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Zalay Szabolcs: 

Tanuló városok – A vezetés élménye 

A kultúra közvetítése 
 

Magyarorsz|gon nincs még „tanuló v|ros”, abban az értelemben, ahogy a vil|gon m|r sok-
felé, szervezeti formaként, de nagyon is gyakorlatias módon működtetnek olyan tanuló 
rendszereket, amelyek adott esetben v|rosokat, m|skor intézményeket, illetve emberek 
csoportos h|lózatait kapcsolj|k össze a „tanul|s” szellemében (Choi, 2007). Pedig ezred-
éves hagyom|nyrendszerünk felhatalmaz bennünket arra, hogy a kultúraközvetítés 
„szakértőivé” v|ljunk. Az „élethosszig tartó tanul|s” szlogenje azonban csak részben jele-
nik meg, mint „örömhír”, tal|n éppen az andragógus szakma sz|m|ra, sokaknak azonban 
ink|bb „rémhír”, hogy újra az „unt” vagy „félelmetes” iskolapadba kell ülniük (V|gó, 
2002). Ennek az ellenérzésnek kettős gyökere lehet: egyfelől a valóban „sok sebből vérző” 
közoktat|si rendszer gyermekkori emlékei élnek a felnőttekben (Zsolnai - Zsolnai, 1989; 
Nagy, 2005; Zalay, 2006), m|srészt az „elpufogtatott” szólamok, amelyeket nem sikerült új 
tartalmakkal feltölteni, okozhatj|k ezt. A modernkori tanul|shoz ugyanis, újfajta képző 
attitűdre, megújított módszertani reperto|rra és katartikus revel|ciókra volna szükség, 
amelyek egyelőre hi|nyoznak mind a magyar pedagógiai, mind az andragógiai tanít|s-
tanul|si rendszerekből. A „hitel-vesztés” viszont az emberekkel foglalkozó szakm|k legsú-
lyosabb deficitje. 
 
Pécs v|rosa 2005-ben elnyerte azt a kitüntető címet, hogy 2010-ben Európa szimbolikus 
Kultur|lis Főv|rosa lehet. Ez a rang dicsőséget és fejlődést hozhatna, a Magyarorsz|g déli 
részében egy idő óta meglehetős elszigeteltségre k|rhoztatott ősi magyar v|rosnak. Az 
eufória helyett azonban sok félelem és kétely, rosszabb esetben érdektelenség és közöny 
él a v|roslakókban az „EKF-programmal” kapcsolatban. Sokan nem érzik magukénak ezt 
az ügyet, s nem hisznek benne, hogy ez v|ltoztathatna az életükön. Pedig a „név kötelez”. 
A Kultúra Főv|rosa nem élhet csak a múltj|ból, egyúttal az impoz|ns, milli|rdokból meg-
épülő épületeket, a megszülető új létesítményeket fenn kell majd tartani. Ez a helyzet 
dr|mai feszültséget hordoz mag|ban. A „hit-elvesztés” veszélye kísért. Az al|bbiakban 
azokat a kezdeményezéseket mutatjuk be, amelyek gyakorlati kísérletek annak igazol|s|-
ra, hogy Pécs nem véletlenül kapta meg ezt a címet, mert olyan kultur|lis forr|sokkal és 
szellemi tartalékokkal rendelkezik, amelyek predesztin|lt|k erre a szerepre.  
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két megvalósult terv 
 

Két olyan programról lesz itt szó, amelyek közül az egyik, alulról jövő, „népi kezdeménye-
zésre”, a m|sik, előre tervezett, felülről jövő, „szervezeti megrendelés” alapj|n valósult 
meg. 2007 tavasz|n néh|ny, „Civil V|rosban” gondolkodó polg|r kezdeményezéséből ki-
indulva valósult meg az egyik programsorozat, amely a mai napig működő, tudom|nyos 
ismeretterjesztő előad|s-füzérré fejlődött. Illetve, a helyi közlekedési v|llalat megbíz|sa 
alapj|n dolgozta ki néh|ny szakember, 2007 nyar|n, azt a konstruktív dr|mapedagógiai 
elveken nyugvó tréning-programot, amelynek sor|n 365 pécsi autóbuszvezetőt készítet-
tek fel egy új szab|ly, az „első ajtón történő felsz|ll|s” bevezetéséből adódó konfliktusok 
kezelésére (Zalay, 2006). 
 
