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Összevarrni a kultúra 
széttépett szeletkéit!
„Olyan iskolára van ma szükség, amely nem 

magányos küzdelmet vív, hanem megtalálja 
szövetségeseit a szocialista értékekért folyta
tott harcban . . .  mindenekelőtt a közművelő
dési intézményekben.”

Sánta Pál szociológus gondolatával könnyű 
egyetérteni, elvét a gyakorlatban megvalósíta
ni annál nehezebb, főként ott, ahol olyan mos
toha tárgyi feltételek állnak a kiteljesedés út
jába, mint Szomódon. Ebben az 1850 lelkes 
községben e téren mégis megindult valami!

Akik mondják, nem ha
zudnak. Abban legalábbis 
igazuk van, hogy régen 
könnyebb volt látványos
sikereket elérni. Szűkebb
volt a világunk. Egy köze
pes népszínmű suta előadá
sa is olyan ünnepszámba 
ment, hogy összesereglett 
rá, aki csak mozdulni tu
dott. A  televízió műsorával 
ma nehéz versenyezni. Több 
szabadidővel gazdálkodtak

Ósdi színtér 
— modern forma

Az iskola falán felírat 
jelzi, hogy rendhagyó in
tézménnyel állunk szemben: 
Általános Művelődési Köz
pont — olvashatjuk. Az 
épület olyan, mint a többi, 
egy azokból a típusterv sze
rint készült falusi „tano
dákból” , amelyek a hatva
nas évek elején gomba mód
ra nőttek ki földből. A régi 
kultúrházra — amelyben a 
mozi is működik — mint- 
jegy tízpercnyi gyaloglás 
után találunk rá. Természe
tesen ma is üzemel. Befűt- 
hetetlen, hodály-méretű
nagyterme mögött öltöző és 
két parányi klubszoba — 
ennyi az egész. Jócskán el
járt fölötte az idő. A  
könyvtár a szomszédban áll, 
látszatra az is olyan, mint 
a . többi, tizenegy és fél ezer 
kötetes állománya viszont 
figyelemre méltó.

Mi itt a rendhagyó? Mi
ért pevezik az iskolát álta
lános művelődési központ
nak? A  komplex intézmé
nyek nem ilyenek szoktak 
lenni! Egy helyen találjuk 
meg bennük az oktatás, a 
közművelődés és a sport 
színtereit, vagyis az iskolát, 
a tornatermet, a klubszobá
kat, a könyvtárat, a folyó
irat-olvasót és a szín
padot. Mindezekhez ottho
nos előtér is kapcsolódik, 
amelyben kis presszó is 
nyitva tart, hogy a „ház” 
valóban szabadidőközpont
tá válhasson. Hazánkban el 
is készült néhány ilyen in
tézmény, melyekről sorra 
bebizonyosodott, hogy jó 
gazdák kezében életképe
sebbek elődeiknél.

Szomódon is ilyen épít
mény lett volna ideális, de 
kivitelezésére nem jutott 
pénz. A közművelődés helyi 
felelősei viszont ahelyett, 
hogy „szegénységükre” hi
vatkozva ölbe tett kézzel 
ültek volna, megkísérelték 
a lehetetlent: ósdi környe
zetbe modern tartalmat va
rázsolni!

Ferpász József: „Jobb híján megtanultunk az apró sike
reknek örülni.”

Mindennek az alapja az 
újfajta szervezeti forma be
vezetése lett. A  művelődés 
— helyileg elszórt — intéz
ményei közös irányítás alá 
kerültek. Fellazult a peda
gógusok és a népművelők 
közötti merev munkameg
osztás, s az együvétartozás 
megszüntette az elszigetelt
séget.

Ami jó volt, 
ma miért rossz?

Vannak, akik a szomódi 
újítást csupán modernke
désnek látják. — Nem volt 
régen egy magnó sem, mé
gis megtelt a kultúrház — 
mondják, s a népművelés 
hőskoráról papolnak, a da
lárdákat, a műkedvelő cso
portokat istenítik. — A ta
nító vezette mindegyiket, és 
egymaga többet ért mint tíz 
mai népművelő!

