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Török József a közművelődés világának kiemelkedő jelentőségű személyisége� 
40 évig végzett népművelő, művelődésszervező, kulturális menedzser, kulturális refe-

rens tevékenységét, különböző hatáskörű beosztásainak ellátását mindig a jó ügy érdeké-
ben maximálisan megtehető értékőrző, értékközvetítő feladatnak, az emberi boldogulást 
ismeretkínálattal, képességfejlesztéssel segítő lehetőségnek tekintette� Vele születetett 
adottságai – a rendkívül finom és diszkrét megfigyelőképesség, a jelenségek okait kutató 
következetesség, a kiváló memória és logika; a konfliktusokban várható feszültségeket, 
következményeit is vállaló közösségi értékrendje – már pályafutása kezdetétől megbe-
csült kollégává tették�

Egész pályafutását a kiszolgáltatottak, a tudatlanok műveltséghiányának pótlása, a klu-
bok, a közösségek szolidáris együttműködésének kezdeményezése, segítése jellemezte� 
Munkaköreinek elvárt, természetes feladatai mellett mindig több tennivalót talált, telje-
sített, mert hitvallása szerint a közösségi művelődés hatékony szervezése olyan komplex 
feladat, aminek minden elemére tekintettel kell lenni, megvalósulását elő kell segíteni� 
A választott pályát hivatásnak tekintette s ehhez minden lehetséges felsőfokú végzett-
séget megszerzett�  Sokoldalú érdeklődése körébe azonban bekerültek azok a hivatalos 
tudományt nem érdeklő tapasztalatok, kapcsolatok is, amiket a programjaiban résztvevő 
fiataloktól, felnőttektől, idősektől, kollégáktól kaphatott�

Török József azon kevés példaértékű közművelődési szakemberek egyike, aki ezeket a 
tapasztalatokat, jelenségeket, a megszerzett szaktudás birtokában egyszeriségüket, egye-
diségüket képes volt mindenkor a népművelés, a szociológia, az andragógia, a pedagógia 
világának értékrendszere alapján értelmezni, a mindennapiság világából tudományos 
igényességgel rögzíteni, megörökíteni�

Egy-egy település közösségi művelődésének hatékonysága, ha valós emberi, közösségi, 
társadalmi szükségletekre reagál, megnövelheti a település népességének élet- és képes-
ségmegtartó lehetőségeit, fejlesztő ösztönzőit és a település népesség-megtartó erejét is� 
Ezért a közművelődési szakembernek nemcsak szűken értelmezett kulturális kínálatok-
kal kell szolgálnia a vonzerőt, hanem a megélhetéshez, a meg- és ott-maradáshoz szük-
séges információkkal is�

Az önkormányzati törvény alapján 1989-től zömében politikai alapon, négy évre válasz-
tott – kulturális szempontból laikus – képviselő-testületek és – a közalkalmazotti törvény 

„Én nem fogom be pörös számat
 a tudásnak teszek panaszt…”

 (József Attila: Ars poetica)

ElőszóHelyi kultúrpolitika és finanszírozás Csongrád megyében  �������������������������������������  161
Helyi kulturális politika – helyi politikai kultúra

„A kisváros neve legyen – mondjuk – Jaba.” �������������������������������������������������������  179
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alapján öt évre kinevezett – közművelődési intézmény igazgatók elképzelései az intéz-
mény helyi, megyei funkcióiról sokszor nem harmonizálnak� Ez sok kifejezett és látensen 
létező konfliktus forrása� A helyi társadalom valós információszükségletei mellett mindig 
jelen van a helyi hatalom intézményi elvárás-rendszere is� Ez nagyon kényes probléma, 
mivel a szakmához képest laikus képviselő-testület nevezi ki az intézmény működéséért 
felelős igazgatót, s fogalmaz meg vele szemben gyakran reprezentációs jellegű elvárásokat, 
hagyja jóvá költségvetését, működési köreit� Ez is számos feszültség forrása lehet� A köz-
művelődési szakember széles társadalmi rétegekkel, képviselőivel kerül közvetlen emberi, 
társas kapcsolatba� Hidat kell képeznie az eltérő igények között, ami tevékenységének 
intézményi és anyagi támogatottságában szintén lényeges lehet� Nem könnyű feladat� 

A közművelődés világában kifejtett tevékenység a siker és a  kudarc bokros lehetőségeit 
kínálja szervezőinek Ennek oka is számos lehet� Közülük egyik az időjárás, mert az eső, 
a csúszós út távol tarthatja az érdeklődőket, de egy azonos időpontra szervezett érdekes 
civil program, vagy helyi jelentős személy temetési időpontja is beleszólhat abba, hogy 
azon hányan vesznek részt� Mindig a szervező szakembert hibáztatják, ha a meghívott 
vendég késik, vagy el sem jön, netán az elvárt színvonal alatt adja elő produkcióját� A 
helyi közművelődés igazi lényegét a tartós folyamatossággal működő klubok, körök, 
tanfolyamok, közösségi aktivitások jelentik� 

A könyv a tanulmányok születési időpontjai alapján közművelődés-történeti tankönyv is 
lehetne, mert a pályára készülő fiatal belőle szembesülhetne, hogy szakemberként milyen 
sok érték, feladat vár rá� Az írások legfőbb jellemzője az emberi gondok érzékelése, meg-
értése, megoldása iránt létező sokoldalú figyelem, a tapintatos érdeklődés, a cselekvési 
körében élők személyes kompetenciájának, boldogulásának közösségi lehetőségeinek fej-
lesztési szándéka� 

Olyan szakember írásainak gyűjteménye ez a könyv, aki nemcsak gyakorolja, hanem 
reflektálja, kutatja, szervezi mindenkori munkakörének iskolán kívüli, közösségi mű-
velődést érintő társadalmi gyökereit, aktuális feladatait� Szemléletesen, izgalmasan szól 
arról a sok örömről, amit a közösségi művelődés ösztönzése, szervezése, tapasztalatainak 
tanítása jelent�

Nemcsak a kulturális szakemberek, hanem a városok, a csekély lélekszámú települések 
szellemi életének gondozásáról, az élő hagyomány és a helytörténeti kincsek, a helyi 
identitás őrzéséről és fejlesztéséről felelősen gondolkodó helyi politikai vezetők, az értel-
miségi létet komolyan vevő szakemberek számára is példatár, sok ötlet forrása ez a mű�

Tanulmányozását, információinak széleskörű ismertetését jó szívvel ajánlom�
 
 Gelencsér Katalin

IFJÚSÁGI KLUBMOZGALOM
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Október 2. 
5.30: Csongrád megyei kis csapatunk gyülekezője a megyei tanács épülete mellett� A reggel 
szép időt ígér, de egyelőre csak Juhos Jóska érkezett meg Vásárhelyről� Néhány perc és itt 
van Kurusa Mari is, sőt, már mikrobuszunk is van� Olasz Peti nem jött, biztos elaludt�

5.45: Indulás Fehérvárra, azaz először Nagygyörgy Éváért Sándorfalvára� Onnan „át-
ugrunk” Balástyára Kiss Pistáért� Most már csak a kisteleki krumplislángos hiányzik az 
éhezőknek, de az üzlet zárva… maradunk a vodkánál�

9.45: Végre Fehérvár! De hol van az ifjúsági ház? Térképet elő, szegény Szűcs Lacinak 
öten mondjuk egyszerre, merre menjen� Nem is volna baj, ha egyformán mondanánk���

10.00: Mi naiv lelkek! Mikor kezdtek nálunk valamit pontosan? Kényelmesen „föl-
mászunk” a harmadikra, még büfézni is van időnk� Közben Pista megkezdte menetrend-
szerinti fotózását�

10.15: Máris kezdődik a 10 órakor kezdődő megnyitó� Jé! A sárbogárdi klub megkapja 
a minisztérium nívódíját� Tavaly még azt mondták, három-öt klub fog kapni� Tényleg 
halódik ez a mozgalom, ha csak egy klub érdemelte (?) ki� De hát még vége sincs az évnek, 
és máris tudják, hogy ők egyedül a legjobbak? No mindegy� Gratulálunk� Protokoll el�

10.45: Újabb negyedóra csúszás után „Beszélgetés a játékról”� Szegény Vekerdy Tamás! 
Velünk együtt rájött, hogy százötven emberrel ez nem megy�  Viszont a publikum a hátsó 
ajtón állandóan ki-be��� Legalább a kilincset javítaná meg valaki� Hurrá! Már zene is szól� 
Az előtérből … ajtón keresztül�

11.05: Hiába, nem bírok kétfelé figyelni� Szégyenkezve osonok hátul�� Átállítom ma-
gam irodalmi vetélkedőre�

11.15: De jó, hogy nem hittem a meghívónak� („Nem az ész a fontos… „) Ugyanis 
kizárólag lexikális ismeretek röpködtek a levegőben� Csak nem maradtam le valami új 
módszerről? Dehát már Padisák bácsi is ilyeneket csinált…

11.20: Futás a földszinti terembe� Gyertyafényes udvari bál Esterházyéknál� Korabe-
li ruhákban táncospár� Szellemes keretjáték a Zenei Világnap alkalmából� Én lettem a 
timpani a zenekarban� S a vég: viva la musica! Éljen! Rajtam nem múlik�

11.45: Vissza a harmadikra! De kitalálták! „Játék a rizsvényekért�” Szegény fiúkat de 
kikenték� Kínai zene, tea, ruha, rizs� Amit akarsz� Csacsi-pacsi játék� Kicsit szakállas, de 
jó� Ha okos vagy, (pont helyett) rizst nyersz� Ha buta vagy… éhen halsz� Óriási a hang-
zavar� A csapatok ugatnak, nyávognak, iáznak, kotkodácsolnak

„Tisztelettel meghívjuk az 1982. október 2-3-án
megrendezendő Országos Ifjúsági Klubtalálkozóra, 

melyre Székesfehérváron, a Velinszky László
Ifjúsági és Úttörőházban kerül sor.”

Fehérvári napló
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Csöndes lány az alakuló falusi klub vezetője� Népművelő diplomával kezében próbálja 
összefogni a nagyközség fiataljait� Beszélgetésünk előtt néhány nappal még a helyi piktor 
vödrei, létrái álltak a klubban – festették a házat� Témánk természetesen a klub lehetséges 
jövője, sorsa� Pénz kellene programokra, játékra, felszerelésre…

– Miért nem vállalták a fiatalok a klub meszelését, ha ilyen kevés pénzetek van?
– Mert a festésre volt pénz és a kisiparos vállalta�
– De hát itt nem csak pénzről van szó, hanem a közös munka összetartó erejéről is.
– Nem a fiatalok dolga, hogy kimeszeljék a házat�
– Akkor legalább a takarítást szervezted volna meg. Mi valamikor szombat–vasárnap este 

pucoltuk a mészfoltos ajtókat, ablakokat. Akkor este ez volt a klubprogram. Közben azért 
szólt a zene, beszélgettünk, hülyéskedtünk…

– Erre van a takarítónő…
– Értsd meg: ha rengeteg pénz van festésre, ezt a pedagógiai fogást akkor se hagynám 

ki� Példák sora mutatja, hány közösség forrt össze a klubépítés, -szépítés lázában. Többet ér 
ez bármilyen programnál. Én bizony nem fizetnék érte.

– Miért ne, ha lehet…?
Itt abbahagytuk� Azt hiszem, ők még el se kezdték…

„Miért ne, ha lehet?”12.00: Még bírjuk� A hangulat hág… Az egyik lány fölrúgja a teáskannát� „Ugrik” a 
szöveg: Tea Bea� Dől a közönség

12.15: Megéheztünk� Irány a rántotthús� Motoszkál bennem a szakma ördöge: mi 
köze Kínának a csacsi-pacsihoz? Valahol mintha olvastam volna tartalom és forma kap-
csolatáról…

14.00: Szabad a vásár� Veszünk zsetonokat, irány a játékkaszinó� Kopkázunk� Pista 
meg Éva bukik� Én nem� Hullámzik a tömeg� Mind az öt asztal körül� Szerencsére nyitva 
a büfé� Bár lehet rulettezni is� Aki odafér�

14.30: Szabad zsongás� Ismerkedünk, egymásra találunk…
16.00: Sajnos, a szellemi árverésen semmit nem ér 210 zsetonunk� Sokszázak röpköd-

nek a fejünk fölött, harcolnak a válaszolás jogáért� Gyűlnek boldog tulajdonosai bűvös 
játékoknak, fütyülőknek, egereknek és egyéb értékeknek� Kár, hogy verejtékszagú a já-
ték� Kevés kérdésre tudtam volna válaszolni� Szégyelljem magam? Eszembe jut a hajós 
viccek végső kérdése, hogy hány éves a kapitány?

17.30: Sorban állás pörköltért�
18.00: Megkezdjük városnéző sétánkat� Az esti program ugyanis a megyei művelődési 

központban lesz, de az hol van?
18.25: Győztünk� Itt is van büfé� Csak hely nincs�
20.00: Kezdődik a 19 órakor kezdődő rock fórum Colorékkal, Komjáthyval és má-

sokkal� Úgy látszik, nem találkoztak Vekerdyvel� Elmondta volna, mit (nem) lehet 250 
emberrel csinálni� Ők jól elbeszélgettek� Várjuk a Color-koncertet�

21.00: Pista lelépett� Hiába, öregszik
22.00: Nincs igaza a nagyobbik Bokor-Colornak� Tényleg jobb volt az első nagylemezük�
22.30: Még mindig vár valami� „Fele sem igaz�” Hát ez nem igaz� A csapatok szívósan 

próbálnak játszani a tömeg csendes érdektelensége és moraja ellenére� Új címet találtam 
ki: fele sem igazi�

23.00: Összenézünk� Menjünk… ne menjünk? Csak nem öregszünk mi is? Vagy le-
het, hogy nem ez a baj? Elindulunk� Jó éjszakát!

Október 3. 
9.00: Kezdődhetne a meghirdetett program�

9.30: Kezdődik� Süt a nap, a ház előtt két asztal� Az egyiken színes növénynyomatokat, 
a másikon apró játékokat lehet készíteni� Annak a tíz embernek, aki odafér� Új játék� 
Kicsi rakás nagyot kíván� De hol a többi kétszáz fiatal?

9.35: Megállapítjuk: ha mi a megyei klubtalálkozón ennyi műhelyt állítottunk volna 
fel, megvertek volna…

9.45: Néznék be az önismereti játékra� De nézni nem lehet� Kizárnak� Forgolódok� 
Merre, hova… minek?

10.00: Rettentő gondolatom támadt� Nem lenne jobb hazamenni?

Ui.: Naplómmal itt megszakadtunk…

IFJÚSÁGI KLUBMOZGALOM
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Csomák Ervin azt állítja (Népművelés 1984/11. sz.), hogy „a néphadseregben kipróbált 
újfajta képzési modell bevált, használható”�

Mire?
Elhamarkodott válasz helyett nézzük a cikk főbb tételeit� Cs� E� szerint a klubvezető-

képzés hibái: a túlfeszített program, a résztvevői aktivitásnak és hasznosítható módszertan-
nak a hiánya� A feladat tehát az, hogy a klubvezetők sajátítsák el a legfontosabb elméleti 
ismereteket és a gyakorlati fogásokat� Az általa leírt új képzésen négy szekcióba osztották a 
résztvevőket� Az elsőben rendezvények tervezésével, szervezésével és a lebonyolításával fog-
lalkoztak, a másodikban az ismeretszerzéssel, vetélkedőkkel és játékokkal, a harmadikban 
a művészettel való nevelés volt a téma, míg a negyedik a közművelődési propaganda ne-
vet viselte� Szinte mindegyik szekció két-három alszekcióra bomlott� A záró foglalkozáson 
mindegyik szekció bemutatott valamit munkájából� Az új rendszer keretet ad az ifjúsági 
klubmozgalom irányultságának, programkínálata bővülésének és vonzerejének, írta Cs� E�

Nos, ez az a pont, ahol meg kell kérdőjeleznem koncepciójának újdonságát. Úgy tű-
nik ugyanis, nem egyformán gondolkodunk az ifjúsági klub lényegéről, funkciójáról 
s így a klubvezető-képzésről sem� Cs� E� klubfogalma jól érzékelhető képzésük egész 
szelleméből, a szekciók címéből, feladataiból� Az a fajta népművelői szemlélet ez, amely 
programok egymásutániságának, művelődési – közelebbről ismeretterjesztő – tevékenység-
nek értelmezi a klubot, s eszerint szervez előadásokat, vetélkedőket, látványos műsorokat� 
Ezekre összpontosít a képzés is, és az egyébként érdekes tábori programból csak egy 
valami maradt ki: az EMBER�

Egy 1976-os Veszprém megyei felmérés, Diósi Pál ifjúságszociológiai vizsgálatai – sa-
ját tapasztalataimmal együtt – azt bizonyítják, hogy a klubba járás fő motívuma a társas 
együttlét igénye (kiegészítve még a művelődési és szórakozási igényekkel)� Ez pedig min-
dent meghatároz: a klub célját, amely az ismert kiscsoportos (szakkör, klub, művészeti 
csoport) tevékenységek között egyedülálló� E csoportok mindegyike produktumot lét-
rehozó (énekel, barkácsol, filmez stb�) célcsoport, a klub azonban nem folytat produktív 
tevékenységet, célja az együttlét, némi hangzatossággal: maga az ember. Ez a látszat-öncél 
talán nehezen érthető, különösen intézményi-hivatali szemmel, hiszen így mérhetetlen-
né s ellenőrizhetetlenné válik tevékenységük� 

A klubba járás évei rendkívül értékesek a fiatalok életében, mert elősegítik szocializáci-
ójukat� A klub igen fontos átadó mechanizmus ebben a folyamatban, olyan szocializációs 
terep, ahol kölcsönös egymásra hatással normákat, magatartásmintákat sajátítanak el, 
társadalmi jártasságot szereznek, közösségi létet tanulnak, kapcsolatokba kerülve dön-
tenek� E bonyolult folyamatban csak eszközök a programok, akciók, műsorok� Alapvető 
tévedés hát célt fabrikálni az eszközökből, bár kétségtelen, hogy ez könnyebb�

Klubvezető-képzés – új módon?

Falusi művelődési házból jött a szűkszavú, hivatalos levél: „Intézményünkben szeretnénk 
az ősz folyamán újból beindítani az ifjúsági klubot. Megfelelő anyag híján módszertani se-
gédanyagot, valamint egy – a megyében jól működő – ifjúsági klub rendezvénynaptárt, vagy 
működési tervet kérnénk. Tisztelettel: XY igazgató”

Szintén tisztelettel: kérdéseim vannak� 
Vajon a fiatalok is akarják, vagy csak „illik” ilyet is alakítani?
S ha akarják, nem őket kellene megkérdezni, mit s hogyan szeretnének? Hátha nem 

kellene lemásolni egy teljesen másféle csoport életét, munkáját�
Miért választják a komplikáltabb s ráadásul terméketlenebb megoldást, mikor a klubot 

akaró (?) fiatalokban nyilván megvan számtalan „felbontásra” váró igény is?
S ha már hozzám fordulnak; a személyes kapcsolat helyett miért elégednek meg az 

iktatott levél sótlan hivatalosságával?
A szándékot különben méltányolva, továbbra is tisztelettel:
 
 Török József

Kik akarják?

IFJÚSÁGI KLUBMOZGALOM
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A történet 1964 körül kezdődött� Akkori szereplői egy családban, ám legalább két vi-
lágban éltek� Szülike – ahogy nagyanyámat tisztelték unokái – addig eltelt hetvenegyné-
hány esztendejében bizony nem lépett ki a Dorozsma–Sándorfalva–Balástya háromszög-
ből� Igaz, szüksége sem volt rá�

Imre bátyám, aki 17-18 évéből akkorra már jó néhányat áthegedült, azokban az évek-
ben egyre többször váltott át gitárra, amit azóta se tudok, honnan szerzett� Én meg – a 
pöttöm legényke – csodálkozással vegyes tisztelettel bámultam, hogy’ bújnak elő bor-
zongatóan izgalmas hangok a fonetikusra rágott ismeretlen nyelv kíséretében�

Szülikém soros látogatására érkezvén lett kíváncsi az idegen hangszerre�
– Ugyan, Imriském, játssz már nekem egy nótát!
„Imriském” meg kaján mosollyal hangolta magát és gitárját a bemutatkozásra, amely 

frenetikus hatású lett – de hisz’ annak is szánta� Ujjai beletéptek a húrokba, s egy beve-
zető akkord után már dübörgött is torkából a Tutti frutti találékony népiességgel ma-
gyarított kezdősora: A lámpám, a dudám, a kuplungom… Büszkén azonosultam bátyám 
sikerével, s kacagva nyugtáztuk Szülikém menekülését e kaotikus hangzavarból – többet 
nem kíváncsiskodott�

Én annál inkább� S bár gitározni valamilyen oknál fogva sosem tanultam meg – amit 
azóta is fájlalok –, az általa közvetített világtól már nem tudtam – később már nem is 
akartam – megszabadulni� Igen, a hatvanas évek beatünnepe volt ez, amelyben a Beatles 
volt az isten és az Illés az ő prófétája� E boldog világ valamennyi sugára a balástyai klub 
szentélyében találkozott, ahol Illés-trikóban feszítve „tűrtem”, hogy Ilus és Jutka megta-
nítson táncolni� Az évtized végén balástyai klubtagként – fenemód jól éreztem magam!

Történetünk második szakasza szép, de kemény évekről szól� A hetvenes évek második 
harmadától – kacskaringós úton megpihenve (?) – immár főállású klubvezetőként, amit 
csak az angyalbőr vágott ketté� Szegedi Textilművek – három műszak, háromezer dolgo-
zó, zömében fiatal nő, bejárók, Békésből és néha távolabbról toborzott ijedt arcú tanuló-
lánykák, munkásszálláson lakók… Ők fáradtan – én lelkesen és inkább csak ösztönösen, 
s ezért érvek nélkül védtelenül, harcolva sandaságok, illúziók és hamis ideológiák ellen, 
ám örömet lelve emberekben, vágyakban, kapcsolatokban…

Néhány év egzisztenciális kényszerek okozta pénzkereső kitérője után – mintha csi-
galépcsőn lépkedve érnék vissza a számomra fontos oldalra – ismét a klubmozgalom� 
S mivel e csigalépcsőn „felfelé” haladtam, most már – történetünk végén évtizedünkbe 
érve – a megye klubmozgalmának segítése, koordinálása lett dolgom� S mit tehet az, ki 
sokakhoz kíván szólni? – lapot csinál�

E nagyképű kijelentés valósága, hogy 1982-ben néhány bátor – és felelős – szerkesz-
tőtársammal együtt útjára indítottuk a Klubélet című kiadványt, amely negyedévenként 

Rekviem a klubéletért
Szubjektív előszó

Mi a nehezebb?
Klubfelfogásom elsősorban nem „kiképzett” vezetőt kíván, hanem olyan egyéniséget, 

aki nyitott az emberi és társadalmi kapcsolatokra, erős beleérző képessége van, türelmes�
Hatékonyabb képzési modellt javaslok, melynek célja:
1� fejleszteni a klubvezető önismeretét, szociá1is készségét, empatikus képességét,
2� megmutatni a társadalomban való eligazodás módjait, megismerni és értelmezni a 

társadalmi folyamatokat, megtalálni bennük az egyén helyét, szerepét, 
3� elsajátítani a klubvezetés elméleti alapjait�
Cs� E� képzése menedzser-népművelőt „termel”: ez tud tervezni, szervezni és rendezni, 

de zavarba jön, ha emberi problémával kerül szembe: mivel őt nem erre képezték� Pedig 
arra választódik, hogy olyan helyzeteket teremtsen, amelyben a klubtagok megismerhetik 
és fejleszthetik képességeiket, a másokhoz való viszonyulást, a társadalmi eligazodást�

Kétségtelen tény, hogy ebben nem tudott segíteni az eddigi képzés� Olyan modellt kell 
hát kikísérletezni, amely valóban új módon s főleg hasznosan „képzi” klubvezetőinket�

Úgy gondolom – s ez a Népművelésről szóló vitában már elhangzott –, hogy szakmánk 
lapjában főként az előremutató, friss szemléletű kezdeményezéseknek van helyük� Cs� E� 
írása tulajdonképpen választ adott arra a kérdésre, mely az 1984/3� számban így hang-
zott: miért avítt a Népművelés?

Hát kérem, ezért is…

IFJÚSÁGI KLUBMOZGALOM
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I.
Bevezetés - problémák és hipotézisek

Mindaz, amit ma több-kevesebb egyetértéssel ifjúsági klubmozgalomnak nevezünk, 
25-30 éves múltra tekint vissza; akkor is, ha a klubformának komoly művelődéstörté-
neti előzményei voltak� E szűk három évtized alatt változatos utat bejárván, a legkü-
lönfélébb vélemények, politikai és szakmai megfontolások kereszttüzében ért el mai, 
válságos állapotába� A kezdetektől a hetvenes évek közepéig a klubmozgalmat dinami-
kus fejlődés jellemezte� Ezt mutatják az alábbi számok:1

19642 200
1967 1500
1970 2200
1973 3000

E fejlődés alatt többféle klubfogalom és ennek megfelelő funkció próbálta felülről meg-
határozni a klubok céljait, feladatait� Az elmúlt években kb� 3500 ifjúsági klubot össze-
sítettek tanácsi statisztikák� Ebből a művelődési otthoni fenntartásban3 működők száma 
1983-ban 2323 volt� Valós működésüket, számukat illetően azonban teljesen tájéko-
zatlanok vagyunk� E helyzetet jelzi, hogy a Csongrád megyei nyilvántartás szerinti 128 
klubból egy-egy eseménynél mintegy 60-70 jelzi létezését, a többi csak falon lógó műkö-
dési engedély… azaz már az sem, mert 1985 decemberében az Állami Ifjúsági Bizottság 
hatályon kívül helyezte 1977-es rendeletét,4 amely – több más normatívával együtt – az 
említett engedélyt is tartalmazta�

Hogy a számok sosem fedték a valós működést, önmagában még nem lenne baj, hi-
szen a változó emberi kapcsolatok – melyek minden klub életének meghatározói – szinte 
folyamatossá tehetik klubok születését és megszűnését� Ez minden mozgalom velejárója� 
Az elmúlt évek tapasztalatai és adatai azt mutatják, hogy erősen csökkent a klubélet, a 
klubba járás és klubvezetés presztízse – válságba került a mozgalom� Ezt jelzi az a tény is, 
hogy 1978-1983 között 2918-ról 2323-ra, tehát öt év alatt 595-tel – 20,4%-kal! – csök-
kent az ifjúsági klubok száma� Ha ehhez hozzávesszük, hogy ugyanezen időszak alatt a 

1 Andrássy Mária – Vitányi Iván: Ifjúság és kultúra� Kossuth, 1979, 78� o�
2 A pontos nyilvántartás hiánya miatt e számok csak becslésértékűek�
3 A továbbiakban az itt nyilvántartott klubok adatait használom�
4 Javaslat az ifjúságról szóló 1971� évi IV� törvény és végrehajtási jogszabályrendszerének korszerűsítésére� 
15028/1985� ÁIB sz� határozat� Ifjúságpolitikai Közlöny, 1986/1�

Az ifjúsági klubmozgalom
társadalomtörténeti vázlata

megjelenve kívánt közvetett segítséget adni Csongrád megye ifjúsági klubjainak s fó-
rumává válni a mozgalom ügyes-bajos dolgainak� Öt éven át mutattuk be a tanulságul 
szolgáló klubok és klubvezetők munkáját, számoltunk be a mozgalom helyi és országos 
eseményeiről s adtuk tovább az aktuális információkat – hol jól, hol rosszul�

A véletlen (?) úgy hozta, hogy ez öt év alatt erősödtek fel a klubmozgalom vitái: orszá-
gos táborok, fórumok, tv-vita stb� foglalkozott az érezhetően egyre merevebb és csök-
kenő presztízsű klubmozgalommal� Mindezt a Klubélet szorgosan nyomon követte� Az 
évek során azonban egyre éreztük: elmondtuk mindazt, amit el tudtunk/lehetett monda-
ni� Ezért a tavaly decemberi 20� számmal lezártuk a Klubélet röpke történetét�

A mi történetünk azonban csak ezután fejeződik be, hiszen írásainkat újraolvasva úgy 
láttuk, hogy azok feltárják mindazon problémákat, okokat, amelyek jellemzik és megha-
tározzák a klubmozgalom sorsát� Ezek alapján majd döntse el az Olvasó, hogy a kisbetűs 
vagy a nagybetűs klubéletért szólhat joggal rekviemünk�

Ere irányuló válogatásunkkal még egyszer hitet teszünk a demokratikus, autonóm kö-
zösségi lét, az értelmes emberi cselekvés mellett�

S talán megbocsátja a Kedves Olvasó, ha a szerkesztő közben úgy érzi: mindez kicsit 
az ő élete is volt…

IFJÚSÁGI KLUBMOZGALOM



20   VITAIRATOK KULTÚRÁRÓL, KÖZMŰVELŐDÉSRŐL 21

E dolgozat elsősorban a kevésbé feltárt intézményesülési folyamattal kíván foglalkoz-
ni� Ehhez fontos adalék lesz néhány felmérés és dokumentum elemzése, ám mindezek 
előtt a klubmozgalom pontos helyzetét, tartalmát szükséges értelmezni� Dolgozatom 
befejező részében megpróbálom megfogalmazni és bizonyítani azt a szinkront, amely fel-
tételezésem szerint a klubmozgalom és a társadalom története között objektíve fennáll�

II.
Az ifjúsági klubmozgalom leíró jellemzése

E fejezet célja tehát a klub fogalmának és tartalmának értelmezése� Ezek megfogalmazá-
sához az alábbi felmérések anyagát használom fel és hasonlítom össze�7

1� 1970 – Szász János és Bakos István – 28 klub, 669 fő8

2� 1973 – Gáspár Judit és Nonn Vera közösségi vizsgálata9

3� 1976 – Albert József – 25 Veszprém megyei klub, 309 fő10

4� 1979 – Diósi Pál – 909 fő, ebből aktuálisan klubba járó 128 fő11

5� 1985 – 37 Csongrád megyei klubban végeztem felmérést, az értékelhető adatok 
bázisa: 27 klub, 1390 fő�

A klub-fogalom értelmezésének alapkérdése: kik és miért járnak ifjúsági klubba?

1. Kik járnak ifjúsági klubba?
A klubba járók összetételét az alábbi dimenziók mentén vizsgáljuk meg: nem, életkor, 
foglalkozás, iskolai végzettség és KISZ-tagsági viszony�

Ha a nemek arányát (3. tábla) vizsgáljuk, jól látható férfi-dominanciával találkozunk� 
Bár 1970-ben a férfi-nő arány még 56:42 volt, a hetvenes évek felméréseiben állandó-
sult 65:35-re, s ez 1985-ben sem sokat változott (63:37)� Ennek magyarázatánál egyet 
kell értenünk Diósival, amikor azt állítja, hogy a „fiúk-lányok egyenlőtlen aránya csak 
következménye a fiúk-lányok számára társadalmilag kétféle módon megfogalmazott és a 
klubok többségében is érvényre jutó elvárásnak és magatartásmintáknak”�

Hány évesek a klubba járók (4. tábla)? A válaszadást nehezíti, hogy a négy felmérés 
nem azonos korhatárokkal dolgozott, de a 14-18 évesek részvételének alakulásáról így is 
pontos képet kapunk� E korosztály részaránya a vizsgálatok idősorrendjében a követke-
ző: 65,5% - 39,5% - 29% - 43,9%� A további életkorok arányai már nehezen vethetők 
össze, de látható, hogy míg 1970-ben a 19-22 évesek aránya csak 25,5% volt, 1976-ban 
már 41,7%� 1978-ban ez nem sokat módosult – a 19-24 évesek aránya 49% –, viszont 

7 A későbbi hivatkozásokat már csak évszámmal jelölve teszem�
8 Szász János: Huszonnyolc ifjúsági klub szociológiai vizsgálatának főbb tapasztalatai� In: Két tanulmány az 
ifjúsági klubmozgalomról� Népművelési Intézet, Budapest, 1977, 13� o�
9 Gáspár Judit – Nonn Vera: Mit várnak a fiatalok az ifjúsági klubtól? In: Stúdió, Válogatás a Fővárosi 
Művelődési Ház klubmódszertani kiadványaiból� (Klubvezetők kiskönyvtára 2�) Népművelési Propaganda 
iroda, é� n�
10 Albert József: Ifjúsági klubok Veszprém megyében� (Közművelődési kiskönyvtár 2�) Veszprém, 1978
11 Diósi Pál: Klubtanulmány� Csoportképződési esélyek a formálisan szervezett ifjúsági klubokban� Múzsák 
Közművelődési Kiadó, é� n�

klubtagok száma 24,9%-kal (!) lett kevesebb – a válság ténye nyilvánvaló (1. és 2. tábla)� 
Nem lehet véletlen, hogy az utóbbi években erősödött föl a klubmozgalom körüli vita: 
fórumok, országos táborok, tv-vita résztvevői foglalkoztak az érezhetően egyre merevebb 
klubmozgalommal�5

A válság legkézenfekvőbb bizonyítékát – miszerint az említett öt év alatt a klubok 
száma ötödével, a klubtagok száma negyedével csökkent –, nemcsak az irányítás, hanem 
gyakran maguk a klubvezetők is az egyéni érdektelenséggel magyarázzák, megfeledkezve 
arról, hogy ez már csak okozat� Az ifjúsági klubmozgalom története tehát azt a kérdést 
veti föl, hogy melyek voltak azok a tényezők és társadalmi erők, amelyek meghatározták 
pályáját, és mai válság-állapotát okozták?

A lehetséges válasz – hipotézisem szerint – két szálú� Az egyik a fiatalok – mint társa-
dalmi csoport – helyzetében, még inkább helyzetváltozásában keresendő� Ez mögött az a 
„fejlődési” ív húzódik meg, amely egyrészt a korábbi homogén ifjúsági csoport „széttö-
redezését”, átrétegződését, differenciálódását; másrészt az ezekkel együtt járó társadalmi-
egyéni – legfőképp egzisztenciális problémák halmazát jelenti� Mindezek együttes hatása 
kevésbé a klub, mint inkább a problémák megoldása – vagy megoldhatatlansága miatt a 
devianciák – felé kényszeríti a fiatalt�

A másik szál magának a klubmozgalomnak a változása, mely az intézményesülést foglal-
ja magába� Ez a folyamat szinte a kezdetektől végig kíséri a klubmozgalmat, a hetvenes 
évek elejétől azonban deklaráltan – dokumentumokba foglalva – is megnyilvánul� Az 
ezzel járó bürokratikus és paternalista ifjúságpolitika szintén taszító erőként hatott a 
potenciális klubba járókra�

Fontos megjegyezni, hogy e két szál időben és tartalomban is rendkívül szorosan ösz-
szefonódva vált, válhatott ilyen hatásúvá� Mindez pedig beleágyazódott abba a társadalmi 
folyamatba, amely az 1956 utáni gyors konszolidációtól a 68-as reformelképzeléseken 
és kudarcain át a 80-as évek társadalmi válságáig, s az ismét jelentkező reformszándékig 
tart� Nem lehet tehát külön klubtörténetet írni, mert a legjelentéktelenebbnek tűnő 
klubmozgalmi eseménynek – ha közvetetten is – pontos társadalomtörténeti alapja van�

A két szál közül az ifjúság helyzetével nem kívánok foglalkozni, hiszen az utóbbi évek-
ben – a társadalmi problémák kényszerű elemzéseivel összefüggésben – több publikáció 
is foglalkozott a témával�6 

5 Néhány az ismertek közül:
1� 1982� IX� 29�: Kis klub – nagy klub címmel a Csongrád Megyei Továbbképzési és Módszertani Intézet 
rendezett kerekasztal-beszélgetést helyi és fővárosi szakemberekkel�
2� 1983� II� 4-5�: Fórum a diák-közművelődésről, Budapest, KISZ KB
3� 1984� IV� 15-18�: Országos Klubos Vitatábor, Szolnok, KISZ KB
4� 1984� VI� 1-3�: Ifjúsági klubvezetők országos találkozója, Nyíregyháza, KISZ KB – MM�
A felsorolt eseményekről beszámolt a KLUBÉLET c� Csongrád megyei periodika 4�, 9�, 10� és 11� száma� 
(Kiad� a Csongrád Megyei Tanács Művelődési Központja, 1982-1986�)
6 Itt elsősorban A magyar ifjúság a nyolcvanas években c� kötetre gondolok (Kossuth, 1984) és az Ifjúsági 
Szemlére, amely írásaival és a Kéri László vezette politikai szocializációs kutatások eredményeinek közreadá-
sával fontos feladatot végez�
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2. A klubba járás motívumai
Az erre adható válaszhoz először az 1976-os Veszprém megyei felvétel gyűjtött adatokat� 
Saját tapasztalataik alapján kiválasztottak 11 tevékenységtípust, ill� motívumot, és ezeket 
rangsoroltatták� Az összesítés után az alábbi eredmény született:12

 (súlyérték)
1� A jó társaság 409
2� A klubban tartott vetélkedők  227
3� A klub programjai  209
4� A közös játékok  166
5� Ismeretterjesztő előadások, sorozatok  126
6� A klubhelyiség, ahol sok mindent lehet kötetlenül csinálni  107
7� A táncolási lehetőség  68
8� A rokonszenves klubvezető  41
9� A folyóirat, újság- és könyvolvasás  27
10� Az ismerkedési, udvarlási lehetőség  18
11� Tévé, rádió  5

Amikor pedig az „Azért járok az ifjúsági klubba, mert…” kezdetű mondatot szabadon 
egészíthették ki a klubtagok, az indítékok fontossági sorban az alábbi típusok voltak:13

1� Társaságot, közösséget kereső
2� Művelődésre, tanulásra vágyó
3� Szórakozást, kikapcsolódást kereső
Albert József is hivatkozik Gáspár Judit és Nonn Vera 1973-as vizsgálódására, amely-

ben ők négyféle motivációt különböztetnek meg:14

1� Barát- vagy társkeresés, a társas lét igénye�
2� Saját személyiségük gyarapodását, képességeik fejlesztését, s ezeken túl valamilyen 

másfajta életmód elérését kívánják�
3� A klub eszköz egy magasabb presztízsű csoportba való felemelkedéshez�
4� A klub, s a benne folyó művészi vagy közösségi tevékenység célként jelentkezik�
S ha mindehhez hozzávesszük Diósi 1979-es felmérését, ahol arra a kérdésre: Kiknek 

érdemes klubba járni? – a válaszolók 71%-a azt felelte: akik barátokat akarnak találni;15 
nos, az eddigi vizsgálatok – saját tapasztalataimmal együtt – azt mutatják, hogy a klubba 
járás legelemibb motivációja a társas lét igénye.

3. Mi az ifjúsági klub?
Kérdésünkkel talán az eddigi legneuralgikusabb ponthoz értünk, hiszen a lehetséges vá-
lasz sokfélesége végigkísérte a mozgalom történetét, az adott válaszok pedig megfeleltek 
a mindenkori szakmai koncepciónak� S bár szinte egyszerre létezett az „előszoba-közös-

12 Albert József i� m� 23� o�
13 Albert József i� m� 24-25� o�
14 Gáspár Judit - Nonn Vera i� m� 19-21� o�
15 Diósi Pál i� m� 19� o�

1985-ban a 19-23 évesek csak 28%-ban részesülnek� Ezzel szemben a további – maga-
sabb – korosztályok kiegyenlítettebb aránnyal képviselik magukat: 1985-ben a 24-28 
évesek aránya l5,5%, a 30 év felettieké 13,1%�

A klubba járók foglalkozása alapján kialakuló arányok (5. tábla) szinkronban vannak az 
életkori arányokkal� Míg 1970-ben a tanulók kirívóan magas – 60%-os – aránnyal vol-
tak jelen, a további felmérések adatai már kisebb és viszonylag állandósult arányt regiszt-
ráltak: 32,7 - 29,5 - 36,6%� Emelkedő tendenciájú a különböző szellemi munkát végzők 
rétege (7,5 - 16,8 - 16,7 - 18,8%), a szak-, betanított és segédmunkások aránya viszont 
az 1970-79 közötti emelkedés (19,8-ról 52,2-re) után 1985-ben lecsökkent 38%-ra�

Iskolai végzettséget csak az 1976-os és 1985-ös felmérés vizsgált (6. tábla)� A két idő-
pont között lényegesen csökkent – 19-rő1 4,6%-ra – a 8 általánost vagy annál keveseb-
bet végzők aránya, és szintén csökkent – bár kisebb mértékben – a szakmunkásképzőt 
végzettek aránya is (29,1 - 22,9)� Növekedett viszont az érettségizettek (14,6-ról 17,3-ra) 
és a felsőfokút végzettek aránya (3,9-rő1 7,2%-ra)� Összességében tehát magasabb isko-
lai végzettséget mutat az 1985-ös felmérés�

Csak Diósi vizsgálta 1979-ben a klubba járók KISZ-tagsági viszony szerinti összetételét 
(7. tábla)� Az adatsor szerint csak 13% nem KISZ-tag� Tehát úgy látszik, a politikailag 
érzékenyebb, aktívabb és elkötelezettebb fiatalok adják a klubba járók döntő többségét� 
E látszatot azonban pontosan magyarázza az eddigi KISZ-taggá válás módja és minő-
sége, jól ismerjük ugyanis a középiskolai tömeges belépések korábbi automatizmusait�

Összegezve a különböző dimenziók mentén adott válaszokat, észre kell vennünk, hogy 
e túláltalánosított adatok torzítják a valós tényeket� Az ismertetett számok, arányok 
ugyanis nem adják vissza a lakóterületi (szinte kizárólag falusi) és a munkahelyi (zömé-
ben városi) klubok közti lényeges különbségeket� Erről csak 1985-ös felmérésem közöl 
adatokat� Ezek szerint: míg a lakóterületi klubok tagjainak 60,2%-8 14-18 év közötti, és 
még 33% a 19-23 évesek aránya, addig ugyanezen életkori csoportok csak 25,5%-kal, 
ill� 23,3%-kal részesülnek a munkahelyi klubba járók közül� Ezek 72,5%-a ugyanis 19 
év feletti (8. tábla)!

Ugyanígy összehasonlítva a foglalkozási arányokat: a tanulók és a szellemi dolgozók ará-
nya között van nagy eltérés� A falusi klubokban e két réteg aránya 51,9 ill� 7,9%, míg a 
munkahelyi klubokban 21,2 ill� 29,8% (9. tábla)� Az eddigiekkel cseng össze az iskolai 
végzettségben meglévő különbség is� A falusi klub 1%-os diplomás arányával szemben a 
14,2%-os munkahelyi arány áll (10. tábla).

Most vállalkozni tipizálásra sokkal nehezebb, hiszen lényeges eltéréseket tapasztalhattunk 
klub-típusonként� (Ezekről részletesen később�) Érdemesebb hát a globális kép helyett úgy 
fogalmaznunk, hogy a lakóterületi (falusi) klub tagjainak mintegy fele középfokú taninté-
zetbe járó fiatal, egyharmada munkás – erős fiú-dominanciával� A munkahelyi klubokba 
járóknak kb� egyötöde szellemi munkát végez, ill� tanuló, s mintegy 40%-a valamilyen 
munkás� (Az iskolai klubok összetétele természetüknél fogva egyértelmű képet mutat�)
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hatók� Új kérdések feszítik önmagával és környezetével kapcsolatban is a serdülőt� Az 
önismeret fokozódó igénye határozottan vonzza kortársai felé, mert

1� a közte és szülei közti korkülönbséget most először érzi akadálynak,
2� a szülő ismeretrendszerének elemei a gyors változások következtében irrelevánssá 

válnak, így ezek a szülő illetékességét csökkentik bizonyos kérdésekben,
3� a felnőtt hűvös realizmusa a serdülő lobogó idealizmusával nem tud mit kezdeni,
4� a következmény tehát: csökken a szülő szocializáló képessége, lehetősége�19

A szülő-gyermek konfliktust, ill� a szocializáció lehetséges konfliktusait a fenti pszicho-
lógiai okok mellett rendkívül fontos szociológiai tényezők is meghatározzák�

1� A család társadalmi helyzete és funkciója az utóbbi évtizedekben jelentősen megvál-
tozott:

 – gazdasági egységből gazdálkodó egység lett, vagyis nem közösen termelnek, csak 
a külön-külön megtermelt jövedelmet használják közösen,

 – ezzel párhuzamosan a korábbi többgenerációs nagycsalád ún� nukleáris családdá 
vált, s ez a gyerekek interakciós körét szűkítette le,

 – a nők munkába állása fokozottan tolta a szocializáció terheit különböző intéz-
ményekre, mert a gyermekkel tölthető idő mennyisége és minősége csökkent,

 – az urbanizáció és iparosodás okozta ingázás az apákat is nagyobb mértékben 
vonta el a családtól� (Ez fokozatosan kiegészült a második és harmadik gazdaság 
növekvő önkizsákmányoló kényszerével�)

2� Kitágult az ifjúsági lét-állapot ideje� A társadalmi követelményeknek megfelelően 
egyre nagyobb tömegek tanulnak tovább az általános és a középiskola után� Amíg 
1960-ban a megfelelő korosztályból csak 54,7% járt középfokú iskola nappali ta-
gozatára, felsőfokúra pedig 4,1%; 1980-ban ezek az arányok már 82,6 ill� 9,2%�20 
Ugyanakkor az akceleráció előbbre hozta a serdülőkor küszöbét – lásd a tizenévesek 
növekvő arányát a klubban –, az ezzel járó korábbi biológiai éréssel azonban egyre 
kevésbé van szinkronban a társadalmi és különösen a gazdasági érettség, amelyek 
együtt jelentik az autonóm felnőtt személyiséget� Az akceleráció és a hosszabb isko-
lás évek együtt eredményezik az egyén meghosszab-bodott szocializációját�

3� Végül, mint további szocializációs közvetítőket, meg kell vizsgálni a társadalom 
intézményeit, szervezeteit� Legelső e sorban természetesen az iskola, melyben – mint 
láttuk – e korosztály döntő többsége 17-18 éves koráig, sőt, növekvő számban 
22-24 éves koráig benne él� Közhely, hogy a mai iskola feltételrendszere, atmo-
szférája mennyire nem kedvez a szocializációnak� Jószerével kénytelen letenni ne-
velési szándékairól, hiszen magát az oktatási folyamatot sem képes maradéktalanul 
végigjárni�21 Itt kell szólni az ifjúsági szövetségről is, amely hasonló válsággal küzd, 
mert sematikus, formális tevékenysége miatt nem tud(ott) a fiatalok érdekszövet-
ségévé válni� E két – a fiatalok számára elsődlegesen jelen lévő – szervezet minősé-
ge természetesen azt jelzi, hogy mai társadalmunkban a szocializációt elősegíteni 

ség”, a „nevelési színtér”, a „helyiség” és később a „csoport”, közülük váltakozó domi-
nanciával emelkedett ki mindig az aktuális fogalom�

Nem véletlenül időztünk a klubba járók és a motívumok elemzésénél, mert hiteles 
válasz csak ezek figyelembevételével születhet� Klub-fogalmunk tehát nem egy öncélúan 
kreált, valóság-nélküli értelmezés� A hetvenes években a Diósi által felismert és követke-
zetesen deklarált csoport-értelmezés és csoportdinamikai szemléletmód előtti fogalmak 
azért voltak idegenek a klubmozgalom számára, mert pont az egyént, a személyiség jel-
lemzőit és társadalmi helyzetét hagyták figyelmen kívül� Induljunk hát innen el�

Láttuk, hogy az aktuálisan klubba járóknak közel fele 14-18 év közötti, a klubba járás 
kezdete pedig döntően erre az életszakaszra esik�

Mik jellemzik a serdülőkor és ifjúkor mezsgyéjén létező egyén pszicho-szociális pozí-
cióját? A válaszhoz hadd használjam fel Bagdy Emőke, Csepeli György és Ranschburg Jenő 
gondolatait�16

Legelőször is ismerkedjünk meg gondolatmenetünk kulcsfogalmával, a szocializáció-
val� Ranschburg is Brim (1966) – immár klasszikusnak számító – meghatározását idézi: 
„Folyamat, mely által az egyének olyan tudásra, képességekre és álláspontokra tesznek 
szert, amely alkalmassá teszi őket arra, hogy a különböző csoportoknak és a társada-
lomnak többé-kevésbé hasznos tagjaivá váljanak�”17 Ez a folyamat mindig kétirányú, és 
alkudozások sorozatában valósul meg� Az egyén nem passzív elszenvedője, hanem aktív 
résztvevője a folyamatnak, mely természetesen nem ér véget a felnőtté válással, hanem 
egész életen át jelen van�

Az elsődleges közeg, melyben a szocializáció elindul – a család� Ez az elsődlegesség – 
Bagdy szerint – abban áll, „hogy

1� a legkorábbi életszakasztói kezdve hat a fejlődő egyénre,
2� érzelmi kötelékei, kapcsolatainak erőssége, hosszan tartó hatása alapvető érzelmi 

és viselkedési modelleket vés be a személyiségbe, és ezeket mint diszpozíciókat 
továbbvisszük az életbe,

3� közvetítő funkciója által megvalósítja a családi (személyes) és társadalmi érték-
rendszerek beépítését, és így optimális esetben előkészíti a felnövő egyént arra, 
hogy teljes értékben vegyen részt a társadalom működésében�”18

Ez a tevékenység – mely egyrészt tudatos nevelői ráhatásokként, de nagyobbrészt szán-
déktalanul is közvetítő magatartásként nyilvánul meg –, és a családhoz való tartozás 
alakítja ki az ún� családi identitást� A család védelme mellett már a hatodik életév körül 
elkezdődik a társas kapcsolatok fejlődése, az érdeklődés ugrásszerűen megnövekszik a 
gyermektársak iránt� A serdülőkorba érve a személyiség identitás-válságának jelei lát-

19 Cseh-Szombathy László: Családszociológiai problémák és módszerek� Gondolat, 1979
20 Magyarország művelődési viszonyai� 1960-62� Kossuth, 1984, 40� o�
21 Csepeli György i� m� 154� o�
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16 Dr� Bagdy Emőke: Családi szocializáció és személyiségzavarok� (Pszichológia – nevelőknek) Tankönyvki-
adó, Budapest, 1977
Csepeli György: A szociálpszichológia vázlata� Múzsák, é� n�
Ranschburg Jenő: Szeretet, erkölcs, autonómia� Gondolat, Budapest, 1984
17 Ranschburg Jenő i� m� 13� o�
18 Dr� Bagdy Emőke i� m� 15� o�
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Térjünk vissza ezek után a csoportjelleg értelmezéséhez, mert két oldalról is vizsgál-
ható� Egyrészt a klub – mint minden kortárscsoport – gyakran válik a fiatal számára 
legfontosabbá, olyannyira, hogy távolléte alatt is a csoport normáit tartja követendőnek� 
Ekkor a klub referenciacsoportként működik és értelmezhető�

Az ifjúsági klubok csoport-értelmezésénél azonban a formalitás-informalitás problémá-
ja hangsúlyosabb� (Nem véletlen, hogy Diósi e kérdéskörre koncentrált kutatásaiban�) 
A klub ugyanis – talán csak a korai kezdeteket kivéve – ma paradox helyzetben van� In-
tézményi meghatározottságánál fogva rendelkezik mindazon ismérvvel, amely a formális 
szervezetekre jellemző: a fenntartó-működtető szerv által közvetve és közvetlenül elvárt-
követelt tevékenység és magatartás; ugyanakkor a tagok közti kapcsolatrendszer alapján 
kialakuló informális szervezet jelei is láthatóak�

„Az ifjúsági klubok paradoxona abban van, hogy az informalitás és a formalitás mezs-
gyéjén születnek, s akár az egyik irányba, akár a másik irányba billennek meg, az a cso-
port ’halálát’, idejekorán történő megszűnését hozza magával�”25

4. Klubtipológia
Az előzőekben már többször jeleztem, hogy klub-fogalmam bizonyos mai klubtípusok-
kal szemben áll� Ennek kifejtéséhez vizsgáljuk meg, milyen dimenziók mentén, milyen 
típusokat alkottak az elmúlt években, illetve milyen tartalommal, milyen valós klubok 
léteznek� Tekintsük át ehhez a következő vázlatot, amely a mesterségesen létrehozott 
dimenziókat, valamint a típusok és típusalkotók közötti összefüggéseket ábrázolja�

hivatott intézmények, szervezetek mennyisége és minősége nem felel meg szük-
ségleteinknek� Vagyis: nincs olyan terep a fiatal számára, ahol „büntetlenül” élheti 
a társadalmi gyakorlat szokásokban, magatartásokban stb. megnyilvánuló rendszerét, 
amelyben dönthet, választhat és választódhat – ahol fontos lehet.

Úgy vélem tehát, ha összevetjük a klubba járók életkorát motivációikkal, az ifjúsági 
klub funkciója nem lehet más, mint a fiatal egyén szocializációjának elősegítése� Klub-
felfogásom lényegi pontja ez, mely minden további gondolkodást meghatároz� E funk-
ció talaján állva érthető csak meg, hogy a döntően kortárscsoportra épülő klubok tevé-
kenysége miért „ön-célú”�22 Itt ugyanis a történés maga az ember, összes interakciójával 
együtt� „A lényeg maga a folyamat, melynek során önkéntes alapon, de messzemenően 
közösségileg kell cselekedni, viselkedni, vagyis olyan célokat kell szolgálni, melyek nem 
az egyéni érdeklődés szűk körén belül helyezkednek el� Nagy pedagógiai lehetőségek 
szunnyadnak ebben a jelenségben, melyeket azonban csak akkor lehet kiaknázni, ha 
óvakodunk a csoport számára külsőnek tűnő célok és értékek erőltetésétől…”23

Az ifjúsági klub tehát olyan szocializációs terep, ahol kölcsönös egymásra hatással nor-
mákat, magatartásmintákat sajátítanak el, társadalmi jártasságot, közösségi létet tanulnak. 
Ez az ön-célú lényeg nem tűr mást, csak az önmagából fakadó indulatokat és cselekvéseket.

A funkció megfogalmazásával talán könnyebb válaszolnunk a csoportjelleg értelmezési 
kérdéseire is� A szociológia kategóriáit használva: az ifjúsági klub egy társadalmi csoport, 
amelyben újabb és újabb közös élmények által kondicionálva közös célokért és feladatokért 
„dolgoznak”; s mint ilyen, közvetít(het) egyén és társadalom között� (E megállapítással 
ugyan egy-egy klubtípus szemben áll, ám ezekről később�) Fontos azonban rögtön tisztázni 
egy problémát, amelyet nem szívesen szoktak boncolgatni – elsősorban ideológiai okok 
miatt� Nevezetesen azt: a klub csoport vagy közösség? A kérdést nem véletlenül tesszük 
fel: számos félreértés kényszerít rá� Az elmúlt négy évtized alatt ugyanis belénk rögzült 
az a felfogás, hogy a szocialista társadalom csoportjai természetszerűleg közösségek� Ez az 
értelmezés torzította el a klub megítélését is� Az ifjúsági klub c� módszertani útmutató is 
evidenciaként beszél 1974-ben csoport helyett közösségről és sorolja az utóbbi jegyeiként 
az előbbiét� Úgy gondolom, ha személyek bizonyos halmaza megfelel a csoportkritériu-
moknak, nem kis eredmény, hiszen a mindenki számára többé-kevésbé elfogadható célok, 
normák, feladatok, s az ezt jelző „mi-tudat” kialakulása is csak hosszú idő után lehetséges� 
E feltételeknek való megfelelés azonban még nem minősíti a klubot közösséggé�

„Megítélésünk szerint a közösség a csoportnak magas szintű formája, melyet a tagok 
kölcsönhatásának olyan erőssége, az összeforrottság olyan mértéke jellemez, melyben a 
csoport képessé válik önmaga irányítására� Az ifjúsági klubok többségében csak virtuális 
közösségről lehet beszélni, mely szerencsés körülmények, tudatos vezetői törekvések, ön-
tudatosodott tagság esetén válthat át virtuálisból manifeszt közösséggé� Általában tehát 
pusztán a kifejezés megelőlegezéséről van szó�”24 A közösség tehát nem valami elvont 
idea, hanem egyszerűen egy más – sokkal pozitívabb – minőség a csoportléthez képest�

TÍPUSALKOTÓK DIMENZIÓK ÉS TÍPUSOK

I�
Országos Ifjúságpolitikai és

Oktatási Tanács
1972

1. Tevékenység
– általános
– szakirányú

2. Szociológiai
– rétegklub

II�
Művelődési statisztika

1972-1983

3. A művelődési otthon mint fenntartó
– tanácsi
– szakszervezeti
– egyéb

4. Település
– budapesti
– városi
– községi

III�
Köles Sándor

Népművelési Intézet (NI)
1983

5. Fenntartó
– művelődési otthon
– vállalat
– oktatási intézmény
– KISZ

25 Lengyel Zsuzsanna - Csepeli György: Klubszervezés és csoportlélektan� In: Klub volt, klub nem volt� 
Szerk�: Diósi Pál� (Klubvezetők kiskönyvtára 26�) Múzsák, é� n� 224� o�
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22 Hidy Péter: Az ifjúsági klub� Módszertani útmutató� Ifjúsági Lapkiadó Vállalat, 1974, 18� o�
23 Csepeli György i� m� 155� o�
24 Klub = csoport? közösség? Tanulmányok az olvasásról� (Szerk� Lőrincz Judit) Budapesti Művelődési Köz-
pont, 1980, 37� o�
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amely a társadalomstatisztika szerint a munkával függ össze – jelleg, népgazdasági ág, 
szellemi vagy fizikai, hatalom stb� –, rájuk nem vagy alig jellemző� Még az iskolai végzett-
ség is nagyrészüknél csak mint elérendő cél szerepel� Marad tehát a lakóhely dimenziója, 
amely az utóbbi években egyébként is erős rétegképző jeggyé vált� A helyi társadalom 
szerepe rendkívül fontos az egyén és társadalom viszonylatában, hiszen közvetít(het), 
integrál(hat) és közösséget teremt(het)�27 Mindezek a funkciók a (nagy)családon és a 
különböző helyi alrendszereken keresztül érvényesülnek� Az adott település társadalmi 
struktúráját mintegy leképezi az ifjúsági klub,28 és fontos jelzőköveket állít az eligazodni 
akaró fiataloknak� Ezért is tartom a lakóterületi – és elsősorban a községi – klubot a szo-
cializációt leginkább segítő terepnek, s így a klub ideáltípusához legközelebbinek�

A fentiekhez kapcsolódik, hogy a lakóterületi klub élete szervesen épül bele a helyi tár-
sadalom életébe� A klub tagjai mindennapjaikban is együtt élnek, a csoport kiválasztódá-
sa már a klubba járás előtt, vagy kezdetén megtörténik� Így a klub csak mintegy formája 
a helyi társadalomban szimpátia-kapcsolatok alapján már létrejött csoportnak� Ez persze 
nem zárja ki a klubélet befolyásoló és csoportképző hatását, csak jelzi, hogy itt folyamat-
ról van szó, amelyben a klubélet előtt és után is állandó keret a helyi társadalom világa�

Másik fontos típusunk a munkahelyi klub� Ezek zömében a hetvenes évek termékei, 
hiszen az ifjúsági törvény hatásaként (is) születtek� Ebből következik, hogy alapvetően 
helyiséget és a hozzá szervezett vagy kiválasztott tagságot jelent� Gyakran csak cimke 
az ifjúsági jelző, mert vállalati – tehát minden korosztályt befogadó – klubként mű-
ködik� A klubok fenntartója legtöbbször a munkahely, működtetője a KISZ-szerve-
zet vagy a szakszervezet� Ez azonban lényegi különbséget nem jelent, mert mindkettő 
programcentrikus, kimenő teljesítményt elváró elvek alapján irányít� Itt tehát nem az 
ember, hanem a „szabadidő kulturált eltöltése” a rendezőelv� Nem is lehet ez másképp, 
hiszen amíg a községi klubok átlag taglétszáma 1973-83 között 28 fő volt, addig a város-
iaké – amelyek döntően munkahelyi (és iskolai) klubok – 54 fő volt (1. tábla).