Két egym|stól teljesen különböző téma. L|tszólag semmi közük egym|shoz. Valój|ban 
azonban nagyon hasonló problém|k megold|s|t igénylő helyzetek. Az egyikben a hagyo-
m|nyos népművelői szerep újraértelmezése volt a tét. Hogyan lehet a globaliz|ciós kultú-
rav|lt|s kor|ban egy kultúrtörténeti ismeretterjesztő előad|ssorozattal megszólítani a 
közönséget? A m|sikban megmérettetett az az újfajta pedagógusi-andragógusi szerep, 
amely a résztvevő-központús|g elvére építve, helyzetbehozó facilit|torként értelmezhető 
(Feketéné, 2002). S ebből következően a kihív|sa az volt: a konstruktív módon felépített, 
dr|mapedagógiai alapokra t|maszkodó tréning-munka, képes-e rövid idő alatt, dr|mai 
feszültségű helyzetben attitűd-v|lt|st előidézni? Mindkét esetben arról volt szó, hogy 
megtal|lj|k-e a kultúraközvetítők a v|ltoz|shoz vezető „kulcsot”. Mi lehet az a forma, az a 
mód, amely hitelesíti a célközönség sz|m|ra a kultur|lis értéket? Hogyan lehet élmények-
hez vezetni az embereket? 

kép-sor 
 
A „Nagy Lajos” – Pécsett „fogalom”. Egy többsz|z-éves hagyom|nnyal rendelkező gimn|-
zium a v|ros szívében, a Széchenyi téren. A mai napig itt élő, volt di|kok hat|rozt|k el, 
hogy egykori Alma Materükben a 2007-es év sor|n olyan non-profit jellegű előad|ssoro-
zatot kív|nnak szervezni, amely azokat a kultur|lis értékeket hivatott bemutatni a pécsi 
közönség sz|m|ra, melyek az európai és a magyar kultúra maradandó kincsei közé tar-
toznak. A program célja az volt, hogy az infrastruktur|lis fejlesztések mellett valódi szel-
lemi tartalmakat tudjanak felmutatni Európa leendő Kultur|lis Főv|ros|ban. Hosszas elő-
készítés ut|n, az előad|ssorozatot tudom|nyos igénnyel, a különböző nézőpontok figye-
lembevételével, de ismeretterjesztő módon, nyilv|nos keretek között szerették volna 
megrendezni, a „Kultúra Értékei Pécsett” címmel. Az előad|sok megtart|s|ra neves hazai 
és helyi szakembereket kértek fel, akik egy-egy téma szaktekintélyeinek sz|mítanak, és 
előad|smódjuk garancia arra, hogy a széles körből érdeklődők sz|m|ra Pécs, Magyaror-
sz|g és Európa egy-egy kultur|lis értékével kapcsolatos elemző bemutat|suk maradandó 
élményt jelentsen. 
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Az előad|ssorozat tematik|ja olyan nyilv|nvaló, közismert, mégis némely szempontból 
rejtett értékeinkre koncentr|lódott, amelyekre mélt|n lehet büszke a leendő Európa Kul-
tur|lis Főv|rosa lakója, erősítve ezzel az itt lakók civil-identit|s|t, p|rt|ll|stól és t|rsa-
dalmi rétegtől függetlenül. Ilyen tém|k szerepeltek a tervek között, mint péld|ul: „Az óke-
reszténység örök üzenetei”; „A Pécsi Egyetem történeti és szellemi kincsei“; „A magyar 
kir|lyi korona művészettörténeti jelentősége”; „A Csontv|ry-életmű rejtett jelentésréte-
gei”; A pécsi irodalom európai értékei“; A Zsolnayak hagyatéka“. A tervek szerint a sorozat 
első részében a Korona-kutat|s pillanatnyi |ll|s|ról kaphattak képet az érdeklődők, 
amely téma alkalmasnak ígérkezett arra, a Kultur|lis Főv|ros-i rangból kiindulva, hogy 
széleskörű érdeklődésre tartson sz|mot, és egyúttal hagyom|nyt teremtsen.  
 
