindig azt ér
zem, hogy jó ebben a csapatban lenni , mert akik így tudnak há
rom napon át együtt beszélgetni és együtt szórakozni, abban a 
csapatban sok erő van, és ez az erő minden nehézségen tovább 
visz bennünket. 

- J ó ezt hallani. 
Borbáth Erika: A b b a n bízom, hogy ez a csapat 10 év múlva 

is ilyen lesz, 10 évvel ezelőtt is i lyen volt . 
- Úgy legyen. Köszönöm a beszélgetést. 

Tikász Mariann 
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„SOSEM l 
Bíró Ágnessel beszs 

A z apropó: Kovácsné Bíró Ágnes, a Nemzeti Kulturális 
Örökség Minisztériuma Közművelődési Főosztályának helyettes 
vezetője 2005-ben Bessenyei György-díjat kapott. 

A munkaidő vége felé, 4 órára beszélünk meg, többszőrösen, 
mindkét részről elhalasztott találkozót. Valami mindig közbejön. 
Hol. találkozzunk? Bent ne, ott nemigen lehet nyugodtan beszélgetni 
l - l ,5 órán át. Nyilvános hely se jó, legyen inkább egy kihasználat
lan iroda a Rákóczi úton. A régi bérházbál átalakított épület több
funkciós, óvoda (idegen ajkú gyerekek is jönnek ki belőle) éppúgy 
van itt, mint a Közép-európai Kulturális Intézet. Éppen négykor 
esek be az udvarra, Ági telefonál, kicsit késik, megjött vidékről a fő
osztályvezető asszony, muszáj beszélniük pár mondatot. Ülök az 
októberi szép időben az udvaron, különös szépségű virágok között, 
egy kisgyerek rohangál körülöttem, a mamája telefonál, unatkozik, 
kapcsolatot próbál teremteni velem. Rámosolygok, aztán eszembe 
jut, hogy nekem is van telefonálni valóm, gyorsan tárcsázok. Lebo
nyolítok három hívást, mikor megérkezik Bíró Ági. Nőies, kellemes 
jelenség - a színek finoman harmonizálnak az öltözékén, nem eről
tetett divatosság, hanem klasszikus elegancia sugárzik róla. Vöröses
szőke hajához ma a szeretett kék türkiz árnyalatát választotta ala
pul. 

Szabadkozik a késésért, amit persze tökéletesen megértek, de 
ahogy belépünk az irodába, már a munkáról beszél. Elmondja, hogy 
ezt az irodát az Európa Cantat nevű szervezet magyarországi szék
helyéül alakították ki. Itt az iroda, a bútorok -de a számítógépek 
üzemeltetésére, a tekfonvonalakra, a szakmai munkára a megítélt 
támogatás késik... és máris a kultúra közállapotánál tartunk, hlogy 
az általánosan terjedő igénytelenségről, műveletlenségről mit szok
tunk találkozásainkkor keseregni, arra nem is térek ki. 

Kiszellőztet, áporodott a kvegő, közben gondosan érdeklődik, 
nem zavar-e a légjárás. Aztán bekvágunk a beszélgetésbe, amely 
természetesen azzal a kérdéssel kezdődik, jól tudom-e az ő szakmai 
életútját, ami tudomásom szerint debreceni tamdmányoklial kezdő
dött, ezt izgalmas FMH-s időszak követte a táncház-mozgalommal, 
majd jöttek a minisztériumok, illetve A Minisztérium. 

- 1982 óta dolgozom a mindenkori kulturális minisztérium
ban, bár a 98-ban létrejött NKÖM hivatalosan jogelőd nélküli, 
de azért m i mindig hozzágondoljuk az előzőeket. Tehát 1982 óta 
vagyok köztisztviselő. Előtte az F M H - b a n voltam népművelő. 
Nemcsak a táncház volt érdekes akkor, hanem maga a klub
mozgalom is, amely abban az időben nagyon fontos volt mind
annyiunknak, nem csak a fővárosban, de az egész országban. A z 
F M H - b a n dolgoztam akkor is, amikor az Illések ott csinálták a 
klubjukat, tulajdonképpen elsőként az országban. Emlékeimben 
őrzöm az Illés-klubot, a Magnós klubot, a táncversenyeket, az 
összes rendezvényt, az első beat-karácsonyt, ami egy csoda vol t . . . 
Megéltem Illések egy évig tartó eltiltását is. De ott volt a Fiatal 
utazók klubja, ami szintén nagy dolognak számított, akkoriban 
kezdett el az ifjúság egyáltalán utazni. Azokban az években „csak 
úgy" még nem lehetett Nyugat-Európába eljutni, de ez a fajta 
klub-tevékenység lehetővé tette... 

Néptánc referens is voltam, Galambos Tibor volt a segí
tőm, akit jól ismerünk - rengeteg ember jó ismerősöm, munka
társam, barátom azóta is a szakmából. 

DOM FEL" 
Iget Tóth Zsuzsanna 

- Mikor kerültél Pestre? 
- Én pesti vagyok, csak elmentem Debrecenbe diáknak, 

szerencsére... Nagyon jó vol t . . . Egy egészen különös, elit gim
náziumba jártam, ahová véletlenül cseppentem, mondhatom, 
mert én semmilyen szempontból nem tartoztam az elit kör gye
rekei közé... csak szerettem volna angol tagozatra menni. Sima 
angol tagozat a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban sem volt, csak 
orosz-angol, úgyhogy oda jelentkeztem. Nagyon megszerettem 
az orosz nyelvet, és sajnálom, hogy hagytam veszni. A z angollal 
viszont dolgozom, ez - most már mondhatom - maradandó 
lett. Visszatérve a gimnáziumra - emlékszem, milyen különös 
világgal találkoztam, nekem az teljesen ismeretlen volt. Jól po
zícionált értelmiségi gyerekek, diplomata-gyerekek, politikus 
gyerekek jártak oda, harminckilencen ilyenek voltak, mindösz-
sze ketten lógtunk k i a sorból. A z osztályfőnökünk gyorsan 
„kapcsolt", és sokat segített nekünk, m i nem bírtuk az elegáns 
ruhák költségeit; színházi öltözékünk, bankett-ruhánk így a 
matrózblúz lett... A k k o r , én 1968-ban érettségiztem, tehát 
1964 és 68 között, az iskolatársaim már bejárták a világot. Ilyen 
környezetből kerültem Debrecenbe, és kiderült, hogy a velem 
egykorúak zöme még nem látta a Balatont. Gyorsan helyükre 
kerültek a dolgok a fejemben. 

- Milyen családi háttérből jöttél, hogy azt mondod, véletlenül 
cseppentél ebbé a gimnáziumi környezetbe? 

- A z anyukám óvónő volt, sajnos nagyon régen nem él 
már, az apukám pedig - aki most nemrég volt nyolcvan éves, és 
szerencsére közöttünk van - munkásból lett gyári osztályvezető. 
Én elsőgenerációs értelmiségi vagyok, az összes ezzel járó nyüg-
lődéssel. Ezt sokan ismerjük... 

- Testvérek? 
- Nincsenek. Elég nehezen éltünk, nagymama, nagypapa se 

vol t . . . 
- Érdekes ez az angol. Mi közel azonos években eszméltünk. Te 

honnan tudtad, hogy fontos lehet a nyelvtudás? Vidéken sokan ha
szontalan és értelmetlen dolognak tartották... 

- Édesanyámnak köszönhető, kizárólag édesanyámnak. Még 
általános iskolás koromban hallotta valakitől, nem mozgott ő 
ilyen világban, de valakitől hallotta, hogy ez fontos lehet, és 
elkezdett magántanárhoz járatni. Óriási erőfeszítés volt ez a ré
széről, hiszen nagyon szegények voltunk, meg sok harc is az 
apukámmal. Én viszont beleszerettem az angol nyelvbe. Aztán 
a gimnáziumban ez folytatódott... 

- És mi szereltél volna knni? 
- N e m is emlékszem... volt egy idő, amikor szerettem volna 

jogász lenni. A m i nagy marhaság, ha belegondolok, hogy v i 
szonyulok a jogszabályokhoz... (jóízűen felkacag) 

- Nem akartál soha mozdonyvezető knni... ? 
- N e m , nem soha! Se tűzoltó, se katona, vadakat terelő ju

hász esetleg - az néha talán szerettem volna lenni , azt e l tudom 
képzelni...(Elgondolkodik.) A z igazság az, hogy filmesztéta sze
rettem volna lenni. Nagyon nagy hatással volt rám a 60-as 
évek magyar, cseh, olasz filmművészete... De máshogy alakult. 

- Milyen gyerek voltál? 
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- Nagyon jó , túl jó . Hátratett kéz, úgy ültünk az iskolapad
ban, emlékszel rá; szófogadó, illedelmes, problémamentes, jó 
tanuló. 

- Kedvenc időtöltésed akkor? 
- Zöld vidéken nőttem fel, akkor még érintetlen, szép ter

mészetben, a Kis-Svábhegyen. Sokat olvastam, színjátszottam, 
énekeltem. 

- M i t hoztak ehhez, a gyerekkorhoz képest, a főiskolai évek? . 
- A legfontosabb az volt, hogy azokban az években látleletet 

kaptam az országról. Rengeteget jártunk egymáshoz, nagyon jó 
barátok, nagyon jó tankörtársak voltunk - az egyébként is tatán 
á legjobb időszaka volt a debreceni tanítóképzőnek... A z t gon
dolom, hogy azokban az években, ezt nemrég emlegette is valaki, 
remek évfolyamok kerültek k i a főiskoláról. Nagyon szerettük 
egymást, jó közösség voltunk, ahogy mondtam, sokat jártunk 
egymáshoz. Miután akkor csak Debrecenben és Szombathelyen 
volt főiskolai képzés, legalább a fél ország Debrecenbe járt.. . Sok 
pesti i s . . . Bejártam az országot, tanyára is akkor jutottam el elő
ször, és mondom, helyükre kerültek a dolgok. 

- Csatlakozva ehhez, én azt gondolom, hogy azok az évek azért 
is izgalmasak voltak, mert a népművelés kapcsán az ember tényleg 
találkozott a „néppel"... 

- Persze... Úgy emlékszem például egy népművelési gyakor
latra Derecskén... emlékszem egy csomó dologra, az izgalmakra 
is vajon sikerülni fog-e? A kapcsolatteremtésekre... A z a 
képzés, minden lehetetlenségével együtt, mert voltak fölösleges 
tárgyak is, nagyszerű volt. 

- N e m tudom, hallottaké róla, Szombathelyen legendás volt 
Kiss Gyida tanár úr, aki például a népdalokat szerettette meg so- ^ 
kunkkal... Vagy Ben/te Éva az irodalmi színpadával... Volt-e ilyen 
tanárod Debrecenben? 

- Először is Főidényi László, aki esztétikát tanított. M i n d e n 
órája lenyűgözött, híres maximaiizmusa egy életre szóló lecke... 
Nagyon nehéz volt nála j ó jegyet kapni, nekem azonban mindig 
jelesem volt, erre büszke vagyok... Nyelvészetben É. Kiss tanár 
úr, aki úgy gondolom, elég híres volt, aztán Czövek Lajos, aki 
kórust is csinált, ő, úgy gondolom, egészen fontos és értékes 
munkálkodója volt a zeneművészetnek...A Kossuthon pedig 
Durkó tanár úr... Átjártunk az óráira az egyetemre. Egy csodála
tos tanulmányi kirándulás emlékét - Kijevig mentünk né-
koszos dalait, egész személyiségét szeretettel őrzöm. Haláláig kap
csolatban maradtunk. De a középiskolai magyartanáromat, Ba
lázs E m m i nénit, és az ELTÉ-s tanáraim közül néhányat is itt ké
ne felsorolnom; Gelencsér Kat i , Matóti Andor , Heleszta Sán
dor. .. (Az E L T E - n „fejeltem" meg főiskolai tanulmányaimat.) És 
elmondhatom, külön élmény volt Réz Andris óráit látogatni... 

Említettem már azt is, hogy filmesztéta szerettem volna 
l enn i . . . Ebben a témában nagy hatással volt rám Veres József 
Debrecenben, Király Jenő az ELTÉ-n . . . 

- Te gyakoroltál valaha valamilyen művészetet? 
- Énekeltem a már emlegetett Czövek Lajos kórusában... 

meg előtte már a Szilágyi Erzsébet Gimnázium kórusában is, 
Katanics Máriánál, aki jól megfertőzött. (Közbevetem, hogy ez a 
„kór" mintha azóta is tartana, nevet...) Mond tam is Mareszká-
nak — ez a beceneve - , hogy jól megrontott. 

Debrecenben azonban más izgalmas dolgok is voltak. K u -
rucz Berci bácsival (Kurucz Alber t te l ) jártuk a vidéket, min
denféle felmérést készítettünk, mi úgy hívtuk szociográfiai, ma 

óvatosan bánnék ezzel a szóval, mert korántsem voltunk olyan 
tudományosak, mint amennyire megszállottak. Egészen meg
rendítő élmények, hatások értek. 

Akkortájt a kollégiumi rádió zenei szerkesztője voltam, de 
riporterként is jártam az országot, és izgalmas emberekkel talál
koztam. 

Tényleg mondhatom, hogy megismertem az országot. Autó
stoppoltunk, író-olvasó találkozókra jártunk, mindenhova e l 
mentünk. . . .Ratkó József miatt Püspökladányba... Emlékszem 
nagy, kalandos stoppolásokra is - egy nyíregyházi filmbemuta
tóra; Kósa - Sára - Csoóri: ítélet -• arra is stoppal mentünk. 
V a l a m i egészen fantasztikus, hogy hogyan éltünk, és hogy m i 
lyen természetes volt, egy-egy kulturális eseményért nekivág
nunk az országútnak. 

- Ez manapság mintha teljesen hiányoznék a fiatalokból... Ap
ropó, volt-e tévétek? 

- Igen, egész meglepő módon, már 1957-től. N e m tudom, 
hogy az apukám hogy tett rá szert, de már akkor volt. 

- És emlékszel valamire, ami akkor fontos volt neked a tévében? 
- Egy vetélkedőre... — ez nyilván összefügg a későbbi évek

kel , nem tudom, hogy te emlékszel-e rá... „Fekete-fehér-igen
nem" ... (részemről lelkes bólogatás, erre megint jót nevetünk)... 
meg emlékszem a Lajka kutyára, a Gagarin-látogatásra, amiről 
külön híradó vol t . . . (újabb bólogatás, nevetés). Gagarin miatt 
elzarándokoltam a Moszkva-térre, mert ugye volt itt Magyaror
szágon. Tisztán emlékszem a bemondónőkre, mint személyisé
gekre... Takács Marikára, Tamási Eszterre, Varga Józsefre. 

Nagyon sok jó tévéjáték volt, meg fekete-fehér filmek -
vagy legalábbis én így látom ezeket, most hogy rájuk gondol
tam.. . 

- M i maradt meg benned a gyermekkori énedből? Egyáltalán jó-
e, ha megőrzi azt az ember... 

- Igen. Igen, én azt hiszem jó, és alapvetően optimista ma
radtam. M e g vigyorgós is. A debreceni tablónkra (ha ugyan az 
még gyerekkor) az volt írva a nevem alá — mivel a szabad tabló
ra magunknak csináltunk mókás emlékeket - , hogy Mosoly
szolgálat... Hát ez megmaradt. 

- Milyen erényeket és hibákat tudsz magadról? 
- Meglehetősen maximalista vagyok, ez biztos, ennek min

den előnyével és hátrányával, és ez a környezetemnek nyilván 
nem annyira örömteli, mert mindenre kihat . . . És makacs. So
sem adom fel. A m i t elkezdek, azt nem szoktam abbahagyni. 
Tehát mindent, amit elkezdtem, tanulást vagy bármit, azt mind 
végig csináltam. Túl érzékeny vagyok, ez igaz, de nem őrzöm 
sokáig a megbántottságot. 

Viszont az egészen különös, hogy egyszer csak eljutok egy 
pontra, és ez megtörtént velem, barátságok esetén is, hogy e l 
jön egy idő, lehet, hogy huszonév múlva, amikor rádöbbenek, 
te jó ég, ezt én tényleg így csináltam? És nem vettem észre, 
hogy soha, semmiféle viszonzást nem kaptam? N e m húzza az 
ember a strigulákat, de egy idő múlva mégis feltűnik, ha valami 
egyoldalú. Sokszor ilyen hosszú időn át nem vagyok elég bölcs... 
De ha aztán észreveszem, hogy így nem jó , le tudok zárni dol
gokat, végérvényesen. 

- H a rosszat mondanak rólad, ami visszajut a füledbe - az mi
ről szól? És fáj? 
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- Attól függ, hogy k i és mit mond. V a n , amitől magamba 
nézek és megfontolom. Ezeket szeretem megbeszélni. V a n , ami 
erőt ad a további harchoz. M i v e l mindig elég sok erőm volt, ál
talában jól szoktam a nyomorúságaimat palástolni, ami nem 
biztos, hogy jó, csak így szoktam meg. A z anyukámtól tanul
tam, hogy ne adjam k i magam, nyilván az őáltala megélt évek 
alapján ez teljesen indokolt vo l t . . . Tehát én nagyon sokszor 
meghallgatok embereket, én viszont csak keveset mondok. Sok 
éven át jellemző volt, sőt, talán ma is így van, hogy sokkal több 
mindent tudok másokról, helyzetekről, mint amennyit én ma
gamról elmondok. 

Biztosan gyakran mondják, hogy erőszakos vagyok. Igen, 
biztosan erőszakos vagyok azokban a dologban, amikben hiszek. 
Ez egyébként a „sosem adom fel"-hez hozzátartozik. Végigcsiná
lom mindenképpen, ha fontosnak, jónak tartom. Egészen kü
lönös a m i munkánk a kultúra területén, és most nem csak a 
tisztviselőkről beszélek... Talán elsősorban azt kellene megta
nulnunk, hogy ez az egész egy hatalmas, közös ügy. 

Sok minden nagyon fáj persze, sok álnokság... És az érthe
tet len árulások... Nagyon szenvedek a megbízhatatlanságtól, 
tudom, hogy én nagyon megbízható vagyok, és fontosnak is 
tartom ezt, és rettenetesen szenvedek az ellenkezőjétől, még 
mindig, i lyen élemedett korban is . . . (kis óngiíny-kacoj). 

És állandóan, újra meg újra tudok csalódni, ahogy a nagy
könyvben meg van írva. Talán el sem hiszik az emberek, de 
még mindig . . . Mindezek ellenére, vagy éppen ezért, magamra 
tudok a legjobban haragudni.. . 

- Szoktad magodról, kissé ironikttsan, mondani, hogy csak hiva
talnok vagy,.. Mi a szép abban, van szépség abban, hogy az ember 
hivatalnok? 

- Hát, ha arra gondolok, hogy a szobám papírhegyekkel van 
tele, akkor az borzasztó, abban még véletlenül sincs semmi 
szépség. Viszont ezek mind ügyekhez, mind nagyszerű embe
rekhez kapcsolódnak. És nagyon szerencsés vagyok, ebből a 
szempontból ez sokirányú szerencsét jelent; remek emberekkel 
hozott össze az élet, megismertem az országot, rengeteg dolgot 
találtam, ami felemelő és nagyszerű. Jó, hogy sok mindennek és 
mindenkinek lehet segíteni az államigazgatás eszközeivel, hogy 
ilyen, hú de komoly dolgot mondjak. Tehát ez így szép. Igen, 
szép. Tudod, ha elmegyek Bogyiszlóra, belépek a művelődési 
házba, ahol éppen a rendezvény van, és akkor a hagyományőr
ző együttes vezetője, az édes Mar ika átszalad a termen, és azt 
mondja, jaj de jó, hogy itt van a Bíró Ági. . . hát az nagyon jó 
érzés. 

— Ez is bizonyítja, hogy te nem csupán a háttérből igazgatod a 
dolgokat, de ott vagy sok helyütt... sokan ismernek, és tudhatják, 
bízhatnak benne, Iwgy ha a kezedbe tesznek le fontos ügyeliet, azok 
jó irányba mennek... 

— Köszönöm, ha így látod. Erre nem is tudom, mit mondjak. 
Egyébként azért megyek el mindenfelé, mert olyan sokszínű, 
gazdag, nagyszerű a m i szakmánk, tényleg nagyon jó dolgokat 
lehet megélni, átélni... És igen, persze, az a dolgom, hogy min
den erőmmel megpróbáljak segíteni. 

-Vannak-e kedvenc „gyermekeid"? Sejtem, hogy a kórusművé
szet például... 

— N e m csak, nem csak az... Igen, persze a kórusművészet 
közel áll hozzám, talán mert ebbe bonyolódtam bele a legjob
ban, de a népművészeti ügyekben is sok mindent megismertem 
már, vannak színjátszó élményeim is, és sorolhatnám - mond

hatjuk, hogy sokféle közművelődési, művészeti tevékenység ér
dekel. A f i lm is. A n n a k idején a Budai Táncklubban például 
filmklubba jártam. A híres természet-filmrendező Kollányi 
Ágoston fiával filmet is forgattunk. Tudod, az olyan időszak 
volt , amikor sok mindent csináltunk, szerencsére. N e m győzöm 
hangsúlyozni, hogy nagyon jó időszakban kezdtem a szakmát, 
azok az évek, a képzés is - most visszautalok Debrecenre - fan
tasztikusak voltak. Rengeteg ember van közülük ma is a pályán. 
Vagy, ha el is ment, valami okból mindig összetalálkozunk. 
Össze is tartunk - mint ahogy hal lom a szombathelyiek is. N a 
gyon jó dolog ez, hatalmas erőt ad. 

És az is jó volt, hogy az F M H - b a n a hőskorban végeztem a 
szakmai gyakorlatomat - tényleg mindenféle szempontból a 
hőskorban. O t t voltam féléves gyakorlaton, és mit hoz az élet, 
mire végeztem, elment szülni egy kolléganő. így a hosszú, utol
só szabad nyarat sem tudtam kiélvezni. A diplomázás után két 
héttel már dolgoztam, folytattuk a hőskort. 

-Van-e olyan egy köztisztviselő életében, hogy A legnagyobb si
ker, A legnagyobb kudarc? 