Nagy hasonlóságot mutat az iskolai klubok típusa� Lényeges eltérés viszont, hogy míg 
a munkahelyi klubnál legalább helyiség van, az iskolában legtöbbször a programok egy-
másutánisága jelenti a klubéletet� Részletesen ír ezekről Lovas Tünde,29 aki szerint sokféle 
variáció található a középiskolákban� Az mindegyikben közös, hogy nem takar tényle-
ges klubtagságot� Vagy klubdélutánokat rendeznek az osztályok, vagy KISZ-programo-
kat klubosítanak� Az még a legritkább, hogy egy arra alkalmas termet „klubosítanak”, 
amelyet szünetekben, bejárók hazautazás előtt, vagy csak alkalmi csoportosulások be-
szélgető-, játszó- vagy zenehallgató stb� helyként használhassanak� A klubot általában a 
tantestület sem tartja fontosnak, egyfajta tanórán kívüli tevékenység ez, amelyet valame-
lyiküknek felügyelni kell�

Vegyük sorba a megszületett klubtípusokat� Az Országos Ifjúságpolitikai és Oktatási Ta-
nács (OIOT) 1972-es irányelve kategorizálásának alapvető hibája a tevékenység szerinti 
megkülönböztetés� Ha klub-fogalmunk értelmezését elfogadjuk, látható, hogy minden 
e funkció szerint működő klub csakis általános lehet� Sőt, a fogalom értelmét is veszti, 
hiszen a tevékenység-dimenzió irreleváns a klubok kategorizálásában, mert az emberi 
„ön-cél”-ra épülő klubéletben a tevékenység – a klubprogram – csak eszköz-értékű elem� 

A rétegklub – mint szociológiai nézőpont eredménye – önmagában elfogadható lenne, 
ám itteni termékét tekintve zavaró, mert mit kezd a statisztikus pl� a diákklubbal? Ez 
ugyan karakterisztikusan rétegklub, ám a fenti – tevékenység szerinti – osztályozás alap-
ján ugyanakkor általános vagy szakirányú is lehet� (Az már csak sajátos államigazgatási 
elv, hogy az ilyen klubokat következetesen – előnyben részesítve a szociológiai dimenziót 
– rétegklubnak minősítették�) Jól látható tehát, hogy az OIOT klubtípusai nem adekvá-
tak a valós típusokkal�

A kizárólag művelődési otthonokban működő klubokat felmérő statisztika is két di-
menzió mentén alkotta meg típusait, ám átfedés nélkül – s ez már tisztábbá teszi� Itt 
inkább az a kérdés: valóban a fenntartói és települési különbség a lényegi megkülönböz-
tető jegy, vagy valami más? Kérdésem már jelzi kétkedésemet, de a válasszal még várjunk�

Nézzük meg előtte még a III� típusalkotás tartalmát� Nem ezzel a szándékkal íródott 
ugyan, de Köles Sándor két, 1983-ban kelt belső használatú írása26 tartalmaz klubtípuso-
kat – s ez is két dimenzió mentén született� Pozitívuma, hogy a vállalati és iskolai klub 
megjelölésével két adekvát típust alkotott� Negatívuma viszont, hogy a település mentén 
alkotott községi klub, illetve a KISZ-fenntartású klub erős átfedést mutat a művelődési 
otthoni, ill� a vállalati klubbal� Ennek oka egyszerű: a művelődési otthonok zöme köz-
ségben működik, ill� a vállalati klubok nagy része KISZ irányítású�

Az eddigi tipizálások hibáit – úgy vélem – az okozta, hogy 1� egy felülről vezérelt 
gazdálkodás következtében a fenntartó-működtető szervek nézőpontjából, 2� egy köz-
pontilag elképzelt és elvárt tevékenység alapján, 3� egymást metsző dimenziók mentén 
születtek�

Már most: milyen dimenzió mentén, miféle klubok léteznek? Eddigi gondolatmene-
tünk azt követeli, hogy most is a klubba járó fiatal, a potenciális klubtagság helyzetéből 
induljon ki� E helyzetnek pedig két lényegi meghatározója van: 1� hol él, hol lakik a 
fiatal? 2� hol dolgozik (tanul)? Vagyis: hol jár(hat)�a fiatal klubba? Eszerint megkülön-
böztethetünk lakóterületi, munkahelyi és iskolai klubokat� Nézzük sorba�

A lakóterületi klub típusát statisztikailag-módszertanilag is fölé kell helyezni a községi 
és művelődési otthoni vagy tanácsi kategóriának� Hogy gyakran érezzük szinonim foga-
lomnak a fentieket, arra magyarázat a már említett erős átfedés� De látnunk kell, hogy a 
lakóterületi kategória bővebb a másik kettőnél, hiszen egyrészt működik ilyen városban 
is� Mindez azonban – ha szükséges is, de – csak formai eltérés� 

A lényegi különbség a lakóterület mint helyi társadalom meghatározó jellegében van, 
amely a klub alapvető minőségét, tartalmát befolyásolja� Láttuk, hogy a klubba járók 
zöme vagy tanuló, vagy néhány éve dolgozó fiatal� Közös jellemzőjük, hogy még családi 
kötelékben élnek, s így függőségben is� Ebből adódóan mindazon rétegképző dimenzió, 

IFJÚSÁGI KLUBMOZGALOM

26 1� Az ifjúsági klubok helyzete és fejlesztésének feladatai (vitaindító)� 8 o�, NI, 1983� október
   2� Tájékoztató az ifjúsági klubok helyzetéről és fejlesztésének lehetőségeiről� 9 o�, NI, 1983� december
27 Bőhm Antal: Társadalomszerkezet, település, helyi társadalom� In: Helyi társadalom III� Strukturális vi-
szonyok a helyi társadalomban� MSZMP KB Társadalomtudományi Intézete, Budapest, 1985
28 Ld� Diósi Pál: „Munkával járna�” In: Klub volt, klub nem volt - i� m�
29 Lovas Tünde: A középiskolai klubok lehetősége és valósága� Kultúra és Közösség, 1983/6� 88-95� o�
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Költségvetési terv csak 13 klubban készült, iskolában sehol� Nagyságrendi különbség 
mutatkozik a lakóterületi és a munkahelyi klubok pénzösszegei között, hiszen az előbbi-
eknél az átlag 11 ezer, az utóbbiaknál 268 ezer forint� Ez az adat is a két klubtípus között 
meglévő formai és tartalmi különbségeket jelzi, az utóbbinál ugyanis az intézményszerű 
működés erősödött meg (20. és 21. tábla)�

Ha az intézményen belüli alkalmi támogatást vizsgáljuk, látható, hogy a lakóterületi 
kluboknak csak a fenntartó művelődési ház segít, míg a többinél nagyjából egyforma az 
intézmény, a KISZ és a szakszervezet támogatása� A belső támogatás (22. tábla) átlag ösz-
szege szintén a munkahelyeknél a legnagyobb (21,7 ezer), s az iskolaiban a legkisebb (1,8 
ezer)� Valószínű, ezt kompenzálja a külső támogatások aránya, hiszen ennél a lakóterületi 
klubok állnak kedvezőbben� Összegezve a klubok pénzügyi he1yzetét: 1984-ben az egy 
klubra eső összeg a lakóterületieknél 10 ezer, a munkahelyieknél 140 ezer, az iskolaiaknál 
3 ezer forint volt (23. tábla).

Nem tagadhatjuk, hogy tárgyi feltételek hiányában nehézzé válik a mai igényekre rea-
gálni képes klubélet� Ám épp a klubmozgalom története – s ezen belül számtalan klub-
építő és felújító nemes indulat – bizonyította, hogy valós cselekvési tér biztosításával túl 
lehet lépni a nehézségeken� Ez azonban demokratikus klubéletet feltételez� Nézzük, mi 
jellemezte 1985-ben klubjaink belső életét!

A klubok zöme munkaterv alapján dolgozik� Rendelkezett ilyennel a 37 klub közül 
32, köztük valamennyi iskolai klub is (24. tábla). A klubélet demokratizmusának fontos 
mutatója, hogy ki hagyta jóvá a munkaterveket� Ez a skála a lakóterületieknél a legszíne-
sebb, de ott is csak két klubban dönthetett erről a tagság egésze� Leggyakoribb döntési 
forma: a működtető szerv a klubvezető bevonásával� A munkahelyi kluboknál elsősor-
ban a működtető dönt, s ez érvényes az iskolákra is� Ez a tendencia tulajdonképpen az 
egyes klubtag demokratikus lehetőségeinek szűkülését mutatja a három klubtípuson át� 
Összegezve: a döntési formák és szintek 60%-ában van jelen a működtető szerv (felében 
kizárólagosan!), s csak 5,4% a teljes tagság kizárólagos döntési lehetőségének aránya (25. 
tábla).

Vizsgáltuk azt is, milyen rendszerességgel áll a klubhelyiség a fiatalok rendelkezésé-
re, illetve milyen gyakorisággal használják� A lakóterületi klubok tagjai minden héten 
legalább kétszer találkoznak, de két munkahelyi és egy középiskolai klubban a kéthe-
tenkénti összejövetel jelenti az együttlétet (26. tábla). A klubtevékenység a lakóterületi 
kluboknál zömmel a péntek, szombati napokon jelentkezik, míg a másik két típusnál 
egyenletesen oszlik el az öt munkanapon (27. és 28. tábla)� A nyitvatartási órák száma a 
munkahelyi klubokban kimagaslóan sok, ami jelzi, hogy ott a klub elsősorban helyiség-
ként funkcionál (29. tábla).

A demokratizmus másik ismérve a klubvezetőség is, amely csak a klubok 78%-ában 
van� Érdekes, hogy az átlaghoz képest rosszabb az arány (65%) a lakóterületi klubokban 
(30. tábla)� Viszont ott legalább a tagság választotta, míg a másik típusoknál ez alig – 
iskolában nem – fordul elő (31. tábla)� Inkább a klubvezető és a működtető szerepe erős 
itt is� (Feltehetően a magas taglétszám is befolyásolja az ilyen kiválasztást�)30

A munkahelyi és iskolai klubok típusán belül kialakult egy olyan altípus, amely ugyan 
értékes, ám klubként való nevezése máig tartó értelmezés-torzulást eredményezett� Azok-
ról a „mamut-klub”-okról van szó, amelyek intézményi méretekkel és feltételekkel dol-
goznak, ám a korosztályhoz adekvátabb „klub” címet ragasztották nevükhöz: METRO, 
KEK, KÖZGÁZ, JATE, VOLÁN, DÉLÉP stb� Ezek az intézmények az első perctől fogva 
csak az ún� klubos hangulatot vállalták, s nem a személyközpontú, intim csoportosulást� 
Létük hasznos és kívánatos, de feltételrendszerük torz illúziókat ébreszt a hagyományos 
ifjúsági klubokban�

5. Helyzetkép 1985-ben
Pontosítsunk: a helyzetkép egyrészt a klubélet anyagi-tárgyi feltételeiről, másrészt a de-
mokratikus klubélet lehetőségeiről szól� Ennek alapja az a 37 Csongrád megyei klub 
– 20 lakóterületi, 11 munkahelyi és 6 középiskolai –, amely 1985-ben kitöltötte kérdő-
ívünket�

Kezdjük az anyagi-tárgyi feltételekkel, ezen belül magával a klubhelyiséggel� A tipoló-
giánál már láttuk, hogy lényeges különbség van a három klubtípus között, ill� bizonyos 
eseteknél hasonlóság tapasztalható a munkahelyi és iskolai klub között� Ez az állítás az 
alábbiakban tovább bizonyítható�

A rendelkezésre álló helyiségek számát (11. tábla) nézve legrosszabb az iskolai klubok 
helyzete, hiszen ott jó esetben egy tanterem használható� A lakóterületi klubokban ál-
talában 1-2, míg a munkahelyieknél 4-5 helyiség jelenti a klubot� Ennek megfelelően 
változik a helyiségek területe is (12. tábla). Legkevesebb – 43 m2 – az iskolai klubé, ke-
véssel több – 60 m2 – a lakóterületié, s kiugróan magas – 270 m2 – a munkahelyi klubok 
átlagterülete�

Ami a klubok komfortosságát illeti, ez a falusi kluboknál a legrosszabb, hisz ott még 11 
klubban fűtenek vas- és olajkályhával, míg máshol központi- és gázfűtés van (13. tábla). 
Nem teszi meleggé és otthonossá a klubokat az sem, hogy több mint felénél a padozat 
pvc, mozaik vagy beton (14. tábla)� Az otthonosság másik meghatározója a berendezés� 
A klubok többségében elegendő ülőhely áll rendelkezésre, ám fotel csak 24 klubban 
található (15. tábla).

Néhány adat a felszerelésről. A klubok 27%-ában nincs rádió, 19%-ában televízió, 
16%-ában lemezjátszó, viszont öt – lemezjátszóval egyébként rendelkező – klubban 
nincsenek lemezek!, 8%-ában magnó� Csak fele rendelkezik diavetítővel és fényké-
pezőgéppel, harmada pedig 8 mm-es és 16 mm-es vetítővel (16. tábla). A klubokba 
összesen 35 féle újság jár, egy klubba öt� A listát a Klubélet vezeti (23 pld�), a további-
ak: Magyar Ifjúság (21), Népszabadság (13), Ifjúsági Magazin (11), Délmagyarország 
és Hírlap (9-9), Népművelés és Népsport (7-7)� A legnagyobb választék a lakóterületi 
klubokban található (17. tábla). Kézikönyvtárral csak 10 klub rendelkezik, ez a mun-
kahelyi klubokban gyakoribb (18. tábla). A játékok sorát a társasjáték vezeti, bár a 
sakk előfordulási aránya nagyobb� Népszerű a kártya, a logikai játék és az asztali foci 
(19. tábla).

Nézzük meg most azt, hogy a klubok milyen pénzügyi feltételek között dolgoznak!
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rú közti években szinte valamennyi társadalmi rétegnek, korosztálynak és felekezetnek 
megvolt a maga társasköre, amely a családi kötelékeken túl a tágabb közösséghez való 
kapcsolódást biztosította� Sokszínű volt tehát az a paletta, amelyen egymás mellett mű-
ködtek a szakszervezetek munkásotthonai, kulturális csoportjai és tornaklubjai, a falusi 
iparos, gazda- és olvasókörök és a városi úri és polgári kaszinók� Ez a sokszínűség a II� 
világháború utáni szabadművelődésben újra kivirágzott, de 1949-től az ismert politikai 
okok miatt ez a folyamat megszakadt, hogy lényegük egy évtized múltán ismét megje-
lenhessen a társadalmi nyilvánosságban�34

1. A kezdetektől 1965-ig
Nem könnyű az első évek térképét fölrajzolni, hiszen adatok híján csak feltételezésre 
és közvetett információkra hagyatkozhatunk� Jelzi ezt az is, hogy a témával foglalkozó 
szakirodalom is némileg ellentmondó véleményt hangoztat� Szász János írja: „Az ezerki-
lencszázötvenhatot követő stabilizáció után a hatvanas évek elejétől az ifjúság különböző 
közösségi-művelődési mozgalmai erőteljes kibontakozásának lehettünk tanúi, Közöt-
tük is elsőként tömeges méreteket öltve az ifjúsági klubmozgalom�”35 Földiák szerint 
viszont „az ifjúsági klubmozgalom csak egyik, és nem is a leggyakoribb típusa az akkori 
klubmozgalomnak”�36 Ám hogy mindenképpen élő forma volt, azt több 59-es, 60-as 
publikáció tanúsítja – olvashatjuk ugyanitt� Sőt, a Népművelési Intézet 1960-ban már 
módszertani kötetet ad ki az ifjúsági klubok segítésére�37 Tartalma alapján a 70-es évek 
intézményesülése mintegy előrevetítődött, mert a szerző „szoros együttműködést java-
sol a művelődési otthonnal, és összehangolt (tehát nem közös, nem egymásra épülő) 
programkészítést a keresztbeszervezés végett, mintha valóban különálló intézményről 
lenne szó”�38 Ez a felfogás azonban a szakmai közvéleményben is vitát szült� A mozgalom 
extenzív fejlődése és a különböző problémák tisztázása eredményezte, hogy 1962-ben 
megjelenik az első irányelv az ifjúsági klubok egységes szemléletű működésére�39 Gazdái 
– a Művelődési Minisztérium, a SZOT, a KISZ és a Népművelési Intézet leszögezték: 
a klubélet a művelődési otthon működésének szerves része� Ez volt az első dokumen-
tum, amely további klubok létrehozását sürgette: „Ne legyen hát az országban olyan 
művelődési otthon, ahol egy helyiséget, egy sarkot a klubszerű, rendszeres összejövetelek 
számára ne biztosítanánk�”

Az irányelv nyomán kiadott újabb módszertani útmutató40 – ellentétesen a korábbival 
– a klub szervezeti önállóságát tagadja� Ezzel szemben a klubot csak szórakozási formá-
nak tartja, amelyből ugyan el lehet jutni az értékes művelődésig�

Sokan mondják: a jó klub kulcsa a klubvezető� A felmért klubok közül 35-ben bíztak 
meg valakit e munkával� Közü1ük 21 férfi, 14 nő (32. tábla). Átlagéletkoruk 28 év, ami 
lényegesen magasabb az általuk vezetett klubtagokénál� Típusonként nézve: a lakóterü-
letieké 24 év, a munkahelyieké 32 év, s az iskolaiaké 35 év (33. tábla). Talán nem érdek-
telen ezt összehasonlítani egy 1968-as adattal�31 Az akkori vizsgálat 121 klubvezetőjének 
több mint kétharmada (!) 23 éven aluli volt, s csak 1,6%-a volt 30 év feletti – nálunk 
ez 34% (34. tábla). Foglalkozásuk szerint az iskolákban pedagógusok, a munkahelyeken 
többségében főállású, de nem feltétlenül szakképzett klubvezető, míg a lakóterületieknél 
majdnem felében népművelő vagy pedagógus irányít� Itt azonban sokszínű a foglalkozási 
skála, hiszen a szakácstói a portásig minden előfordul (35. tábla). A klubvezetőknek csak 
egytizede nem éri el az érettségi szintjét, ami persze alacsonyabb arányt mutat a lakóte-
rületieknél� A többség 1-3 éve vezeti klubját, a fluktuáció a társadalmi munkás lakóterü-
letieknél lényegesen nagyobb� Függetlenített státuszban csak munkahelyeken dolgoznak 
klubvezetők, a többség (60%) szerény tiszteletdíjért dolgozik� Meg kell jegyezni, hogy 
majdnem negyede teljesen ingyen vezeti klubját (36. tábla)�32

Kanyarodjunk kicsit vissza a klubélet demokratizmusához, s nézzük meg, ki hogyan 
lett klubvezető� Látjuk, hogy valamennyi iskolai és munkahelyi klubban kinevezték őket, 
a lakóterületiek felét pedig a tagság választotta (37. tábla).

Miféle összegzést lehet tenni e számtenger után? Mindenképpen elgondolkodtató, 
hogy klubjaink tárgyi állapota és belső élete sok kívánnivalót hagy maga után� Az is 
megállapítható, hogy a – problémák természete azt mutatja – többsége nem a klubok 
tagságán múlik� Olyan beidegződések, reflexek mozgatják a kiváltó okokat, amelyeknek 
több éves gyökere van� Ennek megvilágítása azonban már következő fejezetünk dolga�

III.
Az ifjúsági klubmozgalom történeti leírása

Ennek a fejezetnek még belül kell maradnia a klubmozgalom keretein, vállalt feladata-
ként tehát történetiségében próbálja megragadni a mozgalom váltásait, változásait� Felte-
vésem az – amelyet itt bizonyítani kívánok –, hogy a mozgalom története nem más, mint 
intézményesülésének története. E folyamatnak konkrétan kitapintható állomásai voltak, 
melyek egyúttal történeti szakaszainkat is meghatározzák, így 1966, 1972 és 1986 mi-
nősül fordulópontnak�

Mielőtt azonban a kezdetekről szólnánk, nem hagyhatjuk figyelmen kívül a klubmoz-
galom művelődéstörténeti előzményeit, melyekre dolgozatom elején utaltam� Helyesen 
látta meg Földiák András,33 hogy a klubot újszerű formának minősítők nem vesznek 
tudomást azokról a körökről, egyesületekről, amelyeknek bizonyos típusa – a 48-as füg-
getlenségi körök – még a XIX� század utolsó évtizedeiben alapíttattak� A két világhábo-
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31 I� m� 56� o�
32 I� m� 55� o� és Albert József i� m� 156� o�
33 Földiák András: A klubmozgalom útjai, lehetőségei� In: Két tanulmány az ifjúsági klubmozgalomról� 
Népművelési Intézet, Budapest, 1977

34 Erre vonatkozóan lásd: H� Sas Judit: A magyar népművelés története 1920-1948� Bp� Tankönyvkiadó, 
1965�; Kiss Jenő: Gazdakörök és olvasókörök a két világháború között� Népművelési Értesítő, 1963/3-4� sz�; 
Szathmáry Lajos: A szabadművelődés korszaka 1945-1949� Kultúra és Közösség, 1977/1� sz�
35 Szász János i� m� 11� o�
36 Földiák András i� m� 98� o�
37 Lukács András: Ifjúsági klubok� Módszertani tanácsadó� Népművelési Intézet, Budapest, 1960
38 Földiák András i� m� 33� o�
39 Irányelvek a klubélet alakításához� Népművelési Tájékoztató, 1962/4�
40 Kátai Ferenc: A klubélet szerepe a népművelésben� Művelődési otthon vezetők kiskönyvtára� Népművelési 
Intézet, Budapest, 1962
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szerű műveltségük, világnézetük kialakításához�”43 Megjelennek tehát azok a fogalmak 
(célszerű, hasznos, korszerű műveltség), amelyek már sugallják egy produktív, teljesít-
mény-elvű, művelődési tevékenységből álló klubélet elvárását� S ha megnézzük, milyen 
részvételi feltételeket szabtak, érthetővé válik fordulópontként való minősítésem� Részt 
vehet az a klub, amely – többek között – rendelkezik olyan munkatervvel, amely „tar-
talmas, mozgósító programjával elősegíti a helyi népművelési tervet és a KISZ akció-
programjának megvalósítását”; legalább heti egy szervezett foglalkozást tart, továbbá 
tevékenységét klubnaplóban rögzíti�

Nos, a felsorolt kritériumok csak megerősítik a célorientált, programokra épülő 
tevékenység elvárását� A központi szakmai és mozgalmi akciótervekhez kényszerülő 
igazodás pedig garantálja az egységes elvek alapján működő egységes – s ezért ellen-
őrizhető, áttekinthető – klubmozgalmat�

Az első pályázatra 741 – tehát majdnem minden második – klub nevezett be�44 A 
másodikra már 918 – tehát 24%-kal több� A pályázatok legfontosabb eleme a klubnapló 
lett, amely végigjárta a KISZ különböző szintű bizottságait, mivel a művelődési irányítás 
teljesen átengedte az operatív szervezést a KISZ-nek�

Fordulópont lett tehát 1966, mert a pályázat által a klubmozgalom befordult az in-
tézményesülés zsákutcájába. Az irányító szervek nem ismerték fel, s így nem vehették 
figyelembe a klub valódi funkcióját, melyhez csak eszközként szükséges a konkrét prog-
ram� Egy ilyen funkciójú klubélethez viszont lehetetlen mértékegységet találni, tehát 
értelmetlen és fölösleges is� Nemcsak arról van tehát szó, hogy technikailag nehéz a 
benevezett klubokat ellenőrizni, hanem arról, hogy nem születhet valós ítélet� Az irányí-
tó szervek azonban megpróbálták mérni a mérhetetlent, s bár ma már tudjuk, hogy ez 
nem sikerült, való igaz: kezdetben anyagi-erkölcsi érdekeltségével ösztönző volt a klubok 
munkájára� Az egységes követelményrendszer azonban mindig veszéllyel járt, így most 
is� „Szerepét… az idők folyamán egyre kevésbé töltötte be, mert a felülről meghatározott 
feladatok nem vették kellőképpen figyelembe a fiatalok igényeit, a klubmozgalomban 
jelentkező spontán tendenciákat� A pályázat egy idő után már nem segítette az öntevé-
kenység kibontakozását, egyre kevésbé ösztönözte a valóban klubszerű formák fejlődését� 
Ezzel szemben a csak címért való versenyzést, a klubélet üres, de mutatós adminisztráci-
óját, rendezvényközpontúságát erősítette, s egyre kevésbé volt képes új klubokat hatása 
alá vonni�”45

Sajnálattal bár, de el kell ismerni, hogy a klubok szinte örömmel vállalták a részvételt, 
hiszen 1972-ben már 1200 klub nevezett� A mozgalom extenzív periódusában van, ami-
kor a működő és születő klubok komoly vonzerőt jelentenek a fiatalok számára, s maguk 
is könnyen becsapják magukat az azonnali és látványos siker látszateredményével� Éve-
ken át hullanak a Kiváló-címek, amelyek azonban legtöbbször csak jól sikerült munka-
tervek és klubnaplók eredményei� Ezzel együtt megállapíthatjuk, hogy a klubmozgalom 
virágkorát élte s egyre inkább a társadalmi figyelem középpontjába került� 

Két év alatt tehát két fogalomértelmezés látott napvilágot: a minden feladatot meg-
oldani képes önálló szervezet, és a „művelődés előszobája” koncepció� Az irányelv idézett 
részlete azonban azt is mutatja, hogy a fenti fogalmakkal egy időben a klubnak helyiség-
ként való értelmezése is megjelent� S hogy a klub funkcióját milyen sokféle elv határozta 
meg, látható egy 1963-as Népművelés-cikkből� Szerzői szerint a tagok közül választott(!) 
klubvezetőség feladata: nevelési cél megfogalmazása, s a cél elérésének irányítása�41 Azt 
sem szabad azonban elhallgatni, hogy ebben az írásban megjelenik a „közösségi életre 
nevelés” is, amely persze nem azonos mai közösség-központú klub-felfogásunkkal�

Korábban már jeleztem: a klubmozgalom történetét végig kísérték a különféle értel-
mezések, s ezek már a hatvanas évek elején megjelentek� Ám hogy melyik volt domináns, 
megszabta – mint mindig –, hogy milyen dokumentum, ill� szervezet deklarálta� Az 
eddigiek azt látszanak igazolni, hogy elsősorban a helyiségként és a művelődés előszobá-
jaként való értelmezés dominált�

Bár a 62-es irányelvek ösztönözték új klubok létrehozását – aminek eredményeként 
1964-ben már kb� 500 működött –, az erőteljes növekedést a KISZ 1964-es „Szabadidős 
határozata” gyorsította fel� Ebben felhívták az alapszervezetek figyelmét arra, hogy a tar-
talmas és eleven KISZ-élet elválaszthatatlan az ifjúsági kluboktól, Ez az állásfoglalás volt 
a talaja a KISZ VI� kongresszusán – 1965-ben – meghirdetett „500 új ifjúsági klubot” 
jelszónak� Eredményeként 1966-ban már kb� 1500-ról tudunk�

A kezdeti évek eredménye tehát az, hogy az 1956 utáni fellendülésben újra létrejöhe-
tett a magyar társadalom egy régóta ismert társas-közösségi formája – a klub� amelyben 
egyre inkább az ifjúság kezdte magát legjobban érezni� Az ezekben rejlő lehetőségeket 
felismerve 1962-ben megjelent az első irányelv, amely csírája lett a később kiterebélye-
sedő irányításnak� 1964-es határozatával pedig színre lépett a KISZ, amely ettől kezdve 
markáns irányítója lett a klubok életének� Az ifjúsági klub bekerült a társadalom látószö-
gébe, s ez megindította extenzív fejlődését�

De megjelent a klubokkal minden népművelési programot és problémát megoldó 
szándék is, mely a következő években teljesedett ki� Ezen időszak eredménye (?) továbbá 
az is, hogy megszervezték az első klubvezető-képzéseket is, elsősorban a KISZ által� Talán 
ez volt az oka is, hogy – mint Diósi Pál mondta –„ ez alig különbözött a KISZ-titkár 
képzéstől”�42

2. A közvetett intézményesülés időszaka (1966-1971)
A KISZ 1964-es erőteljes színrelépése nem tette kétségessé, hogy a következő években 
domináns szerepet vív ki magának� Egyértelműen bizonyította ezt az 1966-65 esztendő, 
amely – úgy gondolom – fordulópont volt a klubmozgalom útján� Ekkor született meg 
ugyanis az irányító szervek bölcsőjében a Kiváló Ifjúsági Klub pályázat, amely tíz éven át 
meghatározója volt a klubok életének� Nézzük végig főbb pontjait!

„A pályázat célja: a klubmozgalom eddigi, főleg tartalmi eredményeinek megszilárdí-
tása, további lehetőségek a fiatalok szabadidejének célszerű, hasznos eltöltéséhez – kor-
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41 Bánhegyi Sándor – dr� Vass Gyula: Társasélet, klubok� Népművelés, 1963/11�
42 Stúdió a klubtörténetről� Különkiadás� Budapesti Művelődési Központ, 1982, 28� o�

43 Népművelés, 1966/10�
44 Népművelés, 1967/12�
45 Andrássy Mária – Vitányi Iván i� m� 88� o�



36   VITAIRATOK KULTÚRÁRÓL, KÖZMŰVELŐDÉSRŐL 37

teni kell, és egységes működtetésére az OIOT adjon ki irányelveket, továbbá dolgozza ki 
az ifjúsági kulturális és turisztikai kedvezmények rendszerét�

A 60-as évek közepétől érezhető befolyásolási, irányítási törekvések ebben a határozatban 
egyértelműen megfogalmazódtak� „A fiatalok öntevékenységének érvényesülése mellett 
biztosítani kell az ifjúsági klubok politikai és szakmai irányítását, állami felügyeletét. Vala-
mennyi ifjúsági klub politikai irányítását, az akciók és programok kezdeményezését és tartal-
muk kialakítását – a fenntartó szervek mellett – az azokban tevékenykedő KISZ-tagokon, 
a nekik adott ifjúkommunista megbízásokon keresztül a KISZ illetékes szervei lássák el�”51

E határozat nyomán és ennek szellemében az OIOT – a többi irányító szerv egyetérté-
sével – még ez évben kiadta „Az ifjúsági klubok irányelvei”-t és végrehajtási utasítását�52 
Az irányelvek alapján megkezdődött a klubok egységes nyilvántartásba vétele az ismert 
– általános, szakirányú és rétegklub – kategóriákba sorolva� A határozat „horderejét” 
számos pontja érzékelteti, ezért érdemes részletesen is elemezni�

Hogyan értelmezte az Irányelvek az ifjúsági klubok működését? Íme, klubfogalma: „Az 
ifjúsági klub hasonló, vagy azonos érdeklődésű fiatalok társas együttlétét, szocialista neve-
lését, művelődését, kulturált szórakozását segítő olyan tevékenységi forma, mely program-
jainak kialakítását és azok végrehajtását a klubtagság öntevékenységével és aktív közremű-
ködésével valósítja meg�” Ezt vizsgálva jogosan állapítja meg Hidy Péter, hogy egyrészt ez a 
meghatározás a klub leglényegesebb mozzanatáról, nevezetesen közösségi voltáról semmit 
nem mond, másrészt a fogalomba más, iskolán kívüli kiscsoportos művelődési forma is 
belefér� Pedig a klubot az különbözteti meg legtapinthatóbban a művelődés más csoportja-
itól, hogy nem célcsoport, azaz nem egy bizonyos tevékenység lebonyolítására (színjátszás, 
modellezés, fotózás stb�) jött létre, hanem magáért a klubbeli együttlétért�53

Milyen feltételeket szab az Irányelvek és végrehajtási utasítása egy ifjúsági klub műkö-
désének?

1� „Ifjúsági klub létesítéséhez működtető szerv szükséges” – olvashatjuk a legfőbb kri-
tériumot, vagyis egy spontán alakuló baráti kör nem lehet klub – annak esetleges 
előnyeit élvezni – jogi képviselő nélkül�

2� „1973� május l-től csak működési engedéllyel rendelkező ifjúsági klub működ-
het!”, s ezzel mintegy engedélyezik (!?) a klub létét�

3. Működési szabályzatot kell készíteni, mely „tartalmazza a klub működési rendjét, 
a klubtagság jogait és kötelességeit, a klub vezetőségének megválasztására, mű-
ködésére, valamint a klubtagsági díjakra vonatkozó előírásokat stb�” Nem szabad 
elfeledni: a működési szabályzatot a működtető szerv hagyja jóvá!

4� A klubot kinevezett személy irányítja (az erkölcsi bizonyítvány megszerzése után)�
5� A klub programját, munkatervét is a működtető szerv fogadja el a KISZ-szel 

egyetértésben!
6� Az a megfogalmazás, hogy „az ifjúsági klub legalább hetenként két alkalommal 

álljon a fiatalok rendelkezésére”, valamint az Irányelvek egész szelleme bizonyítja, 
hogy a klubot helyiségként fogják fel�

A klubok azonban nemcsak a pályázat mögötti veszélyt nem vették észre� Ennek az 
időszaknak a termékei a városi-járási és megyei klubtanácsok� Egy 1968-as Győr megyei 
tudósításból megtudhatjuk, hogy ott már megalakították a klubtanácsokat – klubveze-
tők nélkül� Feladatuk: koordinálás és szakmai irányítás�46 Joggal feltételezhetjük, hogy a 
többi megyében is hasonlóan szerveződtek a klubtanácsok�

A 60-as évek második felének tipikus jellemzője az a voluntarizmus, amely az „500 
klubot” jelszóval 1965-ben megjelent, és a klubok mennyiségi és minőségi fejlesztésében 
is jelentkezett� A KISZ kulturális terveiben ilyen szerepelt: „Célunk, hogy ��� minden 
megye 25 ifjúsági klubbal köszöntse hazánk felszabadulásának 25� évfordulóját�”47 Erre 
mondhatta 1969-ben Kormos Sándor, hogy „a KI5Z mint az ifjúsági klubmozgalom 
motorja”�48 Az eddigiek alapján nyugodtan hozzátehetjük: kormánya is�

Végül, mindazon törekvés, amelynek a mozgalom irányítása volt célja, tetten érhetők 
a klubvezető-képzésben is� Ezt azért tartották fontosnak, mert – mint egy beszámo-
lóból megtudhatjuk49 – a klubban kulturális nevelés folyik, erre pedig nem mindenki 
alkalmas� Ezért fordulhatott elő az, hogy a felvételi bizottság a 140 jelentkezőnek csak 
felét vette fel az 1965-ben induló kétéves tanfolyamra� Ennek végén az arra érdemesek 
működési engedélyt kapnak, de csak azzal a feltétellel (!?), ha rendszeresen résztvesznek 
a továbbképzéseken�

Az 1965-1971 közötti éveket összegezve először is a gyors számszerű növekedést kell 
konstatálnunk� Az ugrásszerű mennyiségi fejlődés – amely a KISZ határozott bekapcso-
lódásával járt –, sokat kompenzált a népművelés ismeretterjesztő programjainak csök-
kenő látogatottságán� Földiák és Diósi is hivatkozik arra,50 hogy ebben az időszakban 
kb� 10%-kal csökkent az ismeretterjesztő előadások és nyelvtanfolyamok látogatóinak 
száma, a műsoros estéké 30%-kal, az akadémiáké pedig 75%-kal� A néhol zuhanásszerű 
csökkenést a népművelés a különféle általános – később egyre inkább csak ifjúsági – klu-
bokban szervezett programokkal tudta ellensúlyozni� Így számára létérdek volt a klubok 
fenntartása, működtetése�

A mennyiségi növekedést azonban erős központosító, irányító törekvések kísérték� En-
nek „legsikerültebb” eredménye a kiválasztottakat nevelő klubvezető-képzés és a klub-
tanácsok mellett kétségkívül a Kiváló-pályázat, hiszen jellegénél fogva ez tudott legna-
gyobb hatást kifejteni� A 60-as évek végére a klubmozgalom elért arra a holtpontra, ame-
lyet Csepeli és Lengyel az ifjúsági klub paradoxonának nevez: az informa1itás és formalitás 
mezsgyéjén való lét� S amint majd láthatjuk: a következő évtized elején már át is billen�

3. A klub mint művelődési intézmény (1972-1985)
Az ifjúsági klubmozgalom sorsára az 1972� év volt döntő hatású� Június 1-ei ülésén az 
OIOT előterjesztésében tárgyalta a Minisztertanács az ifjúság kulturális helyzetét, lehe-
tőségeit� Az itt hozott határozat egyértelműen rögzítette, hogy a klubmozgalmat fejlesz-
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51 Népművelés, 1972/8�
52 Művelődési Közlöny, 1973/1�
53 Hidy Péter i� m� 23� o�

46 Németh András: Klubélet Győr megyében� Népművelés, 1968/2�
47 Népművelés, 1967/12� 6� o�
48 Kormos Sándor: Kiváló ifjúsági klubok� Népművelés, 1969/2�
49 Kelemen László: Ifjúsági klubvezetők képzése� Népművelés, 1966/2�
50 Földiák András i� m� 102� o�, és Diósi Pál: Klubtanulmány… i� m� 10� o�
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Az ifjúsági klubmozgalom 1973-ra a társadalom figyelmének középpontjába kerülve 
teljesen elismertté vált, ám egyúttal „kivívta” magának saját korlátait is: Némileg hasonló 
a helyzet az 1966 utáni felfutáshoz� Ahogyan akkor a Kiváló-pályázat hatására (is) szapo-
rodtak a klubok, úgy 1976-ig most is ez történt� A minisztertanácsi határozat nyomán 
ugyanis nagyszabású fejlesztési kampány indult, melyhez központi alapot is létesítettek� 
1973 őszén pályázatot írtak ki klubok létesítésére, illetve mostoha körülmények között 
működő klubok berendezésének korszerűsítésére,57 tehát klubhelyiségekre�

Az eddigiekből is látható: a 70-es évek első felében a klubot kétféleképpen értelmez-
ték� A különböző dokumentumok hatására rendkívül felerősödött a helyiség-értelmezés� 
Nem véletlen ez, hiszen ez volt a mérhető a fenntartók, de gyakran a fiatalok számára is� 
Ezekben az években szinte minden ifjúsági parlamenten téma volt a klub, követelésként 
és ígéretként� A létrehozott helyiség utána már gyakran adott helyet – sokszor épp’ a fia-
talok rovására – a munkahely vagy lakóhely más rendezvényeinek, reprezentatív esemé-
nyeinek� Ez a felfogás eredményezte, hogy a klub művelődési intézményként jelenhessen 
meg, hiszen – mint korábban utaltam rá – teljes mértékben megfelelt a művelődési ott-
hon formai jegyeinek� Így „érthető”, hogy egy 1984-es jegyzetben Kormos Sándor már 
magától értetődő természetességgel minősíti a klubot önálló intézménynek�58

A másik fogalom a művelődési-nevelési színtér, amely hasonló erősséggel élt az előbbi 
értelmezéssel együtt, de a művelődés és nevelés fogalmakat váltakozva – mintegy szinoni-
maként – használták� Ennek volt eredménye az 1973-ban induló módszervásár sorozat� 
Ha ugyanis a klub „helyi művelődési forma” és „nevelési eszköz”; és a „klubélet még na-
gyon messze van az elérhető legjobb szinttől��� s nem a tevékenységi formák gyarapodása, 
új módszerek bevezetése… jelent változatosságot bennük”,59 nos, akkor a klubmozgalom 
problémái szakmai-módszertani problémák� Ezek kiküszöbölése pedig megoldja a moz-
galom helyzetét is� Ez volt a módszervásárokat indokoló ideológia lényege, amely termé-
szetesen inkább elfedte, mint feltárta volna a valós problémákat� Mit fogalmaztak meg a 
módszervásári felhívások? „A módszervásár célja: kidolgozni, összegyűjteni és országosan 
terjeszteni a legjobb válaszokat arra a kérdésre, hogyan művelődjék, mi módon töltse sza-
badidejét az ifjúsági klubtagság” – olvashatjuk az 1974-es II� módszervásár felhívásában� 
A kijelölt feladatok többsége is idegen volt a kluboktól, mert nem az motiválta társas 
életének alakításában, hogy ezzel hozzájáruljon „a szocialista módon élő, dolgozó ember 
formálásához”� De az „elsősorban hazánk felszabadulása 30� évfordulójának jelentőségét 
tudatosító���” stb� feladatok sem voltak vonzóbbak számukra� Mindhárom módszervásár 
életidegen célokat állított a fiatalok elé� A másik hiba a produkcióra való kényszerítés 
volt� „Ennek nyomán sok klubban kirekesztetté vált a bemutatóra nem készülő többség, 
és a klubokat ideig-óráig a mind magasabb szintű szereplésre készülődő kiválasztottak 
uralták�”60

A felsorolt feltételeket összehasonlítva a művelődési otthon működési feltételeivel, lé-
nyeges eltérés nem tapasztalható� A művelődési otthonok klubra való átültetésévei létre-
jött az a művelődéspolitikai abszurdum, hogy a hazánkban létező kiscsoportos formák 
(szakkörök, klubok, művészeti kiscsoportok stb�) közül kizárólag az ifjúsági klub létét 
kötik adminisztratív feltételekhez� Ez a helyzet már önmagában megkérdőjelezi a moz-
galom demokratikus életének lehetőségét, nem szólva arról, hogy az Irányelvek kizárólag 
a működtető jogait hangsúlyozza

A krónikás így látta e kort: „A 70-es évek elején mind gyakrabban tapasztalhattam 
az intézményesülési folyamat egyoldalúságából fakadó feszültségeket� Az intézményi 
keretek által meghatározott formális klubszervezet működtetési feltételeit mindinkább 
segítették az intézményesülést szolgáló döntések és gyakorlatias lépések� Ugyanakkor 
a klubtagok közötti érintkezés sajátosságainak eredményeképp kibontakozó informális 
szervezet működésére alig voltak tekintettel, és egyáltalán nem ösztönözték a gyakorlat 
embereit a klubbeli csoportállapotok megértetésére, a csoportlét tiszteletben tartására� E 
csoportlét segítéséről már nem is beszélek, mert ez legtöbbször kiesett a döntéshozók és 
végrehajtók látóköréből� Mintha az intézményi keretek megteremtése automatikusan a 
csoportműködés mind jobb feltételeit is jelentette volna�”54

Az ifjúsági törvény hatására nagy számban jöttek létre – főleg üzemekben – kisebb-
nagyobb klubhelyiségek, néhol szinte művelődési ház méretűek, ahol az Irányelvek szel-
lemében dolgozva pont a mozgalom lényege: az öntevékeny és autonóm közösségi lét 
felejtődött el� Nem véletlen Diósi Pálnak az 1972/73-as közművelődési évadban végzett 
ifjúságszociológiai vizsgálata alapján írott tanulmányának záró gondolata: „Ifjúsági klub-
jaink tekintélyes részében a hivatásos kultúraterjesztők közreműködésével megvalósítha-
tó tevékenységet preferálják� Akkor tartják a klubmunkát jónak, ha minél több hang-
zatos című programot szerveznek, minél ismertebb szereplőkkel� Ez, a ma már joggal 
korszerűtlennek nevezhető, extenzív közművelődési gyakorlatból fennmaradt gyakorlat 
azt eredményezi, hogy lényegében megkérdőjelezik a klubtagok aktivitásra, önművelésre 
való alkalmasságát� Passzív, befogadó klubtagokat szívesebben látnak, mint kezdemé-
nyező, esetleg szokatlan tevékenységet kívánó fiatalokat��� Az ifjúsági klubokban fennáll 
annak a lehetősége, hogy tagjaik fogyasztóként kerülnek kapcsolatba a klubokat működ-
tető intézményekkel��� arra kevés a lehetőségük, hogy saját elképzelésük szerinti klubo-
kat hozzanak létre� Mindez a klubmozgalom igazi mozgalommá válását akadályozza, ha 
ugyan nem teszi lehetetlenné�”55

Mindezek ellenére 1973 májusában a KISZ KB még elégedett volt: „A KISZ és a 
népművelést irányító állami és társadalmi szervek több éves tevékenységének eredmé-
nyeként az ifjúsági klubok fő törekvésévé a szocialista szellemű közösségek megteremtése 
vált, amelyek feladatuknak tekintik a fiatalok művelődését, felkészítését és mozgósítását 
a közéletben való részvételre és hozzájárulnak a kulturált szórakozás feltételeinek bizto-
sításához�”56
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54 Diósi Pál (szerk�) i� m� 5� o�
55 Diósi Pál: A formális és informális szervezet vizsgálata egy ifjúsági klubban� Ifjúsági Lapkiadó Vállalat, 
1976, 69� o�
56 Hidy Péter i�m� 10� o�

57 Országos akció az ifjúsági klubokért� Népművelés, 1973/8�
58 Kormos Sándor: A művelődés intézményei és szervezetei� (Közművelődési ismeretek 3�) Népművelési 
Propaganda Iroda, 1982, 10� o�
59 Diósi Pál: Klubtanulmány… i� m� 7� o�
60 Szále László: Töprengés a novákpusztai klubtábor után� Népművelés, 1974/11�
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A másik momentum az Országos Ifjúsági Klubtanács újjáalakulása, melynek elődje 
– az ÁIB-irányelvben deklaráltakkal szemben – csak 1977 őszén alakult meg� Tevékeny-
sége azonban kimerült különféle pályázatok kreálásában, s még� látszólag jelentéktelen 
döntéseiben sem tudott következetesen korrekt maradni�66

Az ifjúsági klubmozgalom válságát ugyan többen vitatták és vitatják, ám a tény egyér-
telmű: az 1978-83 közötti meredek csökkenés� (Talán ezért szüntette meg a művelődési 
statisztika 1984-től az ifjúsági klub feltüntetését? Mert ami nincs, az nem lehet prob-
léma�) Ez eredményezte végül, hogy 1984-ben először (!) a KISZ KB, majd pedig az 
Országos Ifjúsági Klubtanács rendezett országos vitatábort a klubmozgalom egyre feszí-
tőbb problémáinak feltárására� Mindként találkozón részletesen vázolták a mozgalom elé 
tornyosuló gátakat, s a második találkozón határozott igény és ígéret volt a változtatásra� 
1984-re már a klubmozgalom kompromisszumokra hajló képviselői is új létfeltételeket 
– autonóm és demokratikus klubéletet – követeltek� Az irányítás ígérete egy új, a mozga-
lom számára megfelelő irányelv volt� Bár a klubmozgalom helyzet nem egyszerűen irány-
elveken múlik, hanem a valós társadalmi mozgástér lehetőségén, a változtatás szándéka 
mégis új perspektívákat sejtetett�

4. Felemás oldás: 1986-tól szabályozás nélkül
Az irányítás 1986-ban váratlan megoldással (?) élt� Mivel az OTSH-t és az ÁIB-t meg-
szüntették, ill� összevonták, az ÁIB – több más rendeletével együtt – 1986� január 1-től 
hatályon kívül helyezte 1977-es irányelveit� A döntés felemás helyzetet eredményezett�

Formailag a klubmozgalom visszaállt az 1972 előtti, ún� szabályozatlan állapotába� Ez 
alapján a klub nem más, mint egy a létező kiscsoportos formák között� A látszat azonban 
csalóka, hiszen tartalmilag lényegesen más helyzet alakult ki� A klubmozgalom áttörte 
ugyan az adminisztratív gátakat, de az életét közvetve és közvetlenül meghatározó tár-
sadalmi és intézményi környezet nem változott� A hosszú évek alatt megerősödött telje-
sítményelvárás, a megkövült helyiség és művelődési-nevelési színtér értelmezés maradandó 
károkat okozott�

Milyen összegzést tehetünk e történeti áttekintés végén?
Úgy vélem, pontosan kirajzolódik a klubmozgalom fokozódó intézményesülése: a for-

mális elemek dominánssá válása az informalitással szemben, a spontán mozgások volun-
tarista átszelídítése� A kezdeti öntevékenységet jól használta ki a KISZ, amely 1964-től 
erőltetett fejlesztő politikájával gyors gyarapodást eredményezett� De ezzel egy időben 
kezdte el irányító törekvéseit érvényesíteni, amelyhez az 1966-ban induló Kiváló-pályázat 
jó eszköz volt� Bár a klubmozgalom virágkora is az ezt követő évekre tehető, a fokozódó 
egységesítő és ellenőrző törekvések 1972-ben sikerrel jártak, melyet 1977 csak visszhan-
gozni tudott� Az irányelvek kemény határok és feltételek közé szorították a klubmozgal-
mat� Ez ellen a fiatalok csak egy módon tiltakozhattak: otthagyták a klubokat�

Az eredmény ismert�

Az akkori vélemények természetesen kitűnő találmánynak titulálták a módszervásáro-
kat, de a módszer vagy produkció ellentmondását már akkor is beismerték� Szále László 
– aki a 70-es évek közepének gyakorta író klubideológusa volt – már az első találkozó ér-
tékelésekor jelzi a kettősséget, bár szükségszerűnek tartja a módszervásárt�61 Hogy mégis 
helytálló volt Diósi korábban idézett megállapítása, bizonyítja a módszervásár sorozat 
1975 utáni csendes elhalása� Addig azonban program- és módszer-centrikusságával, lát-
ványossághajszolásával sokat ártott a valódi klubfunkció kiteljesedésének�

Ezekre az évekre esik a különböző szintű klubtanácsok létrehozása, ill� megerősödése� 
Működésükrő1 – mint lehetőségről – már az 1972-es irányelvben is olvashattunk� A 
városi-járási és megyei klubtanácsok döntően a KISZ irányításával működtek, minthogy 
az Irányelvekben egyetértési jogot kapva domináns irányítóvá léptek elő� Országos klub-
tanács viszont nem létezett, pontosabban: szinte valamennyi országos szerv létrehozta a 
maga klubbizottságát� Így a KISZ is megalakította 1973-ban az IKOM-ot, az Ifjúsági 
Klubok Országos Munkabizottságát�62

1975-ben – kompromisszumos megoldásként – ugyan az országos szervek képvise-
lőiből az Állami Ifjúsági Bizottság (az OIOT utóda) mellett létrejön egy ún� operatív 
bizottság,63 „de sem változatlanul maradt feladatköre és működési rendje, sem összetétele 
miatt nem alkalmas arra, hogy az ország ifjúsági klubjainak társadalmi irányító testüle-
tévé legyen”�64

Az 1972-es irányelv torz klubdefiníciója és erőszakos kategorizálása miatt gyors kor-
rekcióra kényszerült, s az 1977-es új ÁIB-irányelvekből ezek már hiányoztak�65 Nézzük 
meg, változott-e más is!

1� Továbbra is működési engedélyhez és jogi képviselőkhöz kötik a klub létét�
2� Működési szabályzat kell, melyet a működtető és a KISZ hagy jóvá�
3� Kinevezett státusú maradt a klubvezető, sőt, már egyéni működési engedély meg-

szerzésére is kötelezik�
4� A program jóváhagyási joga itt ugyan nem szerepel szószerinti megfogalmazásban, 

de „a művelődéspolitikai célok érvényre juttatásának biztosítása” nem teszi kétsé-
gessé a működtető szerv ezirányú jogait�

Az ÁIB irányelvei tehát nem oldottak lényegi kérdésekben az adminisztratív és függő-
ségi kötelékeken, sőt, a klubvezetőre újabb terhet rakva, őt személyesen is függésbe hoz-
ta� A 70-es évek vége nem hozott lényeges változást� 1979-hez két momentum kapcsoló-
dik� Egyrészt elindult a klubok és klubtagok számának rohamos csökkenése� Közvetlen 
magyarázatként elég elolvasni a folyamatosan újjáalakuló országos klubtanács évenkénti 
felhívásait� Végletesen a KISZ akcióprogramhoz kötődő formális elvárásai semmilyen 
vonzerőt nem jelenthettek a klubok számára� A felmerült problémák azonban még min-
dig módszertani jellegűnek minősülnek, melyekre a klubvezető-képzés színvonalának 
emelésében látják a megoldást�
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61 Szále László: Az úttörés nehézségei� Népművelés, 1973/12�
62 Szále László: Töprengés… i� m�
63 Szále László: Klubmozgalom ’76� Népművelés, 1976/12�
64 Dobák Zsuzsa: Visszhang – Klubmozgalom ’76� Népművelés, 1977/2�
65 Ifjúságpolitikai Közlöny, 1977/7�

66 „A sárbogárdi klub megkapja a minisztérium nívódíját. Tavaly még azt mondták, három-öt klub fog kapni. 
Tényleg halódik ez a mozgalom, ha csak egy klub érdemelte (?) ki. De hát még vége sincs az évnek, és máris tudják, 
hogy ők egyedül a legjobbak?„ In: Török József: Fehérvári napló� Klubélet, 1981/4�
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vált� Dinamizmusa, a konvenciók felrúgása, harsány, eleven öltözködési és viselkedési 
mintái, sajátos együttlét-formája felerősítette az eddig lappangó generációs különbsége-
ket� A hatvanas évek közepén „felvetődött az egységes ifjúsági kultúra lehetősége, amely 
az első szakaszban az öltözködése, hajviseletre, mindennapi magatartásra és a zenére ter-
jedt, később kiszélesedett más művészeti ágakra, és a különböző országokban különböző 
jellegű kapcsolatban állt az ifjúság különböző politikai mozgalmaival (hippi mozgalom, 
beatmozgalom, új baloldal)� Nálunk a hatvanas években egy nem politikus, de közérzeti 
kontraverziója folytán politikai lehetőséget is magában rejtő, elsősorban a zenére (beat) 
koncentrált mozgalom fejlődött ki�”68

Ezt a közérzetet fogalmazta meg Kőbányai János is: „A beat legfontosabb vonzereje, 
hogy vad, anarchisztikus érzékisége és a hozzákapcsolódó zenehallgatási módok szer-
tartás-jellege azokat a fiatalokat szervezi maga köré, akik elégedetlenek a munkameg-
osztásban elfoglalt helyükkel�”69 A beat egyszerű, őszinte világa mágnesként vonzotta 
az „apákban” csalódott „fiúkat”, ez volt az a közeg, amelyben kortársaival fesztelenül és 
ellenőrizetlenül együtt lehetett� Mindez vagy közvetlenül – egy-egy zenekarhoz kapcso-
lódva –, vagy közvetve kötötte össze a beatet a klubokkal�

A társadalmi konszenzus az évtized közepe felé új színekkel gazdagodott� A gazdaság 
korábban kialakult struktúrája és mechanizmusa nehézkessé vált, s ezért a már 53-ban 
jelentkező, de 1957-ben félretett reformgondolat ismét teret nyert� A megpezsdült tár-
sadalmi közélet és közgondolkodás nyomán az évtized második fele a reform jegyében 
telik el� „Bár igen eltérő módon és intenzitással, szinte valamennyi szocialista országban 
megfogalmazódott a társadalmi-gazdasági és politikai mechanizmusok, intézményrend-
szerek átalakításának vagy legalábbis valamiféle korrekciójának az igénye… Örökkévaló-
nak hitt politikai-ideológiai axiómák, rendíthetetlennek vélt elképzelések, változatlannak 
gondolt konstrukciók, mozdulatlannak látszó értékek kerültek új megvilágításba és ehhez 
meg-megújuló gazdasági, politikai, kulturális, ideológiai viták szolgáltatták a ’fényt’�”70 Az 
aranykorként emlegetett hatvanas évek azonban az egész világon egy kivételesen kiegyen-
súlyozott korszak volt, amely több tényező szerencsés egybejátszásaként jöhetett létre�

Hazánkban e korszak csúcspontjaként 1968-ban bevezették az új gazdasági mechaniz-
must, amely – szándéka szerint – szabadabb gazdasági mozgást, terv és piac kiegyensúlyo-
zottabb viszonyát tette volna lehetővé� „Vitathatatlan tény azonban, hogy a konzervatív 
erőknek sikerült elodázniuk néhány fontos lépést, például az intézményrendszer átépí-
tését…”71 Így a már eleve „beépített fékekkel” ellátott reform kevés eséllyel indulhatott 
útjára� Működnek tehát azok az ösztönös védekező reflexek, amelyek a politikai intéz-
ményrendszer 1950-től kialakult struktúrájában gyökereznek� Ezek a reflexek áthatják a 
társadalom minden szféráját, s erős – ha nem is mindig tudatos – hatást gyakorolnak a 
közösségi-kulturális mozgalmakra is� Ez az ösztönös irányítási-egyneműsítési reflex indí-
totta el a KISZ-vezetőképzés alapelveire épülő klubvezető-képzést és a Kiváló-pályázatot�

IV.
Társadalomtörténeti vázlat

Gondolatmenetünk lényeges pontjához értünk, hiszen számos, mindeddig nyitott kér-
dés vár válaszra� Legelső kérdésünk az, hogy milyen társadalmi helyzet tette lehetővé az 
ifjúsági klubmozgalom létrejöttét és fejlődését? További kérdéseinkre már – feltehetően 
– összetettebb és bonyolultabb válaszok születnek�

Azt kérdezzük ugyanis: milyen erők terelték az adott útra a klubmozgalmat? Milyen 
belső és külső tényezők kényszerítették (?) az irányítást akkori döntéseire? Mennyiben 
határozta ezeket meg az aktuális politikai szándék? S végül: ezek feltételezett hatására 
hogyan változtatott alakot az ifjúság mindenkori közösségi-kulturális törekvése?