A tervek szépek voltak, a szervezés „szinergikus együtt|ll|sok” sorozat|t hozta. Az elő-
adók v|llalt|k a feladatot, a gimn|zium díszterme szabad volt a tervezett időpontokban, 
v|llalkozó t|mogatók szép sz|mmal akadtak, a hagyom|nyos hírcsatorn|k v|llalt|k az 
inform|cióközlést. A szervezők azonban úgy érezték, mindez nem elég ahhoz, hogy a po-
tenci|lis érdeklődők megtal|lj|k a rendezvényt. A kérdés a mindenkori népművelő, műve-
lődésszervező, andragógus kérdése volt: hogyan lehet „kézen fogni” az embereket, és el-
vezetni a „kultúra szentélyébe”? Nehéz kérdés egy olyan orsz|gban, ahol a legtöbb kutat|s 
egybehangzó |llít|sa szerint négy, négy és fél ór|t néznek televíziót az emberek naponta 
(Ag|rdi, 2005), s elsősorban kereskedelmi csatorn|kat részesítenek előnyben… Pedig a 
megold|s „az utc|n hevert”.  
 
Pécs legforgalmasabb helye az a bev|s|rló központ, amely a v|rosközpontban észak-déli 
és kelet-nyugati ir|nyban is több utc|nyi területen épült fel. Naponta tízezrek l|togatj|k. 
Sokan „ott élnek”, – ott tal|lkoznak bar|taikkal, intézik üzleti ügyeiket, pihennek, szóra-
koznak, esznek, isznak, melegednek. „Árk|dia” vil|g|ban a „klimatiz|lt m|jus” örök züm-
mögésében nem a kultúr|é a fő szerep. Az előad|ssorozat indít|sa előtt h|rom héttel szü-
letett a gondolat – „ki|llít|st szervezni az Árk|d Üzletközpontban”, ahol az arra j|róknak 
észre kell venni a különös jelenést, a Kultúra köszöntését. A gondolatot hamar követte a 
tett. Az üzleth|z vezetősége engedélyt adott a ki|llít|sra. A szervezők kapcsolatba léptek 
Szelényi K|roly fotóművésszel, aki digitaliz|lt form|ban, rendelkezésükre bocs|totta azt a 
kép-sorozat|t, amelyet egyedül|lló módon készített a Szent Koron|ról, közvetlen fényké-
pezéssel, s ma m|r a vil|g több orsz|g|ban, Németorsz|gtól Finnorsz|gig, többek között 
ez jelképezi a külföldieknek Magyarorsz|got. A képeket Csizmadia L|szló grafikusművész 
szerkesztette kinyomtatható alakba, és Zalay Bud|né dekoratőr rendezte el a t|rlókon. A 
hat|s elképesztő volt. Tömegek |lltak meglepődve a képek előtt a nagy „üzlet-vil|g” kellős 
közepén. 
 
A „kép-sor” végül |tkerült az előad|sok termébe, ahol |llandó ki|llít|s jelleggel az érdek-
lődők szervezetten és ingyenesen, b|rmikor megtekinthetik. Az elsőtől kezdve, a tavaszi 
utolsó, nyolcadik alkalomig 4-500 résztvevővel mentek az előad|sok. A Sorozat ősszel 
folytatódott, s igény van a 2008-as tavaszi megrendezésre is. A tal|lkoz|sok, a legtöbb 
alkalommal, a „Kultúra Ünnepélyei” – maradandó élmény |ltali tanul|st jelentenek. 
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Az éményteli vezetés 
 
A Pécsi Közlekedési Zrt. autóbuszvezetői sz|m|ra 2007 m|jus|tól július|ig tartotta két 
pécsi trénerszakember azt a húsz részből |lló tréningsorozatot, amely sor|n elsősorban a 
kommunik|ciós kompetenci|k fejlesztése, a konfliktuskezelési technik|k elsaj|tít|sa volt 
a cél. A fentiek mellett a program célkitűzése volt olyan megold|sok elsaj|títtat|sa, ame-
lyek segítik a veszélyfelismerés, a st|tusz-hierarchia |tl|t|s|t. Mindezen kompetenci|k 
fejlesztésének igényét elsősorban az a tény v|ltotta ki, hogy a cég be kív|nta vezetni az 
„első ajtón történő felsz|ll|s” szab|ly|t több j|rat|n is, amely v|ltoztat|s komoly feszült-
ségek forr|s|v| v|lhatott Pécs v|ros autóbuszain. 
 