- Igen, van ilyen, hogy a legnagyobb siker, szerencsére tel
jesen konkrét, és most is élő dolog. U j kitüntetés létesült ama
tőr vagy nem hivatásos művészeknek, alkotóknak és közössé
geknek, ami egyenértékű a hivatásos művészeti középdíjakkal, 
miniszteri elismerés - és úgy gondolom, ez valódi eredmény és 
haszon. (Csokonai Vitéz Mihály alkotói és közösségi díj.) Én köny-
nyen sírok, sajnos vagy nem sajnos, de azok közé tartozom, akik 
könnyen könnybe-lábadnak. A z t sosem fogom elfelejteni, ami
kor 2003. január 22-én, a Magyar Kultúra Napján M o h a i Gá
bor, aki a kitüntetési ünnepségek állandó műsorközlője, ráadá
sul debreceni diáktársam, bejelentette, hogy a Nemzeti Kul tu 
rális Örökség minisztere új kitüntetést létesített. N a ez az a 
pont, ahol most is mindig sírva tudok fakadni.. . De akkor, az 
tényleg nagy sírás volt, a győztesek sírása. 

A kitüntetettek örömén kívül még egy ajándékot kaptam a 
díjjal. A rendelet előkészítése során — szorgalomból — nagyon 
jól megismertem Csokonait. E l is határoztam, ha a kitüntetés 
létrejön, elmegyek a sírjához. A hónom alatt egy koszorúval, e l 
is zarándokoltam hozzá, Debrecenbe. 

V o l t módom kötetet is szerkeszteni. A minisztérium adott 
k i egy tanulmánykötetet - de hát ezt tenéked magyarázzam, h i 
szen hatalmas munkád van ebben... (Alkotó emberek. Amatőr 
művészetek az ezredfordulón.) Nagyon nagy előrelépés volt ez, és 
nagyon nagy figyelmet is keltett. Négyezer példány jött k i a két 
kiadásban, és lassan már elfogy a teljes készlet. Ebben a kötet
ben a szakmák legjelesebbjei tizenkét amatőr művészeti ágról és 
a népművészetről írtak, azt gondolom, fontos összefoglalókat. 
Vitányi Iván írt hozzá előszót, amit ugyancsak figyelemre mél
tónak tartok, azt is, hogy mellénk állt ebben az ügyben. T e n 
denciákról, jövőről, helyzetről, egyesületekről - sok mindenről 
szó esik a kötetben. 

Aztán létrejött - most hadd.beszéljek egy kicsit a kórusművé
szetről - egy közép-kelet-európai regionális központ, része az 
Európa Cantat nevű, 42 országra kiterjedő, több mint egymilliós 
tagságú, ifjúsági kórusművészeti szervezetnek. (Ennek azEuropa 
Cantat Közép-Kekt-Európai Központnak a helyiségében ülünk.) 
Magyarország számára ez igen nagy megbecsülés, egy tizenhét or
szágból álló hálózat kiépítését bízták ránk. V a n még ilyen köz
pont Észak-Európában Stockholmban, és Dél-Európában Barce-
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lonában. Gondo lom ez is mutatja, hogy fontos, regionális fel
adatról van szó. 

A hivatal i munkám részeként egészen másfajta, kevésbé is
mert tevékenységekkel is foglalkozom, ebben közrejátszik az 
angoltudásom, amit szerencsére folyamatosan fejlesztettem, 
mindenféle módon. Szereztem egy felsőfokú nyelvvizsgát, még 
1975-ben, ehhez két éven át het i háromszor három órára jár
tam esténként, munka után a Rigó utcába, ugye nem ke l l mon
danom, hogy munkaidő-kedvezmény nélkül... De hát ez na
gyon régen volt. Aztán letettem egy európai uniós tárgyalások
ra felkészítő szakvizsgát is, látod, igyekszem. 

A szellemi örökség védelmével foglalkozó UNESCO-ügyek-
kel kapcsolatban kaptam sok feladatot a minisztériumban. E n 
nek részeként több előadást tartottam, egészen káprázatos él
ményeim vannak, Dél-Koreába is eljutottam, ami maga a cso
da. Készítem, készítjük elő a minisztériumban egy nemzetközi 
egyezménynek, az U N E S C O a kulturális szellemi örökség vé
delmére vonatkozó konvenciójának a magyarországi ratifikálá
sát. Nagy tapasztalat ez is. Es reméljük, nagy siker lesz, ha meg
születik. Optimista szemléletem azt mondatja velem, hogy a 
magyarországi hagyományőrzés példaértékű gyakorlata, meg az 
a sokféle érték, a táncház-mozgalomtól a tárgyalkotók nagy
rendezvényeiig jelentősen nyerhet azzal, ha ezt az egyezményt 
Magyarország ratifikálja. A k k o r ezeknek Európával vagy a v i 
lággal való megismertetésére is több lehetőségünk és eszközünk 
lehet. Mindezeknek az értékeknek a védelmére garanciát je-
lent(het) ez a nemzetközi egyezmény. M e g a határon túli ma
gyarok által őrzött szellemi kulturális örökségnek az őrzésére, 
védelmére, akár országhatárokon átívelő hatással is. Tehát ez 
megint csak nagyon fontos ügy. 

-Bukás, kudarc? 
- (Kis csönd.) Hát persze, nagyon sok ilyen van. Mondjuk 

éppen az új kitüntetéssel, a Csokonai-díjjal kapcsolatban is volt 
sok kudarc az előkészítés éveiben, mert nem volt ez egyszerű do
log, de hát a vége jó . Sok méltatlanság tudja érni az embert, de 
nem hiszem, hogy ezeket most fel kel l sorolni. Egy csomó min
den nem sikerült, és nem sikerül ma sem minden, amit pedig az 
ember a legjobb hite és tudása szerint szeretne. A z a legnagyobb 
baj, hogy körülöttünk nem mindig hisznek nekünk; nem tudom, 
miért nem hiszik, hogy tényleg jól látjuk, vagy jól gondoljuk. 
Hogy jót akarunk. Hogy értünk a munkánkhoz. 

- Magánélet. Így tervezted? Vagy máshogy akartad? 
- Több mint harminc éve az első házasságomban élek. Ügy 

gondolom, kiegyensúlyozottan. A fiunk, Kristóf fantasztikus 
ember, és pont olyan gyerek, amilyet szerettem volna. O l y a n 
úton indult el az életében, hogy úgy vélem, sok jó és hasznos 
dolgot tud megvalósítani az emberek érdekében. Sokat fog dol
gozni az emberekért, ebben biztos vagyok. Végzettsége szerint 
pszichológus, kutató. Szép eredményei vannak, már szerzett 
Cambridge-ben egy tudományos fokozatot. Most is éppen 
Cambridge-ben vesz részt doctorandus képzésen, angol ösztön
díjjal; fordít és publikál, de Magyarországon akar élni, itt akar 
dolgozni, i t thon vannak tervei. Nagyon sokat jár haza. 

- Sosem volt vele problémád, a kamaszkorban sem? 
- N e m nekem volt. A z t gondolom, a klasszikus apa-fiú tör

ténet játszódott le, rémes nagy harcokban, látványos „birkózá
sokban" csúcsosodva. Igyekeztem csillapítani az ütközéseket, 
mindig békességteremtő voltam, minden közösségben. Sokszor 

konfliktuskerülő is, látod, kérdezted a hibáimat, hát ez odaso
rolható... bár most talán már múlik el belőlem. Bizonyos böl
csesség ke l l ahhoz, hogy az ember vállalja a konfliktusokat. 
Persze érthető, hogy i lyen vagyok, mert minket még teljesen 
másként neveltek... M i nem tanultuk meg magunkat képvi
selni. Nézem a fiamat meg a barátait, és nagyon boldog vagyok, 
látom, hogy felelősséggel gondolkodnak — de meg nem történ
het, nem fordulhat elő az, hogy nem képviselik jól magukat, az 
érdekeiket. Én olyan nyuszi vagyok, még mindig átverhető. 
Szégyellem magam, ha átvernek, becsapnak, és sokszor képte
len vagyok szóvá tenni. H a néha próbálkozom, már az is nagy 
előrelépés. (A s zokásos kis nevetés...) 

- Igen, az érdekérvényesítés terén vannak hiányosságai a kor
osztályunknak, s az is igaz, hogy inkább mi pironkodunk mások he
lyett. 

- Ez a jellemző, a legjobb barátnőm is ugyanilyen. 
- N o , félre bú! Ebben az évben megtisztelő kitüntetést kaptál. 

Hányadik volt ez a sorban? 
- A hatodik. Három c i v i l és három állami elismerésben ré

szesültem. Életem első kitüntetését a szocializmusban egy c i v i l 
szervezettől kaptam, Verne Gyula-díjat, 1984-ben. Már a mi 
nisztériumban dolgoztam. H a jól emlékszem, úgy hívták őket, 
hogy Véga tudományos-fantasztikus egyesület. M i n t köztisztvi
selő nyertem el a díjat — mindegyiket köztisztviselőként kap
tam, nem is vagyok egyetlen c iv i l szervezetnek tagja sem, ezt 
én így gondolom helyesnek. Bár ez is bonyodalmas, nem is ér
demes most belemenni. így alakult, és azt gondolom, tudatosan 
így alakítottam. 

- Bocsánat, de miért is járt ez a díj? Azt gondolná az ember, 
azért, mert a sci-fi irodalom szorgalmas olvasója voltál... 

- Dehogy, ezt azért ítélték meg számomra, mert úgy érezték, 
nagyon sokat tettem értük. Sokat vitatkoztak egymással, renge
teg perpatvar volt az elnökségen belül, és én próbáltam segíteni 
- amennyire egy köztisztviselő ezt megteheti - , meghallgattam 
őket, tanácsokat adtam nekik, és ezt sikerült konszenzus terem
tő módon tennem. Segítettem lehetőségeket felkutatni, össze
hozni őket másokkal. Ez volt 1984-ben. A z első állami kitünte
tésemet rá tíz évre, 1994-ben kaptam, a Népművelésért-díjat. 
V a n még két c i v i l kitüntetésem. A z egyikre igazán büszke va
gyok, pláne, hogy most jubilált a kecskeméti Európa Jövője 
Egyesület, és megint érzékeltem, hogy k i mindenkivel együtt 
kaptam. Kányádi Sándornak, Halász Juditnak, Buda Ferenc
nek, Mézes Rudolfnak van például i lyen díja, melynek a neve: 
Európa Gyermekeinek Jövőjéért, és azok kapják, akik a kecs
keméti egyesület munkáját segítik. A m i egyrészt nemzetközi 
gyermek-találkozók szervezését jelenti, és ezer más dolgot. A 
találkozók Kecskeméten és Bács-Kiskun megye településein 
kétévente vannak. Családok a vendéglátók, az egész város és a 
környék élete erről szól ilyenkor. A köztes években magyar 
gyerekek utaznak a korábbi vendégek hazájába. O l y a n gyerekek 
jutnak el egészen távoli helyekre, akik, k i tudja, egyáltalán el
jutnának-e külföldre? Tőlük, úgy emlékszem, 1998-ban kaptam 
a díjat. Vásárhelyi Lac i bácsi javaslatára kaptám, ő is adta át 
egy gyönyörű ünnepségen. Ve le haláláig szoros barátságban 
voltam. 

A harmadik c i v i l díjat a KÓTÁ-tól kaptam (Magyar Kóru-
sok és Zenekarok Szövetsége), egy egyedi oklevelet, amilyen 
másnak nincs; Vincze László szentendrei műhelyében készült 
gyönyörű merített papírra írták, hogy „a magyar kórusművészet 
fejlesztéséért." 
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1999-ben kaptam a Magyary Zoltán köztisztviselői emlék
érmet. A harmadik állami kitüntetést pedig, a Bessenyei-díjat, 
az idén. A z , hogy köztisztviselőként ért engem a Népművelés
ért meg a Bessenyei-díj, az ugyanolyan fantasztikus és hihetet
len öröm, mint a c i v i l szervezetek kitüntetése. 

- Ezek a díjak voltaképpen mind a művelődés ügyéért végzett 
tevékenységért jártak... Fontosnak tartod-e hogy népművelésnek, 
közművelődésnek, közkidtúrának hívjuk azt, amivel foglalkozunk7 

- Akkor , amikor Maróti A n d o r diákjaként (és, mint emlí
tettem, voltam Durkó Mátyás tanítványa is Debrecenben) 
megtanultuk azt a 268 ezer féle definícióját a népművelésnek, 
no meg az andragógiának, amit a két nagyszerű ember egymás
sal mérkőzvén elvárt tőlünk, akkor nyilván sajátságosan gon
dolkodtam erről. (Kuncog.) 

Komolyra fordítva; tulajdonképpen egy igazi nagy baj van a 
közművelődés kifejezéssel, legalábbis egy aspektusból, és ez a 
nemzetközi megértetése és elfogadtatása. V o l t a m olyan francia
magyar kulturális tárgyaláson, ahol a tolmács nem tudta lefor
dítani a közművelődést, mint kifejezést, de az is kiderült, hogy 
nem a francia kulturális minisztérium foglalkozik azzal, amit m i 
közművelődési szakmai munka alatt értünk, hanem az ifjúsági 
és sportminisztérium, mert csak ifjúsági ügynek tekintik az egé
szet. Tehát azt, hogy ez milyen átfogó terület, mennyi minden 
tartozik ide, az nyilván a m i saját művelődéstörténeti gyökere
inkkel , szakmai hagyományainkkal magyarázható, ezt nehéz 
megértetni másokkal. M a már, európai uniós országként, ez 
még bonyodalmasabb. Nyilvánvalóan ke l l találni egy egyedi, 
de mégis adekvát kifejezést a munkánkra. Érzékeltetni ke l l itt
hon is, hogy változik a szakma tartalma, és ehhez igazodó kife
jezések jelentek meg. A közművelődés kifejezés egyébként - a 
szegedi Móra Ferenc Múzeum föliratára gondolok, amitől 
mindannyian felragyogunk, ha látjuk, olvassuk, rágondolunk - , 
igazán méltó elnevezés, úgy vélem, és vállalható, de látod, az 
előbbiek miatt mégse jó . Egyébként nem bánom, hogy időről
időre változik a szakmánk elnevezése, gyűjtőneve, nincs ezzel 
gond. Más foglalkozásoknál, más tudományterületeken is jel
lemző ez, hiszen annyira gyorsan változnak az ismeretek, tapasz
talatok. .. A mostani egyetemi képzésekben már egyáltalán 
nem jelenik meg a közművelődés kifejezés. De ezek nem ügy
vesztő változások. 

- Alapvetően boldog ember vagy? 
- Igen, azt hiszem, alapvetően boldog ember vagyok, renge

teg hiányérzettel. Egy csomó mindent másként csinálnék per
sze, mindezzel együtt, ha újra kezdhetném. 

- Lennél-e még egyszer köztisztviselő? 
- N e m hiszem, hogy lennék, és talán nem is szabad ennyi 

ideig egy munkahelyen dolgozni. Tudod, most minden egészen 
más. Nézem az új önéletrajzokat... Hát. . . A z apukám élete első 
munkahelyéről ment nyugdíjba 41 év után, akkor ez természe
tes volt. És ez biztosan a neveltetésemben, a génjeimben benne 
van. Ahová hívtak, amit ajánlottak időközben, az - egy kivé
tellel - mind köztisztviselői feladat lett volna. Maradtam. Le
het, hogy ez rossz. A z t gondolom, hogy hatalmas biztonságot és 
erőt ad, hogy jó l ismerem a kollégákat az egész országban, az in
tézményekben, önkormányzatoknál, c i v i l szervezetekben tevé
kenykedőket és természetesen a két háttérintézményben meg a 
minisztériumban dolgozókat is. Nagyon sok kedves munkatár
sat évtizedek óta ismerek és szeretek. Félszavakból is megértjük 

és segítjük egymást. Ez hatalmas muníció!!! Biztonságot ad az 
is, hogy jól eligazodom már a minisztérium ügyeiben, az állam
igazgatásban. V a n ebben a munkában sok lehetőség, fejlesztési 
lehetőségek, bár néha a szakmánk ellenében is kel l harcolni . 
Időnként nehéz meggyőzni magunkat és egymást szerte az or
szágban, hogy m i az, ami jobb lenne, hogy merre kéne moc
canni. Hogy mozdulni kéne. De hát ezt te is mind nagyon jól 
tudod. 

- Ennyi ideig ott lenni valahol azt is jelenti, hogy csak ránézel és 
látod, mi van belül, hogy is néz ki igazán... De kicsit unalmassá is 
teszi, sok ismétlődés van benne, ismétlődő harcok... 

- N e m , ez nem unalmas, ez nekem való. A z emberi helyze
tekben meg bonyodalmakban szívesen veszek részt. A papírok
tól viszont megőrülök néha. (Nevet.) V o l t már, hogy komolyan 
úgy éreztem, papírallergiám van. Ügy szégyenlem, de komo
lyan. . . 

- De hát ezzel vagyunk így még egy páran, én is néha nekiállok, 
kidobálok egy csomó mindent, és utána mégis úgy érzem, minél töb
bet kidobtam, annál több van... (mindketten nevetünk, jóízűen). 

- Gondolj bele, hogy 1982-től gyűlnek a papírok. Azóta őr
zöm a mindenkori közművelődési főosztály munkaterveit. 
Mindenféle előterjesztést... 

- Izgalmas kutatási anyag leltet... 
- Igen, hogyha fel lehetne dolgozni. Nemzetközi szervezeti 

tagságokkal kapcsolatos dokumentumok, aita/iata,' C I O F F , 
van, ami már régen nincs meg máshol, és én még mindig nem 
dobtam k i . . . Mer t sajnálom. De hát előbb-utóbb megteszem. 
Ezeket valóban fel kellene, vagy föl kellett volna dolgozni. . . 
Valaha, és soha többet még gondolatban sem akarom felidézni, 
milyen módon lehetett a nemzetközi kapcsolatokban szervez
kedni, nehéz volt, tudjuk jól. Ugyanakkor a bürokrácia kötele
ző lépései miatt volt egy csomó információnk, hogy például az 
amatőr együttesek milyen országokba utaztak. M i l y e n kapcsola
taik voltak, ho l , milyen díjakat nyertek. M a már ezt képtelen
ség összegyűjteni, pedig ez olyan kincs, és olyan érvanyag le
hetne a döntéshozók felé, amit manapság nem tudunk produ
kálni. Emlékezz vissza, amikor az Alkotó emberek kötet kapcsán 
próbáltuk összeszedni az adatokat, és nem tudtuk... N e m tud
juk azóta sem... Nyilván a civi leknek kellene ezeket tudni, az 
országos hatókörű szervezetekre gondolok, nekik kellene olyan 
kondíciók között létezni, infrastruktúrával, megfelelő segítők
kel, anyagi háttérrel, hogy össze tudják gyűjteni ezeket az in 
formációkat, és mindannyiunk hasznára tovább adni. Talán. 
(Elmerengünk.) 

- Hogy képzekd a nyugdíjas éveidet, ami ugyan még messze 
van... Bár gondolom, még kgalább öt-hat évig biztosan ott kszel a 
hivatalban... 

- Hát ez az, amit nem lehet tudni. Két év múlva már elme
hetek, merthogy a 38 év munkaviszony és az 57 éves korom 
meglesz. 

De valójában nem tudom elképzelni, hogy nyugdíjas vagyok. 
Szoktam arra gondolni, hogy uramisten, volt úgy, hogy összefoly
tak a hétvégék a munkanapokkal. Szerencsére ezek olyan ese
mények voltak, hogy mondjuk Debrecenből Kazincbarcikára 
mentem, ez azt jelentette, hogy a Bartók Béla nemzetközi kórus
versenyről az ifjabb Horváth István nemzetközi színjátszó feszti
válra, és ugye libabőrösek leszünk, ha ezekre gondolunk. Mert 
ezek csodák a maguk műfajában. Aztán még nem tudom, merre 
mentem tovább, de valahová egészen máshová, és utána hétfőn 
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folytatni tudtam a hivatali életet. . . N o , mondjuk, ennél keve
sebbet kel l majd egy idő után vállalni, vagy kevesebbet lehet. A z 
embernek nagyon becsületesen meg kell vívnia magával, hogy 
bírja-e még tisztességgel, felelősséggel, elég erővel ezt a sok min
dent, vagy csak kevesebbet lehet vállalni. De hogy lehet keve
sebbet, azt most nem tudom elképzelni... 

- Olyan vágyaid nincsenek, hogy csak kirándulj, olvass, hajózz- • • 
- De igen, utazni szeretnék, és sok víz közelében lenni . A 

természetet, városokat, embereket, épületeket nézni, múzeu
mokba, kiállításokra, színházba járni. Szeretném a kedvenc 
művészfilmjeimet végignézni; mondjuk Antonionika t , sok 
Viscont i t , a cseh új hullám filmjeit, és így tovább. Maiakat is. -
A magyar filmeket is szerettem, az is nagyon fontos volt egy 
időben, természetes volt, hogy mindet megnézzük... Vagy új
raolvasni a kedvenc családregényeimet... A Thibault-családot, 
a Bruddenbrook házat... Sokat olvasni, sok-sok kortárs szépsé
get, verseket is és mindent, ami érdekes, értékes, mert sajnos, 
most szinte egyáltalán nem olvasok szépirodalmat... Még több 
zenét hallgatni! 

M e g hát bízom abban, hogy egyszer majd lesz unokám. Erre 
sokat gondolok. Hogy fiút vagy lányt szeretnék-e, teljesen 
mindegy. A m i k o r terhes voltam, még nem lehetett megnézni, 
fiú-e vagy lány. Ultrahangos vizsgálaton, mivel az akkor még 
nem is volt nálunk, egyáltalán nem voltam. 79-ben született 
Kristóf, nem igazán gondolkodtam azon, m i lesz, m i legyen. De 
úgy éreztem, fiú lesz. És emlékszem rá, hogy volt a barátaink 
között, aki határozottan állította, hogy nekem fiam lesz. De az 
unoka neme, az teljesen mindegy.. . 

- Mi lyen nagymamának képzeled magad, aki mesélős, játszik, 
vagy aki inkább elviszi mindenhová a gyereket... 

