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"Az apró falvaink könyvtárügye azonban válságban van" -írta 1975 júliusában Sallai István. (1)
A megállapítás immár több mint 25 esztendõs.
Sajnos azonban mit sem vesztett aktualitásából,
Vajon miért alakult ki ez a helyzet? Nem lettek
volna megfelelõ szándékok? Nem kerestünk
volna megoldásokat? Nem lett volna kellõ határozottság a végrehajtásra? A kérdésekre nehéz
válaszolni. A legegyszerûbbazt mondani: így alakult. Mert hát hogyan is történt?
1970-esévek -Szovjet minta: Területi könyvtári rendszerek létrehozása
A megoldás olyan területi könyvtári rendszerek létrehozása(2),amelyek egységes szervezetként mûködõ központi és tagkönyvtárakból állnak, s egységesenalakított állományokra, egysé.ges bibliográfiai-tájékoztatási apparátusokra és
egységesmódszertani tevékenységre épülnek fel.
A teljesen centralizált rendszer járásonként és
városonként szervezõdik meg. Az állománya
központi könyvtár tulajdonában van, valamennyi
könyvtár személyzetét a központi könyvtár irányítja. Felügyeletet a központ esetében a járás/
város mûvelõdésügyi osztálya gyakorol, a fiókok esetébena szakmai felügyeletet a központi
könyvtár végzi, míg az ideológiai felügyeletért
az illetékes tanács a felelõs. A centralizált rendszerheztartozhatnak ideiglenes jelleggel mûködtetett kölcsönzõ-állomások is. Például egy parkban. A tagkönyvtár és a kölcsönzõ-állomás közti
átmenet korszerû és elterjeszteni kívánt eszköze
a bibliobusz, ami a központi könyvtár közvetlen
irányítása alatt áll, annak "forgó" könyvalapját.
hasznosítva, a városi külterületek, elszórt kis
lakótelepülések könyvtári ellátását szolgálva.
A minta tehát adott, Központosított ellátás
kell, Ennek feltételeit az SZKP KB 1974-es, a
könyvtárak fejlesztésérõl szóló határozata rögzíti is (3):
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kell kidolgozni a könyvtárügy