Láthatjuk: külön-külön is alapos elemzést igénylő kérdések� Ezért itt nem vállalkoz-
hatom többre, mint ezen összefüggések rövid vázlatát megfogalmazva a klubmozgalom 
társadalmi alapjairól pillanatképet alkotni�

1. A hatvanas évek

„Nem akarok állni, ha futnak a percek,
nem akarok állni, ha fordul a föld”

(Bródy János)

Szükséges rögtön előrebocsátanom: minden korszakhatár szükségszerűen mechanikus, 
ezért kissé hamis� Az adott történet ugyanis soha nem a megjelölt évszámmal, hanem 
mindig korábban kezdődik� S ha a lazább megfogalmazású korszakjelölés rugalmas értel-
mezést enged, élnünk is kell vele, mert a klubmozgalom születésének is korábbi gyökerei 
vannak�

Mára már közhely, hogy az alapfeltétel a szocialista demokrácia fejlődése volt� Az 1956 
utáni politika a józan felismerés és a kényszerű taktika nyomán társadalmi konszolidá-
ciót indított el� Ebben a folyamatban „létrejön tehát egy olyan társadalmi mozgás-szer-
veződés, amely a személyiségnek ’kedves’ szocializációs formák (szabadon választott és 
személyes kapcsolatokat lehetővé tévő kiscsoportok és mozgalmak) létrehozásán mun-
kálkodik�”67 Ez csak egy új érték elfogadásával történhetett meg� Az ötvenes évek totális 
össztársadalmi gondolkodásába kevéssé fért bele a csoportérdek, s végletesen tagadott 
volt az egyéni érdek� A hatvanas évek egyik nagy jelensége a csoportérdek legitimálása, 
sőt, közösségként való eltúlzott minősítése, és megjelenik a javuló anyagi léttel összefüg-
gésben – de nagy viták közepette – az egyéni érdek is� (Gondoljunk csak a háromsza-
kaszos életmód-vitára� 1960: családi ház - közösségi otthon?; 1961: „frizsider-szocializ-
mus”; 1963: népesedési vita, avagy „kicsi vagy kocsi”?)

A társadalmi makro-folyamattal párhuzamosan jelent meg a másik ösztönző és for-
máló erő: a beat� A megjelenő általános érvényű csoportértékhez ez adta azt a specifikus 
minőséget, amely a fiatalság számára életmódot és gondolkodásmódot meghatározóvá 
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67 Szász János: Huszonnyolc ifjúsági klub szociológiai vizsgálatának főbb tapasztalatai� 13� o� In: Két tanul-
mány… i� m�

68 Vitányi Iván: Vitairat a mai magyar művelődésről� Bp�, Gondolat, 1983, 97-98� o�
69 Kőbányai János: Beatünnep� In: Beatünnep után� Gondolat, Budapest, 1986, 33� o�
70 Bogár László: A fejlődés ára� Gazdasági nehézségeink főbb okainak történeti aspektusa� (Időszerű közgaz-
dasági kérdések�) Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1983, 75-76� o�
71 I� m� 77-78� o�
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A hatvanas évekre tehát az a kettősség érvényes, amelyben jól láthatóan dinamikus 
fejlődés indul el a társadalmi közéletben, a társadalomtudományokban� Itt elsősorban a 
közgazdaságra, a szociológiára gondolhatunk� A látható, s kétségkívül progresszív felszín 
alatt azonban – mint ezt a későbbi évek bizonyítják – hatékonyan működik a politika 
fékrendszere�

2. A hetvenes évek

„Az új mechanizmus kulcsembere voltam,
és most itt végzem, egy presszóban – holtan”

(Bereményi Géza)

A hatvanas évek zárszava 1972-ben hangzik el, amikor is az MSZMP KB novemberi 
ülésén Kádár János értékel: „Az a kényszerű – de egyébként helyes – fordulat és vál-
toztatás, amit sok mindenben végre kellett hajtanunk 1957 elején, megnyitotta az utat 
bizonyos nemkívánatos kispolgári és jobboldali jelenségeknek is… Csak ilyen fordulat 
után és árán lehetett azt az alapvetően normális helyzetet megteremteni, amelyben a 
párt vezeti a népet a szocializmus útján�”72 És végül a 68-as reform minősítése: „Az új 
gazdasági mechanizmus nálunk jobb, hatékonyabb eszköz, mint a régi volt� De enélkül 
sem pusztultunk volna el�”73

Bár 1972-t a hatvanas évek zárszavának értékeltem, nem mond ennek ellent, hogy a 
hetvenes évtized központosító, bürokratizáló, paternalista politikája korábban érzékel-
hető� Nem tudhatjuk, hogy a 68-as nyugati diákmozgalmak nyomán a hatalom mennyi-
re vetette „vigyázó szemeit” Párizsra� Csak hipotézis lehet, hogy – felerősödve a „prágai 
tavasszal” – „berántotta” a védekező reflexeket� Talán így komolyabb összefüggésbe kerül 
a Vitányi Iván által a Vitairat-ban jelzett „mozgalmakban rejlő politikai lehetőség”� Min-
denesetre tény, hogy a hatvanas évek végétől igen intenzív ifjúságpolitika vette kezdetét� 
A párt 1970-es határozata után 1971-ben megszületett az ifjúsági törvény, majd az ifjú-
sági parlamentek rendszere�

A párthatározat sürgeti a fiatalok szabadidős tevékenységéhez a feltételek javítását, ám 
aggasztónak találja, hogy „ahol már működnek ilyenek, ott is sokszor elmarad a helyes 
irányú befolyásolás… és politikai szempontból sem mindenütt megnyugtató a vezeté-
sük”�74 A határozat nyomán gyors egymásutánban követték egymást az események� Lét-
rejön az OIOT, majd 1972-ben megjelenik a klubos irányelv és a kulturális-turisztikai 
kedvezményrendszer, amelynek felhasználását egy alapvetően diszkriminatív elv szabá-
lyozta� Ezeket ugyanis csak KISZ-szervezetek és ifjúsági klubok igényelhették� Mivel 
ezzel egy időben a klubokat is nyilvántartásba vették, így tehát az állami kedvezményeket 
csak az állam által elfogadott, ellenőrzött szervezetek vehették igénybe� Mindezek pedig 
a magyar ifjúságnak kb� egyharmadát, de legfeljebb felét jelentették!

1972-vel tehát kialakult egy olyan paternalista ifjúságpolitika, amelyben az állam haj-
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landó anyagi támogatást adni, cserébe viszont ellenőrzése és irányítása alá von minden 
létező közösségi mozgalmat� Teszi mindezt olyan gazdasági helyzetben, amikor még 
nem veszünk tudomást a „lefejezett reform” következményeiről� „Többet vásároltunk, 
szállodák sorával gazdagodtunk, hidakat korszerűsítettünk… A fűtő- és nyersanyagok, 
a fejlett technika világpiaci áremelkedése ráfizetésessé tette kereskedelmünket� Eleinte 
mintha nem érzékeltük volna e változásokat… 1974-ben, amikor külkereskedelmi rá-
fizetésünk először volt igazán nagymérvű, 15%-os általános munkás béremelésre került 
sor�”75 Ez volt az osztályharcos válasz a differenciálódó egyéni jövedelmekre, amelyek – 
különösen a „második gazdaság” erőteljes növekedése miatt – fokozódó életszínvonalat 
tett lehetővé, és az értelmiség 68-as illúzióira�

A klubmozgalomnak a központi „injekció” néhány évig fejlődést eredményezett, még 
ha ez jobbára csak helyiségeket jelentett is� A kétarcú – támogató, de ellenőrző – politika 
azonban a beat-mozgalomból és az amatőrszínjátszásból már sikerrel változtatott üzletet 
és produkciót� A korábbi beatünnep a zenekarokkal „együtt lélegző, jelenlétükkel és 
reagálásaikkal irányító közönséggel együtt jön létre… Együtt énekelnek, s az egymáshoz 
húzódás a beat hőskorszakában még át is töri a közösséggé válás illúzióját�”76 A hetvenes 
évek elejére a beat iparággá válik, a fejlődő zenei technika már egyébként sem fér be a 
kis klubokba, csak koncerttermekbe, sportcsarnokokba� Terepe egyre inkább a tömeg-
kommunikáció lett, s így elveszett a személyes kontaktus lehetősége� A mozgalom 20-25 
nagy öregje még utoljára – 1973 őszén – egy félig lebontott óbudai zsinagógában, a száj-
hagyomány útján szerveződő többezres közönség előtt „búcsútiszteletet adott a magyar 
beatnak� A koncert után nem sokkal a mozgalom is megtört�”77

Hasonló utat járt be a 60-as évek vége felé felerősödő amatőrszínjátszás is� Érzékletesen 
írja le Száz János az 1976-os kazincbarcikai fesztivált, ahol „átütő erejű, a mozgalmat 
megújítani képes új előadással nem találkozhattunk� Ekkor döbbentünk rá, éppen a 
Kőműves Kelemen megnézése során, hogy a mozgalom nagy korszaka két évvel ezelőtt 
véget ért� S az előadás végén Kelemennel együtt mi is álltunk, önmagunkat kisemmiz-
ve… Tudtuk, hogy valami véget ért, és ki vagyunk fosztva�”78

A hetvenes évek közepére tehát több minden tisztázódott: az ifjúság közösségi-kultu-
rális mozgalmai intézményesülve integrálódtak a társadalmi struktúrába, eredeti szándé-
kai, tartalmai e folyamatban kilúgozódtak, s formává merevedve – hanglemez, produk-
ció avagy klubhelyiségként – maradtak fenn�

Egy valami azonban csak 1979-ben tisztázódott: a magyar gazdaság vészhelyzete� „A 
veszteségek a zord világgazdasági közegben, a váltóállítás késedelmei mellett hatalmasra 
duzzadtak� Tíz év alatt nagyjából egy év során megtermelhető nemzeti jövedelem értéke 
veszett el… vagyis a második világháborúban bekövetkezett rettentő háborús pusztítás 
veszteségeivel volt nagyjából egyenértékű… akkora értéktől estünk el…”79

72 I� m� 88� o�
73 Uo�
74 A központi bizottság állásfoglalása ifjúságpolitikai kérdésekben� (1970� II� 18-19�) In: Közoktatás- és 
művelődéspolitika� Dokumentumgyűjtemény� Tankönyvkiadó, Budapest, 1980, 159� o�

75 Berend T� Iván: Felzárkózás vagy lemaradás? In: Szocializmus és reform� Akadémiai Kiadó, Budapest, 
1986, 134� o�
76 Kőbányai János i� m� 34�, 36� o�
77 I� m� 41� o�
78 Szász János: A közösségi értékek születésének forrásánál� A klubmozgalomtól az egyesületekig� Ifjúsági 
Szemle, 1986/5� 55� o�
79 Berend T� Iván i� m� 135-136� o�
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3. A nyolcvanas évek

„Semmi nem kell, nem kell!”
(Nagy Feró)

1979 – mint a felismerés éve – egyúttal bevezető is évtizedünkbe� Az akkor, vagy még 
előbb elinduló folyamatok máig élőjelenségeket termeltek� A gazdasági regresszió társa-
dalmi feszültségekkel jár(t) együtt, amelyek a „szélárnyékos” hetvenes években gyökerez-
tek� Különösen éles konfliktushelyzeteket teremtettek az ifjúság életében, mert értékeit 
kisajátították, központi értékké alakították, közösségeit formalizálták�

A nyolcvanas évek ezek mellett alapvető egzisztenciális gondokat is jelentenek, hiszen a 
fiatalok jövedelme messze elmarad az idősekétől, nem is szólva a vásárlóértékről� A gyer-
mekvállalás fokozódó anyagi terhe mellett szinte elérhetetlen távolságba viszi az önálló 
és emberi minőségű lakás megszerzését� Így jöhetett létre az a furcsa és tragikus helyzet, 
hogy nem a fiatalok gondoskodnak az öregekről, hanem a szülők támogatják továbbra 
is gyerekeiket�

Az egzisztenciális kényszerekkel párosul a társadalom értékválsága, s a kettő együtt 
perspektíva-vesztést eredményez� Nincs az egyén számára jövőkép, nincs mire igent 
mondani – a tagadás marad� Tagadni mindent: családot, munkát, szerelmet – végül 
önmagát� Az út zsákutca, de a különféle deviáns magatartások legalább a pillanat felol-
dódását megadják�

A 70-es évek közepétől emelkedő devianciák évtizedünkre ijesztő arányokat értek el� 
Míg 1972-ben 74 ezer veszélyeztetett fiatalról tudtunk, 1984-re számuk meghaladta 
a 120 ezret,80 s csak 1980-82 között 28,3%-os (!) volt a növekedése�81 S ez az ütem a 
devianciák többi formájára is jellemző� Rendkívül veszélyes „menekülési forma” a nar-
kománia, s bár pontos adatok erről nem állnak rendelkezésünkre, valószínű, hogy a kb� 
30 ezer hazai kábítószer-fogyasztó zöme is fiatal� Fontos megjegyezni, hogy a társadalmi 
beilleszkedési zavarok jelensége a társadalom hátrányos helyzetű rétegeiben gyakoribb� 
A fiatalokkal foglalkozó intézmények fokozódó funkciózavarokkal küzdenek� Sem az 
iskola, sem a KISZ nem tudja a „kizökkent időt” helyre billenteni� Mára ismét csak az 
utólagos diagnosztizálás maradt� Ebben a társadalmi helyzetben igen jellegzetes intézmé-
nyi reagálás az ÁIB 77-es irányelveinek csöndes eltörlése� Ennyire tellett…

A fokozódó társadalmi-gazdasági válság a politikai intézményrendszert azonban ismét 
engedményekre kényszerítette� A választások többes jelölése, a vállalati tanácsok létreho-
zása, a helyi társadalmak fokozódó aktivizálódása azt mutatják, van kiút: a társadalom 
demokratikus működtetése, az autonóm cselekvés, az önkormányzat joga�

V.
Befejezés – összegzés és perspektíva

A magyar társadalom fejlődését valamennyi szférájában a szervetlen fejlődés jellemezte� 
Ennek oka az a megkésett fejlődés, amely a nyugat-európai országokhoz képest perifé-
riális helyzetet eredményezet� Az ún� centrum-országok szerves fejlődéséhez képest Ma-
gyarország későn, s akkor is erőtlenül indult el a XIX� század utolsó harmadában a ka-
pitalizálódás útján� Ennek lett eredménye az Erdei Ferenc által leírt „kettős társadalom”, 
amelyben az egyik struktúrát a feudalizmus fennmaradt elemei – a földesúr-jobbágy 
viszony –, a másikat a még „vékony” burzsoázia és a lassan kialakuló munkásság jelen-
tette� A kettő nem állt szerves egységgé össze, s így egy sajátos feudálkapitalista társadal-
mat és gazdaságot eredményezett� (Csak a feudális gondolkodásmód erejét érzékeltetvén 
jegyzem meg, hogy annak néhány elemét – a személyi kapcsolatok meghatározó szerepét 
és a paternalista „alattvalói” szerepet – a mai társadalom visszahúzó politikai elemeként 
érzékelhetjük�82)

1945 után új politikai helyzetben állt a magyar társadalom előtt a szerves fejlődés 
lehetősége� A koalíciós évek pluralizmusa, amely minden szférára jellemző volt, sokszí-
nű társadalmi-gazdasági-kulturális életet eredményezett� A proletárdiktatúra elindulásá-
val azonban a Bogár László által „történelmi kihívás”-nak nevezett dilemmával kerültek 
szembe� Vagyis: „mi a teendő akkor, ha fejletlen termelőerőkkel rendelkező országokban 
lehet és kell létrehozni fejlett termelési viszonyokat� A politikai mechanizmusok az eről-
tetett ütemű növekedésben látták a dilemma megoldását, vagyis erőszakosan beavatkoz-
tak a társadalmi fejlődés folyamatába�”83 Ez a korai „túltársadalmasítás” egyszerre és nagy 
erővel játszódott le, s így a szerves fejlődés lehetősége ismét elveszett�

Az 56 utáni „nyitás” beengedett egy olyan kulturális áramlatot – a beatet –, amelynek 
értékrendje, tartalma megfelelt egyrészt annak a szándéknak, hogy a magyar társada-
lomban is korrigálni kell az előző évtized értékrendjét; másrészt adekvát volt az ifjúság 
életkori, érdeklődési, viselkedési sajátosságaival� Ennek nyomán a beat hazai úttörői ma-
gyarul megszólalva a magyar fiatalok életérzéseit tükrözték vissza� Ezek tették lehetővé, 
hogy viharos gyorsasággal elterjedjen, és ezzel indult el – szerves módon – egy új ifjúsági 
kultúra�

A lendület azonban a 70-es évek elején megtört� Az állam ugyanis régi reflexei alapján 
ismét egy voluntarista fejlesztést indított el 1964-ben, majd 1972-től ismét a központo-
sítás következményeit szenvedjük� Ez utóbbi folyamat 1979-ben zárult, amikor az állam 
még a KISZ kezéből is(!) kivette az ifjúsági házakat, klubokat� Az ÁIB-irányelv meg-
szűnése e folyamaton már lényegesen nem változtatott� Láthatjuk tehát, hogy a magyar 
társadalom régi kísérő jelensége a szerves-szervetlen fejlődés alternatívája� Ennek tünetei 
láthatók az ifjúsági klubmozgalom történetén is�

A mozgalmak fejlődésének konfliktusai azonban még egy sajátos jelenségre hívják fel 
figyelmünket� Ez pedig az ifjúság közösségi-kulturális cselekvéseinek alakváltozásai� A 

IFJÚSÁGI KLUBMOZGALOM

80 Társadalmi beilleszkedési zavarok Magyarországon� Kossuth, 1986, 14� o�
81 I� m� 49� o�

82 Kulcsár Kálmán: A modernizáció fogalma és helye a közép-kelet-európai fejlődésben� In: A modernizáció 
és a magyar társadalom� Tanulmányok (Elvek és utak) Kossuth, Budapest, 1986, 47-48� o�
83 Bogár László i� m� 11� o�
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1. tábla
A művelődési otthonokban működő ifjúsági klubok és klubtagok

számának alakulása a fenntartó szervek szerint (1970–1983)

* Ezek a számok az átlag taglétszámot jelölik!

beatmozgalom zenei mozgalomként indult, de közvetve társadalomkritikai tartalma is 
volt� Ezzel szinkronban alakult a klubmozgalom, amelynek egy része személyesen is közel 
maradt a beathez, más része némileg eltávolodva csak értékeit tartotta meg� A mozgalom 
azonban „kitermelte” azokat a fiatalokat, akiknek a klub nem volt megfelelő önkifejezési 
forma, cselekvési, közlési lehetőség� 1968 körül kezdett felfelé ívelni az amatőrszínjátszó 
mozgalom, s tartotta minőségét a 70-es évek közepéig� E szakaszban jelentkezik a folk-
lórmozgalom a táncházak tömegével, s tart mintegy az évtized végéig� Tehát mozgalmak 
hullámhegyei-hullámvölgyei követik egymást� Mivel magyarázható ez?

Egyik okának azt látom, hogy a mozgalmak társadalomba való integrálása elől a fiata-
lok egy absztraktabb közlésmódba „menekültek”� Az ifjúsági klubok verbális kommu-
nikációja ellenőrizhető volt� A színjátszás áttételesebb, intellektuálisabb közlésmódját 
pedig már csak a tánc végsőkig elvonatkoztatott jelrendszere tudta felülmúlni�

Túlzás lenne azonban csak ezzel érvelni� A klubmozgalom az érzékenyebb, aktívabb 
fiatalokat tömörítette, s ezzel segített „kiválasztani” intellektuálisabb és tehetségesebb 
fiatalokat a színjátszás számára� A 70-es évek elején pedig az egyéni és nemzeti identitás 
keresése nyomán robbant be a táncház-mozgalom� Egyén és közösség egymásra találásá-
nak egy új formája jelent meg�

Azt mondhatjuk tehát, hogy új értékek megjelentetése, felerősödése, valamint az 
„önvédelmi” alakváltozás együtt eredményezte a mozgalmak egymásra épülését� Ennek 
„tanulsága”, hogy az ifjúság a demokrácia elemi szintjén is „megszüli” a maga közösségi-
kulturális mozgalmait, ám nem tudhatjuk pontosan mikor, mit� Helyettük, számukra 
azonban nem szabad/érdemes központi mozgalmat adni� S ha megszüli, azzal „csak” 
annyit tegyen egy társadalom: hagyja virágozni, segítse méltó helyét elfoglalni a társadal-
mi-kulturális szerkezetben�

E tanulság már a lehetséges perspektíva felé mutat, és az ifjúsági klubmozgalom pers-
pektívája is ebben a gondolati körben keresendő� Ha észrevesszük az utóbbi évek – időn-
ként konfliktusos – népfőiskolai, egyesülési kezdeményezéseit, akkor látnunk kell, hogy 
a megújulás nem valamiféle új szaktevékenységben (mint pl� színjátszás, néptánc), ha-
nem az autonóm állampolgár teljes személyiségének aktivizálódása felől közelít� Ebben a 
megújulási folyamatban színtér maradhatna a klub is, de jelenlegi intézményi irányításá-
nál és a jogi önállóság hiányánál fogva nem fog vonzereje nőni�

A klubmozgalom perspektíváját tehát a teljes autonómia, a demokratikus közösségi 
lét jelenti� Ez esetben azonban már nem is lényeges: klubnak, egyesületnek vagy másnak 
hívják�

 1987� március

IFJÚSÁGI KLUBMOZGALOM
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1970 1976 1979 1985
férfi 56,1 65 65 63
nő 41,8 35 35 37
nincs adat 2,1 - - -

1970 1976 1979 1985
14-18 29

14-15 7,6
15-16 12,3

-16 25,5
16-18 35,8
17-18 40 27,2

19-25 49
19-20 17,5
19-22 41,7
19-23 28
21-22 8
23-25 12

            23- 8
25-30 22

24-29 15,5
26-29 4,9

30- 1,3 13,1
Nincs válasz 1 0,6

1971 1976 1976 1985
Tanuló
- szakmunkásképző
- gimnázium + szakközépiskola
- felsőfokú

60
20
35
5

32,7
10

17,8
4,9

29,5
11,4
10,6
7,5

36,6

Szellemi dolgozó
- diplomás + vezető
- egyéb (pl� alkalmazott)

7,5 16,8
16,7

3,8
12,9

18,8

Szolgáltatásban 3,3
Szakmunkás 17 36,3 34,1 25,9
Betanított munkás 4,2 8,3 6,1
Segédmunkás 2,8 4,5 9,8 6
Mg� fizikai 0,6 4,9 1,6
Egyéb 8,8 6,6
Nincs válasz 0,6
ÖSSZESEN: 100 100 100 100

3. tábla
A klubba járók megoszlása nemek szerint (%)

4. tábla
A klubba járók megoszlása életkor szerint (%)

5. tábla
A klubba járók megoszlása foglalkozás szerint (%)
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2. tábla
A művelődési otthonokban működő ifjúsági klubok és klubtagok

* Ezek a számok az átlag taglétszámot jelölik!
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Lakóterületi Munkahelyi
8 általános 6 2,9
Szakmunkásképző 21,8 24,1

szakmunkás tanuló 28,6 17
Érettségi 15,7 19,2

középiskolai tanuló 25,6 18,7
Felsőfokú végzettségű 1 14,2

felsőfokúra jár 1,3 3,9
ÖSSZESEN: 100 100

Helyiségek átlaga Szóródás
Lakóterületi 1,8 1-5
Munkahelyi 4,5 2-8
Iskolai 1 -

Terület Szóródás
Lakóterületi 60 25-150
Munkahelyi 207 80-487
Iskolai 43 30-75

Központi fűtés Gázfűtés Villany Olajkályha Vaskályha
Lakóterületi 5 1 3 8 3
Munkahelyi 8 3 - - -
Iskolai 5 1 - - -

Szőnyegpadló Parketta PVC Mozaik Padló
Lakóterületi 1 10 6 - 1
Munkahelyi 5 1 5 5 1
Iskolai 1 2 2 1 -

10. tábla
A klubtagok megoszlása iskolai végzettség és klubtípus szerint – 1985 (%)

11. tábla
Ifjúsági klubok helyiségeinek száma – 1985

12. tábla
Klubhelyiségek területe (m2) – 1985

13. tábla
Ifjúsági klubok fűtési módja – 1985

14. tábla
Klubhelyiségek padozata – 1985

1976 1985
8 általános alatt 0,6 -
8 általános 18,4 4,6
Szakmunkásképző 29,1 22,9

szakmunkás tanuló 9,5 23,1
Érettségi 14,6 17,3

középiskolai tanuló 17,8 22,3
Felsőfokú végzettségű 3,9 7,2

felsőfokúra jár 5,5 2,6
Nincs válasz 0,6 -
ÖSSZESEN: 100 100

KISZ-tag funkcióval 56,5
KISZ-tag funkció nélkül 30,5
Nem KISZ-tag 13
ÖSSZESEN: 100

Lakóterületi Munkahelyi
14-15 7 8
16-18 53,2 19,5
19-23 33 23,3
24-29 5,5 25
30- 1,3 24,2
ÖSSZESEN: 100 100

Lakóterületi Munkahelyi
Szellemi 4,2 11,4
Adminisztratív alkalmazott 3,7 18,4
Tanuló 51,9 21,2
Szakmunkás 24,6 27,2
Betanított munkás 4,8 7,5
Segédmunkás 6,3 5,7
Egyéb 4,5 8,6
ÖSSZESEN: 100 100

6. tábla
A klubba járók megoszlása iskolai végzettség szerint (%)

7. tábla
A klubba járók megoszlása KISZ-tagság és funkció szerint - 1979 (%)

8. tábla
A klubtagok megoszlása életkor és klubtípus szerint – 1985 (%)

9. tábla
A klubtagok megoszlása foglalkozás és klubtípus szerint – 1985 (%)
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Lakóterületi Munkahelyi Iskolai ÖSSZES
Klubélet 14 7 2 23
Magyar Ifjúság 13 5 3 21
Népszabadság 9 3 1 13
Ifjúsági Magazin 9 2 - 11
Délmagyarország 5 3 1 9
Cs� M-i Hírlap 5 4 - 9
Népművelés 5 2 - 7
Népsport 5 2 - 7
Világ Ifjúsága 3 2 1 6
Új Tükör 4 2 - 6
Élet és Tudomány 5 1 - 6
Ifjúkommunista 4 2 - 6
Film Színház Muzsika 5 1 - 6
Szovjetunió 4 2 - 6
Autó-Motor 5 - - 5
Füles 4 - - 4
Képes Sport 4 - - 4
RTV Újság 4 - - 4
Élet és Irodalom 2 1 - 3
Kultúra és Közösség 2 1 - 3
Népszava 2 - - 2
Valóság 2 - - 2
HVG 2 - - 2
Mai Magazin 1 1 - 2
Ludas Matyi 1 1 - 2
IPM 1 - 1 2
Delta 1 - - 1
Látóhatár 1 - - 1
Lakáskultúra 1 - - 1
Ez a divat 1 - - 1
Családi Lap 1 - - 1
MHSZ Élet 1 - - 1
Magyar Mezőgazdaság - 1 - 1
Művelődési Közlöny - 1 - 1
Fáklya - 1 - 1

Hány klubban van? Db
Lakóterületi 3 114
Munkahelyi 5 2073
Iskolai 2 131

17. tábla
Az újságok megoszlása klubtípusonként (pld�) – 1985

18. tábla
Kézikönyvtár a klubban – 1985

LAKÓTERÜLETI MUNKAHELYI ISKOLAI*

Hány
klubban

van?

Átlag
(db)

Szóródás
(db)

Hány
klubban

van?

Átlag
(db)

Szóródás
(db)

Hány
klubban 

van?

Átlag
(db)

Szóródás
(db)

Asztal 20 6 2-14 11 19 6-55 5 6 4-10
Szék 10 18 2-60 9 77 19-130 5 19 12-25
Ülőke 16 17 3-53 7 35 10-80 3 20 10-30
Fotel 12 13 2-32 10 19 2-60 2 6 4-8
Szekrény 17 2 1-7 10 4 1-11 4 3 1-5

Lakóterületi Munkahelyi Iskolai
Mono rádió 5/6 3/3 3/4
Sztereo rádió 11/12 6/8 3/4
TV - ff� 10/12 7/7 3/3
TV - színes 10/11 7/8 1/1
Diavetítő 10/12 9/12 1/1
Képvetítő - 2/2 -
Fényképezőgép 8/10 7/9 1/1
Vaku 7/8 5/6 1/1
Filmfelvevő 4/5 4/4 1/1
8 mm-es vetítő 6/8 4/4 1/1
16 mm-es vetítő 8/8 4/4 1/1
Mono lemezjátszó 6/7 2/2 1/1
Sztereo lemezjátszó 10/12 7/7 4/5
Mono magnetofon 10/10 4/4 1/1
Sztereo magnetofon 10/20 9/12 5/7
HIFI-torony 5/5 4/4 1/1
Erősítő 14/25 9/14 4/5
Képmagnó 4/4 2/2 -
Hanglemezek 12/960 9/443 4/101
Zongora - 3/3 -

15. tábla
Klubberendezés – 1985

16. tábla
Klubfelszerelés (klub/db) – 1985

* csak 5 iskola közölte adatát
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Van Nincs
Lakóterületi 17 3
Munkahelyi 9 2
Iskolai 6 -

Lakóterületi Munkahelyi Iskolai ÖSSZES
1� A működtető szerv 3 4 3 10
2� A klubvezető - - 1 1
3� 1+2 7 5 - 12
4� 2+klubvezetőség 2 1 - 3
5� Klubvezetőség a tagok 
javaslata alapján 2 1 - 3

6� A klubvezető a tagok
javaslata alapján 2 - 2 4

7� A tagság taggyűlésen 2 - - 2
8� Nincs válasz 2 - - 2

Kéthetenként Minden héten Minden nap
Lakóterületi - 18 2
Munkahelyi 2 8 1
Iskolai 1 4 1

H K Sze Cs P Szo V
Lakóterületi 3 5 8 7 11 9 6
Munkahelyi 8 7 7 9 7 5 4
Iskolai 3 3 2 3 4 1 1
ÖSSZESEN 14 15 17 19 22 15 11

1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x
Lakóterületi 7 8 2 - - 1 2
Munkahelyi - 1 - - 5 2 1
Iskolai - 2 - - 1 - 1
ÖSSZESEN 7 11 2 - 6 3 4

24. tábla
Van-e a klubnak munkaterve? – 1985

25. tábla
Ki hagyja jóvá a klub programját? – 1985

26. tábla
A nyitva tartás periodicitása – 1985

27. tábla
A nyitvatartási napok megoszlása – 1985

28. tábla
Hetenként hány nap van nyitva a klub? – 1985

Lakóterületi Munkahelyi Iskolai ÖSSZES
Logikai játékok 12/46 8/26 4/8 24/80
Társasjátékok 14/67 8/35 4/27 26/102
Sakk 17/65 10/32 4/23 31/120
Kártya 12/42 8/57 - 20/99
TV-játék 11/14 5/5 2/3 18/22
Kis rex 7/12 4/4 3/3 14/19
Rex asztal 3/3 5/5 - 8/8
Biliárdasztal 4/4 5/6 - 9/10
Asztali foci 15/28 7/13 3/6 25/47
Ping-pong felszerelés 12/17 7/10 1/1 20/28

Van Nincs
Lakóterületi 6 14
Munkahelyi 7 4
Iskolai - 6

Átlaga Szóródás
Lakóterületi 11 4-20
Munkahelyi* 268 10-770

Intézmény KISZ Szakszervezet ÖSSZES
Lakóterületi 5/10,4 - - 10,4
Munkahelyi 3/27 2/22 2/12 21,7
Iskolai 2/4 4/1 2/1 1,8

Költségvetés Belsőtámogató Külsőtámogató ÖSSZES
Lakóterületi 11 10,4 3,8 9,7
Munkahelyi 268 21,7 1,2 136,9
Iskolai - 1,8 0,8 3,3

19. tábla
Játékok a klubban (klub/db) – 1985

20. tábla
Van-e költségvetése a klubnak? – 1985

21. tábla
A költségvetések összege (E Ft) – 1985

22. tábla
Az intézményen belüli támogatás forrása* és összege (E Ft) – 1985 (klub/átlagösszeg)

23. tábla
A rendelkezésre álló összeg forrásai és átlaga (E Ft) – 1985

* egy klub nem közölt adatot

* néhány klub több forrásból is kapott
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Lakóterületi Munkahelyi Iskolai
Népművelő 4 8 -
Pedagógus 4 - 6
Főiskolás 1 - -
Könyvtáros 2 - -
Gondnok 1 - -
Szakács 1 - -
Szerelő 1 1 -
Gondozónő 2 - -
Háztartásbeli 1 - -
Adminisztrátor - 2 -
Postás 1 - -

Lakóterületi Munkahelyi Iskolai ÖSSZES
Függetlenített - 6 - 6
Tiszteletdíjas 14 2 5 21
Társadalmi munkás 4 3 1 8

Lakóterületi Munkahelyi Iskolai ÖSSZES
Választották 8 - - 8
Kinevezték 9 11 6 26
Másképp 1 - - 1

35. tábla
A klubvezetők foglalkozása – 1985

36. tábla
A klubvezetők státusa (%)

37. tábla
Hogyan lett klubvezető? – 1985

Átlag Szóródás
Lakóterületi 10 3-50
Munkahelyi 30 3-65
Iskolai 13,5 0,5-35

Van Nincs
Lakóterületi 13 7
Munkahelyi 10 1
Iskolai 6 -

29. tábla
A nyitva tartás heti óraszáma – 1985

30. tábla
Van-e klubvezetőség? – 1985

Lakóterületi Munkahelyi Iskolai ÖSSZES
A tagság választotta 10 3 - 13
A klubvezető válogatta ki 1 3 4 8
A működtető szerv
kinevezte - 3 - 3

Másképp 2 1 2 4

Férfi Nő
Lakóterületi 10 8
Munkahelyi 7 4
Iskolai 4 2
ÖSSZESEN 21 14

Férfi Nő
Lakóterületi 26 22
Munkahelyi 34 32
Iskolai 36 35

1968 1976 1985
    -23 66 41 34
24-29 32 27 32
30- 2 32 34

34. tábla
Hetenként hány nap van nyitva a klub? – 1985

33. tábla
Hetenként hány nap van nyitva a klub? – 1985

32. tábla
Hetenként hány nap van nyitva a klub? – 1985

31. tábla
Hetenként hány nap van nyitva a klub? – 1985

IFJÚSÁGI KLUBMOZGALOM



PORLÓDI IRATOK



63

PORLÓDI IRATOK

I.

Mottó:
„…ami nincs pontosan meghatározva,

 az semminek sem lehet a mértéke.”
(Platón)

Zavarban vagyunk�
Ennek oka pedig az, hogy nem értjük a kérdést, s ezért nem tudjuk, mit kell rá vála-

szolni� Konkrétan: a felkérés címe közművelődésről szól, s bár nincs mellette tartalmi 
értelmezés, mégis viszonylag biztosan lehetne elindítani egy tervező gondolkodást a ma-
gunk felfogása alapján� Ám a szöveg közepén lévő „közművelődés, művészeti élet” fogalma-
zása minden addigi logikát fölborít� E két szó ugyan rokon fogalom, de mégsem lehet 
egymásba behelyettesíteni� Ez azt sejteti, hogy itt tulajdonképpen kulturális koncepciót 
kellene írni, ami egyrészt sokkal komplexebb probléma, másrészt ugyane mondat azt 
is sejteti, hogy mindenki csak a maga területéről írjon, s majd a kulturális bizottság e 
rengeteg párhuzamos gondolatot találkoztatja valahol� Ez ugyan reménytelen vállalkozás 
elvi-stratégiai támpontok nélkül, de tételezzük akkor azt, hogy mindenki átfogó koncep-
ciót készít� Ebben az esetben viszont e támpontokat kellett volna előre közreadni – ha 
vannak… meg némi időt a felelős, minőségi koncepcionálásra� Különösen azért, mert e 
sorok írója már ‹92 nyarán beszélgetőtárs volt e témában� Azóta bő félév telt el, s most 
van rá (mire?) három hét� Vagyis: a kérdés parttalansága a „mi mennyi?” parttalan vála-
szát vált(hat)ja ki�

Gondolatok Szeged közművelődési 
koncepciója ügyében1

1 Az önkormányzat Kulturális és Közművelődési Bizottságának elnöke 1993� március 5-i levelében arról 
tájékoztatta a város kulturális szervezeteit, hogy a Közgyűlés a júniusi ülésén kívánja megtárgyalni a „város 
közművelődési koncepcióját”� Ezért arra kéri az intézményeket, hogy március 31-ig küldjék be elképzelé-
seiket a szakirodára� A Bartók Béla Művelődési Központ munkatársaként az alábbi véleményt fogalmaztam 
meg�
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nyújtotta művelődésen kívül maradó társas együttlétet, problémák közös feldol-
gozását, helyi közéleti gondolkodást, agóra-funkciót jelent� Az effajta művelődés 
nem szorulhat be a művelődési otthonba, jelen lehet iskolákban, családsegítő köz-
pontban, és egyéb társadalmi szervezetben�

Hogyan fogjunk hozzá Szeged közművelődési „rendezéséhez”?
Mondjuk ki azt – város-definíciónk folytatásaként –, hogy a település mindig belülről 

építi önmagát� A város-test feje bújik ki először a földből� Szeged árvíz utáni újjáépí-
tése ezt a folyamatot példázza pregnánsan: minden sugárút a belvárosba viszi az utast, 
bármerről is jöjjön� A KÖZPONT – a tér, a templom, a városháza – az a hely, amely 
nemcsak fizikailag, hanem szellemileg is várossá avatja a települést, mert ott vannak leg-
fontosabb társadalmi-gazdasági-kulturális intézményei�

S már helyben is vagyunk: „a közművelődési város-test” ma fej nélküli – igaz, egyéb 
testrészei is hiányosak� S ha a szellemi városépítés belülről kell, hogy induljon a fizikaival 
együtt, ez azt jelenti, hogy itt nem egyszerűen egy művelődési intézményről, hanem a 
VÁROS-ságot reprezentáló világi templomról van szó� (Vitányi Iván mondta: „A nép-
művelők mindig egyfajta szekularizált egyházat akartak képviselni…”)

Erről van szó, ehhez kell a szekularizált templom� A Bartók Béla Művelődési Központ 
(BBMK) belvárosi léte ebben a szellemben értelmezhető, s emiatt sorsának rendezése 
nem „csak” kulturális, hanem városfejlesztési kulcskérdés! Ezt kikerülni nem lehet, a 
városközpontok történelmileg kialakult szerepéből adódó kulturális funkciója el nem 
hagyható, mással nem pótolható!

Érdemes e kötelezettséggel szemben átgondolni Szeged mai társadalmi-kulturális éle-
tének főbb jellemzőit:
•	A	társadalmi	élet	döntően	pártpolitikai	színtéren	zajlik,	miközben	hiányzik	a	polgá-

ri, civil diskurzus, a helyi társadalom közgondolkodása�
•	A	városban	olyan	„kulturális	szigetek”	élnek	és	alkotnak,	amelyek	értékesek,	de	szak-

mába zártságuk miatt nem érintkeznek egymással, nem szervülnek kulturális életté 
(miközben látni kell, hogy az ebben aktív pozicionális elit korántsem egyenlő az 
érték-elittel!!!)�

•	Nincs	egy	hely	–	fizikai	és	szimbolikus	értelemben	sem	–,	ahol	a	fenti	folyamatok	
elindulhatnának, ahol a VÁROS mint szellemiség megjelenhetne�

Az említett belvárosi intézmény – a BBMK vagy jogutódja – e hiányok pótlását hivatott 
szolgálni az alábbi tartalommal:

– legyen a helyi civil közélet és társadalmi nyilvánosság színtere (városi agóra);
– integrálja a város elit-kultúráját és -értelmiségét, helyet ad az itt születő európai értékek- 

 nek, segíti az urbánus kultúra kialakulását�

II.

Mottó:
„Apukám házat épít. Először a kéményt, borzasztó nagy füsttel.

Aztán a ház tetejét. Aztán az ablakokat,
nem látok át rajtuk, olyan feketék,

csak a falakon látok keresztül mivel még nincsenek.
De meg kell építeni a falakat is, meg a szobákat külön-külön.

Mikor a ház leér a földig, apukám azt mondja: Ujjé!”
(Weöres Sándor)

Tételezzük most azt: nem vagyunk zavarban� Elkezdünk koncepcionálni – komplexen 
vagy csak területünkre –, s elkészül valami� Készült már oktatási koncepció, készült vá-
rosfejlesztési koncepció, most készül közművelődési (?) koncepció is�

Csakhogy: a városfejlesztési koncepcióról többen kimondták – reméljük véglegesen –, 
hogy a város az gazdaság-társadalom-kultúra szerves komplexitása. Ez azt is jelenti, hogy 
a tervezés lépéssora csak az alábbi lehet: 1� városfejlesztési koncepció; 2� kulturális kon-
cepció; 3� közművelődési és oktatási (stb�) koncepció� Vagyis az egésztől haladunk a rész 
felé� A tervezés persze folyhat párhuzamosan is – mindig szinkronizálva –, de fordított 
sorrendben felelőtlen, értelmetlen és önmagáért való az egész munka�

III.

Mottó:
„…a műveletlen ember nem ugyanazt mondja és 

nem ugyanúgy, mint a művelt.”
(Arisztotelész)

De tegyünk engedményt, hiszen valóban nem várhatunk éveket, mire ez a lépéssor meg-
valósul� Mit lehet és mit kell mégis tenni?
•	 a) Ki kell mondani a városról való gondolkodás lépéssorát, hogy tudatosuljon cse-

lekvésünk iránya, tartalma� Ebből következik, hogy közművelődési koncepció he-
lyett „csak” ún� válságkezelő programot vagy korrekciós, taktikai lépéssort terve-
zünk és valósítunk meg� Stratégiát pedig – ha már az önkormányzati ciklus elején 
nem kezdtünk el formálni – csak legfeljebb előkészítünk (elvek, támpontok…)�

 b) Tisztázandó az eddigi terminológiai zűrzavar (kultúra, közművelődés, oktatás, 
művészet…)� Ennek formai-metodikai kérdései szakmai kérdések, szakemberek 
kellenek hozzá!

 Fentiek inkább szándékon, mint időn múlnak� Ezért, ha ezeket néhány hét alatt 
megtettük, már megfogalmazhatunk néhány stratégiai elvet, kezelhetünk néhány 
akut problémát�

•	 A magunk felfogása szerinti szféra, amelyről szólnunk kell: a közművelődés, amely 
leginkább a művelődési otthonokhoz kötődik� Tágítsuk fogalmunkat most arra 
az emberi cselekvésre, amely az iskolai oktatáson és a művészeti szakintézmények 

PORLÓDI IRATOK
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Előszó
Szakmai életem gerincét a megyei módszertani munkában eltelt 1981-1992 közötti évek 
jelentették� Ezt követően éppen tíz éve, 1993� január 1-én kezdődött a Szeged közmű-
velődésében eltöltött időszak, amely a rendszerváltás után különösen viharos és zakla-
tott volt� Az ország több településéhez hasonlóan itt is minden eddigi közművelődési 
tevékenység és eredmény bizonytalanná vált és megkérdőjeleződött� A szakma választási 
ciklustól ciklusig élt, miközben  rengeteg energiát fecsérelt el az önkormányzattal való 
napi csatározásokban – azzal az önkormányzattal, amely első döntései egyikeként kaszi-
nót csinált a városi művelődési központból, természetesen szigorúan demokratikusan és 
minden arcpirulás nélkül� Ezeknek az éveknek a kor- és kórtünete az I� fejezet�

Az 1998-as önkormányzati választások után sorsom a városháza falain belülre vetett, 
ezért a II� fejezet már a politikai tanácsadó ill� a hivatalnok feljegyzéseit tartalmazza� 
Hitem szerint ott folytattam, ahol néhány éve abbahagytam: kulturális szakemberként 
gondolkodva – nem feledve korábbi véleményemet – tettem kísérletet az önkormányzat 
és a kultúra (közvetítőinek) kívánatos kapcsolatára, véleményeztem néhány stratégiai 
kérdést� Ott töltött időmből ennyire tellett – hogy aztán 1999 őszétől újra a megyei 
közművelődés segítése, fejlesztése következzen� 

A füzet címe szándékoltan vitairatokról szól, hiszen nem véltem megváltoztathatat-
lan dogmának az itt leírtakat, csak olyan véleménynek, amely jogot formál arra, hogy 
szakmai érvekre méltassák� Az írások műfaja persze változó: van közte tanulmány, belső 
használatú munkaanyag és hivatali feljegyzés� Ebből eredően egyike-másika bizony nem 
nyelvi és stiláris bravúrteljesítmény, sőt: nyers, száraz és tézisszerű� Mégis vállalom, mert 
az akkori gondolatok és vélekedések nagy része ma is aktuális� Szeretném, ha az olvasó 
is úgy gondolná: az írások nem egyszerűen egy szűk szakma problémahalmazáról, ha-
nem az önkormányzat helyi társadalomhoz való viszonyáról, kulturális politikájáról és 
kultúraképéről szólnak� Bár némelyike vihart kavart, nem tartottam magam másképp 
gondolkodónak, csak gondolkodónak� Hogy e gondolatokból mi valósul(hatot)t meg s 
mit lepett be a POR, döntse el a Kedves Olvasó� Magam úgy látom, túlzott örömre nincs 
okunk – tennivalónk annál több� 

Szeged, 2003. január A szerző

Porlódi vitairatok
a városról, kultúrájáról, közművelődéséről

Eddigi gondolatmenetünkből is látszik, hogy csak most lehet szólni a város-test további 
sebeinek gyors kezeléséről� Ennek alapelvei az alábbiak:
•	Olyan	művelődési-közösségi	tereket	hozzunk	létre,	amilyeneket	a	város	társadalom- 

és településszerkezete diktál� Vagyis: a nagyváros helyi társadalmai – a városrészek – 
számára külön-külön léteznie kell ilyen tereknek� más-más léptékű, tartalmú, atmo-
szférájú ez pl� Móravárosban és más Makkosházán�

•	A	művelődés	sokszínűsége	differenciált intézményrendszert kíván� Kell helyet találni 
a közösségi létnek, a művészeti alkotómunkának (amatőr szinten is), de a szubkul-
túrák és a kísérletező műfajok is teret kívánnak� (Ld� Rock-klub és Népművészeti 
Alkotóház�) További differenciáló szempont az életkor dimenziója, amely alapján 
a különböző korú csoportok térigényei jelennek meg� Mindehhez persze stratégi-
ai döntés kell, pl� az ifjúsági kultúra tere átformálható-e tudományos konferenciák 
színhelyévé; hogy általában milyen kultúrája legyen Szegednek – s lám a kör ismét 
bezárult�

•	A	lakóterületi	közművelődési	terekben	célszerű	–	az	ágazati	határok	lebontásával	–	
komplex tevékenységet folytatni, amely magába foglalja a szociális-mentális munkát is 
(pl� családsegítő központ)�

•	A	fentiek	azt	jelentik,	hogy	sok kis intézményre van szükség� A megoldásban a régi és 
a mai politikai-társadalmi helyiségek, lakótelepeken a fogadószintek állnak rendel-
kezésünkre�

•	 Jól	tudjuk,	mindez	pénzbe	kerül,	de	senki	sem	tudja,	mennyibe.	Ezért	célszerű	olyan	
operatív programot elindítani, amely – pénzügyi tervezéssel kiegészülve – feltárná a 
város ilyen irányú kapacitását (rendelkezésre álló intézmények, irodák stb�) és annak 
felhasználási lehetőségét� E mellett el kell indítani egy komplex kulturális, vagy in-
kább humán koncepció kidolgozását, amely integrálná az emberi erőforrások teljes 
fejlesztési skáláját�

IV.

A rendelkezésre álló időben – és azon túl – nem tellett többre, mint kérdéseink, elveink 
és némely javaslatunk közreadására� Újfent beleütköztünk az írás elején jelzett dilem-
mánkba, miszerint nem, vagy alig lehet felelősen csak közművelődésről írni: óhatatlanul 
kilépünk e fogalomból, pl� a művészetek vagy épp a társadalom szférájába�

Ezért feltétlenül javasoljuk egy többlépcsős, terminológiai és elvi tisztázások utáni kul-
turális koncepció összeállítását� Ehhez be kell vonni a szakma legjobb helyi és országos 
művelőit�

Ami pedig a helyi kultúrafinanszírozást lebonyolító döntési mechanizmust illeti, erre 
ld� Mezei József: Érdekérvényesítő közösségek c� írását� (Parola, 1991/2�)
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III.
A szerves társadalom- és kultúrafejlődés elodázhatatlanná teszi a művelődés, ezen be-
lül a közművelődés paradigmaváltását, melyet cselekvési stratégiaváltásnak kell követnie� 
Ennek középpontjában az a – rendezvényekkel, programokkal nem mérhető – szakmai 
elemző-segítő munka áll, amely a helyi társadalom törvényszerűségeire, az ott élő emberek 
életszükségletein alapul� Az eddigiek alapján egy Szeged hatókörű, új szellemű közműve-
lődési tevékenység tartalma az alábbi:

1� Olyan elemző-segítő-fejlesztő tevékenység, amelynek célja a helyi társadalom, a 
részlokalitások (településrészek, -egységek) helyi értékeinek, érdekeinek feltárása, 
működési folyamatainak elemzése; a helyi érdekek artikulálódásának, érvényesülé-
sének megítélése; a cselekvésre kész és képes helyi erők bátorítása, támogatása�

2� Művelődési szervezetek, csoportok tevékenységének segítése (pl� a társadalmi kör-
nyezet leírása, szervezetfejlesztés, cselekvési technikák átadása stb�)�

3� a)  A művelődési szervezetek dolgozói professzionalitásának emelése, (tovább)kép-
zése�

 b) Állampolgárok élethelyzetének javításához, problémáinak megoldásához szük-
séges új tudások átadása (munkaerő átképzéstől a szabadidős tevékenységekig)�

IV.
Itt sorolt vázlatunk gyakorlati megvalósulását a Bartók Béla Művelődési Központban 
tartjuk szükségesnek és lehetségesnek� Szükségesnek azért, mert jelenleg ez a város egyet-
len szakmailag alkalmas általános közművelődési intézménye, amely a működés tárgyi 
kereteinek szűkülésével egyébként is ilyen szellemű munka felé kényszerül� Így válhatna 
az intézmény – elemző-fejlesztő munkájával, mintegy az önkormányzat háttérintézmé-
nyeként is – a város kultúrájának hatékony alakítójává� Lehetségesnek pedig azért, mert 
a szakma illetékessége érvényesül azokban a társadalmi, emberi problémákban is amelye-
ket a különböző ágazatok – oktatás, munkaügy, népjólét stb� – szűkítő értelmezésükkel 
nem tudnak/akarnak kezelni�

Erre alkalmas a mobil, rugalmas közművelődési szervezetként működő Bartók Béla 
Művelődési Központ�

I. 1992-1995

1992� február 2

Az írás megszületésének kettős oka volt. Az egyik, hogy a megyei művelődési központ meg-
szűnte után helyet kerestünk magunknak és a bennünk lévő tudásnak. A másik ok az volt, 
hogy 1991. februárjában a szegedi Közgyűlés úgy döntött, 10 évre bérbe adja a 2500 m2-es, 
háromszintes, hajdani iparkamarai székházat Joseph Schillingnek, hogy ott kaszinót működ-
tessen. Az 1969 óta ott működő Bartók Béla Művelődési Központ pedig – 22 év után – jobb 
híján kiköltözött a körtöltésen kívülre a Petőfi telepi Művelődési Házba. Ottani működési 
feltételeire volt jellemző, hogy megfelelő helyiség hiányában az ablaktalan ruhatárból lett az 
egyetlen népművelői „munkaszoba”. A 22 állandó művelődési csoport egy része megszűnt, 
több csak vegetált, s néhányat máshol befogadtak. A Bartók partra vetett hal lett, amelynek 
új funkciót kellett magának keresnie, ha meg akart maradni. Erre a funkcióváltásra született 
az alábbi vázlat, amelyet akkori munkatársammal, Bárkányi Júliával együtt írtunk. 

*

Koncepcióvázlat Szeged közművelődésének fejlesztésére

I.
Minden társadalmi változás velejárója – feltétele, de egyben függvénye is – a kultúra 
újra- és átértelmezése� Ennek elmaradása lassíthat, sőt, visszafordíthat folyamatokat, de a 
kultúra és a művelődés értő kezelése tartalékokat mozgósíthat, új perspektívákat nyithat� 
Valljuk, hogy a szerves társadalomfejlődés a kultúra szerves fejlődésével együtt történhet� 
E törvényszerűségek érvényesülnek bármely település belső változási folyamatában, így 
Szeged városban is�

Egy nagyváros kultúrája településrészek, társadalmi csoportok, egyének kultúrájának 
összessége� Mindezek alakításában döntő jelentőségűek a professzionális kultúraközvetí-
tő intézmények s a bennük dolgozó szakemberek�

II.
Megítélésünk szerint a művelődési intézmények gyakorlata ma még közelebb áll a ha-
gyományos, központi kultúra-elosztó magatartáshoz, mint a helyi társadalom problé-
máinak felismerésére és az arra válaszolni képes tevékenységhez� Jól érzékelhető mindez 
a közművelődésben, a művelődési otthonok és a népművelők munkájában� Az elmúlt 
évtizedekben kialakult tevékenységszerkezetet - klubok, szakkörök, alkalmi rendezvé-
nyek szervezése - a szakmai konformizmus mellett a fenntartói elvárások is konzerválták�

Mindezek együttesen gátolták progresszív gondolatok megjelenését, márpedig a szak-
mai megújulás hiánya az intézményrendszer létét veszélyezteti� Azt az intézményrend-
szert, amely – minden tévhittel szemben – Széchenyiig nyúlik vissza, s amelyet lehetséges 
és szükséges fejleszteni�

2 Az írások születési dátuma�
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közoktatásra� Ennek az a felismerés az alapja, hogy jóléti társadalom nem sok pénzből, 
hanem tőke és kultúra (tudás) szorzatából lesz.

Az „elfeledett kultúra”3 pedig nem egyszerűen kultúrház és költségvetés, hanem az 
ember létezésmódja, minden (helyi) társadalom szerves komplexitásának egyik szférája 
– egy új paradigma nézőpontja�

Fenti elvek és szempontok adják ezt a mást, ami ellensúlyozhatja a technokrata gon-
dolkodást: a humán-szempontú településfejlesztés.

III. Tennivalók
1� Az önkormányzat hívjon össze olyan munkabizottságot, amelyben képviseli magát 

minden érdemi tudomány (település)szociológia, kultúraelmélet, (város)építészet, 
ökológia, közgazdaságtan, pszichológia stb� – helyi és külső, meghívott szakértője� 
E bizottság dolgozza ki az új koncepció elkészítésének elveit, szempontjait, ütemét�

2� Fenti munkában sürgető és elsődleges egy olyan komplex elemzés elvégzése, amely 
az alábbiakat tartalmazza:

 – a város történeti-szociológiai szempontú definiálása (társadalomtörténeti, men-
talitástörténeti vázlat);

 – a város jelenének feltárása;
 – „jövőkép” megfogalmazása�
3� Az elvégzett elemzés nyomán kezdhetik el a konkrét szakmai munkacsoportok 

tervezőmunkájukat�

1993� március

A Délterv 1992-ben elkészítette Szeged hosszú távú városfejlesztési koncepcióját. Ennek tár-
sadalmi vitájára szólította fel a város lakosságát a polgármester a Délmagyarország ha-
sábjain, ahol három részletben közreadták a koncepció kivonatát.  Írásom a Bartók Béla 
Művelődési Központ véleményeként jelent meg 22. hozzászólóként a vitában – (kisebb vihart 
kavarva) remélt ellenpontjaként egy szűk, technokrata gondolkodásnak. 

*

Városfejlesztési paradigmaváltást!