- A z t hiszem, inkább jönni-menni szeretnék vele, ha lesz rá 
kapacitásom. Persze, most már azt is tudom, gyerekügyben mit 
tettem rosszul... és mit csinálnék másképpen. Érdekes, hogy 
mennyire különbözően éljük meg a szülői szeretetet. Nekem, 
ahogy Kristóf növekedett, egyre erősebb lett a szeretetem. De 
előre nem tudtam, hogy nekem nem igazán a kisbabák valók. 
V a n olyan barátnőm, aki boldogtalan volt, és szült újra, meg 
szült újra, mert neki az a pelenkázós babakorszak kellett. Énne
kem meg tulajdonképpen az, ahogyan nőtt. És nagyon hamar 
elkezdett beszélni. Okos, kedves fiú volt, hamarosan igazán jó 
társ lett, és egyenrangúan meg tudtunk beszélni mindent. Ez az
tán szokássá vált nálunk, hogy m i hárman beszélgetünk. Kristóf 
a mai napig - huszonhat és fél éves, tudós ember és távol él tő
lünk — késztetést érez, hogy hazajöjjön és megbeszélje velünk a 
fontos dolgokat. Hála a technikának, folyamatosan kapcsolat
ban vagyunk az Internet segítségével, web kamerával. Aktív 
nagyszülők híján mindig rengeteg időt töltöttünk együtt. A 
mai napig sok közös programot csinálunk, nyaralunk, utazunk 
is együtt, már, szerencsére, régóta négyen! Ez sok mindenért 
kárpótol. Mert azért van miért, igaz, úgy gondolom, mindenki
nek van miért. 

- Ezekhez a beszélgetésekhez együttlét kell. Hogy viselte, viseli a 
férjed a sok távollétedet? 

- Most már beletörődött. Szegénykém, az édesanyja nevelte 
fel, egy szem elkényeztetett fiúként, szerintem sokáig hitte, 
hogy maradhat mellettem is az... (nevet). De rá kellett jönnie, 
hogy nem. V a n úgy, hogy eljön velem, te is találkozol vele né
ha, de mostanra már beletörődött abba, hogy sokat megyek, és 
nagyon jó „háziember" lett belőle. M i n d i g megvár, ha éjszaka 

jövök haza. És amíg Kristóf otthon lakott nálunk, ő is várt. O t t 
bóbiskoltak együtt... M i k o r a ház elé érkezem, mindig fölnézek 
az ablakra, látom, ég a vil lany. Ez nagyon jó , meleg érzés. 

- H a teljesülne három kívánságod, mit kérnél? 
- Nagyon hiszek abban, hogy épeszű világ vár ránk, és, 

hogy méltatlan gondoktól mentes életet élhetünk mindannyi
an. Hogy az élet biztonságosan és rendezetten halad majd. Sze
retnék h i n n i abban, kívánom, hiszek abban, hogy a kultúrának 
ebben megfelelő szerepe lehet, lesz. S hogy látni fogják, tudni 
fogják, akiknek erről dönteni kel l , hogy Finnországban, Íror
szágban, Dél-Koreában és így tovább, a gazdasági fejlődésnek 
micsoda fontos előzménye és együtthatója volt a kultúra fejlesz
tése. De hát ennél egyszerűbben is, meg átfogóbban is; nagyon 
bízom abban, szeretném, hogy mindenki, akit szeretek meg be
csülök, boldoguljon, hogy teljes életet éljen, egészségben, gon
doktól mentesen. És hát a gyerekemnek kívánok minden jót. 
M e g a családjának. Én szoktam az időben nagyon előre gon
dolni , szeretném, hogy sok-sok generáció múlva is minden 
rendben legyen a családomban. Én ugyan ezekben a képekben 
már nem vagyok benne — de szeretném, ha nekik jó lenne. 

- Magadnak semmit se kívánsz? 
- Elég erő kéne, ahhoz, amit majd még végig ke l l csinál

nom ebben az életben. Szeretnék még dolgozni, hasznosan. A 
családomért is. A z egészségem - hát az egy külön történet, 
mondjuk, bizakodom az orvostudomány fejlődésében. De m i n 
denképpen Kristófnak és az övéinek kívánnék minden jót i n 
kább... 

(Lejár a magnó, betelik a szalag. Még néhány mondat, most 
először hosszú ismeretségünk alatt az életünk rímeléseiről, amúgy 
privátin. Aztán újra a munka, főként a teendők, majd elbúcsúzunk. 

S ahogy elválunk, arra gondolok, legalább az utolsó mondatok 
váljanak valóra... 

Legyen ereje Kovácsné Bíró Ágnesnek mindazt véghez vinni, 
ami még rá vár. Fejlődjön gyorsan az orvostudomány. 

És a számomra ismeretlen ismerős Kristóf leszármazottai boldo' 
gan, egészségben, kultúránkat tovább ápolva élhessenek a X X X . 
században is.) 
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MINDIG KÖZÖSSÉGBEN GONDOLKODTAM, ÉS MINDIG 
A HELYBEN LAKÓK ÉRDEKÉBEN" 

Prém János beszél életéről, a világról, szakmai hitvallásáról Romhányi Andrctsnak 

- Kezdjük azzal, hogy te se népművelőnek születtél. Nekem az 
a tapasztalatom, hogy a legtöbb jó népművelő eredetileg valami más 
foglalkozást űzött. Tehát akkor, te honnan jöttél? 

- 1945-ben születtem, februárban és Budapesten. Ez már 
indulásnak se jó : rossz az év, rossz a hely. K i is menekültünk 
Mezőtúrra, mert, mint tudjuk se víz, se villany, szóval semmi 
nem volt Budapesten. így indultam. Többször élesztettek, min
denféle probléma volt velem, aztán Mezőtúron rendbe hozott a 
nagyanyám. Munkáscsalád és gazdálkodó család. Édesanyám 
szülei azt vallották magukról, hogy ők gazdálkodók. A n y a i 
nagyapám fantasztikus ember volt, mindenes ezermester, aki 
mindenhez értett: a hagymatermesztéstől a méhészeten, a gyü
mölcstermesztésen át a házépítésig mindent tudott. Dolgozott 
Budapesten, Bukarestben, ahol éppen jártak. Tönkrementek, 
továbbköltöztek. Tönkrementek, továbbköltöztek. A p a i nagy
apám angyalföldi asztalos munkásember volt. Édesapám A n 
gyalföldön született, ő is munkásember volt, gyárban dolgozott. 
Egy néhány évig az Acélhang kórusban énekelt. A családban a 
fiúknak mind szép hangjuk volt. Édesanyám szívbetegsége mi 
att háztartásbeliként élte az életét. Hát m i hárman voltunk egy 
kis család, édesanyám, édesapám és én. Szerettük az operettet, 
az operát, a népdalt; mindenevők voltunk, de csak minőségit 
ettünk. És valami miatt - egy ilyen rendes, tisztességes mun
káscsaládban ez természetes - az irodalom is közel állt hozzánk. 

Családunkban érték vol t a tanulás, a tudás, a könyv, a zene, 
a művészetek. A z t mondták mindig: „kisfiam, ne maradj soha
sem az, aminek születtél, hanem mindig lépjél tovább". Én eb
ben nőttem föl. Egy V I I . kerületi, Garay tér környéki iskolába 
jártam, ez mindent elmond. Eontosabb volt a foci meg a ping
pong, mint az iskola. Jeles vol tam az ötödikben, aztán mentem 
lefele sajnos; nyolcadikban újra fölküzdöttem magam négyesre. 
És akkor fölvettek az Istvánba - az jó gimnázium volt akkor is —, 
és fölvettek a gödöllői szakmunkásképző intézetbe, egyszerre. S 
a család sóhajtott egy nagyot, velem együtt - egy keresetből, 
szuterénban éltünk-laktunk, nem mondom, hogy milyen kö
rülmények között —, és úgy döntöttünk, hogy én akkor elme
gyek inasnak. 

Tehát géplakatosnak mentem, mert kellett a pénz. Szak
munkástanuló voltam, ott viszonylag jól tanultam. A gimnázi
umot levelezőn végeztem el , szinte ötösre érettségiztem. A k k o r 
érett be az ot thoni indíttatás. Sokat olvastam. H a ajándékot 
kaptam, akkor könyvet kaptam. Gimnáziumban az akkori ma
gyar kortárs irodalomból tudtam annyit, mint maga a tanár. 
Ebben a dologban én valahogy érzékenyebb, jobban figyelő 
vol tam. Közben - a családi hagyományt folytatva - énekelni is 
tanultam. 

Azután jött a honvédség. 1964 és 66 között. A katonaság
nál kiderült rólam, hogy kis versikéket írogatok az éppen szere
tett hölgynek. Aztán cikket írtam a faliújságra, meg a honvéd
ségi lapba, és egész jól sikerült. És akkor felfedezett engem a 
könyvtárosnő - akire mindig nagy tisztelettel gondolok —, re
mek, segítő népművelő volt . Magának szép beszédhangja van, 
szavalt már? Mondom, nem. A k k o r próbálja meg ezt megta
nuln i , és halljuk. És akkor megtanultam a verset és elszavaltam, 

és megdöbbentő csönd lett a könyvtárban. Ez talán nem volt 
véletlen. A z énektanulás miatt ugyanis nekem jó helyen van a 
hangom, ebből adódik, hogy viszonylag tisztán beszélek magya
rul. Ebből van a kultúra iránti, az átlagnál nagyobb érdeklődé
sem is. 

Országos versenyen nyertünk első díjat a katonaságnál az 
irodalmi színpaddal, amit az a könyvtáros asszony vezetett. A z 
tán elkezdtem ellesni tőle ezt az akkor még ismeretlen szak
mát. Kis irodalmi műsorokat, felolvasásokat szerveztem. Mer t 
azt mondtam, ha én valóban így tudok szavalni, akkor föl tu
dom úgy olvasni a könyvet vagy a verset, vagy a novellát, mint 
ahogy kéne. És a dolog működött. 

Visszamenve a gyárba, jelentkeztem az ottani KISZ-eseknél. 
M o n d o m nekik: én most jöttem meg a katonaságtól, ezt meg 
ezt csináltam, ha gondoljátok, akkor segítek a klubozásban, 
műsort csinálni meg közösségi esteket szervezni, stb. 

- M i is volt ez a gyár, pontosan? 
- Ez a cinkotai autóalkatrész gyártó- és felújító vállalat volt, 

Auras néven, ami azóta megszűnt már, vagy tönkretették. Ked
ves kis gyár volt . Ot t már tudatosabban ment ez a dolog. Én is 
géplakatos vagyok, meg a másik is, ami nekem tetszik, neki mi 
ért ne tetszene? M i n d e n k i - munkások, alkalmazottak, irodis
ták - mindenkit ismert, mint egy jó faluban. Elkezdtünk mun
kás és irodai fiatalokkal közösen klubot, irodalmi műsorokat, 
ünnepségeket szervezni-rendezni. Elindult valamiféle közösségi 
nyüzsgés. 

Közben leérettségiztem. Rám bízták az ipari tanulókat is. 
KISZ-összekötő voltam, vagy micsoda. Irodalommal, zenével, 
klubozással foglalkoztunk, remek kis közösséget hoztunk össze 
az akkori inasokkal közösen. Egyszer valaki azt mondta nekem 
közülük, hogy na látod, előttem te vagy a minta, merthogy 
igenis mibelőlünk is lehet bátmi. H a neked ez sikerült, akkor 
én is megyek tovább. Fúú, erre nagyon kihúztam magam, és 
borzasztó boldog voltam. 

Azért azt: is elmondom - akár tetszik ez ma, akár nem: a vál
lalat vezetése ösztönözte azokat a fiatalokat, akikben látszódott 
valamiféle tehetség, tenni akarás, és nem sajnálták, ha az illető 
utána kirepült a gyárból. Ez olyan érdekes volt, amit mai napig 
is nem nagyon értek, de mikor otthagytam a vállalatot, és azt 
mondtam, hogy most akkor én elmegyek a Mosolygó A n t a l 
Művelődési Házba népművelőnek, akkor azt mondták: ez ne
ked való. N e m azt mondták, hogy szégyelld magad, itt hagytál, 
hűtlen lettél a gyárhoz, hanem azt mondták, hogy örülünk, gra
tulálunk, azért az inkább neked való - vidd magaddal, amit itt 
közöttünk, tőlünk tanultál. 

- Na de, hogyan mentél a Mosolygóba? 
- Közben énbelőlem kerületi KISZ-kultúros lett, tehát a 

K I S Z Bizottság Kulturális Bizottságának a vezetője lettem. A z 
egész kerületet már megismertem. Részt vettem az országos d i 
áknapok versenyének szervezésében, a kerületi K i mit tud? -ren
dezvények szervezésében. Kerületi napokat, klubtalálkozókat, 
irodalmi- és zenei esteket, rock-programokat, rengeteg mindent 
csináltunk. Itt ismertem meg Bozzai Imrét, aki szintén tagja 
volt a Kulturális Bizottságnak - munkásfiatal volt és segítő ős-
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tehetség, igazi humanista ember! S akkor egyszer csak megkér
dezték, hogy akarok-e valami i lyen területen dolgozni, mert a 
Mosolygóban volna hely. Hát, naná, hogy szeretnék! A k k o r 
már részfoglalkozásúként bedolgoztam a Mosolygóba. A z ottani 
népművelő mellett délután-este az ifjúsági klubban láttam el 
ügyeleti munkát. így ismertem meg a Mosolygót és Rákos
szentmihályt is egy kicsit. Azután a kollega elment, a kerületi 
tanács pedig éppen akkor úgy döntött, hogy megszüntetik a 
cinkotai művelődési házat, a munkásklubot meg még nem tu
dom mit. Ezzel egy időben a Mosolygó A n t a l Ifjúsági Klubot 
átnevezték Mosolygó A n t a l Művelődési Háznak. Apparátusbő
vítés volt , az álláshelyet megpályáztam és. érdemeim elismeré
seképpen fölvettek. A z új igazgató színésznő vagy énekesnő 
volt, aki kétheti kemény munka után disszidált. A k k o r ottma
radtam egy szál magamban egy lerobbant, koszos, büdös, rogya
dozó, üres, rosszhírű, ifjúsági klubból lett művelődési házban, a 
takarító nénivel és a gazdasági ügyintézővel. 

Megpróbáltuk megszervezni, hogy legyen ifjúsági klub, mert 
hát annak lenni ke l l kedden, pénteken! És legyen nyugdíjas
klub is, mert sok az idős ember. És nézzünk körül Rákosszent -
mihályon, k ik is laknak ott, mik a szokások. Ot t van a hátunk 
mögött egy sportpálya, egy vendéglő, kemény legények laknak 
a környéken. A k k o r már én is Rákosszentmihályon laktam, 
mert közben megnősültem. Elindult a nyelvtanfolyam, meg k i 
sebb táncos estek, de nagyon lassan ment. A tanárok meg a 
szülők ugyanis kitiltották a gyerekeket és a fiatalokat a házból, 
a rossz híre miatt. A k k o r megpróbáltuk elérni a környezetben 
lévő felnőtteket, hogy engedjék el a srácokat; hogy ez már más 
korszak, itt nem fogják kiengedni a vérét a gyereknek. És akkor 
lépett be ebbe az egész dologba Hollós Márta, mint új igazgató, 
és pillanatok alatt rendet csinált. Lett szakadminisztráció, tuda
tos gazdálkodás, szervezett munka. Megírt egy munkatervet, 
olyat, ami a mai napig minta számomra. Kapcsolatokat terem
tett, új programokat indított - p l . filmklubokat különböző kor
osztálynak. Saját két kezemben hordoztam a filmeket. Megta
nultam a vetítőgéppel dolgozni. Bozzai Imrét becserkésztük, ő 
lett az ifjúsági klubvezető. Szóval tudatos munka indult el, amit 
én korábban csak reflexből csináltam. 

- Te képzetlen népművelő voltál, de Hollós Márta rendet vágott 
ebben az egészben és megtanított a szakmára. 

- Pontosan így van. Ez nagyon tetszett, ez valami remek 
volt. Közben pedig végeztem a Marxista Egyetemet. Letettem 
az alapfokot, aztán esztétika szakra mentem. 1974 és 80 között 
voltam a Mosolygóban, a Marxistát pedig '74 és '78 között vé
geztem. Közben meg állandóan azt hallottam Hollós Mártától, 
hogy nem ezt ke l l végezzed, hanem menj egyetemre, rendes 
egyetemre. Jó, mondtam én. Magamban meg azt gondoltam, 
hogy minek, okos vagyok én, mindent tudok, az esztétika álta
lános érvényű, az egész kultúrát felöleli. Tényleg, remek taná
raink voltak - Poszler György, Kéri Elemér, Ujfalussy József, 
Zoltai Dénes, többek között - , s remek dolgokat tanultunk ott, 
de hát mégse a szakmát. Márta addig nyúzott, amíg - ha jól em
lékszem - '79-ben jelentkeztem az ELTE- re . Filozófiára vettek 
föl, mert a Marxista arra adott jogosítványt. Egy évig végeztem 
a filozófia nulladik évfolyamát, ahol magyar- és egyetemes tör
ténetet hallgattunk, és szigorlatoztunk az új- és legújabb kor i 
történetből. Aztán átkértem magam népművelésre. Ezt '82-ben 
végeztem el, a Maróti-féle tanszéken. O l y a n tanáregyéniségek 
tanítottak, akiket emberként is lehetett tisztelni, s akik tisztel
ték a hallgatót. Maróti Andor , B . Gelencsér Katal in , Marczi -

sovszki János, Talyigás K a t i . Nagyon-nagyon sokat köszönhe
tek nekik, remek volt akkor az a tanszék. Hihetet len sokat kap
tam tőlük. Összerendezték mindazt, ami belém szorult és még 
rá is tettek valamit. Bár én, mint afféle műszaki, mindig terv
szerűen, logikusan gondolkodtam. De itt azért belekerült a 
szakmaiság, valamiféle még szélesebb körű világlátás, mint amit 
az esztétikán kaptunk. 

Visszatérve a Mosolygóra. A szörnyű állapotok ellenére -
technikánk semmi, mindent úgy eszkábáltunk össze - a ház ak
kor tényleg fölfutott és jól ment. A z emberek is és a társintéz
mények is elismerték. A z ifjúsági klub háromszoros kiváló klub 
lett - főváros-szerte ismert. Aztán új igazgató jött, más stílusa 
volt, mint Hollós Mártának; ebből nagyon sok konfliktusunk 
adódott. A m i k o r a Tanácsban a közművelődési csoport akkori 
vezetője felkért, hogy legyek az utóda, elvállaltam. V o l t egy 
másik indokom is. A z akkori tanácsvezetés belefogott egy új 
művelődési ház léttehozásába, gyönyörű kis ékszerdobozt ter
veztettek. A tervező el is jött hozzánk megbeszélni, m i lesz a 
funkciója a háznak, mik lesznek benne, és annak alapján csi
nálta meg a tervet. A z építésre szánt összeg is megvolt. Aztán 
elkezdődött a huzavona. Hollós Márta emiatt ment el, és saj
nos, neki lett igaza; végül is nem ment a dolog. Én akkor azt ér
zékeltem, hogy az ügy a Tanácsban akadt el . És akkor úgy gon
doltam, hogy majd én megmutatom, hogy lesz itt új művelődési 
ház! így lettem '80 és '83 között a Tanácsban a Közművelődési 
Csoport vezetője. És három év alatt kiderült számomra, hogy 
nem lehet forradalmi változásokat csinálni a hivatalban és a 
kerületben. Ot t álltam '83-ban, tele az egyetemen kapott hihe
tetlen mennyiségű információval, lelkesedéssel, tudással, tenni 
akarással, mindennel; sok gyakorlati tapasztalattal a hátam 
mögött. De ez a kerület nem volt kultúrabarát. Ezért tudtam, 
hogy lépni kel l , innen e l ke l l menni! A k k o r kerestek meg a 
Fővárosi Tanács Kulturális Éőosztályáról, hogy a fővárosnak 
egy ilyen kaliberű vagy ilyen fizimiskájú figura kellene. És ak
kor úgy döntöttem, hogy lépek egyet, úgymond fölfelé. Mer t ez 
számomra fölfelé volt. A géplakatos szakmától indultam el! 
Fölfelé menekülök tehát, nagyobb kitekintésem lesz a főváros
ra, jártunk ugye a Gál Iván-féle táborokba annakidején. Én 
nagyon szerettem, díjaztam Ivánt ezekért a szakmai táborokért, 
továbbképzésekért, különböző klubestekért; ahol sok mindent 
mutatott föl a szakmának, sokszor hozta össze a szakma színe
javát beszélgetésekte, sokszor éjszakába menő véres vitákra. 
Rengeteget tanultunk egymástól. És elkezdtem rálátni a fővá
rosra. Kimenekültem a kerületből a fővárosba. Tudtam, hogy 
mit vállalok. N e k e m - a Budapesti Művelődési Központ szak
felügyeleti munkájával párhuzamosan - az adott kerületi T a 
nácsnak a közművelődésre vonatkozó tevékenységét kellett 
megnéznem. A B M K az adott intézményt vagy intézményeket 
szakmai szempontból ellenőrizte, én pedig azt vizsgáltam, hogy 
a Közművelődési Csoport megtesz-e mindent a szakma érdeké
ben, a Tanács mennyire segíti ezt az egészet. Nagyon sokat ta
nultam a kerületekben, ahol láttam a különböző szakmai meg
oldásokat, miközben ismertem a fővárosi tendenciákat. H i h e 
tetlen nehéz volt a lavírozás. A z , hogy az intézményrendszer 
érdekében úgy szóljak a hivatalnak vagy a Ketületi Tanács ve
zetőinek, hogy ők akarják azt, amit én akarok az intézmény
rendszer érdekében. Ugyanakkor meg úgy elmondani az intéz
ményeknek a hibákat, hogy az segítő, és ne sértő legyen. S ne 
lehessen a fenntartó Tanács kezében sem fegyver. Ez a helyzet 
nagymértékben igénybe vette az ember idegeit. Ugyanakkor a 
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B M K - s o k k a l sokszor egymást erősítettük, éppen a szakmaiság 
érdekében. Hurcol tuk az információt egyik helyről a másikra. 
Jó garnitúra volt abban az időben is ott. Esetenként meg kellett 
védeni az intézményekben indított új, jó szakmai kezdeménye
zéseket, amelyek az adott hivatalnak nem tetszettek. A k k o r i 
ban hatalmi ág volt a közművelődési csoportvezető, nem úgy, 
mint most. És hatalmi ág volt a főváros. Tehát, ha m i támogat
tunk valamit, akkor azt az adott kerületi vezetés elfogadta. 