.Javítani kell a könyvellát.ást, a könyvtárellátó tevékenységét.
.Figyelmet kell fordítani a szakemberképzésre.
.Ki kell dolgozni a könyvtárosok bérkategóriákba sorolásának új rendszerét.
Ennek alapján meg is születik az 1974-es
közmûvelõdési határozat, melynek legfontosabb
megállapításai:
-A legfõbb feladatunk, hogy többen olvassanak, jobbat olvassanak,jobban olvassanak,
-Nem megfelelõ a könyvválaszték.
-A városok elszívó hatása miatt a falusi
könyvtárak elnéptelenednek.
-Demográfiai apály sújt,
-A televíziózásátalakítja a szabadidõ-felhasználás arányait.
-A nyitvatartási idõ nem a lakosság, h~em
a könyvtáros igényeihez igazodik.
-Közömbösség jelenik meg a társadaloméletmegnyilvánulásai iránt.
-Az azonos település könyvtárai még csak
nem is ismerik egymást,
A megállapításokból természetesenfeladatok
is fakadnak (4):
.
.Az ifjúsággal minden könyvtárnak kiemelten kell foglalkoznia.
.Szükségesek a központi állományépítési
ajánlások.
.Vizsgálandó, hogy az országos szakkönyvtárak hogyan támogathatnák az eddigieknél jobban a közmûvelõdési könyvtárak munkáját.
.Szükséges jóval több propagandaanyagot,
módszertani segédletetkibocsátani.
Vizsgálandó a közös fenntartású iskolai
gyermekkönyvtárak mûködése, az iskolai könyvtári ellátási központok létrehozásának feltétele.
.Irányelvek kibocsátása.
.Olvasáskutatások fejlesztése,
.Az ezerötszáz lakosnál kisebb lélekszámú
települések könyvtárainak önálló állománygyarapítási tevékenységétmeg kell szüntetni -függetlenül attól, hogy önálló vagy összevontintéz"
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kapcsolni, mert az adott település lakossága csak
ezen az úton juthat hozzá a számára társadalmilag szükséges könyvanyaghoz.
A központosítás az ezerötszázlakosnál kisebb
lélekszámú település esetén tehát kijelölt programmá vált. Lényege: központi könyvtár + fiókkönyvtár modell létrehozása az "ugyanannyi ráfordítással sokkal többet elérni" jelszó jegyében. Ez nem más, mint tudatosan irányított és
alakított új munkamegosztás, két követelmény
megtartása mellett(5):
.A könyvtárak alaposabbanismerjék meg azt
a társadalmat, amelynek szolgálatára hivatottak
.Lássanak hozzá az egymással egyeztetett
gyûjtõköri meghatározásokhoz.
A munka elkezdõdik, az átalakulás beindul.
Eredmények azonban nincsenek, mert a tanácsi
közmûvelõdési könyvtárak kilencven százaléka
megmaradt a "kölcsönkönyvtári" keretben(6).Ez
a szemlélet érvényesül a nyitva tartásban, annak
rövidségében is. Emiatt egy átlagos településen
-de még városban is -egy átlagos hétköznap
este közmûvelõdési intézmény fedele alatt nincs
hely sem olvasgatásra, sem tájékozódásra, sem
tanulásra, sem zenehallgatásra vagy éppen eszmecserére.
A megoldás -Szente Ferenc A város dolgozószobája címû, 1975-ös cikkében(7)megfogalmazottak szerint -a térben és idõben kibõvített
komplex közgyûjtemény, könyvtár és múzeum,
aminek terei, elrendezéselehetõvé teszik a használói csoportok és a munkatársak számára is az
érdemi tevékenységet, s ami ugyanakkor kiküszöböli a fölösleges párhuzamosságokat.
A kistelepüléseken azonban nemcsak a közmûvelõdési, hanem az iskolai könyvtári ellátást
is meg kell oldani. Katsányi Sándor és Varga
Balázs szerint erõteljes centralizálással, nagy
területet átfogó központi ellátással. 1977-ben
közreadott javaslatuk(8)szerint:
.Ki kell dolgozni a közös fenntartásúkönyvtárak mûködési szabályzatát, ez egyben szerzõdésminta is lenne. Elõtte tisztázni kell, a szerzõdéstaz
iskola és a könyvtár kösse-e,vagy a fenntartók.
.Ugyancsak kidolgozandó a községi iskolai
és a tanácsi könyvtár egyesítésének irányelve.
Ezt miniszteri rendeletben célszerû közzétenni.
.Tisztázni kell, milyen lakosságszám alatt
célszerû az egyesítés.
.A szabályozásnak arra is ki kell térnie,
hogy mi lesz az egyesített könyvtár sorsa, ha

