
MÉLYVÍZ 

Televíziós beszélgetés a Magyar Művelődési Társaságról 

Rózsa Péter (szerkesztő-riporter, M T V 2): Megalakult egy 
egészen új társaság, éppen csak egy hete, a hivatalos neve M a 
gyar Művelődési Társaság. O l y a n viták előzték meg, amelyek az 
elmúlt hetekben, hónapokban zajlottak, de bennem felidézték 
az elmúlt 25 év közművelődési vitáinak majd mindegyikét. A z t 
kérdeztük magunktól a szerkesztővel, hogy van-e még új a 
közművelődésben, lehet-e benne újat hozni? Kevesen ülünk itt 
ahhoz, hogy ezt megfogalmazzuk. Sokkal többen kellenénk, 
mert ha Magyarországon népművelésről, közművelődésről van 
szó, ahhoz majdnem annyian értenek, mint a focihoz. 

A majdnem kiáltványnak minősíthető, megelőző tanulmá
nyában Földiák András azt írja, hogy a poli t ikai rendszerváltás
tól sokat remélt az ország, de a szabadság elnyerése és a cenzúra 
megszűnése önmagában nem hozta az új művelődési formák 
kialakulását, és ez csalódást okozott. Ugyanakkor Jankovics 
Marce l l azt mondja, hogy a közművelődésnek ez a formája -
nyilván a jelen formájára gondolt - csak egy fönntartó, megtar
tó, támogató, kiegészítő szerepet vindikál magának, de meg
mentő szerepet nem. Gondo lom arról van szó, hogy megment
se azokat a kulturális és művelődési értékeket, amelyekről évek 
óta beszélünk. Va jon akkor egy új társaság mit tud csinálni? M i 
az az újdonság, amit a Magyar Művelődési Társaság nyújtani 
tud, mivel töltheti meg a műveltség fogalmát, hogy mert vál
lalkozni erre? András, te vagy az egyik kezdeményezője a Mű
velődési Társaság megalakulásának, úgy is, mint a Magyar Mű
velődési Intézet vezetője. 

Földiák András (népművelő, Magyar Művelődési Intézet 
igazgatója, a Magyar Művelődési Társaság elnökségi tagja): A z 
elmúlt 8 évben minden lebomlott a lehető legkisebb egységek
re, majd tovább esett még kisebb darabokra. M i n t az várható és 
szükségszerű volt , rengeteg c i v i l szervezet alakult, amatőr mű
vészeti ágakon belül 4-5 szakmai szervezet jött létre. Mindegyik 
keresi a maga arcát. Fontos lenne, hogy most már integrációra 
kerüljön sor, és elkezdődjön valamiféle összefogás is a tagolódás 
után. Tehát a szervező erő megjelenését tartom nagyon fontos
nak. Erre a szerepre vállalkozhatna a Társaság. 

Rózsa Péter: Ez a „most már" nagyon sokszor előfordul 
ezekben a vitairatokban. M i történt az elmúlt években, hogy 
„most már" valaminek el ke l l kezdődnie a művelődésben? M i 
ez az új motívum? 

Jankovics Marcell (filmrendező, a Magyar Művelődési Tár
saság elnöke): N e k e m az a benyomásom, hogy az ország mű
veltségi szintje egy olyan mélyponthoz érkezett el, hogy „most 
már" ideje lépni. A műveltség, és főleg a közművelődés mint 
fogalom, többet jelent annál, hogy pusztán népművelésről be
széljünk. A társadalom egész mentálhigiénéje, a testi-lelki 
egészsége, az érzelmi, intellektuális harmóniája van bajban, és 
ez olyan feladatokat kíván, amelyek újraformálják és újrate
remtik a közösséget. 

M a szétbomlik a család, az iskolai oktatásban a gyerek 
egyedül marad. A gyerek otthoni sorsa azt eredményezi, hogy 
semmiféle erkölcsöt, semmiféle műveltséget nem kap. Erkölcs 
és világkép része a kultúrának. H a ezt nem tudja tovább v inn i , 
akkor felnőtt emberré válva magára marad. A tömegek egyede
ikre bomoltak, mint arra András is utalt, és az egyedeknek n in 
csenek kapaszkodóik. A z a fajta öröm, vagy az a fajta testi-lelki 
harmónia, ami a közösségből jön, elveszett a civilizált ember 
számára. N e m tudom pontosan az utat, hogy ezt a problémát 

hogyan ke l l megoldani, de azt tudom, hogy legalább egy nem
zedékre való feladat, mert ezt csak kicsi korban lehet elkezdeni. 
Felnőtt emberek alkalmatlanok erre. 

Olvasom a mai újságban, hogy egy átlagos magyar férfi 4 
óra hosszat nézi a televíziót naponta. H a feltételezzük, hogy 
nem munkaidőben nézi, akkor mit csinál még ezen kívül? 

Rózsa Péter: N e m rosszabb ez az átlag, mint a környező or
szágokban. 

Jankovics Marcell: Ez nemcsak magyar probléma, hanem 
az egész világ problémája, de a m i dolgunk ugye az, hogy itt 
oldjuk meg a m i nehézségeinket. 

Földiák András: A z t írják, hogy ebben is világelsők va
gyunk, ilyen mértékű tévénézés nincs máshol. 

Jankovics Marcell: A televízió nézés maga a teljes elmagá
nyosodás. Ot t ülök a sötét szobában, semmi interakció nincs, 
betelefonálhatok ugyan, de ez kevés. 

Szemadám György (festőművész, a Magyar Művelődési 
Társaság elnökségi tagja): Én is elolvastam Földiák András 
igen keserű mondataidat. Ebben az egyik így szól: „Összességé
ben a demokrácia nem kulturális fellendülést, hanem inkább 
lanyhulást, alig észrevehető, lassú hanyatlást eredményezett." 
Lehet, hogy a diagnózis helyes, de nem a demokráciát kel l 
emiatt okolni . Csehovnak van egy novellája, az Új v i l l a című, 
amelyet én nagyon szeretek. Modellértékűnek tartom, és remé
lem érthető lesz, hogy miért idézem most itt. Ez arról szól, hogy 
volt egy átlagos földesúr, aki pofozta a muzsikokat, barbár mó
don bánt velük. Ezek lógtak, tördelték a szerszámaikat, és ami
kor a körmükre néztek, akkor dolgoztak. Aztán a városból jött 
egy házaspár, felvilágosult, demokratikus érzelmű emberek, és 
úgy gondolták, hogy a muzsikkal emberi hangon kel l beszélni. 
Összehívták az embereket, és megszólították őket, hogy embe
rek, ezt, és ezt szeretnénk csinálni. A muzsikok összesúgnak a 
hátuk mögött, hogy ezek nem is igazi földesurak. Itt ezekkel 
valami baj van, nem stimmel a dolog. Iskolát akarnak csinálni, 
hidat akarnak építeni. Mennyibe fog ez kerülni nekünk? - kér
dezték gyanakvóan. A demokratikus házaspár kudarcok soroza
ta után végül elhagyja a falut, még mielőtt ők is lehúznának a 
muzsiknak egy pofont. 

A z természetesen nem kérdés, hogy a muzsiknak a pofont 
nem kel l lehúzni, de az megfontolandó, amit valaki a búcsúzó 
házaspárnak mond. Idézem: „Légy türelemmel, vagy két esz-
tendőcskéig. Iskolát is lehet majd építeni, az utakat is rendbe 
lehet majd hozni, csak nem egyszerre. H a mondjuk, például 
ezen a halmon az ember gabonát akar vetni, akkor meg kel l 
tisztítani a gyomtól, a kövektől, és csak azután lehet felszánta
ni , lassanként, lépésről, lépésre. Hát az itteni néppel is így van 
ez, lépésről, lépésre kellene haladni, míg végül boldogul velük 
az ember." 

Én a közművelődést nem keverném össze a népműveléssel. 
A népművelést úgy képzelem, mint egy felfüggesztett piramis
nak a tetejét, amelyik elképzeli maga alá az alját. N e m szétesést 
látok abban, hogy apróbb egyesületek, társaságok alakulnak. 
Nem! Itt most eltakarítják a köveket és a gyomokat, és alulról 
egymás mellett több apró kis piramisocska kezd épülni. Bízha
tunk benne, hogy ez majd szerves egységgé válik valaha. Bár 
Jankovics Marce l l az egyik vitacikkében, vagy előadásában azt 
írja, hogy most már csak szubkultúrák vannak: a gördeszkásoké, 
meg a homoszexuálisoké. 

* Elhangzott az M T V 2-es csatornáján, 1998. június 17-én 3 6 



Rózsa Péter: N e m ennyire sarkosan fogalmazott, de Vita-
nyi Iván is azt mondta, hogy a kultúra fogalomban nagyon 
sokféle kultúra egyesítéséről van szó, és egy nemzet kultúrájá
ban sok minden benne van, ami a szomszédos népek kultúrájá
ban is. Ez a szép és ez a nehéz is ebben, amikor népművelésről 
meg közművelésről van szó. 

Lépésről-lépésre szép csendesen, ahogy Szemadám György 
mondta, de nem az a baj, hogy nálunk nagyon gyorsan, nagyon 
nagy mennyiségben szakadt az országra mindenféle változás? 
Baló György hívta fel a figyelmet például arra, hogy milyen 
gyorsan indult el három új televízió, hogy nincs a világnak még 
egy országa, ahol ilyen hirtelen ekkora kínálat szakadt volna a 
közönségre. N e m tudnak vele mit csinálni. Ugyanezt gondo
lom az elmúlt 8 évről. Itt annyi újdonság szakadt ránk, hogy 
azokra a kifinomult működési formákra, amelyek a népműve
lésben és közművelődésben kellenek, nem volt elégséges ener
gia, pénz, koncepció. Szerintetek m i hiányzott? 