De sokat hallottuk már 
ezt a szöveget!

akkoriban az emberek, a 
közösségek zártabbak vol
tak, a kilométerek „hosz- 
szabbak” , s az igények sem 
tarkállottak annyira, mint 
manapság Az új feltételek 
új követelményeket szültek, 
amelyeknek már nem tud
nak megfelelni a hagyomá
nyos intézmények. Éppen a 
sokoldalú kínálat érdekében 
vált szükségessé a közmű
velődés színtereinek össze
vonása.

„Szerettünk volna 
nagyobbat lépni”

Ezzel a mondattal kezdte 
beszélgetésünket Ferpász 
József, a szomódi intézmény 
felelős vezetője.

— Az egyesítés akkor lett 
volna az igazi, ha idevon- 
tathajtuk volna az óvodát, 
a könyvtárat, meg a kultúr- 
házat. No, de ez csak álom! 
Pedig a kultúra egészének 
széttépett szeleikéit így tud
tuk volna csak igazán „ösz- 
szevarrni.” Így sem bántuk 
meg. hogy felrúgtuk a ha
gyományokat.

— Miért vágtak bele az 
újításba?

— Mert semmi sem szólt
ellene! A széttagoltság min
ket is bosszantott. Előfor
dult. hogy író-olvasó talál
kozót rendeztek a könyv
tárban, egy időben valami 
kultúrházi mulatsággal.
Nem volt gyakori az egy
más elleni szervezés, de 
így jobban átlátjuk a dolgo
kat. rugalmasabbak lehe
tünk.

Az új oktatási törvény is 
kimondja, hogy nyitottá kell 
tenni az iskolát — mi en
nek engedelmeskedtünk. 
Napjainkban, amikor évről- 
évre megsokszorozódik az

Ezt az épületet még sohasem sikerült rendesen befűteni

Mire jó a katalógus? — Rendhagyó irodalomóra a könyvtárban

emberiség ismeretanyaga, 
kötelességünk tenni azért, 
hogy padjainkból kikerülve 
ne szakítsanak diákjaink a 
rendszeres ismeretszerzés
sel Ezt csak úgy lehet el
érni, ha még iskolás korban 
odaszoktatjuk őket az ön
művelés leendő színtereire. 
De nemcsak az ő érdekeik
ről van szó, mert mindez 
megfordítva is igaz. Ha az 
iskola a felnőtteknek is ké
pes újat nyújtani, tegye 
meg! Nem nagy dolgok ezek. 
Gondoljon egy egyszerű 
TIT-előadásra! Elhív a 
iművházj egy' biológus't„hogy 
beszéljen a szőlő betegségei
ről. Eljön 4iaképekkel, 
szemléltetőeszközökkel, s 
ki tudja még, mivel, de 
semmit sem mutathat 
be, mert a házban 
nincs vetítő, nincs
episzkóp, s hiába érdekel 
ötven embert a téma, csak 
tízen ülnek a széken, mert 
a többi nem akar fagyos- 
kodni. Ilyenkor miért ne 
nyitnánk ki nekik az isko
lát, ahol meleg van és ki
tűnő a technikai felszerelt
ség?

— Azt mondta: „Elhív a 
művház egy biológust. . . ” 
Ezek szerint, továbbra is 
felosztják a rendezvényeket, 
attól függően, hogy melyi
ket ki rendezi?

— Természetesen. Nem én 
dirigálom az összes intéz
ményt. Isten mentsen attól! 
Továbbra is van könyvtáro
sunk és művelődésiház- 
igazgatónk. Nekem, mint 
mindezek felelős vezetőjé
nek, az iskola irányításán 
túl csupán annyi a felada
tom, hogy összehangoljam és 
segítsem az ő munkájukat. 
Gyakorlatilag ez úgy néz ki, 
mintha az iskolához tartoz
nának. Ugyanolyan sza
badságuk van, mint a ta
nároknak saját szaktárgyuk 
oktatásában. A  rendelkezé
sükre álló pénzzel is ők gaz
dálkodtak. Az eltelt hét 
esztendő viszont bebizonyí
totta, hogy változtatnunk 
kell ezen a gyakorlaton. 
Előfordult, hogy a könyv
tárnak még felesleges ezre
sei voltak akkor, amikor a 
művelődési házban néhány 
megnókazetta beszerzése is 
gondot okozott, mégsem cso
portosíthattuk át a pénzt. 
1986. januárjától szerencsé
re közösen gazdálkodhatunk.