a körzetesítés során az adott helyen megszûnik az iskola.
.A gyermekkönyvtári szakfelügyeletjogosultságát ki kell terjeszteni a közös fenntartású
könyvtárakra is. Célravezetõ, ha (pl. ötévenként)
közösen, iskolai és könyvtári módszertani munkatárs egyszerre vizsgálja az iskolában mûködõ,
területi munkát is ellátó könyvtárakat.
A továbblépést az 1977-ben megjelent Irányelvek a kis települések kulturális ellátásának
javítására es a komplex mûvelõdési intézmények
létesítésére címû dokumentum(9)alapozta meg.
A párthatározat mérlegelési szempontjai között
megtaláljuk mind a mozgó, mind a letéti ellátás
elvének elfogadását az apróbb települések vonatkozásában.
Az igazi komplex közoktatási-közmûvelõdési intézmény a múltbélinél jobban kötõdik az
iskolához, és érintettsége kibõvül az alapellátási
végpontokig (tanyák, kistelepülések, peremkerületek, lakótelepek)(IO).
A központosítás többféle variációban, majd
minden megye saját elképzelése szerint ment
ebben az idõben végbe. Nem véletlenül írta
Weisz Gábor 1977-ben(II): Ahhoz, hogy ama
idõszerû centralizáció sokkal jobban mûködjön,
mint mûködött az ötvenes években, sok-sok feltétel szükséges:
.Meg kell határozni a területi ellátó feladatkört kapó könyvtárak körét, és biztosítani kell a
tárgyi feltételeket.
E feladatra a B típusú könyvtárak tehetõk
leginkább alkalmassá. A megyei könyvtárak számára a hálózat áttekintése már gondot okoz.
.Meg kell határozni, hogy melyik szerv jogosult és milyen feltételek megléte eseténe feladatra megbízást adni.
E jogkört megyei szinten (tanács) érdemes
biztosítani, az érintett könyvtárat fenntartó tanács egyetértésével. A szükséges feltételeket
azonban központi forrásból (országos, esetleg
megyei) kell megteremteni.
.Meg kell határozni azokat a normákat, amelyek megléte nélkül nem szabad központi ellátó
feladattal könyvtárat megbízni.
.Meg kell határozni azon könyvtárak körét,
amelyek mentesülnek a központi ellátásba való
bekapcsolás kötelezettsége alól (pl. háromezer
lakos feletti települések).
.Rendezni és egységesítenikell az állománynyilvántartás módját, az állományvédelemmel
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kapcsolatos teendõket, a felügyelet rendjét, mód.Ne ragaszkodjunk mereven korábbi formujait.
láinkhoz.
.A központosított állománygyarapítás felté.Óvakodjunk az egyen megoldásoktól.
telei közé az alábbiak sorolhatók:
.Az ellátott könyvtár szorosan illeszkedjen a
-központi raktár,
helyi társadalmi környezetbe, az ellátó könyvtár
-szükséges munkaerõ,
segítse ezt elõ azzal, hogy figyeli a környezet
-megfelelõ szállítóeszköz.
visszhangjait.
.S végül el kell választani a területi ellátást
.Ne járassuk le a központosítást feltételek
-mint szolgáltatást -a módszertani gondozás hiányával.
kapcsánjelentkezõ tennivalóktól.
De egy pillanatra térjünk vissza ahhoz a kérEbben az idõben a hálózatfejlesztés célja nem déshez, hogy mit is tekintsünk könyvtárnak.
új hálózat, hanem tényleges könyvtári ellátás Mohor Jenõ 1980-ban(I5)az alábbi kritériumokat
kialakítása(12),a tanácsi és iskolai könyvtárak adja:
integrálása, ezzel párhuzamosanjárási hatókörû
.A gyûjtemény kezelését fõfoglalkozású, ilellátórendszerek létrehozása, a falusi szegényes letve fõhivatású könyvtáros látja el.
és elavult "könyvtárfélék" felszámolása. Minden
.Legalább háromezer kötet (könyvtári egyolyan kísérlet támogatandó, amely a szétaprózott ség) feltárt saját állománnyal, vagy legalább
kiskönyvtárak egyedi gyarapításának megszün- kétezer kötet (könyvtári egység) feltárt saját áltetéséreés nagyobb (körzeti, járási, városi) könyv- lománnyal és ötven kurrens periodikum-féleségtárak állománygyarapítási csatornáihozvaló csat- gel (címmel) rendelkezik.
lakozásra törekszik. Minden szinten emelni kell.
Lehetõleg önálló (vagy legalábbis elsõsoraz állománygyarapítás színvonalát. A gyûjtési ban könyvtári célú) helyiségben mûködik.
határokat ki kell terjeszteni a nem hagyományos
1981. Ismét egy újabb,,jelszó": Eljött az idedokumentumokra is. A tervezésnek az ellátandó je a módszerek megváltoztatásának!,Az évek óta
település teljes és maradéktalan megismerésébõl beolajozottan mûködõ "módszertani gépezetnek"
kell kiindulnia. Az országos szakkönyvtárak tá- , elfogyott az üzemanyaga, szerkezetileg pedig
jékoztató szolgáltatásait át kell venni. A szakfel- korszerûtlen, nem tud igazodni a megváltozott
ügyelet a méltatlan fenntartókat is cselekvésre társadalmi, ezen belül az új könyvtári valóságkell, hogy bírja. Sürgetõ feladat a hálózati köz- hoz sem. Az instruáló tevékenység helyébe a
pontok mûködésbe hozása is.
szolgáltatások közvetítésénekkelllépnie(I6). VarA fejlesztési célok elérése érdekében az 5/ ga Béla pedig kimondja: a rendszerhez~satlako1978-as rendelet a könyvtárakat szervezeti és zó ellátóhelyeken fokozatosan meg kell teremtemûködési szabályzatuk (szmsz-ük) felülvizsgá- ni a városi vagy nagyközségi szintnek megfelelõ
latára késztette.
szolgáltatásokat. Így lesznek a falvakban aZonoA szabályzat megújítása még a legkisebb sak a könyvtári feltételek(I7).
könyvtár számára is kiváló alkalom, hogy elõS a módszerek változtak, de az eredmény
ször, avagy újra "bemérje magát" a könyvtárügy maradt. Szita Ferenc írja(I8) 1983-ban: Élõnek
új rendszerébe, újrafogalmazza ténykedésének tekinthetõ-e az a könyvtár, amelyik hetente csulegalapvetõbb mozzanatait és saját szervezeti pán egyszervagy kétszer nyit ki, kettõ-négy órárendjét. Kívánatos, hogy az szmsz elkészítése ra? Fûti-e a hivatástudat az alkalmi könyvtárost
nyomán gazdaságosabbá váljék a könyvtárak a két-háromszáz forint tiszteletdíjért? S ugyanez
munkája, megalapozottabbá gyûjtõkörük és szol- fogalmazódik meg 1985-bõl(I9):A könyvtár húszgáltatásaik rendszere, fokozódjék társadalmi ha- huszonöt évvel van lemaradva a jelentõl. Rövid
tékonyságuk -írja minderrõl Futala Tibor 1979- a nyitvatartási idõ, kevés az olvasó, kicsi a forben('3).További feladatként a könyvtári kataszter galom, alacsony a bér, nincsenek újságok, folyólétrehozásátjelölte meg annak tisztázására, hogy iratok, audiovizuális dokumentumok, AV -eszköegyáltalán hány könyvtár is van az országban, zök. Azért kevés az olvasó, mert kicsi a nyitvailletve, hogy milyen alsó határig könyvtár a tartási idõ, azért nem vesznek dokumentumot,'
könyvtár.
mert nincs érdeklõdés, azért kicsi a bér, mert
Néhány megszívlelendõ tanulság ebbõl az erre a rövid idõre ez is elég.
idõbõl(14):
A kör bezárult.