Zeln ik József (néprajzkutató, a Magyar Művelődési Társa
ság elnökségi tagja): Én nem látok ekkora problémát, mint 
amekkoráról Földiák András beszél. Va lami biztosan történt, 
de a kultúra területén nagy változás nem volt, mert azok a fo
lyamatok, amelyeket most tapasztalunk, elindultak már a 
nyolcvanas évek elején, függetlenül a rendszerváltozástól. A m i 
történt, az az, hogy az értelmiségi elitnek lett rosszabb a közér
zete, mert az előző rendszerben szinte egyetlen legitimizáció 
létezett, és pedig az értelmiségi elittel megkötött alku. Ez volt a 
kádári-aczéli alku, és ebben ez az értelmiségi elit nagyon felér
tékelődött. (Illetve vagy föl vagy nem, mert volt, aki rangjának 
megfelelően, volt aki nem rangjának megfelelően, értékelő
dött.) Ezt a helyzetét az értelmiség elvesztette. M a nincs igazi 
kapcsolat a poli t ika és az értelmiségi elit között. És ettől ez az 
elit azt hiszi, hogy ő már nem is elit és nem is értelmiségi, és 
rossz közérzetet sugall. 

Rózsa Péter: Ez azt jelenti, hogy már az „értelmiségi elit" 
generálta azt a népművelői, közművelői munkát, annak tar
talmát, ami zajlott? 

Zeln ik József: N e m erről van szó. Itt a hetvenes évek eleje 
óta nagyon alapos munka folyt. Sőt, akkoriban volt egy köz
művelődési reneszánsz. Gondol junk a táncház mozgalomra, a 
beat nemzedékre. Ez valóban alábbhagyott, de hát világszerte 
alábbhagyott, mert - éppen mostanra vettük észre - ez a mozga
lom is, egy világjelenség volt , egy korszellem következménye. 
Alábbhagyott, és azt hiszem, hogy az értelmiség nem talál iga
zán új gondolatokat. Rossz a közérzete, amiatt, hogy távolabb 
került a poli t ikai hatalomtól, új viszonyt akar kialakítani a 
pol i t ikai hatalommal, és ez nagyon nehéz, mert bizonyos in 
fantilis mozgások vannak az új demokráciában, a politikában 
is, és az értelmiségben is. A m i k o r i lyen körök létrejönnek, azok 
lobbycsoportok, azok fogáspróbák, azok arról szólnának, hogy 
mire megyünk m i ketten a magyar kultúrában. 

Rózsa Péter: M i történt a hetvenes-nyolcvanas években 
maguknál, kedves Ágnes, m i indult el? Ugye Zelnik József azt 
mondta, hogy már akkor elkezdődtek ezek a folyamatok. 

Mohainé Fejes Ágnes (igazgató, Művelődési Ház, Bicske): 
A már korábban említett táncház mozgalmak, és a különböző 
c i v i l szerveződések már akkor elkezdődtek. H a csak a m i pél
dánkat vesszük: 25 éves a nyugdíjas klubunk, 13 éves a Bicske 
Baráti Kör. Ezek mind évek óta dolgoznak, csak éppen nem 
vállalják a c iv i l szervezetté válást, nem vállalják, hogy önálló 
egyesületként működjenek, amit ma annyian szeretnének. 
N e m mindenki igényli ezt, hanem egy kényelmesebb megol
dásban próbál gondolkodni. N e m szeretnének egyesületként 
működni, cégbírósági bejegyzéssel, bankszámlával bajlódni. A 

városi művelődési intézmények, különösen vidéken, biztos 
működési hátteret nyújtanak nekik e nélkül is. 

Gergye Rezső (népművelő, Művelődési Ház, Vasvár): A 
magyar kultúra szerintem katasztrofálisabb helyzetben van, 
mint azt az előttem szólók érzékeltették. Ennek ellenére nem 
vagyok kétségbe esve. A m i k o r a Társaság röpiratát olvastam, 
nem sújtott le annak - téves, vagy nem téves - helyzetelemzése 
és ami ebből áradt. Úgy fogtam föl, hogy békében, amikor 
nincs semmi probléma, akkor a közkatona és a főtiszt között, 
nagyon nagy távolság van. Háborúban vagy katasztrófa hely
zetben könnyebben szót értenek. Rossz helyzetben össze ke l l 
fogni. N a mostan ilyen helyzet van. 

Rózsa Péter: Most háború van? 
Gergye Rezső: N e m mondtam, hogy háború van, de ka

tasztrofális a helyzet. 
Rózsa Péter: K i k kerülnek akkor most közelebb egymáshoz ? 
Gergye Rezső: A közkatonák és a tisztek. Ezt azért mon

dom, mert az alapító röpiratban van egy kis példa, hogy a köz
katonák és a szellem nagyságai próbáljanak szót érteni, egymást 
segíteni, vagy közelebb kerülni egymáshoz, ne adj Isten, a sze
repeket néha felcserélni. A közkatona, esetünkben, a kis falusi 
népművelő is vérteződjön fel elmélettel, de fordítva is, ő is 
adjon hitet, bátorságot, tisztességet az elméleti szakembernek. 

Rózsa Péter: M i a helyzet Pápán? Nagyon jól működnek, 
azt hallottam. Majdnem önfenntartóak. 

V . Turtsányi Valéria (igazgató, Jókai Művelődési Központ, 
Pápa): A „katasztrofális" jelzőt a helyzet értékelésére nem tar
tom elfogadhatónak, illetve én másról tudok számot adni. A 
kultúra demokratizálódása azt is jelenti, hogy a rendszerváltás 
után a hangsúly áttevődött a helyi településekre. Felértékelő
dött az önkormányzatok kultúra-támogató - vagy nem támoga
tó - tevékenysége. Amennyiben Pápáról van szó, egy szellemi 
múlttal, történelmi hagyományokkal rendelkező iskolavárosról 
van szó. A z önkormányzat nagyon hamar megértette, hogy egy 
ilyen iskolaváros nem engedheti meg magának, hogy a kultu
rális intézményei vagy kulturális élete szétmorzsolódjon. Saját 
felmérésem szerint, Pápán 87 c i v i l szervezet működik. Ez a 87 
c i v i l szervezet megoszlik a sport, a közművelődés, az egészség
ügy és egyéb területek között, de valamennyi részt vesz a helyi 
társadalom kulturális életének szervezésében, irányításában. A 
közművelődés demokratizálódása azt is jelenti, hogy m i köz
művelődési szakemberek, öt népművelő, rádöbbentünk arra, 
hogy nem tudunk a városban mindent egymagunk megoldani. 
A m i k o r az önkormányzat létrehozott 3 galériát, bevonta a kép
zőművész tanács tagjai sorába a város művészeti életében már 
nevet szerzett művészeket. Adjanak koncepciót, adjanak javas
latot, és innentől kezdve nem kritizálni kellett, hanem dol
gozni. Ugyanez a zenei életre is vonatkozott. 

Valóban nagyon rossz anyagi helyzetben vannak a művelő
dési intézmények, infrastruktúrájukat tekintve különösen. A 
környezeti infrastruktúra, a technikai ellátottság színvonala -
számítógépre gondolok, internetre - nagyon elhúzott mellet
tünk. De valami nem változott: ez pedig a közösség értékként 
történő megítélése. A pénz nem minden. Pápán pl . 50 éves a 
fúvós zenekarunk, jövőre lesz 50 éves a kamarazenekarunk, 18 
éves a Vadvirág népi együttesünk, és hadd mondjam el , hogy 
az utánpótlásunk is megvan: az óvodás néptánc, iskolás nép
tánc. A z t mondjuk, hogy napjainkban a gyerekek nem fogéko
nyak a közösségi életre. Én ezt sem merném így kijelenteni. 
Három évvel ezelőtt jött létre egy musical stúdió intézmé
nyünkben. 14-18 éves korosztály (talán még idősebbek is) vett 
részt benne, olyan sikerrel, hogy a következő évben már min i 
musical stúdiót kellett indítanunk, mert a gyerekeknek és a 
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szülőknek egyaránt megtetszett. M i n d i g meg kel l találni azt a 
lelkes személyt, aki hajlandó a tehetségét átplántálni a fiata
lokba és ebben talán nincs hiány. Hadd tegyem hozzá, hogy 
nyugdíjasaink is vannak. 

Rózsa Péter: Akkor Zelnik Józsefnek van igaza, az a jelenség 
lényege, hogy egy, a szellemi életben eddig nagyon meghatározó 
társadalmi réteg, az un. elit keresi a helyét, és miközben panaszko
dik, aközben működnek azok a dolgok, amelyeket hiányol. 

Zelnik József: Pontosítani szeretném. A b b a n is van igazság, 
hogy baj van. Ez tény. A z e heti könyvhét kínálata csodálato
sabb volt minden eddiginél. A világ egyetlen országában nincs 
ilyen. Ez a könyvkínálat egy csoda volt. A baj ott van, hogy az 
emberek nem tudják megvenni. Igenis, megroppant a vásárló 
erő. Magyarországon rendkívül magas a kulturális igényszint. 
Ismerjük az európai fölmérést, a magyar olvasáskultúráról. (Igaz 
az is persze, hogy egy átlag magyar 4 órát néz televíziót, de ha 
ezt jobban megnézzük, akkor kiderül, hogy ennek 70%-a hát
tér-televíziózás, így már nem biztos, hogy annyira veszélyes. A z 
is kérdés persze, hogy milyen televíziót néz, mert ha lenne jó 
közszolgálati televízió, akkor azt hadd nézze 4 órát.) 

A z önkormányzatok állják a sarat, de a források egyértel
műen megroppantak. Még veszélyesebb a nagy kulturális in
tézmények megroppanása, az, hogy például egy Széchenyi 
Könyvtárnak gondolkozni ke l l azon, hogy bezár, mert nem 
tudja fűteni az épületét. Ez egy ország nagyon nagy szegénységét 
mutatja. A mostani kormányzat felelőssége lesz, hogy a legfon
tosabb kulturális intézményeket fenn tudja-e tartani, mert 
ezeknél nagyon nagy baj van. 

Rózsa Péter: Sokan azt mondják, hogy nagyon sok pénz 
van a kultúrára - több mint az elmúlt időszakokban -, csak 
szétforgácsolódik, mert, csakúgy, mint az egész társadalom, a 
művelődési a közművelődési élet is differenciáltabban műkö
dik, mint eddig. De van itt egy másik érdekes jelenség is. Többet 
olvasnak az emberek, mint amennyit anyagilag megengedhetné
nek maguknak. Nagyon drága a könyv, de az emberek megtalálták 
a módját, hogy hozzájussanak. És annak ellenére, hogy Magyaror
szágon a könyvtárhasználat támogatása nem kiemelt területe a 
kultúrpolitikának, Észak-Magyarországon például felszökött. Kime
nekülnek az emberek a szegénység csapdájából. 