Elfoglalt emberek
-  drága színészek

— Hogy mi az álmunk?
— Az igazgató a homlokát 
ráncolja. — Talán, hogy 
minden megmozdulásunk 
telt házat vonzzon, hogy 
kiscsoportjaink összejöve
teleire tóduljanak az embe
rek, s azok is bejárjanak 
hozzánk, akik eddig ezt nem

tették meg. De messze va
gyunk még ettől!

— Mi hiányzik a megva
lósulásukhoz?

— Sok mindent mondhat
nék erre. Legyen központi 
fűtés, tornaterem és így to
vább, de leginkább az köny- 
nyítené feladatunkon, ha az 
emberek lemondanának az 
örökös rohanásról. A  legtöb
ben kora reggeltől késő 
estig pénzt keresnek, alig
marad idejük másra... De 
inkább nem panaszkodom!

— Akkor meséljen arról, 
amire büszke!

— A  diákok kilenc kis
csoportunkba járnak, kö
zülük néhány nagyon jól 
működik. A  Herman Ottó 
szakkör tematikája a ter
mészettudományok egészét 
felöleli, kiemelten a környe
zetvédelemmel foglalkoznak.

a bábosaink, és népszerűn 
karatetanfolyam. Érdekes 
vfszont, hogy egyre .inkább 

vonakodnak a kötöttségek
től a gyerekek. Itt van a fo
ci! Ha labdát látnak, ké
pesek ötperces szabadide
jüket feláldozni, csakhogy 
rúghassák a bőrt, az iskolai 
csapatba mégsem lépnek be, 
mert akkor minden pénte
ken négy órakor el kellene 
jönniük az edzésekre. A  fel
nőttek pont ilyenek. Egy- 
egy alkalommal — főleg, ha 
praktikus dolgokról esik szó 
— beülnek az előadásokra, 
a tanácsadásokra, de a 
rendszerességet nem vállal
ják. Kivétel a kertbarátkor, 
amelynek foglalkozásaira
mindig összejön a meg
szállottak harminctagú
„törzsgárdája” . A  felesleges 
kilókkal küszködő asszo
nyokra lsem lehet panasz, 
mert a Ikondícionálótorná- 
kon kevés a hiányzó, a var

ró- és a főzőcsketanfolyam

is jól működik, de ezzel 
mindent felsoroltam.

— És a nagyrendezvé
nyek . . .  ?

— De kár volt feloszlatni 
a Déryné Színházat! Én az 
ő előadásaikon láttam utol
jára telt házat a nagyte
remben, Helyettük „hakni
brigádok” járják az országot, 
akik ordenáré tréfákkal le
nézik és elriasztják a falusi 
közönséget. Nem tudom mi
ért hiszik azt, hogy vidéken 
mindenki bunkó! Olyan kárt 
tettek, hogy az emberek már 
arra sem váltanak jegyet, 
ami érdekes. Nemrégen, a 
Gerecse-esték sorozatban, a 
tatai művelődési központ 
küldött hozzánk egy mű
sort. Egy óra vidámság cím
mel győri művészek adták

elő. Kegyetlenül leégtünk: 
hiába plakátoltuk minden
felé, csupán nyolcán jöt
tek el! Különben, ha igé
nyelné is a közönség a szín
házi esteket, akkor sem tud
nánk mit csinálni, mert a 
jobb színészek fejenkénti 
nyolc-tíz ezer forintos gá
zsija számunkra megfizethe
tetlen.

Jobb híján megtanultunk 
az apró sikereknek örülni: 
egy-egy jól sikerült könyv
tárhasználati órának, a nép
szerű mozielőadásoknak, 
vagy a sokakat megmozgató 
sportrendezvényeknek.

Ottjártunkkor éppen iro
dalomórát tartottak a 
könyvtárban. A  gyerekek a 
Toldit tanulták, s a polco
kon Arany János életrajza 
után kutattak, bebizonyítva, 
hogy Szomódon valóban 
„kinyitott” az iskola, ön
művelésre szoktatva a jövő 
felnőttjeit.

Ez több, mint „apró si
ker” !

Szabó Péter

Az ebéd szokásosan finom, a kulturális programok pedig 
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