I. A koncepcióról
1� Az anyag a szocialista városrendezési gondolkodás dezideologizált termése�
2� Ágazati és taxatív fogalmazása miatt nem elsősorban részleteiben – bár abban is –, 

hanem egészében rossz�
3� Hiányzik belőle – alapként – a város általános és konkrét értelmezése, képtelen a 

társadalom-gazdaság-kultúra szerves egységében gondolkodni� Ezért törvénysze-
rűen a mérhető technikai-műszaki kérdésekkel foglalkozik�

4� Még a szoros városépítészeti tervezésben sem érzékelhetők azok a megállapítások, 
amelyeket éppen szegedi (és pécsi) vizsgálataiból fogalmazott meg Szelényi Iván 
várostársadalom és városépítészet összefüggéseiről (Ld� Városi társadalmi egyenlőt-
lenségek� Akadémiai Kiadó� Bp� 1990)

Összegezve: az anyagot egészében reformálhatatlannak tartom, ezért – a kimenthető 
részkérdések mellett – archiválni kell�

II. Egy „új” paradigma
Minden település az ott élő emberektől s nem tárgyi világától – utcáitól, épületeitől – 
lesz település� Az alkotó ember épít magának falut, várost� Nem véletlenül született meg 
a 80-as években a településszociológia és a közművelődés mezsgyéjén dolgozó szakembe-
rek nyelvében a „település népességmegtartó képessége” helyett a „népesség településmegtartó 
képessége”�  Ez az a lényegi másság, amely alapja az új paradigmának. 

Értelmes és polgárait szolgáló fejlesztési koncepció tehát elsősorban az emberek fejlesz-
tését, másodsorban életminőségük és életérzésük javítását jelenti�

Nem véletlenül kapott 1979-ben (!) Theodore W. Schultz amerikai közgazdász Nobel-
díjat azon gondolataiért, amelynek összefoglalója a Beruházás az emberi tőkébe c� kötet� A 
díj átvételekor mondott előadása legfőbb mondanivalójaként maga is azt tartotta, hogy 
„a népesség minősége és tudása számít igazán”�

Ezt egészíti ki az a művelődésgazdaságtani közhely, hogy egy ország hullámvölgye leg-
alján költ legtöbbet – mondhatni: aránytalanul sokat – a humán-szférára, kiemelten a 

3 A vitasorozatban egy hozzászóló – jogosan – hiányolta a kulturális ágazat fejlesztési terveit�
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E paradigma másik pillére; hogy jóléti társadalom – s így lakóhelyén jó életérzésű 
állampolgár – nem csupán sok pénzből, hanem tőke és kultúra (tudás) szorzatából lesz, 
amely kultúra nem egyszerűen iskola és színház (de az is), hanem az ember létezésmódja, 
minden (helyi) társadalom szerves komplexitásának egyik szférája� 

Paradigmánk értelmében Szeged – amely ráadásul büszkén deklarálja magát regionális 
kultúrközpontnak – városfejlesztési koncepciója elsősorban humánkoncepció kell, hogy 
legyen, s csak másodsorban – eszköz jelleggel – műszaki-városépítési koncepció� 

b) Városfejlesztő gondolkodásunk kiegészítő eleme a társadalom- és településszerkezet 
metszéspontjainak elemzése, tanulságainak felhasználása� Ez két dolgot jelent: 

– Egy nagyváros – mint Szeged is – lakóövezetekre tagolódik, amelyek más-más 
lakásminőséget s így életminőséget jelentenek� Ezek feltárásával; a szükséges lakó-
övezeti rehabilitációval veszélyes, a város egészére kiható slumosodó és szegregációs 
folyamatok előzhetők meg� 

– Másrészt: Szeged maga is helyi társadalmakból áll, némelyikük – elsősorban a csa-
tolt községek – fejlett identitással, kultúrával, sajátos életmóddal bírnak� Az ott élők 
nagy hányada ritkán, vagy alig mozdul ki e keretekből – számukra ez az élettér� 

E két reláció azt jelenti, hogy a várost nem lehet homogén egységként kezelni, hanem 
differenciált, egyes városrészek önálló egységként értelmezett fejlesztési koncepcióit kell 
integrálni Szeged városfejlesztési koncepciójában: 

c) Végül a koncepciónak képesnek kell lennie a – sokkal „lágyabb” határokkal elvá-
lasztott – ágazatok harmonizált, koordinált megjelenésére. Ennek hiányát mutatja pl� az 
általános iskolák közművelődési funkcióval ellátása a városfejlesztési és kulturális kon-
cepcióban, miközben a legkorábbi oktatási koncepcióból hiányzik� 

Mindez felveti egy másfajta tervezésmetodika szükségességét: 1� Nem engedhetünk a 
rossz döntéseket kiváltó időkényszereknek: el kell végezni a szükséges feltáró elemzése-
ket, s ezekbe be kell vonni a szakmák legjobb helyi és országos képviselőit; 2. Ezen infor-
mációk birtokában olyan tervezőmunkát kell elindítani, amely a város szerves egységére 
figyel, képes összhangot teremteni a település- és társadalomszerkezet, valamint az ‚egyes 
ágazatok követelményei között� 

2. Város és társadalma
Ha a városfejlesztés ott élő polgárai életminőségére figyel, látnia kell, hogy az állam-
polgári lét – tehát az ember társadalmi-politikai – szféráját is fejleszteni kell� Ez az a 
probléma, amely eddig – szándék és/vagy képesség híján? – teljességgel kimaradt a köz-
gondolkodásból� Természetesen magam sem az egyéni partikularitásokra gondolok, ha-
nem egyrészt a már korábban említett városrészek, helyi társadalmak szélesebb hatáskörű 
önkormányzására, másrészt a civil szerveződések támogatására� 

a) A mai szegedi önkormányzás sajátos elemei a csatolt községek részönkormányzatai-
nak léte és működése� Ezek fejlesztéséről van szó� Önkormányzat és állampolgár viszonyá-
ban ugyanis más minőség jön létre egy meglehetősen differenciálatlan közgyűlés-képvi-
selő dichotómiában, mint egy differenciált, többlépcsős véleményező, döntéselőkészítő, 
netán helyi döntést hozó érdekérvényesítő fórumrendszerrel� 

1993� július

Az első választási ciklus vége felé úgy látszott, egyik párt programja sem tartalmazza az álta-
lam fontosnak tartott humán szempontokat.  A kultúrára továbbra is a maradék-elv alapján 
jutottak források. De nem látszott a városról való gondolkodás komplex, rendszerszemlélete 
sem. Ezt kívántam akkor összefoglalni.

*

Városról – társadalomról – kultúráról 4

(egy új paradigma – és néhány gondolat)

Bevezetésül előre kell bocsátanom néhány fontos szempontot, amelyek befolyásolták, 
illetve korlátozták a dolgozat tartalmát és mélységét� a) Mivel idő és dokumentumok 
hiányában nem áll módomban a szükséges elemzéseket elvégezni és az írás terjedelme 
is kötött, ezért kénytelen vagyok gyakran tézisszerűen, illetve hipotetikusan fogalmazni� 
b) Bár a felkérés pragmatikus koncepcióra s nem diagnózisra szólt, a megértés miatt né-
melykor elkerülhetetlen egy-egy elméleti indoklás, illetve várospolitikai esemény, döntés 
vagy jelenség kifejtése� c) A dolgozat vállalt feladata szerint a város egészének, illetve 
társadalmi és kulturális szférájának működ(tet)ésére, fejlesztésére tesz javaslatokat� 

1. A város és fejlesztése
Az egész problematika kulcsa ebben rejlik, itt szükséges leginkább részletesen tisztázni 
gondolatainkat, mert ennek eredménye utat jelöl részkérdéseink megválaszolásához is�

a) Minden település az ott élő emberektől, s nem tárgyi világától – épületeitől, utcá-
itól – lesz település� Az alkotó ember épít magának falut, várost, vagy épp’ azt elhagyva 
teszi kihalttá faluját (ld� Gyűrűfű)� Az elnéptelenedett falu már nem település, csak holt 
téglahalmaz� E felismerés birtokában született meg a ̀ 80-as években a település-szocioló-
gia és a művelődéskutatás mezsgyéjén dolgozók nyelvében a település népességmegtartó 
ereje helyett a „népesség településmegtartó” ereje. S hogy ez nem nyelvi játék, bizonyítják 
elhaló-kihaló aprófalvaink� 

Értelmes és polgárait szolgáló városfejlesztési koncepció tehát elsősorban az ott élő em-
berek fejlesztését, másodsorban életminőségük – objektív feltételrendszerük – javítását 
jelenti� Ez az új paradigma: a humán-szempontú településfejlesztés, amely a konkrét ember 
konkrét - de nem partikuláris - igényeire; érdekeire reagál� (Nem véletlenül írt Szelé-
nyi Iván már ‚73-ban a humán dimenzióról a városépítészetben�) E paradigma fejéről a 
talpára állítja a fejlesztési elképzeléseket: az eddig céllá magasztosult technikai-műszaki 
fejlesztések – helyükre kerülve – az embereket szolgáló eszköz-értékű tervek lesznek� 
Ennek konzekvens végiggondolása be fogja bizonyítani, hogy ez nem gondolati játék, 
hanem más nézőpont� 

4 Megjelent a SZEGED c� folyóirat 1994� júliusi számában
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teljesen lemond róla� Ez esetben – mely nem bölcs megoldás – meg kell vásárolnia saját 
nyilvánosságát� 

3. A humán szféra elemei 
Ha paradigmánk operacionalizálását próbáljuk most végiggondolni, az alábbiakra ju-
tunk� Az ember fejlesztése jelenti: 

– fizikai állapotának karbantartását; regenerálását; 
– a társadalmilag releváns tudások permanens átadását; 
– mindennapi életproblémái megoldásának segítését� 
(Nem véletlenül kapott 1979-ben Theodor W. Schultz amerikai közgazdász Nobel-díjat 

azon gondolataiért, amelynek összefoglalója a Beruházás az emberi tőkébe című műve� 
A díj átvételekor mondott előadása legfőbb mondanivalójaként maga is azt tartotta: „a 
népesség minősége és tudása számít igazán”�) 

 A felsorolt feladatok megoldására a társadalom már kialakította kettős intézmény-
rendszerét: az állami és önkormányzati fenntartású egészségügyi, szociális, oktatási, köz-
művelődési és művészeti intézményeket, valamint a hasonló funkciójú civil szervezete-
ket� Egymást kiegészítő munkájuk lehet csak garancia a problémák kezelésére� A humán 
szféra fenti ágazatainak funkcionális működésével szemben az alábbi szempontoknak 
kell érvényesülni: 

a) Csökkenteni kell a merev ágazati határokat, sőt, támogatni kell a rokon humán tevé-
kenységek ellátásában. Ahol lehet, komplex, többfunkciós intézményeket kell létrehozni� 
(Elméleti előzmények az általános művelődési központoknál találhatók�)

b) Talán túlzásnak tűnik, hogy itt említem a lakásproblémát, de véleményem szerint 
várospolitikai szempontból ez elsősorban szociális kérdés, másodsorban kultúrpolitikai 
eszköz (az értelmiség letelepítése), s csak harmadsorban jelenik meg piaci-gazdasági je-
lenségként� A várospolitika döntő kérdése, hogy rendelkezünk-e a külső övezetekben – s 
nem a Belvárosban – megfelelő differenciált szociális célú lakásállománnyal. Ez az emberi 
tőke minőségének egyik fontos faktora (ld� Th� W� Schultz)� 

c) Kiemelkedő szerepe van a társadalmi tudás közvetítésében az általános iskoláknak, 
hiszen a teljes esélyegyenlőség biztosításának első intézményei� Felül kell vizsgálni, hogy a 
szegedi iskolákban túlburjánzott korai – már 1� osztálytól élő – tagozatos képzések meny-
nyire befolyásolják ezt az esélyegyenlőséget, az iskolák „átjárhatóságát”, általánosságát� 
Bizonyos, hogy az egyébként kívánatos tehetséggondozásnak nem ez a követendő útja: 
Az oktatási koncepció is szól a gimnáziumi képzés lehetőségeinek növeléséről, hiszen 
ezek az intézmények adják a konvertálható tudást az egyén számára� Ennek, szükséges 
aránya és elérési módja nem lehet bizonyítatlan állítás, óhaj vagy rögtönzött ötlet által 
megfogalmazott, hanem a feltárt társadalmi és helyi szükségletekből logikusan követke-
ző program� 

Ezért érdemesnek látszik megvizsgálni, milyen fokozatokkal és milyen módon lehet 
városi részönkormányzatokat (kerületeket?) létrehozni, és milyen funkciókkal, jogosít-
ványokkal bírjanak�

A már meglévő részönkormányzatok minőségi – vagyis hatásköri – fejlesztése viszont 
szükséges és lehetséges� Jelenleg igen korlátozott hatáskörrel működnek, legitimitásuk 
bizonytalan (hiszen egy esetleges falugyűlés „választotta” őket nyilvánosan), a helyi tár-
sadalmat érdemben befolyásoló döntéshez nincs eszközük� Létük alig több mint a helyi 
képviselő tanácsadó-véleményező testülete: pávatoll a – néhol zsíros – kalapon� 

Ezzel szemben egy legitim – tehát szabályos népszavazással megválasztott – helyi testü-
let jogkörét legalább két körben növelni kell: 

– a városrészi alap szuverén fölhasználása; 
– a helyi hatáskörű intézmények működési, személyi kérdései� 
Természetesen ez a formailag közigazgatási, tartalmilag azonban mélyen társadalmi-

politikai fejlesztés szigorúan megkívánja az előzetes és a bevezetés alatti jogi-közgazdasági-
szociológiai stb� elemzéseket, azok vitáját� A város által való kezdeményezése és működ-
tetése a város számára presztízst és bizonyos mértékben felelősségcsökkenést, a helyi tár-
sadalom számára pedig növekvő identitást és felelősséget ad, s egyúttal segít a csatolt 
községeknek eldönteni önállósodási dilemmáikat�

b) A társadalomfejlesztés másik iránya a civil szerveződések segítése. Ennek formái az 
alábbiak: 

– Olyan pénzalap létrehozása, amely – pl� közalapítványi formában – pályázati rend-
szerben támogatja közvetlenül a non-profit civil szervezeteket� 

– Az önkormányzati intézmények infrastruktúrájukkal (terem, világítás, fűtés) támo-
gassák a szerveződő és más működő csoportosulásokat� Ennek intézményi költség-
vetési ellensúlyozása önkormányzati felelősség� 

– Olyan humán képzési formák támogatása a felnőttképzésben, melyek nem közvet-
len munkalehetőséget, hanem „csak” állampolgári készségek-képességek fejlesztését 
adja, pl�� a közművelődési intézményekben, illetve a gimnáziumokban fakultáció-
ként művelődésszervező, közösségfejlesztő; szociális asszisztens stb� képzések� Népfő-
iskolai analógiára különböző „polgárképző” formációk (szabadegyetem, téli iskolák 
stb�) szervezése� 

A fentiekhez két gondolat: 1� Rendkívül fontos mindezek projektszerű (összehangolt, 
perspektivikus) kidolgozása; 2� Elképzelhető mindez a korábban jelzett közalapítványi 
működtetésben, finanszírozásban� 

c) Végül szólni kell a társadalmi-politikai szféra szövetéről: a helyi nyilvánosság-
ról. Amit az önkormányzatnak feltétlenül meg kell tennie, az saját működésének és 
információinak részletes és közérthető közreadása� Meg kell teremteni a különböző 
bizottságok és irodák munkájának nagyobb nyilvánosságát, mert – mintegy régi ref-
lexként – indokolatlanul sok téma tárgyalása és döntése marad a testületi és irodai 
homályban� 

Eldöntendő, hogy az önkormányzat meg akarja-e teremteni – merthogy kívánatos 
volna! – saját fórumát, egyfajta közszolgálati városi sajtót (televíziót vagy mást), vagy 

PORLÓDI IRATOK



76   VITAIRATOK KULTÚRÁRÓL, KÖZMŰVELŐDÉSRŐL 77

túrpolitikát érdemes választani, mert ez épül szervesen a hazai tradíciókhoz� Ennél libe-
rálisabb modell ma még – örökségünk miatt – idegen, s ezért megvalósíthatatlan lenne� 
Ebben a modellben az önkormányzat tulajdonosként közvetlenül segíti és befolyásolja a 
helyi kultúra alakulását, de nem az államszocialista „ügyvezető” magatartással; hanem a 
mecénás-elemekkel színezett befolyásoló-támogató attitűddel� 

Ami pedig a kultúrafinanszírozás operatív technikáját illeti, arra nézve célszerű a dön-
tési mechanizmust kivinni az önkormányzatból valamilyén közalapítványi formába, 
ahol szakemberek teszik hitelessé a döntéseket� Tartalmi normaként az intézményfinan-
szírozás helyett a feladatfinanszírozást kell érvényesíteni� 

5. Önkormányzati funkciók, szerepek 
A mai önkormányzat képviseleti és hivatali eleme szerepzavarral küzd: egyszerre végez-
nek többet és kevesebbet funkcionális kötelességükből� A közgyűlés és bizottságai olyan 
döntéseket is hoznak, amelyeket a külső szakértői fórum is� megtehetné, pl� a Kulturális 
Alap szétosztása� Ezzel szemben alig foglalkoznak stratégiai kérdésekkel� De a hivatal 
szerepzavara is látható: mert ha a népjóléti iroda - természetesen - nem ad injekciót 
betegeknek, úgy érthetetlen a közművelődési iroda könyvnapi operativitása is� Miért 
tartanak akkor intézményeket? 

Fontos tehát e két elem szerepértelmezése és funkcióinak tisztázása. A differenciált társa-
dalmasítás jótékony hatással lenne az önkormányzat működésére, megítélésére� (Egyéb-
iránt jelzés értékű az a tény, hogy a közgazdasági iroda a városháza reprezentáns főépü-
letében, a kulturális iroda pedig a – szimbolikusan is – szürke melléképületben van� Ez 
ugyan véletlennek látszik, valójában önkormányzati értékrendszerről árulkodik�) 

Befejezés helyett                  
Összegzésül az alábbiakat ajánlom megfontolásra: 

a) Előfeltételként minden szinten értelmezni és tudatosítani normaként a városról való 
másképp-gondolkodás tartalmát, konzekvenciáit, különös tekintettel az önkormányzat 
képviseleti és hivatali személyeire� 

b) Felül kell vizsgálni az eddig elkészült városi koncepciókat, s korrekciójukat elvégez-
ni az „új” paradigma alapján� Ez a munka folyhat az egésztől a részek felé haladva, de 
párhuzamosan is – folyamatos szinkronizálással� 

c) Ami azonban már megtehető, azt tegyük meg: meg kell határozni azon feladatok 
körét, amelyek korrekciós munkái a koncepcionálással párhuzamosan elkezdhetők, pl� 
önkormányzati szerepértelmezés, kultúrafinanszírozási modellezés stb� 

*  *  *

Mindaz, amit sikerült időben és terjedelemben e dolgozatba beszorítani, nem több mint 
egy emberközpontú városszemlélet vázlatos leírása és néhány, jobbára jelzés értékű utalás 
konkrét irányokra, feladatokra� Mégis úgy vélem, koherens városfejlesztési gondolkodás 
elindításához elegendő muníció�

4. Város és kultúrája 
Egy kulturális koncepció három egyenrangú feladat egyidejű végrehajtásával érhet el 
eredményt: 

a) A város mindennapi fizikai kultúrája. Nem véletlenül kezdem az egyenrangú fel-
adatok közül mégis a kevésbé egzakt mindennapi kultúra tartományával� Egy település 
szellemisége, kultúrája nem a színházban és az iskolában kezdődik, hanem pl� ott, hogy 
miért van a városháza hangulatos ebédlőjében a barnára pácolt faburkolat mellett filléres 
korallpiros villanykapcsoló, madzagos lehúzó a WC-ben, miért piszkosak és teleragasz-
tottak a városi buszok, miért nincsenek esztétikus „városkapuk” stb� Ez a fundamen-
tum – mindennapi környezetünk rendezettsége, kulturáltsága (fizikai-erkölcsi állapota), 
amelyre építkezni lehet és kell� 

b) Másik feladatunk, hogy polgáraink szolgálatára kialakítsuk a kultúraközvetítő intéz-
mények teljes rendszerét, amelyek „lefedik” a település-, társadalom- és kultúraszerkezet 
szükségleteit� Vagyis: a ma még ellátatlan övezetek közösségi-művelődési igényeit ki kell 
elégíteni� Ez az önkormányzat szolgáltató funkciójából eredő kötelesség� 

c) Végül – de egyáltalán nem utolsósorban – olyan minőségelvű kulturális és értelmiségpo-
litikára van szükség, amellyel Szeged közvetlen és hatékony kommunikációra lesz képes a 
fejlett világgal� Ezt szolgálja a megfelelő bérrendszer, lakásállomány, finanszírozási rendszer, 
s valamennyinek előfeltétele: megváltozott várospolitikai norma- és értékrendszer� 

A felsorolt hármas feladatkör megvalósításának igényét nem holmi széplelkűsködés 
vagy kultúrsznobéria motiválta� Ne feledjük: ha egy ország gazdagságát polgárainak gaz-
dagsága jelenti, igaznak kell lennie a szellemi szférára is! Nemzetközi tapasztalat és a 
kultúrafinanszírozás örök érve az, amit a közgazdasági irodalom externalitásnak hív; a 
kultúrába befektetett pénzek, a kulturális fejlesztések haszna áttételesen, máshol csapó-
dik le� Ez az externalitás legjobban regionális és lokális szinten mérhető� Látványos bi-
zonyíték a kulturális turizmus, számtalan kitűnő példa van Európában, amikor régiók s 
városok erre építve indítottak el jelentős gazdasági váltást� Talán nekünk is ebben kellene 
gondolkodnunk� 

Európában és a világban nagyon felgyorsult a városok versengése, óriási munkával 
próbálnak a nemzetközi gazdasági és kulturális piacon olyan imázst teremteni, amely 
odavonzza a nagy multinacionális vállalatokat� Montrealban például külön egység több 
tucat emberrel dolgozik azon, hogy a város arculatát (a lobogóktól az útjelző táblákig) ki-
dolgozza, városszlogent gyártson� Mindenféle felméréseket készítenek arról, hogy a tőke, 
az üzletemberek milyen motívumok alapján választották Montrealt, és miért részesítet-
ték előnyben pl� Torontóval szemben� Ezekből a felmérésekből kiderült, hogy az adott 
városnak milyen oktatásügye van, milyen a kulturális kínálat; mennyire lehet abban a 
városban jól élni, mert a gazdasági szféra választásában az is fontos; hogy hova jönnek: a 
város kulturális élete, kínálata, választéka, hangulata – charmeja. Mindennek fontosságát 
több nemzetközi felmérés egyértelműen bizonyítja� 

Ezért fontos a városi szinten nagyon átgondolt, legkorszerűbb marketing módszereket 
is felhasználó kulturális politika� Ennek modelljéül a franciaországi, németországi gya-
korlatban kikristályosodott legáltalánosabb európai, úgynevezett menedzser típusú kul-
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5�3� Kit és mit engedünk be a házba? 
5�3�1� Iroda vagy szellemiség? 
5�3�2� Milyen típusú szervezet, program, klientúra? 
5�3�3� Bérlési feltételek, normatívák

6. Működés – működtetés
6�1� A szervezet 

6�1�1� Milyen tudások kellenek?
6�1�2� Szervezeti létszám és struktúra (mi és ki kell?) 
6�1�3� Munkakör- és szerepértelmezés egyénenként és szakmacsoportonként
6�1�4� Munkakörülmények és elhelyezés ergonómiai-szakmai-emberi szem-

pontjai
6�1�5� Kooperációs és döntési mechanizmusok

6�2� A tárgyi világ
6�2�1� Berendezés, bútorzat, világítás stb�
6�2�2� Technikai szükségletek (hang, fény, dekor���)
6�2�3� A kialakítás fokozata, lépéssora

6�3� Finanszírozás
6�3�1� Költségvetési lehetőségek, ill� törekvések
6�3�2� Pályázatok, együttműködések
6�3�3� Ár- és díjbevételek

6�3�3�1� Közvetlen (pl� tanfolyami díj, belépőjegy)
6�3�3�2� Közvetett: szponzorálás és mecenatúra
 (: kulturális menedzser)

7. Szintetizálás 

1994� január

1993 őszén megtörtént az addig elképzelhetetlen: a kulturális bizottság elnökének egyéni in-
dítványára a város közgyűlése visszaadta a teljes épületet a Bartók Béla Művelődési Központ-
nak. Kétségtelen, hogy ebben a kaszinó üzleti kudarcai is közrejátszottak. Mindenesetre ott 
volt a hatalmas lehetőség az intézmény előtt, hogy – kihasználva teljes újraindulás lehetőségét 
– elméletileg is átgondolja küldetését, funkcióját, és tudatos szakmai lépéssorral vezesse vissza 
magát a város kulturális életébe. Az alábbi írás ennek szempontjait vette sorra – remélhetően 
általánosabb érvénnyel.

*

Szempontok egy művelődési szervezet fölépítéséhez

1. Milyen távra gondolkodjunk? 

2. A helyzet
2�1� Az adott település társadalmi-kulturális és intézményi állapota és szükségletei 

(szociológiai megfontolások)
2�2� Belső intézményi állapotok (intézményi szerkezet, személyi és tárgyi kondíciók)
2�3� Az épület mérete, térszerkezete, karaktere

3. A szükséges és lehetséges funkció(k) megfogalmazása és bővebb értelmezése (ki-
találni és „megálmodni” a házat)

4. A közvetített kultúratartalom (kultúraelméleti megfontolások) 
4�1� Tartalmi érték- és normarendszer 
4�2� Intézményi miliő (funkcionalitás és esztétikum) 

4�2�1� Terek nagysága, aránya, hangulata
4�2�2� (Belső)építészeti szükségletek
4�2�3� Berendezés, felszerelés

5. Konkrét tevékenységszerkezet
5�1� Programszerűség és/vagy társasági-közösségi hely?
5�2� Végiggondolandó dimenziók: 

5�2�1� Használói életkor                                        ·
5�2�2� Művészeti ágak, műfajok
5�2�3� Formák és módszerek
5�2�4� A házon kívül���
5�2�5� Térhasználat stb� 
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ológiai vizsgálatok bizonyítják – alig strukturáltak, érdekkifejező és -érvényesítő szándé-
kaik és képességeik gyengék, gazdasági kondícióik csekélyek és kialakulatlanok� Ezért a 
teljes társadalmasítás csak perspektíva és nem mai cél�

Javaslatunk legfőbb értelme azonban éppen az, hogy a részben önállóság szükséges és 
elégséges lépésével elhárítsuk azt a jogi akadályt, ami megakadályozza az érdemi bele-
szólást� A mai szervezeti formában ugyanis valódi helyi érdekérvényesítés nem lehetsé-
ges� Megértése a BBMK szervezeti és működési szabályzatában (szmsz) rejlik�

Az szmsz értelmében a tagintézmények vezetői nem rendelkeznek munkáltatói jogok-
kal és nem jogosultak cégszerű aláírásra� Ugyanakkor felelősek a „rájuk bízott intézmény 
anyagi, szakmai, erkölcsi minőségéért… az intézmény részköltségvetésének betartásáért, 
a rájuk bízott vagyon használatáért, megőrzéséért és növeléséért”� Az ezekhez járó jogo-
sítvány pedig mindössze annyi, hogy szakmailag önállóak� Minden lényegi döntés az 
igazgató kezében van: a tagintézmény vezetője nem dönthet a főállású státuszok betöl-
téséről, költségvetését és minden munkajogi kérdést csak véleményezhet, anyagi kötele-
zettségvállalással járó szerződést nem köthet�

Lényeges szempont, hogy a jelzett kötöttségek nem vezetői szubjektivitás eredményei, 
hanem a szervezeti modell törvényszerű következményei: hat intézmény az önkor-
mányzat előtt egy költségvetésként, egy intézményként és egy igazgatói felelősségként 
jelenik meg� Teljesen természetes, hogy e rendszerben az említett igazgatói jogok már 
lejjebb nem adhatók, mert attól az eszközrendszertől válna meg, amely alapján az önkor-
mányzat egyszemélyi felelősé tette�

Ez a szervezeti logika viszi kényszerpályára a tagintézményi működést: szükségleteink 
és költségeink beleolvadnak az egészbe� Ettől válnak a tagintézmények nehézkessé, 
bürokratikussá, immobillá� Ilyen háttérfeltételekkel a tagintézményeknek nincs valós 
mozgásterük, nem partnerek a helyi gazdasági szférában, ezért alacsony hatékonyságú 
a kultúra helyi menedzselésében, finanszírozási és egyéb források feltárásában és hasz-
nosításában végzett munkájuk� Ez konkrét veszteséget jelent, tipikus esete az „elma-
radt haszon” fogalmának� 

Mindez természetesen az intézmény, a benne dolgozó s végső soron a kultúra presztízsét 
csökkenti, ez pedig már a művelődési folyamat „elmaradt haszna”� S ha a tagintézmény 
ilyen kötöttségek között működik, a helyi társadalom érdekérvényesítési lehetőségei igen 
korlátozottak� (Ad abszurdum: a helyi intézmény vezetőjével szembeni elégedetlenségé-
nek még a rész-önkormányzat sem tud érvényt szerezni, mert a munkáltatói jogot nem 
az önkormányzat, hanem a BBMK igazgatója gyakorolja�)

Eddigi érveink alapján úgy látjuk, önálló jogi személyként, garantált szervezeti 
alapfeltételek ismeretében és birtokában tud a helyi művelődési ház tervezni és szer-
vezni: méltó partnere lenni a helyi társadalomnak.

Ezt bizonyítja a már önállósult művelődési házak működése, s nem látjuk be, miért 
épp’ Algyő, Szőreg és Tápé művelődési házainak kellene a központosítás áldozatainak 
maradni�

A végrehajtás javasolt időpontja: 1995� július 1�

1995� február

A második önkormányzati ciklust a szakma abban a naív hitben kezdte, hogy esély van egy 
bürokratikus struktúra lebontására. A tápéi művelődési ház vezetőjeként tett kezdeményezé-
semet a szóbeli egyeztetések után az alábbi irat elkészítése követte, amelyet a három település 
képviselője és a Bartók igazgatója írt alá. Címzettje a polgármester volt.

*

Az algyői, szőregi és a tápéi művelődési ház önállósításáról

1973-ban a közvetlen városkörnyéki településeket Szegedhez csatolták, s az ott működő 
művelődési házakat is összevonták egy hálózatba� Fenti intézmények jelenleg a Bartók 
Béla Művelődési Központ (BBMK) tagintézményeként működnek� A szakmai integrá-
ciónak elnevezett összevonás akkori indoka a lehetséges párhuzamosságok (programok, 
rendezvények) kiküszöbölése volt� 

Az eltelt időszak egyértelműen bebizonyította ezen érv hamisságát, hiszen a városré-
szek társadalma más és más szerkezetű, minőségű és igényű, így kultúraközvetítő intéz-
ményének is más és más a tevékenységszerkezete, működése�

E felismerés nyomán jelentek meg a nyolcvanas évek végén a hálózatban az önállóso-
dási törekvések, s lett 1992-ben részben önálló intézmény a Bálint Sándor Művelődési 
Ház, (Újszeged), a Móricz Zsigmond Művelődési Ház (Szentmihály és Gyálarét) és a 
Petőfi Sándor Művelődési Ház (Kiskundorozsma)�

Javaslatunk arra irányul, hogy a város – elismerve korábbi döntése értelmét és jogossá-
gát – e megkezdett folyamatot konzekvensen vigye tovább és intézményeinket hasonló 
módon váltsa ki a még meglévő központosított rendszerből: adja vissza 1973-ig meglévő 
jogi önállóságát�

Indokaink az alábbiak:
1990-ben a parlamenti választásokkal plurális politikai rendszer jött létre, amely lehe-

tővé teszi a társadalom demokratikus működését s e demokratizmus fejlődését, fejlesz-
tését� Ebbe azonban a kultúra demokratizálása is beletartozik, vagyis az, hogy a helyi 
társadalmak kapják meg a beleszólás lehetőségét az őket szolgáló intézmény működésé-
be� Javaslatunk egyébként szinkronban van a szegedi önkormányzati szerkezettel, neve-
zetesen: ahogy a csatolt települések létrehozhatták rész-önkormányzatukat, ezzel analóg 
a helyi intézmények önállósodása�

Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy az önkormányzatiság szellemében a művelődési 
ház – az általános iskolához hasonlóan – alapellátó intézmény, amely a település polgára-
inak iskolán kívüli közösségi-művelődési igényeit szolgálja� Ezen elvi alapon van joga az 
ott élőknek saját érdekeik érvényesítése miatt beleszólni az intézmények működésébe� E 
folyamat végcélja a teljes társadalmasítás� Helyi társadalmaink azonban ma még – szoci-
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1995� február

Előbbi beadványunk a három intézmény önállósítására nem nyerte el a városvezetés tetszését. 
A szűk fiskális észjárás ismét győzött a helyi társadalom és a kultúra szempontjai felett.  Az 
elutasító levélre – némi konzultáció után – mégsem küldtük el az alábbi választ. 

*

Egy el nem küldött válasz

Tisztelt Polgármester Úr!
 
Köszönettel vettük válaszát a három művelődési ház önállósításáról szóló javaslatunkra� 
Azt azonban mélységesen sajnáljuk és hiányoljuk, hogy a felsorolt politikai-társadalmi, 
pénzügyi és szakmai érveinkre nem érvekkel, hanem ítélettel válaszolt�  Ráadásul olyan 
ítélettel, amelyet nem tartunk elfogadhatónak� Engedje meg, hogy röviden megindo-
koljuk: 

1. Ön többletkiadást említ akadályként, miközben a 17547/1995� ikt� sz� 1995� évi 
költségvetési javaslatban így fogalmaznak: „A közalkalmazottakra vonatkozó 1995� évi 
��� központi költségvetés itt az előző évinél már nagyobb arányban vállalja át a kötelezett-
ségeket, de a többletköltségek megtérítése itt sem 100%-os�”  Ez – ha hasonló a köztiszt-
viselői bérek fedezeti arányához, amit valószínűnek tartunk – kb� 90% lehet� Vagyis: az 
önkormányzatnak mintegy 50-60 ezer forint pluszterhet jelent� Úgy véljük, ennyi még 
egy 5 millióra tervezett Polgármesteri Alapból is kitelik� 

2. De ha már a pénzügyi érvek a legfontosabbak, szabadjon felhívnom figyelmét a 
Javaslat 2. oldalán elemzett „elmaradt haszon” fogalmára� Ennek végiggondolása be-
bizonyítja, hogy a jelenlegi szervezeti modell lehetetlenné teszi a művelődés pénzügyi 
menedzselését (költségvetésen kívüli források feltárását, hasznosítását), valós mozgástér 
hiányában a mindenkori költségvetésre utaltan az igényelt összegnél lényegesen több 
az így elmaradt haszon� Ettől lesz drága a működés, ettől válik alacsony hatékonyságú 
a szervezet, amit aztán majd számon lehet kémi� Ördögi kör ez, melyből csak úgy van 
kitörés, ha ezt a kb� félmilliót olyan beruházásként értelmezzük, amely más kondíciót és 
pozíciót ad az intézmények optimális és racionális működéséhez� 

3. Végül a legfontosabb: véleményünk szerint ez elsősorban politikai-társadalmi kér-
dés, ezért ilyen motiváltságú döntést igényel� Miről van szó? Ha 1973-ban az ismert köz-
ségek Szegedhez csatolásával, s az abból fakadó intézménykoncentrálással nem értettünk 
egyet – mert reméljük: nem értettünk egyet! –, akkor most Szeged város önkormányza-
tának elemi erkölcsi kötelessége egy ilyen gesztus megtétele, amely nem múlhat néhány tíz- 
vagy- akár százezer forinton� Úgy gondoljuk, ahogy a szülő feladata segíteni gyermekét 
felnőni, úgy dolga Szegednek a korábbi hibás politikai gyökerű döntések lebontásával a 

Javaslatunk költségvetési kihatása nem jelent olyan terhet, mint amekkora szakmai és 
társadalmi haszna lenne bevezetésével� A tagintézmények személyi feltételei már adottak, 
csak Szőregre kellene még egy szakalkalmazott� (…)

Úgy véljük, a három település mintegy 17 ezer lakója művelődési-közösségi igényeinek 
racionálisabb, optimálisabb ellátásának érdekében megérdemli a várostól ezt a tehervál-
lalást�
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1995� március

A csatolt települések intézményeinek önállósulási kudarca után sokkal élesebb csata kö-
vetkezett. A kulturális bizottság felkent elnöke óriási küldetéstudattal hatalmas offenzívába 
kezdett az intézményrendszer szétverésére. Ez az ő szótárában a kht-t és/vagy az egyesületi 
kezelésbe adást jelentette. Ekkor kezdeményeztem egy szakmai érdekszövetség létrejöttét. Így 
alakult meg a Szegedi Művelődési Otthonok Szövetsége, amelynek első ügyvivőjeként azt a 
megbízást kaptam, hogy választ fogalmazzak a Szövetség nevében egy tervezett újabb „átvilá-
gításra”. Az eltelt idő tapasztalatai arra késztettek, hogy tisztázzuk végre szakma és hatalom 
mindenkori viszonyát. A válaszreakció mint cseppben a tenger, úgy mutatta meg az önkor-
mányzat kultúráját a kultúra önkormányzásában: az alábbi anyag beadása után két héttel 
– mintha mi sem történt volna – váratlanul minden intézményvezető megkapta levélben a 
vizsgálati szempontokat a szakirodától, hogy rövid határidővel válaszolják meg. Pont. 

*

Állásfoglalás

Mottó – magunknak:
„Mi lesz azokkal, akik a professzionálissá vált tevékenységet
 – a népművelést – főfoglalkozásúként űzik? 
De kialakult-e a professzió? 
A politika ‚szolgáló lánya’ szakmaként megáll-e a lábán? 
Van-e szakma, vagy a politika cselédjeként 
– cselédkultúrával – tovább szolgálunk? 
Megőrizzük értékeink között az engedelmességet, 
várjuk új urainktól a parancsot és sorsunk jobbrafordulását
 – vagy végre felemeljük fejünk, 
s kísérletet teszünk önmagunk definiálására.”
(Bárkányi Júlia – 1990)

Mottó – másoknak:
 „A demokrácia a maga politikai konkrétságában, 

tehát az intézményi jogokban,
 a demokratikus eljárásmódokhoz szükséges szakszerűségben,

a sajátosan ... megnyilvánuló ésszerűségben, 
és a … beállítottságokban, észjárásokban érhető tetten. 

Minden olyan esetben, amikor a demokráciától kéretik számon 
valamely bürokratikus szakszerűség 

vagy technokrata ésszerűség, ez mindig feladattévesztésekkel 
és végül funkció-vesztésekkel jár, 

és - az esetleges szándékoktól eltérően – nem növekszik,
 hanem csökken a demokrácia

 (Gombár Csaba – 1983)

Szövetségünk megtárgyalta a Szempontok a közművelődési intézményhálózat helyzetének 
áttekintéséhez c� dokumentumot és az ezzel kapcsolatos információit�  

csatolt települések rehabilitálása, felnövesztése� Ennek egyik lépcsőfoka intézményeinek 
önállósítása� 

S ha Polgármester Úr Közélet-beli interjújában a logika világát hiányolta az önkor-
mányzat világából, okkal kérjük: a válaszában írt „csak”-ot vizsgálja felül, s biztosak va-
gyunk benne, támogatni fogja javaslatunkat� A logika ugyanis ezt diktálja�
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hatjuk, hogy ezek racionális és szakszerű fejlesztési javaslatokat tartalmaznak� Ezek meg-
valósulása azonban valahol-valamiért megakadt� Az eddigiek alapján két okból is indo-
kolatlannak tartjuk a tervezett áttekintést: mert a korábbi elfogadott szakmai javaslatok 
sem lettek végrehajtva, s mert hatályos rendelet végrehajtása helyett történne vizsgálat� 

A jelenlegi helyzet tulajdonképpen az, hogy a város és a szakma kapott két kitöltött 
csekket, amelyeket most az önkormányzat nem akar beváltani, hanem negligálni akarja 
mindkettőt� Az ügy ezen a ponton pedig már nemcsak szakmai és jogi, hanem etikai 
kérdés is� 

Szövetségünk ezért azt kéri és javasolja, hogy a Kulturális, Közművelődési és Sportbi-
zottság függessze fel vizsgálati szándékát, s először a két dokumentum elemzését végezzük 
el közösen� Ennek elmaradása ugyanis hiteltelenné tesz minden újabb vizsgálódást, mert 
annak eredményét és végrehajtási esélyét kérdőjelezi meg� 

Felfogásunk szerint – a politikai és gazdasági szférával szemben – a kulturális szféra 
az, amelyik legnehezebben „mozdítható”, leghosszabb idő alatt „válaszol” a befolyásoló 
szándékokra, s amelyet legkevésbé lehet gyakran és rögtönözve módosítgatni� A kultúra: 
folyamat, amely a maga öntörvényű, szerves fejlődésében – a maga medrében – höm-
pölyög� Nem lehet négyévente új medreket ásni, s a folyót elterelni� Lassú, megfontolt, 
aprólékos, éveken át tartó konzekvens szakmaisággal építhető fel egy rendszer, érhető el 
eredmény� Mi, kultúraközvetítők ezt a folyamat-jelleget tartjuk meghatározónak, amely-
ben a kontinuitás (f )elismerése előbbre való szubjektív értékítéleteknél� 

Ennek bölcs belátását kérjük és várjuk el a város vezetésétől, s még inkább a Bizott-
ságtól� 

II.
De ha halasztó javaslatunkat a Bizottság nem fogadja el, s ragaszkodik eredeti szándéká-
hoz, ebben az esetben az alábbiakra hívjuk fel figyelmüket: 

1. Tevékenységünk szakma, amely a 60-as évektől kezdve folyamatosan „vetette le” 
ideologikus szerepét, s vált a 80-as évekre professzióvá, amelynek leginkább interdisz-
ciplináris elmélete kétszintű (főiskolai és egyetemi) szakképzésben sajátítható el� (Ennek 
felismeréseként vesz részt, vagy kíván részt venni másoddiplomás szakképzésben Szövet-
ségünk valamennyi intézményének ilyen képzettséggel még nem rendelkező vezetője�) 

2. Szakmánk gyakorlásához alapvetően elégséges a főiskolai szakképzettség, de annak 
vizsgálatához nemcsak a legkvalifikáltabb – tehát egyetemi – szaktudás, hanem ezen 
belül is ill� ehhez speciálisan a művelődéselmélet és -szociológia professziója szükséges� Csak 
ez ad szakmai kompetenciát� A Bizottság viszont (többi „társával” együtt) a Közgyűlés 
egyik oldalágaként funkcionálisan politikai – tehát laikus – testület, amelynek nem a 
szakszerűség az elsődleges immanenciája (mint azt valamennyi bizottság személyi össze-
tétele bizonyítja), hanem demokratikus és jogszerű felügyelete, irányítása a nevében jel-
zett ágazatnak� Ágazati szakszerűségét és kompetenciáját pedig nem önmagából, hanem 
a – szükség szerint – többfokozatú demokratikus érdekegyeztetés által nyeri el� Tehát a 
Bizottság döntéseit az adott szakmákkal való konszenzus legitimálja - függetlenül a dön-
tések jogszerűségétől� 

Mindezek ismeretében az alábbiakat ajánlja a Kulturális, Közművelődési és Sportbi-
zottságnak, ill� minden illetékesnek megfontolásra: 

I.
1. Közismert tény, hogy az előző Kulturális Bizottság 1991 őszén elhatározta a teljes 
közművelődési intézményrendszer átvilágítását� Az anyag 1992 áprilisára elkészült, s két 
lényegi megállapítást ill� javaslatot tett a jövőbeni működésre: a) a Bartók Béla Műve-
lődési Központ (BBMK) hálózata „túlzottan centralizált, nehezen mozduló rendszer”, 
ezért szükséges a hálózat lebontása és „több fokozatú” önállósítása; b) több intézmény 
sürgős  felújításra szorul, melynek finanszírozására  a közgyűlési határozattal a BBMK-
nak megítélt Schilling-féle bérleti díj 60%-át vélte fedezetnek� 

Jól tudjuk, hogy az első javaslatból annyi lett, hogy a Bábszínház és három művelődési 
ház kivált a hálózatból, de a többfokozatú lebontás ezen a ponton megállt (s ma a to-
vábblépéssel szemben inkább visszalépési szándékok érezhetők)� 

A Schilling-bérleti díj sorsa pedig ismert: a BBMK és hálózata az összegnek csak tö-
redékét kapta meg (Algyői Faluház – 1 millió, Csanádi utcai épület tervezési költsége 
– 500 ezer), minek következtében több intézmény mára fizikailag teljesen lemállott, 
felújításuk ma sokkal többe kerül – igaz, nem is ígéri senki (ld� ez évi költségvetés)� 

2. Az is közismert tény, hogy Szeged önkormányzatának van Közgyűlése által elfoga-
dott – tehát hatályos! – kulturális koncepciója, amely több helyütt is, de külön fejezet-
ben is foglalkozik a közművelődéssel, annak intézményrendszerével, s több önkormány-
zati feladatot megfogalmaz� Csak néhány példa: 

– „A művelődési ház hálózat intézményei korszerűtlenek, többségük jelentős felújí-
tásra, illetve átépítésre szorul� Technikai felszereltségük elavult� Különösen fontos 
a művelődési ház felújítása, illetve újjáépítése azokon a területeken, ahol ez az 
egyetlen közművelődési intézmény�”

– „Az önkormányzat középtávon nem szándékozik kulturális intézményi keretben 
működő funkciót megszüntetni� Feladatának tartja az alapellátást szolgáló közmű-
velődési intézményrendszer reorganizálását illetve kiépítését�” 

– „Az önkormányzat tehát feladatának tekinti, hogy a város alapvető közművelődési 
igényeihez megteremtse az anyagi, tárgyi és személyi feltételeket�”

– „A finanszírozás elvei kapcsán nem szabad figyelmen kívül hagyni a fenntartási 
költségek inflációkövető biztosítását, valamint a feladatfinanszírozás elvét�” 

– „Olyan művelődési házi modellt szorgalmaz, amely a már kialakult szakmai füg-
getlenség mellett egyre önállóbb gazdálkodást folytat, munkája révén szerzett be-
vételét szabadon felhasználhatja�

– „Rendszeres találkozók a közművelődési intézmények vezetőivel (Közművelődési 
Fórum, Kulturális Érdekegyeztető Tanács)�” 

S még sorolhatnánk azokat a példákat, amelyeket, ha végiggondolunk, tárgyilagosan 
és sajnálattal állapíthatjuk meg: mindezekből eddig semmi nem valósult meg� Még az se, 
ami nem kerülne pénzbe� 

Összegezve a vizsgálat és a koncepció együttes tartalmát és ennek konzekvenciáit lát-
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II. 1998-1999

1998� december

Furcsa fintora a sorsnak, amikor az értelmiségi – akinek immanenciája a kritikai látásmód 
– politikai tanácsadóvá válik. Mint kiderült, nem is működött, s ez így volt jól. Ennek a két 
hónapnak egyik első termése ez a kéretlen ajánlás, amely velem együtt vált feleslegessé. Akkor 
úgy éreztem, az értelmiségi szükségképpen naiv is, mert azt hiszi, a politika az ő valódi szak-
értelmét kívánja – pedig csak virágnak kell(ett) a zsíros kalapra… 

*

Az önkormányzat kulturális stratégiájának főbb szempontjai

Az előttünk álló négy évben több olyan stratégiai kérdés van, amelynek megoldása befo-
lyásolja Szeged kulturális életének minőségét és irányát� Természetesen az általam java-
solt szempontok és feladatok saját tervezett tevékenységem kereteit is kijelölik�

I. Kommunikációs paradigmaváltás
Az előző ciklusban a Szeged értelmiségéhez és szervezeteihez való viszonyt az jellemez-
te, hogy 1� a saját fenntartású intézményeinkkel és a bennük dolgozó alkalmazottakkal 
feszült, hierarchikus viszony alakult ki; 2� az egyéb szervezetekkel és vezetőikkel pedig 
érdemi együttműködés nem jött létre, ill� jobbára egy-egy finanszírozási ügy kapcsán�

Ezek alapján feladatom/feladatunk kettős:
1� Intézményrendszerünkkel olyan kommunikációs stílust kell kezdeményezni, 

amelyben az alá-fölé rendeltség – jogilag kétségkívül meglévő – szempontja helyett 
az együttgondolkodó, partneri viszony domináljon� El kell kerülni a meggondolat-
lan és megalapozatlan vélemények, állítások nyilvánosságra kerülését, s ezáltal az 
intézményi szféra fölösleges hiszterizálását� Az intézmények mindenkori megítélé-
sében a szakmaiságra és a tárgyszerű nyilvánosságra kell törekedni�

2� Legalább ilyen fontos a fenntartói körön kívül eső értelmiséggel való intenzív 
kommunikáció, különös tekintettel a felsőoktatási és a művészeti élet reprezentán-
saira� Fel kell ismernünk, hogy kiaknázatlan humánerő-forrás áll rendelkezésünkre�

Mindkét feladat aktív és konzekvens pr-munkát kíván a kulturális élet irányába� Át 
kell gondolni a mainál nagyobb lehetőséget rejtő Közművelődési Fórum funkcióját, ill� 
analóg ágazati-szakmai kommunikációs formák lehetőségét� Tisztázni kell a Kulturális 
Tanácsadó testület, a Kulturális Önkormányzat és a többi meglévő (s majdani) egyéb 
szakmai testület döntés-előkészítő folyamatokban betöltött szerepét. El kell érni, hogy a 
város által adományozott kitüntetések méltó anyagi megbecsülést is jelentsenek�

Az aktuális Hivatalok szerepe pedig nem több és nem más, mint a weberi szakszerű 
bürokráciáé, amely a döntés-előkészítés és végrehajtás, a mindennapi igazgatás szaksze-
rűségét garantálja� 

Ebben a szerepértelmezésben véljük a Bizottság és a Hivatal inkompetenciáját – mint 
ahogy magunkat viszont pl� politikai típusú cselekvésekben tartjuk inkompetensnek� 

Ezért semmi olyan szakmai vizsgálatot nem tudunk elfogadni, amelynek végrehajtása, 
vagy akár csak szempontjainak összeállítása személyileg a Hivatalhoz vagy a Bizottsághoz 
kötődik� A Bizottság kompetenciája a vizsgálatot kiváltó okok, problémák, kérdések és 
hipotézisek megfogalmazásáig terjed� Ezeken túl: szakkérdés� 

3. Fentiek alapján Szövetségünk alternatív javaslata az alábbi: 
a) Mivel a jelzett professzió a szükséges – és bizonyos vizsgálati mélységig – elégséges 

mértékben Szövetségünkben megvan, felajánljuk a Bizottság által felteendő alapkérdésre  
válaszolni tudó szempontok és módszerek kidolgozását és az (ön)vizsgálat korrekt lebo-
nyolítását, bizonyos pontokon bizottsági tag(ok) kontrolljával� 

b) Ha e javaslat elfogadhatatlan, akkor megbízási díj ellenében kérjék fel pl� az MTA 
Szociológiai Intézet Kultúrakutató Csoportját, vagy más professzionális szervezetet, vagy 
e feladatra összeálló szakembercsoportot� Ennek finanszírozása – az ügy tételezett fon-
tossága miatt – megoldható a Kulturális Alapból� De mindkét javaslatra érvényesnek 
tartjuk a szűk időkorlátok feloldását� 

Befejezésül: szándékunk nem több mint szakmaiságunk hiteles érvényesítése, racionális 
és optimális feladatellátás állampolgáraink javára, s hogy e konkrét ügyben a magunk 
módján segítsük az egyébként jogszerű döntések szakszerűségét. Hisszük, hogy csak e két 
feltétel együttese, harmóniája hozhat a városnak eredményt� 

Ebben mindig partnerek vagyunk�
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Hatalmas ellátatlan övezetek vannak a nagykörúton kívül: gondoljunk csak Tarján és 
Felsőváros 34 ezres lakótelepi népességére, Alsóváros, Móraváros, Rókus régi és lakó-
telepi területeire� Ez olyan probléma, amely régóta foglalkoztatja a szakmát és az ön-
kormányzatot egyaránt� Mivel új intézmény építésére nincs mód, s talán szükség sem, 
ezért a probléma kezelésére javasolt megoldáshoz még egy szempontot érdemes átgon-
dolni: a szociális törvény értelmében minden 30 ezer fő ellátására családsegítő közpon-
tot kell(ene) létrehozni� Javaslatom lényege: a két ágazati igény ellátására olyan komp-
lex intézmények létrehozását kellene elkezdeni, amelyben a lényeg épp’ a merev ágazati 
határok lebontása lenne az egymással szinkronban folyó és egymásra szervesen épülő 
közművelődési-közösségi-szociális-mentális munka által�

Ilyen intézményi modell nem ismeretlen a hazai gyakorlatban, s a komplexitás feltét-
lenül olcsóbbá tenné a működést� Infrastrukturális megoldást a lakótelepeken a felszaba-
duló iskolai termek kínálnak, mert így rokon funkcióra lennének használhatók� Egyéb 
területeken is lehet néhány „iroda + klubszoba” méretű helyiséget kialakítani� (Megjegy-
zem: a Tabán Családsegítő már ma is végezne közművelődési munkát, ha felhatalmazást 
és némi támogatást kapna hozzá�)

IV. Szakirodai feladatok, illetékességi körök
Mivel itt a hivatali átvilágítás úgyis részletes analízist eredményez, csak néhány szempon-
tot bocsátok előre�

1. A Közoktatási és Közművelődési Iroda közművelődési csoportja munkájának meg-
ítélésénél látni kell azt a specifikumot, amely a városi kulturális programok előkészítésé-
ben, lebonyolításában s a személyes részvételben rejlik� Nincs még egy iroda, amelynek 
munkatársaitól úgy elvárja saját szakmája a személyes jelenlétet a városi rendezvényeken, 
mint e csoporttól� Ez időben és tevékenységben is markánsan eltér a hivatali szereptől� A 
másik specifikum a kultúra „lágy” természetéből fakad: egzakt mutatókkal nehéz, néha 
lehetetlen kimutatni a hivatali (?) munka minőségét� Ezért az itteni vizsgálatokban a 
standard paraméterek emellett mindenkor fokozottan szükséges a szakma-specifikus né-
zőpontok érvényesítése is�

2. Ugyanakkor kétségtelen tény: a mai irodai tevékenységben több olyan operatív köz-
művelődési-művészeti tevékenység látható, amelynek ellátására ott vannak saját intéz-
ményeink� Az eddigi költségkeretekkel együtt átadható pl� a könyvnapi programsor a 
Somogyi-könyvtárnak vagy akár a Bartóknak, az egyházzenei napok, az Éneklő Ifjúság 
sorozat, a Daloló-nap átadható pl� a Bartóknak és/vagy a Szegedi Kórusegyesületnek�

Példáim természetesen önkényesek, ezért rendkívül fontos, hogy minden egyes ügy-
ről külön-külön differenciált vizsgálattal döntsünk� valószínű, hogy az önkormányzat 
számára fontos, vagy őt reprezentáló rendezvényeket meg kell tartani� Ebben az eset-
ben már csak az kérdés: a rendezvények maradjanak az illetékes előadó munkaköré-
ben, vagy kerüljenek át a rendezvény referens(ek)hez� Ez a döntés ugyanúgy alapos 
elemzést kíván�

3. A korábbi években előfordult, hogy az iroda belső utasításra a szakbizottság jóvá-
hagyása, sőt, tudta nélkül végzett intézményi átvilágítást� Tisztázandó tehát, hogy hol 

II. Kulturális politikánk – kultúrafinanszírozás
E tárgykörben három összefüggő problémát kell szinkronban tárgyalni, eldönteni és egy-
mással harmonizálni� A logikai sorrend az alábbi időrendi megvalósítást kínálja:

1� A Kulturális Koncepció újbóli elemzése és szükséges korrekciója
2� A Közművelődési rendelet megalkotása, amelyre az 1997� évi CXL� törvény 77� 

§-a kötelezi az önkormányzatot� E törvénybe – bár nem kötelező – célszerű 
belevenni a Somogyi-könyvtár megyei módszertani funkciójának ellátási fel-
tételeit is�

3� A Szegedi Kulturális Közalapítvány létrehozása, amely a helyi kultúra finanszírozá-
sának szakmai erősítését jelenti� Javaslom az eddigi kulturális alap összege mellé 
odatelepíteni a művészeti ösztöndíjak és a pályakezdő alkotói támogatások keretösz-
szegeit is� megfontolandó az együttműködési szerződéssel történő kulturális támoga-
tások és a Szeged folyóirat finanszírozásának átcsoportosítása is (a lap elsorvasztása 
helyett szellemi átalakítását javaslom)� Ezzel párhuzamosan felül kell vizsgálni az 
együttműködési szerződéseket� (���)

III. A közművelődés intézményrendszere
1. Az önkormányzat által fenntartott 10 közművelődési szervezet meglehetősen zavaros 
struktúrában van� Közülük egy kht�, kettő önálló gazdálkodó, három részben önálló, 
négy pedig a Bartók-hálózat tagintézménye� Ennek a furcsa rendszernek a rendbetételét 
a következők szerint javaslom:

a) Az Ifjúsági Ház két és féléves társasági működése pontosan igazolja vissza a szakma 
mindenkori ellenvéleményét� Mára a kht� többmilliós injektálással is csak mintegy két-
harmados alaptőkével rendelkezne� Az eddigi pénzügyi és szakmai információk alapján 
számomra egyértelmű az IH szakmai és pénzügyi csődje� Fontos tisztázni: a kétségtelen 
vezetői hibák ellenére a lényegi ok magában a szervezeti formában rejlik: nehezen vagy 
egyáltalán nem mérhető kulturális értékek hatékony közvetítésére nem alkalmas� Ezért 
– s hogy szakmailag kompatibilis rendszer jöjjön létre – azt javaslom, hogy 1999� július 
1-től újra költségvetési intézményként működjön az Ifjúsági Ház.

b) A másik feladat a Bartók-hálózat lebontása� Ennek szükséges és elégséges mértéke a 
Heller Ödön Művelődési Ház (Tápé) és a Tömörkény István Művelődési Ház (Szőreg) 
részben önállóvá tétele� Ez a két intézmény az, amely települési méretei, a helyi társa-
dalom kiépültsége, a szakmai lehetőségek és a szabadabb gazdálkodás miatt érettek az 
önállóságra�

Fenti változtatásokkal egy szakmailag és pénzügyileg (!) is átlátható, homogén intéz-
ményrendszer jönne létre�

2. A közművelődés városi feladatellátása azonban még így sem megfelelő� A város tele-
pülésszerkezetét vizsgálva a következő arányokat látjuk: 10-ből 6 intézmény a körtöltésen 
kívül szolgálja mintegy 26 ezer fő igényeit, Újszeged 18 ezres népességének mindössze 
egy – városi programokat is szervező – intézménye van, míg a körtöltésen belüli tu-
lajdonképpeni klasszikus város kb� 110 ezres népességét mindössze három – ráadásul a 
Belvárosban, egymás közelében lévő – művelődési ház szolgálja� 
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1999� január

Politikai tanácsadóként jegyzett második (vita)iratom ez, amelyben áttekintettem a város kö-
telezettségeit, valamint a szükséges és lehetséges megoldási módozatokat. A feljegyzés – mond-
hatni – magamnak született, sorsában osztozott a többi szakmai gondolatéval…

*

Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásáról

A közművelődés feltételeinek biztosítása alapvetően az állam és a helyi önkormány-
zatok feladata – mondja ki az 1998� január l-től életbe lépett kulturális törvény� Ezt 
a feladatot az önkormányzat elsősorban a 10 – különböző formájú és önállóságú – 
közművelődési szervezet fenntartásával látja el� A 10 szervezet – az Ifjúsági Ház Kht� 
kivételével – költségvetési intézményként működik� 

A város településszerkezetét vizsgálva a következő arányokat látjuk: 10-ből 6 intézmény 
a körtöltésen kívül szolgálja mintegy 26 ezer fő igényeit, Újszeged 18 ezres népességének 
mindössze egy – városi igényeket is kielégítő – intézménye van, míg a körtöltésen belüli, 
a tulajdonképpeni klasszikus város kb. 110 ezres népességét mindössze három, a belváros-
ban, egymás közelében lévő önkormányzati művelődési ház szolgálja� Ugyanakkor ha-
talmas ellátatlan övezetek vannak a nagykörúton kívül, gondoljunk csak a legnagyobb 
lakósűrűségű Tarján és Felsőváros 34 ezres népességére, Alsóváros, Móraváros, Rókus 
régi és lakótelepi területeire� A feladat tehát évtizedek óta korlátozottan ellátott�

Az ellátás formai kérdései körül évek óta parázs viták zajlanak� Egy bizonyos: az euró-
pai társadalomfejlődés és kultúrafinanszírozás tanulságait nem kerülhetjük ki� A liberális 
(USA, Anglia) és az államszocialista, direkt irányító magatartás között a francia-német-
holland gyakorlatban kikristályosodott a menedzser-típusú kultúrpolitika, melyet a hazai 
gyakorlatnak is érdemes követni� Ebben a modellben az állam és az önkormányzat egy-
részt tulajdonosként továbbra is közvetlenül segíti és befolyásolja a helyi kultúra alaku-
lását, másrészt növekvő mértékben támaszkodik a civil társadalom erejére� Ez utóbbi 
együtt jár az állam és az önkormányzat fokozatos kihátrálásával a kultúra finanszírozásá-
ból� Az út tehát kijelöltetett� Ennek megvalósulásánál azonban a következő kérdésekkel 
kell szembenéznünk:

– Mikor fog a civil társadalomban felhalmozódni az a tőke, amely át tudja venni az 
állam és az önkormányzat finanszírozási feladatait? S ha felhalmozódik, mikorra 
alakul ki az új „tőkésosztály” mecénás-attitűdje, s a valódi értékeket felismerő képes-
sége?