Az oktat|si metódus módszertan|t a trénerek a fenti célok alapj|n tervezték meg. Igye-
keztek minden inform|ciót megszerezni a tém|val kapcsolatban, a Cég elv|r|saitól kezd-
ve, az autóbuszvezetők attitűdjének megismeréséig, amelyeket az utasoktól, a v|llalat ve-
zetőitől és maguktól az autóbuszvezetőktől kapott ismeretekből gyűjtöttek össze. Terveik 
szerint, a résztvevők oly módon saj|títhattak el ismereteket, gyakorlati és elméleti felada-
tok kombin|ciój|nak segítségével, amelyekkel konfliktuskezelői képességüket tov|bbfej-
leszthették és a gyakorlatban v|rhatóan hatékonyabban tudj|k majd ezt alkalmazni. Ezt 
az al|bbi módszerek segítségével igyekeztek megvalósítani az oktat|s sor|n: 

 
 ismerkedő, feszültségoldó gyakorlatok, 
 rövid elméleti |ttekintés, 
 egyéni problém|k felt|r|sa kötetlen beszélgetés form|j|ban, 
 egyéni és kiscsoportos munk|k, 
 szerepj|tékok, 
 struktur|lt gyakorlatok, 
 asszertivit|s gyakorlatok. 

 
A trénerek tervei szerint, a résztvevők pszichológiai, pedagógiai és kommunik|ciós isme-
reteket saj|títhattak el a konfliktuskezelést kommunik|ciós kulcs-kompetenci|nak te-
kintve, arra a tételre alapozva a fejlesztési folyamatot, miszerint az autóbuszvezetőnek 
nem v|laszt|si lehetősége a m|sik ember „megv|ltoztat|sa”, illetve meggyőzése, hanem 
felelősségteljes kötelessége m|sok érdekében.  
 
Az első tréning alkalm|val azonban kiderült, hogy az autóbuszvezetők nemcsak alulmoti-
v|ltak a tréninggel kapcsolatban, mert nem hisznek a hagyom|nyos oktat|sok sikerében, 
hanem kimondottan ellenséges hangulatot lehetett tapasztalni a „felülről/kívülről ir|nyí-
tott” tanul|ssal szemben. R|ad|sul ellentmond|sos érzéseket v|ltott ki belőlük az 
„elsőajtóz|ssal” kapcsolatban az is, hogy egy tizenöt évvel ezelőtt bevezetett program fel-
elevenítéséről volt szó, amelynek kudarcélményeit többen |télték m|r. A trénereknek így 
az is feladatukk| v|lt, hogy ebből az ap|ti|ból igyekezniük kellett kizökkenteni a résztve-
vőket. Ez nem volt könnyű helyzet. S itt is az volt a kérdés, hogyan lehet valamilyen mó-
don felkelteni az érdeklődést a tanul|s ir|nt, „elvar|zsolni” a résztvevőket egy „új kultúra” 
kialakít|sa érdekében az autóbuszokon. 
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Ezt a problém|t a trénerek egy olyan „szétv|laszt|sos” elj|r|ssal oldott|k végül meg, 
amelyben egyértelművé tették, hogy melyek azok a problém|k, amelyekkel foglalkozni 
tudnak a tréning sor|n, s melyekkel nem. Az al|bbi |bra szemlélteti az elj|r|s lényegét, 
ahol a „téma” a jobb oldalon jelenik meg, azaz a hangsúly az „erőszakmentes kommunik|-
cióra” tevődött |t, eleve „kihúzva a méregfog|t” az első napon tapasztalt „panasz|radat-
nak”. 
 

 
 
A tréning sor|n igen sikeresnek bizonyult ez az elj|r|s, s nagymértékben növelte a haté-
konys|got. A legtöbb résztvevő fegyelmezetten vett részt a gyakorlatokban, s komoly hoz-
z|szól|saikkal egym|s tanul|s|t is segítették. Bizalmi légkör tudott így kialakulni, amely a 
fejlődés „meleg|gya” lett. 
 
A munka fő vonulat|ban a kor|bbi konfliktus-tapasztalatok felelevenítésével a résztvevők 
a trénerek segítségével tiszt|zt|k azokat az okokat, amelyek két vagy több személy vagy 
elképzelés közötti nézeteltéréshez vezethetnek, egyeztették azokat a készségeket és stra-
tégi|kat, amelyek a konfliktus megold|s|ban hasznosak lehetnek. Foglalkoztak a konflik-
tus természetének mélyebb megismerésével, a p|rbeszéd kialakul|s|nak lehetőségeivel. 
Szitu|ciós gyakorlatok segítségével elemezték a véleménykülönbség, a m|sfajta gondol-
kod|s lehetséges toler|l|s|nak gyakorlat|t a konstruktív dr|mapedagógia jellegzetes 
eszköze, a nézőpontv|lt|s technik|j|nak segítségével. Egyértelművé v|lt sz|mukra, hogy 
a feszültségtűrő képességüket kritikus helyzetekben képesek fokozni. Felépítették az 
alapjait az asszertivit|s gyakorlat|nak annak kiprób|l|s|val, hogyan tudj|k jobban érvé-
nyesíteni saj|t érdeküket anélkül, hogy ezt m|sok h|tr|ny|ra tennék, vagy m|sokkal 
szemben agresszívakk| v|ln|nak. Elemezték, hogyan lehetnek képesek konstruktív kap-
csolatokat kialakítani utasaikkal, mint „ügyfeleikkel”. 
 