Varga Domokos (író, a Magyar Művelődési Társaság el
nökségi tagja): N e m ilyen egyszerű a dolog. Jó, elmennek a 
könyvtárba, de ott megkapnak-e minden könyvet, amire szük
ségük lenne, amire igényük van. Szó volt itt az idei könyvhét 
kínálatáról. Teljesen egyetértek vele, nagyszerű volt . De nézzük 
meg, hogy ebből a csodálatos kínálatból mennyi kerül a könyv
tárakba. Azt hiszem, hogy óriási hézagok vannak: szinte jóváte
hetetlen károk keletkeztek, p l . azzal, hogy értékes könyvek pél
dányszáma az egykori 30-40 ezrekről 1500-ra csökkent. Könyvek, 
amelyek megérdemelnének 5 ezres példányszámot, 500 példány
ban jelennek meg. Esetleg még azt az 500 példányt sem veszik 
meg a könyvtátak, mert nincs rá pénzük. Mennél kisebb a pél
dányszám, annál drágább a könyv, ezt is hozzá kell tennem. 

Rózsa Péter: Hadd kanyarodjak vissza a Magyar Művelő
dési Társasághoz. A n n y i év közművelődési kísérletei után mi 
vel lehet ma előjönni? 

Földiák András: Valóban új szervezetek születtek, tényleg 
jó a könyvhét kínálata, az emberek rendkívül súlyos gazdasági 
körülmények között is beíratják a gyereküket balett tanfo
lyamra vagy más csoportokba. Csodálatos rendezvények van
nak, a néptánc csoportok bemutatóitól a színjátszó napokig. A z 
egész azonban rendezetlen, nem összegződik, nem tudunk egy
másról, és úgy érzem, hogy a következetes művelődéspolitikai 
áttekintés és a jól átgondolt, megfontolt segítség hiányzik. 

Az t hiszem, hogy ez a Társaság össze tudná fogni azt az ér
telmiségi elitet, amelyik, lehet ugyan, hogy most éppen nem 
érzi magát elitnek, de segíthetne abban, hogy a kultúra szóhoz 
jusson. Tudna tanácsot adni a művelődéspolitikának abban, 
hogy hogyan tudná jobban menedzselni, segíteni a művelődést, 
elősegíteni a kultúra társadalmi érvényesülését. 

Rózsa Péter: A kormányzatnak tudna segíteni ebben? 
Földiák András: Én úgy érzem, hogy igen. 
Rózsa Péter: Ez akkor egy felajánlás is egyben. V a n egy 

nagy ellentmondás. A z t írod a vitairatban, hogy nagyon sok 
szerveződés, művészeti csoport van, talán soha ennyi nem volt 
és hogy rengeteg pozitív kezdeményezés született. Erről vagy 
nem tud a világ, mert rosszul kommunikálják, vagy nem kel l a 
közönségnek. 

Földiák András: N e m tud róla a világ, és ke l l a közönség
nek. Én különleges helyzetben vagyok, mert a Magyar Műve
lődési Intézet vezetőjeként mindenhova kapok meghívót, ahol 
komoly dolgok történnek. Számos rendezvényen vagyok, ahol 
az a probléma, hogy nem lehet beférni. P l . a Kongresszusi Köz
pontban volt egy Országos Amatőr Művészeti Kiállítás, amit 
Szabó Zoltán államtitkár úr nyitott meg, és alig tudtuk keresz
tül verekedni magunkat a mikrofonig, hogy meg tudja nyi tni , 
mert olyan sokan voltak. 

Rózsa Péter: A k k o r m i hiányzik? A k k o r m i a baj ? 
Földiák András: Én egyik gondnak a pol i t ikai figyelem h i 

ányát érzem. Szó sincs róla, hogy irányítást, egyfajta fölülről ke
zelést, ami régen volt, nem erről van szó, de azért odafigyelést. 

Rózsa Péter: Miért nincs erről szó? N e m lehet, hogy pont 
ezen a területen az államnak, a kormányzatnak nagyobb szere
pet lehetne vállalni, anélkül, hogy csorbulna bármi is a demok
ráciában? 

Mohainé Fejes Ágnes: Lehetne, csak nagyon nehéz. M i n 
denféleképpen meg kel l tartani a kultúra integritását. Egyálta
lában nem szabad, hogy a polit ika a kultúra közelébe férkőzzön. 
N e m lehet kulturális folyamatokat négyévente megváltoztatni 
, hanem meg kel l tartani saját értékrendjét. Csak úgy működik. 

Varga Domokos: A Magyar Művelődési Társaságnak ez 
volna az egyik hivatása: hogy ne pol i t ikai célzatossággal foglal
kozzon a magyar kultúra ügyével. A négyévenkénti választás és 
az ezzel kapcsolatos helycserék egy csomó embert juttatnak 
pozícióba, illetve söpörnek k i pozíciókból és ezek a helycserék 
sajnos erősen poli t ikai ízűek voltak eddig. (Reméljük, a to
vábbiakban kevésbé lesznek.) Megnyugtató, ha van egy Műve
lődési Társaság, amelyik azzal a megfontolással él, hogy jó, ha a 
magyar kultúra szekere négy keréken fut. „Négy testvér egy
mást kergeti, de soha el nem érheti" - mondja a találós kérdés. 
És ezek a kerekek nem akarnak föltétlenül egymással küzdeni, 
egymást megsemmisíteni, hanem a szereket akarják tovább
v inn i . Ez már egy olyan kulturális integrációnak az ideája, amit 
csakugyan szeretnénk a m i Társaságunkon belül is megvalósí
tani. A k i a magyar művelődés ügyéért komolyan tenni akar és 
tud, azt senki ne érezhesse fölöslegesnek a m i Társaságunkban. 

Szemadám György: Szeretném elmondani azt a pozitív ér
zést, ami az egész témával kapcsolatban bennem van, és el
mondanám a másik oldalát is. Valaha, itt ebben az országban 
paraszti Olvasókörök működtek. Összejöttek az emberek, saját 
erejükből tanulmányoztak bizonyos problémákat és azokat 
megbeszélték. Megvoltak annak a helyei, ahol össze tudtak 
jönni. Ez természetesen nem egy művelődési ház volt, és ezt alá 
akarom búzni, hogy természetesen nem az volt. O lyan emberek 
éltek ebben az országban, akik igazi közösségeket hoztak létre. 
Hadd mondjak egy példát. Megkaptam a naplóját a feleségem 
nagyapjának, egy kiskunlacházi embernek (hadd emlékezzek 
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meg róla: Keresztes Józsefnek hívták). Ebben tetemes részt tett 
k i , hogy miután leégett a templomtorony és új harangot kellett 
csinálni, egy-egy gazda mennyivel adakozott a haranghoz. Ez az 
a közösség, ez az az erő az emberekben, amiben hallatlanul bí
zom, és ennek a csiráit látom ma is mindenütt vidéken. M a k o -
vecz Benjáminnal magunk is tagjai vagyunk az A L T A M I R A 
nevű művésztársaságnak, amely nem régen jött létre. A z , hogy 
létrejött, az nem szétaprózódás, hanem összefogás. A z emberek 
megpróbálják artikulálni az érdekeiket, és összefognak. Ez egy 
hatalmas erő. 

A másik oldalon viszont ott van az állandó kételyem, ami
kor azt a szót hallom, hogy kultúrpolitika, vagy ezt a felülről 
való belenyúlást. H a arra gondolok, hogy a képzőművészetben 
kik voltak a legnagyobb magyar festők - mondjuk Csontváry 
vagy Vajda Lajos, de sorolhatnám az összes többit - nem látom, 
hogy ezeket támogatták volna. Jószerivel nem is tudták, hogy 
léteznek. Azokat pedig, akiket az akkori kultúrpolitika támoga
tott, azoknak a nevét ma nem is ismerjük. Úgy tűnik nekem, 
hogy ez a fölülről való beleturkálás, összefogdosása a dolgok
nak, nem mindig szerencsés. És itt egyetértek Zelnik Józseffel, 
hogy az értelmiségi elit részéről talán egy dologra van szükség: 
jóval nagyobb alázatra. E l ke l l menni szétnézni, hogy m i alakul. 
Mer t csinálhatnak egyesületeket, de nem biztos, hogy azokban 
az történik, amit megcéloztak. Valamikor elnöke voltam a 
Népművelési Intézet keretében működő A K T - n a k az Amatőr 
Képzőművészek Tanácsának és hit tem abban, hogy Magyaror
szágon van egy úgynevezett amatőr képzőművészeti mozgalom. 
Kiderült, hogy nem egy önálló mozgalomról van szó, hanem 
gyakorlatilag oda gyűltek azok az emberek, akiket az Alapba 
nem vettek föl. A z értelmiség önámítása volt , amikor azt hitte, 
hogy az amatőr képzőművészeti mozgalmat támogatta. N e m ! 

Rózsa Péter: Azért ebből elég sok érték született, mint 
ahogy a magyar amatőr színjátszó mozgalomból is elég sok ér
ték született, elég sok értékes ember. 

Szemadám György: A k k o r , amikor ezekből profik lettek. 
Rózsa Péter: Csak annak a védelmében beszélek, amit te is 

értéknek tartasz. A b b a n az érdekes korszakban éppen azért 
jöttek létre a közösségek, mert valami veszélyeztetve volt, és 
azt meg akarták védeni. Miért kezd e l működni valamiféle cso
port, legyen az egy paraszti olvasókör, egy értelmiségi társaság 
vagy bármi? Mert valami hiányzik, valamit nem kap meg, pe
dig igényli. A nagy kommersz kínálatban, ahol megkapsz és 
befogadóként élvezed a dolgokat, ott nem fogsz szervezkedni és 
elébe menni valaminek. 