– Mikor lesz a magyar polgárság olyan fizetőképes állapotban, amikor meg tudja 
venni – állami, önkormányzati finanszírozás hiányában – a piaci áron kínált érté-
keket?

– Mikorra fog megszületni az a civil társadalom, amelynek igénye van arra, hogy 
kezdeményező legyen e folyamatban? 

húzódnak az iroda és alkalmazottainak az intézményekkel szembeni jogaik és kötele-
zettségeik határai, mire adhatnak utasítást, milyen anyagokat kérhetnek, mi a teendő az 
intézményi beadványokkal� (Ezek egyébként vonatkozzanak a bizottságokra és a tiszt-
ségviselőkre is�)
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1999� április

Az Ifjúsági Ház akkori állapota – szakmai és pénzügyi mélypontja – magának a szervezeti 
formának az átgondolására késztetett. A konkrét szervezet működésének általánosítható ta-
pasztalatai fogalmazódtak meg. Itt sorolt kérdéseimre eddig még senki nem válaszolt… 

*

Kinek hasznos a kht.?
Töprengő kérdések a közhasznú társasági formáról

A majdani művelődéstörténészek számára nevezetes évvé tették a jogalkotók az 1993� 
évet� Ekkor született meg a CXII. törvény, amely a Ptk� módosításaként, annak 57�-60� 
§-aiban megalkotott egy sajátos szervezeti formát: a közhasznú társaságot. Sorsom úgy 
hozta, hogy az utóbbi hónapokban - munkahelyi feladatként - kénytelen voltam elmé-
lyülni egy közművelődési kht. napi gondjaiban� Az idő multával egyre több olyan problé-
ma került elő, amelynek a megoldására nem találtunk megfelelő jogszabályi választ� Az 
ezt követő kényszerű tájékozódás világossá tette, hogy a szervezeti formával kapcsolatban 
semmilyen komolyabb összegző anyag nem található, pedig legalább háromféle szem-
pontból hallhatunk róla véleményeket�

Mit mondanak az önkormányzatok? Szerintük a kht� pénzügyileg előnyösebb forma az 
intézménynél, hiszen a non-profit törvény több kedvezményt ad, vállalkozási tevékenysége 
hatalmas forrásokat teremthet és ezért olcsóbb, gazdálkodása – kikerülve a költségvetési 
formából – szabadabb és ezért hatékonyabb, a Kjt� helyett az Mt� hatálya alatt szabadabb 
munkaerő gazdálkodást végezhet stb�, s különben is – állítólagos nyugati minták alapján 
– ez a jövő útja� Ami feltűnő és árulkodó tény: a szervezet alapfunkciójának – nevezetesen 
a közművelődési feladatok ellátásának – minőségéről igazából semmit nem mondanak�

Mit mond a szakma? Furcsa, de semmi érdemit� A szakma hallgat� Nem elemez, nem 
vitatkozik, nem ír vitaanyagot – legalábbis nem a szakmai nyilvánosságban� Pontosab-
ban: a szakma – szerencsére – elenyésző hányada tudomásul veszi és/vagy maga kéri 
– esetenként önként s „kéjjel” – intézményének kht�-vé alakítását� Ennek oka többek 
között lehet egzisztenciális félelem, a kellő érdekérvényesítés hiánya, tájékozatlanság a 
forma lényegét illetően, menekülés a helyi költségvetési és hivatali „szorításból”, az egyé-
ni tisztességre épített szabadabb tevékenység vágya, s valljuk be töredelmesen: a nálunk 
is meglévő kollaboráló hajlam�

Mit mond a szakmai szakszervezet? Tudatos következetességgel nyilvánosan tagadja ezt 
a formát, kiérlelt kritikai „ellenanyaggal” azonban nem rendelkezik� Mondom ezt annak 
ellenére, hogy tudomásom szerint a mai napig csak az Érdek és Érték c� lapjuk közölt e 
témáról Kiss Ernő kollégám tollából megszívlelendő sorokat� A szakszervezeti ellenérve-
ket egyébként a munkavállalók közalkalmazotti biztonságának és a tevékenység szakmai 
biztonságának védelme együttesen motiválják�

– Mikorra fog kialakulni a polgár azon tulajdonsága (szocializáltság, érdekartikuláló 
és -érvényesítő készség, jártasság, cselekvési technika), amellyel képes lesz a felada-
tot ellátni? 

Nos, az előbbi kérdésekre adandó válaszok jelölik ki azt a „határidőt”, azokat az éveket-
évtizedeket, amikor a kétségkívül szükséges finanszírozási paradigmaváltás lejátszódhat� 
A magyar gazdaság jelenlegi dinamikus fejlődése jó előjel� De a személyiségváltozás ennél 
sokkal lassúbb, többgenerációs folyamat� Mondhatni: tőke hamarabb lesz, mint polgár. 
Ezért itt és most a meglévő szervezeteinkben rejlő adottságokat kell legjobban kihasz-
nálni: a hatékony pénzgazdálkodás és a szakmai igényesség optimális együtthatására kell 
törekedni� 

Ennek kapcsán érdemes kitérni a bázis- ill. a feladatfinanszírozásra. Utóbbi egyértel-
műen követendő - lenne� Erre azonban csak a jelenleginél sokkal több pénzzel lehet 
vállalkozni, ugyanis a kht-ban megvalósított forma tulajdonképpen ál-feladatfinanszíro-
zás, hiszen nem történt más, mint a rendelkezésre álló keretet (a bázist) osztották vissza 
feladatokra, s ami ebbe nem fért bele, az kimaradt� Így nézve viszont az intézmény kvá-
zi-feladatfinanszírozás, hiszen kétségkívül meglévő lakossági igényekre épített feladatok 
ellátását végzi�

A kht.-forma (s vele együtt a feladat-finanszírozás) alapkérdése tehát az: van-e több pén-
zünk a kultúrára, mert a feladat szerződéses ellátása 100%-os ellátási garanciát igényel, 
nem bízhatjuk bizonytalan kimenetelű pályázati forrásokra� Nem véletlenül hivatkozik 
az IH Kht� ügyvezetője 1997-es marketing tervében arra, hogy mivel a közönség fize-
tőképességének javulása nem várható, növelni kell az önkormányzati támogatást és a 
szponzori bevételt� Ezzel szemben az intézményi forma lényege épp a garanciák hiányá-
ból fakadó forráskereső kényszer, amit „mindössze” az értelmiségi gondolkodás motivál� 

Az intézményi forma alapkérdése viszont az: hogyan lehet a szervezetet hatékonyabb mun-
kára kényszeríteni? Úgy vélem, két operatív eszköz is alkalmas erre� Az egyik az intéz-
ményi SZMSZ, amelynek tartalmát a fenntartónak lehet és kell meghatározni� Ezzel 
ugyanis képesek vagyunk a szervezet belső humánerő-gazdálkodását hatékonyabb keretek 
közé szorítani és befolyásolni� A másik a kulturális törvény felhatalmazásaiban van: az 
önkormányzat meghatározza az intézmény használati szabályait, működésének módját, 
feladatait, jóváhagyja az szmsz-t, éves munkatervét és költségvetését� 

Mindez azt jelenti, hogy konkrétan kijelölhetők az intézmény számára az ellátandó 
feladatok köre, éves beszámolójának és munkatervének elfogadásával pedig ellenőrizhetővé 
válik szakmai teljesítménye is� Ennek módját és kodifikálását az elkészítendő közművelő-
dési rendeletben kell megtennünk�
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Ez az a pillanat, amikor megkockáztatom, hogy – bizonyítandóként vagy cáfolandó-
ként – előre bocsássam válasz-feltevésemet:

Felelős kulturális politika nem fogadhat el olyan szervezetet működési alternatívaként, 
amelynél semmilyen objektív garancia (értsd: jogszabály) nem védi  a kultúraközvetítés mi-
nőségét, kizárólag a mindenkori vezető személyes minősége (szakmai és emberi tisztessége, 
fölkészültsége) jelent szubjektív garanciát. 

(Örömmel teszem hozzá: állításommal több kht-ügyvezető is teljesen egyetért – igaz, 
hogy ők népművelőként s nem pénztermelő vállalkozóként értelmezik feladatukat� Tel-
jesen világosan látják, hogy kizárólag saját kultúrapártoló értékrendjük a feladatellátás 
garanciája� Ha holnap más lépne helyükbe, jöhetne akár a szabad rablás is���)

Miben nyilvánul ez meg?
Válaszul egyszerűbb néhány empirikus tényt közreadnom csak jelzésszerűen� Van 

olyan kht, amelynek korábbi intézményi költségvetéséből kellett előteremteni egymilli-
ós törzstőkéjét; ugyanitt 7 milliós támogatást ad, máshol 30 milliót ad az önkormányzat 
az előbbinél csak kétszer akkora szervezetnek� Van, ahol bérleti díjat fizet a tulajdonos 
önkormányzatnak az ingatlan használatáért, miközben 20%-ra lecsökkent a törzstőkéje, 
de a tulajdonos hallgat (egyelőre); az alkalmazottak egyik helyen 15-20%-kal magasabb, 
másutt legalább ennyivel kevesebb bért kapnak a közalkalmazotti bérekhez képest� A 
közhasznú feladatok szerződése egyik helyen megfoghatatlanul általános, másik helyen 
dogmatikusan tételszerű; van ahol az fb tisztességes bért, máshol semmit nem kap� Van, 
ahol három évig sincs béremelés; van, ahol évente; van, ahol három évre nevezik ki az 
ügyvezetőt, van, ahol évente��� stb� Vég nélkül lehetne sorolni azokat a példákat, amelyek 
létezésének egyetlen oka: a törvényi szabályozatlanság. Ennek viszont vélhetően az a téve-
dés az oka, miszerint a jogalkotók azt hihették (?), hogy a kft-séma „ráhúzása” a kht-ra 
alkalmas megoldás lesz� Nos, világosan látszik – már csak a fenti felsorolásból is –, hogy 
a kultúrában ez nem ad szakmai garanciákat�

Mondják persze az ellenpéldát is: az intézményi forma is ugyanolyan szubjektív, vagy-
is vezetőjének kiszolgáltatott� Kétségtelen, hogy a kultúraközvetítés természete szerint 
mindig valamelyest szubjektív, hiszen közvetítőinek értékeitől sosem lehet mentes – de 
nem is kell� Ezzel együtt állítom, hogy a pénzügyi gazdálkodás az önkormányzat költség-
vetési kontrollja által, a szervezet munkajogi világa a Kjt. által, s most már a szakmai tevé-
kenység a kulturális törvény által (ld� 78� § /5/ bek�) olyan garanciarendszerrel bástyázta 
körül az intézményi formát, amelyben elképzelhetetlen ilyen mértékű szabadság� Ez a 
három pillér olyan objektív garanciarendszert jelent, amely a fenntartó, a szervezet s nem 
utolsó sorban a használók kulturális érdekeit egyaránt képes védeni� Ha egy önkormány-
zat jól él a kulturális törvény által kapott jogosítványaival (szmsz és munkaterv elfogadá-
sa, az intézmény feladatainak és használati szabályainak meghatározása), a pénzügyi és a 
jogi kontroll segítségével olyan intézményt tud létrehozni, amelyben az igazgató csak e 
kereteken belül kap szabad mozgásteret� Egy triviális példával élve: a kulturális törvény 
előtt az igazgató olyan autóvezető lehetett, amelyben szinte teljes szabadsággal határozta 
meg autója konstrukcióját, sebességét, irányát; ma a törvényt megfelelően adaptáló helyi 
közművelődési rendelet által az önkormányzat mindezt meghatározhatja, az igazgatónak 

Összegezve a helyzetet, azt láttuk és látjuk, hogy a forma 1994� január 1-i életbe lépése 
óta – néhány helyi csetepatét leszámítva – az önkormányzatok érdemi elemzés, model-
lezés ill� szakmai ellenállás nélkül szép csendben átalakítottak néhány kulturális intéz-
ményt közhasznú társasággá� Csongrádban ötöt is – Vasban egyet sem� (Lengyel László 
nyomán: Hunnia és Pannónia? Vagy valami más? Még nem tudjuk�) Mivel ennek ’94-96 
közötti első hulláma után ma újabb átalakítási hullám érzékelhető, úgy vélem, a szakmá-
nak föl kell adni eddigi struccpolitikáját - mármint: ha valamiről nem beszélünk, akkor 
az nincs is� Ez a taktika eddig talán bevált (?), mostantól azonban beszélnünk kell róla, 
akár azért, hogy összegyűjtsük ellenérveinket, akár azért, hogy szakmailag értelmezhető 
és kezelhető szervezetté tegyük – ha erre kényszerülünk� Erre már csak azért is szükség 
van, mert úgy látom, hogy nem csak az önkormányzatok nem tudják, hogy valójában mi 
is a kht, hanem a szakma sem – s ez az igazi probléma�

Jelen írásomban – első lépésként – mindössze arra vállalkozom, hogy elkezdem körbe-
járni ezt a „forró kását”, s megpróbálom azt a sok-sok kérdést megfogalmazni – beval-
lom: még magamnak is –, amelyekre hiteles választ kellene adni a kht értelmezéséhez� 
A feladat nehézségét jelzi, hogy egyelőre még azt sem tudjuk pontosan, mik a lényegi 
problémák, és hogyan fogalmazhatók erre kérdések úgy, hogy megválaszolásuk segítsen� 
Kezdjük hát az elején, de előtte egy pontosítás: önként vállalt feladatként elsősorban a 
közművelődési kht-k létezését próbálom értelmezni� Ha ez egyéb műfajú társaságokra is 
igaz, külön örömömre fog szolgálni�

Mi a közhasznú társaság lényege?
A kht olyan gazdasági társaság, amely „a társadalom közös szükségleteinek kielé-

gítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül” (Ptk 57� § /1/ bek�) szolgálja� Ebből 
következően egyrészt napi működését illetően a Gt� (1997� évi CXLIV� törvény a gaz-
dasági társaságokról) szabályozza, azon belül is a kft-kre vonatkozó szabályok érvénye-
sek azzal a különbséggel, hogy a kht� mindenkor köteles felügyelő bizottságot (fb) és 
könyvvizsgálót választani (Ptk� 59� § /2/ bek�)� Másrészt szellemiségét és működését 
meghatározza még az ún� nonprofit törvény (1997� évi CLVI� törvény a közhasznú 
szervezetekről), amely elsősorban a közhasznúság és a kiemelten közhasznúság krité-
riumainak, ill� az ezekhez kapcsolódó előnyök meghatározása miatt fontos� E három 
törvény ernyője alatt kell minden kulturális közhasznú társaságnak működni, s ez azt 
sugallja, hogy e tiszta és világos jogi helyzetben gazdaságilag és szakmailag hatékony 
tevékenység végezhető�

Mindez azonban nem ilyen egyszerű. A helyzet korántsem tiszta és világos, s bizony, az 
általam ismert kht-król nem mondható el, hogy kiugróan hatékonyabbak a környeze-
tükben lévő hasonló funkciójú intézményeknél� Pontosabban: vannak jó kht-k, amelyek 
a jól működő intézményekhez hasonlóan – de nagyságrendi különbségek nélkül (!) – jól 
működnek, és vannak – a rosszul működő intézményekhez hasonlóan – rossz kht-k, 
amelyek veszteségesen és alacsony szakmai színvonalon dolgoznak� 

Mi hát a hiba? Mitől jó a jó és mitől rossz a rossz kht? Szűkítve: vezetési vagy szervezeti 
kérdés ez? Másképp: a kht mint forma rossz, és kizárólag a jó vezetőn múlik a minőség, 
vagy a forma jó, csak vezetője rosszul használja?
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1999� május

A hivatal stratégiai irodája felkérte a kulturális irodát, véleményezze az önkormányzatnál 
formálódó városfejlesztési stratégiát. (Itt érdemes lenne megkérdezni, hogy mi lett a sorsa a 
város felkérésére és nyilván tetemes költségére a Délterv által 1992-ben elkészített városfejlesz-
tési koncepciónak –  de nem kérdezem.) A dokumentum öt nagy téma köré fogalmazódott: 1. 
Szeged a régió központja, 2. Szeged az ifjúság városa, 3. Szeged hírös város, 4. A mi város-
unk, 5. Jobbat, jót, jól. Ezeket a szlogeneket nevezték el prioritásoknak, s vélték tartalommal 
feltölthető programoknak. A válasz megszületett.

*

Vélemények, javaslatok a városfejlesztési stratégiához

I. Szerkezet, tervezésmetodika, szempontok, fogódzók...
Az anyagba beépített programok hármas csoportosítását nem tartom szerencsésnek�  

Az életminőség – gazdaság – városszerkezet és infrastruktúra dimenziók nem azonos súlyú-
ak, nem ugyanazon metszetből következő fogalmak� Ezért kicsit veszélyes a használatuk, 
hiszen ebből eredően az alája sorolt program is föl- vagy épp’ aláértékelődhet� Helyette 
elméletileg kikezdhetetlen fogalom-triumvirátus hitelesebben védhető� 

Két javaslat: társadalom és politika – kultúra – gazdaság; ha populárisabbak akarunk 
lenni, ezek szinonimájaként: „a mi városunk – a kulturális központ – a régió központja”� 
Ezek a dimenziók mennyiségileg szükségesek és elégségesek�

Bármelyik három dimenzió – átfedései által – hét mezőt hoz létre (képzeljünk el három, 
egymást részben lefedő kört), amelybe már nagyobb pontossággal tehetjük bele program-
jainkat� Ez egyúttal nyitottá, rugalmasabbá teszi a programokat a különböző ágazatok-
kal szemben� A lehetséges mezők és néhány, első olvasatra idesorolt programok (kicsit az 
anyagból, kicsit saját kútfőből merítve):

1. Társadalmi-politikai szféra („A mi városunk”)
– szolgáltató önkormányzat, polgárbarát hivatalok
– közbiztonság, városüzemeltetés  
– kerületi rendszer, csatolt települések, részönkormányzatok

2. Kulturális szféra („Szeged kulturális központ”)
– Szegedi Rendezvények, Fesztivál-város, 
– város és az Universitas, kongresszusi központ
– sportváros, világversenyek

3. Gazdasági szféra („Szeged - a régi központja”)
– légi közlekedés, új hidak, működő tőke vonzásának helyi feltételei
– Szegedi Logisztikai központ

4. Az 1 + 2 pontok metszete 
(ide olyan kulturális programokat kell sorolni, amelyek a nagyvárosi ember minden-
napi létezéséhez, lakópolgári közérzetéhez társadalmilag szükséges)

„csak” vezetnie kell legjobb tudása szerint� Ilyen garanciarendszer hiánya tapasztalható 
ma a kht-k működésében�

Kérdéseinket is ez helyzet motiválja� Kezdjük hát el sorolni!
1� Hogyan lehet a közhasznú szerződés keretén belül a jog „kemény” eszközeivel a 

kultúra lágy” feladatait megfogalmazni? Lehet-e, érdemes-e? Kell-e konkrétan, 
vagy csak általánosságban?

2� Hogyan lehet a szerződés teljesítését – vagyis a kultúraközvetítés minőségét – el-
lenőrizni a jog eszközeivel? Ha a szerződés általános, mit ellenőrizzünk?

3� Nagyobb településen több oktatási és kulturális intézmény között egy kht inkom-
patibilis szervezetnek tűnik� Hogyan lehet elérni, hogy ezek az intézmények ne pi-
aci alapon kapjanak helyet a kht-ban? Egyáltalán: milyen alapon? Jogilag és meny-
nyiségileg akarjuk-e, tudjuk-e ezt meghatározni (hiszen ez bevétel-ellenes lépés)?

4� Kell-e, meglehet-e határozni, hogy kitől, miért, mennyit kérjen a kht? Egyáltalán: 
az intézményekkel való viszony érték-tartalmát kell-e, lehet-e befolyásolni?

5� Hogyan lehet befolyásolni, hogy a vállalkozási tevékenység ne menjen a közhasznú 
kultúraközvetítés rovására? Akarjuk-e, hogy ez norma legyen? Van-e rá eszközünk?

6� Hogyan lehet a munkavállalói biztonságot megteremteni? Hogyan lehet a szak-
képzettség védelmét megteremteni?

7� A nagyobb városokban általában több művelődési otthon van� Ha nem mindegyik 
kht, hogyan lehet elkerülni azt a bérfeszültséget, amely kialakul, ha a közalkalma-
zotti és a társasági bérek között nagy különbség van? Etikus-e a kht-ban ugyanazon 
mennyiségű és minőségű vezetői és alkalmazotti munkáért lényegesen többet kap-
ni csak azért, mert gazdasági társaság?

8� Elfogadható norma-e, hogy a kht-ban a vállalkozási tevékenység kizárólag a köz-
hasznú tevékenység korlátozása nélkül, sőt, annak segítésére folytatható?

9� Hogyan lehet az ügyvezetőt motiválni (kényszeríteni?), hogy a prémiumot hozó 
vállalkozási bevétel növelése helyett a kultúraközvetítő tevékenység forrásaira for-
dítsa munkáját?

10� Van-e valamilyen nagyságrendi előnye a kht-nak az intézménnyel szemben, amely 
nem szorítja háttérbe az eredeti szakmai funkciókat?

11� Olcsóbb-e és hatékonyabb-e a kht (a hangsúly a kötőszón van)? Ha igen: mennyi-
vel? mitől?

12� Mi történik, ha egy mai tisztességes népművelő-ügyvezető után egy ún� vállalkozó 
kerül egy kht élére? Marad a szakmai minőség, vagy jön valami más? Megakadá-
lyozható-e jelenlegi eszközeinkkel?

Kérdéseink még tovább szaporíthatók� Bizonyára sok kolléga számára sok kérdés nem ak-
tuális, mert úgy véli, az ő, vagy települése kht-ja jól működik� Felvetéseim saját élmény-
anyagomból táplálkoznak, s ezekre a kérdésekre nem lehet egyedi választ adni� Magam 
is válaszokat keresek, és remélem, közös töprengéssel tudunk valami okosat mondani�

Akkor, és csak akkor el lehet dönteni: kinek hasznos a kht�
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II. Tartalmi ügyekről...
1. Először engedtessék meg néhány megállapítás:

a� Nagyon fontos humán ügyek hiányoznak a programból, különösen hiányolom a 
meglévők komplexebb értelmezését, s a meglévő programok felszínesek, kibontat-
lanok�

b� Az anyag alapvetően mennyiségi szemléletű, mintha a városfejlesztés elsősorban 
felújítási-beruházási program lenne� A szükségesnél kevesebb szó esik a meglévő 
rendszerek minőségének fejlesztéséről. 

c� A programok alapvetően kétféle funkciót tölthetnek be (átfedéseik ellenére):
 – a városlakó polgár ágazatonkénti alapszolgáltatásait biztosítandó (befelé ható) 

programok;
 – a város régióközponti szerepét erősítő (kifelé ható) programok�
d� Csak olyan városfejlesztés folytatható hosszútávon, amely mindkét programcsokor 

együttes, szinkron-végrehajtását végzi�
e� Érdemes lenne egy-egy nagyobb lakóövezetet (pl� volt falusi települést) önállóan is 

értelmezni, mert a várost nem lehet egy homogén egységként kezelni�
2. Miről kellene még szólni a programcsomagban?
– Az ún� csatolt települések (s amelyeknél ez megoldható) korlátozott önállóságának 

(kvázi-kerület) megteremtése�
– Az alap- és középfokú oktatás átjárhatóságának (=esélyegyenlőségének) megterem-

tése�
– A külső lakóövezetek komplex (szociális-közösségi-művelődési) tereinek/intézmé-

nyeinek létrehozása (családsegítő központok helyett, vagy azok tágabb értelme-
zésével)� Megvizsgálni ebben az iskolák lehetséges fizikai-szellemi kapacitásait és 
szerepeit� 

– A csatolt településeken a közművelődési intézmények jogi önállóságának megte-
remtése (ezáltal is szervesebben tagolódjanak a helyi társadalomba)�

– Aktív kooperációs programot a Csongrád Megyei Munkaügyi Központtal�
– Szociális lakások a lakásprogramban�
– Értelmiségi és kulturális politika (bérszínvonal, lakásprogram, intézmények finan-

szírozása)�
– Közlekedéskultúra megteremtése (járművek, járművezetők és szolgáltatások kultú-

rája)�

Fenti javaslatok külön-külön kidolgozandó témák�

– esélyegyenlőséget biztosító közoktatási rendszer középfokig
– szociális és egészségügyi ellátások rendszere
– városrészi közösségi terek komplex humánszolgáltatásokkal
– a város fizikai testének kulturáltsága, közlekedéskultúra, környezeti kultúra

5. Az 1 + 3 pontok metszete
(ide olyan gazdasági programokat kell sorolni, amelyek a nagyvárosi ember életét ja-
vítja stb�)
– vállalkozásbarát helyi adó- és foglalkoztatáspolitika
– piacok, vásárok infrastruktúrája
– helyi közlekedés, buszpályaudvar, közvilágítás
– kommunális ellátások, városgazdálkodás

6. A 2 + 3 pontok metszete
(ide azokat a programokat kell sorolni, amelyeknek kulturális és gazdasági oldala 
kölcsönösen hat egymásra, feltételezi egymást)
– idegenforgalom fogadási feltételeinek kialakítása, 
– Nemzetközi Vásár, ipari parkok

7. Az 1 + 2 + 3 pontok metszetei
(ide azok a komplex programok kerülnek, amelyek hatással vannak valamilyen mó-
don mindhárom szférára)
– lakótelepek rehabilitációja, lakásépítési program
– városmarketing munka, fejlesztő munkák, koncepciók harmonizálása
– városrehabilitációs programok, városkapuk
– külkapcsolatok, eu-komform normák, szabályok behozatala
– regionális kapcsolatok operacionalizálása stb� 

Magyarázatul: 
1� Nem minden mező egyforma nagy, méretét az adott szférák metszéspontjain sűrű-

södő szükséges és lehetséges programok számától függ�
2� Logikám módszertani előnye, hogy tudatos kontrollt jelent 

a) az egyes programok megfelelő szintű kezelésére, értelmezésére, 
b) fontosságának megállapítására, 
c) a többihez való viszonyának megállapítására, 
d) a programstruktúra megfelelő helyére való besorolására, 
e) a finanszírozás szükségességének megítéléséhez� 
A munka során már kiemelhető a konkrét program a fenti kontextusból, vagy épp’ 
szlogenekkel is helyettesíthető, de szűrőként/kontrollként ez a fölépítés mindig ren-
delkezésre áll� (Szlogenek esetén erre szükség is van�)

3� Természetesen e sémába bármilyen más, későbbi program behelyezhető és „meg-
mérhető”�
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néhány száz év társadalmi lemaradással� Engedtessék meg csak két szociológiai tényre 
hivatkoznom: 

1� Magyarországon még mindig az iskolarendszer a társadalmi mobilitás legfőbb csa-
tornája, benne kiemelten az általános iskolával�

2� A hazai társadalmi egyenlőtlenségek egyik legfőbb kiváltója (az iskola mellett) a 
településrendszerből fakadó státus-különbségek és egyenlőtlenségek.

Nézzük az elsőt�
Az anyag nagyvonalúan elfeledkezik az általános iskoláról, pedig a nevezett régió min-

den egyes alanyának sorsa már ott eldől – szinte végérvényesen� 
Abban az általános iskolában, 
– amelyből a gyerekek harmada funkcionális analfabétaként jön ki (s ezek döntő több-

sége fiú, vagyis a hazai kulturális tradíciók alapján a munkaerőpiac többségi részt-
vevője);

– amelyben nem tanulnak meg olvasni, beszélni, gondolkodni, kreatívnak lenni; 
– amelyben több év nyelvtanulás után sem tudnak az adott nyelven kommunikálni; 
– amelyben a számítógép csak mint ritka, játékprogramokra használható tárgy jelenik 

meg; 
– amely a legfrissebb ombudsman-jelentés szerint a félelem légkörét sugallja, 
– amely��� stb� 
Ehhez képest nem „jár a földön” a koncepció, amikor egyrészt internet-kommunikáci-

óra bíztat, az EU-val kapcsolatos tudások átadásáról, s egyéb nagy ívű tervekről ír� 
További tévedés a képzettségről kizárólag mint munkaerő-piaci szempontról beszél-

ni� Max Weber óta tudjuk, hogy ha nincs is direkt összefüggés „a protestáns etika és a 
kapitalizmus szelleme” között, annyi feltétlenül igaz tanulság számunkra, hogy új rend-
szerhez új kultúra kell, új tervek, célok eléréséhez új képesség és magatartás kell� Ez az új 
kultúra sokkal több, mint a kulturális-művelődési tevékenység tartalma� Ez másfajta lé-
tezésmódot, gondolkodásmódot, más attitűdöket jelent� Ennek legfontosabb színtere az 
iskolarendszer, benne kiemelt fontossággal az általános iskola� A folyamat természetesen 
folytatódik az iskolán kívüli kulturális intézményekben és társadalmi szervezetekben� 
Ebben az értelemben hiányolom a tágan értelmezett kultúra szerepét a koncepcióból, s 
ezért látom nehezen megvalósíthatónak arra képes és kész egyének nélkül e terveket�

Nézzük a második pontot�
A települési dimenzió problematikáját egyrészt az infrastrukturális fejlesztési szándé-

kok kezelik valamelyest� (Ámbár a települések közötti közlekedési lehetőség nem pótolja 
a településen belüli állapotok szükségleteit�) Ám van egy kulcskérdés: a lakás, amely-
nek hiánya egyrészt életminőséget csökkentő tény, másrészt hiánya csökkenti a gazdaság 
szempontjából fontos migrációs lehetőségeket, helyhez kötött munkaerővel nem lehet 
rugalmas gazdaságot szervezni� Nagyon hiányolom az életminőségről szóló fejezetben 
azt, hogy az egyén települési alapszolgáltatásainak szükségessége nem jelenik meg� Tu-
domásul kell venni, hogy mai falvaink többsége, sőt, némely kisvárosunk is messze van 

1999� július

A hivatalnok hattyúdala lett ez a vázlatos vélemény, amelyet szintén a stratégiai iroda fel-
kérésére készítettem a kulturális irodán. Az alábbi koncepció fő pontjai voltak: 1. Régió-
szervezés, 2. A régió nemzetközi közvetítő szerepének erősítése és kiaknázása, 3. A gazdaság 
versenyképességének javítása, 4. A lakosság életminőségének javítása. Minden sorrend egy-
úttal fontossági sorrend is. Ezt látva szempontom változatlan és örök: hol van a különböző 
település- és területfejlesztési koncepciókban az EMBER?

*

A dél-alföldi régió területfejlesztési koncepciójáról

A szűkös időn túl az is nehézzé tette a megalapozott és részletes véleménynyilvánítást, 
hogy egyrészt jó lett volna ismerni az előző három kötet tartalmát, másrészt az anyagban 
jelzett különböző EU-programokat és normákat is� Ennek ellenére néhány szempontot 
szükségesnek tartok megjegyezni�

A szerzőgárda jól átlátható, tiszta logikával építi föl koncepcióját� Világos struktúrával, 
tömör fogalmazással és steril tudományossággal állít össze használható anyagot� 

A Koncepcióval szembeni aggályaim egyrészt épp’ ebből a „hideg” szakmaiságból, 
másrészt konkrét hiányérzeteimből táplálkoznak:

Egyszerű lenne kifejezni hiányérzetemet arról, hogy a kulturális ágazat milyen mérték-
ben hiányzik az anyagból� Tény: a meglévő közművelődési és művészeti intézményrendszer 
meg sem említtetik, pedig fontos szerepe lenne. Mégis, nem ez a legnagyobb gondom a 
koncepcióval, ennél átfogóbb problémát érzek�

Nézőpontom szükségszerűen művelődés- és településszociológiai, de leginkább humán-né-
zőpont, mert a merev ágazati gondolkodással és a szűk szakirodai kompetenciával nem 
lehet és nem tudom az egyébként is többrétegű problémát jelezni� 

Az anyag úgy szól e régióról, mint egy absztrakcióról, az ember lakosságként egy elvont 
tényező, s nem mint e koncepció alanya és tárgya, eszköze és célja jelenik meg� Létezésük 
egy a néhány fejlesztési irányból, s nem is a legelső, s a legfontosabb� Az már részletkér-
dés, hogy az életminőségről szóló rész csak szűk sávja az emberi létezés fejleszthető és 
fejlesztendő spektrumának� Ráadásul a demográfiai probléma első helyen való említése 
helyett indokoltabbnak érezném a humán ágazatok komplex hangsúlyozását, benne ki-
emelten az oktatás, kultúra, népjólét ágazatait� 

Miért hangsúlyozom mindezt? 
A szerzők arra hivatkoznak, hogy koncepciójukat az Európai Unió alapelvei szerint 

készítették� Kétségtelen: imponáló a tudományos, innovációs, műszaki, logisztikai, 
infrastrukturális stb� fejlesztések koordinált megjelenítése� Vonzó célok, nagy ívű fel-
adatok� Csakhogy ez itt Magyarország. Egy komp-ország a centrum perifériájaként, 
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a valódi urbanizációs színvonaltól� Ezek megléte nélkül illúzió EU-polgárokról tervez-
getni���

De a legfontosabb tanulság a két dimenzió keresztmetszetében van� Ugyanis a fenti, 
iskolarendszerről szóló általános jelzők nagyságrendekkel jobban érvényesek a falusi is-
kolákra, az ott tanuló gyerekek továbbtanulási esélye lényegesen alacsonyabbak a városi 
gyerekekénél� 

 
Összegzésül csak ismételni tudom régebbi és mostani érveimet:

A feje tetejéről a talpára kellene állítani a gondolkodást, és abból kiindulva kellene föl-
építeni egy koncepciót, hogy BáRMEKKORA terület/település fejlesztése nem lehet más, 
mint az ott élő ember és életminőségének fejlesztése. Minden ilyen terv nem önmagáért, 
hanem az ember által, az emberért van� Az egyén az, aki képes megtartani települését, s 
nem fordítva� Így lehet megszerezni és megtartani a polgárok együttműködését, s általuk a 
koncepció – egyébként – nemes céljainak elérését� 

A szükséges és elégséges humán-erő hiányában semmilyen koncepció nem valósítható 
meg� Ehhez kell a kultúra-közvetítő rendszerek felhasználása�

Van az úgy, hogy valaki nem ért valamihez� Nem nagy baj, én sem értek mindenhez� Csak 
amihez nem értek, arról én hallgatok� Nem így Szávay István, aki a Délmagyarország 
2008� február 5-ei számában megjelent Állami anyaöl c� jegyzetében oly mértékben fél-
revezető, előítéletes – és ezért sértő – véleményt tesz közzé a művelődési házakra és a ben-
ne dolgozó munkatársakra nézve, hogy figyelemre sem kellene méltatni� Ám a Kedves 
Olvasó – Sz� I�-vel egyetemben – nem szakember, s ezért akár hihető is lehet számára� 
Ezért kelletlenül bár, de foglalkozni kell állításaival�

„Ma már kevesen tudják, hogy a művelődési házak létrehozásának is politikai okai vol-
tak” – írja Sz� I�, s bizony igaza van abban, hogy ezt így kevesen tudják� Talán azért, 
mert egyszerűen nem igaz� „A művelődési házak lekommunistázását először egy ifjú fiatal 
demokratától hallottam 1989-ben, hogy aztán 1990-ben egy magyar fórumos népművelő 
képviselőtársammal közös parlamenti felszólalásban tiltakozzunk ellene. Azután is újra meg 
újra előkerült. Többnyire az áll mögötte, hogy az éppen ott lévő közművelődési intézményt jól 
el lehet adni – mondjuk autószalonnak –, és már jelentkezett vevő is.” – írja Vitányi Iván egy 
filmvita kapcsán az Élet és Irodalom 2007� november 30-i számában� Majd így folytatja: 
„Ezek a megállapítások elárulják, hogy … nem ismerik, sőt félreismerik a magyar közkultúra 
történetét, és természetesen hamis következtetéseket vonnak le belőle. …hallott-e már valaha 
is gróf Klebelsberg Kunóról? …Nos, Klebelsberg a közművelődés megalapozását, a művelődési 
házak építését tartotta a legfontosabbnak Trianon után a magyar kultúrában. És hányat 
építtetett? Körülbelül kétezernyolcszázat. …És hány működik ma? Körülbelül ugyanannyi. 
…Az intézmény egyáltalán nem a kommunizmus találmánya, hanem a felvilágosodásé. … 
Magyarországra sem Klebelsberg hozta, hanem az 1848 előtti reformnemzedék.” 

„A 80-as, 90-es években fokozatosan szinte kiürültek a civil szféra szabadságának és 
anyagi lehetőségeinek bővülésével” – állítja a művelődési házakról Sz� I� Mit mond erre 
Vitányi Iván? „2003-ban a 14-70 év közötti lakosság 54 százaléka fordult meg bennük. 
(Moziban, színházban, múzeumban csak 30-40 százalék.) …Ezekben a házakban 1996-
ban 6612 művészeti csoport, munkaközösség dolgozott 150000 résztvevővel. Számuk 
2003-ban 9279-re (180000) emelkedett. Legtöbbjük fiatal vagy nyugdíjas. A tanfolyamok, 
szakkörök, klubok száma ezer körüli, mintegy 300000 közreműködővel. Az ismeretterjesztő 
rendezvényeké 33 ezer, a résztvevőké egymillió-háromszázezer. A műsoros esteké 24 ezer, a 
látogatóké ötmillió fölött. A bálok és a diszkók száma 12 ezer. A népzenei, néptáncestek, 
táncházak, népművészeti vásárok rendezvényeinek száma 2003-ban közel nyolcezer, csak-
nem négymillió résztvevővel. A közösségi rendezvények (népünnepély, társadalmi rendez-
vény, játszóház, vásárok, fórumok) száma több mint 38 ezer. A kiállításoké, vetélkedőké 25 
ezer. A résztvevők száma meghaladta a 7,5 milliót.” Ennyit az üres házakról és a bennük 
unatkozó népművelőkről�
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Látványos dolog továbbá a Lajtán túli civil állapotokra hivatkozni, csak hát ott van 
fizetőképes kereslet is, például ki tudják fizetni a hivatkozott vendéglő terembérleti díjat� 
Tessék csak megkérdezni, mennyit fizetnek a Bartóknak (meg a többi művelődési ház-
nak) az ottani civilek? Semennyit� No, ha Sz� I� elintézi, hogy ugyanennyiért mehesse-
nek valamelyik belvárosi étterem különtermébe az Operabarátok, a Bartók-kórus meg a 
többiek, hát fene bánja, biztos elfogadják� De komolyan gondolja bárki, hogy ez itt így 
működik? 

Sz� I� állításainak összegzéseként olvashatjuk a Végső Nagy Demagógiát: „Ami most 
Szegeden történik a Bartók művelődési központtal, az lényegében erre vezethető vissza.” Már-
mint a hatalmas és finanszírozhatatlan intézményrendszer, az államanyácskára támasz-
kodó mentalitás� Sz� I� zárásul még visszhangozza a városvezetés legalább ennyire hamis 
állítását: „Aki pedig óhajt, maradhat a rendszerben, hiszen a város elhelyezi más intézmény-
ben” – mintha ez lenne a legnagyobb tét� 

Pedig nem ez, csak erről senki nem szól� A tét nemcsak az, hogy a Bartók eddigi te-
vékenységszerkezetét ki viszi tovább� Ámbár az sem egyszerű, hisz üres szólam a Reök-
palotára, meg a Korzó Zeneházra hivatkozni, mert aurájuk, térszerkezetük és legelőször 
is: funkcionalitásuk okán csak az eddigiek töredékét képes befogadni� Illendő tudni, 
hogy minden térszerkezet csak a számára adekvát tevékenységszerkezetet fogadhatja be� 
De mi lesz a kimaradtakkal? 

Az igazi és valós tét: a Bartókban és csak a Bartókban megvalósítható és megvalósítan-
dó, eddig elmaradt művelődési programok sokasága� (S bizony, itt kellett volna a Bartók 
konkrét elemzését elvégezni, s a valódi hiányosságokat feltárni� Mert ha a kenyérgyár 
rossz kenyeret süt, nem zárjuk be gyárat, hanem leülünk a pékkel beszélgetni, s utána 
döntünk – akár róla is� Persze ez csak akkor működik, ha nincsenek prekoncepciók�) 
Ezek hiányát még senki nem vette leltárba, pedig ez az igazi tét – az elmaradt érték-ha-
szon.

S ez fog visszavonhatatlanul eltűnni Szegeden�

Már lassan mindenkiben lecseng a Bartók Béla Művelődési Központ bezárása� Most 
azonban  újra téma lett, ám most „csak” a döntés törvényessége a kérdés� Az Újszászi Ilo-
na  által jegyzett július 31-i cikkben („Panamát gyanít a Bartók-ügy mögött Szabó László”) 
meglepetéssel olvasom, hogy a május 16-ára tervezett döntés előtt április 14-én küldték 
el a véleménykérő levelet a kulturális miniszternek� Solymos László alpolgármester azzal 
érvel, hogy a miniszteri levél „május 21-én érkezett meg, ezért nem hangozhatott el a kép-
viselők előtt”� Az augusztus  6-i számban pedig Szentgyörgyi Pál alpolgármester szintén a 
miniszteri véleménynyilvánítás törvényben előírt 30 napjára hivatkozik, amit szerinte a 
miniszter nem tartott be� Nem tisztem a minisztert védeni, de ugyan tessen már a 30 
naphoz a két postai átfutási időt hozzáadni, ami normál levél esetében akár 5-5 nap is le-
het� Alig hihető, hogy egy előre tudott közgyűlés előtt 32 nappal komolyan gondolhatja 
bárki, hogy a posta 1-1 nap alatt szállít levelet� Ezt hinni naivitás vagy cinizmus - utóbbi 
eset tudatos játék az idővel, amire majd lehet hivatkozni�

Különben pedig hagyjuk a minisztert, foglalkozzunk az előterjesztőre vonatkozó elő-
írással� Az alpolgármester urak nem tudják, vagy elhallgatják a vonatkozó jogszabály rá-
juk vonatkozó bekezdését� Mit mond erről az 1997� évi CXL� törvény, amely többek 
között a közművelődési intézmények átszervezésével, megszüntetésével kapcsolatos eljá-
rásról is rendelkezik? A Törvény 81� § (2) bekezdése valóban 30 napot ad a miniszternek 
véleménye megalkotására� Ezzel szerintem nincs is nagy baj, a feladás után 37 nappal 
a válasz megérkezett - postai átfutást is beszámítva normális ügymenetnek tekinthető� 
Minden esetre, ha annyira oda akartak volna erre figyelni, hamarabb is feladhatták volna 
levelüket�

Csakhogy a hivatkozott paragrafus (1) bekezdése így szól: „Az önkormányzati rendelet 
hatálya alá tartozó közművelődési intézmény létesítése, átszervezése, megszüntetése illetőleg 
tevékenységének 60 napon túli szüneteltetése esetén a testületi döntés meghozatala előtt 30 
nappal a minisztérium véleményét be kell szerezni és annak tartalmát a testülettel ismertetni 
kell.” Figyelem: a válasznak nem előtte való napon, hanem 30 nappal a közgyűlés előtt 
kell megérkeznie! Ennek nyilvánvaló értelme az, hogy a szaktárca véleménye megjárhassa 
a döntés-előkészítő fórumok mindegyikét, szükség esetén legyen idő a határozattervezet 
módosítására� Így viszont a törvény szerint legkorábban június 21-én dönthettek volna� 
Ezért aztán, ha megérkezett volna, és felolvassák, akkor is törvénysértő lett volna a dön-
tés� A levelet tehát – ha törvényesen akartak volna eljárni – kb� két és fél hónappal az 
ominózus közgyűlés előtt kellett volna elküldeniük� 

A helyzet egyértelmű: a döntés törvénysértő volt, mert nem tartották be az eljáráshoz 
szükséges előírt határidőket� Ezen olyan sok morfondírozni való már nincs is� Azon 
viszont érdemes eltöprengeni, hogy az előterjesztő és a többségi frakció nem ismeri a 

Bartók-döntés: mi mennyi?

PORLÓDI IRATOK
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Magyar Köztársaság kulturális alaptörvényét? De ha ők nem, Szeged város főjegyzője 
sem, akinek a törvényesség legfőbb őrének kellene lennie? Nincs ember a hivatalban, 
aki ezt tudja (és meg is kérdezik, vagy hallgatnak rá)? 

Továbbmenve: Szabó képviselő úr és társai hol voltak (azt Szentgyörgyi Páltól már 
tudjuk: Szabó képviselő úr máshol���), amikor  a közgyűlési vitában (de inkább az előké-
szítés során) e jogsértést nem említették? Végignéztem a televízióban a napirend vitáját, 
s ott politikai csata zajlott szakma és jogi vita helyett� Nem most kell sopánkodni, előtte 
kellett volna a témában felkészültnek lenni� No jó, nem hiszem, hogy más eredmény 
született volna, de tiszta lelkiismerettel állhattak volna fel legalább az egyik oldalon� 
Mert a másikon ez aligha tehető meg��� 

Elgondolkodtató történet ez, mert az állampolgártól mindenütt feltétlen törvényisme-
retet várnak el, s ha nem tartja be, jön a szankció� S e történetben az sem vigasztal, hogy 
a baloldali vezetésű városi közgyűlés ugyanazt az eljárási törvénysértést követte el, mint 
egy éve a jobboldali vezetésű megyei önkormányzat a megyei közművelődési tanácsadó 
központ átszervezésénél�

Sajnos, szimpla hatalomtechnikai játékok ezek, amelyeknél tök’ mindegy, hogy szegfű 
virít az ablakban, vagy narancs van a gyümölcsös tálban...

2008 nyara óta zárva a Bartók Művelődési Központ – a galambok nagy örömére, mert-
hogy azóta kizárólagos használói az épületnek� Bezárása öncélú akarat terméke, nélkülöz-
ve minden szakmai elemzést� A szándékot magyarázó és nyugtató szavak persze voltak, 
de e lap hasábjain 2008� február 12-én az alábbiakat voltam kénytelen ellenvetésként 
írni – engedtessék meg ezt feleleveníteni:

„A tét nemcsak az, hogy a Bartók eddigi tevékenységszerkezetét ki viszi tovább. ámbár az 
sem egyszerű, hisz üres szólam a Reök-palotára, meg a Korzó Zeneházra hivatkozni, mert 
aurájuk, térszerkezetük és legelőször is: funkcionalitásuk okán csak az eddigiek töredékét 
képes befogadni. Illendő tudni, hogy minden térszerkezet csak a számára adekvát tevékeny-
ségszerkezetet fogadhatja be. De mi lesz a kimaradtakkal? Az igazi és valós tét a Bartókban 
és csak a Bartókban megvalósítható és megvalósítandó, eddig elmaradt művelődési progra-
mok sokasága (…) Ezek hiányát még senki nem vette leltárba, pedig ez az igazi tét – az 
elmaradt érték-haszon. S ez fog visszavonhatatlanul eltűnni Szegeden.”

Mindezt csak azért tartottam most fontosnak leírni, mert úgy látom, beigazolódott� 
Mert az ITT elmaradt programokat sehol MÁSHOL nem lehet(ett) megrendezni: sem a 
REÖK-ben, sem az Korzóban� Igaz, erre oly nagy igyekezet sem látszott…

Ám ennek felismerése még kevés ok lenne újra a Bartókról írni� 
Azóta azonban közgyűlési többsége lett annak a politikai erőnek, amely a 2008� febru-

ár 15-ei közgyűlési vitában oly hevesen és elszántan ellenezte a Bartók bezárását� Olva-
som a jegyzőkönyvben a FIDESZ képviselőinek szavait� Nincs itt hely hosszasan idézni 
mindegyikük – Juhász Gyula, Dr. Balogi Dániel, Kohári Nándor, Haág Zalán István és 
Dr. Szabó László – tiltakozó felszólalását�

Legyen elég Juhász Gyula képviselő úr – vélhetően frakció egyetértéssel mondott – 
szavait idéznem a jegyzőkönyvből, aki többek között hosszasan idézett a jeles kulturális 
személyiségektől kapott levelekből� Majd így folytatta: „Ezen levelekből nyilvánvalóan 
látszik, hogy a szakma nem ért egyet a Polgármester javaslatával, a szakma tiltakozik. A 
civil szervezetek tiltakoznak és megkockáztatja azon kijelentést, hogy Szeged minden jó ér-
zésű, a kultúrájáért, közművelődéséért aggódó és felelősséget érző polgára nem ért egyet a 
Polgármester előterjesztésével, javaslatával. Kéri, hogy az előterjesztő javaslatát vonja vissza, 
a Bartók Béla Művelődési Központ fennmaradását pedig továbbra is a város biztosítsa. Nincs 
a teremben olyan ember, aki örülne a Bartók Béla Művelődési Központ megszüntetésére tett 
javaslatnak. …Ez nem politikai kérdés.”

Teljesen egyetértünk, képviselő úr – ez valóban nem lehetett volna politikai kérdés� 
(Engedelmével kicsit kibővíteném javaslatát: sehol, semmikor, senki hatalma alatt�) Vol-
na is ezért Önöknek egy SZAKMAI javaslatom – abban bízva, hogy e tárgyban még 
ugyanaz a véleményük, mint akkor� 

Az ígéret szép szó…

PORLÓDI IRATOK
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Nosza, közgyűlési többségük birtokában leheljenek életet a Bartókba!
Bizonyítsák be Szeged polgárainak, hogy komolyan gondolták, amit akkor követeltek�
Higgyék el, nem olyan lehetetlen ötlet� Nem telt még el annyi idő, hogy egy új, friss 

csapattal ne lehetne a város közösségi-művelődési központját felépíteni� Mentsék meg 
ezt a gyönyörű épületet arra, amire leginkább alkalmas� Azt már – Önökkel együtt – én 
is megtanultam, hogy pénz arra van, amire akarjuk, hogy legyen� Hát akarják, hogy 
legyen!

De vigyázzanak: e munka – a szellemi építkezés – már, ahogy Ön is mondta, nem 
politikai, hanem SZAKMAI kérdés, ahol szakemberekre van szükség� Remélem, még 
ezt is így gondolják� Ha igen, felajánlom ehhez, de csak EHHEZ, ingyen és bérmentve 
szakmai tudásom� 

Várom megkeresésüket!
Cím a szerkesztőségben�
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…De néha jött, mint távoli ígéret 
Valaki, aki bátran szembenézett

Valaki, aki a lelkembe látott, 
És látta ott az igazabb világot.

Ilyen voltál, te János. Ma neked 
Zengem az első szabad éneket.