10

.Könyvtór;

Levelezõ/lop.

2002.

július

I

Könyvtárak vagy "könyvári szegényházak"
ezek a szolgáltató helyek? A könyvtárügy felülrõl íróasztal mellõl keresi a megoldást. Az eredm6nyek többnyire csak átmenetiek. Mit kell tenni? Kész recept nincs. Voltak próbálkozások:
mûvelõdési autók (ládákban könyvek), let éti
kõnyvtárak, újdonsághiányos, nagy állomány.
a bibliobusz, amely nem váltja ki, csak
kiegészíti a telepített könyvtári ellátást. Több
lehetõségetkell kipróbálnunk(2°J.Ezek közé tar-

Mindent. A meglévõ állományapasztását,
selejtezését, a nyilvántartás,o~ szükségesrendezését, ahol kell, feltárást. UJ dokumentumokat.
Nemcsak könyveket, hanem mindazt a hordozót, ami ma a lakosságot érdekli. Folyóirat, újság, videó, CD, DVD, térkép, prospektus stb. Jó
kézikönyvtári állomány kialakítását. (Lehet elekt---Vagy
ronikus hozzáféréssel'is!) Kellõ példányszámot.
A könyvtári funkció(k)nak megfelelõ állományt.
Rendszeresés jelentõs mennyiségû frissítést. A

tozik a központi tájékoztatás megszervezése a
községi könyvtárakban(21J.
1989-ben aztán Skaliczki Judit már azt írja:
A korszerû közmûvelõdési könyvtár fogalmán
az információ és a dokumentum szabad hozzáférhetõségét értjük mindenki számára, minden
korlátozás nélkül(22J.Ennek szellemében készül
a könyvtári ellátásról szóló 1997. évi CXL. törvény, majd jelennek meg az azt követõ jogszabá1yok. Simmár '97 óta is öt esztendõ telt el, a
kistelepüléseken pedig mintha megállt volna az
idõ. .kormányzat
Talán nem szükségesa Könyvtári Intézet helyzetet bemutató vizsgálati megállapításait most elsorolni. A vizsgálat megállapította azt, amit tudunk: a kistelepülések ellátási helyzete kritikus.
Mindenféle paraméterbenelfogadhatatlan (helyiség, tér, technikai és személyi feltételek, költségvetés,állomány, nyitva tartás, szolgáltatások,
rendszerszolgáltatások helyi közvetítése).
Elõadásom befejezéséhez közeledve a "mi a
teendõ", a "melyek a lehetségesutak" kérdésekkel szeretnék inkább foglalkozni.
A tennivalókat -véleményem szerint -alapvetõen két irányban határozhatjuk meg:
1. a gyûjteménnyel kapcsolatos teendõk,
2. a könyvtári ellátó pontok (könyvtárak, kiskönyvtárak, szolgáltató helyek, letétek) alkalmassá tétele az önmaguk, valamint a könyvtári rendszer nyújtotta szolgáltatások helyi közvetítésére,
helyi igénybevételére.
A gyûjteménnyel kapcsolatos teendõket a
könyvtári rendszernek magának kell megoldania.
Az ellátó pontok fejlesztése azonban nem pusztán a könyvtári rendszer, hanem szélesebbkör,
végsõ soron a társadalom teljességének (politika, kormány, önkormányzatok, gazdaság,állami
és magántõke,helyi lakosság,kisbefektetõk, szervezetek stb.) feladata.
A gyûjtemény rendbetételén mit lehet értenünk?

