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A nagy titok

Jót s jól! Ebben áll a nagy titok. Ezt ha nem érted
Szánts és vess, s hagyjad másnak az áldozatot.

Örökérvényű igazságot írt le Kazinczy Ferenc 1808-ban. Tanácsa megszívlelendő mindenki-

nek, s kötelező penzum azok részére, akik a köz szolgálatában állnak, akik a célok megvalósítá-

sába mások erejét, közreműködését is bevonják, pénzét költik, még ha ez utóbbi nem is köthető 

konkrét személyhez, „csak” a közhöz. A  jó célok közérthető megfogalmazása kötelező elvárás 

azok felé, akik sajátjukon kívül mások cselekvésére is számítanak tervük végrehajtásában. Lát-

szólag így van ez minden hosszabb és rövidebb program elindításánál, de a gyakorlat igen sok-

szor mást mutat. Egykoron, rendezvényszervező kurzusok képzőjeként a tananyagban szereplő 

forgatókönyv készítőinek mindig feltettem a kérdést: miért csináljátok a tervezett programot 

(szüreti bált, fesztivált stb.), s a spontán válasz szinte mindegyik alkalommal meglepődött, cso-

dálkozó tekintet, s  majd az „így szoktuk”, a  „polgármester mondta” panelek voltak. Uniós pá-

lyázatok szakmai értékelőjeként is gyakran találkoztam olyan leírásokkal, ahol a 30-50 milliós 

igényelt összegért Magyarország, sőt Európa foglalkoztatási problémáinak megoldását vállalta a 

kulturális projekt gazdája. Adjuk oda a teljes összeget, gondoltam, ha ez ekkora összegből meg-

oldható, de a szakmai felelősség nem engedte leírni a felelőtlen javaslatot, mert becsülhető volt 

a kivitelezés lehetetlensége. S milyen gyakran találkozunk kisebb-nagyobb programok, vezetői 

pályázatok olvasásakor a nem valós probléma (megoldandó feladat) tényszerű leírásával és az al-

kalmazandó eljárások, módszerek rendszerezetlen felsorolásával. Böjte Csaba ferences szerzetes 

mondta egy vele készült fi lmes interjúban: nekem már elegem van abból, hogy akik ide jönnek Er-

délybe, a többségük az itteni magyarságot akarja megmenteni! Én pedig csak ezt, s azt a gyereket, 

mutatott a körülötte álló, futkározó csöppségekre!

Ha hasznosak akarunk lenni azokon a területeken, ahol dolgunk van, az egyes emberek, ki-

sebb-nagyobb közösségek, települések javát kell szolgálnunk. Ehhez azonban mérnöki pontos-

sággal, pedagógiai, pszichológiai felelősséggel fel kell mérni a valós állapotot, a megoldandó és 

végrehajtandó feladatot, s a beavatkozás módját, menetét. A szabályozott folyamatok és az érzé-

kelhető eredmények adják az ön és a mások által végzett értékelés alapját. Jót tenni felelősség, jól 

dolgozni kötelesség!
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