Jankovics Marce l l : Szeretnék egy új szempontot behozni a 
beszélgetésbe. A z t mondtuk - és igazunk vol t -, hogy óriási vál
tozás állt be az országban, túl sokféle kultúra, és túl hirtelen 
zúdult rá a népességre. 150 évvel ezelőtt egy kiskőrösi kocsmá
ros gyerekének, Petőfinek minden verse tökéletesen fejezte k i 
azt a kultúrát, amelyben élt, sőt Shakespeare-t tudott fordítani, 
hűségesen tolmácsolva annak eredeti világát. Ez azért volt le
hetséges, mert egy viszonylag homogén társadalomban, szerves 
világban élt. Ehhez képest nem volt jelentősége annak, hogy k i 
volt 1840-ben az osztrák kormány kultuszminisztere, A falusi 
embernek ugyanaz volt az értékrendszere, a világképe, mint a 
nemesi rétegnek vagy az arisztokráciának. Csak az arisztokráci
ának volt tényleges kitekintése Európára, de furcsa mód a 
kiskőrösi kocsmáros gyereke is európai volt, mint ahogy az ösz-
szes társa is: Vajda János, Arany János, Madách Imre. V a n köz
tük nemes ember, de van köztük nem nemes is. N e m érzem a 
differenciát igazán. Aztán eltelik 70 év, és már egy kultuszmi
niszter kel l ahhoz, hogy 3 200 népiskola alapításával fönt tudja 
tartani a szintet. N e m poli t ikai beavatkozás, amit Klebelsberg 

csinált, csak feltételrendszert biztosított, mert a világ akkorát 
változott, hogy erre volt szükség. M a ugyanez a helyzet. Most a 
gyerekeket leültetik az internet elé, 'hogy tanulj fiam, tanulj 
ebből'. De az nem tanulás, bogy megnyomnak egy piros gom
bot és akkor megjelennek az információk. így a memóriarend
szer üres marad, és ha üres marad, akkor hogyan fog kombi
nálni, gondolkodni? 

Rózsa Péter: H a meg nem nyomják meg a gombot, akkor 
valamiből kimaradnak, nem tudják majd használni azt, amit az 
egész világ használ. 

Jankovics Marce l l : N e m a modern kor nyújtotta új techni
kák ellen vagyok. Nekem komoly bajom van azzal is, hogy kb. 
5 ezer éve szoktatjuk rá az emberiséget egy lineáris logikára. 
Valamikor az emberiségnek egy szűk rétege olvasott, aztán a 
Gutenberg Galaxis kora elérte, hogy ebben a században már 
minden embernek kötelezően beleverték az orrát a bötűbe. A 
diktatórikus társadalmak el sem tudták képzelni, hogy másképp 
juttassák el az emberekhez önmaguk üzenetét, mint úgy, hogy 
megtanítják őket olvasni. Ez volt a polit ikai üzenet benne. M i t 
értünk el ezzel? Többek között azt is, hogy egysíkú lett a gon
dolkodás és a kultúra. Ezzel szemben a f i lm vagy a televízió egy 
komplex világot ad, mert több oldalról mutatja ugyanazt. N e m 
azt akarom mondani, hogy a számítógépekre nincs szükség. 
Óriási lehetőség van a CD-ben . Benyomom a gombot, és min
den érzékszervemet bombázzák az információk: látom a diót, 
hal lom a lombok zúgását, hallom lepotyogni a fáról, elolvasom 
róla a tudnivalókat és a háttérben hallok egy népdalt. Ezt lehet
ne így is csinálni, de nem így csináljuk. Én azt gondolom, hogy az 
én feladatom egy ilyen Társaságban ilyen ajánlásokat tenni. 

Rózsa Péter: Igen, ezt nagyon jól meg is fogalmaztad: „A 
Társaság mozdítsa elő olyan művelődési formák elterjedését, 
melyek a korszerű médiumok használatát segítik." 

Ózdról van egy nézőnk a vonalban. Érdeklődéssel hallgat
juk, m i a véleménye a hallottakkal kapcsolatban, vagy m i a 
kérdése ? 

D r . Hercze József (ózdi néző): Én orvos vagyok, nekem 
különösebb kapcsolatom nincs a népműveléssel, de Ózdon élve 
tudom, hogy itt 100 éve létesült egy Munkás Olvasó Egylet, 
amelyben összegyűltek az érdeklődő emberek. Színjátszó cso
portot, tánccsoportot, énekcsoportot működtettek. Többek 
között ebből táplálkozott az Állami Népi Együttes, de a Balett 
Intézetbe is kerültek fel Ózdról emberek. Ügy érzem, hogy 
amikor ezt az egészet átvette az önkormányzat, akkor mestersé
gesen elsorvasztotta ezt a régi intézményt, mondván, hogy erre 
nincsen pénze. Szerintem viszont ha hagynák működni, akkor 
kitermelné magának azt a pénzt, amivel fenntarthatná magát. 
Tudn i i l l i k ez mindig önfenntartó volt. M a már annyit sem kap, 
hogy p l . a fúvószenekar próbálni tudjon, mert fűtetlen terem
ben nem lehet. Ennek következtében k ivonul a városból, és 
szégyenszemre a szomszéd faluban kap majd helyet. Ezek olyan 
anomáliák, amelyek arra utalnak, hogy emögött esetleg szemé
lyi vagy bármilyen ellentétek lehetnek. M i n d e n esetre ez egy 
méltánytalan helyzet, hogy egy ilyen nagyon régi, önszerveződő 
csoportot egy tollvonással leírnak. 

Rózsa Péter: Köszönöm szépen. A m i t ön mond, az felveti a 
„támogatni, vagy nem támogatni" elvi kérdését is. Már koráb
ban vol t arról szó, hogy fölülről jövő beavatkozással fent lehet-
e tartani különböző művelődései formákat, illetve fent kell-e 
tartani olyan formákat vagy intézményeket, amelyek veszélyez
tetve vannak, vagy hagyni kel l őket elhalni, ha nem működő
képesek. 

Jankovics M a r c e l l : A módszernek ugyanolyannak kellene 
lennie, mint a természetvédelemnél. Egy olyan országban, 
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amelyik alapvetően földszintes volt, felépítették a lakótelepe-
. ket. Ez társadalmi beavatkozás volt. Én éltem lakótelepen, él
tem falusi házban és élek kertvárosi villában. A furcsa az, hogy 
a lakótelepi időszakban senkit nem ismertem abban a blokk
ban, amelyikben éltem. Semmifajta közösség nem alakult k i , 
mert a lakótelepi szerkezet erre alkalmatlan, lezülleszti az em
bert a tömeg egyik tagjává. N e m közösségben élő személy lesz 
az ember. Falun az vol t a szokás, hogy az emberek köszöntek 
egymásnak, és kisebb falvakban ez még dívik. Bekerültem a 
kertvárosba, itt megint köszönünk. M i t tud csinálni az állam? 
A z t , hogy nem rontja el , vagy ha elrontotta a lakótelepekkel, 
akkor próbálja helyrehozni. Ez természetvédelem. 

Juhász Judit (a Magyar Rádió alelnöke, a Magyar Művelő
dési Társaság elnökségi tagja): Elsiklottunk afölött a mondat 
fölött, hogy mennyi a pénz a kultúrára, több vagy kevesebb-e, 
mint ezelőtt. Legalább annyi pénz van, csak szétszóródik, 
mondta valamelyikőnk az előbb. Szerintem sokkal kevesebb 
van, mint 10 évvel ezelőtt volt . Nagyon sokat kivontak. Mél
tatlan helyzetre kényszerítik a közművelődési intézményeket, a 
közszolgálati rádiót vagy televíziót, azzal, hogy ezeknek az in 
tézményeknek ugyanúgy kellene megvívniuk a megmaradásért, 
mint egy mult i cégnek egy másik multicéggel, vagy egy nagy 
kereskedelmi egységnek, amelyik pénz termelésre született. 
N e m mondtuk ugyan k i , de hozzáteszem, hogy ezt a Társaságot 
a felelősségérzet hívta életre. A z a sürgető parancs, hogy nem
csak egy egyszerű naptári évforduló lesz két év múlva, hanem 
egy új évezred kezdődik, amelyben nekünk is le kellene ten
nünk egy koncepciót az ország számára, amely egységbe foglal
va legalább 15 évre előre tudja, hogy mit akar, oktatásban, 
művelődésben, kultúrában, mert jelenleg távlattalanul, szét
esett állapotban van. N e m a poli t ikai irányítás kel l , nem a 
pénzosztás, nem a parancsszó, nem az úgymond kultúrpolitika, 
hanem a gondolat. A z a gondolat, ami áthat, és az a tudásmeny-
nyiség, az a tapasztalat, ami az itt ülőkben, a Társaság alapító 
tagjaiban ott él. H a mindez jól ötvöződik és jó ajánlásokkal 
állunk elő, p l . az új kormányzat számára is, akkor megtettük a 
kötelességünket. 

Ze ln ik József: Néhány adatot szeretnék mondani arra néz
ve, hogy mi pénz tűnt el a kultúrából. Mer t az ózdi hozzászólás 
alapján nem azt hiszem, hogy a helyi önkormányzat meg akarja 
szüntetni a csoportjait, hanem azt, hogy forráshiány van. A 
Bokros-csomag, most látjuk, legalább harminc milliárdba ke
rült a kulturális-oktatási szférának. Előző évben, tudjuk, az ag
rár tárcától, a az egészségügyi tárcától átjöttek a felsőoktatási 
intézmények a kulturális tárcához. Ez pont harminc milliárd 
forint volt . A kulturális költségvetés egy vízszintes egyenes a 
grafikonon. Egy hajszálnyit nem mozdul k i , mindig csak az inf
láció az, ami mozog. A miniszter arra hivatkozott, hogy emelte 
a költségvetést. A z t azonban el ke l l osztani az inflációval, és 
akkor egy egyenes vonalat kapunk. 1995-ben egyszer csak 
megjelenik a 30 milliárd, a másik évben leugrik megint. M i n t 
ha egyik évről a másikra megszüntették volna az orvosi, álla
torvosi, agrár egyetemeket, kertészeti egyetemeket. És számol
nunk ke l l azzal is, hogy még egy újabb „Bokros-csomag" előtt 
állunk, ugyanis a N A T O csatlakozás, véleményem szerint sok
kal többe fog kerülni, mint amennyit a NATO-szavazás előtt 
meghirdettek. Hogy hogyan függ össze a honvédelem a kultú
rával meg az oktatással? Ez mindig is összefüggött. A 
klébelsbergi program nem azért valósulhatott meg, mert valaki 
hirtelen kitalálta és megszerezte hozzá a pénz, hanem azért, 
mert Magyarország az első világháború után nem fegyverkezett, 
és az így megmaradt pénzt tudták áttenni a kultúrába. Később 
ennek óriási szerepe volt abban például, hogy Magyarország 

átvészelte a Rákosi-féle vészkorszakot. Mert a Klébelsberg-féle 
oktatási rendszer, amit a megtakarított hadikiadásból hoztak 
létre, az egy hosszú távú oktatási rendszer volt. Előttünk v i 
szont egy ezzel ellentétes pénzügyi folyamat áll, és erre nem 
vagyunk igazán felkészülve. Ezért fontos, hogy van egy ilyen 
Társaság, és minél több ilyen társaság, amelyikben értelmezik a 
helyzetet és védekeznek. A z ilyen társaságok szerepét abban 
látom, hogy felkészítik egyrészt a politikát, másrészt magunkat, 
harmadrészt a társadalmat, hogy hogyan lehet ezeket a dolgo
kat kivédeni. 