De hát - mint említettem már - volt ennek a munkának 
egy másik oldala is. A Fővárosi Tanács elsősorban hivatal volt. 
A szervezet súlya rajta volt az emberen. Ezért mellette mással is 
foglalkoztam, vagyis konkrét népműveléssel. Például klubveze
tő-képzéssel, aminek kapcsán kerületi szintű, illetve regionális 
klubvezetőképzést szervezetünk Bozzai Imrével és Illés Margó
val . Sajátos módszerrel, ami egyedülálló volt a fővárosban. T a 
lán minta lehetne még manapság a népművelők gyakorlati 
képzésére is egy picit . Klubot formáltunk azokból a srácokból, 
akik jelentkeztek ifjúsági klubvezetőnek. Végigdolgoztuk velük 
az egész évet, hetenként egyszeri találkozással, egy adott helyi
ségben, egy záró-táborral, s a társaság a végére valóban klub 
lett. M i azon a képzésen minden résztvevővel egyszerre két él
ményt is segítettünk átélni: azt, hogy ő egy közösség, egy klub 
tagja, de más helyzetben pedig a klub vezetője is. Közben'82-
84-ben csináltam lakóklubot a X V I I . kerületben, akkor éppen 
ott laktunk. A k k o r indult el a lakóklub-mozgalom a lakótele
peken. Termet szereztünk lenn a pincében, eszközöket, dísztár
gyakat, székeket meg asztalokat hordtunk össze, programokat 
szerveztünk. Ennek az egész „másnak" a csúcsa számomra, ami
kor 1988-92 között a X V I . kerületben barátaimmal Martonné 
Tamás Mártával és - természetesen — Bozzai Imrével család- és 
ifjúságsegítő egyesületet hoztunk létre. A k k o r éppen ott lak
tunk. Először is azért, mert az borzasztó új volt, hogy m i c i v i l 
szervezetet csináltunk. Már nem kellett semmilyen hatalom 
ehhez; nem kellett a hátunk mögé Párt, K I S Z , Népfront. A 
K I S Z Bizottság azt mondta, jó , aztán csináltuk. A b b a n segítet
tek, hogy nem tett nekünk keresztbe senki. De egyébként nem 
szóltak bele. Állítom, hogy m i akkor az elsők között voltunk, s 
most akár mondhatnánk, hogy húú! — m i már akkor is . . . 

A tevékenységnek két funkciója volt : ifjúsági és családsegí
tő. Összegyűjtöttünk magunk köré ifjúsági szakembert, pedagó
gust, pszichológust, szociológus kolléganőt, csecsemőgondozó
kat, többségében mind fiatalokat. A mai napig is itt laknak, 
néha biccentünk egymásnak. Cikke t jelentettünk meg az akkor 
induló helyi lapban, a He ly i Hírekben. „Lét-Lap" címmel fo
lyóiratot indítottunk. A z 1989-90-es év fordulóján olcsó piacot 
szerveztünk itt a Jókai utcában. Figyeltük, hogy ho l számolnak 
föl valamilyen árudat. A z aszalt szilvától kezdve a kristálycuk
ron át a lisztig, a rizsig összeszedtük az élelmet. A z ifjúsági klub 
- mert itt is volt - tagjai cipelték föl a nem tudom hányadik 
emeletre, az öreg néninek a cukrot, meg álltak k i n n a standon 
és árultak baromi olcsón alapvető cikkeket. Ez úgy Karácsony 
előtt volt, jó hidegben. Ilyen dolgokkal foglalkoztunk. Aztán 
olyasmivel, hogyha valamelyik családnak valami problémája 
volt, és mi azt nem tudtuk megoldani, akkor elkezdtünk keres
n i hozzá szakembert. Szerveztünk ifjúsági klubot, baba-mama 
klubot, irodalmi estet, táncesteket, társasági esteket, tanácsadó 
szolgálatot. Pályázatokat írtunk. Konkrét koncepciónk volt arra 
nézve, hogy hogyan lehetne az egyesület magjából egy konkrét 
segítő hálózatot létrehozni. Állítom, az a rendszer, hogy külön 
van a családsegítő, a nevelési tanácsadó, az ifjúsági segítő iroda, 

s külön van - a számomra inkább kulturális segítést jelentő -
népművelői munka: ez hülyeség, már bocsánat! A k k o r mi arra 
jöttünk rá, hogy ezt egyetlen rendszerben kellene csinálni. És 
ennek a fajta intézménynek holdudvara lehetett volna maga az 
egyesület. Mer t egy gondozásra szoruló vagy problémával küzdő 
ember nem kopogtat be, és nem mondja azt: kérek egy pszicho
lógust, mert nekem gondom van a gyerekkel. Mer t sok esetben 
nem is tudja pontosan megfogalmazni a problémáját sem. 

Közben jött a rendszerváltás, és megtörtént a helyhatósági 
választás is. Ennek örültünk, mert azt hittük, eljött a civilek 
ideje. Hát nem így történt. Lett volna lehetőség egy több m i l 
lió forintos pályázat elnyerésére, amelyre mi készítettünk egy 
koncepciót. De ebből nem lett semmi. Aztán kiderült, hogy a 
Zsélyi Aladár utcai volt M S Z M P székházra - amit mi megsze
reztünk magunknak - az egyik párt rávetette magát, és azt 
mondták, hogy nekik ez a székházuk, ők lesznek itt a gazdák. 
De maradhatunk mi , ha egyetértünk a párt célkitűzésével stb. 
Elmondták mindazt a szöveget, amit mi már egyszer hallottunk 
valamikor régen, még a rendszerváltás előtt. Földbe gyökerezett 
a lábunk. N e m akartunk m i se annak, se ennek, se amannak a 
semmije se lenni. De, hát, így egyeztek meg a pártok, és kész. 
A k k o r keressetek magatoknak más helyet! Jó . A k k o r találtuk 
meg a volt Uttörőházat. Kaptunk fent a toronyban egy kis szo
bát, ami alig volt lűthető, az volt a kis irodácskánk. És még 
mindig meg voltunk elégedve, mert abban reménykedtünk, 
hogy talán - mivel Úttörőházakra már nem lesz szükség - itt 
lehetne megcsinálni a X V I . kerületi Családsegítő Szolgálatot, 
és itt lehet a székhelye a Család- és Ifjúságsegítő Egyesületnek. 
Aztán rá kellett jönnünk egy kis idő múlva, hogy ez sem fog 
bekövetkezni, de nem tudtuk, hogy miért. Pályázatunk is el
úszott. Rá kellett döbbennünk arra, hogy ez már így sok. És ak
kor az egyesület felszámolta önmagát. Akkor iban sodort magá
val ez az egész dolog. A z t gondoltam, hogy a népművelő szak
mára szükség van; de a történelmi helyzet nem az, hogy az ál
lam az ilyen jellegű szakmát támogassa vagy fenntartsa. Ezért 
úgy gondoltam, hogy segítő szakmává kel l átalakulnia, ami a 
szociális, mentális és kulturális segítést együtt csinálja, nem kü
lön-külön. 

Miközben a hivatalban dolgoztam, aközben ezt is csináltam. 
Ebben az időszakban tehát volt az életemben egy hivatal, 

amely a munkám volt. S volt egy nagyszerűnek tartott ötlet, 
egy kezdemény, egy négy éves tevékenység, és koncepció a to
vábblépésre, és nem ment a dolog. 

- M i voít a legnehezebb ebben az egészben! 
- A fővárosban az állandó készenlét volt a legnehezebb, az, 

hogy a felső vezetés mit fog kitalálni már megint az utolsó p i l 
lanatban. A z , hogy a határidőt betegesen be ke l l tartani. A z , 
hogy nagyon nehéz volt ez a lavírozás az intézményhálózat, a 
szakmai oldal és a hivatal i oldal között. Ez volt a legnehezebb. 
Ez hihetetlen módon kivette az ember energiáját. 

- Mikor, mitől lett ebből neked eleged? 
- Ez az egész aztán fölszaporodik az emberben, mint az ide

gen anyag. És akkor egyszer csak úgy éreztem, hogy most már 
újra lépni kéne, mert a fővárosban sem újat, sem csodát csinál
n i én nem tudok, egy vagyok a sok között. Föl kellett mérni azt 
a hihetetlen szellemi, fizikai fáradtságot, amit a nyolc év mun
kája okozott. És közben a rendszerváltás. A z , hogy m i - nép
művelők — senkik lettünk egy pillanat alatt. S akkor megkere
sett Pappné Istenes Márta, hogy hát, nem akarsz eljönni a fő
várostól? Mondom, de! Hát akkor, itt a X V I I . kerületben volna 
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egy hely, Rákosligeten egy kis ház. Ez hihetetlen pont volt a 
szakmai életemben, s a magánéletemben is. A k k o r nem akar
tam igazgató lenni. De kimentem megnézni a házat. És hosszú 
vajúdás után, Istenes Márta és a feleségem, Ildikó által megerő
sítve, meg a színházterem boltívébe beleszerelmesedve azt 
mondtam, hogy igen. Talán azért is, mert ez is olyan romos, 
olyan elhagyatott, olyan elesett volt, mint a Mosolygó, meg a 
Zsélyi Aladár utcai egyesületi székhelyünk. Közben ment ez az 
egyesületi munka is. Végül is 1991. augusztus l- jén vettem át a 
Rákosligeti Közösségi Házat, és valamikor '92-ben hagytuk ab
ba az egyesületet. 

N e k e m minden új munkámnál az első dolgom az volt, hogy 
megnézzem, ho l vagyok. H a honvédség volt, ha az autóalkat
rész gyár volt, ha a rákosszentmihályi Mosolygó A n t a l Ifjúsági 
K l u b volt, vagy, amikor a hivatalból elmentem valamelyik ke
rületbe. M i n d i g azt mondtam magamnak, hogy nézz körül, ho l 
vagy; milyen infrastruktúrában; milyen lakossági közegben 
vagy; kik élnek ott, mivel foglalkoznak. N e m felmérésszerűen, 
hanem józan népművelői ésszel. 

Tehát ez volt az első kérdésem akkor is, hogy h o l vagyok. És 
akkor rá kellett döbbennem, hogy - Úristen! - ez itt Rákos
liget és környéke! Hát annak kultúrája van, meg hagyománya 
van, meg nem tudom mi . Közel száz éves település, és hogy az 
munkás-lakótelepként épült, aztán elkezdett kiköltözni a kis
polgárság, alkalmazottak, kereskedők, értelmiségiek meg művé
szek. S így alakult az arculata is, meg aztán a település tevé
kenysége is. Nincs ott földje senkinek, és nincs ott gyára sen
kinek. Csak lakni járt k i . És hogy ott múltjuk volt a dolgoknak. 
O t t működött egy közösségi ház, a Polgári Kör; működött ott 
egy mozi; működött ott kaszinó; és klubház focipályával - va
lamikor a boldog békeidőkben, a szabad-művelődés korában. 

- A családok meg tradíciókkal. 
— És a családok a tradícióikkal. S akkor volt egy másik terü

let, Rákoscsaba Újtelep, ahol egészen más a közönség. A z fiatal 
település, az agglomerációból betelepülők és a bentről kitelepü
lök vegyesen, gazdagok és szegények, kevésbé mi-tudattal ren
delkezők, mint a rákosligeti területen. És akkor meg kellett 
nézni, hogy ott van egy nagy iskola, meg Ligeten van egy isko
la, aztán semmi, aztán két kocsma, meg a zeneiskola. Valahogy 
összeállt a kép. így kellett hozzáfogni! 

Az t , hogy hány postaláda van, szinte megszámoltuk, mert 
eleinte m i vittük k i a szórólapokat, és akkor ebből tudtuk, hogy 
körülbelül olyan 5-6000 postaláda van. Fölszoroztuk hárommal: 
körülbelül annyi a lakosság száma. Hát nem olyan bonyolult ez, 
kérem! 

A z t mondtuk, hogy itt van 325 négyzetméter, itt vagyunk 
először négyen, akik elkezdtük ezt az egész munkát a Rákosli
geti Közösségi Házban, itt van néhány millió forint. . . Szó sze
rint néhány millió forint, és egy félig romos épület. De bejöttek 
az emberek. Azért jöttek be, mert látták, hogy az udvaron 
nyüzsgünk, meg k i van pakolva mindenféle, és festünk meg 
mázolunk. Magyarul, a két kezünkkel kezdtük el ott építgetni 
az egészet, a srácok rámolták k i a szenespincét, hogy valahogy 
kinézzen. És valaki bejött és elkiáltotta magát, hogy melyikőjük 
az igazgató? Hát - mondom ott festékesen - , hát én! N a , akkor 
gyűjjön már! És akkor leült, és elkezdte mesélni, hogy a nyila
sok hogyan jöttek be meg mentek k i , meg a nem tudom én k i 
nek a kije, meg, hogy Gregor József ott született. M e g ez is ott 
született, meg amaz is. S akkor lassan elkezdett kia lakulni a 
kép, hogy itt vannak nem is kis emberek a művésztársadalom

ból, akik kötődnek Rákosligethez és környékéhez, és a többi, és 
a többi. És tudtuk azt, hogy a lakosság kulturálisan hátrányos 
helyzetben van, annak ellenére, hogy ez kulturált lakosság, 
polgári lakosság, a jó értelemben vett kispolgári lakosság; hogy 
itt rengeteg a képző- és iparművész, hogy ennek a településnek 
igenis múltja van. És Polgári Kört hoztak létre már 1901-ben. 
N e m poli t ikai polgári kört, hanem polgári kört, amelyben szí
nielőadásokat meg mindenféle közösségi rendezvényeket szer
veztek. 

Ügy, hogy leültünk és megfogalmaztuk magunkban, hogy 
mi is az, hogy Rákosligeti Közösségi Ház. Ezt most fölolvasom: 
„A régióban előemberek társas kapcsolatainak, művelődésének, 
szórakozásának színtere, kidturális értékeinek hordozója, közvetítő
je. Alapvető célja a településrész művelődési, közösségi igényeinek 
szolgálata, a földrajzi elhelyezkedésből adódó kulturális hátrányok 
enyhítése. Pártoktól függetlenül stb. stb. Faluházként kell működ
nünk, a művelődési, társasági formák sokszínűségével a világot kell 
behozni kicsiben." Ezt gondoltuk és ezt gondolom a mai napig is 
Rákosligetről és környékéről. 

Megfogalmaztuk, hogy három funkciónak ke l l lennie: kö
zösségi, az emberek mindennapi kultúráját fejlesztő és a lakos
ság életminőségét javító. Erre a háromra aggattuk föl a tevé
kenységszerkezetet, azokat a tevékenységeket, amelyek oda i l 
lenek. És ezután ötleteltünk csak! És azt gondoltuk; hogy a 
népművelő kulturális, humán segítő munkás. És hogy a nép
művelés sohasem egyirányú tevékenység. 

M i magunk alig találtunk k i valamit. Személyes kapcsola
tokat alakítottunk. A z volt az első, hogy gyere be, fogd már 
meg, csináld meg. És bejött egy ember és azt mondta, hogy ő 
sakkozni szeretne. Azóta az már sakkegyesület lett, és Buda
pestnek másodosztálya, azt hiszem. Aztán valaki jött, hogy 
pingpongozni lehet? Ö, pingpongozni lehet, ott a terem, van 
pingpongasztal; imádok pingpongozni - mondtam én, és leáll
tunk pingpongozni. Egyesületté lett, elment a sportterületre. 
Én örültem neki, mert csináltunk egy egyesületet, amelyet a sa
ját útjára lehetett bocsátani. 

A r r a jöttünk rá, hogy a fiatalok k i n n dekkolnak az első v i 
lágháborús emlékműnél. Merthogy arra mentem haza, és hal
lottam a röhögést. M o n d o m a kollegámnak, te, menjünk k i . S 
kimentünk szépen, s megkérdeztük, hogy mi van. S mondták, 
hogy ők nem, ők nem jönnek be a házba, őnekik ez nagyon jó, 
nem szeretik az intézményesülést. Ezt nem így mondták, csak ez 
volt a lényege. Jó! Kimentünk másodszor is. A k k o r már gyanú
sak voltunk nekik. És harmadjára bejöttek a házba. Bejöttek, 
körbeültünk abban a teremben, ami borzalmasan nézett akkor 
k i . Körbeültünk, mert ezt gondoltuk, ezt csináltuk annak ide
jén is, és beszélgettünk arról, hogy k i honnan jött, mit csinál. 
És itt lehet beszélgetni, és itt is lehetne programot szervezni, és 
stb. stb. Abból lett az Ifjúsági Klub . 

Aztán bejött három művész és azt mondta, hogy itt akkor 
most kiállításokat kéne rendezni, mert - ha tudná igazgató úr — 
mi eláruljuk, hogy itt sok képzőművész lakik. A z egyik a Cse
kovszky Árpád volt. Hát jó, hát persze! Tölg Molnár Gábor 
kollegám jól értett hozzá, mert a bátyja képzőművész. Úgy, 
hogy elkezdtünk csinálni kis kiállításokat. Aztán elkezdtünk 
csinálni kis irodalmi esteket. Külön-külön. Merthogy hát itt azt 
is ke l l csinálni, gondoltam én, mert hát hozzuk ide a színházat. 

Aztán a kis kiállításokon és a kis irodalmi esteken alig volt 
valaki. A k k o r azt mondtuk, hogy jó, akkor csináljunk a kettő
ből egyet, és nevezzük el művészeti szalonnak, mert, ha itt va-
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laha közösségi élet volt, akkor itt erre igény kel l legyen! M a , ha 
csak negyvenen vagyunk egy-egy ilyen művészeti szalonon, k i 
állításon, pódiumesten, akkor már azt mondom, hogy kevesen 
vagyunk. Aztán jött valaki, ak i azt mondta, hogy valami termé
szetgyógyászati dolgot akar csinálni. N a , így fejlődött k i a Rá
kosligeti Közösségi Ház tevékenységszerkezete. Szép lassan. 
1997-ben elhunyt Csekovszy Árpád Munkácsy-díjas keramikus 
művész. Javaslatomra a Közösségi Ház 1998-ban felvehette a 
nevét és lett: Csekovszky Árpád Művelődési Ház. 

- Milyennek kítod a világot? 
A z ember világképét több tényező formálja: a családi fészek, 

a társadalmi környezet értékrendjei, a munka-tapasztalatok, az 
iskolák-tanárok, baráti kör. A z én világról alkotott képem, v i 
lágképem húsz-huszonöt éves koromban alakult k i , amelynek 
közepén az Ember áll. A k i önerejéből, humanizálva a természe
tet kiemelkedett abból, és létrehozott egy második világot, az 
emberi világot, az emberi kultúrát. A z t is mondhatnánk, hogy 
megművelte a természetet és önmagát. Jól-rosszul. Sajnos ön
magát még mindig nem humanizálta eléggé, de bízom benne, 
hogy ez is sikerül. Tehát úgy is fogalmazhatok, hogy a legfőbb 
feladat az Ember és a Világ további humanizálása - m ű v e i é -
s e . Ebből következően három fontos alapfogalom van szá
momra: humánum, segítés, együttműködés. Én sohasem szeret
tem, tudtam egyedül dolgozni, csak csapatban. H a kitaláltam 
valamit, kerestem hozzá valakit, vagy ha valaki hozzám fotdult, 
hogy kitalált valamit, azt mondtam, csináljuk meg együtt. 

A családi katolikus neveltetést nem tagadom meg, mint 
ahogy a marxistát sem. A keresztény istenhitből magamba épí
tettem annak humanizmusát: szeretet, segítés, megbocsátás, jó
tétemény. E-mellé jött a görög-római kultúra, az emberkép, a 
felvilágosodás szabadságeszménye, és egy kicsit a marxizmus: 
szolidaritás, racionalitás, materializmus, az emberi munka di
csérete, harc a szegényekért, a világ megváltoztatásért... H a én 
annak idején egy gépet jól szereltem össze, az működött, és nem 
kellett hozzá semmiféle felsőbbrendű lény. Csinálni kel l a dol
gokat, mert csak a kultúrált tevékenységből lesz valami. Lám, 
ennyi mindenből tevődik össze egy ember gondolatvilága! 

A fentiekből következik, hogy azt mondom én, mint nép
művelő: minden ember tehetséges. Illetve nem én mondtam, 
hanem a marxista egyetemen mondta Kéri Elemér tanár úr. E l 
ne felejtsék, hogy minden ember tehetséges, mert embernek 
születik, és bármi is lehetne belőle. N e m eleve elrendelés -
mondta - az, hogy hova születtünk. És nem kel l sohasem bele
nyugodnunk abba, hogy hova születtünk. Ez nem új dolog, visz-
szacsengett, amit otthonról hoztam: „kisfiam, ne maradj soha
sem az, aminek születtél, hanem mindig lépjél tovább"! 

Tovább fej lesztettem magamban azt, amit Kodály mondott 
a zenével kapcsolatban: a műalkotások és a kultúra mindenkié. 
M e g ke l l mutatni egymásnak a befogadás élményét. Megszeret
tetni, vagy megértetni az emberrel, hogy hogyan fogadja be a 
kultúra különböző dolgait. Készült egyszer egy dokumentum
film az ifjúsági klubokról: „Kell, hogy fontos legyek valahol" 
címmel. Ezt én úgy gondoltam tovább, hogy: másokért kel l fon
tosnak lenni valahol. Ebben a szellemben végeztem a népmű
velői munkámat az ifjúsági klubokban, művelődési házakban, 
c i v i l szervezetekben, hivatalokban. 

Bizonyíték vagyok önmagamnak, mert azt hiszem, hogy én 
együtt népműveltem magam is a népművelés közben. Én nem 
szégyelltem eltanulni vagy megkérdezni a srácoktól dolgokat, 

amiket én nem tudtam esetleg, vagy nem értettem. S amikor 
kérdeztek, és én nem tudtam valamit, akkor hazamentem mint 
az eszetlen, és elkezdtem keresni. H a nem volt meg, akkor el
mentem a könyvtárba meg a könyvesboltba, vagy megnéztem a 
moziban. És utána elmentem az archívumba, kivettem azt a 
filmet - amit előtte én már megnéztem - , és elhoztam a klub
ba. Megtanultam a vetítőgépet kezelni, és levetítettem nekik. 
És amit az esztétikán tanultam, azzal kiegészítettem, valahogy 
emberi módon, érthető nyelven, s máris megértettük egymást. 
N e m tudom, érthetően mondtam el ezt? Merthogy nekem is 
segítettek mások abban, hogy megértsem a világot. Tehát így 
lettem kulturális segítő; népművelő! 