Rendszerbe foglalt|k a különböző konfliktuskezelési technik|kat, a „versengést”, a „prob-
lémamegold|st”, a „kompromisszumkeresést”, az „elkerülést” és az „alkalmazkod|st”. 
Vizsg|lt|k az „én-kép” és az „én-ide|l” kialakul|s|nak folyamat|t. Igyekeztek v|laszt kap-
ni a következő kérdésekre: Hogyan legyenek jóban önmagukkal? M|sok hogyan (milyen-
nek) l|tj|k őket? Végül a trénerek bemutatt|k az autóbuszvezetőknek a Marshall Rosen-
berg |ltal kidolgozott „Erőszakmentes kommunik|ció” technik|j|t (Rosenberg, 2001), és 
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gyakorolt|k annak f|zisait a felismeréstől, a megértésen |t, a megismerés és az emp|tia 
működtetéséig.  Struktur|lt és reflektív módon kontrol|lt szerepj|tékok segítségével 
igyekeztek tiszt|zni az autóbuszvezetők és az utasok viszonyrendszerének kevésbé |tl|t-
ható összetevőit. 
 
Ugyanakkor ezt a tanul|si folyamatot nem lehetett volna végigvinni egy nagyon fontos 
tréning-elem nélkül, amely az autóbuszvezetők munka közbeni élmény-fok mérését jelen-
tette, arra alapozva a gyakorlatot, hogy ha sikerül bebizonyítani nekik, hogy valój|ban 
szép és fontos munk|t végeznek, akkor tal|n lesz kedvük arról még többet megtudni, ho-
gyan csin|lhatn|k ezt még jobban, mint eddig.  

A flow-mérés 
 
Csíkszentmih|lyi Mih|ly modelljének gyakorlati alkalmaz|s|val igyekeztek a trénerek 
kideríteni az autóbuszvezetők motiv|lts|g|t és |ltal|nos közérzetét (Csíkszentmih|lyi, 
2001). A mérések érdekes és tanuls|gos eredményeket hoztak. A flow-teszt segítségével 
lehetőség kín|lkozott megmérni a buszvezetői munka sor|n |télt „élményfokot”, szembe-
|llítva ezt az „unalomfok” és a „szorong|sfok” szintjével (Ol|h, 1999). Ez|ltal olyan ered-
ménnyel szembesítették a résztvevőket, amely szubjektív motiv|ciós alapot teremtett az 
oktat|s sor|n az aktivit|shoz, és növelte a v|ltoztat|si motiv|ciós szintet is. Hiszen egyér-
telművé v|lhatott sz|mukra, hogy mind a gépkocsi-vezető részéről, mind az utas oldal|ról 
csak az „élményfok” emelésével lehet elérni olyan megv|ltozott (tudat)|llapotot, amely 
komplexit|sa révén ad új energi|kat a személyiségnek, kiküszöbölve a jelen feladat szem-
pontj|ból kimondottan veszélyes unalom- és szorong|s-faktorokat, nagyobb koncentr|ci-
ós- és emp|tia-szintet biztosítva a vezetőnek, és új r|l|t|st, valamint egészséges bizton-
s|gérzetet és tisztelet-érzést nyújtva az utasnak. 
 