felhalmozódó állomány átgondolt visszagyûjtését, újraosztását és selejtezését. Ezen kívül virtuális gyûjtemény kialakítását a helyi lakossági
közhasznú információktól kezdve az országos
adatbázisokig.
A nagy kérdés, hogy mindezt mibõl és hogyan. Ahogyanra -ahogy láttuk -számtalan
kísérlet volt már eddig is, de csekély eredménnyel. Volt tisztán állami kézben, felülrõl
(központból) irányítottan és ellátottan, volt a helyi
tanác~ok teljes felelõsségére alapozva, volt önfenntartásában és ellátórendszeri
"üzemeltetésben".Voltak központi könyvadományok, most vannak pályázati lehetõségekenelnyert könyvcsomagok. Volt fixen telepített ellátás, volt mobil ellátás. Csak az eredmény a kevés.
Nos, hát én sem õrzöm a bölcsek kövét, és a
hogyanra egyedül én sem tudom a választ, de
számítok a szakma véleményére, a közös bölcsességre.Mert hamarosan, a vizsgálat összegzett anyagánakközzététele után, megkezdõdhet
annak szakmai értékelése.
A következõkben, kissé vitára ingerlõ en, néhány lehetségesjavaslatot fogalmazok meg:
Azt gondolom, hogy az OrszágosDokumentumellátási Rendszer mindenképpen kulcsszereplõ. Azt gondolom, az ellátást ellátórendszeri formában szabadbiztosítani, vagyis állománymozgatással kell az igények kielégítését szolgáló,
helyben maradó kézikönyvtári állományt és az
elektronikusan elérhetõ virtuális gyûjteményt
kiegészíteni, frissíteni. Azt gondolom, ebben a
Könyvtárellátónak is szerepelehetne (adok, viszszaveszek, újra eladok), mint ahogy szerepet
kapnak a már meglévõ ellátórendszerekis. Ezeket a szereplõket célorientáltabban szükségesa
kérdés kezelésére ösztönözni. Ezen kívül szükségét érzem egy új szereplõ -nevezzük kistelepülési könyvtári ellátó központnak -létrehívását, mely az ellátó központok ellátója, központi
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szolgáltatója lenne. Feladata a rendszermûködéséhez szükségesközponti szervezési, állományi,
szolgáltatási tartalmak bonyolítása. Ez a néhány
központ ODR-tagkönyvtár is lenne. De kizárólag a kistelepülési ellátásban érintett könyvtárakat és ellátó központokat látnák el állománnyal,
illetve végeznék avisszakerülõ (apasztott) állománnyal kapcsolatos központi könyvtári feladatokat. Ennek a "céleszköznek" a létrehozása
merõben új a rendszerben. Miért gondolkodom
új szereplõben? Azért, mert ma már nem tekintem luxusnak, ha egy családban van egy terepjáró autó, és van egy bevásárló kocsi is a családi
autó mellett. Pedig mindegyik alkalmas a másik
funkciójára is, csak nem abban a minõségben.
Ma -és ezt érzem nagyon fontosnak -létezik
kistelepülési könyvtári ellátás, csak nem megfelelõ minõségben. A minõség követeli meg a
céleszköz kialakítását és mûködtetését. Érdemes
lenne vizsgálat alá vonni a FSZEK-ben lévõ
céleszköz -jelesül a KESZ (Központi Ellátó
Szolgálat) állomány -beolvasztása utáni helyzetet. Valóban érvényesül-e az az elképzelés, hogy
immár nem csupán a KESZ állom~nya, hanem a
teljes központi könyvtári állomány a hálózat rendelkezésére áll? Valóban lehet-e ellátást, letéti
rendszerû ellátást biztosítani egy szolgáltatás alá
vont könyvtári gyûjteménybõl? Lehet-e minõséget elérni akkor, ha a gyûjteményre kettõs funkciót terhelünk?
A másik kérdés a mibõl. Mindenképpen központi és helyi forrásokból. Központi forrásokat
kereshetünk a közmûvelõdés, a folyóirat- és
könyvkiadás, az alapítványi pénzek területérõl,
és a helyi forrásokat is bõvíthetõnek érzem, ha
látszanak az eredmények.
Az ellátó pontok (könyvtárak) alkalmassá
tétele. Ez is nagy feladat. De itt azt említettem,
hogy ez már túl is nõ a könyvtári rendszer belsõ
lehetõségein. A gyûjtemény és a szolgáltatható
rendszertartalom mellett kell a jó és megfelelõ
épület. Megfelelõ belsõ terek. Bútorzat, berendezés, klíma, székek, polcok, fény és levegõ.
Kellenek a technikák, a kommunikációs, az informatikai eszközök. Kell a megfelelõ személyzet. De legfõképp az a társadalmi döntés szükséges, amely a vidéken, kistelepülésen élõ ember
másodlagos állampolgár voltát kívánja megszüntetni. Arról kell döntés, hogy a vidéki ség hátrányát a társadalom le akarja-e küzdeni. Ha igen,
a könyvtárügynek csak fel kell szállnia Gókor, jó