Manapság nagy a kínálat. A z ember a világra jön, és hihe
tetlen nagy kínálatot lát maga előtt. És azt mondják: na lám, 
mennyi a lehetőséged! És arra kellett rádöbbennem, hogy bár a 
kínálat nagy, a lehetőség egyre csökken. Kevés az esély és kevés 
a segítség is. Vannak családsegítő központok kerületenként, 
meg nevelési tanácsadó, meg művelődési házak, meg mit tu
dom én, micsodák. De az a háló, amiről azt mondtuk, hogy a 
múlt rendszerben nem volt jó, és hogy majd a demokráciában 
megoldjuk, hogy ott sűrűbb legyen ez a háló... Hát ez a háló 
nem lett meg, vagy én nem látom. H a én ma lennék géplakatos 
18-20 évesen, akkor én munkanélküliként tengetném valahol 
az életemet. A múlt rendszerben is nehéz volt, de akkor támo
gatták a tehetséges munkásfiatalokat. A rendszerváltás nagyot 
fordított a világon. Visszahozta a tőkés rendszert. A tőkésnek 
azonban olcsó és sokat fogyasztó munkaerő kell , és nem kimű
velt emberfők sokasága. Pedig csak a kiművelt emberfők soka
sága teremtheti meg a valódi demokráciát. Mert ami most van, 
az nem az... 

H a minden ember tehetséges, akkor meg kel l adni a lehető
séget mindenkinek a felemelkedésre, az ön-humanizálásra. Hát 
ezért ke l l a n é p m ű v e l é s ! Pontosabban egy kulturális-szoci
ális-mentális segítő rendszerre lenne szükség, amelyben a kü
lönböző szakintézmények egyetlen szervezett hálózatban segí
tenék az egyént, családot, embercsoportot. 

- M i a hitvallásod a szakmáról? 
Nagy viták voltak és vannak a szakma körül. A múlt rend

szerben népművelés volt, majd közművelődés lett. A jelenlegi 
rendszerben egyes politikusok támadták azért, mert szerintük ez 
„szocialista maradvány". N a és. H a jó volt, meg kel l tartani ezt 
az intézményrendszert. Elmúlt több mint tizenöt év, és a szak
ma működik. A m i k o r m i létrehoztunk egy klubot, annak sajá
tos kultúrája volt. A srácok a saját kultúrájukat valami módon 
újra is teremtették ezáltal. Tehát én nem azt gondolom, hogy 
ez csak kultúraközvetítés volt, hanem kultúrateremtés is. A k 
kor, amikor különböző szakkörökben létrehozunk valamit, az 
akkor teremtés is. M i n d i g közösségben gondolkodtam, gondol
kodtunk. És mindig a helyben lakók érdekében és a helyben 
lakókkal együtt gondolkodtunk. Én azt gondolom, hogy ehhez 
mindenképpen a közművelődésnek az intézményi formája szük
séges, a művelődési ház, az ifjúsági klub, a közösségi ház. Tehát 
adott egy intézményrendszer, amit talán nem kéne tönkre ten
n i csak azért, mert valaki kitalálta a politikusok néhánya közül, 
hogy az szocialista maradvány. Hát, szocialista! Egyesek azt 
mondják, hogy a népművelő vagy a népművelés, az valójában 
kultúraátadás. A n n y i , hogy én valakire ráerőltetem a magam 
vagy a rendszer kultúráját. És ezt tessék elfogadni, mert az a 
kultúra! N e m így van, mi soha nem gondolkodtunk ebben. 
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Soha! Énszerintem Magyarországon a szocializmusban a nép-
művelők színe-java soha nem gondolkodott így. És ma sem. A 
népművelő énszerintem kulturális humán segítő, aki segít az 
embereknek abban, hogy az adott lakóterületen közösségeket 
alakítsanak, a mindennapi életükkel kapcsolatos információk
hoz jussanak, elősegíti, hogy az emberek alkotó tevékenységet 
végezzenek, hogy a művészek, művek, befogadók egymásra ta
láljanak. A humán kulturális segítő folyamatokban gondolko
dik, és nem programot szervez. A program - számára - eszköz az 
egyéni és közösségi művelődési folyamatokban. N e m menedzseli a 
kultúrát, hanem környezetével együtt csinálja. N e m passzív k i 
szolgáló, hanem új közművelődési igények tudatos felkeltője. 
Én mindig ebben gondolkodom és gondolkodtam. Hogy az 
adott lakóterületen élő emberek közösséget hozhassanak létre. 
Hogy a saját kultúrájukat fejleszthessék, saját, egyéni kultúrá
jukat. Hogy a családtagjaik számára legyenek olyan helyek, 
ahol a személyiségüket fejleszthetik. Hogy a gyerekeiknek is le
gyen helye az iskolán kívüli művelődés számára. Ez a felada
tunk, ebben ke l l segítenünk őket. N e m arról van szó, hogy m i 
mondjuk meg a közönségnek: ezt nézd meg, mert ez a jó! A z t 
val lom, segíteni ke l l abban őt, hogy a kultúra termékeit be tud
ja fogadni, és saját egyéni kultúráját megtalálja, kialakíthassa, s 
alakíthassa tovább. 

A viták a fogalmak körül azonban még mindig nem záród
tak le. M i legyen a szakma neve, m i legyen a népművelő ne
ve. . . Különböző fogalmak vannak: közművelődési szakember, 
kulturális menedzser, művelődés-szervező stb. Szörnyű! A m i 
nek nincs neve, amit nem tudunk megfogalmazni, az nincs is. 
Pedig már Eötvös József és Klébersberg Kúnó is használta a 
népművelő, a népművelés fogalmat. A II. világháború után 
csak átvették. A népművelés fogalmáról már az előbb beszél
tem. A közművelődés sajátos kultúraközvetítő, kultúrateremtő, 
személyiségfejlesztő közösségi-művelődési tevékenység és in
tézményrendszer. Nekem a közművelődés, mint szakterület és a 
népművelő, mint szakma a két legkifejezőbb fogalom-pár. 

A m i még fontos. A z is alapelvem, hogy munkánk poli t ikai
lag, ideológiailag semleges legyen. A h o g y egyházi dolgok nem 
voltak a házunkban, ugyanúgy marxista dolgok sem voltak a 
házunkban, hanem vallásos és nem vallásos emberek jártak 
oda. 

- M i t üzensz a szakma jövőjének, a fiataloknak, akik továbbvi
szik a zászlót, így vagy úgy. 

- Ezt, András, mindezt üzenem nekik. Azokat az alapelve
ket, amiket elmondtam. Hogy lessenek körülnézni és végig
gondolni a világot. Hogy nem biztos, hogy helytálló, ha vala
mire rámondják, hogy az ez vagy az. Szóval, ne legyenek előíté
leteik, sem a múlt rendszerrel, sem a jelenlegi rendszerrel kap
csolatban. Hogy ne legyenek előítéletesek a környezetükben 
élő, segítendő embercsoportokkal. Hogy őrizzék meg a nyitott
ságot, annak ellenére mondom ezt, hogy én meg már kezdek 
becsukódni. Mer t tele vagyok csalódásokkal is. A jelenlegi v i 
lágban sokszor megesik, hogy nyitottan fordulsz valakihez, és 
becsapnak, elvisznek az erdőbe, kiröhögnek. Ennek ellenére én 
azt gondolom, hogy erre a szakmára itt, ma Magyarországon 
szükség van. Ennek a szakmának hit tel és öntudattal össze kel
lene fogni, önmagáért és az általa segített tömegekért, a na
gyobb elismertségért. Összefogni, és végre megfogalmazni ma
gunkat mindenki számára véglegesen. Összefogni a képzés és a 
gyakorlati képzés továbbfejlesztéséért. 

- M i az, amire a legbüszkébb vagy? 
- Hát a Cseko-ra. A z t bátran vállalom. A z egyesületre is 

büszke voltam és büszke vagyok ma is, de ott sok-sok hibát kö
vettem el. S, ha akkor nem hibázom annyit, akkor talán mégis
csak meg lehetett volna csinálni. A Csekovszkyban is követ
tem el hibákat, de egészében véve azt hiszem, hogy az összes 
kacskaringóival, válságos éveivel együtt az mégiscsak egy egész. 
Valóban, ezt most már el is hiszem, mert más is mondta. Bízom 
benne, hogy Dévényi Kata, tehetséges, volt munkatársam - és 
utódom az igazgatói székben - továbbfejleszti az intézményt a 
rákosligetiek örömére. 

- A k k o r még annyit talán, hogy most hogyan tovább? 
- A jövőm rövid. H a jövőnek hívjuk, amíg még úgy érez

zük, hogy van valami tennivalónk a világban. Hát azt gondol
tam, hogy ami kicsit tudok még a szakmában tenni, azt a Buda
pesti Népművelők Egyesületéért teszem. Mer t ez a szervezet a 
fővárosi szakma közössége, és én a szakma összefogásáért ten
nék, azért, hogy megmaradjon. És ha valahol valakik fölkérnek 
- pénzért, nem pénzért - valami munkára, és én úgy gondolom, 
hogy az nekem való, azt esetleg elvállalom, ha belefér az időm
be. De itt a lakóhelyemen ismét befészkelte magát az agyamba 
egy lakótelepi klub létrehozásának a gondolata. Látom ám, 
hogy itt az utcán lődörögnek a srácok csoportokban. A z embe
rek meg-megállítanak, beszélgetünk, mert valószínűleg tudják 
rólam, hogy milyen szándékú ember vagyok. Itt van régi bará
tom, Imre is. Kellene egy hely, itt is. Pontosabban itt is kellene 
egy hely, hogy fontosak legyünk másokért. Lehet, hogy ezt aka
rom a legjobban... De hát, majd meglátjuk.... 

( A szerkesztő zárszava: Terjedelmi okok miatt a riportból sok 
történet, esemény, szakmai munkatárs és jóbarát neve kimaradt.) 
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EGY AUGUR EMLÉKÉRE 
Andrássy Mária 1935-2005 

Október 17-én eltemettük a magyar kultúra egy jó humorú, 
fáradhatatlan közkatonáját, sokunk barátját. Sokan emlékez
nek gyakran ismételgetett mondásaira. Ezek közül az egyik így 
hangzott: „Augurok egymás közt ne hazudjanak." A z augur, 
mint ismeretes, madárjós volt a római korban, beavatott sze
mély, titkos dolgok, szertartások tudója. A r r a akart evvel cé
lozni Mária, hogy bár a gonosz külvilág olykor arra kényszerít 
minket, hogy szemet hunyjunk a nagyvilág hazugságai és kép
mutatása felett, magunk között, a szellem napvilágánál, ezt 
nem tehetjük meg. 

Tartva magunkat az ő intéséhez, amikor végigtekintünk 
hosszú és változatos pályáján, nem hallgathatjuk el, hogy 
mennyi bánat érte őt - családi, magánéleti jellegű és szakmai 
egyaránt. Nagy és népes, értékőrző polgári családban nőtt fel, 
ahol a betű szeretetét tanulta. így lett könyvtáros - gyakran és 
szeretettel emlegette azt a parányi A t t i l a úti közkönyvtárat, 
ahol pályáját kezdte. Később könyvtárosként került a Népmű
velési Intézetbe, ahol átképezte magát kutatásszervezőnek és 
szociológusnak. Ez volt az a munkahely, ahol sokirányú szerve
zői képességeit a leginkább kibontakoztathatta. Élete fénykora 
volt, amikor a rendszerváltást közvetlenül megelőzően bábás
kodhatott a Történelmi Igazságtétel Bizottsága megszületése 
körül, amikor pátyolgathatta a fiatal „kóbor szakállasokat", 
akik a mai politikus-generáció magját képezik. Szociológusnak 
tekintette magát akkor is, amikor hatvan felé járva nagyot vál
tott, és főtisztviselőnek állt a Fővárosi Önkormányzathoz, ké
sőbb a Művelődési és Közoktatási Minisztériumban. 

Mária szerette a bonyolult, szinte megoldhatatlan dolgokat 
- mindenüvé rendszert próbált v inn i , ha szerették ezt újdonsült 
kollégái, ha nem. Életének szép, bár rövid korszakát töltötte a 
Nemzeti Kulturális Alapnál — minden, amit addig tanult, össze
futott itt: a kultúra összes ága egyszerre, nagy rendszerek mű
ködtetése és jobbítása, kapcsolattartás nagy tömegű emberrel, 
de mindez a kormányzati feszültség és bizonytalanság nélkül. 
Ekkoriban is jellemztí volt rá, hogy kannibáli erővel vetette 
magát új dolgok megtanulásába: h o l a W o r d szövegszerkesztő 
művészi tökélyű elsajátítása kötötte le, hol a számítógépes ikta
tás szellemes vezetése. Bánatai közé tartozott, hogy noha az an
gol nyelv egyáltalán nem fogott k i rajta, a nyelvvizsgatesztek 
viszont igen. 

Mária szenvedélyesen szeretett olvasni, szerette a férfinépet 
(noha élete vége felé már azt mondogatta, hogy az ő lakásába 
egy féríi még csak-csak beférne, de a kabátja már nem.. . ) , 
imádta a jó koncerteket, imádott unokáival az Adrián nyaralni, 
szerette a finom italokat (igen kis mennyiségben), de leginkább 
szeretett értelmiségi barátaival csevegni, hírharang lenni, kom
binálni - mindig j ó ügyek érdekében. Nagyon sokat köszönhet 
neki nagyon nagy számú magyar értelmiségi. 

Élete utolsó kalandjaként segített egy vadonatúj kulturális 
intézményt, a M a i Manó Házat létrehozni. M i k o r a betegség 
megtámadta (és jól tudjuk, mi lyen sokáig nem adta fel), szép 
lezárásként ugyanitt könyvtárosként dolgozott, a Pécsi József 
Fotográfiai Szakkönyvtárban. 

Mária nagyokat tudott nevetni, a maga kárára is. Egyik 
utolsó személyes találkozásunkkor elmondtam neki, hogy 

augur-szállóigéjét idéztem egy nagy tekintélyű régészprofesszor
nak. A professzor egy pillanatra megállt, és finoman kiigazított: 
a kérdéses idézet nem augurokról, hanem haruspexekről (bél
jósokról) szól, így van Cicero „De divinatio" című munkájá
ban.. . Mária mindezen nagyot nevetett, mondván: akkor ezt is 
megtanulta... 

M i azért csak maradjunk annál a változatnál, amit tí mon
dogatott. És tartsuk meg őt emlékezetünkben. És rá való tekin
tettel is - egymásnak igyekezzünk sohase hazudni. 

Török András búcsúztató szavai 
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Dienes Gedeon búcsúztatója 
1919-2005 

Felejthetetlen barátunk, Dienes Gedeon, ahogy szólítot
tunk: Dzsi, értetlenül és hitetlenkedve állunk itt ravatalod mel
lett. N e m akarjuk, nem tudjuk elhinni , hogy ez történt veled, 
képed annyira összekapcsolódott bennünk az örök fiatalság, a 
szakadatlan és okos ténykedés, az elpusztíthatatlan vitalitás 
képzetével, hogy abban reménykedtünk, te leszel az első, akin 
nem fog a pusztulás kegyetlen hatalma. 

És most itt vagyunk mégis, hogy búcsúzzunk tőled. Hogy 
elmondjuk még egyszer - mert jaj nekem, nem mondtuk elég
szer - irántad való tiszteletünket és szeretetünket. 

Sok-sok percet, órát, napot, évet töltöttünk veled együtt -
k i mennyit - , amelyek azért voltak csodálatosak, mert sohasem 
váltak formálissá vagy banálissá. M i n d i g volt valami, ami ösz-
szekötött, mindig volt, amit közösen tenni akartunk, mert 
mindig készen voltál a tettre és a megértésre. 

Nagyszerű embernek ismertünk meg, aki sohasem adja fel, 
ezért fájdalmas, hogy most engedni voltál kénytelen. 

A nyilvános-társas életben két nagy munka, feladat, szen
vedély töltötte be az életedet: az egyik a tánc és általában a 
kultúra, a másik a nyelv, a nyelvek és velük a népek, a nemze
tek kapcsolata. 

Ez a kettő nálad voltaképpen egy volt. Kultúrák és emberek 
hatalmas konglomerátuma, amelyben nálad jobban senki sem 
tudott eligazodni. 

Mindkettőbe még édesanyád vezetett be, a legendás Dienes 
Valéria, nekünk V a l i néni, a X X . század egyik legjelentősebb 
magyar nő-alakja. Ot t voltál vele gyerekként a Duncan testvé
rek műhelyében, hogy aztán egy életre legyél a tánc művésze
tének és a róla szóló tudománynak híve, művelője, szószólója és 
mondjuk k i : nemzetközi mértékben is egyik, vagy talán legna
gyobb tudósa, aki utolsó éveiben és heteiben is dolgozott: a 
Táncművészeti Lex ikon kéziratain. 

Ez a tevékenységed mindvégig egybefonódott érdeklődésed 
másik nagy tárgyával, a nyelvvel és a nyelvészettel. Nemcsak 
egyedülálló, bámulatos nyelvtudásoddal tűntél k i , hanem a 
nyelv szellemének, a benne kifejezett emberi kapcsolatok meg
értésével. A k i úgy beszélt 20 nyelven, olyan szabadon, vakme
rően és ugyanakkor precízen, biztonságosan, ahogy autót veze
tett. 

És aki az emberi értékek, a szabadság, a tolerancia és a szoli
daritás védelmében, ha kellett életedet is kockára tetted, mint 
1943/44-ben az ellenállásban, a fasizmus ellen, Langlet és W a l 
lenberg mellett. 

Gyászolunk Téged, munkatársaid. Munkahelyeidről: a Kül
ügyminisztériumból, a Kultúrkapcsolatok Intézetéből, a Nép
művelési és Közművelődési Intézetből, meg a táncművészet és a 
tánctudomány különböző munkaközösségeiből, bizottságaiból, 
szervezeteiből, együtteseiből. 

Tudjuk persze, hogy mindez csak kerete életednek, belül ott 
volt az ember, a tisztelt és szeretett, a tiszteletre és a szeretetre 
méltó Dienes Gedeon. A k i mindezek mellett olyan csodálato
san teljes életközösségben élt feleségével, Majával, ami ritkán 
adatik meg emberfiának. És ak i mindent megadott azért, hogy 
gyerekei, Balázs és Ákos, majd unokái szeretetben, nőjenek fel 
és megtalálhassák, megtalálják helyüket az életben. 

Búcsúzunk tőled Dzsi - de nem akarunk elbúcsúzni. O l y a n 
sokat kaptunk tőled, hogy ez nem lenne lehetséges. Szerettünk 
volna még veled örülni valamely újabb eredménynek, mondjuk 
a Lex ikon megjelenésének vagy egy új bemutatónak, vagy va
lamilyen családi eseménynek. Szerettünk volna még sokat be
szélgetni a múltról, a táncról, az emberségről és az emberiségről 
és a jövőről. Amiről szoktunk. De már nem lehet. 

Testvérünk, barátunk, kicsit apánk: Dzsi. A biblia szavával 
szólva a nemes harcot megharcoltad, futásodat elvégezted, a h i 
tedet megtartottad, ezért tudjuk, jár neked az igazság koronája. 
S a te igazságod fényt ad szeretteidnek is. 

A z emberi létezés rendje szerint m i is követünk téged, so
kunk hamarább, mások meg talán később. Addig is, amíg élünk, 
itt élsz bennünk. 

Vitányi Iván 
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DEBRECZENI TIBOR 

LEVELEK A KUCKÓBÓL 
2004 szeptemberétől 2005 októberéig 

Ülünk a buszban, s Mányi Pista mesél 
Felkerekedtünk, hogy megnézzük a Mányi István által ter-

vezett, s újjáépített árvizes községeket. Közben műemlék temp
lomokat látogattunk Tokoson és Csarodán, s emlékhelyeket 
Szatmárcsekében, Csecsén, Túristvándiban és Tarpán persze. 
Itt van a szállásunk is, s a vacsora is, bográcsos és roston sült, a 
szőlőskertben, Pista barátjánál. 

Ülünk a buszban, s Mányi Pista mesél. Nyíregyházától 
Tarpáig, ahogy felbukkan egy helységnévtábla, előszökik egy-
egy emlék, gyermekkori vagy későbbi. Pista ot thon van ezen a 
tájon. S mi mindent tudunk meg róla! Még azt is, miért lett 
építész! S már nem csodálkozunk, hogy Tarpáh és másutt az új
jáépített házak, melyeket ő tervezett, oszloposak és tornácosak, 
hogy deja vu élményünk van, m i már jártunk itt valamikor, 
A d y és Móricz idejében, a népmesék megszépült falujában. 

Elvarázsolódtak azok is, akik most jártak errefelé először. A 
házaktól, a tájtól, az irodalmi, történelmi emlékektől, Mányi 
Pista emlékezt) meséitől. 

Magyarság versek Tarpán 
Tarpán, Bajcsy-Zsilinszky szobránál gyülekezünk. Elkel néhány 

mondat a huszadik századi magyar történelem eme nagy alakjáról, 
főként arról, mit is keresett ez az ember a két habom között Tarpán. 
A szobornál elmondok három A d y verset, kuruc és magyarság versei 
közül olyat, melyet ide illőnek, hozzánk címzettnek érzek. 

Többször gondolom mostanában, mintha az A d y koráéhoz 
hasonló társadalmi helyzet volna kialakulóban; a sorsát tehe
tetlenül néző nép egyfelől, a magánkézben felhalmozódó tőke 
másfelől. Csak az értelmiség hiányzik, amely minderre felhívná 
a figyelmet, amely megoldást kínálna. 

Hogy a barátaim mit gondokiak az A d y versek üzenetéről, titok 
marad. Valahogy ettől nem beszélgetünk. Politikát érintenénk? 

Ünneplés felállva. Frankfurtban 
Cserna Csabával együtt mutattunk be egy "ötvenhatos do

kumentumjátékot". Két kuckós, két „váris", két i t thoni ma
gyar, Frankfurtban. Megadatott, hogy megéljem, milyen érzés, 
ha az emberfiát felállva ünneplik. N e m is őt magát, de a pro
dukciót, melyet ő (is) adott elő. 