Szeged, 1918. november
(Juhász Gyula: Első szabad ének)

Vidéki városaink szellemi légkörét a századforduló táján legtöbb helyen lényegében a 
helybeli értelmiség teremtette meg, ha nem is egészében, de egyes kiváló képviselői ál-
tal� Makó művelődéstörténete is néhány radikális érzelmű orvos, jogász és újságíró által 
emelkedik ki az 1910-es, de különösen az 1920-as évek vidékiségéből� Nem tekinthe-
tő véletlennek Makó ilyen szerepe, hiszen a városban – negyvennyolcas hagyományok 
nyomán – az 1912-ben megalakult Köztársasági Párt rögtön bázisra talál�1 A politikai és 
szellemi élet jelesei közül is kiemelkedett politikai, de különösen művészetpártoló tevé-
kenységévei dr� Espersit János ügyvéd� 

Espersit – Bartók földijeként – Nagyszentmiklóson született 1979� január l8-án 
francia – állítólag elzász-lotharingiai – családból� Apja egyszerű szabómester, aki sváb 
származású feleségével tizenkét gyermeket nevelt föl� János fiukat – Makóra költözésük 
után – a helyi elemibe íratják, középiskoláit pedig – mivel Makón csak l895-ben nyílt 
gimnázium – Hódmezővásárhelyen végezte� Irodalmi hajlamai már 7� osztályos korában 
megmutatkoztak, amikor Kisfaludy Károlyról írt jutalmazott pályamunkát� Az Alföldön 
erős Kossuth-kultusz rá is hatással van progresszív egyéniségének kialakulásában� Nem 
volt kiváló tanuló, de az érettségin – l898-ban – egyetlen jelesét irodalomból szerzi�

Az iskola után hivatali funkciók jönnek: írnok, majd segédszámtiszt, ám irodalmi ambí-
ciói eközben is jelentkeznek: Petőfiről, Kazinczyról közöl irodalomelméleti írásokat� Tár-
cákat írogat a Vásárhelyi Híradóba, melynek 1900 februárjától munkatársa lesz� Három 
év múlva megnősült, s a rákövetkező két évben megszülettek gyermekei: Mária – a mai 
napig is: Caca –  és János� A vásárhelyi évek minden bizonnyal meghatározók voltak éle-
tében, mert itt ismerkedett meg Tornyaival, Endre Bélával és más művészekkel, akiknek 
gondolkodása, művészete tovább tágította Espersit meglévő érdeklődését, tudását� Apósa 

1� Tíz hónap után a Köztársasági Pártot az 1913� évi XXXIV� tc� alapján – a mely a király megsértéséről és a 
királyság megtámadásáról szól – megszüntetik� helyette 1913� július 5-én Hódmezővásárhelyen megalakul 
az Országos Kossuth Lajos Párt�

A makói mecénás
Espersit János művészetpártoló munkássága
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ösztönzésére és anyagi támogatásával jogot tanult, majd 1907-ben a család Makóra költö-
zik, ahol ügyvédként kezd el dolgozni, 1912-tól már saját irodájában�

1909� február 2�: a városházán megnyílik az első képkiállítás� Espersit erre így emlé-
kezett: „Ez a kiállítás a Tornyai Jánosé volt. E sorok írójának nógatáséra határozta el magát 
a kiállító művész, hogy 160-nál több képből álló gyűjteményét kiállítsa. A kiállítást Návay 
Tamás főispán nyitotta meg, igazán Makó város akkori egész társadalmának jelenlétében. 
(Akkor még nem tudtunk fajvédelemről. Minden érzés, minden kép és szobor és minden pol-
gár magyar volt.) ...A kiállításnak erkölcsi és anyagi sikere nagy volt... E kiállítás sikere most 
már a képkereskedőket is buzdította, hogy jöjjenek, mert felszántottnak gondolták az addig 
teljesen szűz talajt. És nem hiába gondolták”2

Espersit azonban politikai közéletiségét sem tudta – nem is akarta – feladni� 1913-ban 
köztársaságpárti programmal megválasztják� Az év április 14-én az ő – mint egyik alel-
nök – lakásán tartja közgyűlését az Országos Köztársasági Párt, amikor csendőrök törnek 
rájuk és szétzavarják a gyűlésezőket�3 Ennek következményeként pedig két társával – 
Könyves Kolonics Józseffel és Bittó Gyulával – együtt őt is tizenöt nap fogházra ítélik�

Szűk négy év telt el, amíg 1912 novemberében – Endre Béla képeivel „megtűzdelve” 
– a hódmezővásárhelyi művészek majolika telepének anyagából ismét kiállítást láthatott 
Makó városa� Endre Bé lának sikere volt, s ez ösztönözte a nagyon szerény művészt, hogy 
gyűjteményes kiállítást rendezzen� Espersit sok levele és rábeszélése végre eredménnyel 
járt: 1913� március 16-án a főispán megnyitotta a 150 képből álló kiállítást� Nagy volt 
az érdeklődés és a vásárlókedv is: hétezer aranykoronáért vettek képeket� A nagy siker 
mindenütt feltűnést keltett, s a Szegedi Híradó is így kiált fel: „hol vagyunk mi Makó-
tól?”4 Makó pedig olyan kedvet kapott, hogy az új főispán decemberben újra megrendezi 
Endre Béla kiállítását – hasonló sikerrel�

Közben jelentős pillanat történt� 1913 őszén ugyanis itt kezdett el tanítani Juhász 
Gyula, akivel Espersit már októberben megismerkedett� Ö vezette be a költőt a városi 
radikális értelmiség körébe� „Ez a kis szabadkőműves, republikánus csoport – ügyvédek, 
orvosok, újságírók – a Galilei Körrel tart kapcsolatot, a Huszadik Századot, a Nyugatot, 
a Világot olvassa, a háború alatt semleges svájci lapokat járat, s a Vöröskereszt szerveze-
tét fedőszervként fölhasználva háborúellenes propagandát kezd�”5 Az első világháború 
forgataga Espersitet is magával ragadja� Csak „1918-ban került haza, s ezután mélyült 
el barátsága Juhász Gyulával� 1920-tól kezdve rendszerint évente kétszer néhány napra 
vagy néhány hétre Espersit vendége� „Ha meg akarok valamit írni, kimegyek Espersit János 
barátomhoz. Annak lakása valóságos múzeum, jól elvagyok a szent csöndben. Ott írtam meg 
három regényemet… több egyfelvonásosomat, novellákat.”6 Közben újabb kiállítást sikerült 
rendezni, mégpedig Bodzássy István festőművészét a református egyház nagytermében, 
1921-ben�

Ez az év azonban másért fontos pillanat� Espersit így emlékezett: „Dr. Galamb Ödön 
makói főgimnáziumi tanár 1921-ben egy gyűjtő ívet lo bogtatott felém, azzal a kijelentés-
sel: –Van az iskolánkban egy hatodikos diák, aki gyönyörű ver seket ír. Kötetbe gyűjtjük az 
arra érdemes verse ket s Juhász Gyula e1őszavával kiadjuk. Ekkor kezdtem el érdeklődni 
iránta. Kértem a tanár urat, hogy az ifjú poétát küldje el hozzám. El is jött. Megbarát-
koztunk. Verseit nekem olvasta föl, s gyűltek garmadára, mert könnyen verselt. Minden 
versformát ismert, s mindegyikben kísérletezett, de mindig arra törekedett, hogy lehetőleg 
újat mondjon.”7 József Attila volt a tizenhat éves poéta, akiben az értők fe1fedezték a 
tehetséget� Espersit azonban – aki ekkor a Makói Reggeli Újság főszerkesztője volt – 
ennél többet tett� 1922 februárjában bemutatta őt Juhász Gyulának, akihez aztán éve-
ken át tartó barátság fűzte� Még ebben az évben a barátok előfizetése alapján – „á 150 
K�” – megjelenik 300 példányban a „Szépség koldusa”� Előszót természetesen Juhász 
Gyula ír: „���József Attila Isten kegyelméből való költő, ezt meg lehet és meg is kell mondani 
és nagy fiatalsága olyan ígéretekkel teljes, amelyeknek beváltása – és ez nem csak és nem 
mindig a költőn múlik egészen – őt a jövendő magyar poézis legjobbjai és legigazabbjai 
közé fogja emelni...”8

A kötetről – még megjelenése előtt – az első ismertetőt az atyai jóbarát, Espersit írja 
lapjában: „Egy fiatal poéta, József Attila indul útjára egy verses füzetévei, most karácsonyra, 
Juhász Gyula ajánlásával. Vékony füzet, alig 45 vers és mégis sok szépség, ötvözött szavak, 
néhány új fordulat, egy kevés utánérzés – de komoly ígéret, valódi tehetség, kibontakozó erő, 
akiben az érzőknek öröme telhetik. Verőjük egy fiú, nincs tizennyolc éves, tanul, küszködik, 
keresi’ magát, marcangolja a lelkét, de nem dadog, mert érzéseinek hangot tud adni, s bár 
árva, szegény és küzdelmes az élete, nem a szépség koldusa, hanem a szépség királyfia, kiből 
szépségkirály lesz, akárki meglássa�”9

1923 januárjában József Attila azzal állít be Espersithez, hogy otthagyja az iskolát, 
odaköltözik� hozzá és majd magánúton levizsgázik� „Mivel akkor már harmadik öngyil-
kossági kísérletét követte el egyik tanárának lánya miatt, Espersit féltette, ezért odavette 
magához� Beköltöztette az egyik udvari szobájába�”Éjjeli bagoly volt. Nappal néha délután 
négy óráig is aludt s éjszaka verseket csinált. Volt, hogy egész éjjel fenn ült szobámban, rakta 
a tüzet s skandálta a verseket” – írja róla Három költő c� tanulmányában�10

Espersitnél rendszeresen találkozott a két költő egymással, hiszen Juhász Gyula is gyak-
ran kereste az ügyvéd meleg emberségét� 1923-ban, költői pályájának 25 éves jubileumán 
Makó – Espersit irányításával – méltó ünneplésre készül� A májusi jubileumra – melyet 
a színházban tartanak – népes és neves társaság gyűlik össze� Jönnek a szegedi barátok: 
Móra, Ligeti Jenő, Magyar László, Donászy Kálmán, a makói támogatók: Diósszilágyi 
Sámuel főorvos, Tettamanti Béla és Galamb Ödön tanárok, és Sajtos Gyula szerkesztő, 
aki az egyik köszöntőt mondta��� Az ünnepi vacsorának nem is lehetne más színhelye, 
mint Espersit háza�

7� Dr� Espersit János: József Attila� Részlet a három költő c� tanulmányból� In: Csanád vármegye tíz évvel 
Trianon után� Szerk� Vermes Ernő� Makó, 1929, 131� o�
8� József Attila: Szépség koldusa (Hasonmás kiadás) Somogyi Könyvtár, Szeged, 1980
9� Makói Reggeli Újság, 1922� november 22�
10� Dr� Espersit János: József Attila… i� m�
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2� Espersit János: Művészetpártolás Makón� = Marosvidék, 1928� december 25�
3� Erre célzott Ady a Csillagos vén csatalovak c� versében, amikor „hősi bajnok”-nak nevezte Makót�
4� Espersit János i� m�
5� Péter László: Espersit János (1879–1931)� Bp�, 1955, 29� o�
6� I� m� 29–30� o�
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Ebben az évben Juhász Gyula háromszor is járt Makón, harmadszor kilenc napig ven-
dégeskedett Espersitnél� „Három nap helyett kilencig maradt és kilenc álló napig folyton 
dolgozott. ...És ezidő alatt megírt öt verset, négy novellát, két egyfelvonásost és két visszaemlé-
kezést, egyiket Riedl Figyesről, a nagy esztétáról, a másikat Adyról, a Holnap irodalmi társa-
sághoz és Nagyváradhoz való viszonyáról.” 11 Juhász Gyula tudja: sokat köszönhet Espersit 
vendégszeretetének, melyet nem is felejt el� A Makói Reggeli Újságban mond hálát: 
„Engedd meg kedves jó Barátom, hogy ezen a szokatlan úton mondjon köszönetet a magyar 
író a magyar mecénásnak (hogy még ilyenek is vannak a világon, ez országban és Makón), 
aki lehetővé tette, hogy egy jó hosszú hétig (milyen rövidnek tűnt föl) egy bizalmas íróasztal 
mellett gondtalanul és kedvemre kiírhattam magamat... Minden buzdított itt és minden 
lelkesített.”12 Itt született meg többek közt az Espersit asztalán álló koponya és leánya 
arcképe közti kontrasztbó1 Csendélet c� verse:

…Öreg halálfej és egy ifjú leány
Arcképe áll az iróaszta1on
ÉS mind a kettő mosolyog reám
És mind a kettőt szeretem nagyon...

1924 júniusában Espersit házában gyűltek össze a jó barátok –Juhász Gyula is ott volt 
–, hogy megbeszéljék József Attila további sorsát� Espersit féltette őt Szegedtől, s inkább 
Pesten tanultatta volna� József Attila viszont – többek között Juhász Gyula közelsége 
miatt is – szívesebben választotta Szegedet� Nővére más okot is látott Attila döntésében: 
„Espersit János közelében akart maradni, akit könnyen és gyorsan fölkereshetett, ha vigaszra, 
bátorításra volt szüksége. Szegeden barátai voltak, Makón az ‚apa’ tárt karokkal várta, ha 
betoppant hozzá.”13 Az egyetem előtt azonban még sok időt töltött Espersitnél� 1923 szil-
veszterén például táviratban jelentkezik nála, és néhány hónapot ismét nála tölt� Innen 
írja január 29-én; „Nyugodtan, szépen elmúltak a napok az én szerető János bácsim mellett. 
Dolgoztam sokat, tízegynéhány verset és egy egyfelvonásos drámát... Juhász Gyulát János 
bácsival meglátogattuk és ő nagyon örült új verseimnek�”14

József Jolán is meghatóan emlékezik az akkori hónapokra: „A derék és páratlan ember való-
ban megható szeretettel vette körül Attilát. Csodálatos volt ez a kis ház belül. És ebben a házban, 
a cso dálatos ember meghitt közelségében élt hat hónapig Attila. És itt derült ki, hogy a szeretettel-
jes bánásmód milyen erőket tud kifejteni ebből a remek emberanyagból, ami Attila volt. Három 
hónap alatt készült el a VII. és VIII. osztály anyagával és júliusban letette az összevont vizsgát�”15

1924 őszén volt tanáránál, Galamb Ödönnél tervezték a Nem én kiáltok című kötetét, 
de hogy ebből sem maradt ki Espersit, azt József Attila nov� 24-i levelezőlapja bizonyítja: 
„Kedves János Bácsi, a papírt megrendeltük. Nem 8, hanem 1 és 1/4 millió. Ha van valami 
pénz, akkor azt János Bácsi azonnal küldje el, mert szükség van rá, várjuk a papírt. Esetleg 

Galambnak átadni. Sok öleléssel Attila.”16 A kötetnek 100 példányát Bodor Sándor makói 
könyvkötő mester piros bőrbe kötötte, aminek árával József Attila adós maradt�� Erre 
1925� március 8-i levelében ismét Espersittől kér pénzt, most 925 ezer koronát�

Espersit figyelme közben a színház felé fordult� 1924 őszén – az ő és Diósszilágyi rá-
beszélésére – a színház bemutatta Móra: Csőszfogadás, Réti Ödön: Viora és Juhász Gyula: 
Szép csöndesen c� műveit� Ezekben az években többször is mondott bevezető előadást a 
színházi produkciók elé, pl� Falurossza, Hamlet, Hedda Gabler, de írt színikritikákat is� 

Juhász Gyula 1924-ben még kétszer volt Espersitnél, 1925-ben szintúgy� Október-
ben Espersit bement érte Szegedre és kihívta magához� Jellemző mecénás magatartására, 
hogy akkor nem volt nála elég pénz jegyre, és a vasútállomáson „nem erősködtem, hogy 
én váltom meg, bár restelltem, mert ez eddig sehol se történt meg”�17 Ekkor tíz napot töltött 
nála Juhász Gyula�

Espersit „szigorú” mecénás volt� Naplójába precíz könyvelést vezetett a költő termé-
séről� Pl�: X� l3-án 10–12 óra között íródott az Erdély özvegye, A gyermek, ha alszik és a 
Ballada a két tengerészről c� versek� 22-én Juhász Gyula visszament Szegedre, búcsúzóul 
megírja Hangzatka c� versét:

A Músa áldja ezt a szép lakot,
Hol napjaim örömbe folytak
a munkálkodásba, hol a chárisoknak
Dalolva hoztam víg áldozatot...

Espersit számára szürkébb lett az élet, mint ek kortájt megkezdett naplójából kiderül� 
Érdekes eb ből megnézni, milyen könyveket vett ezekben a na pokban: Le Bon: A tömegek 
lélektana, A. France: A vörös liliom, Mösner Pál: A német tudományos szocializmus

Juhász Gyula utolsó makói útja 1929 januárjában volt, Ady halálának tízéves évfordu-
lóján� „Úgy jöttem, hogy itt maradok. De ne kívánd János. Úgy érzem, hogy visszatér a régi 
bajom, ilyenkor legjobb, ha az édesanyám mellett vagyok�”18 Nem találkoztak többé� Még 
Espersit temetésén sem tudott ott lenni� Ám addig Espersit még rendületlenül dolgozik�

Ezekben az években már József Attilával is ritkult kapcsolata, hiszen a költő az egye-
temről való kizárása után 1926-ban Bécsből, majd Hatvanból jelentkezik levéllel� De 
Espersit nem volt jó levélíró� Ezért lehetett, hogy 1927-ben József Attila Párizsból már 
Galamb Ödönnél érdeklődik: mi van Espersittel� Egy év múlva azonban már két hetet 
tölt pártfogójánál, majd 1930-ban ismét meglátogatja� Utolsó találkozásuk volt�

Amikor 1925-ben a két költő támogatása mellett Espersit a színház felé fordul, egy vé-
letlen újra kapcsolatba hozza a képzőművészettel is, amellyel 1909-ben tette le névjegyét� 
Újságjának újévi számában ugyanis – Rudnay Gyulával való találkozása után – azzal a 
felhívással fordult a városhoz,19 hogy a Képzőművészeti Főiskola tanítványait fogadják 
néhány hétre a nyári szünetben� 
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16� I� m� 66� o�
17� I� m� 42� o�
18� Három költő…
19� Makói Friss Újság, 1925� január 1�

11� Péter László i� m� 35� o�
12� Makói Reggeli Újság, 1923� december 8�
13� Péter László i� m� 62� o�
14� I� m� 59� o�
15� I� m� 56–57� o�
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Tizenhat festőnövendék töltött heteket ‚25 nyarán Makón� Köztük Barcsay, Istókovits 
Kálmán, Varga Béla, Darvas László, Bertis Blanka, Wicsics Margit, Patay Éva és – 
Rudnay megbízásából a művésztelep vezetőjeként – Vén Emil, eredeti nevén Weisz 
Emilió� A szállásukat és ellátásukat Espersit szervezte meg� Ősszel a vármegyeháza adott 
otthont a közös kiállításnak, melyet dr� Nikelszky Jenő nyitott meg: „…illesse a hála és 
köszönet Espersit Jánost…akitől származik a kezdeményezés és aki nemes áldozatkészségével 
minden anyagi nehézséget leküzdött a szép és nemes terv útjából�”20 A következő két évben 
az akciót megismétlik, már húszegynéhány fős létszámmal, mert néhány szegedi(!) is 
csatlakozik� 1928-ban már nem tudja őket fogadni a város, viszont három kiállítást is 
rendeznek� Először Istókovits Kálmán rézkarc gyűjteményét állították ki a Gazdasági 
Egylet nagytermében, majd Pogány Ferenc és Tornyai képeit láthatták a vármegyeházán� 

E szellemiség – s benne talán Espersit –eredménye lehet, hogy a vármegyeháza minden 
évben gyarapítja képtárát, mert Tarnay Ivor alispán jelentős összeget irányoztat elő éven-
te erre a célra� A művésztelep munkáját nagy figyelemmel kísérte a város� A fogadtatás – 
Espersit és társai szervező munkája nyomán – szívélyes volt� A három év alatt� „a fiatalok 
70 makói családhoz jártak és 5 gazda családhoz”�21

A telep lakói közül Vén Emil kerül közelebbi barátságba Espersittel, s élvezi annak 
anyagi-erkölcsi támogatását� Jellemző erre Espersit 1925� november 13-i naplójegyzete, 
amelyben azt írja, hogy adott Vén Emilnek 100 ezer koronát, mert az panaszkodott, 
hogy nincs pénze! E kapcsolat azonban másért is értékes volt Vén Emil számára, ugyanis 
itt ismerkedett meg Juhász Gyulával és József Attilával� Amikor Juhász Gyula 1925 júliu-
sában „Makón pihen és alkot két héten át, s ott találja Vén Emilt is, aki Espersit vendége 
már hónapok óta� Vén Emil lefesti a költőt, ő pedig neki ajánlja Velazquez halála (akkor 
még: estéje) című versét�”22 József Attilával is Makón ismerkedett meg� Emlékezetes éj-
szaka számára az, amikor egy bankettról kisétáltak a vasúti töltésre, és Attila azt mondta: 
„Énekelj nekem olaszul,23 én akkor el fogom mondani neked a verseimet. – Még most is 
fülemben cseng a hangja. Amikor felkelt a nap, sírva összeölelkeztünk, és így maradt meg 
köztünk az örök barátság.”24 Vén Emil a második nyarat nem tölti Makón, de a záró ki-
állításon részt vesz, melyet Espersit irányításával a polgári leányiskolában rendeztek meg� 
1927 tavaszától Vén Emil Makón élt, ugyanis március 15-én Budapesten résztvett a 
Szociáldemokrata Párt fölvonulásán, ahol többedmagával letartóztatták és – háromnapi 
haladékot adva – kitiltották a fővárosból� Szaladt segítségért Rudnayhoz, aki azt mondta: 
„Fiam, én politikai dolgokban nem tudok segíteni, ellenben írok Espersit Jánosnak.”25 És 
Espersit szeretettel fogadta� Alig egyhónapos tartózkodás után Espersit és Hervay alis-
pán segítségével már megrendezte első önálló kiállítását� Erre díszes katalógus készült, 
melynek előszavát Espersit írta� Ez a kiállítás olyan anyagi sikerrel járt, hogy olaszországi 
tanulmányútra indulhatott�

Második önálló kiállítása 1931-ben – olaszországi útja után – volt, melyről a Marosvidék 
november 28-i száma tudósított� Nem derült ki, hogy Espersit ott volt-e� Élete utolsó 
éveiben ugyanis sok kudarc éri� 1930-ban nem választják meg polgármesternek� Erőn 
felüli mecénássága – amely már korábban házasságát is váláshoz vezette – csődbe sodor-
ta� El kellett adni számos képét, sok nagy művészt vendégül látott Kazinczy utcai házát, 
és egy kis parasztházba húzódott vissza� 1931-ben Pitvarosra költözik, ahol másodszor 
is megnősül� A várt nyugalom azonban nem tartott soká, két hét után a mezőhegyesi 
moziban este 10 óra körül egy jajszó nélkül megállt a szíve� Ötvenkét éves volt�

Sírjánál Könyves Kolonics József, az egykori harcostárs így búcsúzott: „...János! Te a 
földön csak jártál, de nem rajta éltél. Az élet rútsága elől álomvilágba menekültél, álmaid 
mindig szépek voltak, tükörképei nemes vágyaidnak… Az eszmei harcok embere voltál, s a 
harcnak csodálatosan ékestollú és tüzes szavú harsonása...”26 Espersit János emberségére, 
naiv, tiszta idealizmusára sokáig emlékeztek a „jó komák”� A „meghitt kultúrbarlang” 
megtermékenyítő levegője számos költemény, novella, festmény születését inspirálta� Ju-
hász Gyula szerint „életében az volt a legmeghatóbb, hogy nem csak mecénás volt, hanem 
erején felül volt mecénás. Mindig támogatnia kellett néhány művészt, költőt, festőt. Ez lelki 
szükség volt nála. Ö nyúlt először József Attila hóna alá…”27

Ö maga minderről sokkal egyszerűbben szólt egy köszöntőjében: „De már így szokott 
lenni, hogy az ember a mindennapi foglalkozásától pihenésképpen más területekre téved... 
énnekem a gyengém a többek közt az irodalom és a művészet.”28 Így gyűjtött össze kb� 5 ezer 
könyvet és számos festményt� „S ezt a gyűjteményt nem tekintette kizárólagosan tulaj-
donának� Szeretett előadni, így szívesen vállalkozott például arra, hogy egy kultúresten 
előadást tartson a modern festőirányokról, s egyúttal gyűjteményéből vagy 75 képet is 
bemutasson�”29

Espersit a mecénások egy kései típusát jelentette meg, aki a 1920-as évek Magyarorszá-
gán – s ott a „végeken”! – utat tört egy értelmesebb életnek, s aki önmagát sem kímélve 
segítette, bátorította, emberségével melegítette Juhász Gyulát, József Attilát, Vén Emilt, 
s mindazokat, akik hozzáfordultak� Két évtizedes művészetpártoló munkásságáró1 szóló 
összegzése a mának is szó1: 

„Szükség van rá, mert kultúrország nemcsak megbecsülni tartozik művészeit, de azoknak 
anyagilag is biztosítani a megélhetést... Sajnos, a művészet még nem szívügye a magyar 
középosztálynak, s ha az volt is, a jelen gazdasági helyzet keveset enged e célokra költeni. És 
mégis kell... Az első lépést 1909-ben tettük meg s ez nem volt hiába, mert a 20 év története 
igazolja, hogy egy jó akarattal, egy csipetnyi hozzáértéssel mégis csak lehet valamit elérni a 
magyar ugaron a művészeti érzés terjesztése körül is. Az utánunk jövő nemzedék folytassa 
ezeket a lépéseket még több eredménnyel�”30
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26� Dr� Varga Dezső: Espersit János és baráti köre� = A makói múzeum füzetei 23� Makó, 1979, 22� o�
27� I� m � 34� o�
28� Péter László: Juhász gyula a képzőművészetekről… i� m �
29� Kelemen Ferenc: Régi idők – régi emberekl� karcolatok Makó múltjából� = A makói múzeum füzetei 18� 
Makó, 1976
30� Marosvidék, 1931� december 25�

20� Marosvidék, 1925� augusztus 30�
21� Kelemen Ferenc: Makó és a szépművészetek� = A makói Múzeumi Baráti Kör értesítője� 1965/2�
22� Péter László: Juhász Gyula a képzőművészetekről� = Szabad Művészet, 1955� augusztus
23� Vén Emil (Weisz Emilió) ugyanis anyai ágon olasz származású�
24� Laczó Katalin: Vén Emil élete és művészete� = A makói múzeum füzetei 23� Makó, 1984, 10� o�
25� I� m� 11� o�
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A művelődés helyzete, lehetőségei
Most értünk el tuladonképpeni vizsgálatunk tárgyához, melynek már megjelölésével is 
zavarban vagyunk� Olyan fogalomvilágba érkezünk ugyanis, amelyben sokan és gyakran 
eltévedtek már� Szinonímák világa ez, ahol a használatos fogalmak – kultúra, műveltség, 
művelődés stb�  – tudományos értelmezésében is vita van, nem is szólva a köznyelv értel-
mezéseiről� Éppen ezért – hogy elemzésünk terminológiája egyértelmű legyen (ameny-
nyire ez egyértelmű lehet) – szükségesnek tartunk egy prak tikus használatú fogalomér-
telmezést�1

I.
Amikor kultúráról szólunk, azon a köznapi szellemire, sőt, némelykor művészetekre 
szűkítő értelmezéssel szemben az emberi lét teljességét átfogó kultúra-tartalmat értünk� 
Vitányi Iván fogalom-használatával élve: a szó magában foglalja az anyagi, szociális és 
szellemi kultúrát egyaránt� Az anyagi kultúra azon emberi tevékenység, amelyben – tu-
dásunk felhasználásával – tárgyakat (termékeket) állítunk elő� Ennek során ter melődik 
folyamatosan újra az a dologi világ, amelybe egyformán beleért hetjük egy település épü-
letegyüttesét, egy ipari terméket, a megtermelt hagymát, de idetartozik ezek cseréje és 
fogyasztása is� Tehát valakinek az anyagi kultúráján életkörülményeinek tárgyi vonat-
kozásait (lakás minősé gét, felszereltségét stb�) értjük elsősorban� Mindez azonban nem 
értelmez hető mereven, hiszen a termelés által létrehozott termékben is jelen van az em-
ber szellemi kultúrája, mely absztrakt tartományba a konkrét tudomá nyokban megjelenő 
tudásokon kívül beletartoznak a különböző szimbólu mok, jelek, ezek cseréje (vagyis: a 
kommunikáció), a művészet, erkölcs és a vallás világa is� Ehhez szorosan kapcsolódik 
az a szociális kultúra, amelyben az ember társadalom- és közösségformáló tevékenysége, 
viselke dése, magatartása, értek- és szokás rendszere jelenik meg�

Az eddig vázolt kultúra terjedésmódja, közvetítésmódja szerint lehet intézményes és 
élő (vagy: mindennapi, közhasznú) kultúra� Az előbbi köz vetítőrendszere az iskola, a 
műfajonként szakosodott intézmények (pl� múzeum, könyvtár, levéltár, színház), az 
utóbbié a család, rokonság, lakóhely, munkahely, egyház stb� E két közvetítőrendszer 
határán állnak a művelődési otthonok, klubok, amatőr mozgalmak, mert formalitásuk 
miatt egyrészt – konkrét programjaikkal – intézményesen közvetítenek, más részt infor-
mális jellegükből következően élő kultúrát is sugároznak� A művelődés pedig mindazon 
tevékenység, amely folyamat által az ember a jelzett közvetítőrendszereken keresztül ál-
landóan tudásokat, kész ségeket, jártasságokat sajátít el, integrál meg lévő műveltség-ál-

lományába� Az eddigi logika alapján természetesen minősül művelődési intézménynek 
az óvoda, iskola, levéltár stb� a művelődési otthonnak (háznak, központ nak) nevezett 
intézménnyel együtt�

II.
Mindebből az következne, hogy „a művelődési helyzet elemzése” címszóval jelzett vizs-
gálat felölelte a teljes spektrumot, Makó teljes kul túra-közvetítő intézményrendszerét, 
sőt, állampolgárainak művelődési moti vációit, tevékenységét� Nos, erre több ok miatt 
sem vállalkoz(hat)tunk� Vizsgálatunk tárgya egyszerre szűkebb (konkrétabb) és tágabb 
(általá nosabb)� Szűkebb, mert az intézmények közül alaposabban csak a művelő dési 
központot elemezzük, s azt is csak absztrakt szervezetként, nem mé lyedve el működés-
módjában, hatásmechanizmusában� Tágabb viszont, mert a konkrét intézmény(ek) és 
tevékenység(ek) mellett időszerűbbnek, tehát fontosabbnak tartjuk azt keresni: van-e 
Makónak kulturális (társadalmi/tár sasági) élete? A zárójeles kiegészítés nem véletlen, a 
kettő ugyanis szoros összefüggésben létezik – ha létezik� De erről később� Elemzésünk 
forrásai elsősorban dokumentumok (szervezeti-működési szabályzatok, munkatervek, 
beszámolók, statisztikák stb�), beszélgetések és a személyes tapasztalás élményei, „üze-
netei” voltak�

1. Először röviden a közművelődési intézménytípus három eleméről szólunk� Tapasz-
talataink alapján a múzeum, könyvtár és a levéltár teljesíte ni tudja alapvető – gyűjtő – 
funkcióját jelenlegi körülményei között� Közülük a levéltár bérlői léte és a lehetséges köz-
művelődési munka tereinek szűkössége megoldandó probléma� (Kérdés, hogy az épület 
ter vezett más funkciójú hasznosításával nem kerül-e még rosszabb helyzetbe?) A könyvtár 
belső tere – ellentétben küllemévei és külső környezeté vel (!) – emberléptékű, tiszta, ren-
dezett� Vonzó belső klímája megfelelő kereteket jelent mind az ott dolgozóknak, mind 
az olvasóknak� Óriási ellentétben van mindezzel a gyerekkönyvtár� Zsúfoltsága már–már 
funkcionális zavarokat eredményez(het), hiszen nincs tágas tér a gyerekfoglalkozá sokhoz, 
de lassan már a könyveknek sem� A gyerekkönyvtár méltó működ tetése perspektívikus 
kérdés, hiszen a „holnap” társadalma és kultúrája épül(hetne) itt� Minden szempont-
ból legelfogadhatóbb működési tere a múzeumnak van, esztétikus, funkcionális épület, 
amely bázisa lehet a helyi tudat, a makóiság erősítésének�

2. Nézzük most részletesebben témánk kulcs-intézményét: a művelő dési központot. 
Adódhat persze a kérdés: miért épp ezt tartjuk kulcs-intéz ménynek? A válaszhoz némi 
elméleti kitérő szükségeltetik� Mint az fogalomértelmezésünkből is látható, az előzőek-
ben vázolt közművelődési intézmények – levéltár, könyvtár, múzeum – sajátossága az, 
hogy szakintézmények: a kultúra egy szűkebb szeletére koncentrálnak – helyesen! –: 
dokumentumokat, könyveket, információkat gyűjtenek, tárolnak, dolgoznak fel. 

A közművelődésinek nevezett szervezetek közül egyedül a művelődési otthon típusú 
szervezet az, amelynek – paradox módon – az a „szaksá ga”, hogy általánosan ember- és 
társadalomcentrikus� Ebből fakadó  – időnként (ön)veszélyes – parttalansága a kultúra 
teljes tartományában biztosít mozgásteret, cselekvési szabadságot számára� Felelőssége is 
ebből fakad: ez az a leginkább „társadalomcsináló” intézmény, amely a helyes funkció-
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(részletek*)

* A Bárkányi Júliával közös kutatási jelentés általam írott fejezetei
1� Vitányi Iván: Vitairat a mai magyar művelődésről� Gondolat, Bp�, 1983
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értelmezéssel kialakított bőséges eszköztárával „bármit” tehet a helyi társadalomban, a 
helyi társadalomért� S mert az intézményes és élő kultúra határán áll, ez tudja legjobban 
befolyásolni – a többihez képest – a település kultúráját és társadalmát� Igen, társadalmát 
is, mert a művelődési otthon épp a „mezsgye-lét” által leginkább alakíthatja a kultúra 
szociális tartományát, amelynek világában ott vannak a viselkedési/magatartási, társadal-
mi közlekedési ismeretek, a kommunikáció és a nyilvánosság létezés módja is� Ma pedig 
– ha nem is az anyagi és szellemi kultúra ellenében – mérhetetlenül megnövekedett a 
fenti kultúra-elemek jelentősége�

Az intézmény felelőssége azonban nem csak elvont szervezeti létében, hanem benne 
dolgozó munkatársaiban is keresendő� Logikánk alapján az itt dolgozó népművelő ép-
pen úgy szakember, mint a mérnök, az orvos vagy a fizikatanár, csak épp olyan „általános 
szakember”, aki magasfokú ál talános ember- és társadalomismerete által felel meg szerve-
zete funkciójá nak: a (helyi) társadalom újraépítőjeként, melyhez a művelődés csak esz-
köz, hiszen az újraépülés előfeltétele a szellemi regenerálódás� Ebből következően – némi 
magyartalansággal szólva – a népművelőnek kellene a legértelmiségibb értelmiséginek 
lenni, aki egyben mintaadó személyiség is� Ezek alapján mondtuk kiemelt felelősségű és 
lehetőségű kulcs-intéz ménynek a művelődési központot� Nézzük, hogyan él felelősségé-
vel és lehetőségével�

Az intézmény tárgyi világa összetett, vagy inkább – vegyes� A rákosi klubkönyvtár és a 
kiállítóterem megszűnésével jelenleg öt épületben dol gozhatnak (plusz szabadtéri szín-
pad�) Az intézmény központi épülete az 1934-ben épült Hagymaház. A hivatali levegőt 
árasztó épület arctalan, belső tereiből hiányzik az otthonos ság, a melegség� Megoldatlan 
– olajkályha – fűtése, mely egyszerre szimbolizálja a kultúra és az intézmény presztízsét� 
Maga az épület persze funkcionálisan is korlátoz, hiszen ez nem elsősorban kultúrháznak 
épült� Irodahelyiségek voltak itt, társalgó, büfé, tanácstermek és nagyterem gyűlésre, kiállí-
tásra és mulatságokra – írta Erdei2 a hagymakertészek egyesülete és szövetkezete számára 
emelt épületről� A Hagymaház tehát elsősorban gazdasági funkciójú volt, s csak ahhoz 
kötődve szolgált tár sadalmi/társasági és alkalmanként kulturális érdekeket�

1979 óta a régi városháza épületét is a művelődési központ üzemel teti, és működteti 
benne Gyermek- és Ifjúsági Házát� A kívülről patinás épület belülről nagyon vegyes ké-
pet mutat, s ez nem vonzó� Intézményt –gyűjtő használata nem tett/tesz jót az épületnek 
sem anyagi, sem szellemi értelemben� Tűzoltóság és hangverseny – ritkán összeegyeztet-
hető belső és külső teret, környezetet, funkcionalitást kívánó végletek�

Az intézmény legújabb vagyona a kissé voluntarista módon Közösségi Ház-nak elne-
vezett volt MSZMP-székház� Az épületnek két okból is rossz az imázsa� Rossz egyrészt 
politikai múltja miatt – ezt az idő majd eltün teti� Rossz azonban építészeti adottságai 
miatt is, hiszen az épület karak teresen irodaház, s nem kultúraközvetítő intézmény� A 
különböző ott működő cégek közé beékelt és emeletenként elválasztott tanácskozó ter-
mek elhelyezkedése és tárgyi világa nem kedvez integrált művelődési tevékeny ségnek� Az 
épületbe invitált ember egyébként zavarba is jön: nem tudhatja, mi ez az épület, hiszen 
nevével ellentétben épp a közösségiséget nem sugallja� A ház talán – szempontunkból 

– egyetlen igazán értékes tere a földszinti terem volt, melynek átalakítása elsietettnek 
tűnik� Nem tudni ugyanis, hogy a városnak hosszú távon melyik használat lett volna 
értéke sebb: az eredeti berendezés – ideológiai jelképeitől megfosztva – alkal mas lett vol-
na szakmai-tudományos konferenciákra, kongresszusokra, társasági/társadalmi ülésekre 
– a város ilyen célú (a ház egésze pedig társadalmi szervezetek irodáinak) elit befogadó 
tere lehetett volna; ill� a fiatalok szórakozási gondjainak (?) rövidtávú enyhítése� (Kérdé-
sünk egyút tal a jelen (kultúr)politikai működésmódja, döntési módja szempontjából is 
fontos�)

Meglepőnek tűnhet, de funkcionális értelemben az újvárosi klubház látszik leghasz-
nálhatóbbnak� Emberléptékű terei, környezete által alkalmas egy városrész társasági, az 
újvárosi helyi társadalom otthonává válni� Az épület azonban gondozatlan, rendezetlen, 
avítt cégtáblák és halomba hányt tárgyak tarkítják� (E kép láttán az sem vigasztal, hogy 
ott jártunkkor a közeli két templom udvarát is gaz verte fel� Tán nem kell bizonygatni, 
hogy a lélek tisztulása nem a „kultúrprogramon”, de nem is az oltár előtt kezdődik� 
Odáig el kell valahogy jutni�) Mindenesetre: a ma kívánatos ember- és társadalomköz-
pontú népművelői munkára itt nagy lehetőség van� Kár kihasználatlanul hagyni� Eh-
hez az esztétikai kívánalmak mellett tisztáz ni kell az épület egyéb használóinak státuszát 
(műterem, gondnok)�

A Honvéd városrész faháza is több lehetőséget kínál mai kihasználtsá gánál� Előtte azon-
ban eldöntendő: a cigányklubnak definiált épület az ott élő cigányság élettere legyen, 
vagy az intézményi SZMSZ-ben megfogal mazott funkció szerint „Honvéd városrész 
lakóinak közösségi művelődését szolgálja”� E két értelmezés nyilvánvalóan nem fedi 
egymást� Szerintünk a cigányklub definíció helytállóbb, s ebből kellene hasznosításakor 
kiindulni� Ez viszont azt is jelenti, hogy a teljes városrész kiszolgálását ettől az épülettói 
várni illúzió vagy szakmai tévedés� (De akkor kitől/hol lehet várni���?) Tapasztalataink 
szerint azonban a cigányklub-funkció is leszűkült az alkalmankénti családi összejöveteli 
helyre� Az épület és udvara még így is gondozottabb lehetne, s belső világa sem otthonos�

Összegezve a művelődési központ tárgyi adottságait – és óhatatlanul érintett működé-
sét – az alábbiakat állapítjuk meg:

a) Helytelennek és abszurdnak tartjuk, hogy kultúraközvetítő szer vezet egyre növekvő 
(!) vagyonkezelő tevékenységet végez� Nem lehet funkciója a művelődési központnak, 
hogy – kvázi – városgondnokként működjön, s ő üzemeltessen (?!) épületeket: tetőt 
javíttasson, bérleti díjat szedjen be, fűtsön, alkudozzon a 10-20 bérlővel, amelynek több-
sége nem kultúraközvetítő szervezet, tehát más norma alapján használja a közös épületet� 
Ez a tevékenység egyre jobban „elviszi” a művelődési központot a szakmától, eredeti 
hivatásától az igazgatás, a vagyonkezelés felé� Ez hosszútávon veszélyes és járhatatlan 
út� Mindez egy profi technikai szer vezet dolga (lenne), s így a népművelői funkcióra 
rengeteg energia szaba dulna fel� Hozzá kell azonban tennünk: úgy tűnik, a művelődési 
központnak tetszik e folyamat és állapot, nem tiltakozik az újabb szakmán kívüli terhek 
ellen, sőt, örül e lehetőségnek� „Megértjük”: a vagyonnövekedés hatalom növekedéssel 
jár együtt, s mindez mintha összhangban lenne az általunk tapasztalt igazgatási-hivatali 
dominanciájú intézményi klímával�
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b) Évek során növekvő vagyona ellenére sem igazán jó adottságú intézmény, s ez nem 
véletlen� Épületei közül csak az újvárosi – s a ci gányklub – épült szándékosan közösségi-
kulturális célokra� „Természe tes” hát, hogy a többi épület diszfunkcionalitásai állandó 
korlátokat jelen tenek De e korlátokon belül sem kielégítő általában az épületek esztéti-
kuma, rendezettsége, berendezése� A kép, amely bennünk maradt, ezernyi apró elemből 
áll� Felsorolni lehetetlen, hiszen önmagában egyik-másik talán nem kifogásolható� Su-
gallatuk együttes hatásukban rejlik, melyekből konzekvens intézményi munkával, meg-
felelő értékrend birtokában  rengeteg elem korrigálható, hisz döntő részük nem pénzen, 
csak szándékon és/vagy képességen múlik

c) E növekvő vagyonnak több veszélye is van:
–  rövidtávú anyagi előnyök (?) miatt tovább centralizálja a művelő dést;
–  a növekedés „eltakarja” a diszfunkciókat, sőt, illúziókat kelt irányí tásban és állam-

polgárban egyaránt;
–  a szervezet „átbillen” a szakmától az igazgatás-bürokrácia világába� 

A következőkben a művelődési központ tevékenységéről szólunk még röviden� Kétségtelen 
tény: az intézményben sok kulturális érték teremtődik az általa működtetett csoportok-
ban, együttesekben, klubokban� (Bár tudjuk, hogy néhány csoport csak gazdálkodásával 
kötődik�) Az intézmény elmúlt évekbeli munkaterveit olvasva azonban az alábbi idézetet 
tartjuk jellem zőnek tevékenységére:

„Végy egy kamarakiállítást, képzőművészetit vagy honismeretit. Vannak nyomtatott aján-
latok, végy belőlük előadásokat., Hogy főztöd biztosan elkeljen, legyen közötte egészségügyi és 
földrajzi; az arányok megtartása végett végy azonban valláskritikait és történelmit is.. Végy 
közhasznú tanfolyamot, egy-két rétegklubot. Végy néhány filmet, tehetős séged mértéke szerint 
színházat, csipetnyi hangversenyt. Tűzdeld bálokkal, hints bele egy kis diszkót. Nyújtsd ősz-
től-tavaszig, végül tálald munka tervként. Körítsd plakátokkal, műsorfüzettel, adagold hó-
napról-hónapra. A fenntartó ezt kívánja, a közönség ezt szokta.” S a szerző – 1981-ben! – 
így folytatta: „Mintha létezne valamiféle sematizátor, úgy ismétli majd minden művelődési 
otthonunk évről-évre önmagát s a szomszédban levőt, pedig a változó idők új problémákat 
hoz nak, pedig az egyik településen elsősorban nagyipari munkások, a másikén földművesek, 
a harmadikén bejárók, kétlakiak élnek. Életvitelük, életmód juk; munkájuk és problémáik, 
igényeik és elvárásaik vajon ugyanazok?”

Ez írás címe itt és most aktuális: Kultúrbazár vagy közösségi tér? 3 A kérdéshez kapcso-
lódva tehát két lényeges jellemzőt emelnénk ki: az időtől és a helytől való függetlenség� 
Mit jelent ez? Jelenti azt, hogy nincs lényeges szerkezeti–tartalmi változás az évek során 
kialakult tevékenység körben� Mintha nem történt volna semmi fontos a magyar társa-
dalom utóbbi éveiben, úgy végzi szinte változás nélkül a korábbi munkáit� Bár 1986-ban 
még „a város vendégei...és a makói szimfonikus zenekar tagjai együtt éltették...a proletár in-
ternacionalizmust” , ehhez képest kétségtelen szemléleti fejlődés(?), hogy 1991-ben már 
„nagyon reméljük, a demok rácia politikai pezsgése, a kultúra, a szabadművelődés további 
kiszélesedését eredményezi”� E rugalmas reagálás a változó időkre (és elvárásokra) azonban 
nem jelentett valós tartalmi változásokat�

A helytől való függetlenség pedig azt jelenti, hogy e tevékenységfor mák döntő több-
sége Magyarország bármely kisvárosában megvalósítható standard elem, amelyek mel-
lett „csak” a makóiság hiányzik� Azok a konk rét helyi társadalmi-emberi problémák, 
amelyekre reagálni kellene� Az intézmény tevékenysége – megegyezve az országos át-
laggal, tehát nem rosszabbul! – önmagában vett értékei mellett is hagyományos tevé-
kenységszerkezetű (ld� idézetünk)� Ezt nem igazán korrigálják – mert nem szervülnek – a 
különböző „divattevékenységek”, pl� jóga, aikidó stb�

Befejezésül két megjegyzés:
a) Fontosnak tartjuk megismételni: a makói művelődési központ úgy dolgozik, ahogy 

ma általában dolgoznak a hasonló típusú intézmények� A probléma az, hogy ez a több-
ség, s csak a szakma kisebbik hányada veti el az ortodox kultúraelosztó tevékenységet, 
s próbál elfogadtatni egy prog resszívebb, elméletileg alapozottabb, a konkrét telepü-
lés egészére irányuló, fejlesztő, segítő népművelői attitűdöt igényelő munkát, szakmai 
magatar tást, melyet magunk is fontosnak tartunk�

b) Az eddigiekben mindvégig általában beszéltünk a szervezetről� Így nem tudhatjuk, 
a felsorolt problémák miben gyökereznek� Magán–hipotézi seink mellett csak a lehetséges 
okokat tudjuk: az intézmény külső irányí tása, működtetése; a vezetés elvei; a munka-
társak szándékai és képességei; a működés anyagi–tárgyi kondíciói stb� Pontos választ 
azonban csak szervezeti analízis adhat� Annak hiányában egybemosódik és belül marad 
értékes és értéktelen�

III.
A konkrét intézmény-elemzés után „emelkedjünk” a város fölé, s nézzük az egészet, azaz 
van-e Makón kulturális élet? A kérdés persze –  mint majd látjuk – nem ilyen egyszerű, 
de most maradjunk e köznapi stílusú és mélységű kérdésfelvetésnél� Nos, ez alapján 
nyugodtan sorolhat juk a különböző munkatervek havi programok, újsághírek alapján 
a makói eredményeket: 1990-ben a művelődési központban a „rendszeres művelődési 
formák közösségeinek száma 40, tagjainak száma 2158 fő...ismeret terjesztő rendezvények 
száma 158, résztvevők száma 6800, ...műsoros rendezvények száma 96, amelyet 24000 
fó látogatott, 67 táncos rendez vény volt közel 10000 résztvevővel”� Továbbá: fesztiváldíj, 
aranyminősítések, külföldi utak, néptánctalálkozó, alkotótelep stb�

De ugyanúgy az egyéb intézmények is sorolhatnák mennyiségi muta tóikat a kiállí-
tásokról, író-olvasó találkozókról, gyermekfoglalkozásokról, felolvasó ülésekről, József 
Attiláról és Espersitről, kiadványokról és��� de ne soroljuk tovább� Mindez ugyanis nem 
(lenne) több számmisztikánál, amely nagyon elbűvölheti a tájékozatlan olvasót, de egy-
úttal el is takarja a valóságot�

E számmisztika első látásra pezsgő kulturális életet sugall� A várost járva ezt kerestük – 
de nem találtuk. Megtaláltuk a valóban létező intéz ményeket, csoportokat, eseményeket, 
de azt a mást, azt a szervesen össze függő, integrált egészet, amelyet kulturális életnek 
nevezünk, nem találtuk� Mi lehet az oka?
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3� Beke Pál: Kultúrbazár vagy közösségi tér? Magyar Nemzet, 1981� január 11�
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Saját korlátainkon kívül objektív okokat keresünk, ám ehhez némi történeti-elméleti 
kitérőt teszünk, hogy magát a kulturális élet fogalmát érthetővé tegyük, s értelmezni 
tudjuk mai hiányát�

Az ember létezését az alábbi viszonyokban ragadhatjuk meg:
– a természethez való viszonyban,
– a másik emberhez (embercsoporthoz) való viszonyában, és
– az össztársadalmi lét viszonyában (nembeliségében), vulgárisabban: az emberiség-

hez való viszonyában�
E viszonyok különböző emberi tevékenységekben jelennek meg: a munkában, az em-

beri kapcsolatokban, vagyis társadalmi tevékenységében, s végül a szellemi szférában – 
tevékenységként: a művelődésben –, mint a saját biológiai valóságán kívüli világ elsajátí-
tása, nembeliségének kiteljesítése�4

Az emberi létezés analógiájára vázolhatjuk föl a társadalom létezését is, amely szerint 
gazdasági, társadalmi–politikai és szellemi szféra alkotja az egészet� Az emberi–társadalmi 
létezés természetesen ezen viszonyok és szfé rák együttesében működhet� Egyetlen társa-
dalom sem működik harmoniku san, ha bármely szférájának fejlődése lelassul� A szerves 
fejődés lényege épp ezek egymást erősítő–kiegészítő folyamatos, „ugrás” nélküli fejlődé-
se� Megállapításunk természetesen érvényes a helyi társadalmakra is 

Ha e végletesen vázlatos gondolatokat elfogadjuk, beláthatjuk, hogy az ember kul-
turális élete nem önmagáért való, nem létezéséből kiemelt öncélú érték–elsajátítás� 
Művelődési tevékenysége funkcionálisan nem választható el gazdasági–társadalmi tevé-
kenységétől� Ha megnézzük a szocializmus előtti hazai művelődést, mit tapasztalunk? A 
korábban ál talunk felsorolt makói körök, egyletek azt bizonyítják, alapvetően gazdasá gi 
és társadalmi érdekek hozták létre� Az ezekben folyó élet társasági élet volt, s csak szűken 
jelent meg az önmagáért való kultúra� Ha tehát koráb ban beszélhettünk kulturális élet-
ről - mert ez a korról szóló irodalmak alapján nyilvánvaló -, csak azért lehetett, mert volt 
makói – tehát sajátos helyi – gazdasági és társadalmi (társasági) élet� Ehhez természetesen 
minden rétegnek megvolt a maga intézménye� Tehát nem a mai területi elv alapján hoz-
ták létre – ld� Újváros, Honvéd – az intézményeiket, hanem a társadalomszerkezet való-
ságából kiindulva� S ezek mellett voltak a sze mélyiség egy-egy oldalát megcélzó dalárdák, 
sportegyesületek stb� De ebben a struktúrában sem a rendezvények, a programok és nem 
az ilyen –olyan minősítések számítottak� (Merthogy nem is, vagy alig voltak�)

Summázva: a makói városi társadalom szocializmus előtti létezése komplexitásában fog-
ható meg� Szerves városi lét volt ez, ahol a nyilvános ság–gazdaság–társaság–kultúra egy-
mást gerjesztő elemként, a többivel összefonódva létez(het)ett�

„És hogy van ez Makón?” – kérdezzük most Erdeivel, s válaszolhatunk is vele: „Több 
minden van, de együtt sem pótolják a régieket, s különösen nem jött létre valami új fórum, 
ami a mai szükségleteket kielégíthetné. Megszünt a főtér központi fórum szerepe (de nem a 
szükséglet ez iránt), korlátozódott a piac, s megszűntek a rétegek és városrészek saját társadal-

mi körei.” 5 Így nem véletlen, hogy a dolgozatunkban eddig írottak az alábbi két pont ban 
sűrűsödnek:

1� Van-e, aki/ami...?
Nem találkoztunk gerjeszteni, integrálni akaró és képes személlyel, csoporttal, intéz-
ménnyel; de ilyen irányú gondolattal, koncepcióval sem� Beszélgetéseink tapasztalatai: 
bizalmatlanság és gyanakvás a másikkal szemben, bezárkózás a maga és/vagy intézményi 
világába, de leginkább tömeges visszahúzódás a magán-világba� (Ennek oka, azt hisszük, 
csak részben egzisztenciális� Ezért maradhatott megválaszolatlan kérdésünk: „de hol van-
nak, akik nem hagymáznak?”) Az intézményes kapcsolatok alkalmiak, praktikusak, s 
nem az értelmiségi s7�ervezetek szoros együttműködése� Így törvényszerű, hogy a város 
kulturális eseményei párhuzamosok halmaza, mely nem integrálódik kulturális életté�

2� Nincs egy hely...!
Ám ha mégis lenne valahol szándék és gondolat, számára nincs egy hely – fizikai és szim-
bolikus értelemben sem –, ahol a nyilvánosság és a társasság normái szerint testet ölthet-
ne� A jelenlegi, direkt kultúrafogyasztásra ösztönző intézményi terek erre alkalmatlanok� 
Hiányoznak azok az olcsó, hangulatos, emberléptékű klubok, kávézók, körök, ahol ezek 
megjelenhetnének� (Ez persze nem makói specifikum, de akkor is kulcskér dés�)

De még a szűken értelmezett kultúra befogadását sem segítik a meglévő intézményi fel-
tételek� Mert hol lehet méltó körülmények között kiállítást, hangversenyt rendezni? Tör-
téneti-elméleti fejtegetéseink mutatják, hogy a művelődő ember önmagát is komplexen 
éli meg, vagyis: számára egy hangverseny ott kezdődik, hogy felöltözik, fizikai és lelki ér-
telemben egyaránt� De képzeljünk el valakit, amint vasárnap este nagyestélyiben, tűsarkú 
cipőben elindul partnerével a Kodály-vonósnégyes hangversenyére� Hol mutassa meg új 
ruháját a sétány, főtér – tehát agóra – nélküli város ban? A régi városháza kopott, szürke, fél-
homályos lépcsőházában? Vagy a főút melletti kamionfüstben? A hangversenyig (s minden 
egyéb eseményig) hol lehet a város hiányzó közterei miatt társasági életet élni, ami gyakran 
fontosabb (volt) a konkrét eseménynél? Bizony, mire odaér a dísz(?)terem be, rájön, jó ide 
az ünnepi helyett egy köznapi kosztüm s egy köznapi érdeklődés is� S legközelebb már 
miért menjen el, ha ez nem lehet számá ra megjelenés, ünnep, társaság, ESEMÉNY? (De 
edzettnek kell lenni annak is, aki a könyvtár előtti téren megy át olvasnivalóért�) A kultúra 
– és fizikai feltételrendszere – itt kezdődik kívül, ha tetszik: a városkapunál� Mert a város 
egésze maga is hely, s mint ilyen, ez sem sugall több értéket – négy évtizednyi gazdátlan-
ságából fakadó –  rendezetlenségével, pongyolaságaival, ápolatlan utcáival, tereivel, mint 
konkrét intézményei� Ezt erősíti, hogy kert- és tájépítő mérnökök szerint „zöldterületeinek 
következetes(?) elhanyagolása miatt szakmai körökben Szegedet egyszerűen csak egy új Ber-
muda-háromszög egyik csúcsának becézik� A másik kettő: Orosháza és Makó.”6

Terápia-javaslat
Elemzésünk végére érve, óhatatlanul valamiféle kiút vagy megoldás fogalmazása kínál-
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4� Bujdosó Dezső: A kultúrafogalom és szinonimái� In: Forrásmunkák a kultúra történetéből VI� (A kultú-
raelmélet antropológiai és ontológiai alapjai) Tankönyvkiadó, Bp�, 1985

5� Erdei Ferenc i� m� 310�, 312� o�
6� Szeged – országos rossz példa� (Por-beton-aszfalt Bermuda-háromszög) Délmagyarország, 1991� augusztus 9�
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kozik� Megbízásunk – és vizsgálódásunk „mélysége”, határai – alapján azonban dolgo-
zatunk nem lehetett több anamnézisnél és diagnózisnál. A terápia már külön munkát 
kíván� Ezért csak néhány meg előlegezett gondolatban jelezzük egy más szemléletű prob-
lémakezelés elvi alapjait�

„Új” kultúra-értelmezés
Egy fejlesztő stratégia kidolgozásához vissza kell térni a kultúra és a művelődés írásunkban 
jelzett teljes és komplex értelmezéséhez, mely alap ján a két világháború közti Makó társa-
dalma is működött� 

Tehát:
a) az emberi létezés komplexitása alapján a kultúra fejlesztése nem lehet meg a helyi 

társadalom, társasság és gazdaság fejlesztése nélkül� (Ha ez folyamatos lett volna az elmúlt 
‚évtizedekben, akkor ma gázkészülék és kórházi berendezés helyett a szervesen felépülő 
élelmiszeripari kultúra dolgozná fel és értékesítené „ezerféleképp” a makói hagymát�) 
Ebben az „új” értelmezésben és megvalósításban meghatározó felelősségű és lehető ségű 
a művelődési központ�

b) A máig tartó centralizálás helyett differenciált intézményrendszer kialakítása lehet 
megoldás, melynek szempontjai: a társadalom és telepü lésszerkezet realitásai és a lehetsé-
ges művelődési tevékenységek szükségle tei, feltételei�

c) kultúra-értelmezésünk megkívánja az intézményi határok nyitását a helyi társada-
lom felé (szakmai és szervezeti autonómiájuk tiszteletben tartásával), s különösen értjük 
ezt az iskolákra�

„Új” városi stratégia (várospolitika)
Állítjuk: sok hamis kérdéssel szemben az egyetlen jó kérdés: Makó...? Vissza kell térni ah-
hoz a városépítéshez – s itt nem egyszerűen konkrét építészetről, hanem a város szellemi 
fölépítéséről van szó –, amelyben a társadalom említett szférái harmonizálnak egymással� 
Nincs olyan részkér dés, amelynek megvalósulásához ne kellene a város egészét végiggon-
dolni, annak összes hatásmechanizmusával� 

Ez érvényes a” kultúra fejlesztésére is� Ennek okán ugyanis nem elég a közvetlen kul-
turális szervezetek vizsgálata, fejlesztése� A valódi ered ményhez át kell gondolni a helyi 
nyilvánosság szükségleteit, az értelmiség helyzetét, szerepét és presztízsének növelését, az 
ifjúság perspektíváját��� át kell gondolni az egész várospolitikát, mert enélkül a kultúra és 
művelődés ügye csak a felszínen változhat, s elmarad a szükséges (szellemi) regenerálódás�

A várospolitikai döntések pedig megbízhatóbbakká válnak a szak mai–tudományos 
értékek – pártpolitika- és ideológiamentes – hasznosítá sávaI� A döntés-előkészítésben 
halaszthatatlan elemzések: a város társada lom- és településszerkezetének vizsgálata; a 
helyi társadalom működésmód ja; a város szociális állapota, egyes konkrét intézmények 
szervezet–analízi se stb�

Jelen vizsgálatunk nem több mint vázlat egy majdani széleskörűbb és mélyebb „várostér-
képhez”� Reméljük, elegendő muníció az elinduláshoz�

Minden település számára fontos, milyen kép alakul ki róla szűkebb-tágabb környezeté-
ben� Ennek markáns meghatározója az írott sajtó, amely a vizsgált településen is eljut a 
családok többségé hez� A királyhegyesi állampolgár azonban e képet össze is tudja vetni 
életének mindennapi valóságá val� A falun kívül lakó/é1ő olvasó azonban kényte len a 
sajtó által festett képet nézni és elfo gadni�

Elemzésem arra irányul, mit tartott fontosnak közreadni a Csongrád Megyei Hírlap 
makói kiadása Királyhegyesrő1, milyen értékek alapján jelenik meg cikk, tudósítás, 
riport, interjú stb� – egy szóval: közlemény –, és ezek alapján milyen kép alakul ki a 
településrő1�

Az elemzés tárgya az a 153 közlemény, amely a CsMH makói mutációjának elin-
dulásától, tehát 1973. február 1-tól 1988. június 30-ig eltelt az időszak alatt jelent 
meg� Fontos megjegyezni: a királyhegyesi képet nem lehet vegytisztán megfo galmazni, 
az elemzésnek néha szólni kell magáról Királyhegyesrő1, vagy magáról a sajtóról�

A vizsgált 15 és fél év alatt a közlemények megjelenése – mint az táblázatunkban lát-
ható –rendszertelen� Az időszak első felében 5 -12 között változott a közlemények éven-
kénti száma, míg a másodikban 7-18 között (sőt, 1988-ban félév alatt volt 11!)� A szám-
sor egyértelműen emelkedő trendet mutat, hiszen a kezdeti számról kb� há romszorosára 
emelkedett� A közben látható váratlan csökkenés (pl� ‚85-ről ’86-ra) vagy emelkedés (pl� 
’78-ról ‚79-re) mindenesetre nem a sajtó tudatos ságát bizonyítja�

A mennyiségi szempontú elemzésnél sokatmondóbb – s ezért fontosabb – a tartalmi 
elemzés� A közlemények tematikus csoportosítása természetesen bizonyos mértékben 
szubjektív, de – elméleti in formációk és tapasztalatok alapján – megpróbáltam figyelem-
be venni a település problémáit, sajátos ságát�

Az első csoportba azokat a közleményeket soroltam, amelyek a közigazgatás által indu-
kált ese ményekről tudósítanak� Részletesebb megoszlásuk: 45 tanácsülés, 6 falugyűlés, 5 
tanácstagi beszámoló, 2 tanácsi bizottsági ülés, 1-1 városkörnyéki bizottsági ülés, megyei 
tanácstagi interpelláció, községi tanácsi együttműködés más gazdasá gi szervezetekkel�
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A közlemények megoszlása téma és évszám szerint Az összes közleményből tehát 61 (40%!) a fa lut irányító szervezettel, testülettel 
foglalko zik, s ami a lényeg: azok álláspontját, véleményét közvetíti! Ha a tanácsülésekről 
nyújtott informá ciókat tovább osztályozzuk – 55 napirendről olvas va –, ennek 44%-a 
(24) magával a testülettel, annak belső életével, munkájának (ön)igazolásával foglalko-
zik:

 – gazdálkodásról: 13 közlemény,
 – a vb munkájáról: 5 közlemény,
 – együttműködésekről: 3 közlemény,
 – apparátusi munkáról: 1 közlemény,
 – alakuló ülésről: 1 közlemény,
 – előzetes hír ülésről: 1 közlemény�
Fentieken kívül olvasható még más napirendi témákról is: áruellátásról (5 közlemény-

ben), településfejlesztésről ill� oktatásról (4-4), közrendről ill� közművelődésről (3-3), a 
nők munka- és életkörülményeiről (s nem a nők élet- és munkakörülményeiről!), ifjú-
ságpolitikáról, a háztáji gazdá1kodásról és a közérdekű bejelentésekről (2-2), továbbá 
gyermek- és ifjúságvédelemről ill� szociálpolitikáról (1-1)� 

A felsoroltak alapján egy olyan település képe alakul, ahol „a dolgok rendben men-
nek”: a tanács ülésezik, amikor kell; minden a tervezett szerint működik; a vezetés figyel-
me mindenre kiterjed, s mindent megtesz az általa irányított falu jobb sorsáért� S mivel 
az olvasó nem végez sajtóelemzést, nem tűnhet föl neki, hogy a meredeken csökkenő 
népességű és vészesen öregedő faluban 15 és fél év alatt csak egyszer olvashat szociálpo-
litikáról szóló tanácsülési tudósítást, s a település egészével – tehát sorsával, jövőjével – 
foglalkozó témák is csak 7%-át jelentik az összesnek�

A közigazgatás indukálta események tudósítá sairól általában megállapítható, hogy el-
sősorban a település politikai, társadalmi intézményeinek mérhető kimenő teljesítmé-
nyét regisztrálja. Nyel vezete azt sugallja, hogy kritika nélkül közvetí tették a tanácsi be-
számolók tartalmát, retorikáját és eredményközpontú minősítését� Ennek alapján olyan 
faluról olvashatunk, ahol – „bár vannak hi ányosságok” – töretlen a fejlődés, mely az 
atyaian gondoskodó tanács áldozatos munkájának eredménye� A közleményekből ennek 
következtében „csak” a napi életkörülményekkel küzdő királyhegyesi ember képe hiány-
zik, s ettől válik az egész személytelenné, távolságtartóvá, rideggé� Nem véletlen hát az 
sem, hogy e tudósításokhoz az újságírók csak elvétve (háromszor) adták teljes nevüket, 
zöme névtelen vagy csak monogrammal jelölve jelent meg�

Második téma: az életkörülményeket és életmi nőséget befolyásoló tényezőkről – inf-
rastruktúra, szolgáltatás stb� – szóló közlemények csoportja� Az erről irt 23 közlemény 
mindössze 15%-a az összesnek, miközben a tartalma alapvetően meghatá rozza a tele-
pülés minőségét, s így az ott élők helyzetét� A megjelent közlemények szinte kizáró lag 
az ilyen irányú falufejlesztési eredményeket sorolják: kutat fúrtak, boltot nyitottak, utat 
építettek stb� Íme, a prosperáló falu, ahol nem csak lakni, de élni is lehet�

Akár örömmel is nyugtázhatnánk, hogy a harmadik legtöbbet megjelenő téma a kultú-
ra, amely 22 közleményben (14%) jelent meg� Tartalmi elemzése azonban e közlemény-
csoport címszavának erősen szűkített értelmezését mutatja� A közlemények ugyanis 3 al-

LOKALITÁS ÉS KÖZMŰVELŐDÉS

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

Ö
ss

ze
s

%

1�
 A

 k
öz

ig
az

ga
tá

s 
es

em
én

ye
i

1
3

4
3

-
2

3
5

4
6

4
3

7
3

8
5

61
40

2�
 É

le
tk

ör
ül

m
én

ye
k

-
-

1
1

2
1

4
-

-
-

5
2

2
-

-
5

23
15

3�
 K

ul
tú

ra
-

-
2

-
1

-
1

-
1

-
-

7
3

1
5

1
22

14

4�
 G

az
da

sá
g

2
2

-
1

-
1

1
1

1
1

-
1

-
-

-
-

11
7

5�
 A

 te
le

pü
lé

s e
gé

sz
e

1
-

-
-

1
-

1
-

1
1

-
-

1
-

2
-

8
5

6�
 „A

” 
ki

rá
ly

he
gy

es
i

em
be

r
-

-
-

1
1

-
1

1
-

1
2

1
-

-
-

-
8

5

7�
 K

öz
él

et
-

-
-

-
1

-
-

-
-

1
-

2
1

2
-

-
7

5

8�
 A

 fa
lu

 m
úl

tja
1

-
1

-
-

-
-

2
-

-
-

1
1

1
-

-
7

5

9�
 E

ü�
-s

zo
c 

po
l�

-
-

1
1

-
-

-
-

-
-

-
1

-
-

-
-

3
2

10
� C

sik
ós

pu
sz

ta
-

-
-

-
-

-
1

1
1

-
-

-
-

-
-

-
3

2

Ö
SS

Z
ES

EN
:

5
5

9
7

6
4

12
10

8
10

11
18

15
7

15
11

15
3

10
0



134   VITAIRATOK KULTÚRÁRÓL, KÖZMŰVELŐDÉSRŐL 135

csoportba sorolhatók: 1� az iskola különböző kulturális rendezvényeiről (szavalóverseny, 
karnevál, seregszemle stb�) szóló rövid tudósítás; 2� nyugdíjas klubról szóló rövid hírek 
a klubvezető tollából; 3� intézmények helyzetéről, munkájáról szóló interjúk, riportok� 
Az írásokban megszólalók kizárólag vezetők – iskolaigazgató, vb-titkár, klubvezető, klub-
könyvtár-igazgató� Sehol nem jelenik meg a sajátosan királyhegyesi kultúra, amely több az 
intézmények falain belüli programoknál� Hiányzik a mindennapi lét szokásokban, érté-
kekben megjelenő kultúrája, a családi-társas kapcsolatok megjelenése – hiányzik� az ember� 
Megjelenik viszont a többezer kötet, a Lenin Tsz támogatási összege s hogy a klubesten 
megjelent X� párttitkár és Z� főkönyvelő� Mindez egyúttal természetesen a sajtó értékrend-
jét is pontosan mutatja� 

Az eddig felsorolt három csoport 106 közleménye az összesnek több, mint kétharma-
dát jelenti, s egyúttal alapvetően meghatározza a faluképet� A többi közleménycsoport 
már előfordulás-számával jelzi az adott címszavak fontosságát�

A gazdaságról szóló 11 közleményben ’84-ben jelent meg az utolsó, s az e1őző évek-
ben legfeljebb egy-egy� Igaz, Királyhegyesnek 1975 előtt volt egy saját gazdasága – téesze! 
(talán ezért a ‚73-74-es 2-2 cikk?) – azóta a makói Lenin Tsz a gazda� A téeszösszevonás 
előtt ilyen címek kel írtak: „Juhtenyésztő mintaüzem lehetne a ki rályhegyesi árpád Tsz”, 
avagy: „Szépen fejlődő ál lattenyésztés”. Ezek után félévvel az újságíró a Teszöv munkatár-
sával (!) készít interjút a két té esz egyesüléséről� (Mellesleg: azóta a juhtenyész tés gazda-
ságtalanná vált� a Lenin Tsz-ben!?)

A település egészéről és „a” királyhegyesi emberről 8-8 közlemény jelent meg� Leg-
többje azon ban felületes leíró rajz néhány impresszió nyomán, egyfajta kötelező penzum� 
Hiányzik a tömörségében is lényegre tapintó és probléma-érzékeny írásmód� 7-7 közle-
mény szól a falu közéletéről és múltjáról. Elgondolkodtató, hogy a közélet címszó alatt – 
nyilván egyéb híján – társadalmi munká ról a tanácsi és más mozgalmi szervek együttműkö-
déséről, valamint felszabadulási ünnepségekről ol vashatunk� De hol a köz élete? A falu 
múltja jobbára anekdotákban jelenik meg, illetve régen élt helyi nevezetességekről ír nak� 
Ilyen pl� az első tanítóról, a csikóspusztai Blaskovich-uradalom gazdájáról írott közlemény�

3-3 közlemény szól(na) az egészségügy -szociálpolitika és a Csikóspuszta címszavak-
ról� De az előbbi témánál két írás mindössze arról tudó sít, hogy orvost keresnek, majd 
pedig találnak Ki rályhegyesre� Az elöregedő falu szociális helyze téről egy közlemény szól 
– pozitívan�

Királyhegyes külterületének számít ma az a Csikóspuszta, amelynek eredeti neve Nagy-
Királyhegyes volt, s 1950-es becsatolásakor több gyerek járt az ottani iskolába, mint ma 
a királyhegyesi� Nos, erről a településrő1 mindössze 3 írás jelent meg (1979-81 között), 
s érintőlegesen szerepel még néhány másikban is� Mindenesetre ez a volt uradalom mára 
kihalásra ítéltetett, periférikus ügy Királyhegyes sajtójában (is)�

A 153 közlemény – ugyanennyi cím. Rendkívül fontos a falukép szempontjából, hogy 
ezek az első látásra szembeötlő mondatok milyen értéket sugallnak; milyen – pozitív vagy 
negatív – töltésűek� 89 közlemény címe (58%) semleges töltésű, tárgyszerű fogalmazású� 
Pl� „Tanácsülés Királyhegyesen”, „Számvetés – közügyekben”, „Juhászélet a pusztán” stb� 57 
cím (37%) pozitív töltésű, eredményről jelez� Pl� „Úrrá lettek az elemi csapásokon”, „Ismét 

épülnek családi házak”, „Fellendült a közművelődési tevékenység Királyhegyesen”, „A lakosság 
kérte – a tanács teljesíti”, „Kutat fúrtak Királyhegyesen”… Ezekkel szemben mindössze 7 
cím (5%) tartalmaz negatív töltést� Pl.”Királyhegyes sem problémamentes”, „Szerényebb 
gazdálkodás”, „Hol vannak a férfiak? Királyhegyes – asszonyfalva…

Végül is: milyen Királyhegyesről olvashattunk a vizsgált időszakban? Egyszerű lenne 
a választ azzal elintézni, hogy olyanról, amilyet a sajtó írhatott a politika szabta határok 
között (másról is)� Bár ez igaz, nézzük pontosabban�

A 153 közlemény szerint Királyhegyes is egyi ke a „szépen fejlődő szocialista” falvak-
nak� Nap ról-napra újabb eredményekkel gyarapodnak a vezetés munkája és az ott élők 
társadalmi munkája lévén� Abból viszont, hogy a nyilatkozók és informá torok kizárólag 
a különböző szervezetek vezetői, úgy tűnik, hogy Királyhegyesen csak vezetők élnek 
(miközben a falunak nincs saját értelmisége)� 

Íme, egy modellértékű párbeszéd: „A királyhegyesiek művelődési szokásairól szeretném 
faggatni” – mondja az újságíró� S a vb-titkár válasza: „Jól felszerelt művelődési házunk 
van, van könyv tárunk és könyvtárosunk, filmeket is vetítünk”� (Kiemelés tőlem – T� J�) 
Kérdés és válasz így megy el egymás mellett két párhuzamosként� Ebben az in tézmény-
központú faluvezetésben, gondolkodásban  – és mint olva5tuk: sajtóban – a királyhegyesi 
ember vagy csak a múlt megszépítő messzeségében, vagy eredményt produkáló jelenében 
(lásd szavalóver seny, társadalmi munka stb�) tárul elénk� Problémákkal küzdő ember itt 
nincs� A falu „működik”, minden a demokrácia játékszabályai szerint törté nik: vannak 
tanácsülések, falugyűlések, a kérdé sekre válaszolnak, a költségvetést megtervezik, az in-
tézményeket fenntartják stb� – a falu pedig minderről mit sem tudva fogy, egyre fogy���

Ha a vállalt feladaton túllépve oknyomozásba fogunk, érdemes a közlemények forrását 
is megnéz ni� A vizsgált időszak első 10 éve elég egynemű képet mutat: az írások legtöbb-
je a sajtó munkatársaitól ill� néhány külsőstől ered� 1983-tól azonban jól látható „szer-
kezetváltás” történik: belép a szerzők sorába Királyhegyes – az év végén nyugdíjba menő 
– tanácselnöke, aki 30 évig volt funkciójában� (Nála tovább csak a vb-titkár: 35 évig�) 
Írásai kezdetben az életkörülmények eredményeiről szóltak, majd 1984-től – amikor is a 
megalakult nyugdíjasklub vezetője (!) lesz – szinte kulturális offenzívaként jelennek meg 
klubjának életéről beszámoló gyakori tudósításai�

Hatása azonban nem korlátozódik saját írásaira� A teljes vizsgált időszakban 35 olyan 
közigazgatási eseményről olvashattunk, amelyekre tanácselnökként befolyással bírt, s így 
természetesen az ezekről szóló tudósításokra is� Nyugdíjazása után pedig a CsMH állan-
dó tudósítójaként szinte kizárólag ő írt Királyhegyesről (pl� a falu múltjáról) – nagy va-
lószínűséggel a 30 év alatt „bevált” értékrend alapján� A tőle olvasható 25 közleményen 
kívül további 10-ben volt kizárólagos vagy társ informátor, két közlemény pedig róla (is) 
íródott�

Talán nem túlzás azt állítani, hogy ez a 72 közlemény – mely az összesnek közel fele! 
– alapvetően határozza meg Királyhegyes sajtóképét� 1988 első félévében teljes névvel 
aláírt közlemény már csak tőle jelenik meg, a többi anonim�

Királyhegyes sajtóképe tehát homogén, pozití van kiegyensúlyozott�
Csak épp a valóság felese vele…

LOKALITÁS ÉS KÖZMŰVELŐDÉS
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(…)
A következőkben a művelődési ház és az ifjúsági klub vezetője tevékenységstruktúráját ele-
mezzük� Ennek oka, hogy az ÁMK intézményei közül ezek egymáshoz közeli funkcióval 
bírnak, mellyel egyúttal el is ütnek a többitől� A hasonló funk ciók alapján hipotézisünk 
az, hogy e két vezető tevékenységszerkezete hasonló, s felmérésünk többi kérdésére adott 
válaszaik is közös elemeket tar talmaznak�

Az integráció előtt a klub a művelődési ház fenntartásában működött� E kapcsolat sok 
konflik tusnak volt forrása, ezért 1987-ben a hierarchikus viszonyt – helyesen – mellé-
rendeltté változtatták� Így tehát a klub – bár jogilag nem, de tartalmi munkájában és 
takarékbetétkönyvvel rendelkezve gazdaságilag is – viszonylag önállóvá vált� A mai klub-
helyiségben működik még az olvasókör, amelynek hovatartozása a hétfői nap „fényképe” 
szerint tisztázatlan� (Ezekről később�)

A feldolgozás nyomán megválaszolandó kérdéseink két gondolat köré csoportosítha-
tók

1� Milyen tevékenységtípusok jellemzők, hol és kivel végezték az adott munkát?
2� Mennyire igazolódik a két vezető hasonló tevékenységszerkezetéről szóló hipotézi-

sünk? Az első kérdéskörre adandó válaszunkat a klubvezető fényképével kezdjük

A felsorolt adatok több következtetést is engednek, de legelőszőr néhány tény� A klub-
vezető össztevékenysége 44 óra, amely több a főállású munkaidejénél� Kérdőíveiből is 
látszik, hogy a klub hivatalos nyitva tartása csak a szombat, va sárnap� Ha a 44 órát ezzel 
állítjuk szembe, lát szik a többszörös túlmunka, amelyet csak a klubot helyiségként értel-
mezve lehetne megkérdőjelezni, mert akkor „leesne” a munka szombat-vasárnap estén 
kívüli része, amely 70-80%-ot (!) tesz ki� Sőt, a tevékenységtípusok felől is megkérdője-
lezhetné bárki, mert a beszélgetés – 30%-nyi rész – „mun kakörön” kívülinek látszik (és 
még más is)� Az ifj úsági klub azonban embereket jelent, a helyiség csak tető az együttlét 
felett�

Érdemes a beszélgetések alanyait és témáit végignézni: az adott hét négy napján 10 
fiatal – je lenlegi vagy volt klubtag – kereste meg 13 alka lommal a klubvezetőt felol-
dásra váró közösségi, munkahelyi vagy családi (!) gondjaival� E beszél getéseket minden 
esetben a másik fél kezdeményez te, a klubvezető „csak” nem tért� ki előle� Olyan nyira 
nem, hogy nagy hányada a saját lakásán zaj lott� Ezek alapján megállapíthatjuk, hogy 
a klub vezető rendkívül pozitív módon értelmezi felada tát, s belső késztetésének-kész-
ségének engedve a praktikus, jól látható és mérhető teendők elé helyezi a fiatalokkal 
való személyes foglalkozást úgy, hogy közben a praktikus feladatok sem szen vednek 
csorbát�

A következő tény, hogy néhány fizikai jellegű tevékenység kivételével – pl� teremren-
dezés, szál lítás, padlószőnyeg lerakása stb� – szellemi tevé kenységet igényel az elvégzett 
munka több mint 80%-a� Ezek közül arányával is kiemelkedik a klub életének tervezése, 
a konkrét klubestre való fel készülés, de legelőször is a beszélgetés�

Érdemes megvizsgálni, hogy tevékenységét hol és kivel végzi� Az adatok szerint az öt 
helyszín közül 52% a klubban és 45% a lakáson (!) végzett munka s a maradék 3%-
on „osztozik” a buszmegál ló, a szakszövetkezet és az iskola� A tevékenység partnerei is 
27,5%-ban az ifjúsági klub tagjai közül kerülnek ki�

Összegezve a klubvezető tevékenységét, az ál lapítható meg, hogy a típus, hely és a „ki-
vel?” 7 dimenziójában is egyértelműen a klub tartalmas, az odajárók érdekeit szolgáló 
életére, a tagok és a környékbeli fiatalok mentális gondozására, a velük való közvetlen, 
emberi foglalkozásra irányul� Vég zett munkája kézzelfogható, egyértelmű és teljes mérték-
ben megfelel az ifjúsági klub funkciójának, a klubvezetői munkával szemben támasztható 
követelményeknek�

Hasonlítsuk most össze ezzel a művelődésiház -igazgató „fényképét”. Ehhez azonban előre 
kell bocsátanunk egy – csak látszólag – módszertani problémát, mégpedig kérdőíveinek 
feldolgozási ne hézségeit, már-már feldolgozhatatlanságát� Az adott válasz – ha egyál-
talán érdemi válasznak le het nevezni – ugyanis többségében üres, valós konkrétumok 
híján van� Az efféle megfogalmazás, mint: segítés, kinyitás, lakosság, vegyes stb� sem mit 
nem mond az igazgatói tevékenységről, a kérdő ív rovatainak ellentmondó válaszok és a 
kitöltet len rovatok pedig tovább csökkentik a feldolgozás esélyeit� (Ezért nem végezhet-
tük el az adatok számszerű elemzését a klubvezetőnél látható rész letességgel�) Első meg-
közelítésben azt feltételez hetnénk, hogy mindez pusztán kitöltési pontatlan ság� Hogy 

LOKALITÁS ÉS KÖZMŰVELŐDÉS

Egy ámk intézményvezetőinek tevékenysége
Esettanulmány
(részlet*)

* A Bárkányi Júliával közös vizsgálati jelentésünk általam írott fejezetei�

TEVÉKENYSÉGTÍPUSOK

Megnevezés Gyakorisága Óra %

1�  Beszélgetés 10 13,0 30,0
2�  Munkatervkészítés 2 6,0 14,0
3�  Szellemi felkészülés programra 1 5,5 12,5
4�  Filmnézés klubtagokkal 3 5,0 11,0
5�  Megbeszélés („elintézendők”) 6 3,5 8,0
6�  Egy klubprogram vezetése 1 3,0 7,0
7�  Padlószőnyeg lerakás 1 2,0 5,0
8�  Teremrendezés 3 1,5 3,5
9-12� Programozás 1 1,0 2,0
 Videotechnika tanulmányozása 1 1,0 2,0
 Előadás hallgatás 1 1,0 2,0
 Tagok fogadása 1 1,0 2,0
13� Szállítás 1 0,5 1,0

ÖSSZESEN: 33 44,0 100,0
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ennél hitelesebb választ adhassunk a mélyebb gyökerekre uta1ó stílusra, még inkább 
fon tos megkísérelni az elemzést�

Nézzük először a konkrét tevékenységtípusokat:

 

Vegyük sorba az egyes tevékenységeket� Az ügyelet címszó alá nemcsak az igazgató ál-
tal is annak jelölt adatokat gyűjtöttük, hanem önkényesen ugyan, de okkal idesoroltuk 
még a következőket is: tsz-közgyűlés, majd útibeszámoló; tv-kupaszerda; sportegyesületi 
edzés; üzemkezdés (?) és még min dazon fogalmakat, amelyeket mintegy „odadobál va” 
találtunk, pl� video, játék stb� Próbáljuk meg felfejteni a szavak mögötti tartalmat egy 
konkrét példán�

A szakszövetkezet kedden (szünnap!) délután részközgyűlést tart a művelődési házban� 
A 13,00 –14,30 közötti másfél órában az igazgató tevékeny sége: üzemindítás, hangosítás, 
fogadás� Nos: az üzemindítás feltehetően a fűtés és világítás be kapcsolását jelenti, ami 
néhány percig tarthat� A hangosítás talán több ideig, ám kit és miért kell fogadnia? A 
részközgyűlés a szakszövetkezet ren dezvénye, a művelődési ház ennek csak tárgyi-tech-
nikai kerete; s így a közgyűlés lebonyolításához, s ezen belül az odaérkezők fogadásához 
– kissé sarkosan mondva – semmi köze� A közgyűlés 4 órájá ra ügyelet van beírva, de 
mit jelenthet? Valószínűleg azt, hogy vár egy lehetséges és/vagy szüksé ges beavatkozásra, 
pl� baj van a hangosítással� De közben mit csinál a népművelő? Saját írásos be vallása 
szerint – semmit� Pedig az ügyelés álcse lekvése helyett pl� készülhetne későbbi feladatai ra 
(ha lesznek), olvashatna szakirodalmat (ha van mihez illeszteni), elemezhetne (ha volna 
mit) – egyszóval: saját maga és a köz számára hasznosan tölthetné az ügyelet holtide-
jét� Ezzel szemben ezután még beül (?) a közgyűlés esti programjaként lebonyolított 
útibeszámolóra, és megvan a 8,5 órás munkanap�

De végignézhetjük ugyanígy a többi ügyeleti alkalmakat is� Szerdán a bevallottan is 
ügyeleti tevékenység mellett a többi sem igazgatói munka körhöz kötődő történés, pl� 
sportedzés, tv-kupa szerda stb� Csütörtökön saját tevékenységként sza badprogramot írt, de 
valószínű a téves fogalmazás, mert ez a látogatókra vonatkozhat, ám tévedésével (is) 
pontos diagnózist állít saját munkájáról� A pénteki szervezés utáni tevékenysége: bolt, 
posta, művelődési ház, tsz stb� Vagyis megbeszélés a bolt (?), a posta (?) stb� vezetőivel� 
Így – mint látha tó – még önmagával is! Az esti tevékenység pedig a már elemzett ügyelet� 
S körülbelül ez a lényeg a szombati, vasárnapi nyitva tartásnál is�

Arányában a megbeszélés a következő blokk� Itt mindössze egy – ám lényeges – ellent-
mondást emelünk ki� A 22%-nyi arány már önmagában is túl zottnak tűnik, hiszen ha 
az egy intézményvezetői tevékenységnek több mint ötöde lehet, akkor ez nem kedvez 
a folyamatjellegnek, hanem „elviszi” az eseti programok felé� Itt azonban erről sincs 
szó, ill� sokkal többről� Mégpedig: ha a házban alig van program, akkor mire irányul 
a megbeszélés? Ez még akkor is kérdés, ha egy-egy ilyen egyeztetés- ügyintézés korábbi 
vagy későbbi ügyekre is irányulhat� De ha megnézzük, hogy az ügyelet és meg beszélés 
együttes aránya 90%, akkor még kevésbé érthető, hogy miért kell(ett) 22% megbeszélés 
a maradék 10%-nyi munkához (amelyben ráadásul postabontás, bevásárlás, csomagolás 
stb� volt)� 

Térjünk vissza a hétfőre – az olvasóköri segítésre�
A klubvezető hétfői lapján ez áll: 
15,30-16,30 terem-előkészítés olvasókörhöz
16,30-17,00 a beérkező tagok fogadása
17,00-18,00 az előadás meghallgatása
18,00-18,30 beszélgetés a tagokkal
18,30-19,00 megbeszélés az ámk-igazgatóval és a könyvtárossal az olvasó-
   kör anyagi támogatásáról és a további programokról
19,00-19,30 technikai berendezés elrakása, zárás
(A művelődési ház igazgatójánál 16,00-18,30 között szerepel ez a program�)
Lehetséges kérdéseink:
– mivel az olvasókör a művelődési házhoz tartozik, miért dolga a klubvezetőnek az 

előkészítés és a zárás, s a művelődési ház igazgatójának miért nem?
– miért a klubvezető gondja az olvasókör léte és munkája, s nem az igazgatóé (igaz, 

nem is lehetett az övé, hiszen ekkor már nem tartózkodott ott)?
– miért jelenthet a művelődési ház saját rendezvénye az igazgatónak csak 2,5 órát, 

miközben a klubvezetőnek 4 órájába került (ámbár az a 2,5 óra is kérdéses, mert 
az ÁMK-igazgató kérdőívén csak 17,00 órától szerepel a program, és oda együtt 
mentek!)?

– egyáltalán: a kérdőívek alapján miért látszik úgy, hogy az olvasóköri estéhez a mű-
velődési ház igazgatójának saját állításával szemben („kezde ményező: 1”) alig van 
köze, a klubvezetőnek vi szont – bár nem minősíti saját kezdeményezésének („3”) 
– annál több?! (Mivel az ÁMK-igazgató 2-est – tehát egy másik felet – jelölt meg, 
így végképp nem lehet tudni, „kié” az olvasókör?)

Az alábbiakban nézzük meg, kivel történtek  – partnerként – a felsorolt tevékenységek� 
A heti 62,5 órából 46 órára esik ilyen fogalmazás: ifjú ság, lakosság, vegyes (?), felnőttek 
stb�, vagy épp üres a rovat� Tehát a heti munka 3/4 részében meg foghatatlanná válik a 
tevékenység alanya, nem né ven nevezhető konkrét személy – ember! – a part ner, hanem 
a személytelen tömeg� (Érdemes ezt összevetni a klubvezető erre vonatkozó adataival�) 
Tekintsünk el a további konkrét elemzésből, befejezésül vessünk inkább néhány pil-
lantást kérdőíveinek kitöltési stílusára, képi megjelenésére, melyek metakommunikációs 
üze netükkel érzékletesebbé teszik a felsorolt „ke mény” tényeket� 
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Megnevezés Óra %

1�  Ügyelet 42,0 68,0
2�  Megbeszélés 13,5 22,0
3�  Olvasóköri segítés 2,5 4,0
4�  Postabontás 1,5 2,5
5�  Magnózás-másolás 1,0 1,0
6-8�  Bevásárlás 0,5
 Csomagolás, szállítás 0,5 2,5
  - nincs adat – 0,5

ÖSSZESEN: 62,5 100,0
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Úgy gondoljuk, „a” művelődési ház az adott település társadalmi nyilvánosságának 
egyik leg fontosabb színtere� Olyan fórum, amely szellemi -tárgyi lehetőségeivel a legszé-
lesebben vett közös ségi-művelődési folyamatok (!) elindítója és gondo zója� Ez esetben 
a tevékenység parttalansága előny is, mert a településen élő emberek érdekei alapján a 
sajátosságok is megjelenhetnek a helyi közélet ben és művelődésben, nemcsak a „jól be-
vált” előadások, programok� A mai társadalom által diktált intézményi funkció sokkal 
közelebb van az emberek mindennapi életproblémáinak megoldásához, mint a „magas” 
művészi értékek erőltetéséhez (bár e kettő nem zárja ki egymást, s nem is e között van 
vá lasztási kényszer)� A népművelés célja és feladata tehát a probléma-megoldó intézményi 
munka kialakí tása, „karbantartása” és – ezzel szoros összefüg gésben – a helyi társadalom 
és közélet „mozgatá sa”, szolgálata� A tárgyi világ és a praktikumok világa csak eszköz a 
fenti munkához�

Ha e szerint gondoljuk újra a két vezető elemzett tevékenységét – egyúttal válaszolva 
máso dik kérdéskörünkre –, akkor máris le kell szögez ni, hogy hipotézisünk nem igazo-
lódott. A két tevé kenységrendszer és fölfogás között ugyanis több, lényeges eltérés van, 
amelyek alapján a klubveze tő munkája felel meg értelmezésünknek.

A két te vékenységrendszer első fontos különbsége, hogy míg a klubvezető aktív for-
málója a klubéletnek (is), addig a művelődési ház igazgatója zömében passzív elviselője 
a körülötte zajló életnek� A szellemi tevékenység sokkal inkább jelentkezik a klubveze-
tőnél, míg az igazgatónál ennek kevés nyoma lát szik, sőt cselekvésrendszere többségében 
egy gond nok, s nem a kvalifikált, perspektivikusan gondolkodó szakember teendőinek 
felel meg� E helyzetnek részben oka a mai intézményi és népművelő-szerep is, ám úgy 
véljük – s a kérdőívek ezt bizonyítják! –, hogy ebben a keretben is lehetséges a felvázolt 
művelődés-koncepció kialakítása és megvalósítá sa�

A feltételek az emberi és szakmai szándékok ban és képességekben rejtőznek�
(…)

Z� Város Polgármestere 2006 szeptemberében arra adott megbízást, hogy az X� Y� Általá-
nos Művelődési Központ (a továbbiakban: ÁMK) működésének egyes területeit vizsgál-
jam meg� Ezek a szempontok – szerződésünk alapján – az alábbiak voltak:

1� A megbízott elvégzi az ÁMK közművelődési szakterületére vonatkozó fenntartói 
ellenőrzést�

2� A megbízott feltárja az ÁMK közművelődési szakterületén a törvényes működés 
esetleges hiányosságait, illetve megerősíti a fenntartót, hogy a közművelődési fel-
adat vitele a hatályos jogi szabályozásokkal összhangban folyik�

3� A szakértői vizsgálat alapján a megbízó átfogó képet kap az ÁMK közművelődési 
szakterületének belső szervezeti feltételrendszeréről, pénzügyi, tárgyi és személyi 
kondíciójának harmóniájáról�

4� A megbízott felülvizsgálja az ÁMK alapdokumentumait, ellenőrzi a működés ha-
tékonyságát�

A vizsgálathoz minden dokumentumot megkaptam, ezek feldolgozása mellett két al-
kalommal tettem helyszíni látogatást, beszélgettem az intézmény vezetőivel és közmű-
velődési munkatársaival� Jelentésem a fenti szempontok összevonásával két nagy részből 
áll:

A) az intézmény általános szervezeti, működési törvényességi szempontú elemzése;
B) a közművelődési szakterület feltételrendszerének és hatékonyságának vizsgálata�
Fontosnak tartom megjegyezni, hogy – kompetencia híján – a jelentés csak az elen-

gedhetetlenül szükséges mértékben érinti a közművelődésen kívüli szakterületek vi-
lágát� Ezért az intézmény egészére érvényes dokumentumok elemzése is elsősorban a 
közművelődés szempontjából történt�

A) AZ INTÉZMÉNY TÖRVÉNYESSÉGI VIZSGÁLATA

I. Intézményi alapdokumentumok

1. Alapító okirat
A 181/2006� (V� 30�) kt� sz� határozattal módosított dokumentum több ponton tévesen, 
hiányosan és pontatlanul fogalmaz:

A közoktatási törvény (1993: LXXIX�) 37� § (5) bekezdése rendelkezik az alapító ok-
irat tartalmáról� Ebben egyik követelmény az intézmény típusának meghatározása, amely 
itt hiányzik� Ezt nem pótolja a dokumentum 6� pontjában megfogalmazott „működési 
köre”, hiszen az általában területi hatókört határoz meg� Itt a helyes fogalom a fenti tör-
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Egy kisvárosi ámk működése
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vény 33� § (1) bekezdés c) pontja szerint: általános művelődési központ. Az intézménynek 
ugyanis ez a pontos típus-meghatározása, amelyet külön pontba kell foglalni�

Az intézmény összes egyéb alapdokumentumán végighúzódik a 7� pontban gyöke-
rező fogalmi és az ebből szinte törvényszerűen következő szervezeti tisztázatlanság� A 
közoktatási törvény 121� § 18� és 44� pontjaiban teljesen egyértelműen definiált az 
intézményegység és a telephely fogalma, a köztük lévő különbség könnyen észrevehető� 
A probléma kiemelt fontossága miatt idézem ezeket:

18� p�: intézményegység: az a szervezeti egység, amelyik a közoktatási intézmény, több-
célú intézmény alapfeladatát (például óvodai nevelés, iskolai oktatás, kollégiumi ne-
velés, nevelési tanácsadás, könyvtári szolgáltatás) látja el�

44� p�: telephely: az alapító okiratban meghatározott, a székhelyen kívül működő szer-
vezeti egység (tagintézmény, kihelyezett osztály, csoport, műhely, gyakorlóhely, iro-
da, napközi, tanulószoba, konyha stb�) elhelyezését szolgáló feladat-ellátási hely�

Ezek tehát nem szinonim, egymással felcserélhető és/vagy behelyettesíthető fogalmak� 
Ebben az értelmezésben az intézményegység egy szervezeti egység, a telephely pedig va-
lamilyen tevékenységnek helyet adó ingatlan� Mindezek okán megállapítható, hogy a 7� 
pontban „összecsúsztatták” a két dimenziót – szétválasztásuk feltétlenül indokolt, hiszen 
a telephely-rovatban közölt címek az intézményegységeknek székhelyei és nem telep-
helyei� A Központ étterem viszont egyértelműen telephelynek minősül, mint ahogy a 
strand is, ami viszont érthetetlenül hiányzik a telephelyek felsorolásából�

Javaslom tehát a fenti elvek betartásával intézményegységenként és a megfelelő egység-
hez, vagy épp a központ egészéhez tartozó tartozó telephelyek (étterem, strand…) szerint 
rendezni a felsorolást�

A fentiekkel függ össze az áMK jelenlegi legsúlyosabb szervezeti törvénysértése: az ala-
pító okirat nem rendelkezik arról, hogy az alaptevékenységek sorában megjelenő nyil-
vános könyvtári funkciót hogyan látják el� A jelenlegi gyakorlat ugyanakkor jogsértő, 
mivel nyilvános könyvtári tevékenységet vagy iskolai könyvtár láthat el a 11/1994� (VI� 
8�) MKM r� 6/C� § (3) bekezdése alapján (és viszont: ugyanezen § /4/ bekezdése alap-
ján iskolai könyvtári feladatot – meghatározott feltételekkel – nyilvános könyvtár is 
elláthat), vagy szakmailag elkülönült könyvtári intézményegység (pályáztatott, vezetői 
pótlékban részesülő intézményegység-vezetővel)� A testület itt olyan joghézagot hozott lét-
re, amit sürgősen meg kell szüntetni. Ennek bővebb kifejtésére a későbbiekben kitérünk, 
mert más szempontoknál is meghatározó ez a probléma� Különös azonban, hogy ez a 
probléma már a 2005� évi könyvtári szakfelügyeleti jelentésben is olvasható, mégsem 
módosítottak rajta�

Apróság, de értelmezhetetlen a 8� pontban, az alaptevékenységek 15� pontjaként sorolt 
felújítási, felhalmozási tevékenység, hiszen semmilyen szakmai ill� ezzel összefüggő egyéb 
tevékenység logikai rendjébe nem illeszkedik, ezt semmilyen jogszabály nem írja elő� 
(Nem véletlenül nincs mellette TEAOR szám�) Ennyi erővel a mindennapi takarítást is 
beírhatták volna� De ugyanígy a közművelődési tevékenységnek is fölösleges dupluma a 
9� pont táblázatának 11� pontja (közösségi tér biztosítása)�

2. Szervezeti és Működési Szabályzat
Az intézmény 2006� június 29-ei keltezésű SZMSZ-éről az alábbi megállapítások tehetők:

A közoktatási törvény 33� § (7) bekezdése így szól: „A többcélú intézményben egy szer-
vezeti és működési szabályzatot … kell készíteni.” Ezt erősíti a 40� § (2) bekezdésének 
azon mondata, miszerint „a közös igazgatású közoktatási intézmény és általános művelődési 
központ szervezeti és működési szabályzata tartalmazza a működés közös szabályait és – 
intézményegységenként külön-külön – az egyes intézményegységek működését meghatározó 
előírásokat”� Tehát az egységes dokumentumon belül kell megfogalmazni a sajátosságokat� 
Ezzel szemben itt nem egységes szerkezetben rögzíti az ÁMK és intézményegységeinek 
szervezeti és működési szabályait, hanem különálló dokumentum valamennyi� Helyte-
len a XIII. Záró rendelkezések ill� a XIV. Záradék c� fejezetben mellékletnek ill� kiegészítő 
dokumentumokként értelmezni azokat� Az inkoherenciát az is erősíti, hogy pl� a közmű-
velődési intézményegység – saját SZMSZ-ének zárómondata szerint – az ÁMK 2002-
ben elfogadott SZMSZ-e szerint készült� Ez viszont jogilag és szakmailag is képtelenség�

Azért is különös ez az állapot, mert ezt már a 2002� évi szakértői vizsgálat is kifogásol-
ta, s négy év sem volt elég a törvényes dokumentáció elkészítésére� Az elvárás egyébként 
szakmailag is logikus: integrált szervezetnek csak integrált szmsz-e lehet� 

Az alapító okirat az intézmény nevét így határozza meg: Z. Város Önkormányzat Képvi-
selőtestületének X. Y. általános Művelődési Központja. Az SZMSZ I� 1� pontjában azonban 
csak így szól a név: X. Y. általános Művelődési Központ.  Az intézmény mindenütt, kör-
bélyegzőjén is (!) ezt a használja – jogszerűtlenül� Kétségtelen tény, az alapító okiratban 
leírt név összetettsége, hosszúsága miatt a mindennapi gyakorlatban használhatatlan, 
túlbürokratizált, az intézményi gyakorlat életszerűbb� Ezért javaslom, hogy az alapító 
okirat szövege idomuljon az SZMSZ-hez és a valósághoz: módosítsák így az intézmény 
nevét�

És ha már bélyegzőről esett szó: hiányzik a dokumentumból a kör- és a hosszúbélyeg-
zőkről való rendelkezés (felirat, használat, ha több van, kinél, milyen jogosítvánnyal 
stb�)�

Az I� 1� p� sorolja az intézményegységeket, ahol – jogtalanul, ezért érthetetlenül! – 
szerepel az Étterem� Ez legfeljebb telephely lehet� Igaz, ilyen felsorolást az SZMSZ nem 
tartalmaz (?), pedig oda kéne besorolni a stranddal és az iskolai osztályok elhelyezésére 
szolgáló egyéb ingatlanokkal (I� 1� a�/) együtt�

Az I� 3� pontból is hiányzik a strand felsorolása, pedig ez épületekről szól� (Viszont ide 
nem tartozó mondatokként olvashatók az egyes intézményegységre vonatkozó tartalmi 
utalások is, mint pl� a tanszakok felsorolása�)

A IV� 2� pontban az igazgató kinevezéséről szóló hivatkozásnál javaslom, hogy mindig 
az egységes szerkezetbe foglalt alaprendeletre (138/1992� Korm� r�) hivatkozzanak, s ne 
a módosítást tartalmazóra, mint itt teszik�

Ugyanitt pontatlan és félrevezető az a fogalmazás, miszerint „az általános iskolai mun-
kát két igazgatóhelyettes segíti”� Akkor ők nem az ÁMK, hanem csak az általános iskolai 
intézményegység vezető-helyettesei? De akkor intézményegységvezető-helyettes lenne a 
beosztásuk� S hogy értelmezendő L� H� igazgatóhelyettesi megbízása? Akkor ő a harmadik?
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Ebben a pontban még helytelen a vezető óvónő fogalom használata: helyesen óvoda-
vezető, mint ahogy ezt a következő oldalon olvashatjuk� A kérdés már csak az: miért nem 
lehet konzekvens fogalom-használat egy jogi alapdokumentumban�

A IV� 4� pont aztán teljes érthetetlenséget okoz az intézmény vezető beosztásaiban� A 
IV� 2� pont szerint az iskolán kívüli intézményegységeket intézményegység-vezető irá-
nyítja, itt viszont – az óvodavezetők kivételével (?) – mindegyik igazgatóhelyettesként 
íródik� Az is érthetetlen, hogy mit keres itt a gazdasági vezető, hiszen ő nem intézmény-
egység-vezető� A szervezeti tisztázatlanság itt látszik leginkább, hiszen ha korábban az 
Étterem intézményegységnek minősült, akkor a formális logika szerint itt is olvasni kel-
lene róla�  Az már csak apróság, hogy a vezetői pályáztatásuk jogi alapjának (138/1992� 
Korm� r�) feltüntetése mellől hiányzik a közművelődési vezetőkre vonatkozó 150/1992� 
Korm� rendelet feltüntetése� Ezek után már csak remélni lehet, hogy azért eszerint tör-
tént (?) a korábbi közművelődési vezetői pályáztatás�

Úgy vélem, ezek kiküszöbölésére érdemes lenne a szervezeti struktúrát vizuálisan is 
megjeleníteni, benne a pontos vezetői elnevezésekkel, az alrendszerek hierarchikus áb-
rázolásával�

Újabb problematikus pont a VIII� 1� Eszerint a szakalkalmazotti értekezlet jogosult 
véleményezni az intézményegység-vezetői pályázatokat� Ez semmiképpen nem érvé-
nyes a közművelődésre� Annak vezetői pályázati rendszerét a fentebb már hivatkozott 
150/1992� Korm� r� írja le� Abban ilyen kompetencia nincs, kizárólag a helyi (értsd: 
intézményegységi!) szakszervezet és a közalkalmazotti tanács képviselője vehet részt a 
szakértői bizottság munkájában�

Törvénysértő a szakalkalmazotti értekezlet résztvevőinek köre� A közoktatási törvény 
121� §� 31� pontja szerint a „szakalkalmazotti értekezlet: a vezetőkből és a közoktatási 
intézmény alapító okiratában meghatározott alapfeladatra létesített munkakörökben közal-
kalmazotti jogviszony, illetve munkaviszony keretében foglalkoztatottakból állók közössége”. 
Ezt erősíti a 138/1992� Korm� r� 5� § (10) bekezdése, amelyben többször szerepel ez a 
szóösszetétel: nevelőtestület (szakalkalmazotti értekezlet)� Tehát kizárólag a pedagógusok, 
a közművelődési és könyvtári szakemberek vehetnek részt rajta� Ezért szakalkalmazotti 
és nem alkalmazotti értekezlet� Téves tehát ide sorolni a dajkát, élelmezésvezetőt, admi-
nisztratív alkalmazottat, oktatástechnikust stb� 

Amúgy a szelekció sem logikus, hiszen ha itt van az adminisztrátor, miért nincs itt az 
animátornak kinevezett portás, a takarítónő, vagy épp’ a pincér az Étteremből? Felveté-
sem abszurditása jelzi, hogy itt alaposan túllőttek a célon, önkényes értelmezéssel bővítve 
a kompetens kört� (Zárójelben: a mai közművelődési jogrendszerben olyan munkakör 
nincs, hogy népművelő� De erről később�)

Ugyanez történt a 2� pontban az igazgatótanács felsorolásánál is� A közoktatási törvény 
33� § szerint az igazgató munkáját „az egyes intézményegységek azonos számú képviselőiből 
álló - igazgatótanács segíti”. De akkor mit keres itt a „tanárok képviselője”, a „tanítók kép-
viselője” (ez milyen intézményegységet takar?), az Étterem képviselője (ez már elképesz-
tően abszurd) stb� stb� S az „óvodák képviselője” szöveg egyes száma azt jelentené, hogy 
a három intézményegységet mindössze 1 fő képviselné? Szögezzük le: azonos számú kép-

viselőt delegálhat az általános iskola is mint intézményegység (nincs felső- és alsótagozati 
képviselet) és a többi intézményegység: a három óvoda, a diákotthon, a művészeti iskola 
és a művelődési ház (s ha lenne könyvtári intézményegység, akkor az is)�

Ezen túlmenően, az itteni pongyola megfogalmazás („közművelődésben dolgozók kép-
viselője”) helyett szabatosabb fogalmazással kellene az intézményegységeket definiálni�

Az is téves megfogalmazás, hogy az igazgatótanács megbízása (nem bízza meg senki, 
a törvény hatalmazza fel) a vezetői ciklus végéig tart� Az igazgatótanács a törvény ál-
tal létrehozott testület, amely a személyek változásától függetlenül állandóan létezik� 
Mondhatnánk: vezetők és tagok jönnek-mennek, csak a testület mint jogi forma marad�

A XI. Az intézmény ügyrendje c� pontban válik „keménnyé” az igazgatóhelyettesek-
ről írott korábbi helyzet, hiszen ez akár pénzügyi bonyodalmat is okozhat�  Itt ugyanis 
ez olvasható: „aláírási joga van, az igazgatónak, az igazgatóhelyettesnek, gazdasági ve-
zetőnek”� Kérdés, hogy melyik igazgatóhelyettesnek a korában soroltak közül? (És egy 
nyelvtani apróság: az igazgató nem kiadványoz, mint itt olvasható, hanem az ügyiratok 
tekintetében kiadmányoz� Kiadványozhat is, de az könyvkiadói tevékenység�)

A XII� pontban ismét közművelődési igazgatóhelyettesről olvashatunk – de ez már kö-
vethetetlen, hiszen a XIII� pontban is „igazgatóhelyettesek” szerepelnek, anélkül, hogy 
kiderülne, kiről van szó�

A szakmai továbbképzésről szóló 1/2000� (I� 14�) NKÖM r� 4� § (4) bekezdése így 
rendelkezik: „A kulturális intézmény vagy a fenntartó szervezeti és működési szabályzatá-
ban kell rögzíteni a továbbképzési és a beiskolázási terv kezdeményezésének, egyeztetésének, 
véleményezésének, módosításának szabályait.” Nos, erre vonatkozó szöveg nincs sem az 
intézményi, sem az önkormányzati SZMSZ-ben� Javaslom ezt az intézményi SZMSZ-
ben pótolni�

Hiányzik az önkormányzati záradék, nevezetesen, hogy mikor-milyen határozatszám-
mal fogadta el a testület� Javaslom ezt rávezetni, mert ez hitelesíti�

Mivel külön dokumentum a Művelődési Ház intézményegység SZMSZ-e, erről röviden:
A 6 oldalas dokumentum első két oldala (I� pont) tulajdonképpen megismétli az ÁMK 

SZMSZ-nek intézményi alapadatait� Ebből is látszik, hogy értelmetlen a külön doku-
mentum� Viszont itt egyértelműen közművelődési igazgatóhelyettes a vezető beosztása� 
Ezt csak az teszi problémássá, hogy semmilyen záradék nem olvasható, amely ezt legiti-
málná�

Az ÁMK legnagyobb szervezeti anomáliája a Közművelődési egységek c� fejezetben talál-
ható� A felsorolás szerint ugyanis 6 csoportja van a közművelődési intézményegységnek, 
úgy mint:

– felnőtt könyvtár,
– iskolai könyvtár,
– közművelődési csoport,
– mozi,
– büfé,
– audiovizuális csoport�
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Vegyük sorba a problémákat!
A felnőtt könyvtár jogilag nem létező fogalom� Már 1998� január 1� óta hatályos a mu-

zeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997� 
évi CXL� törvény� Már törvény nevéből kiderül, amit a benne lévő paragrafusok részle-
teznek, hogy az eddigi közművelődési könyvtár nevet felváltotta a nyilvános könyvtár fo-
galma� Ezt kell itt használni�Az igazi probléma azonban nem ez, hanem a közművelődési 
intézményegységbe való besorolása, amelynek semmilyen jogalapja nincs� Kifejtésére az 
SZMSZ összegzésében térek ki�

Az iskolai könyvtárhoz rendelt munkakör a közoktatási törvény szerint helyesen: 
könyvtáros-tanár� A munkakör betöltéséhez pedig elsősorban minimum főiskolai peda-
gógiai végzettség szükséges, amely mellé elégséges a középfokú könyvtáros asszisztens 
végzettség� Ám itt sem ez a nagyobb gond, hanem az, hogy – oktatási alapfunkciót segítő 
alegységként – ez sem lehet része egy közművelődési intézmény-egységnek, hanem az 
igazgatóhoz, vagy valamelyik közoktatási helyetteséhez rendelt alegység és munkakör� 

A helyzet azonban fokozható, hiszen 2006� január 10-i dátummal létezik egy szabály-
szerű és mindkét könyvtárra vonatkozó SZMSZ is� Ez végképp érthetetlen, hiszen a 
könyvtár az intézmény alapdokumentumai szerint semmilyen szervezeti egységet nem 
képez, mert besorolták a közművelődés területére� Igaz, a közművelődésiben külön egy-
ség a két könyvtár, de ez a dokumentum összevonva kezeli őket� Annyi bizonyos: nehéz 
ebben az ÁMK-ban eligazodni� Részleteibe kompetencia híján nem bocsátkozom, de 
ahol ilyen félmondat is olvasható, hogy „…szervezetileg a megyei könyvtárhoz tartozik”, 
s ezt aláírja az igazgató és a közművelődési helyettes, akkor ott egyéb hibák is lehetnek�

A közművelődési csoportban olvasható animátor munkakör a közművelődési jogban 
ismeretlen, márpedig egy SZMSZ-ben csak a vonatkozó jogszabályokban (150/1992� 
Korm� r� ill� 2/1993� MKM r�) definiált munkakörök írhatók le� De erre még visszaté-
rünk� A probléma azonban mélyebb: olyan munkakörök ezek, amelyeken az intézmény 
egészére vonatkozó tevékenységet folytatnak, tehát nem ide kellene sorolni őket�

Rejtély, hogy a mozi mitől szervezeti alegység, ha létszám nincs hozzá rendelve�
Az SZMSZ csúcsabszurditása, hogy a vállalkozásban működtetett büfé egy közoktatási 

intézmény szervezeti egységeként jelenik meg� Ez olyan fokú képtelenség, amelyre nincs 
mentség és magyarázat. És még akkurátusan meg is fogalmazódik a feladata� A kérdés már 
kínosan vicces: hogyan kérik ezt számon?

Nem lehet egyetérteni azzal, hogy a létszám nélküli (?) audiovizuális csoport egy speci-
ális intézményegység részeként jelenik meg� Mivel az ÁMK egészét kiszolgáló egységről 
van szó, a szervezeti logika szerint ez is ún� igazgató-közvetlen egység lenne�

Mindezt ha összevetjük a 2004� és a 2005� évi kulturális statisztika 6� pontjában jelzett 
foglalkoztatottak számával, akkor végképp összezavarodunk� A 2004� éviben még szere-
pelt 2 fő középfokú közművelődési szakember, ám a 2005� éviben már valamiért nem 
is� Ez azt jelenti, hogy 2004-ben téves adatszolgáltatás történt, 2005-ben pedig a saját 
SZMSZ-t sem tartotta be a szervezet�

De ugyanez van az 1 fő műszaki-technikai alkalmazott esetében is (talán az 
oktatástechnikus?), hiszen az SZMSZ-ükben 2 fős audiovizuális csoport szerepel�

Vitatható az is, hogy milyen alapon jelenik meg közművelődési alkalmazottként 2 fő 
ügyviteli (csak nem az „animátorok”-ról van szó? – de ők 3 fős csoportként szerepelnek) 
és az 1 fő fizikai, miközben az SZMSZ-ükben az összes takarító és udvaros ott szerepel� 

 Összegezve a két SZMSZ-t, ki kell mondani, hogy elemi jogismeretek hiányosságáról 
tanúskodik� Olyan jogszabályok alkalmazása nem történt meg, amelyek döntő része 13-
14 éve hatályban van� Ennek az elképesztő jogtudatlanságnak az eredménye az, hogy a 
dokumentumokból éppen „csak” a legfontosabbak nem tudhatók meg:

– Hány tagú a szervezet?
– Milyen a szervezeti struktúra?
– Milyen a vezetői hierarchia és kompetencia rendszere?
A fenti alapproblémák mellett számtalan apró pongyola fogalmazás, a szakmai fogal-

mak ellentmondásos használata dúsítja a képet� Láthatóan nem tisztázott az ÁMK-s szer-
vezeti forma lényege, a szakmailag önálló intézményegységek struktúrája� Rendezetlen s 
ezért jogsértő a nyilvános és az iskolai könyvtár státusza� Úgy tűnik, hogy minden olyan 
tevékenységet, ami nem közvetlenül vett oktatási tevékenység (pl� oktatástechnikusok, 
az animátornak titulált portás-információsok, hogy a büfésről már ne is szóljunk), azt 
úgymond „besöpörték” a közművelődési intézményegység ill� annak vezetője hatókörébe�

Feltétlenül javaslom tehát, hogy alapos jogi ismeretszerzés (!) és értelmezések után ké-
szüljön el egy egységes szerkezetű, a törvényességnek és a rész-szakmaiságoknak is meg-
felelő dokumentum�

3. Pedagógiai-művelődési program
A közoktatási törvény szerint az ÁMK-ban egy pedagógiai-művelődési programot kell 
készíteni� Ehhez képest az intézmény rendelkezik egy 2004� június 10-ei dátumú, 2004-
2012� szóló programmal, amelyben az általános, zömében az alapító okiratból és az 
SZMSZ-ből átvett – s pedagógia-művelődési programban szükségtelen – szervezeti in-
formációk után elkülönülve következnek az egyes intézményegységek, köztük a közmű-
velődési intézményegység dátum nélküli (?) nevelési (?) programja�

A teljes dokumentum alapján kijelenthető, hogy ez a program sem formailag, sem tartal-
milag nem felel meg az ámk alapvető filozófiájának, egy pedagógiai-művelődési program 
szükséges és lehetséges tartalmának� Formailag azért nem, mert attól még nem egységes 
szerkezetű egy program, hogy egy füzetbe kötik� Tartalmilag pedig azért nem, mert az 
általános művelődési központ eredeti szellemiségében az integrált művelődési folyamato-
kért jött létre, ez a dokumentum azonban az integráció minimumát is alig jelzi, hiszen 
egymástól független szakprogramok lettek egy csokorba kötve�

Néhány további észrevétel:
A dokumentum részben megismétli az SZMSZ-ből már sorolt tévedéseket, jogsér-

téseket, ám még azzal sincs szinkronban, hiszen itt pl� az Étterem már nem minősül 
intézményegységnek�

Belső aszinkront bizonyít az, hogy az általános rész 135 dolgozóról, a közművelődés 
nevelési programja 147 dolgozóról ír� Ez mint cseppben a tenger, úgy mutatja meg a szer-
vezeti állapotokat�
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A közművelődés 14 oldalas nevelési programja 5 oldalon keresztül ismétli az általános 
intézményi dokumentumok adatait, szövegeit – átvéve az össze ottani hibát –, ami itt 
teljesen fölösleges, nyilvánvaló töltelékszöveg az egész� 

Ha még lehet fokozni a szervezeti káoszt, akkor ez a dokumentum megteszi� A 8� oldal 
A közművelődés szervezeti felépítése és személyi ellátottsága c� ábrája szerint ugyanis  – szem-
ben az ÁMK-SZMSZ-ben közöltekkel – a 10 fős kisegítő személyzet (takarítók, udvaros, 
éjjeliőrök) is ebbe az egységbe tartoznak� Úgy látszik, tényleg az volt a legfőbb rendező 
elv a szervezeti struktúra kialakításánál, hogy minden idevaló, ami máshova nem fér be� 
De akkor miért nincs így az SZMSZ-ben? Legalább az alapdokumentumok lennének 
szinkronban� Határozottan leszögezem: egyáltalán nem elfogadható ez a rendezési elv, 
még akkor sem, ha ez vélhetően L� H� kiváló ügybuzgalma és munkavégzése� Egy szer-
vezet egészét kiszolgáló alegység minden esetben a vezető hatókörébe kell, hogy tartozzon�

Az már szinte természetes megállapítás, hogy ez nem nevelési program, hiszen az in-
tézményi működés hétköznapi praktikumait sorolja, s még céljaiban sincs utalás az ok-
tatási folyamatokba ágyazott művelődésről, miközben még az is szervezeti cél lehet, hogy 
a termeket bérbe adják� 

Javaslom a pedagógiai-művelődési program átdolgozását, ill� integrált szellemiségű új-
raírását�

4. A közművelődési intézményegység továbbképzési és beiskolázási terve
Mindkét dokumentum célja, hogy az 1/2000� (I� 14�) NKÖM r� előírása szerint a 7 
évenként kötelező 120 óra szakmai továbbképzési kötelezettség teljesítését megtervezzék� 
Az intézménytől kapott továbbképzési terven nincs dátum és bélyegző, ami szabálytalan�

Szerepel a végén három kiegészítő mondat: „2006. évben a közművelődés területén dol-
gozók közül a fenti személyek tanulmányait támogatjuk. Más beiskolázást nem tervezünk. 
A továbbképzéshez a központi támogatást nem igényeljük.” Érthetetlen, hogy ha van to-
vábbképzésben résztvevő személy (mint olvasható: három is), akkor miért nem igénylik 
a normatívát, ami törvényes járandóság? Ilyen gazdag az intézmény? 