A flow-tesztek kiértékelése ugyanakkor a tréning tanuls|gain messze túlmutató eredmé-
nyeket hozott. Részletesebb feldolgoz|suk segítségével hosszabb t|vú stratégia v|lt kidol-
gozhatóv| a dolgozók közérzetének javít|sa, a munk|hoz való hozz||ll|suk pozitív ir|nyú 
elősegítése érdekében. Az al|bbiakban közöljük flow-mérésünk legfontosabb eredménye-
it. 
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   Flow Unalom Szorongás 

  3,669       1,762 2,031 

 
A t|bl|zatból egyértelműen l|tható, hogy a nehéz munkakörülmények ellenére még min-
dig eléri az autóbuszvezetők élményszintje a közepes értéket, ami viszonylag jónak 
mondható, ugyanakkor egy|ltal|n nem unalmas a munk|juk, s szerencsére nem is szo-
ronganak veszélyes mértékben, b|r a stressz-tényezők fokozatosan nőnek munk|juk so-
r|n. Ezeknek az eredményeknek az azonnali kiértékelése komoly revel|ció-értékkel bírt 
az autóbuszvezetők körében, és segítségével el lehetett érni azt a motiv|ciós értéket, 
amely alapj|v| tudott v|lni minden tov|bbi munk|nak. Így v|lhatott „a vezetés élménye” 
az örömteli tanul|s forr|s|v|. 

 

 

A tanuló város 
 
Mindkét péld|nk azt a tételt t|masztja al|, hogy a kultúraközvetítői szerep napjainkra 
|talakult. Nem elegendő a szakm|ra kiv|ló elméleti tud|ssal felkészülni, „csoda-
programokat” kital|lni, de még a médi|val al|t|masztott inform|ció-tov|bbít|s is kevés. 
Kell valami több, valami m|s, ahhoz, hogy a hír – „személyes jó-hírré” v|ljék valaki sz|m|-
ra. Csak így indulhat el az a folyamat, ami a „tanuló v|rosok” vil|g|t építheti fel. 
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Ak|rmelyik kultúraközvetítő szakma elmondhatja mag|ról, hogy v|ls|gban van. A peda-
gógustól, a művelődésszervezőn |t, az andragógusig. Dr|mai feszültségektől terhes a mai 
t|rsadalom élete (L|szló, 1999), s ez a kultur|lis szféra különböző szegmenseiben is meg-
nyilv|nul, a képzési struktúr|tól kezdve (Nagy, 2005), az értékközvetítő gyakorlatig. Egy 
ilyen feszült helyzetben adekv|t v|lasz egy „dr|mai megold|s”. Egyre több tapasztalat 
t|masztja al|, hogy az elmúlt tizenöt évben „felépülő” Magyar Dr|mapedagógiai Iskola 
hatékony módszertani kereteket honosított meg (Kaposi, 2007), illetve dolgozott ki egy 
konstruktív pedagógia, illetve andragógia megvalósít|s|hoz. A „konstruktív dr|mapeda-
gógia” képes hatékony v|laszokat adni korunk kihív|saira, a megv|ltozott körülmények 
között, megv|ltoztatott metódussal, jelentős fejlesztő hat|sokat elérni (Zalay, 2006). A 
perspektivikus, probléma-érzékeny l|t|smód és a kreatív, modellező típusú konstrukti-
vista szemlélet, amely fenti péld|ink mozgatórugója is volt egy új típusú „medi|tori” sze-
rep megjelenését jelzi, amely szervesen építkezhet a dr|mapedagógiai alapokra (Bolton, 
1996). 
 
Az „élményszerű tanul|s” a konstruktivizmus, a dr|mapedagógia és az andragógia közös 
kulcsfogalma, egy új kultúraközvetítő paradigma alapkritériuma kell legyen. A dr|ma 
flow-hat|s|ról Csíkszentmih|lyi |ramlat-modellje alapj|n elmondható, hogy élmény-
szerző hat|s|nak lényege szerint a tanul|si folyamat résztvevői |télhetik, hogy többek 
ann|l, mint amik valój|ban, kit|gítva ezzel a mindennapi tapasztalatok hat|rait és „meg-
tisztítva” a lelküket. Ez az igazi katarzis-élmény. Amit ma a kultúra egyes |gai rendkívül 
ritk|n tudnak előidézni, mert ritk|n tal|lkoznak a közönségükkel. A mai kultúraközvetí-
tőknek ezért is nagy kihív|s, hogy tudnak-e olyan komplex alternatív rendszert kín|lni a 
ma élő embereknek, ahol visszakaphatj|k elveszített boldogs|g-élményüket a tanul|s 
öröme |ltal, kielégítve ezzel a tud|s ir|nti v|gyukat és a megismerés alkotó izgalma ut|ni 
sóv|rg|sukat egyszerre, hogy ők legyenek első polg|rai a jövő „tanuló kultúr-v|rosainak”. 
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