Ott álltmik Cserna Csabával a reflektorfényben, Frankfurtban 
álltunk egy nagy magyar közösség, közönség előtt, a Tetemrehívás 
című, az októberi forradalom elárulásáról szóló előadásunk végén, 
amikor másodpercnyi csend után összecsattannak a tenyerek, majd 
sűrűsödik a hang, aztán valaki feláll, aztán mások is, mindenki, s 
már ütemesen, mintha egy induló kísérőzenéjét hallanánk, zeng a 
terem, zeng percekig. Fel nem készülve efféle tetszésnyilvánításra, 
m i csak állunk megrendülten, mélyen meghajolunk, többször is, 
kimegyünk, bejövünk, még mindig állnak, mindig tapsolnak, mi a 
derékszögből már k i se mozdulunk. 

Scherer Péter a Kuckóban 
Ez a kedves férfi, a Krétakör és Bárka Színház jó nevű színé

sze, a kései Jancsó filmek állandó szereplője, utolsó felfedezett

je im egyike volt a Vári színpadon. Mekkorát alakított Szentkú-
t i Miklós egyfelvonásosában. Erre is emlékeztünk ezen az őszi 
estén. Péter készült. Remekül sztorizott, Bezdán Jóskával pom
pásat játszott, láttatóan olvasott részleteket mai szerzők színjá
tékaiból, s szeretetreméltó volt végig. M i n t hajdanán. 

M i n d e n k i mosolygott, mindenki nevetett, mindenki megfi
atalodott. Scherer Péter is ragyogott, könnyedén járkált a jelen 
és a váris múlt között. Én meg nosztalgiáztam. 

Ágh István a Villanyfényben 
Ágh Istvánnal, személyével hamarabb találkoztam, így tetszik 

énelőttem, mint verseivel. A Népművelési Intézet könyvtárában 
dolgozott, 1966-ot írtunk, amikor én is ehhez a „céghez" kerül
tem. Összebarátkoztunk. Aztán ő más helyre ment, olykor-olykor 
összefutottunk, a rokonszenv nem lohadt, de semmi több. Olvas
tam őt. Prózáját inkább. Verseit jobbára a Szép versek antológi
ákban. Aztán tavaly, véletlenül Iszkázon - bátyjának, Nagy Lász
lónak az emlékkiállítására tértünk be - , a szülőház portáján ta
lálkoztunk. Versmondó gyerekek karéjában ült. M i n d e n emlék, 
vele kapcsolatos, a képernyőmre kúszott, s ezek oly kedvesek vol
tak, hogy meg is hívtam rögvest a Kuckóba. 

A z első költő, aki a mi Villanyfényünkbe lépett. Meglepően 
sokan jöttek el . N e m azért, hogy ellenőrizzék magukat, jól is
merik-e a költő költészetét, sokkal inkább azért, hogy megta
pasztalják, miféle ember is az, akinek ismert a neve, akinek jól 
csengőén ismert a neve, akinek botrányoktól mentes a neve. 
N e m lehet mondani, hogy az egybegyűltek közül bárki is fo
lyamatos olvasójának mondhatta volna magát, magam is az 
utolsó héten szorgoskodtam, koptassak valamit a mulasztásból, 
de kíváncsiság bujkált mindenkiben. Itt rokonszenvező drukke
rek ültek, akik arra vágytak, ne kelljen csalódniuk. 

M i n e k örültünk ezen az estén? A felismerésnek, hogy a költő 
beszéd-szövege úgy folyt, hullámzott, olyan árnyalt pontossággal, szé
lességgel és folyamatossággal, mint a kimunkált, egymásba kapasz
kodó, mellérendelő mondatok a versben, így teremtve bennünk 
megnyugvást, hogy nem vagyunk átverve; nincs skizofrénia, a költő 
és műve között tökéletes az egység. 

Miután erről meggyőződtünk, úgy fogadtuk az este során 
hallott beszélgetésbeli mondatokat, mint fedezetet arra nézvést, 
hogy a közlendő is hiteles. 

Ágh Istvánnak nem volt egy sanda mondata sem, bárkiről, 
bármiről is lett légyen szó, írótársakról, rokonságáról, világról. 
A szeretet és tisztelet hangján szólt szüleiről, bátyjáról, Nagy 
Lászlóról, annak kortársairól. N e m támadt, s nem vádolt sen
ki t . Most értettük meg, mért nem fortyog, mért nem szikrázik, 
mért nem lávázik versben a költő, mért nem keserű, mért 
bölcs, mért hogy derűre fogékony. 

Hat órától tizenegyig, eddig voltunk együtt. Mosolygósan vol
tunk együtt. Ágh István bölcs lett. Bár lehet, hogy addig is az is volt. 

Adven t i Kuckó bábosokkal, énekesekkel és N i t s Mártával 
Adven t i Kuckó. Ötvennél is többen vagyunk az ötven négy

zetméteres lakásban. Békességben. Hívők és hitetlenek, vasárna-
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pi keresztények és kisegyházbeliek, mintha gyülekezeti házban 
lennénk, együtt énekeljük a karácsonyi népi énekeket, hallgat
juk most felfedezett előadónk novellamondását, szólistáink áhí
tatos dalait, nézzük a báb-együttes szépségesen egyszerű játékát, 
vesszük át meghatottan az ajándékot, a Kútbanézők legfrissebb 
számát, s mintha melegebben ölelnénk egymást, s nem szokvá
nyosán kívánnánk boldog karácsonyi ünnepet. Keresem, mitől 
más ez az adventi Kuckó, mitől masabb, mint a tavalyi, tavaly
előtti, mígnem rájövök; Nits Márti elektromos orgonán kíséri az 
énekeket; s ettől mintha templomban lennénk. 

Utána ettünk is, ittunk is, beszélgettünk lazán éjfélig; de az 
adventi szertartás hangulata meg az orgonahang, mintha az 
együttlét második felét is átitatta volna. 

l-'elhőkakuhváraink 
Krisztus előtt 412-ben mutatták be először a Madarakat, az 

athéni demokráciából kiábrándult görög klasszikusnak, Arisz-
tophanesznek a komédiáját, s ez úgy szólt Krisztus után 2005. 
január 30-án a Budaörsi Játékszínben, hogy akár hihettük is: ez 
az Arisztophanész nemcsak zseniális író, de jövőbelátó, a m i v i 
lágunkról vette a mintát. Va jh , A r a n y János is ezt képzelte, 
amikor elhatározta; lefordítja magyar nyelvre ezt a fanyarul ne
vettető színpadi művet? Jó volna tudni, m i járt az eszében? M i 
érvényes üzenetet hallott k i belőle, m i olyat, ami a kiegyezés 
Magyarországán is aktuálisnak tetszhetett. 

Két üzleti érzékkel „megáldott" - vagy mondjuk így - , kreatív 
képességekkel rendelkező, karizmatikus személyiség - athéni sze
rencselovagok - , miután a Madarak vezetői előtt felvázolják a föld 
s az Olymposz közötti térben létrehozandó új birodalom megalapí
tásának a tervét, Felhőkakukvárét - a madarak vennék át az iste
nek szerepét, nekik áldoznának az emberek - , s a madárvezérek üz
letet látnak az elképzelésben, már sejteni lehet, hogy közösen, ele
gáns szómágiával, ígérgetésekkel bizony bepalizzák a jámbor, ma
nipulálható madár-népet; elkezdődik a gyarmatosítás. Hatalmuk 
ugyan nem valódi, de annak látszik, úgy annyira annak, hogy ké
pesek gazdasági kapcsolatot, sőt családit is létrehozni - miután 
korrumpáltak egy-két istent - magával Zeusszal. 

Talált még marxista koromban sem gondoltam, komolyan biz
tosan nem, hogy az emberiség valamit is fejlődött volna hosszú 
történelme során. Tökéletlenek maradtunk, miként méltóztattunk 
annak lenni egykoron, amikor ősünk kikullogott az édenből, s el
követte a testvérgyilkosságot, vagy amikor - éhes lévén - agyon-
bunkózta társát. A tökéletlen ember tökéletes(ebb) világot ho
gyan tudott volna alkotni? Mindezt az eszem fogalmazta. De hinni , 
hittem, hogy megyén előre fajzatunk, időnként igencsak! Miként 
Vörösmarty, miként Arany János hitte. 

Eless Béla Arisztophanész rendezését negyvenen néztük meg, 
kuckósok.. Tetszett, tapsoltunk, tűnődtünk. S asszociáltunk a mi 
feuiőkakukvárainkra. S gondoltunk arra is, mi mindenre képes a ha
landó, ha zseninek születik! Mindegy, milyen korban, milyen idő
ben! Hogy m i mindenre! Tényleg. Arra például, hogy bereflektoroz-
zon a jövendőbe, lássuk meg magunkat, kései halandók, abban a 
fényben, amit ő bocsátott útjára. Két sugátzó elme röntgensugará
ban világítódtunk át, két lángelméjében, a nagy görögében, meg a 
fordítónak is zseniális Arany Jánoséban. Ronda idő volt Budaörs
ön, de mi fanyarsággal elegyített mosollyal távoztunk. 

Eless Béla a Kuckóban 
A hetvenes évek első felének nagy amatőr rendező generá

ciójából. Számba veszem, k i k is vannak még köztünk, k ik olya

nok, akik befutottak a professzionista színházi világba. Pál Ist
ván meghalt. Ács János? Fodor Tamásról hal lani . Kerényi 
Miklós csúcson. Merő Béla ritkán hallat magától. Vincze János 
Pécsett. Bucz Hunor a Térszínház élén. S itt van, önmagát 
építve, nyomulva előre, a hajdani tatabányai Bányász Színpad 
rendezője, Eless Béla. 

S mennyire örülök, hogy itt van, hogy színházat csinál, hogy 
bírja a gyűrődést, hogy tehetségesen tendez, hogy játszik színház
ban, filmen! Össze soha nem melegedtünk, de tudtuk, hogy be
csüljük, sőt tiszteljük egymást. Kértem egyszer, legyen a munkatár
sam. S ő nem állt ellent. Utaztunk együtt, elemeztem a rendezése
it, élveztem a szerepléseit, figyeltem rokonszenvvel a pályáját. S 
mégis, keveset tudtam róla, noha a feleségeit is ismertem. 

Béla a Kuckónkban szeretetreméltó volt és laza. A l i g kellett 
kérdezni. Val lo t t és sztorizott, és remekbe sikerült portrét raj
zolt az édesapjáról. S egy hátborzongató történetet mesélt. 
1956-os élményéhez kapcsolódót. 

Középiskolás, Sátoraljaújhelyen. Önkéntes nemzetőr. N o 
vember 4-én a szovjetek leverik a forradalmat. Jön érte az apja, 
s viszi haza, Füzérradványra. A nemzetőrtársak felvonulnak a 
hegyekbe. Harcoln i . Ö is indult volna velük. Ám az apa - már 
tudjuk - másként döntött. A fiúkat később elfogják. Közülük 
egyeseket a kihallgatások során agyonvernek. A vezetőt -
megvárják, míg betölti a 18. életévét - felakasztják. 

- Nekem az apám kétszer adott életet. Ezzel a mondattal fe
jezte be a múltidézést Béla. A z emlékezés ellágyította, s annyi 
melegséggel telítődött a hangja, hogy magától ettől meghatód
tam. 

— Mennyire sajnálom - szólaltam meg —, hogy nem akkor 
faggattalak, mikor kollégák voltunk. Valami t mindig elmulasz
tunk, írta volt jó Váci Mihály. S milyen igaz! Még tán barátok 
is lehettünk volna! 

Gyógyító asszony a Kuckóban 
Gyönyörű szenvedély munkál Schaffer Erzsébetben. A jót 

keresi-kutatja az emberekben. Beszél velük, beszélteti őket, s ha 
megtalálta a bennük rejlő értéket, formát talál hozzá, műfaji 
keretet, úgy mutatja fel, hogy látva lássuk. 

Úgy hozta az élet, hogy több könyvét is olvashattam mos
tanában; karcolatokat, apróbb elbeszéléseket, portrékat, ripor
tokat, s miközben mondogattam magamnak, milyen szépen 
vannak megírva, takarékosan, gonddal, a választott forma kö
vetelményének megfelelően, és magas színvonalon, egyre ere
sebb lettem abban a meggyőződésemben, hogy az író, a Nők 
Lapja főmunkatársa valójában orvos-pedagógus, pszichiáter, aki 
agyonmanipulált, értékvesztett, helyét nem találó népének - ez 
így túlzás, félreérthető és fellengős - , szóval olvasóinak, olvasói 
azon részének, akik az írástól valamiféle eligazítást szeretnek 
várni, igen, azoknak, le lk i pásztora. 

Schaffer Erzsébet történeteket mesél, melyek vigasztalóak, 
helyzetekre vil lant rá, melyekben emberségünk nem marad 
alul, életsorsokat mutat fel, küzdelmeseket, melyekben nem t i -
portatik meg a tisztesség. Szebbik magunkat látjuk az írásaiban. 
Ezzel vigasztal. Ezért is szeretik az olvasók. Ezért is szeretik a 
hallgatók. M i n t mi a Kuckóban. 

Schaffer Erzsébet — úgy tetszett énnékem - boldog ember. 

Egymás mellett, másfélék 
Elmenőben, féltizenegy körül azt mondja Schaffer Erzsébet, 

milyen jó, hogy ezt a társaságot, a mienket - a pontos kifejezés, 
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ahogy fogalmazott, nem jut eszembe, de a lényeget így summázha
tom — jó, hogy különböző korú, foglalkozású, érdeklődésű, idepló-
giájú emberek alkotják. Utóbb tűnődgettem, ugyan miből jött rá, 
hogy m i nem vagyunk homogén közösség? A kérdésekből? Abból, 
hogy mikor, kinek, milyen közlésre csillan fel a szeme? K i miként 
szólal meg? Valak i a cigánygyerekek neveléséről tett említést, más 
a dévai árvaházról, ismét más az egykori avantgátd színjátszásról, a 
csángó iskola megsegítéséről, a népdaléneklésről, a Ghymes együt
tesről; ezekből következtetett? 

S mért jó, hogy egymás mellett másfélék vagyunk? 
Mer t tényleg jó. Ahogy lehetne rossz is, ha egymás ellené

ben vagyunk másfélék. 
Mért, mért? M i n t h a azt gondolta-mondottá volna Schaffer 

Erzsébet — legalábbis én így akartam érteni —, ennek a társaság
nak egységes az érzelmi háttere, miért ne lehetnének minden 
másban különbözőek. Érdekesebbek, hasznosabbak, cselekvő
képesebbek i ly módon. 

S ez igaz is. 

Kiszálláson a Kuckó 
N e m is tudom, hová soroljam a mi Kuckó közösségünket? 

Egyszer azt írtam, hogy ez amolyan feltöltődési hely, ahol egy
másból merítünk erőt. S ez igaznak is tetszhet. Csak a kuckó
sok, mintha azt is tudnák, hogy ez a töltekezés akkor lehetsé
ges, ha közel kerülünk a másikhoz. S ez nem történhet más
ként; találunk vagy teremtünk alkalmakat, ahol s amikor mód 
nyílik rövidebb hosszabb ideig tartó együttes létezésre. 

A hosszabb érdekében gondoljuk, hogy mi bizony időnként 
kimozdítjuk magunkat megszokott családi életünkből, kirucca
nunk két-három napra, hogy módunk legyen másikunkra, egy
szersmind önmagunkra jobban figyelni. Ilyenkor — megtapasz
talható — örömet adunk, s örömet kapunk. S élünk egy darabig 
az élményből. 

Most is ugye, elmentünk Nádudvarra, Debrecenbe külön 
busszal, hogy élményeket szerezzünk. És sikerült! 

Füzesséry Zoltán barátunk tárlatát tekintettük meg Debre
cenben. (Cserép Zsuzsa szervezte.) A z esemény a m i társasá
gunk számára kivételes értékű. Zoli t szeretjük, ám erről a kedv
teléséről ő eddig nem szólt. Petsze, hogy ott a helyünk, mondta 
egyikünk, ahol ez az amatőr művész megmutatja nékünk, mit is 
alkotott. Többek között ezért keltünk útra. S megállapíthattuk, 
hogy nemcsak mérnöknek, de festőnek is jó ez a m i barátunk. 
Persze hogy ünnepeltük! S mert Zsuzsa nap volt, körbe állva 
elhangzott a köszöntő Cserép Zsuzsa tiszteletére is: Serkenj fel 
kegyes nép. 

A kegyes nép, amely felserkent, innen továbblódult, s meg 
sem állt a Zeneakadémia díszterméig. Itt meg az ifjabbik Füzess
éry Zoltánnak, kiemelkedő képességű fiatal barátunknak önálló 
zongorakoncertjét hallgattuk meg. S ünnepeltük, joggal. A z t 
mondotta egy debreceni ismerősünk: M i l y e n jó ennek a fiatal 
művésznek, máris van rajongó tábora. 

Hát igen, kellenek az alkalmak, amikor megmutathatjuk, 
hogy együttesen is tudunk szeretni. S ilyenkor még boldogok is 
vagyunk. 

Mintha egy másik magamra lelnék. Nádudvaron Qalánfi 
Andrássál 

N e m is tudom, hogy írjam le, olyan furcsa az élmény. Nád
udvaron megtekintettünk egy művészeti iskolát — szőnek, bo
roznék, faragnak, agyagoznak - , s örömünkre, megismerked

tünk egy művésszel, aki igazgatja az intézményt, de tanít is 
benne, megismerkedtünk nevelési elveivel, világról, nemzetről, 
múltról, jövőről vallott-gondolt nézeteivel, aztán megismer
kedtünk alkotásaival, faragásaival, meg előadó-művészetével, 
azzal, ahogy énekel, verset mond, s mondhatom, elámultunk. 
Jómagam meg is rendültem és meg is hatódtam. 

Galánfi Andrást dicsérni szeretném, mivel műhelyt teremt, 
mivel sugárzó, próféta-lelkű, mivel nemzetben gondolkodik és 
jövőben, mive l tehetséges és szuggesztív. De hogy dicsérheti az 
ember azt a valakit, akiről azt gondolja, hogy hű, de hasonlít 
hozzá, mondhatni reinkarnációja, hogy dicsérheti anélkül, 
hogy közben ne simogassa önmagát? A m i ugye nem ildomos. 
Mindazonáltal megrendültem. Galánfi András nem tartozott 
ahhoz a'debreceni színpadi-tanítványi körhöz, amelyikkel tíz 
évig alkottam, közvetlenül nem, de közvetetten igen, ám mégis 
az ő szellemiségében, az ő megfogalmazott értékrendjében, to
vábbá közléseinek a hogyanjában, a megszólalásnak a módjá
ban - jobb minőségben persze - , de az övében kellett - s azóta 
sem tudok eleget csodálkozni - az övében - évtizedek után, 
szinte véletlen körülmények között — magamra ismernem. 

S ami még megdöbbentőbb, ő is valami hasonlóra jött rá, s 
ezt meg is fogalmazta fennhangon. 

A z ilyen felismerésekért, az ilyen élményekért érdemes so
káig élni. 

Egy összeborulásróL A hajdúsámsoni iskolában 
Szólnom kel l Mányi István és Galánfi András összeborulá-

sáról. Lélekben megtették már korábban is, de testi valóságban 
most, Nádudvaron, majd Hajdúsámsonban. A nevük egy éve 
már hogy azonos épületen olvasható. Mányi István tervezte 
szülőfalujának, Hajdúsámsonnak az iskolaépületét - itt tanított 
az édesanyja, maga is ide járt általánosba — , s e Mányi tervezte 
szép épület falára, az aulába éppen, ide került Galánfi András 
fából faragott hatalmas alkotása, két népművészeti ihletésű, iz
galmas ábrázolatú, szemet vonzó dombormű. A belső térnek 
minden bizonnyal ékessége. A véletlen hozta vagy valamiféle 
csodás szükségszerűség, hogy a két művész, a két tanítvány -
személyesen eddig nem találkoztak - itt ölelhette meg egymást. 

M i többiek, megérezve a pillanat nem mindennapiságát, 
párás szemmel ültünk köröttük. 

Részt vehettünk két művész örömében, amely úgy áramlott 
a teremben, ott Hajdúsámsonban, hogy minket is bekerített. 

A z öröm nem illant. Munkálkodott valamennyiünkben. 
Egész nap, hazafelé jövet is. 

lllényi Katica a kihelyezett Kuckóban, Bajzikéknál 
Kábított a művész. Ültem, bámultam, osztatlan figyelemmel 

csak ráhallgattam, élveztem, ahogy mesél, hogy párnás szaván 
át nem üt a zaj, hogy nincs szó gondról, bajról, nyomorúságról, 
elfelejthetem ho l élek, miféle vonzások és taszítások közepette, 
hogy nincsenek irányzatok, nincs bal és jobb oldal, történelem 
sincs, nincs népi és urbánus, folklór és városi, nincs méricské-
lés, melyik a jobb, melyik az igazi, nem kel l magamra gondol
nom, másra asszociálnom. 

lllényi Kat ica mesélt, könnyedén, természetesen, elegánsan, 
történeteit csattanósra hegyezte, humorra hangolta, s mi örül
tünk, hogy egy a mesélő a mesehőssel. Csak azon izgultunk, 
hogy jó legyen a vége. S nem kellett csalódnunk. Ahogy ez a 
Kat ica megalkotta önmagát, ahogy átlépdelt az akadályokon, 
pontosabban, ahogy áthegedülte, átsteppelte, átbalettozta, át-
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énekelte, átdzsesszelte, átklezmerezte, átoperettezte önmagát 
mindig egy újabb színtérre, anélkül, hogy sérült volna, sőt, 
hogy ne gazdagodott volna; az a sorsában a mese. Ezért figyel
tünk rá. 

Meséjével kábított. Jó volt vele lenni. 
Fel se tettünk efféle kérdéseket, hogy m i a boldogság, mi az 

élet értelme, m i a művészet szerepe, miként vélekedik a család
ról, van-e helye az életében az Istennek? 