V . Turtsányi Valéria: Csak megerősíteni tudom az előző
ekben, i l l . a Juhász Judit által elmondottakat. Szeretném elmon
dani, hogy a gyakorlati életben, egy kistelepülés, Pápa esetében 
mit jelent a nehéz anyagi helyzet, illetve mit a jövőkép. 

Nagy örömmel vettük, hogy a normatív finanszírozás 157 
forintról kb. 458 vagy 500 forintra emelkedett a kulturális tör
vény életbelépését követően. Pápa esetében azonban ez az ösz-
szeg gyakorlatilag egyetlen egy művelődési intézmény fenntar
tási költségeire sem lenne elégséges. Tehát a hiányzó többit a 
helyi önkormányzat teszi hozzá, és azt lehet mondani, szinte 
erején felül. Tehát, tény és való, nagyon nehéz helyzetben 
vannak a művelődési intézmények. 

A m i a jövőképet i l let i . M a már minden település önkor
mányzata megpróbálja kialakítani a település jövőképét. Ebben 
a jövőképben az oktatási intézményeken és a gazdasági szférán 
kívül a humán szféra, i l l . a közművelődés is helyet kel l , hogy 
kapjon. Tulajdonképpen nagyobb legitimációt szánunk ennek 
a szférának, és nem politikáról beszélek én sem. A közművelő
dés eszközeivel szeretnénk mindezt támogatni. A helyi társa
dalmat, hogy az ott élő polgárok életesélyei, életminősége job
bak legyenek. 

A c i v i l szervezetekről még egy gondolatot: sokkal árnyal
tabb a kép a c i v i l szervezetek esetében, mint ahogy itt az előző
ekben hallottam. Vannak olyan c i v i l szervezetek, amelyek 
egyáltalán nem igénylik sem az önkormányzat, sem a művelő
dési intézmény támogatását. Ezek már egy jóléti társadalom 
c i v i l szervezeteiként foghatók fel, ahol a polgár megteheti, 
hogy a maga hobbijának, a maga kedvtelésének önfenntartó
ként, tagdíjat fizetve éljen. Vagy ha amatőr művészeti csoport, 
akkor fizeti a karnagyot, és talán még a titkárt is. Ugyanakkor 
jelenleg a közművelődés felvállalja a feladatot, hogy azon réte
geknek, amelyek nem engedhetnék meg maguknak, hogy pél
dául egy fúvós zenekarba játsszanak, szabadidős programot, 
közösségi létet biztosítson. 

Rózsa Péter: Külön kellene választani a 'szórakoztatás' és a 
'művelődés' (vagy bármely szinonimája) fogalmát. Korábban ez 
a két dolog egyszerre szakadt a népművelőkre. Tessék a népet 
behívni a házba, ott jó kis táncestet rendezni, de ott legyen a 
csillagász szakkör is. M a úgy fest a dolog, hogy a szupermarket 
szórakoztatja az embereket, mert ha oda betéved egy család, 
akkor 8 órát ott ragad. A gyerekek három játékterem között 
választhatnak, a felnőttek is mindenféle őrületes szórakozóhe
lyeket találnak. Ot t szórakoznak. A művelődési házak meg 
kétségbe vannak esve, hogy nem mennek be az emberek. 

Földiák András: A művelődési házak nagyon különbözőek. 
Ózdtól nem messze, Kazincbarcikán például kiválóan működő 
művelődési ház van, ragyogó énekkarral és citerazenekarral. 
Valószínűleg Ózdon baj van. Ezen kívül kistelepüléseken is 
sajnos baj van, de a városokban nagyon sok jól működő házat 
tudok mutatni. Itt Pesten is, Gödöllőn is, Baján is és nagyon 
sok városban. Jobban kéne segíteni. Zelnik József mondta, 
hogy az állami támogatás mindig ugyanazon a szinten mozog. 
Valóban állandó szinten mozog, de 10 évvel ezelőtt a villanytól 
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kezdve minden sokkal olcsóbb volt. A pénz relatíve sokkal 
kevesebb. H a egy kicsit több pénz lenne, akkor a létező ered
ményeket még sokkal jobban lehetne kamatoztatni. 
Mohainé Fejes Ágnes: Bicskén például az Iparos Kör művelő
dési házat épített. A háború előtt olvasókörként használták, és 
sok év múlva, a 70-es években elindult egy mozgalom, és a 
lakosság megszavazta a művelődési ház rekonsttukcióját. Tehát 
ugyanúgy épült fel az ott élő polgárok kezdeményezésére mint 
hajdanán. És ezért tud működni, ezért tudjuk 17 év óta meg
rendezni a Bicskei Napokat úgy, hogy több ezer embert meg
mozgatunk, rendkívül színvonalas műsorokkal és rétegrendez
vényekkel. A z ott élő polgárokon és c i v i l szervezeteken is mú
lik, hogy egy házat hogyan használnak. 

Jankovics Marce l l : A szórakozás kérdésére visszatérve: a szóra
kozás az kikapcsolódás. Ez azt jelenti ugye, hogy a legkényelme
sebb módja a szabadidő eltöltésének. Érdemes volna annak is 
egy Mélyvizet szentelni, hogy milyen funkciója van a felszaba
duló időnek a poli t ika szempontjából. M i n d i g az uralkodik, aki 
a másik idejét birtokolja, aki behatárolja, hogy te mit csinálj, 
aki az emberek idejének a lekötését uralja. Nemcsak gazdasági 
kérdés az, hogy televíziós képernyős kultúrára 100 milliárdok 
mennek el az emberek zsebéből, miközben a Nemzet i Kulturá
lis Alapnak összesen 3 milliárdja van. És nemcsak arról van 
szó, hogy az emberek automatikusan szívesebben ülnek a tévé 
elé, hanem arról is, hogy az embereket le kel l kötni, mert kü
lönben botrány van. A Római Birodalom óta tudjuk a jelszót: 
panem et circenses! K i k kapták a kenyeret és a cirkuszi játéko
kat? Azok a munkanélküliek, akik Rómában ücsörögtek. A 
munkanélküli embernek mindig valami elfoglaltságot ke l l ad
n i . A z igazi hatalmat mindig az jelentette, aki megszabta az 
időt. M i n d i g a Pontifex Maximus csinálta a naptárat, és a dik
tátorok megszabták az időket, a történelmi ünnepeket, kom
munista szombatokat, vietnami műszakokat, túlórás Szabadnép-
félórát és ehhez hasonlókat. Most pedig van a tévé újság. A b 
ból tudjuk, hogy milyen nap van, régebben a péntek volt a 
Dallas. A 9 milliárd embernek ma már mérhetetlenül sok ideje 
van. 

Rózsa Péter: Most azt fogalmaztad meg, amit a Társaság is 
megfogalmazott, és nyilván ez az egyik legnagyobb probléma: 
hogy a televízión keresztül beárad az a globális kultúra, amely
től a szakemberek, jogosan vagy sem, de féltik az új nemzedé
keket. 
Lehet ez ellen védekezni ? 
Juhász Judit: Lehet. Sőt kel l . 
Szemadám György: H a d d folytassam Jankovics Marce l l gondo
latait. V a n egy kulcsszó, a közösség teremtés. Ugyanis a tévé 
nézésben talán nem is az a legrosszabb, hogy a befogadó az ül és 
néz mindent válogatás nélkül, hanem az, hogy általában az 
emberek, és ez ma már a gyerekeknél is látszik, a világhoz nem 
aktívan viszonyulnak. A m i gyermekkorunkban még csúzlit 
készítettünk, nyilat készítettünk, vízimalmot, kis gördülő va
lamit. Ergo, megismertük a fát, a bőrt, a gumit, bizonyos kap
csolatba léptünk a világ anyagaival. A parasztember, akinek az 
orrát még nem verték bele a Gutenberg Galaxisba, az lehet, 
hogy írástudatlan volt , viszont polihisztorként a világon min
denhez értett: a meteorológiától kezdve a földműveléshez, az 
állattenyésztéshez, a kerámiához, a kenyérsütéshez, szövéshez, 
mindenhez. Ehhez képest m i szelet emberek vagyunk, és ezért 
félünk a világtól és ezért ellenséges számunkra minden. A m i 
kor a G Y I K Műhelyben tevékenykedtem (Gyermek és Ifjúsági 
Képzőművészeti Műhely) odajöttek hozzám a gyerekek és azt 
kérdezték, hogy mi fog történni. Mondtam, hogy itt az fog tör
ténni, amit együtt csinálni fogunk. Itt kezdődik a közösség. 

Ezért mondtam már az előbb is, hogy bizonyos jól artikulált 
érdekek, közösségeket hoznak létre. A lakótelep nem nagyon 
hoz létre ilyeneket. Ennek a Társaságnak bármilyen módszer
rel, bármilyen úton ebben kel l segítenie, de ez a másik oldal 
aktivitása nélkül nem megy. Sajnos az emberek leszoktak arról, 
hogy felismerjék saját érdekeiket. 
Rózsa Péter: Én most Földiák Andrást fogom idézni. A z t írja a 
tanulmányában, hogy 20 éve itt nem töttént semmi, és a rend
szerváltás után is ugyanazok a műhelyek maradtak meg, ame
lyek már előtte is működtek. Üj korosztály nem jelentkezett. 
Vagy rosszul csinálják ezek a műhelyek, vagy az új korosztály
nak erre nincsen szüksége, és már nem azt a közösségi formát 
keresi, amit már Szemadám György sokszor emleget, mint 
klasszikus kisközösségi formát a paraszt társadalmakból, hanem 
valami mást. 