helyen, nem lemaradva) az induló vonatra. Ilyen
induló vonat volt az, amikor a kormánya Széchenyi-terv kapcsán pályázatot hirdetett önkormányzatok, majd könyvtárak részéreis informatikai fejlesztésre. Most zajlik 296 nyertes könyvtár pályázata, akik közül 163-an újként kapcsolódnak a világhálóra. Ezek zö,mekis és közepes
település!
A SZTAKI és a Könyvtári Intézet közös fejlesztésselegy projekttervet dolgozott ki, ami azt
célozza meg, hogy bárki, bármely érdeklõdõ felhasználó egy olyan webes alkalmazói felületet
kaphasson, mely többek között könyvtári alkalmazás, lakossági információs eszköz, szolgáltató portál, az elektronikusan igénybe vehetõ szolgáltatások elérésénekeszköze. A felület kialakítását alapkutatás elõzi meg. Célunk a valós igények, szükségletek, elvárások feltárása és kielégítése.
Jogos a kérdés, de ki fogja ezt a "világ végén" használni.Lesznek-e helyben könyvtárosok?
Nem, nem lesznek. Nem lehet minden településre egyetemet, informatikát végzett könyvtárost
küldeni. De nem is kell. A hálózaton a kapcsolatot a kistelepülés és a rendszer központi szolgáltatásai között meg lehet oldani. Lásd elektronikus tájékoztatás. Olyan felület kialakítását célozzuk hát meg, amelyet maga az olvasó is képes alkalmazni. Amelyet nem a helyi könyvtáros
(értsd pl. közhasznú munkás), hanem a helyi
lakos önmaga Üzemeltet.
.
A társadalmi mozgásban most van lendületben a térségfejlesztés, a régiófejlesztés, a helyi
munkaerõpiac fejlesztése, (táv)oktatási programok, mezõgazdasági programok, egészségügyi
programok kidolgozása. Mindezek mögé információs pontok kellenek. Tessék, ott lesz a könyvtár, háttérbenpedig a könyvtári rendszer.Ez lehet
a kistelepülési könyvtári ellátás jövõje. S végezetül a válasz egy eddig még ki sem mondott
kérdésre. Egyáltalán, a kistelepülésnek van-e
szüksége saját könyvtárra? A válasz: igen. Igen,
mert megdõlni látszik az a megállapítás, hogya
falu megtartó ereje az iskola. Akistelepülés
megtartó ereje ma Magyarországon nem az iskola, hanem három ettõl független dolog:
1. A település tud-e a hozzá visszatérni akaró, letelepedni vágyó fiatal számárajövedelemszerzõ lehetõségeket felmutatni?
,
2. A település tud-e a letelepedett fiatal szamára, vendégei számára, nagycsaládja számára
,
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