Sorsfordító történetek 
Ilyenek hangoztak volna el, sorsfordító történetek, ha úgy 

hozza a sors, s feszültség szikrázik a levegőben, vagy a család- -
ban, vagy a munkahelyen, s kényszerülünk mélymerülést vé
gezni a múltunkban vagy a jelenünkben. De nem, úgy tűnt, 
ezen a napon nagyjából mindenki nyugodtan aludt, senkit 
gondok nem nyugtalanítottak, mindenütt minden rendben va
lónak találtatott, s ez abból is kitetszett, hogy könnyed léptek
kel jöttek a barátok, mosolygósan, lazulásra készen. S az eső 
sem esett. 

A történetekben is alig, amit elmondtak. A gyermekkor és 
az ifjúkor elevenedett meg jobbára, egy-egy élmény, döntéssel, 
rádöbbenéssel, nyomán valamiféle változással. Csettinthettünk 
is magunkban; ez meg van komponálva, ez körbe van csiszolva, 
ez olyan, mint egy novella, ez szinte már anekdota, ezeket meg 
kel l írni - még el is hangzottak efféle mondatok. 

Va lak i azt mondotta: A z én sorsfordító történetem eleven 
és fájdalmas. Hadd maradjon a t i tkom. 

A végén aztán csak kiszakadt egy vallomás, amolyan igazi. 
Drámai. Emlékezetes. Bizalmas. Megrendítő. 

Erre meg én mondom; maradjon a m i titkunk. 

Szőke Anna a Villanyfényben 
A n n a vajdasági magyar. Vajdasági magyar óvónő. A vajda

sági magyar óvónők mentora, szakmai irányítója. A Bácskában 
él, Kishegyesen. Két nagy fiát a háborúzó Szerbiából menekí
tette át Magyarországra. 

A n n a mindent megtett s mindent megtesz, hogy ébren tart
sa a magyarságtudatot pedagógus kollégáiban, evégett tovább
képzéseket szervez, fesztiválokat talál k i , tankönyveket ír, ta
pasztalatcseréket kezdeményez. 

Hallgatja az ember Annát a Kuckóban, ahogy válaszol régi 
barátja, Kósa V i l m a kérdéseire, hallgatja pontos mondatait, s 
érteni véli, m i mindent is csinál ez az ötven körüli, arányosan 
telt hölgy Szerbiában, mit, miért csinál ez az energikus, csupa 
kellem hölgy a Vajdaságban. Hallgatja az ember őt, s hálát ad a 
Teremtőnek - akiben A n n a is hisz - , hogy mindig kijelöl vala
kit, egy-egy alkalmas személyt, sorsfordító feladatok elvégzésé
re. 

Hallgatja az ember Szőke Annát, vendégünket, s megtudja 
tőle, mint fogadta a hívást, érett hölgyként immár, hogy végez
ze el Debrecenben a néprajz szakot, hogy szülővidékén is legyen 
szakember, aki gyűjti a népszokásokat, a tárgyi népművészet 
emlékeit, hadd tudják meg a fogyó magyarok, miféle értéket 
hoztak létre eleik; hátha ez is segít a kisebbségben és a szór
ványban élőknek a megmaradásban. Hallgatja az ember Annát, 
s erőt merít belőle; miként lehet újat kezdeni az élet második 
felében, miként lehet küzdeni, ha sikerült célt, új célt tűznünk 
magunk elé. 

Hallgatja az ember Szőke Annát, s megerősödik abban a 
sejtésében, hogy az ember, a magyar ember a kisebbségben is 

gyarló, akkor is karmol, amikor simogatni kellene, s szoronga
tott helyzetben sem borul egymás nyakába, hogy a hatalom és a 
pénz vonzásában a keresztény erkölcs értéke csökken, hogy a 
szórvány-magyarság eltünedezőben van, s kevés a szolgálattevő 
lelkész. 

A n n a volt az első, aki élmények alapján szólt a Kuckóban, 
mi is van odaát. 

Karácsonyosok a Kuckóban 
Olykor azt hiszem, ez már mánia. Valamiféle közösséget, 

társaságot mindig összetoborzok! Még ha egyszeri alkalomra is. 
Most is mit találtam k i ! Meghívom végzett főiskolásaimat, azo
kat, akik színpadosok voltak. A karácsonyosokat. 

Szöveget fogalmaztam. M e g voltam győződve, hogy ellen
állhatatlanul szép levelet írtam, olyat, amely egyszerre tárgysze
rű és személyes, olyat, amilyet magam is szívesen olvasnék. E l 
ment a meghívó, nem holló vitte, de a magyar posta, meg az 
email. Reagálásra lehetőséget többet is kínáltam, de vagy nem 
érkezett meg a bülbül szavú írás a címzetthez - változhattak 
közben a címek —, vagy lemaradtak az il lemtan óráról kollégá
im, az egykori tanítványok, hogy levelet i l l ik megköszönni, a 
lényeg, a válasz hézagos ritmusban szivárgott. 

Huszonötén küldtek beszámolót - ezt kértem - , hogy s mint 
élnek. 

Tizenhatan aztán személyesen is találkoztunk. Egy napon át 
figyeltünk egymásra a Kuckóban. 

H a a mánia az enyém, azt ke l l írnom, jó mánia. N e m kor
szerű, nem pénzes. De jó! Azoknak mindenképpen, akik több 
éve nem látták már egymást, akik elmondhatták gondjukat, ba
jukat, örömüket, sikerüket, akik kicserélhették tapasztalataikat. 
Jó volt nekem is, ugyanezért. Hallgathattam őket. Tanultam, 
általuk tanultam a nagy magyar életet. 

Miért is hívtam egybe őket? Lehetséges, hogy önzésből? 
Tudn i kívántam, mi van a végeken? Bizonyosságot óhajtot
tam; hallani , hogy sikeres a pályájuk, hogy nem hiába tanítot
tam őket, nem hiába színpadoltunk, nem hiába drámáztunk. 

Miért is hívtam egybe őket? Hogy nyugtassam magamat; 
volt értelme az egésznek? 

Doíáíí Saly Róbert meg Fehér Béla a kihelyezett Kuckó' 
ban, Kismaroson 

Ismét Mányiék, ismét Kismaros, ismét kellemesség, ismét jó 
idő, ismét panoráma. Ám m i most Dolák Saly Róbertre és Fe
hér Bélára figyelünk, a szellemes prológusra, a csipkelődő adok-
kapok játékra, s már nem a tájra, a kilátásra, csak a groteszk 
humor bajnokaira, arra a két férfiúra, akik szellemi életünk 
meghatározó egyéniségei. 

Fehér Béla kedvességének és szíves közreműködésének kö
szönhetően üdvözölhettük körünkben Dolák Saly Róbertet, a 
L ' art pour 1' art színpad nevezetes művészét, zeneszerzőt és szö
vegírót, a Madáretető című könyv népszerű íróját. Fehér Béla 
kérdezett, olykor replikázott, Róbert válaszolt, s jó dramaturgiai 
érzékkel h o l beszélt, ho l figurázott, hol gitározott és énekelt. S 
mindig arról, ami fontos volt nékünk, illetve ami nekünk volt 
fontos. M i pedig, miközben „gondolkoztatva voltunk", pompá
san szórakoztunk. A m i k o r éppen nem kacagtunk vagy tűnőd
tünk, megállapíthattuk, csak úgy magunknak, hogy Úristen, 
mennyi tehetséggel is vagyunk mi megáldva. Ezek után már 
csak terjengethettük a kezünket, miért nem látjuk Dolák Saly 
Róbertet, együttesével meg azon kívül, a képernyőn, miért 

35 



10 É V E S A SZÍN - K Ö Z Ö S S É G I M Ű V E L Ő D É S 

tartható egyesek hitbizományában a tévés humor, miért nem 
népszerűsítik Fehér Bélát, meddig lesz még úr a betyárság, m i 
kor fogunk már összefogni? 

Jó volt együtt lenni a dolgozó nép okos gyülekezetében. 
Ezen az estén, Kismaroson, a kihelyezett Kuckóban. 

És senki nem fizetett senkinek. M i n d e n k i csak adott 

Buda Ferenc a Nyárköszöntőn, Kürtön, a Kertszínpadon 
M i l y e n szerencse, hogy nem vagyok irodalomtörténész, 

nem kellett bíbelődnöm, hogy keresgéljem a helyét, ho l is talá
lom az irodalom forgatagában. Elég volt az érzelmeimre ha
gyatkozni; szeretem Buda Ferit, a költészetét is, meg külön a 
személyét is. 

Eldöntöttük annak idején, hogy a Tisza menti kisháza érté
keit igyekszünk felmutatni mindenekelőtt, meg az ismeretségi 
körünkhöz tartozó jeles személyiségeket; nos, Buda Ferenc 
mindkét általunk kijelölt kritériumnak megfelelt. Becsüljük 
régről, jómagam nem egyszer találkoztam vele versmondó ver
senyek zsűrijében, meg aztán debreceni ez a férfiú, nekem már 
illett volna onnan ismerni, diákkorából, süldő költő korából. 
Most meg itt lakik a szomszédban, Tiszakécskén. Csak át ke l l 
kelni a folyón. 

H a jól emlékszem, 1959-ben debreceni költőket, az Alföld 
folyóirat köréhez tartozókat, mutattunk be egy irodalmi esten. 
S közöttük nem szerepelt Buda Ferenc. Szerepelhetett volna, 
ha éppen nem börtönlakó, történetesen ötvenhatos versei m i 
att. Erről elfelejtettek minket tájékoztatni. 

Ferikém, ezzel a meghívással lelkiismeretemet is nyugtatga
tom. Tudnom illett volna, m i van akkor veled. 

Szóval ott ült Buda Feri a Nyárköszöntőn, a kertszínpad ref
lektorfényében, szemben véle a százfőnyi közönség, oldalt a 
színpadon a három tagú Naplegenda együttes, s a nézők között 
Galánfi András és T o r m a Mária, akik időközönként Buda ver
seket szólaltattak meg, ott ült, mondom, a költő, s az ő sugárzá
sa töltötte be a teret. Nemcsak az, amit a verseken át szórt szét, 
hanem ami a személyéből is áradt. Megnyugtató volt a jelenlé
te, mintha a közösség bölcs vezetője szólna, a metszett szemű, 
szakállas Öreg, akire érdemes figyelni. A költemények üzenetét 
- a költő remekül mondja verseit - ezen az estén maga Buda 
Ferenc hitelesítette azzal, amit elmondott az életéről, meg 
ahogy szólt. Fi lmezni kellett volna a közönséget, a falusiakat, s 
a távolról jövő értelmiséget, a szemeket, meg a biccentéseket, 
meg az előre dőlt testtartást; ezen az esten mindenben egyet ér
tett a hallgató költőjével. 

Csák László, Szűcs Miklós és Virág Tibor , a Naplegendások, 
érzékeny partnerei voltak a költőnek. Rögtön lefordították, 
még pedig magas színvonalon, a zene nyelvére a szót. 

Szép este volt. Ajándék a sorstól. Köszönet érte Buda Feri
nek. 

Még ide írom, hogy 1959-ben, ha találkozunk azon a debre
ceni költői esten, s közöljük egymással születésünk időpontját, 
kiderül, hogy ő huszonhárom éves, én meg harmincegy. 

Qalánfi András Sinka-estje 
A szilvafák, meg a körtefák, meg a csillagos ég, ők voltak 

Sinka István költeményeihez a keret, a díszlet, amikor sorra 
szólaltatta meg Galánfi András az elfelejtésre ítélt nagy költő, a 
„fekete bojtár" műveit, itt a Tiszakürti Kertszínpadon. 

Leült a művész egy fonott székre, maga elő tett egy kisasz
talt, rá a Sinka szövegeket, hogy beléjük nézzen, ha úgy találja 

helyesnek, aztán csak mondta Sinkát, mondta, mintha magát 
mondaná, szomorkásán, balladásan, mintha nem is egy régibb 
világról, hanem a magáéról, a mienkről szólna, nem is Biharról, 
hanem a Tiszazugról, tiszta érzésekről, arche élményekről. A 
közönség a szemét törülgette. A z előadónak is meg-megcsuklott 
a hangja. 

Jómagam áhítattal figyelni nem tudtam, magam lévén az 
ügyelő, csak éreztem a nagy-nagy feszültséget, ami a Kertszín
padon vibrált, s csak mondogatni tudtam magamnak: Ez igen, 
S inka Kürtön, szabadtéren, azért ez nagy dolog, s i lyen ihletet
ten, s milyen jó a közönség, mindez nem semmi! 

Buda Feri is szorongatta Galánfi kezét 

Uti szösszenetek 
A Felvidéken át, irány Krakkó. Buszt béreltünk, s úgy utaz

tunk. N e m úti beszámoló következik. Szösszenet csupán 

Amitől megszomorodtam 
- Jártunkban-keltünkben, történetesen Lőcsén, templo

mok, műemlék épületek előtt már több nyelvű felirattal is ta
lálkoztunk. De magyar nyelvűvel eggyel sem.( Ez nem lehetne 
diplomáciai tárgyalások témája?) 

- Kevesbedik a magyarok száma. Itt is. Jártunk két Rozsnyó 
közeli faluban, Szilicén és Borzován. Gyönyörű műemlék temp
lomok. Református templomok. S már alig vannak hívek. A k i k 
még volnának, azok is ritkán térnek be az Úr házába. 

Lengyelek 1 
- Derűsebbek, kiegyensúlyozottabbak a lengyelek - állapí

tották meg útitársaim Krakkóban - , ugyan miért? 
Ilyeneket mondtunk: 
- N e k i k nem fújták negyven éven át, hogy utolsó csatlósok. 
- Okét nem sújtotta a párizsi békeszerződés. 
- Jobban állnak anyagilag. 
- A hit nagy erő. A katolicizmus tartást ad. 
- V o l t pápájuk. 

Lengyelek 2 
Űrzök egy krakkói képet. Templom a téren. Napfényes a 

reggel. Nolcat mutat az óra. A templom tele, az előtérben, 
majdhogynem az utcán fiatal anyuka gyerekkel. A gyerek ba
bakocsiban fekszik, anyuka a babakocsi előtt térdel. Imádkozik, 
közben meg-megigazítja a baba takaróját. 

(Túl öntudatos vallás a miénk. Már mint a kálvinistáké. Er
re valamikor büszke voltam. M a már becsülöm, aki alázatos szí
vű, aki képes térdelni, történetesen az Isten előtt.) 

Boldogság 
N e m tudom megmondani, mért töltötte el a szívemet - ez 

érzelmesen hangzik - a boldogság, ahogy megláttam a krakkói 
főteret. Hogy öregkoromra ezt is megértem?! Hogy itt vagyok?! 
A z arányos tágasság, a megnyugtató harmónia bódított? Vagy 
az, hogy békésen üldögéltek, söröztek, jártak-keltek az embe
rek, muzsikáltak, és brékeltek, bohóc-pantomimmel mulatták 
magukat? Hogy szépek voltak a fények és árnyékok? Vagy 
mindez együtt? Régen éreztem hasonlót. 

Kosztolányi Boldogság című novellája jutott eszembe. A z ő 
főhőse, Esti Kornél élhetett át valami hasonló, megmagyaráz
hatatlan örömös élményt a téli hangulatú, ausztriai kisváros
ban, mint én itt, a krakkói főtéren, 2005 nyarán. 
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Pfeffer Ferenc és Haraszti Magdolna a Nyárbúcsúztató 
Villanyfényében 

Maradinak tarthatom magam, mivel az értelmiség szerepé
ről úgy vélekedem, mint a régiek, mint Németh László, meg a 
tanító őseim, meg Gárdonyi Géza, meg Kölcsey Ferenc, hogy 
tudnil l ik az értelmiségi ember lámpás meg fényforrás, olyan, aki 
másnak is világít, aki cselekszik az övéiért, a kisebb nagyobb 
közösségekért, aki népben-nemzetben gondolkodik, aki képes 
túllépni önmagán... 

Ezért hívtam meg Pfeffer Ferencet és feleségét Haraszti 
Magdolnát a Nyárbúcsúztató Villanyfényben programjára - a 
szomszéd község, Tiszainoka polgármesteréről s népművelő lel
kű asszonyáról van szó - , hogy valljanak önmagukról; olyanok-
e mint amilyennek én láttam őket. A k i vállalta a beszélgetés 
irányítását, ugyancsak kedvem szerinti értelmiségi, az arboré
tum vezetője, Tálas László. 

Pfeffer Ferenc országos hírű földmérő. Feleségével és öt gye
rekével leköltözik ebbe a pár száz lelkes községbe, hitvese szü
lővidékére. Megválasztják polgármesternek, itt révet létesít a 
Tiszán, szabad járást Tiszakécskére. Öregek otthonát hoz létre, 
önálló református egyházközséget szorgalmaz, támogatja a falusi 
turizmust, fontosnak tartja, hogy minél több művész, jeles ér
telmiségi telepedjen meg, ha csak a nyári időszakra is, az ő ked
velt Inokáján. Pályázatokat nyer el, és fejleszt, fejleszt. 

A felesége, Haraszti Magdolna, akinek az anyukája v i l l a 
moskalauz volt Csepelen, ám korábban bárónő, épp Tiszaino-
kán, asszonykórust szervez, néptánccsoportot hoz létre, lelki se
gélyt nyújt a rászorulóknak, neveli a gyerekeit, s ha kel l , az 
unokáit, arra a kérdésre, hogy nem szorongott-e visszatérni oda, 
ahonnan elüldözték családostól, azt válaszolta, szerették a szü
leit, s gyerekként őt is. 

Egyébként Pfeffer Ferenc is abból a társadalmi osztályból 
származik, melyet nem szívelt a kommunista rendszer. 

Tálas László remekül kérdezett, s a két nyitott ember, ven
dégünk a Villanyfényben, közel került hozzánk. Lehetetlen 
volt őket nem szetetni ezen az estén. 

A közönség, mintha színházban volna, együtt lélegzett a 
színpadon ülőkkel. 

Cserna Csaba önálló estje: Jókedvünk tele 
Nemegyszer kezdek úgy egy műelemző órát, tűnődjenek 

azon a hallgatók, mit ígér a cím, miféle mondandót, miféle 
hangulatot. Cserna Csaba estjétől a Nyárbúcsúztató második 
napján, ha csak a címből következtetett, kesernyés derűt, fá
radt humort remélhetett a néző vagy valamiféle vidámságba 
menekített bölcsességet. Ám az összeállításban semmi nem 
volt, ami téliesnek tetszett volna. Beszüremkedett a hatvanas, 
hetvenes évek diákhumora a paródiákban, Kar inthy és Örkény 
filozofikus bölcsessége a humoreszkekben és a groteszkekben, s 
tükröződött a rendszerváltás előtti közélet a szatirikus írásokban 
(Dallos, K o m i s , Majláth, Váci M . ) A humor színeinek kont
rasztos élességét a meghatározó egyéni stílus szelídítette egy
máshoz. 

Cserna Csaba régi és új szövegeiből gondosan, jó dramatur
giai érzékkel komponált. S mert nemcsak kiemelkedő előadói 
képességgel de kiváló humorérzékkel s páratlan parodizáló kész
séggel is megáldotta a teremtő, másfél órán át tartotta fogva, a 
nevető izmokat megdolgoztatva, százhúsz főnyi hálás közönsé
gét a művész. 

S kitalálta azt is, miként lehet színpadon vicceket mesélni. 
Meg kel l szüntetni annak kiemelt tér jellegét, olyan kerek for
mát létesíteni, melyben minden szó familiárisnak vagy kolle
giálisnak tetszik. Ez a, nevezzük így, kísérlet oly igen sikerült, 
hogy a közönség közül többen megbátorodtak, s el-elmondtak 
maguk is egy-egy odaillő viccet. Igaz, a szünetben jó borral, 
Szintai Péter és Kőhegyi István ajándékával, szekszárdi 
cabernettel kínáltuk őket. 

A m i kínos volt 
Görcs áll a kissé.másnapos gyomromba, amikor elindulok 

Emőkéékhez (a Játszó Alapítvány elnöke ) a Nyárköszöntő és a 
Nyárbúcsúztató harmadik azaz záró napján, a vasárnap reggeli 
lángos elfogyasztására. N o , nem azért jelentkezik ez a görcs, 
mert némileg fáradt vagyok - kevés alvás, a kelleténél több al
kohol - vagy mert nem szeretem a kapros-tejfölös lángost — de
hogy, ahogy Emőke csinálja frissen és'mosolygósan, az páratlan, 
hanem mert tudom, hogy ekkor, lángos evés közben és után ve
szi elő Juhász L.aci, a titkárunk a papírjait, s közli a táborozó 
kuckósokkal, éppen a törzsgárdával, hogy k i mennyit fizet az 
étkezésért ( szállás ingyen van azoknak, akik megelégszenek a 
mi vendégszeretetünkkel), ami után rögvest vita támad, mért 
annyi az összeg, amennyi, mért kell nekik fizetni azok költségét 
is, akik esti vendégek voltak, színpadi közönség, és fogyasztot
tak a vendégmarasztaló italból, ételből. Akikről szó van, több
nyire az én ismerőseim a faluból, a környékről, olyan értelmisé
giek, akik maguk is tehetnek azért, hogy az a m i művészetköz
vetítő munkánk népszerűvé váljon, mind nagyobb közönséget 
vonzzon. Ugyanakkor én nem szoktam étkezési költséget fizet
n i , hiszen az ügy érdekében m i vállaljuk K V - v a l a legtöbb „tár
sadalmi munkát", szervezést, meghívó fogalmazást, előadás elő
készítést, még rendezést is, adjuk a szálláshelyeket, a rendezett 
portát, az összejövetelek színterét, a vizesblokkot, gázt, vil lanyt, 
s hadd ne soroljam, szóval mindez kínos énnekem, rendszerint 
nem szólok semmit, csak furcsán érzem magam, s adandó alka
lommal angolosan távozom. 

A találkozók hangulatát, éppen a végén, finoman fogal
mazva, bepókhálózza ez az érthető de mindenképp feszültséget 
teremtő, anyagiaktól szóló vita. 

Kínos. 

Jogfilozófus a Kuckóban 
Varga Csabával, a tudós professzorral, a jogtudomány kuta

tójával meg a feleségével, a zongoratanárral a véletlen sodort 
össze. Mégpedig hol? Tiszainokán, Mári Erzsébet és U b o 
Scheffer házában, szobornézegetés közben. Nádtetős fészkük 
van nekik is a Tisza parti faluban. Itt és Pesten - ha az alkalom 
úgy hozta - egy-két órát beszélgetéssel is eltöltöttünk. 