Jankovics Marcell: Számomra azért függ össze a család, az okta
tás és a közművelés - és itt most nem a közművelődési intéz
ményeket emlegetem, hanem újfent tágan, az ország közösségi, 
szellemi állapotát -, mert ha a szülő meg akar szabadulni a gye
rekétől, leülteti a tévé elé, mert addig nem kel l vele törődni. 
Én járok rendszeresen a Marczibányi téri Művelődési Házba 
(mondhatnám azt, hogy külső munkatársa vagyok), és vala
hányszor az előadásom előtt bemegyek az irodába, ott két test
vér pasziánszozik két külön komputeren. N e m egymással ját
szanak a kártyával. M i ebben a jó, ha erre használják a techni
kát, és nem vesznek részt semmiféle közösségi életben? M i t 
fognak ezek a gyerekek felnőtt korukban csinálni? Valószínűleg 
dolgozni is számítógéppel fognak, és egy üres életet fognak élni. 
Vagy valamikor belekeverednek egy közösségbe, ahol megta
nulhatják, mondjuk, a hegedű készítést és onnantól kezdve 
lesznek boldog emberek, mert visszatalálnak valahova, ami 
értelmet ad az életnek. 

Rózsa Péter: Valamit csinálni kel l , de talán nem az a megol
dás, hogy elvesszük a számítógépet ettől a két fiútól. 
Jankovics Marcell: Te normálisnak tartod azt, hogy egy 4 éves 
kisfiú órákig ott üljön a komputer előtt? 
V . Turtsányi Valéria: A művelődési intézmények a közösség 
teremtést egyik legfontosabb feladatuknak tekintik. A c i v i l 
szervezetek a múltban, legtöbb esetben gyakorlatilag a műve
lődési intézmények keretei között jöttek létre. Most azonban 
van már 87 c i v i l szervezet Pápán, ezért a művelődési intézmény 
feladata most elsősorban az, hogy ahol már megjelentek ezek az 
alulról jövő öntevékeny közösségek, ott segítsék őket megma
radni. Sokuknál ugyanis csak a szándék van meg, hogy szeret
nénk valamit csinálni. Ebben van a művelődési intézmények 
szerepe, akik például a pályázatok megírásában nyújthatnak 
segítséget, vagy a terepet biztosíthatják tevékenységükhöz. Ez 
már a közösség teremtésnek egy nagyon szép példája, és ezt a 
magunk sikerének is könyvelhetjük el . Pápán is, ahol már 87 
c i v i l szervezet jött létre, az a feladatunk, bogy a pénzszerzés 
piacán való megjelenésüket tudatosabb felkészítéssel próbáljuk 
segíteni. Szeretném nagyon hangsúlyozni, hogy a c i v i l szerveze
tek és a művelődési intézmények sem a múltban, sem jelenleg 
nem állíthatók egymással szembe. A kettő nem ellentétes ér
dekeltségű, hiszen mindketten ugyanazon célért, a helyi társa
dalomért, a helyi polgárokért tesznek mindent. 
Rózsa Péter: A Társaság egy héttel ezelőtt megfogalmazott egy 
pol i t ikai üzenetet, aminek az a lényege, hogy a Magyar Műve
lődési Társaság alapítói egy kicsit aggódnak, hogy nem látják a 
következő kormány kulturális programját. (Nem mondom, 
hogy kultúrpolitikáját, mert ezt a szót kezdjük nem szeretni.) 
Miért kéne látnunk azt a politikát, amikor sokkal fundamentá-
lisabb dolgokról beszélgetünk? Arról, hogy egy ország, egy tár-
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sadalom hogyan működik, hogyan neveli k i a kisközösségeket, 
azok milyen művelődési igénnyel jelentkeznek, stb. Ez az alap, 
és tessék a kormányzatnak erre ráépülni. Nem? 
Ze ln ik József: A z t hiszem, hogy túlkompenzáljuk ezt a kultúr
politikától való félelmet, mert az egypártrendszerben kínosként 
megéltük a dolgot. A z ember igenis homo politicus. Mindnyá
jan, egész este mást sem csinálunk, mint kultúrpolitizálunk. 
N incs ebben semmi szégyellni való, vagy akkor szégyelljük 
most magunkat. A kultúrpolitikának az lenne a feladata, hogy 
inspiráljon, fölszólítson, teret nyisson és harcoljon a terület 
lehetőségeiért, pénzügyi forrásaiért. A Társaság ülésére készül
ve leírtam, hogy én például veszélyesnek érzem a kulturális és 
az oktatási tárca szétválását, mert a kulturális terület érdekér
vényesítő képessége nagyon gyenge, még az oktatásival együtt 
is nagyon gyenge, akkor hogyha a két tárcát szétválasztják, 
szinte eliminálódik. Oktatás közgazdászok 1953-tól végig vizs
gálták a tárcák szétválasztását-egyesítését, és azt találták, hogy 
teljes csődtömeg a vége. Két évig nem működik egyik tárca 
sem, a hivatalnokok osztogatják egymás íróasztalait, meg szobá
it, meg székeit, és megbénul az adminisztráció. 
Rózsa Péter: 1949 óta öt alkalommal egyesült egyetlen minisz
tériumban a két terület. Közben az volt a maximum, amikor 
három területre szakadt. Legutóbb 74-ben volt külön kulturális 
és oktatási minisztérium. A mostani, tervezett szétválasztás 
nagyon sok embert foglalkoztat, és ezek az aggodalmak már 
többször megfogalmazódtak. 

Pröhle Gergely ( A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériu
mának államtitkár jelöltje) Tudható, hogy a kormány ketté 
fogja venni ezt a tárcát. Azokat az ellenérveket, amelyeket 
Zelnik József elmondott, őszintén szólva, nem értem igazán. Én 
azt gondolom, hogy a kulturális tárca önállóvá tétele a kultu
rális szféra felértékelődését jelenti, és nem azt, hogy a jövőben 
az oktatás oldalvizén, valahogy a költségvetési pénzeken osz
tozkodva kel l érvényesíteni a saját érdekeit. Én azonban ott 
ragadnám meg az egész problémát, próbálván ezzel bizonyítani 
a kormányzati szándékokat, ahol Jankovics Marce l l kezdte. 
Szóval azt gondolom, hogy egy kormányzatnak az a stratégiai 
érdeke, hogy felismerje a kultúra közösségteremtő erejét. Eb
ben olyan hosszútávra kiható energiák vannak, a közösség ma
ga, amely a kultúra által jön létre, olyan hosszú távon tud tár
sadalmi energiákat mozgósítani, hogy ezt nem is lehet túlbe
csülni. A z t gondolom, hogy a tárca szétválasztásával ennek az 
elismerése történik meg. Ugyanakkor történik forrásbővítés is, 
hiszen az új kormánynak szándéka a nemzeti örökség alap lét
rehozása, és szándékában áll az is, hogy az idegenforgalomból 
jövő bevételek nagyobb részét fordítsa kultúrára és kulturális 
beruházásokra. Juhász Judit szempontjával egyetértve, az a vé
leményem, hogy - különösen a kétezres év közeledtével - ez 
éppen hogy a kulturális terület felértékelését jelenti. 
A magam részéről örülök a Társaság létrejöttének. Egy jövendő 
kulturális kormányzat valóban csak tanulhat mindabból, ami 
itt elhangzott, és azt gondolom, hogy jó együttműködést ala
kíthatunk k i a jövőben. 

Juhász Judit: Véleményem szerint reményt keltő a családvé
delmi minisztérium megalakítása is. Mert miközben egyfolytá
ban a művelődésről, közművelődésről beszélünk, ne felejtsük 
el, hogy mindennek az alapja a családokban rejlik. O t t indul az 
egymásra figyelés, a tanulni akarás, az élménymegosztás, egyál
talán az élményt teremtő, élményt adó gondozása a gyereknek. 
És azt hiszem, hogy tényleg nem kultúrpolitikát várunk és 
olyasfajta deklarációkat, amelyek riasztóak lehetnek, de üdvö-
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zölhetjük, ha ez a kormányzat kifejezésre tudja juttatni, hogy a 
valódi helyükre szeretnék tenni a valódi értékeket. 
Rózsa Péter: Ez kormányprogrammal elintézhető? Egy széteső 
társadalomban egy kormányprogrammal generálható, hogy 
például az emberi kapcsolatok szorosabbá váljanak? 
Juhász Judit: Igen. A kormányprogram minden elemében 
benne van ez a szándék. Elsősorban ez az agyonemlegetett ér
tékvesztés teszi tönkre azt, amit mi nagyon szeretnénk, és amit 
Jankovics M a r c e l l olyan szépen megfogalmazott, azt hogy 
öröm legyen a művelődés, az olvasás, a zenehallgatás, az 
együttlét. Ennek az örömét a gyerekek, a fiatalok, és a felnőt
tek sem ismerik, mert azt sulykoljuk beléjük, hogy érvényesülj, 
hogy pénzt szerezz minél kevesebb munkával, hogy nem baj, ha 
csalsz, mert a politikus is lop, akkor te mért ne tehetned... Eb
ben az általános elsilányosodásban miért volna érték a könyv, 
miért volna érték az a múzeum, ahová az ember szív szorongva 
megy be. A múltkor az Ormánságot végig járva ott voltam 
Kodolányi János emlékmúzeumában és sírtam, mert legalább 
harminc éve nem törölték le a tárolókat, nem cserélték le a 
fotókat. Rengeteg öreg művelődési ház van kis falvakban, ahol 
a fiatal nem fogyasztja azt a neki kínált kultúrát, mert nem 
vonzó a számára, és azt hiszem, hogy erre adhat komoly üzene
tet ez a kormány. 
Rózsa Péter: V a n rá igénye? 

Fábriné Márk A n n a (népművelő, a Magyar Művelődési Társa
ság elnökségi tagja) : Úgy látom, hogy ebben a gazdasági hely
zetben, amelyben jó pár éve élünk, egyre kevesebb pénz jut a 
kultúrára, de akiknek meglenne a módja és lehetősége, azok 
nem a kultúrára költenek. V a n egy olyan réteg is, és erről már 
beszéltünk, amelyik nem tudja megfizetni a kultúrát, nem tudja 
megfizetni a könyvet, nem tud eljönni a művelődési házba. 
A h o l dolgozom a Fővárosi Művelődési Házban, évek óta nem 
emeljük, vagy csak minimálisan, a Muzsikás táncház jegyárait, 
azért, hogy a nagycsaládosok el tudjanak jönni. Nagyon sokan 
jönnek. Jó látni, hogy azok hozzák el a gyerekeiket, unokáikat, 
akik a hatvanas-hetvenes években a táncház mozgalomban 
részt vettek. O l y a n indíttatást, olyan értéket kaptak és valla
nak magukénak, hogy úgy érzik, hogy a gyerekeiket is, az uno
káikat is el ke l l hozni. És itt látom óriási szerepét részint a csa
ládnak, részint az oktatásnak. Hiszen a családban kapja meg 
először ezt az indíttatást, majd az iskolának kellene megala
pozni a műveltséget és a kultúrát, és akkor létrejöhet egy réteg, 
amelyik igényelni is fogja. 

Rózsa Péter: Térjünk vissza arra, amit Pröhle Gergely interpre
tált, mert erre ketten is kellene, hogy válaszoljatok: Zelnik 
József és Jankovics Marce l l . 
Ze ln ik József: Nekem nagyon tetszik, amit Pröhle úr mond, 
mert ez tényleg szimpatikus program, csak hát én egy pragma
tikus, öreg csibész vagyok, aki tudja, hogy egy pénzügyminisz
tériumi előadónak mindig nagyobb a hatalma, mint a kulturá
lis miniszternek. És sajnos a kormányokat nem a kulturális 
miniszterről jegyezik meg az emberek, hanem Bokrosról vagy az 
éppen illetékes pénzügyminiszterről. Én nagyon remélem, hogy 
ezt a kormányt nem a pénzügyminiszterről jegyzik meg, hanem 
ez lesz az Orbán és Urbán kormány, röviden nevezzük ezt U r b i 
et O r b i kormánynak, reméljük, majd az áldás is vele jön. A z 
utóbbi 30 évben egyetlen egy ember volt abban a helyzetben, 
hogy a pénzügyminisztériumot megerőszakolta, ez Aczél 
György volt . A z előbb kifejtett okok miatt tudta ezt megcsi
nálni. Én nagyon örülnék, hogyha a monetáris elképzeléséhez 
ragaszkodó pénzügyminiszter megadná ezeket a forrásokat és 
kereteket, de én inkább azt látom, hogy az idegenforgalom eb
ből az elképzelésből már kifarolt, deklaratíven a sajtóban leg-
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alábbis, megkapná viszont ez a tárca a műemlékvédelmet, 
amelyik azonban maga is olyan szegény, hogy sokkal többet 
kellene ráfordítani. Nekem tetszik az angol típusú kulturális 
minisztériumi elképzelés, csak hát ahhoz olyan erő kellene 
mint ott van, meg egy olyan c i v i l társadalom, meg olyan gaz
dagság. Ezért nagyon félő, hogy ebből hátrányok fognak szü
letni, de reméljük, hogy nem. És azért beszélünk róla, hogy ne 
szülessen hátrány, mert egy politikának föl ke l l ismerni, és re
méljük, hogy ezt fölismeri, hogy akkor erős, ha belehelyezi ma
gát a magyar kultúra közepébe. H a ez a koncepció ezt segíti, 
akkor nagyon jó . 

Jankovics Marce l l : Csak egy mondatot szeretnék hozzáfűzni a 
dolog anyagi részéhez. A z imént szó esett a szegény 
közszolgálatiságról és a kereskedelmi tévékről. Ugye a kereske
delmiek súlyos ígéreteket tettek arra, hogy a kultúrát támogat
ják. A z t hiszem az R T L 15 milliárdot ígért arra a tíz esztendőre, 
amire megkapta a fölhatalmazást, és ebből még semmit nem 
teljesített. A k i valamit teljesített az az M T M volt ez idáig, 
amely kötött egy szerződést az M M A - v a l filmtámogatásra, 300 
millió forintról. Tehát léteznek források, amelyekre a kor
mánynak oda ke l l figyelni, hogy a pénzek mozgását megfelelő 
irányba terelje. 

De többek között pénz kérdés az is, hogy milyen drága ennek az 
országnak, hogy egészségtelen emberek élnek benne. Kábító
szer. V a n egy tapasztalat és felismerés, amit a régi görögök már 
tudtak, tehát nincs semmi új a dologban (csak mert valaki 
mondta, hogy új eszméket kel l bedobni): „Ép testben ép lélek." 
A fizikai erőkifejtés is örömérzetet okoz, tudják ezt a testépí
tők, mert fölszabadítja az agyban azt az amphetamint, amit a 
szerelmes nő látása, meg egy csodálatos zene is fölszabadít. 
Mos t képzeljük el azokat a fiatalokat, akik elmennek szombat 
éjjel techno zenére diszkózni, ami nem szabadít föl semmit, 
mert hiányzik belőle egy alapelem, a dallam, amiről Kundéra 
írt az Elárult testamentumokban, hogy mit jelent a dallam az 
örömszerzés szempontjából. És még mozognak is hozzá, és még 
mindig nem szabadult föl az az amphetamin. Kénytelenek mes
terségesen bevenni. 
Erre való a társadalom, hogy megteremtse a feltételeket ahhoz, 
hogy természetes amphetaminok legyenek bennünk. Ezt bol
dogságnak hívják. A kultúra ebben rettenetesen sokat tehet. 
Rózsa Péter: A k k o r ez a pol i t ikai üzenet itt most egészen jó 
fogadtatásra talált... 
Makovecz Benjámin (grafikus, a Magyar Művelődési Társaság 
elnökségi tagja): Két dolgot szeretnék megemlíteni, az egyik 
ami kultúra és a másik, ami nem az. A dolog összefügg azzal is, 
amiről itt sokat beszéltünk. Rövidre fogom a mesét. Tanítok 
egy iskolában és irigykedve szemléltem, amikor meghozták a 
valamiféle kulturális keretből vásárolt számítógépeket azzal a 
kimondott céllal, hogy most majd a gyerekeknek lesz 
internetje. Egy főiskoláról van szó. Vagyis internet = kultúra. 
Hogy a számítógépek sorsa m i lett, az nem tartozik szorosan a 
meséhez. Természetesen a hivatali hierarchia mentén oszlottak 
el úgy, hogy olyan helyeken vannak a valóban nagy teljesítmé
nyű jószágok, ahol nem kéne, és az az egy datab, amelyik hozzá
férhető, az a könyvtárban van, oda meg kevés. Mindegy. Ez 
nagyon sok pénzbe került, nagyon sok pénzbe. K i tagadhatná, 
hogy ez egy kulturális ráfordítás? Senki . A kérdés az, hogy a 
kultúra azonos-e az internettel? Lehet, hogy eretnekség, amit 
mondok, de szerintem nem az. A k k o r lenne azonos, - és tu
dom, hogy ez jogdíj, meg minden egyéb problémát vet fel -, ha 
elolvashatnánk rajta, mondjuk, Goethe össze műveit, ami 
utoljára középiskolás koromban volt hozzáférhető, mikor az a 
szép színes sorozat megjelent. Azóta az ember szerencsés eset

ben antikváriumban jut hozzá. De lehet, hogy Goethe egy 
marhaság, akkor mondjuk, hogy Kazinczyt. Hogyha módom 
lenne letölteni Kazinczyt, ami lehet, hogy egy félórás telefon 
számla, vagy egy másfél órás, akkor lehetne mondani, hogy az 
internet kultúra, - így nem lehet. Ez volt a mesének az a fele, 
amelyik a pénzről és a kultúráról szól. 
Földiák András: Szerintem akkor sem kultúra, mert a kultúrá
hoz a személyesség mindig hozzátartozik. Mindnyájunknak 
voltak olyan tanáraink, akik a puszta jelenlétükkel hatottak. 
Makovecz Benjámin: Ugyanebben az iskolában, minden évben 
elviszem a tanítványaimat (jelenleg 25 van) egy kötelező mű
vésztelepre. O t t a növendékeknek nem igen lehet mondani, 
hogy 9-kor keljenek föl, és 11-ig rajzoljanak, aztán ebédeljen, 
és így tovább. Teljesen szabadon mennek a programok, egyet
len kötelező dolog van: a felolvasás este fél 9-kor, amit jobb 
híján én tartok. M i n d e n nap egy, másfél óra, amit igyekszem 
nagyon szépen olvasni, - többnyire sikerül. így minden művész-
telepen elolvasódik egy regény. Egy vasba se kerül, viszont kul 
túra, állítom. Lehet, hogy ez nagyképűség. Nagyon földhözra
gadt a példa. Természetesen csak a saját gondolataim és tapasz
talataim köréből tudok példákat hozni, de az az érzésem, hogy 
ezekről ke l l beszélni. 

Juhász Judit: Vagy például egy újpesti zeneiskola növendék 
hangversenyéről, amelyen részt vett a p ic i 6 éves gyermek és a 
18 éves felnőtt növendék, akiknek a szülei nagyon kis pénzből 
élnek, régi tönkrement pianínókra, nagy nehezen megvásárolt 
hegedűkre telik csak. Találkoztam ezzel a társasággal: a szülők 
túlnyomó többsége soha életében nem volt a Zeneakadémián, 
nem tudja e lv inni a három gyereket a Zeneakadémiára, nem 
tudja megvenni a C D - t és nagy nehézségek árán másolják a 
kottákat, mert iszonyú drága a kotta. A z t szeretnénk, ha igazi 
befogadói lehetnének annak a kultúrának, amelyre vágynak, 
amelyre még minden erejüket összeszedve áldoznak, mert a 
gyereket szeretnék zeneértővé tenni, ha már ők nem tanulhat
tak. Reményt keltő, hogy nagyon sok családban, nagyon sok 
emberben, ott van a vágy egy magasabb, értékesebb kultúrára, 
de le akarjuk őket szoktatni erről, mert egyfolytában azt hall
ják, hogy ez drága, ezt te nem engedheted meg magadnak, ez 
valami felsőbb régiónak járó külön jutalom. Vagy: nézd meg a 
tévét, van 19 csatorna, érd be azzal! 

Rózsa Péter: Erről eszembe jut egy másik korszak, amikor a 
vi ta arról folyt, hogy ami ingyenesen juttatott, az szép csende
sen el is értéktelenedik. A m i t ingyen kapnak az emberek, az 
már nem érdekli őket, legyen az könyv, színházjegy, bármi. 