Most egy egész estét, a Kuckóban. Velük nyitunk, rangosán 
- gondoltuk - velük, mivel a feleségét, Lipta i Ágnest is meg
hívtuk, szerettük volna, ha elmondja, mint sikerült megélniük 
azt a nem csekély időt, gyerekekkel, unokákkal, rendszerválto
zással, melyet együtt töltöttek el . De Ágnes az utolsó percben 
lemondta a részvételt. Csabának nagyon fontos mindaz, amit 
csinál - mondotta a telefonba - , jobb, ha nélkülem beszél. 

S így lett. 
Sajnálom, hogy nem rögzítettük a beszélgetést. Bár igaz, 

hogy azt a jófajta feszültséget, amely betöltötte a szobát, meg
örökíteni úgy sem lett volna módunkban, mivel hogy a feszült
ség nemcsak a professzor szövegéből, de a személyiségéből is 
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áradt. Apropó, szöveg. Féltem előtte. Hal lot tam őt már úgy fo
galmazni, olyan elvontan, hogy csak kapkodtam a levegőt, ér
jem utol az értelmét. De most úgy beszélt, színesen, izgalmasan, 
hogy láttatott is. 

A m i a beszélgetés során megfogott, ami ide kívánkozik. 
A pécsi nagypolgár gyerek, a gyáros fia, érettségi után bá

nyába megy, mivel sehova máshova nem mehet. Csillés. S 
most, hogy emlékezik, azt mondja, nagyon sajnálja, hogy az ő 
gyerekei nem jutottak az övéhez hasonló emberpróbáló, közös
ségi élményekhez, felemelőekhez és iszonyúakhoz. 

A bányászok ajánlásával kerül a jogi egyetemre. 
Varga Csaba ül a villanyfényben, előrehajlik a fotelben, érzi 

a kuckósok rokonszenvét, s egyre mélyebbről meríti, amit kite
rít. • Hogy jutott előbbre a rendszerváltozás előtti korszakban. 
Mer t előbbre jutott. Vezető pozíciókban lévő zsidó származású 
szakemberek segítették - emlékezik - , hogy kutathasson, kül
földi egyetemekre jusson, publikálhasson. Végül is az itt szerzett 
kapcsolatai teremtettek lehetőséget, hogy nemzetközi konfe
renciákon is bemutatkozhasson, vendégprofesszori állást vállal
jon. Ot thonra lelt a nagyvilágban, a hozzá hasonló érdeklődésű 
szakemberek körében. A z t kellett tapasztalnia, hogy azáltal vált 
maga is fontossá, hogy a szocialista féltekére született, innen 
érkezett, és a szocialista jogtudomány állásáról tudósított. Ezért 
tartották becsben őt és társait, a vasfüggöny mögül érkező tudó
sokat a nemzetközi fórumokon. 

Varga Csaba val l , s azt mondja: Most, hogy egy táborba ke
rültünk, a magyar jog s ezáltal m i is, akik ezt műveljük, érdek
telenné váltunk, újat mondani nem tudunk, azt próbáljuk be
fogni, amit ők ott nyugaton már elértek. 

Varga Csaba, a Pázmány Péter tudományegyetem tanszék
vezető professzora kissé rezignált. N incs nagy véleménnyel ar
ról, ami a jog területén hazánkban történik. Örül, hogy a jogot 
tanítja, s nem gyakorolja. 

A tekervényeimen két megállapítás még fennakadt. A n n a k 
idején tanított a Bibő kollégiumban, s hallgatói között tudhat
ta a mára meghatározó erőt képviselő fiatal, főként Fideszes po
litikusokat is. Tehetségeseknek nevezi őket, egyszersmind 
olyanoknak, akik nem rendelkeznek elegendő érzékenységgel, 
beleélő képességgel a közösségek és egyének gondja-bajának 
megélésére, s talán azért nem — fejtegeti - , mivel hiányzik mö
gülük az a társadalmi és családi háttér, amely segíthette volna 
őket az efféle készségek kialakításában. 

A másik az alkotmánybírósággal kapcsolatos. A meg nem 
fellebbezhető döntéseket hozó testület - így Varga Csaba - an
tidemokratikus képződmény, isteni funkcióval felruházva. N e m 
is található másutt, mint diktatúrákból kiszakadt társadalmak
ban. Egyszer majd megszűnik. 

- M i b e n reménykedhetünk - kérdeztük. 
- A z időben - válaszolta. - Két generáció múltával mái-

jobb lesz. 

Virágh Tibor Babits-estje a Rátkai klubban 
A m i meglepett, milyen sokan jöttek össze! Ismét volna éhe 

a szónak? S milyen hálás volt a közönség, hogy tapsoltak a vé
gén! Hát persze, hogy az Ősz és tavasz közt, meg a Jónás könyve 
vitte a prímet. Megszólíttatott a sok idős ember. 

Engem kevésbé fogott meg most az előadó. Vártam volna, 
hogy a műsor első felében pontosabb dramaturgiával építkezik, 
s nem töri meg az ívet vízivással, s nem hívja segítségül a köny
vet. A zenének sem láttam sok értelmét. 

Persze Virágh Tibor szuggesztív előadó, s átszűri magán a 
mondandót. Ö mindenképpen képes hatni, s tolmácsolásába 
az efféle sallangok is beleférhetnek. 

Serfőző Simont hallgatjuk 
Torma Mária közvetített, ő is kérdezett. S imon meg 

elmondotta, amit el akart. S úgy szólt, hogy kedvünk legyen 
faggatózni. 

Mért van az, hogy faluról származó parasztgyerek, vidéki 
kisember leszármazottja, művész talentumú, ha értelmiségivé 
válik sem felejti, honnan jött. Ahogy azt se, hogy magyar, s a 
nemzethez tartozik. Mért, hogy nem válik kétnyelvűvé meg 
kozmopolitává? Hallgatom Serfőző Simont, s eszembe jut Ágh 
István, Kalász László, Ratkó József, Buda Ferenc, Bella István, 
meg aztán Csoóri Sándor, Nagy László, Illyés Gyula , mért hogy 
mindeniknél visszatér a „Nem feledhetsz, nem menekülhetsz, 
bárhová kerülj!" motívum. 

Serfőző, a zagyvarékasi tanyasi gyerek, lehetett volna a szo
cialista rendszer dédelgetett gyereke, lehetett volna kedvelt 
aranykoszorús költő, de ő borzoló műveket írt, nemzetben gon
dolkodókat, tényfeltárókat. Persze, hogy a pártba se lépett be. 

M a is kívül lehet mindegyiken. Csak Zagyvarékason van 
belül. A szülőhaza vonzásában. 

Jó volt vele találkozni. Őszinte volt, vallomásos kedvű, és 
átlátható. N e k e m tetsző módon. 

Valamennyien melegedtünk. Tőle és általa. 

Rencz Antal monológja 
Hívtuk és jött. Úgy tűnt, örömmel. Kíváncsi is voltam, mi 

lyen most. N e m láttam húsz éve. Jól megy a sora - gondoltam — 
, ha bajban volna, jelentkezne. A n n a k idején, míg elért az 
egyik munkahelyről a másikra - félév telhetett el - , írtuk meg a 
Pódiumi színjátéktípusok dramaturgiája című kötetet. Hírek 
azért jöttek felőle, mondták, hogy a Nevesincs Színházat igaz
gatja, gyerekeknek s fiataloknak játszik. De meghívót sohse 
küldött. 

Most aztán itt van. Kopaszabb, mint régen, de más változás 
nem látszik rajta. K V emlékezteti az indulásra, Debrecenben a 
Fazekas gimnáziumban, ahol diákoskodott, K V meg tanárko-
dott, mint mondotta el egy szavalóversenyen a Hajnal i részeg
séget Kosztolányitól. Kiderült, hogy a verset Tóni ma is tudja. 
S milyen remekül interpretálja! M i l y e n egyszerűen és átélten. 
S ettől kezdve, az volt az érzésem, bármit is kérdezek, Tóni ar
ról beszél, ami mostanában érdekli, izgatja, ami kimondásra 
vár, történetesen, hogy a rendszerváltás utáni kultúrpolitikai 
irányítás nem támogatja a nemzeti értékeket, prioritást nem 
ad a magyar művészetnek, a klasszikus művek pedagógiai hasz
nosságát mintha fel se fogná, s rossz indulat se kel l ahhoz, hogy 
feltételezzük az ellenérdekeltséget. 

Rencz A n t a l keserű, színháza alig kap támogatást 
Hányan vagyunk ebben az országban, akik a rendszerválto

zástól többet reméltek, nemzeti értékeink nagyobb megbecsülé
sét, s érdekeink nagyobb védelmét. 

Csak hallgattuk Rencz A n t a l monológját, amely hovato
vább jeremiádnak tetszett. Hallgattuk figyelmesen, és többnyi
re némán. N e m kérdezett, nem szólt senki. A másként gondol
kodó sem. 
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L E H E L LÁSZLÓ-DÍJ 2005 

2005 . szeptember 27-én első alkalommal adták át a Lehel László-díjat 

Lehel László népművelő 1974. óta dolgozott a kultúra terü
letén. A Petőfi Csarnok Ifjúsági Szabadidő Központ intézmé
nyének felépítője, szellemiségének megálmodója és megvalósí
tója volt . Szakmai munkásságára a nyitottság, a kreativitás, az 
igényesség, az emberség, és a kollegák segítése volt jellemző. 
Megkülönböztetett felelősséget érzett a felnövekvő generációk 
iránt. Magas színvonalú szakmai tevékenységét a közművelődé
si szakmában mindenki elismeri. Munkásságaért elnyerte -
többek között - a Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagke
resztje kitüntetést. 2003-ban bekövetkezett halála kettétörte 
pályafutását. 

Kollegái és tisztelői úgy gondolták, hogy ennek a kiváló 
szakembernek az emlékét szakmai díj formájában is ápolni ke l l . 
Ezért összegyűltek, és az alábbiakban állapodtak meg: 

A Lehel László-díjat minden esztendőben egyetlen népmű
velőnek (ma közművelődési szakembernek, művelődésszerve
zőnek is hívják) ítéli oda egy 5 tagú bizottság. Tagjai: Lehelné 
Ecsődi Judit (a névadó özvegye), Horváth György (Magyar 
Művelődési Intézet Kulturális Koordinációs Irodavezetője), va
lamint funkcióhoz kötötten Borbáth Erika (a Magyar Népmű
velők Egyesületének elnöke), A n t a l Gábor (a Budapesti Nép
művelők Egyesületének elnöke), illetve Romhányí András 
(Lehel László szakmatársa és barátja). 

A z elismerést azon személy kaphatja meg, aki az ifjúság igé
nyes művelődési és szórakozási lehetőségeinek megteremtésé
ben hosszabb időn keresztül végzett munkájával kimagasló 
eredményt ért el, vagy, aki a pályakezdő - vagy perifériára szo
rult - kollégák számára lehetőséget adott, hogy kibontakozhas
sanak, illetve, aki a közművelődési szakma közösségéért, szak
mai összefogásáért sikeresen tevékenykedett. A díj életmű elis
meréseként is odaítélhető. A díjat minden év szeptember 27-
én, Lehel László születésnapján, az éppen kitüntetett szakma
társ munkahelyén adják át ünnepség keretében. A kitüntetést 
egyszer lehet csak elnyerni, azaz ugyanazon személy kétszer nem 
kaphatja meg. Ugyanakkor posztumusz elismerésként is adható. 

A díj maga egy - Király Vilmos szobrászművész által alkotott -
bronzérem, amelyen. Lehel László arcképe van dombormű formá
ban. Jelképezi az együttérzést, a kreativitást, az igényességet, a sze
retetet, a segítőkészséget, a szolidaritást. Hátoldalába bele van vés
ve egyedenként a díjazott neve és a kitüntetés éve. A díj mellé ok
levél is jár, melyen a díjazott méltatása szerepel. 

A kurátorok 2005-ben Józsa Kálmánnénak ítélték oda a 
Lehel László-díjat. A kitüntetett, Nagyrábén élő asszony, aki a 
szó igaz értelmében népművelő. A k i hivatásnak tekinti munká
ját. A k i szolgálja népét. 1968. óta dolgozik népművelőként. M a 
a nagyrábéi Kossuth Lajos Művelődési Ház igazgatója. Egész 
eddigi életében a kultúra értékeinek őrzése, ápolása és tovább
adása voltak életének mozgatórugói. 

Szakmai életútja során mindig különös figyelmet szentelt a 
fiatalságnak. Segíti önszerveződésüket, fejleszti érdekérvényesí-
tő képességüket, erősíti a közéletbe való bekapcsolódásukat. 

Ismeri az ifjúság problémáit. Nemcsak azért, mert a jó nép
művelő erre ráérez, de tudatossága miatt is: vezetésével három 

alkalommal, három korcsoportban is ifjúsági közösségi felmérés 
készült Nagyrábé fiataljainak gondjairól, problémáiról. 

S nem állt meg ennél a pontnál! Munkája során cselekvési 
programok születtek, új közösségek alakultak. 1997-ben létre
jött a nagyrábéi Gyermek és Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum, 
majd - láss csodát! — 2004-ben az Ifjúsági Klub . Tisztában van 
azzal, hogy - bár a keret is fontos - a lényeg a tartalmon van: a 
fiatalok számára lehetőséget kel l biztosítani arra, hogy bekap
csolódjanak a kistérségi ifjúsági közösségi életbe. 

Es még itt sincs vége! Ifjúságfejlesztő tréningeket, vetélke
dőket, sportnapokat szervez, életre hívja és működteti a Tele
házat. A „Szünidei Ifi Parti, avagy kistérségi találkozó" című 
rendezvény a lehetőségek gazdag választékával szólítja meg a f i 
atalokat. 

És még mindig nincs vége! Alkotótáborokat szervez, művé
szeti kiállításokat rendez, mert tudja: a közönség nem lesz csak 
úgy, magától - azért tenni ke l l . 

Józsa Kálmánné tevékenysége szerteágazó: nemcsak az általa 
vezetett intézmény példamutatóan gazdag tartalmi tevékenysé
ge bizonyítja ezt, ahol a település lakói sok szállal kötődnek a 
művelődési házhoz; ahol minden rendezvényt, közművelődési 
eseményt nagy érdeklődés és figyelem kísér; de a keze nyomán 
kivirul t c iv i l szervezetek sokasága is, no meg a Nagyrábéi Hír
mondó, az időszaki helyi újság, melynek szerkesztésében és 
megjelentetésében is részt vesz. 

Tagja és tisztségviselője számos térségi, megyei, országos c i 
v i l szervezetnek és szakmai szervezetnek. 

Józsa Kálmánné rendkívül fontos munkát végez Nagyrábén 
valamint a sárréti kistérségben. Munkája eredményeképp új if
júsági és művészeti közösségek, egyesületek jöttek létre, ame
lyek a helyi közművelődési gyakorlat alapkövei is lettek. 

H a egy mondatban kellene értékelni Józsa Kálmánné mun
kásságát, akkor azt mondhatnánk, hogy olyan népművelő O , 
aki választott hivatását magas szinten műveli; népe és hazája 
iránti elkötelezettséggel dolgozik, aki az ifjúság igényes műve
lődési és szórakozási lehetőségeinek megteremtésében hosszabb 
időn keresztül végzett munkájával kimagasló eredményt ért el . 

A kitüntetést 2005. szeptember 27-én 11 órakor, a nagyrábéi 
Kossuth Lajos Művelődési Házban adták át Józsa Kálmánné
nak. A díjátadási ceremónián a díj mögött álló szakmai grémi
um képviseletében megjelent Borbáth Erika, a Magyar Nép
művelők Egyesületének elnöke, a Magyar Művelődési Intézet 
főigazgatója; Brüll Edit, a Budapesti Művelődési Központ igaz
gató helyettese; Földiák András, a Magyar Művelődési Társa
ság társelnöke, a Magyar Művelődési Intézet főosztályvezetője; 
Lehelné Ecsődi Judit, az elhunyt özvegye; Prém János, a Buda
pesti Népművelők Egyesületének elnökségi tagja, a Csekov
szky Árpád Művelődési Ház nyugállományú igazgatója és R o m -
hányi András, a Magyar Kollégium Kulturális Egyesület elnö
ke, a Magyar Művelődési Intézet tanácsosa. Ot t voltak a helyi 
szakmai és c i v i l szervezetek képviselői, a polgármester (a díja
zott férje), önkormányzati képviselők, Lukovics András, a Haj
dú-Bihar Megyei Önkormányzat Kölcsey Ferenc Közművelődési 
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Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének igazgatója, a közeli tele
pülések művelődési szakemberei, intézeti igazgatói. 

Balogh Gyu la nagyrábéi magyar tanár szavalatával kezdődött 
az ünnepség. M a j d Romhányi András mutatta be Lehel László 
szakmai munkásságát, mely közben videofelvételen a díj névadó
ja is látható volt . Földiák András a Lehel László-díj létrejöttének 
körülményeit és szabályzatát ismertette. Prém János a díjazott 
munkásságát méltatta. A virágcsokrot Lehel László özvegye, az 
érmet Romhányi András, az oklevelet Borbáth Erika adta át az 
ünnepeltnek. Józsa Kálmánné nagyon meg volt hatva, és elcsuk
ló hangon köszönte meg a kitüntetést, melyről azt tartotta, hogy 
az elismerés minden munkatársának is kijár. A pezsgővel való 
koccintás után az egybegyűltek hosszasan beszélgettek, majd a 
közeli étteremben ünnepi ebéden vettek részt. 

A Lehel László-díj elindult a közművelődési szakmában, 
hogy emléket állítson névadójának, és örömet szerezzen a k i 
tüntetetteknek. 

Rom/iányi András 

KÉT KÜLÖNDÍJ 
A hely szelleme - Miért éppen Istenkút?! 

Ez a filmes esettanulmány a Magyar Művelődési Intézet Kö
zösségfejlesztési Osztályának és a Látószög Videostúdiónak a 
produkciója — egy kb. 10 éves közösségi kezdeményezést mutat 
be, elemez, amely Pécs egyik külső lakónegyedében Istenkúton 
zajlik. A helyi polgárok egy iskolabezárás kapcsán szerveződtek 
igen tudatos és erőteljes érdekérvényesítő közösséggé, s vették 
konfliktusok sorozatán keresztülhaladva fokozatosan a kezükbe 
a saját szomszédságuk sorsának alakítását. 

A helyi hatalommal való konfliktusok hol kikezdik és fel
emésztik, ho l pedig megerősítik a lokális közösségeket. Istenkú
ton mindkettőre volt példa. Bár a kifárasztás, a szétzilálás kísér
lete ebben az esetben is vitathatatlanul megindult; de volt any-
nyi erő, kitartás, türelem és bölcsesség a szomszédságért felelős
séget vállaló he ly i közösségben, hogy mindezeken — megerő
södve - felülkerekedett, s szakmai szempontból is példamutató 
módon vált a helyzet elszenvedőjéből a saját sorsának alakító
jává. 

Odáig „merészkedtek", hogy ma már tapasztalataikkal a vá
roskörnyék c i v i l szervezeteinek segítik az érdekvédelmi harcok
ra való felkészülését. 

Operatőr: Nagy Atti la János 
Vágó: Arold Imre és Sályi Zoltán 
Szerkesztő-rendezők: Kovács Edit és Péterfi Ferenc 

A f i lm a Huszárik Zoltán emlékére meghirdetett Kistérségi 
és közösségi televíziók V I . szemléjén két különdíjat kapott, a 
szerkesztők a Magyar Művelődési Intézet 2004. évi forgató
könyv pályázatának nyertesei voltak. 

Tóth Zsóka 

SZERZŐINK 

Borbáth Erika 1954-ben született Budapesten. A magyar Mű
velődési Intézet főigazgatója, a Magyar Népművelők Egyesülete 
elnöke. 

Mátyus Aliz 1948-ban született Zalalövőn. író, Erdei Ferenc -
díjas szociológus, a Magyar Művelődési Intézet Szín - Közösségi 
Művelődés című folyóiratának főszerkesztője. 

Romhányi András 1949-ben született Budapesten. Vil lamos-
és gépészmérnök; művelődésszervező. A Magyar Művelődési 
Intézet Határon Túli Magyarok Osztályának vezetője. A Buda
pesti Népművelők Egyesülete elnökségi tagja, a Magyar Műve
lődési Társaság felügyelő bizottságának elnöke, a Magyar K o l 
légium Kulturális Egyesületének elnöke és a Magyar Kollégium 
Alapítvány képviseltje, a kuratórium elnöke. 

Tikász Mariann 1961-ben született Budapesten, magyar
történelem tanár, könyvtáros, a Magyar Művelődési Intézet 
munkatársa, kommunikációs menedzser. 

Tóth Zsóka 1950-ben született Dunaalmáson. Népművelő, elő
adóművész, a Magyar Művelődési Intézet igazgató helyettese. 

Tóth Zsuzsanna 1953-ban született Sátoraljaújhelyen. Szín
házpedagógus, előadóművész. A Magyar Művelődési Intézet 
Művészeti Programok Főosztályának vezetője. 

Török András 1954-ben született Budapesten. Tanár, kulturá
lis menedzser, a Nemzet i Kulturális A l a p volt elnöke, irodalom 
népszerűsítő könyvek szerzője. Jelenleg a Summa A r t i u m Kht . 
igazgatója. 

Vitányi Iván 1925-ben született Debrecenben. Szociológus, 
esztéta. 1972-92-ig a Művelődéskutató Intézet igazgatója, 
1990-től országgyűlési képviselő. 
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A SZÍN - KÖZÖSSÉGI MŰVELŐDÉS 2005-ÖS - TEMATIKUS - SZÁMAI 

10/1 (2005. február) A M A G Y A R MŰVELŐDÉSI INTÉZET K U T A T Á S A I B Ó L 

10/2 (2005. április) A V E R S ÉVE 

10/3 (2005. június) VIDÉKFEJLESZTÉS/REGIONÁLIS IRODÁK, K I S T É R S É G E K 

10/4-5 (2005. november) 10 ÉVES A SZÍN - KÖZÉSSÉGI M Ű V E L Ő D É S 

Külön melléklete: T A R T A L O M J E G Y Z É K ÉS N É V M U T A T Ó 1-10 ÉVFOLYAM. 1996-2005. 

10/6 - (2005. december) A KÖZMŰVELŐDÉS SZERVEZETRENDSZERE 