Földiák András: H a valami igaz ránk, akkor az feltétlenül 
igaz, hogy mindig a ló egyik feléről a másikra esünk. A b b a n is 
van igazság, hogy amikor valami teljesen ingyen volt, akkor 
nem volt olyan értékes, de most átestünk a ló másik felére, 
most viszont nagyon drága a kultúra. M e g kellene találni a 
középutat. 

Rózsa Péter: A városi ember nyáron Magyarországon elő
veszi ezeket a kis programfüzeteket, amelyeket maguk írnak, és 
az ingyen koncertekkel, szabadtéri színházakkal és egyebekkel 
elég tisztességes művelődési programot tud összeállítani a csa
ládjának. Szerintem sokkal tisztességesebbet, mint 10-15 évvel 
ezelőtt. Mért van akkor katasztrófa? 

Gergye Rezső: Közben segítettek: Szemadám György hasz
nálta ezt a szót, hogy „szelet emberek", aztán Juhász Judit ele
mezte végig az Ormánságot, és érintette azt a területet, 
amelyikről mindjárt szólok. Én a kultúráról nagyon tág érte
lemben szóltam, amikor a saját házamtájáról beszéltem. ( A 
jelenlévőkre természetesen nem érvényes a „katasztrófa" kifeje
zés.) Én is el tudnám mondani, hogy milyen nagyszerű progra-
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mok lesznek, mennyi csoport van. Ez így is van rendjén, mert 
ezt is el ke l l mondani, sőt az a baj, András erre célzott, hogy 
nem eléggé mondjuk el, nem eléggé tud erről a nagyvilág. De 
itt most, magunk között a gondokkal ke l l foglalkozni. Egyéb
ként teljesen optimista vagyok. Mer t hogyha a végkifejlet felé 
tart a dolog, mármint hogy - megkockáztatom - a káosz felé 
tart az emberiség, és én naponta fékezni tudom azt, hogy oda
jusson, annak örülök. És hogyha be fog következni, akkor utá
na már csak javulni fog a helyzet, és ebben a jobbulásban bent 
lesz az én napi tisztességes munkám is. A kis magyar falvakról 
csak egy mondatot. Én is kis magyar falu szülöttje vagyok, 
Sorkikápolnának hívják ezt a kis falut, ahol már 300 ember 
sem él. Egy csomó falu van Magyarországon, ahol az utóbbi 8-10 
évben tettek lakatot a kultúrházakra. Pókhálósak a falak, terme
lőszövetkezeti gyűlés nincsen már, búcsú sincsen, temetés van. 

Zombor i Ot tó (csillagász, a Magyar Művelődési Társaság 
társelnöke): N e m bírom megállni, hogy ne szóljak bele a káosz 
kapcsán. N e m győzök hadakozni a napi munkám során ez el
len, hogy az emberekben ilyen fátumkép alakul k i . A napok
ban tévé szerelők jöttek hozzám és elkezdték, hogy jön a világ
vége. Igen, mondom, lesz kettő is! N a , ne mondja? A z embe
rekben van valami furcsa kettősség, hogy de jó lenne jól élni, 
de itt van a nyakunkon az 1999-es napfogyatkozás, meg már 
kétezerre is jósolnak egy világvégét. Hiába mutatom be a szá
mítógéppel, hogy ez nem világvége! Egy ügyes szerkesztői hú
zással mögém vágják, amit a jósnő mond, és m i marad meg az 
emberekben? Nyilván az, hogy világvége lesz, és te is szerepel
tél abban a műsorban, amiben a világ végét egészen rendesen 
megjósolták. Ennyit erről. 

Pár évvel ezelőtt az Esthajnal csillagot (a legszebb szó, amit 
én a csillagos égről mondani tudok), a Vénusz bolygót valaki 
videó kamerára kapta, zoom technikával ráment meg vissza
jött, emiatt a fénylő, élesen látszó kis csillagocskából, valami 
tányér-forma lett a képen, és a televízióban azonnal közvetítet
ték, hogy: kedves magyar közönség, tetszik látni, itt az első 
magyar U F O felvétel. Ez egy kivédhetetlen helyzet. A közön
ség megkapta, a gyerek megkapta. Egyik iskola sem, még a pá
paiak sem tiltakoztak! Azért kellemetlen nekem, mert ez egy 
siker sorozatnak tűnik, hogy itt mindenki jól csinálja, holott az 
a pánik van bennem is, hogy m i lesz, ha az igazságot nem 
mondjuk meg a gyereknek? Remélem, hogy a mostani kormány 
is úgy gondolkodik, hogy jó lenne, ha abba a táborba, amit 25 
éve csinálunk, az én gyerekem is eljutna, ahol olyan inspiráci
ókat kaphat, hogy még 4 év múlva is felnéz az égre. N e négyre, 
hanem nyolc éves kormányprogramra tervezzenek, bátran! Ez 
biztatás arra, hogy igen, az lenne a jó felosztás, ha adnának egy 
jó adagot a kultúrának, aztán az oktatásnak, és egymást támo
gatva dolgozzon a két terület. H a már megismerted, fölnézel az 
égre és nem tévedsz el - első menetben nem kerül semmibe. 
Utána majd a hétköznapokban sem tévedsz el . Nemcsak a 
csillagász mivol tom miatt mondtam ezt a csillagászati példát. A 
jól bevált, hosszú évek tapasztalata alapján összegyűlt termé
szettudományos kultúrát is szeretném belopni ebbe a Művelő
dési Társaságba. 

Rózsa Péter: Örülünk, hogy szóba hoztad, mert hiszen a tu
dományról és a természettudományról még nem esett szó. Hogy 
állunk ezzel a kormányprogramban? 

Pröhle Gergely: Egy zárójeles mondat erejéig szeretnék 
még visszatérni arra, ami Juhász Judit hozzászólásában is el
hangzott: az oktatás, a művészeti nevelés jelentőségére. H a 
komolyan vesszük azt, hogy egy kormánynak a kulturális élet

ben egyfajta piacteremtés is a szerepe, akkor azt gondolom, 
hogy döntő jelentősége van annak, hogy a művészeti nevelés 
hogyan alakul. Itt szeretnék bepillantást nyújtani a „szétválasz
tani vagy nem szétválasztani" dilemmába. A z t gondolom, hogy 
ennek a feladatnak a mentén a leginkább megragadható ennek 
a kormányzati döntésnek a kérdésessége. A z a kérdés, hogy ezt 
az összefüggést, ami a művészeti nevelés és a kultúra finanszíro
zás között van, miképpen lehet szervezeti módon megjeleníte
n i . Nagy dilemma volt, de végül is arra jutottunk, hogy a szét
választásnak be ke l l következnie, de azt gondolom, és azt h i 
szem, hogy itt a pol i t ikai előfeltételek adottak, ahhoz hogy a 
megfelelő egyeztetés a két tárca között garantált és folyamatos 
legyen, és ahhoz, hogy ez a fajta együttműködés, amit 
Jankovics Marce l l még a családpolitikával is összefüggésbe 
hozva hangoztatott, ne vesszen el . Ennek döntő jelentősége 
van. És tisztában vagyok azzal, hogy döntő jelentősége van a 
nevelésnek. Szüleim zenepedagógusok, és én magam is több, 
majdnem két évtizeden át intenzíven zongoráztam, és pontosan 
tudom, hogy 6-7 éves korban, nincs az a normális gyerek, aki 
szeret egy-másfél órán keresztül a zongora mellett ülni, de ezt 
keresztül ke l l v i n n i ahhoz, hogy aztán később ez az ember befo
gadó, befogadni képes, művészetet, kultúrát befogadni képes 
lénnyé váljon. Tehát az oktatás első fázisában végrehajtott 
invesztíció hatványozottan térül meg. 

Rózsa Péter: Pláne hogyha kormányprogram szintjén meg
valósítható. Elnök Ür! Zárszóként kérem foglalja össze, hogy a 
Magyar Művelődési Társaság mit tud nyújtani egy kulturális 
kormányprogramhoz, tapasztalatai alapján mihez és milyen 
kompetenciával próbál beavatkozni vagy segítséget nyújtani a 
magyar művelődés területén? 

Jankovics Marce l l : A felelős magyar állampolgár kompe
tenciájával, szerintem. A n n y i v a l vagyunk előnyösebb helyzet
ben a csak magánszemélyeknél, hogy minket a megalakulásról 
tájékoztató sajtóközlemények is hozzásegítettek, a tévé nyilvá
nossága is hozzásegít ahhoz, hogy a véleményünket nyilvánossá 
tegyük, és hogy elfogadott testületté váljunk. Hogy Pröhle 
Gergely itt ül, ez is szempont már. És ha, mondjuk havi sűrű
séggel vagy kéthavonta, amikor valami aktuális probléma föl
merül, ami különösen fájó ennek a területnek, egy ilyen kör
ben, vagy ennél tágabb körben azt megvitatjuk és annak nyi l 
vánossága van, akkor nem is ke l l közvetlen csatornákat terem
teni a kulturális kormányzathoz. Szeretném, ha lenne közvet
len csatorna, de ez a kormányzaton is múlik. Lehet, hogy most 
fontoskodónak tartanak bennünket, lehet, hogy fölöslegesnek 
ítélik, lehet, hogy elégséges lenne az, ha elolvassák, meghall
ják, a véleményünket. 

A Társaság további feladataira nézve azt gondolom, hogy 
még mindig nem értünk az alapozás végére, hogy felmérjük, 
hogy m i mindent ke l l még számba venni . A z utolsó mondataid 
egyikében például említetted, hogy a tudományról nem is esett 
szó. A magyar sajtóban megjelent az, hogy „kultúra és tudo
mány". M i n t h a a tudomány nem lenne a kultúra része. A m i k o r 
a közbeszédet gyakorló személyek megkülönböztetik egymástól 
ezt a kettőt és folyamatosan kevernek fogalmakat, akkor az 
alapvető tisztázásokkal kellene kezdeni, de úgy látszik, hogy a 
dolog működni fog, mert ez egy jó dialógus. 

Rózsa Péter: A továbbiakat akkor tudjuk meg, ha a Társa
ság jelzi, hogy most, erről és erről kellene vitatkozni. Köszönöm 
és jó éjszakát kívánok. 

Szerkesztette: Izinger Anna 
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