Megállapítható, hogy nem teljesül a rendelet előírása� A 4� § (5) bekezdése ugyanis így 
szól: „A továbbképzési rendelet 7 évre rögzíti, hogy…a kulturális szakemberek mely időpont-
ban és milyen típusú továbbképzésekben vesznek részt.” Nos, hogy „mely időpontban”, az 
egyikből sem derül ki egyértelműen mindenkinél� Ráadásul teljesen fölöslegesen sorolja 
fel az alkalmazottak összes eddigi végzettségét, ilyet a rendelet nem kér�

A kapott beiskolázási terv nyomaiban sem felel meg az erre vonatkozó NKÖM ren-
delet előírásának, amely szerint az alábbiakat kell a tervnek tartalmazni (idézem):

– a szervezett képzésben résztvevők nevét, szakmai munkakörét, legmagasabb iskolai 
végzettségét, szakképzettségét;

– a képzés típusát, óraszámát;
– a képzés kezdetének és befejezésének időpontját;
– a képzéssel összefüggésben biztosított munkaidő-kedvezmény időtartamát;
– a képzés tandíját, vizsgadíját, a képzés egyéb (tankönyv, utazás, szállás, helyettesí-

tési díj stb�) költségeinek összegét;

– a képzéshez szükséges, a központi normatív hozzájárulás feletti költségvállalás ösz-
szegét;

– a képzési költségek elszámolásának módját és határidejét;
– a beiskolázási terv mellékletében a 120 óra feletti képzésben való részvétel költség-

vállalásáról, költségmegosztásáról szóló megállapodás másolatát�
A kapott anyag viszont mindössze a nevet és a jelenlegi képzés nevét tartalmazza, va-

lamint 2 főre vonatkozó továbbképzési javaslatot, amiről viszont nem tudni, miért van 
benne�

5. A dokumentumvásárlási rendelet végrehajtása
A 157/2000� (IX� 13�) Korm� r� lehetővé teszi, hogy a közművelődési és a közgyűjteményi 
szakalkalmazottak minden évben meghatározott összeget (2006-ban 20�000�- Ft) fordít-
hatnak kiadványok vásárlására� A jogosultak körét a munkáltatónak minden évben je-
lenteni kell� A 2006-os listában azonban szerepel A. S. igazgató is� Tekintettel arra, hogy 
ő pedagógus munkakörben van, így a pedagógus szakkönyvvásárlási keretre jogosult, ezt 
a lehetőséget tehát jogtalanul vette/veszi igénybe.

II. Személyi dokumentumok

Ezek részletezése előtt érdemes a vonatkozó jogszabályokat megismerni� A közművelődé-
si intézményben lehetséges munkakörök elnevezéseit és a betöltésükhöz szükséges kép-
zettségeket a már említett 150/1992� Korm� r� és a 2/1993� MKM r� is egybehangzóan 
rendezi� Ezek szerint közművelődési intézményben csak és kizárólag az alábbi szakmai 
munkakörök lehetnek:

– egyetemi végzettséggel:  – közművelődési szakember I�
– főiskolai végzettséggel:  – közművelődési szakember II�
– középfokú szakmai végzettséggel: – közművelődési szakember III�
A fentiekből következik, hogy a közművelődési jogban nincs olyan fogalom, mint nép-

művelő, animátor, legfeljebb a szakmai köznyelvben, de nem hivatalos okmányokon� Az 
egyéb munkaköröket is definiálja a rendelet� Ebben az értelmezésben informatikus van, 
de nincs oktatástechnikus� (Ez is azt jelzi, hogy ezeket a munkaköröket az oktatási egysé-
gekhez kell telepíteni�) Nézzük tehát a szorosan vett közművelődési szakalkalmazottak 
alapvető személyi okmányait!

L. H:
2005� 09� 01-ei keltezésű munkaköri leírása vizsgálatunk egyik fontos és sokat mondó 

dokumentuma� Rögtön látszik, hogy a két másik közművelődési szakalkalmazottéhoz ké-
pest itt mindössze annyi történt, hogy az intézmény alapdokumentumaiból átmásolták a köz-
művelődési célokat és feladatokat. Ezért ez nem értékelhető munkaköri leírásként – pótolandó.

Néhány konkrét észrevétel azonban így is kínálkozik:
– A ciklusonkénti 8 órai tanítás jogsértő egy közművelődési szakalkalmazott munká-

jában – akkor is, ha (mint tudjuk) szívesen teszi� Ilyen tevékenység közművelődési 
munkakörben nem szerepelhet�
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– Nem jogsértő, de 13 pontban sorolt feladatai és jogkörei sorában négy pont is van, 
ami teljességgel idegen egy közművelődési egység vezetőjének funkcionális szerepétől. 
Ezek: 1� az intézmények helyiségeinek célszerű beosztása; 2� koordinálja az intéz-
ményi sporttevékenységet; 3� felügyeli a technikai alkalmazottakat; 4� az épület 
rendje és működése érdekében kapcsolatot tart a gazdasági hivatallal� (Ezekről ké-
sőbb még szólunk�)

– Ellentmondásos az a mondat, hogy „az igazgató akadályoztatása esetén közmű-
velődési vonatkozásban teljes jogkörrel és felelősséggel helyettesíti”, hiszen az ÁMK 
SZMSZ-e egyébként is szakmai önállóságot ad saját szakterületén az intézmény-
egység-vezetőknek� Ez most itt annak ellentmond�

1997� 04� 16-ai keltű kinevezési okmányán a munkakör rovatban ez áll: „ig.helyettes/
közművelődési szakember”� A szöveg két ok miatt is hibás: 1� a vezetői megbízás itt nem 
szerepelhet, arra más rovathely szolgál, ahol megbízzák a valamely vezetői tevékenység-
gel; 2� hiányzik a közművelődési szakember szöveg után a „I”� megjelölés�

2006� 04� 03� keltezésű kinevezés-módosításán nem írták be a vezetendő intézmény-
egység nevét, másrészt intézményegységvezető-helyettest írtak� Ráadásul utóbbit határozat-
lan időre, amit a közalkalmazotti jog nem tesz lehetővé�

E. G. K:
Munkaköri leírásán művelődésszervező titulus áll, amely jogi fogalomként – mint fen-

tebb láttuk – nincs� Végzettsége szerint őt a közművelődési szakember II.-be kell sorolni� 
1994� 07� 25-i kinevezésén viszont még népművelő van, egy frissebb, olvashatatlan dátu-
mú kinevezés módosításán viszont már népművelő/közművelődési szakember van� 

Zs. M.:
Munkaköri leírása szerint ő népművelő, 1995� 12� 21-i kinevezésén animátor, 1997� 

februári kinevezés-módosításán már animátor/ügyviteli alkalmazott a státusz neve – főis-
kolai végzettsége alapján helyesen közművelődési szakember II. Javaslom ellenőrizni a hi-
vatkozott jogszabályok alapján valamennyi személyi okmányon a státusz-elnevezéseket, 
vezetői megbízásokat, a besorolások képzettségi feltételeit, és a szükséges korrekciókat 
megtenni�

III. Szervezeti és törvényességi összegzés

A visszafogott értékelési szándék ellenére is ki kell jelenteni, hogy az intézmény szervezeti 
felépítése és igazgatási bürokráciája megengedhetetlenül sok törvénysértést  és hiányosságot 
tartalmaz.

A tartalmi problémák mellett itt most csak néhány konkrét jogsértő megoldást jel-
zünk:
•	 Az egységes SZMSZ hiánya
•	 A közművelődési intézményegységbe szervezett iskolai és nyilvános könyvtár ren-

dezetlensége�
•	 Az iskolai könyvtáros jogszabályban előírt végzettségének hiánya�
•	 A szervezeti létszám és struktúra, a vezetői megbízások száma, elnevezése, hatóköre 

és hierarchiája kideríthetetlen az egymásnak ellentmondó alapdokumentumokból� 
•	 Fentieken belül is: a büfé mint szervezeti alegység�
•	 Az intézményi testületek (szakalkalmazotti értekezlet, igazgatótanács) jogsértő ösz-

szetétele�
•	 L� H� tanítási órái�
•	 A dokumentumok hemzsegnek a jogszabályi fogalmaktól eltérő elnevezésektől�
Fentieken kívül rengeteg, itt fel sem sorolt apróság színezi a képet� A tények és benyo-

másaim együttes tanulsága így fogalmazható meg: úgy tűnik, az ÁMK-ban a sok éves 
beidegződések elfedik a törvényességi szempontokat, minek következtében az intéz-
ményben a jogrend helyett a szokásrend dominál.

B) A KÖZMŰVELŐDÉSI TERÜLET VIZSGÁLATA

Egy intézmény kimeneti teljesítményét csak abban az összefüggésben lehet megközelíte-
ni és értékelni, ha tudjuk, hogy

– mit vár el a fenntartó?
– ehhez milyen kondíciókat biztosít? 
E két alapvető szempont elemzését kell most megtenni, hogy utána a szakmai teljesít-

ményről is szólhassunk�

I. Az önkormányzat közművelődés-politikája és -igazgatása

Ebben az átfogó címben jelölhetjük mindazon jogi és szakmai lehetőségeket, amelyekkel 
az önkormányzat befolyásolni tudja a közművelődési feladatok ellátásának minőségét� 
Meg kell állapítani, hogy erre az önkormányzatnak elégséges jogi eszközrendszer áll a 
rendelkezésére� Vegyük ezeket sorba, és egyúttal nézzük meg, milyen hatékonysággal hasz-
nálta ezen eszközeit.

1. A város hosszú távú fejlesztési koncepciója
A 2001� datálású és meglehetősen vázlatos anyag 2�1�5� pontja mindössze néhány sort 

szentel a kultúrának, és az is inkább leltárszerű felsorolás, mint előremutató stratégia� 
pedig itt lehetett volna szólni arról, milyen szerepet szánnak a közművelődésnek és in-
tézményének a városfejlesztés folyamataiban� Ez tehát egy alacsony hatékonyságú doku-
mentum ágazatunk szempontjából�

2. Helyi közművelődési rendelet
Az ágazat alaptörvénye a már említett 1997� CXL� törvény, amely a múzeumi és a nyil-

vános könyvtári feladatok mellett tartalmazza a közművelődés helyi feladatainak ellátási 
szabályait is� Ennek 77� §-a hatalmazza fel az önkormányzatot rendeletalkotásra�

A 11/2001 (VI� 20) Ö� sz� r�9 §-a közül az első hangsúlyos a 4�, amely a helyi felada-
tokat sorolja� Bár a törvény általános feladatait sorolják fel, minden egyes „rovat” alatt 
részletes helyi feladatsor olvasható� Úgy vélem, elégséges sorvezető a helyi feladatok ter-
vezéséhez�
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3. A kulturális törvény egyéb eszközei
Kulcsfontosságú vizsgálatunk szempontjából a törvény 78. § (5) bekezdésének a) és 

b) pontja�
Az a) pont szerint az önkormányzat „meghatározza a…közművelődési intézmény hasz-

nálati szabályait, működésének módját, valamint a közművelődési intézmény feladatait”.
A b) felhatalmazása alapján „kiadja az általa fenntartott közművelődési intézményalapító 

okiratát, …jóváhagyja szervezeti és működési szabályzatát, éves munkatervét és költségveté-
sét”.

A két pont együttes alkalmazása tehát minden meghatározó és befolyásoló eszközt 
megad az önkormányzat számára� Éppen ezért az alapító okiratban és az SZMSZ-ben 
feltárt törvénysértések és hiányosságok – az előterjesztők mellett – az önkormányzat fe-
lelősségét is felvetik� E jog alkalmazási hatékonysága igen alacsony mértékűnek bizonyult.

De nemcsak a törvényességről kell itt szólni� Az önkormányzat szervezeti-szakmai vo-
natkozásban sem bizonyult igazán hatékonynak, mert a strand és az Étterem átadásával 
olyan mértékű szervezetet hozott létre, amelyben túl sok a diszfunkció� Létrehozták a 
város legnagyobb önkormányzati szervezetét, amely sem szervezetelméletileg, sem szak-
mailag, sem a város foglalkoztatási mértékei szerint nem egészséges méret� Éppen ezért 
inkább a profiltisztítás javallott, amelyben a közoktatási intézmény azzal foglalkozik, ami 
a dolga: nevel, tanít és művel� A nem odavaló tevékenységeket pedig más szervezeti és 
gazdálkodási formába kell „kiszerelni”�

A legfontosabb eszköz azonban a munkaterv elfogadásának joga és kötelessége – lett vol-
na, ha élnek vele� De nem éltek� Pedig ebben a szakmai együttgondolkodásban lehetett 
volna a közművelődési rendeletet érvényesíteni és az aktuális elvárásokat� megfogalmaz-
ni� Ennek híján az ÁMK minden évben saját belátása szerint tette a dolgát� Önkormány-
zati hatékonyságról itt már egyáltalán nem is beszélhetünk.

Szintén önkormányzati – bár kisebb jelentőségű – eszköz a továbbképzési terv elfoga-
dása, ill� a beiskolázási terv megismerése (ti� azt nem kell elfogadni), hiszen ezzel lehet 
orientálni az alkalmazottak képességeit, a tevékenységhez szükséges tudást� Ám a ter-
vekből láttuk, hogy az elfogadás inkább formalitás lehetett, kvázi intézményi szakmai 
belügy, amelynek a jelentőségét nem ismerték fel: gyenge önkormányzati hatékonyság.

4. A közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
A 4/2004� (II� 20�) NKÖM rendelet lehetőséget ad arra, hogy az önkormányzatok 

saját erő vállalása mellett igényeljenek támogatást� A rendelet befolyásoló ereje abban 
van, hogy a fenntartó az intézmény infrastrukturális fejlesztésének irányait tudja ezzel 
megszabni� A rendszer roppant egyszerű: a rendelet mindössze egyoldalas mellékletén 
kell néhány rovatot kitölteni és azt beadni a szükséges kiegészítő dokumentumokkal:

– a támogatás-igénylés alapjául szolgáló saját forrás betervezését igazoló önkormányzati 
költségvetési rendelet megfelelő fejezetének hiteles másolata;

– a helyi önkormányzat közművelődési rendelete;
– a közművelődési intézmény, közösségi színtér fenntartását, működtetését igazoló doku-

mentumok hitelesített másolata (pl.: intézményalapító okirat, közművelődési megálla-
podás, közösségi színtért kijelölő önkormányzati határozat, közművelődési intézmény, 

közösségi színtér működésének támogatásáról szóló önkormányzati költségvetési rende-
let megfelelő fejezete);

– a közművelődési intézmény alapítása, a közösségi színtér kijelölése idejének hiteles, 
igazoló dokumentuma, ha a támogatási igénylés a 10%-os keretre irányul.

Mit tett ezzel szemben az önkormányzat? Az űrlap kitöltése helyett beadott egy szö-
veges pályázatot, amelyben még a könyvtárát (!?) is beírta igénylőként� Tudni kell, 
hogy a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás igénylése – bár ezen rendelet alapján, 
de – egészen más szisztéma szerint (a megyei könyvtáron keresztül) történik� Arról 
nem is beszélve, hogy a rendelet szerint az ott jelölt rovatba csak a tárgyévben vagy az 
előző évben alapított intézmények támogatására lehet pályázni� A pályázatba viszont 
becsülettel beírták az 1982-es alapítást� Összevetette mindezt valaki a rendelettel? Nem 
csoda, hogy az önkormányzat nem nyert� Pedig ez egy automatizmusra épülő pályázat, 
ugyanis ha valaki letesz önerőként 1 forintot, az állam e kereteiben kötelezően mellé-
ad kb� 40 fillért� Kijelenthetjük hát, hogy az önkormányzat e formai hibás pályázattal 
elvesztett kb. 600 ezer forintot� Mérsékli a hibát, hogy a korábbi években ezt az eszközt 
sikerrel használták

5. Összegzés
Kétségtelen, hogy a kultúraközvetítés – természete szerint – mindig valamelyest szub-
jektív, hiszen közvetítőinek értékeitől sosem lehet mentes – de nem is kell� Ezzel együtt 
állítom, hogy a pénzügyi gazdálkodás az önkormányzat költségvetési kontrollja által, a 
szervezet munkajogi világa a Kjt. által, s a szakmai tevékenység a kulturális törvény által 
úgy körül bástyázta az intézményi formát, hogy viszonylag jól behatárolhatóvá válik a 
tevékenység és a napi működés� Ez a három pillér olyan objektív garanciarendszert jelent, 
amely a fenntartó, a szervezet s nem utolsó sorban a használók kulturális érdekeit egy-
aránt képes védeni� Ha egy önkormányzat jól él a kulturális törvény által kapott jogo-
sítványaival, a pénzügyi és a jogi kontroll segítségével olyan intézményt tud létrehozni, 
amelyben az igazgató csak e kereteken belül kap szabad mozgásteret�

Ezek alapján ki kell mondani: az önkormányzat egyáltalán nem, vagy nagyon alacsony 
hatékonysággal használta ezeket az eszközöket. Elmulasztott olyan lépéseket, amelyekkel érvé-
nyesíteni tudta volna fenntartói elvárásait. Úgy is mondhatnánk: alacsony fokú volt az ön-
kormányzat közművelődés-politikája és közművelődés-igazgatása. E tény persze nem menti 
az intézményt, de nem is köteles egyedül magára vállalni a feltárt jogsértéseket és hibás 
döntéseket�

II. A közművelődés kondíciói

A feladatok ellátásához szükséges pénzügyi keretek teremthetik meg a tárgyi, személyi és 
szervezeti feltételeket� Mit jelent ez részletesebben? Jelenti

– az épület szakmai tereinek szerkezetét, méreteit, felszereltségét, hangulatát, szak-
mai alkalmasságát; a szükséges technikai eszközök mennyiségét, korszerűségét, 
minőségét;
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– a szakmai és nem szakmai személyzet létszámát és egymáshoz viszonyított arányát, 
képzettségét�

Mindezek közös eredője a rendelkezésre álló költségvetés, amelynek elsődleges forrása 
a fenntartói támogatás, másodlagos forrása a saját bevételek, amelyek közül egyre fonto-
sabb rész a pályázati támogatások elérése� Vegyük sorba ezeket!

1. A tárgyi világ
Az intézménynek egy klasszikus szocreál beton építmény adott „otthont”� Az idézőjel 
már jelez valamit: egy falusi miliő közepébe beleerőszakolt idegen építészeti együttes 
a helye egy eredendően közösségi karakterű tevékenységnek� Tény, ez az enteriőr nem 
kedvez az emberközpontú tevékenységeknek, még akkor sem, ha ez közvetlenül nem is 
érezhető� Ez az adottság azonban olyan tény, amit tudomásul kell venni� Jelentősen erő-
síti azonban a problémát az, hogy a klasszikus, önálló művelődési házakban kialakítható 
klubos, szabadabb berendezések helyett itt az iskola tantermei adnak helyet a legtöbb 
társas tevékenységnek� A klubszerű fotelos, szőnyeges társas tér helyett a tanterem po-
roszosan berendezett szikár, már-már rideg tárgyi világa fogadja a résztvevőket� Ennek 
kapcsán itt is érvényesnek mondható egy tanulmány1 azon megállapítása, amit az orszá-
gos szakfelügyeleti vizsgálatok kapcsán az ámk-ban dolgozó kollégák közül többen meg-
fogalmaztak, hogy a fiatalok örülnek annak, ha kikerülnek az iskolából és a pedagógusok 
látóköréből, és azt akarják, hogy ne is lássák most az iskolát egy pár évig� 

Nem kell különösen okos elemzés ahhoz, hogy összevessük az ÁMK épületi adottsága-
it egy kimondottan közművelődésre használt épületével, és kimondjuk: ezek a körülmé-
nyek nem kedveznek a tevékenység szervezésének – különösen a fiatalok vonatkozásában, 
akiknek ma nincs megfelelő külön tér (klub), ahol közösségi-művelődési életet élhetné-
nek� Pedig ha az ő művelődési folyamataik, a tevékenységhez való kötődésük megszakad, 
később szinte elérhetetlenné válnak� 

Mindezek miatt javaslom megvizsgálni, hogy a nyilvános könyvtár iskolába való telepí-
tése megoldható-e, s abban az épületben kialakítani társas alkalmakra alkalmas tereket� 
Így egy teljesen különálló helyiség – „Klubház” – szolgálhatná a feladatokat, amely sok-
féle közművelődési tevékenységnek lehetne valódi otthona�

Az intézmény berendezése, bútorzata jó állapotú, bár a tantermi bútorokon látszik 
a többéves mindennapos használat� Itt viszont előny az ámk-lét: komoly audiovizuális 
technika áll a közművelődés rendelkezésére�

2. A személyi feltételek
A közművelődési intézményegység legerősebb faktorával állunk szemben, hiszen három, 
szakirányú felsőfokú végzettségű közművelődési szakember áll rendelkezésre, akik lát-
hatóan elkötelezetten végzik munkájukat� (E pont alatt természetesen nem számítom 
ide a két könyvtár alkalmazottait�) Tekintettel azonban arra, hogy az önkormányzat a 
korábban elemzettek szerint nem fogalmazott meg elvárt feladatokat, hanem egy bázis-

finanszírozással fenntartotta az intézményt, nem lehet megállapítani, hogy ez a létszám 
sok vagy kevés, legfeljebb annyit: nagyjából típusos� hasonlítsuk össze néhány Csongrád 
megyei település szakalkalmazotti létszámával:

Ezek a számok azonban csak jelzésértékűek lehetnek, hiszen nem ismerjük a velük szem-
beni feladatelvárásokat� 

Az viszont az ámk-lét előnye, hogy az intézmény technikai és kisegítő állománya is 
kiveszi a maga részét a közművelődési feladatok ellátásából� Ilyen lehetősége az önálló 
intézményeknek nincs�

3. Pénzügyi keretek
Önálló művelődési ház elemzésénél itt számok, táblázatok és összehasonlító sorok állná-
nak, amelyek azonban itt nem olvashatók� Bizonytalan terepre érkeztünk ugyanis, hiszen 
a közművelődésre szóló költségvetés ugyan el van különítve az ÁMK-ban, de a dologi 
kiadások nagyrészében tulajdonképpen egy virtuális költségvetésről beszélhetünk� Arra 
ugyanis semmilyen viszonyítási pont nincs (vélhetően nem is lehet), hogy miért épp’ 
annyi az egyes dologi rovatokra tervezett kiadás� Ez csupán egy elméleti visszaosztás a 
kialakult gyakorlat alapján, de az ÁMK-nak a teljes költségvetéssel kell elszámolni� Ezért 
egészen nyilvánvaló, hogy folyamatos belső egyeztetésekre és átcsoportosításokra kény-
szerül az intézmény év közben a költségvetés betartásához� Senki nem hiheti komolyan, 
hogyha pl� az iskolába kell még papír, akkor arra nem fogják igénybe venni a közműve-
lődés irodaszer rovatát� S még olyan is lehet, hogy fordítva…

A közművelődésre fordított összegek ellenőrzéséhez precíz energetikai költségszámí-
tásokra lenne szükség termenként, hogy azok önköltségi óradíja kalkulálható legyen� 
A karbantartási és egyéb bérköltségeknél azonban ez már hitelesen nem oldható meg, 
hiszen lehetetlen megállapítani, hogy pl� a portások, vagy a takarítónők munkaidejük 
hány százalékát fordítják a közművelődéssel összefüggő feladatok ellátására� Ebben a 
keretben valóban az ÁMK-lét lényege jelenik meg�

Tudomásul kell tehát vennünk, hogy ebben a szervezeti és fizikai szimbiózisban nem 
állapítható meg, hogy a fenntartó sokat vagy keveset ad a közművelődésre. Ilyen csak fizika-
ilag elkülönült épületben tehető meg�

A fenti alaphelyzeten túl persze intenzíven használta ki az intézmény a lehetséges pályá-
zati forrásokat, amelyek szakmai munkáját segítették� 2006 kivételével pedig az önkor-
mányzat is sikerrel igényelte a közművelődési érdekeltségnövelő támogatást�

LOKALITÁS ÉS KÖZMŰVELŐDÉS

1 Lipp Márta: Egy ámk-kutatás első eredményei� In: II� Közművelődési Nyári Egyetem, 2000, Szeged� 
Csongrád Megyei Közművelődési Tanácsadó Központ; továbbá: http://www�shp�hu/hpc/userfiles/
knye/2000_lipp�rtf 

Népességszám (fő) Vezető + szakmai beosztott
3345 1+1
4478 1+1
5085 1+1
5594 1+1
7632 1+2
7718 1+2
8100 1+2
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III. A közművelődési tevékenység

Az intézményegység tevékenységszerkezetével kapcsolatban két szempont szerint fogal-
mazhatunk véleményt:

1� mennyire funkcionális?
2� milyen értéktartalmú?
Az elsővel kapcsolatban már jeleztem közvetve néhány problémát az SZMSZ-nél, ill� 

L� H� munkaköri leírásánál� Néhány beszámoló ill� programterv elemzése után azonban 
egyértelművé válik, hogy a közművelődési intézményegység számos nem közművelődési fel-
adattal van terhelve, ami az alaptevékenységtől vesz el kondíciót.

Egy 2005� 11� 22-i beszámoló teljesen magától értetődően fogalmazza egy anyagba az 
ÁMK művelődési és sport feladatait� Aláírója L� H�

A 3,5 oldalas anyagból kb� 1 oldal szól a közművelődésről� Csatolt mellékleteiben is 
dominálnak a sportrendezvények�

Az 1. sz. melléklet az állandó délutáni programokat foglalja össze, melyből a nyug-
díjas klubon kívül a táncszakkörök és a nyelvtanfolyamok minősíthetők funkcionális 
tevékenységnek� Ez azonban a termek használatában sokkal kisebb mértékű a többihez 
képest� 

A 4. sz. melléklet a 2004-ben megvalósult rendezvényeket sorolja, benne a fenti sport-
eseményekkel� De itt olvashatóak a terembérleti jogviszonyban mások által rendezett 
események is, pl� ménesbirtok nagygyűlés, génbank gyűlés, népszavazás, MÁV kupa stb� 
Úgy vélem, az lenne korrekt megoldás, ha külön választanák a saját rendezvényt a bér-
beadásoktól�

2006-os programtervükben számtalan olyan rendezvény van, amely diák vagy külsős 
sportesemény, vagy iskolai osztályok belső ünnepsége� Ezeknél gyakran jelennek meg 
felelősként a szakmai munkatársak� Teljesen biztos, hogy a diákolimpia, az alsós és a 
felsős farsang nem közművelődési tevékenység, ilyen minden iskolában van, függetlenül 
a helyi művelődési intézményektől� De ugyanígy sorolható itt a testnevelési hónap, a 
pedagógus nap, az akadályverseny, a birkózó tábor, a tanévnyitó ill� a ballagási ünnepség, 
az országos tenyészverseny (?), a birkózóverseny stb� Az pedig végképp érthetetlen, miért 
dolguk a megyei rendőr-főkapitányság megyei versenyének lebonyolítása (kivéve, ha ezt 
fizetett szolgáltatásként végzik)� Ha ezeket az iskolai élethez kötődő ünnepi és sportprog-
ramokat, valamint a külső rendezvényeket kivennénk a programtervből, az bizony szerény 
mértékűre zsugorodna.

(Mivel nem törvényességi probléma, itt jegyzem meg, hogy ez a programterv szakmai 
értelemben nem is felel meg a munkatervvel szemben elvárható szempontoknak� Egy 
programsor ugyanis mindig csak végterméke egy tervező gondolkodásnak, amelynek 
alapja az előző év tevékenységének kritikus elemzése� Arra alapozva lehet sok szempont 
végiggondolásával megfogalmazni, mit-miért cselekszünk� Egy jó munkaterv a funkciók 
– célok – feladatok – eszközök és módszerek logikai hierarchiája szerint építkezhet, s nem 
ötletszerű programokra� Ilyen dokumentummal azonban az áMK nem rendelkezik.)

Az intézményegység vezetőjének az SZMSZ-ekből és munkaköri leírásából látható 

szerepe is a diszfunkcionális tevékenység-felfogást bizonyítja� Már az is elképesztő, hogy 
heti 4 órai tanítása is része munkaköri leírásának� Könnyű kiszámítani, hány órát jelent 
az, ha viszi T�-be a gyerekeket úszásoktatásra� Ez a kérdés nem intézhető el azzal, hogy 
szereti csinálni� Felelősségi körébe tartozik a két könyvtár, valamint az iskolai diáksport 
is� S ha ezekhez hozzávesszük azt, hogy a közművelődés SZMSZ-e szerint hozzá tartoz-
nak az udvarosok, takarítók stb�, akkor ebből határozottan egy sportigazgató és házgond-
nok keverék-szerepe rajzolódik ki�

Tisztán látszik, hogy minden olyan maradék tevékenység, ami nem közvetlen köz-
oktatás, ebbe a munkakörbe torlódott fel� Így egészen biztos, hogy ezek a funkcionális 
szereptől vesznek el energiákat – L� H� legjobb szándékai ellenére is� Fentiek szerint nem 
valószínű, hogy sok operatív közművelődési munkára maradna ideje� Indokoltnak látszik 
egy, a gazdaságvezető alá rendelt gondnoksági csoport létrehozása, ami tehermentesíteni őt az 
általános feladatok alól. (Meg kell jegyeznem, hogy L� H� mellett felelősként több sport-
eseménynél megjelenik Zs� M� is – erősítvén feltevésemet�)

A funkcionalitás összefoglalásához modellezni kell, hogy mi lenne ezekből a programok-
ból átvihető egy önálló művelődési házba� Ha kivennénk belőle a jelzett diszfunkcionális 
programokat, akkor – a rendelkezésemre bocsátott dokumentumok alapján!– az fogal-
mazható meg, hogy egy 3 fős művelődési házi szakembercsoporttól ez mennyiségileg kevés. 
Nem azt állítjuk, hogy e csoport keveset teljesít, hanem azt, hogy ebből kevés a valóban 
közművelődési tevékenység� Azt állítjuk, hogy e csoport túlzott mértékben gondnokol, isko-
lai ünnepségeket és sportot szervez, külső eseményeket rendez. Ezek nagy része ma is állandó 
esemény bármelyik önálló iskolában – ehhez nem kell ámk, hanem szervezik a szaktaná-
rok a szülők segítségével, vagy épp nélkülük� 

A közművelődési szakemberek szerepfelfogása olyannak tűnik, mintha iskolai szabad-
idő-szervezők, s nem a település egészében gondolkodó közművelődési szakemberek lenné-
nek� Kétségtelen tény, a könnyebb ellenállás iránya az egyébként is bármikor „befogható” 
gyereksereg, nekik sokkal könnyebb programot szervezni, mint a város ifjúságát és felnőtt 
népességét megszólítani� Látható, hogy a két demográfiai végpont jelenik meg a csopor-
toknál, de dominálnak a gyerekcsoportok� Ráadásul az ámk-lét jó hivatkozási alap, erősíti 
és legitimálja is ezt a szerepfelfogást, miközben hiányzik e felfogás reciproka, mármint 
hogy a pedagógusok részvétele alig jelenik meg a valódi közművelődési tevékenységben� 

Az első kérdésre tehát összefoglalóan az a válasz, hogy túl sok a diszfunkcionális tevékenység 
és túlzottan gyerekközpontú a közművelődés.

A másik kérdés a tevékenység értéktartalma� Ennek értékeléséhez hívom segítségül Lipp 
Márta korábban már idézett tanulmányának részletét, mert a szöveg pontosan lefedi 
saját tapasztalataimat és véleményemet� 

„Azt látom az igazi különbségnek a klasszikus művelődési házak és az ámk-k között, 
hogy más-más jellegű kultúrát akarnak eljuttatni a közönségükhöz� Az ámk-k valóban 
adnak arra – és nemcsak a minőségbiztosítás óta, hanem már korábban is ez volt a 
helyzet –, hogy bizonyos mértékig minőség kerüljön be az intézmény falai közé� 
Ki lehet jelenteni, hogy egy szolíd minőségű, standardizált kultúrát közvetítenek az 
ámk-k, amibe se a nagyon silány, sem a nagyon jó nem kerül be, sem az nem, amiről 
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még nem tudjuk, hogy mi, lehet nagyon jó is, lehet nagyon silány is, csak a kísérlete-
zés során, a jövőben derülne ki� Ezt tartom az ámk-nak a saját karakterisztikumából 
fakadó valódi negatívumának, hogy a hatékonyság oltárán föláldozódik az újítás, és a 
megújulás� Annak érdekében, hogy minél több színvonalasnak mondható program-
juk, műsoruk legyen, minél több kultúrát juttassanak el az emberekhez, háttérbe 
szorul a nyitottság és veszendőbe megy az a társadalmi érzékenység, amit a legrosszabb 
körülmények között működő kis falusi kultúrház is tud� 
A művelődési házak sokszor csetlő-botló módon lehet, hogy ízlés és ízléstelenség 
között hányódva, de mégis beengednek a falaik közé több mindent, ami az eleven 
élet� Az ámk-ban, ahol meghatározódik, hogy mi a minőség és mi nem, és meg-
határozódik egy attitűd, amely a szervezettség és a flottság igényére épül, nem fér 
bele mindez� Nem férnek bele a kevésbé szervezett és nem eléggé kiforrott formák, 
amikhez úgy látunk hozzá, hogy majd meglátjuk, mi lesz belőle� A művelődési házak 
ebben az országban számtalan progresszív társadalmi-kulturális folyamat életre kelé-
sét segítették, felerősítették, nem egy esetben bábáskodtak fölötte� (…)
A klasszikus művelődési házak és az ámk-k eltérő tevékenységjellemzői mögött eltérő 
intézményfilozófia és eltérő kultúrafelfogás áll� (…) A művelődési házak „culture for” 
magatartásával szemben az általános művelődési központok „culture of” magatartást 
tanúsítanak� A „culture of” attitűd egy meghatározott tárgykörnek, témának a kul-
túrájára épít, középpontjában a kultúra ismeret jellegű tartománya áll, s a feladatát 
elsősorban a terjesztésben látja� Ez az intézményfajta – ha sokszor burkoltan is –, azt 
állítja magáról, hogy arra van, hogy az úgynevezett autonóm kultúra (tudomány, 
művészetek) termékeinek felhasználásával bizonyos dolgoknak a kultúráját terjessze, 
közvetítse, azon a szinten, amilyen szinten a közönsége fel tudja fogni� Lényege sze-
rint ez azonos az oktatási intézmények attitűdjével� 
Ezzel szemben a klasszikus művelődési házak alapvetően nem egy terjesztői, ha-
nem egy felhasználói attitűddel élnek� A „culture for” beállítódás a kultúrát nem 
önmagáért veszi, hanem valamiért, valaminek az érdekében él vele, például egy, az 
élet által fölvetett probléma megoldása érdekében használja� Középpontjában nem 
az ismeretek, hanem a kultúra eszmei tartománya áll, s elsősorban a szociális vagy 
normatív integrációt mozdítja elő azáltal, hogy elősegíti az értékek internalizálását� 
A kultúrafelfogás értékközpontú abban az értelemben, hogy a kultúrának ezt a tar-
tományát mozgósítja elsősorban� Fontos, hogy különbséget tegyünk, az értékköz-
pontú alatt nem azt értjük, hogy minél értékesebb kultúrát vigyen be a házba, ha-
nem abban az értelemben, hogy az értékrendet segíti átalakítani, egy új értékrendet 
kikristályosítani� Úgy látszik, hogy ez az, ami nem standardizálható� Úgy látszik, 
hogy ez az, amit nem lehet a hatékonyság elvének alávetni� Ezért hát igaz, hogy 
általánosságban kulturáltabbak, és ebben az értelemben modernebb, hatékonyabb, 
talán flottabb intézmények az általános művelődési központok, viszont az a fajta 
társadalmi érzékenység, ami a klasszikus művelődési házakban megvan, csorbulni lát-
szik az általános művelődési központok esetében.”

Nézzük meg egy másik érték-szempont alapján is a tevékenységeket� A szakminiszté-
rium közművelődési szakfelügyeletének egyik alap szempontsora a tevékenységek rend-
szerezésére szolgáló adatlap2� 
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A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI
TEVÉKENYSÉG FORMÁI ÉS ÉRTÉKELÉSE

1� A HELYI KULTÚRA 
közvetítését és fejlesztését szolgáló
közművelődési gyakorlat

Minden olyan közművelődési forma, mely a helyi-térségi 
azonosságtudatot fejleszti, továbbá a helyben lakókban 
erősíti mentális kötődésüket településükhöz� Részét képezi 
a lokálpatriotizmus értékvilágának� Ilyenek lehetnek az 
emléknapok, helyi és kistérségi rendezvények, kiadványok, 
településközi kapcsolatok, vendégestek, testvér kapcsolatok�

2� A HELYI TÁRSADALOM
KÖZÖSSÉGI KULTÚRÁJÁNAK 
közvetítését és fejlesztését szolgáló
közművelődési gyakorlat

A helyi politikai és közélet, a helyi nyilvánosság, a 
helyi társadalom kohézióját erősítő tevékenységek� A 
helyben megnyilvánuló és érvényes érdekeket kifejező, 
elsősorban civil önszerveződések munkájának segítése, 
a közösségfejlesztő módszerek alkalmazása� Ez jelenti a 
demokrácia helyi minőségének fejlesztését épp úgy mint az 
emberi kapcsolatok szakszerű katalizálását� 

3� A LÉTKULTÚRA 
közvetítését és fejlesztését szolgáló
közművelődési gyakorlat

Azon tanfolyamok, szakkörök, át- és továbbképzések, 
népfőiskolák, valamint egyéb felnőttképzési formák, melyek 
elősegítik a helyben lakók életesélyeinek növekedését, a 
praktikus ismeretek közvetítésével hozzájárulnak a lakosság 
ismeret- és képzési szintjének növekedéséhez, javítják 
munkaerő piaci kompetenciájukat, mindennapi életük 
gazdagításához�  (Pl�: HEFOP pályázati részvétel)

4� A KREATIVITÁS ÉS ÖNKIFEJEZÉS 
KULTÚRÁJÁNAK 
közvetítését és fejlesztését szolgáló
közművelődési gyakorlat

Az élményközpontú közösségi formák, és egyéni ambíciókat 
összesítő programok, sorozatok, minősítők, helyi és területi 
bemutatók szervezése, közvetítése, az ezekhez szükséges 
működési feltételek biztosítása� 

5� Az ÜNNEPI ÉS EGYETEMES
KULTÚRA 
közvetítését és fejlesztését szolgáló
közművelődési gyakorlat

Az un� magas kultúra produktumait és a vállaltan elitista, 
értékközpontú programok, rendezvények, fesztiválok 
stb� szervezése és az e körbe tartozó hivatásos együttesek 
működtetése� Jó részt e körbe tartoznak a nemzeti ünnepek 
alkalmával szervezett bemutatók, programok�

6� Az EGYÜTTÉLŐ MÁSSÁGOK
KULTÚRÁINAK
közvetítését és a tolerancia
képességének
fejlesztését szolgáló
közművelődési gyakorlat

Idetartozik a másságok megismerését, a kölcsönös tolerancia 
és empátia kialakulását célzó és segítő közművelődési 
törekvések összessége� (etnikai, kulturális, vallási stb� 
eltérések komplex kezelésével)� Külön kiemelendők a 
marginalitás, a migráció, a kulturális konfliktusok, a 
leszakadó rétegekkel kapcsolatos kezdeményezések�

7� A KÖZHASZNÚ KULTURÁLIS 
SZOLGÁLTATÁSOK 
közvetítését és fejlesztését szolgáló
közművelődési gyakorlat

Információ, programok, utazások, tanácsadás, spontán 
és szervezett kapcsolatépítés, közhasznú és szakmai 
információkat szervező kiadványok���� (ROP, kulturális 
turizmus���)

2 Forrás: http://www�erikanet�hu/system//adatbazis_fajl�php?fajl_id=25877 
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E szempontsor egyúttal támpont is ahhoz, mi mindent lehetne és kellene végezni egy 
közművelődési intézménynek� Ezt végigolvasva könnyen belátható, hogy az ÁMK-ban a 
saját szervezésű tevékenység dominánsan az 1�, 4� és 5� pontokba sorolhatók be� A többi 
négybe alig tudnánk tenni valamit� Vagyis: a közművelődési tevékenység szerkezetében 
az arányosságra is figyelni kellene, mert sok fontos lehetőség és fel sem ismert igény kielé-
gítése maradhat így el� Ez a helyzet azonban szinte természetesen következik az idézett 
tanulmányban jelzett értékfelfogásokból� 

A helyzet és a tevékenység átfogó indoklását pedig ismét Lipp Mártától idézem: „az ál-
talános művelődési központokban a közművelődés strukturálisan alárendelt helyzetben 
van, ami lehetetlenné teszi, hogy saját immanens szakmai logikája szerint működjön�”

ZÁRSZÓ ÉS ÖSSZEGZÉS

Megbízásunk arra a két alapvető kérdésre irányult, hogy
1� milyen az intézmény törvényessége?
2� milyen a feltételek harmóniája s a tevékenység hatékonysága?
Az első kérdésre a válasz – a korábban részletezett megállapítások alapján – az, hogy 

alig találtunk olyan intézményi és személyi dokumentumot, amely megfelelt volna a hatályos 
jogszabályoknak. Bonyolítja a helyzetet, hogy az alapdokumentumok egymással sincsenek 
szinkronban. Nem egyértelmű a szervezeti struktúra, a vezetők száma, hierarchiája és 
kompetenciaköre� Ezért lehet igaz korábbi jellemzésem, miszerint az intézményben a 
jogrend helyett a szokásrend kormányoz.

A második kérdés első felére nem lehet egyértelmű választ adni, mert hiányoznak a már 
jelzett viszonyítási pontok� A közművelődési támogatást ugyanis csak feladatfinanszíro-
zási szempontok érvényesítésével lehet szabályozni és mérni�

A kérdés második fele viszont megválaszolható� A tevékenység közművelődési hatékony-
sága szakmailag alacsony és túlzottan iskolaközpontú, ám ezt csak a diszfunkciók megszün-
tetésével, a felszabaduló kapacitások felhasználásával lehet helyreállítani�

Mindezek alapján ki lehet jelenteni, hogy az ÁMK-n a „kabátot újra kell gombol-
ni” törvényességi és szakmai értelemben egyaránt.

Ez azonban csak a két fél felelős kooperációjában valósulhat meg

Azért vállalkoztam arra, hogy nem csak szervezőként, hanem előadóként is megjelenjek, 
mert az elmúlt három év alatt olyan anyag gyűlt össze, amely teljesen a konferencia* 
tematikájába illik�

Háttér-információként annyit, hogy intézményünk 1999� július 1-én született, éppen 
az első Nyári Egyetem után néhány nappal� Az első kézenfekvő kérdés az volt, hogy mi-
lyen információk állnak rendelkezésünkre a munkához, mi van most – 7 évnyi megyei 
intézményi szünet után – Csongrád megyében� Tehát egyrészt volt az az elemi szándék, 
hogy gyűjtsünk, rendszerezzünk, csoportosítsunk, elemezzünk mindenféle szakágból és 
elsősorban intézményi életből bejövő adatokat� Erre rakódott az a felfogásom, amelyet 
egyszer már elmondtam egy másik fórumon� Eszerint a megyei művelődési központok-
nak a ma szokásos gyakorlattal szemben többet kellene foglalkozni magával az önkor-
mányzati szférával, mert úgy gondolom, hogy helyben az önkormányzat a tető a közmű-
velődés felett, s ha ez a tető lyukas, akkor bent szétázik minden� Tehát nem elég a „tető” 
alatti szakági ügyekkel bajlódnunk, hanem önkormányzati, közművelődési, igazgatási 
tanácsadásra is szükség van� (Ez a felfogás Irányok és arányok címmel az MMHÍR** – 
www.mmhir.hu  – szakmai anyagok menüjében olvasható�) 

Az adatgyűjtés úgy kezdődött, hogy 2001 elején egy körlevélben megkerestük a jegy-
zőket, és küldtünk nekik egy adatlapot1� Látható belőle, hogy két alapkérdésünk volt: 

1� milyen formában látják el a feladatot?
2� mennyit költenek rá? 
Természetesen ott volt mögötte az átfogó nagy kérdésünk, hogy az önkormányzatok 

vajon mennyire tartják fontosnak a közművelődést. Mivel a második évre már némi infor-
mációm volt arról, hogy az önkormányzatok közigazgatási tájékozottsága milyen, ezért 
már a második évtől mellékeltem az adatlap hátuljára egy tájékoztató2 szöveget foga-
lom-magyarázatokkal� A beérkező adatokat átvezettem a feldolgozó lapra3, és ez alapján 
készült el a többi elemző tábla� Itt van egy érdekes dolog, ti� – mint látható – a közgyűj-
teményi összegeket is bekértem� Ennek az az egyszerű oka volt, hogy tudni akartam, mit 
kezd az önkormányzat a teljes közművelődési és közgyűjteményi normatívával, amely – 
mint tudjuk – négy szakágazatra adott normatíva, de ha én csak közművelődési adatokat 
kérek, akkor ezt sose tudom meg� Így viszont kiderült – majd fogom mutatni –, hogy a 
normatíva részaránya mennyi az önkormányzati kiadásokban Csongrád megyében� Ez 
volt tehát maga az adatgyűjtés� 
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Helyi kultúrpolitika és finanszírozás
Csongrád megyében

* Az írás a 2003� évi V� Közművelődési Nyári Egyetemen elhangzott előadás szerkesztett szövege� Megjelent: 
V� Közművelődési Nyári Egyetem� Szeged, 2003� július 7-11� „A szükséges pénz”� Csongrád Megyei Közmű-
velődési Tanácsadó Központ, Szeged, 2004, 78-97� o�
** A portál neve 2004-ben megváltozott� Az új név: www�erikanet�hu� 
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Háromféle alaptábla készült mind a három évben:
1. A közművelődési kiadások egy főre eső összege�
2. A közművelődési és közgyűjteményi kiadások együttes fejkvóta listája� Itt már jelzem 

azt, hogy a könyvtár és a közművelődés közötti társadalmi presztízskülönbség 
pontosan látszik – s nem a mi javunkra, hiszen az látszik pl� 2002-ben, hogy 9 
településnek nincs közművelődési kiadása, könyvtári kiadást viszont csak kettő 
nem jelzett� (És még ez sem biztos, hiszen valamilyen iskolai könyvtári ellátás van 
a településen�)

3� A harmadik táblázat a normatíva részaránya a teljes kiadásokból, amely azt mutatja 
meg, hogy míg az egyik településen a teljes kiadásnak csak 9%-át fedezi a központi 
normatíva, addig a lista alján van, aki el sem költi ill� másra fordítja ezt a pénzt� 

Ezeket szerkesztettük össze az idén4 is egy-egy táblára� 
Megkérdezheti persze bárki, hogy mi ebben a kultúrpolitika� Szentül hiszem azt, 

hogy helyben nem a nagy ideológiák és politikák jelennek meg közvetlenül� Helyben 
a kultúrpolitika a napi gyakorlatban, értékekben, prioritásokban, intézményi formákban, 
közművelődés igazgatásban, stílusban, finanszírozási arányokban, szóval a hétköznapi kis 
értékekben jelenik meg. Ezért úgy gondolom, hogy nyugodtan minősíthetem a majdan 
elmondott tanulságokat helyi kultúrpolitikaként, hiszen amikor nulla Ft-ot látunk 
egy táblázat alján, az helyi kultúrpolitika� Amikor az adatlap rosszul van kitöltve, az 
helyi kultúrpolitika� Ez a közművelődés presztízséről, az ügy fontosságáról, értékéről szól, 
arról, hogy milyen skálán helyezkedik el az adott helyi társadalomban, a helyi hatalom 
értékrendjében�

Nos, hát akkor nézzük a tanulságokat� Noha általában a hároméves átlagról beszélek, 
miután volt olyan adat, amit csak idén kértem először, lesznek évenkénti hivatkozások� 

A közművelődés igazgatása
A feldolgozás elkezdéséhez az kellett volna, hogy a kért határidőre beérkezzenek az adat-
lapok� Ám a hivatalok nagy része késve küldte, pedig erre általában egy hónap állt ren-
delkezésükre� Az idei határidő után egy hónappal a 60 településből csak 40 küldte be� A 
többinek általában újra ki kellett faxolni, hogy visszakaphassuk kitöltve, mivel ekkorra 
már „természetesen” senki nem tudott semmiről� Az így begyűjtött 60 adatlap mintegy 
fele minden évben hibásan volt kitöltve! A tipikus hibák a következők voltak:

– 15–20 lapon visszatérően tévesen adták meg a szervezeti formát: pl� önálló költ-
ségvetési intézménynek jelölték a már évek óta alig használt, szakember nélküli 
művelődési házat, ill� abból a tényből kiindulva, hogy a könyvtár a művelődési 
házban van, a „könyvtárral összevont intézmény” rovatba ikszeltek�

– Még mindig gyakori a könyvtár és a művelődési ház jogállásának, szakmai funkció-
inak összekeverése. Még mindig a közművelődési könyvtár régi fogalmát használják 
a kulturális törvényben használt „nyilvános könyvtár” fogalom helyett, s ez keve-
redéseket okoz� Ezért a finanszírozási táblákban is gyakran írták a könyvtár bér és 
dologi összegeit a közművelődési rovatba, vagy összevonták azokat, vagy épp’ az 
ámk-formával keverték a többit stb�

– Összekeverik a jogi önállóságot a gazdasági működésmóddal, ezért a szervezet jogállá-
sához odaírják pl�, hogy részben önálló�

– Nem töltötték ki a szervezeti formák rovatait (amiből persze az látszik, hogy e tárgy-
ban semmi nincs a településen)�

– Az összegekbe belevették a pályázaton nyert összegeket is, s ezt – gyakran más 
adatokkal együtt –telefonon kellett korrigálni�

Három év egybecsengő tapasztalatai alapján kijelenthetjük, hogy a közművelődés 
igazgatásának szakszerűsége és jogszerűsége alacsony színvonalú� A kitöltött adat-
lapokból az derül ki, hogy több adatközlő nem ismeri a költségvetési intézmény para-
métereit és a törvényes szervezeti formákat ill� a köztük lévő különbséget� A hivata-
lok egy részében (harmadában-felében?) nemcsak hogy nem ismerik a kulturális 
törvény vonatkozó előírásait, de úgy tűnik, nem is akarnak előírásainak érvényt 
szerezni. Sok helyütt a jegyző „leadta” valamelyik munkatársának a lap kitöltését, s 
láthatóan ellenőrizetlenül aláírta azt� Előfordult, hogy azt jelezték, nincs helyi köz-
művelődési rendeletük, miközben mi tudtuk, hogy már rég elkészült� Ezek a tények 
nemcsak a jogszerűségnek és a szakszerűségnek, hanem a közművelődés helyi presz-
tízsének is pontos tünetei. 

Csak ezekkel magyarázható, hogy:
– három településen még mindig nincs közművelődési rendelet,
– városi jogállású település nem érzi (pedig tudja) kötelezően betartandó előírásnak 

közművelődési intézmény fenntartását,
– 8–10 településen nem érzik kötelező előírásnak azt, hogy legalább közösségi szín-

tért kellene fenntartani,
– az ámk-t fenntartó települések mintegy kétharmadán (!) nem a közoktatási tör-

vény és a Kjt� szerint működik a szervezet (ld� közművelődési intézményegység–
vezetők és pótlékaik hiánya),

– 8–9 településen nincs közművelődési kiadás;
– 6 településen egy forintot se tesznek hozzá a központi normatívához, sőt, egy ré-

szét másra költik stb�
Mindezek mint lényegtelen és elnézendő törvénysértésekként értelmeződnek a közigazgatás 

világában, a polgármesteri hivatalokban, többségéről nem is tudnak vagy nem tartják fontos-
nak, de a tudatosan felvállalt jogsértéssel is találkoztunk („nem is akarunk rendeletet alkotni”). 

Sokan szőrszálhasogatásnak mondják, gondolják azt, ahogy ezeket értelmezem� De 
szabadjon egy tágabb kontextusba helyezni az ügyet� A jog nem arra való, hogy meg-
nehezítsük és bürokratizáljuk a világot, de a jog be nem tartása egy olyan kultúrát sugall, 
olyan magatartásformát erősít meg, amelyben a korlátlan felelőtlenség uralkodik a telepü-
lésen, és ezek után semmiféle morális joga nincs az önkormányzatnak az állampolgárokkal 
szemben. A jog tehát nem bürokrácia, hanem a kultúra része. Egyszerűen arról van szó, 
hogy ez is a magyar társadalom kulturális hozománya Európába� Talán ezért is van, hogy 
az EU-s pénzekben, pályázatokban nem vagyunk erősek, mert nem vagyunk jó bürokra-
ták� Természetesen a max weber-i bürokráciáról beszélek� A többit ott tessék elolvasni…

LOKALITÁS ÉS KÖZMŰVELŐDÉS
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Szervezeti–személyi feltételek
A tábla5 pontosan mutatja, hogy a települések mintegy felén tartják be a szervezeti és 
személyi feltételekről szóló hatályos jogszabályokat. Ez az állapot megfelel a hároméves 
trendnek� A kapott adatokból összeállított tábla két szempontsort ötvöz: a felsőben a 
személyi feltételek, oldalt pedig a szervezeti formák olvashatók� Az látszik, hogy a fehér 
mező a törvényes mező� Ami szürkében van, az vagy a kjt-nek, vagy az közoktatási tör-
vény ámk-s passzusának, vagy a kulturális törvénynek, vagy valami másnak nem felel 
meg� Ha a személyi feltételeket nézzük, akkor azt látjuk, hogy a szürke mezőben lévők 
többsége ámk� Ezen az ámk-soknak és ideológusaiknak érdemes lenne elgondolkodni… 

Ha a szakmai hatékonyságot nézzük, „sötétebb” a kép� Településeink megközelítően 
harmadolhatók az ellátás optimalitása szempontjából�
•	 Az optimális harmadban jogilag önálló szervezet működik kinevezett igazgatóval, 

többé-kevésbé elfogadható kondíciókkal� (Jószándékkal ide értve azt a  11 telepü-
lést is, amely könyvtárral összevont művelődési házat működtet, továbbá azt a két 
települést is, ahol csak részmunkaidős vezetőt foglalkoztatnak�)  

•	 A köztes harmadban szakmai és jogi félmegoldások vannak (nem önálló a szerve-
zet, nincs szervezet és/vagy vezető, szakirányú végzettségi hiányosságok, félállásos 
megbízások, vállalkozói működtetés, kommunális kht-ba „besöpört” intézmény, 
vezetői pótlék elmaradása stb�) Pozitívan árnyalja viszont a képet, hogy néhány 
ámk-ban az adott szervezeti forma korrekten működik, s nem akadályozza a szak-
mai munkát� Sajnos, ezek nem tipikus esetek�

•	 Az elégtelen harmadban nincs személy rendelve (értsd: jogilag megbízva és megfi-
zetve) a feladathoz� Ráadásul ebből 8-10 településen még közösségi színtér sincs 
működtetve! Itt is van persze pozitív árnyalat: mintegy 10 településen  - lokálpat-
rióta érzelemből és/vagy szelíd hatalmi presszionálásra - végez valaki közösségi-
művelődési feladatokat� Ám megbízásuk leginkább szóbeli, s hierarchikus (mun-
kajogi) helyzetük miatt alig vétózható� Ilyen személy egy-egy helyi pedagógus, 
hivatalnok vagy könyvtáros� Nekik munkájukért köszönettel tartozunk�

Mindez tehát azt jelenti, hogy az 50%-os törvényességi megfeleléssel szemben az optimá-
lis működtetés aránya minden évben lecsökkent egyharmadra� Emlékeim szerint a 80-as 
években ugyanezek a paraméterek alapján lényegesen jobb volt a helyzet, mintegy két-
harmados aránnyal minősítem az akkori személyi–szervezeti ellátottságot� 

A pénzügyi finanszírozás
Először háttér információként hadd közöljek egy rövid számsort� Fontosságát az adja, 
hogy ezek trendjét össze lehet hasonlítani a megyei támogatási adatok trendjével�

Ezek után nézzük az első táblát, amely – mint az összes többi – a 60 település adatainak 
összesítése alapján készült�

A támogatás költségvetési szerkezete és belső aránya (E Ft / %)

A táblázat azt mutatja, hogy szinte azonos a belső rovatok aránya, a bér lassú 1-1 szá-
zalékos növekedése mellett aggasztó a dologi csökkenése, mert ez egyrészt a működé-
si, másrészt a karbantartási költségek visszafogását jelenti� (Ez majd a következő táblán 
jobban érzékelhető�) A felhalmozási kiadások egy-két település induló nagyberuházása 
miatt nőttek�

Más szempontból nézve ugyanazon alapszámokat a három évváltozásait mérhetjük� 
(Természetesen tudjuk, hogy ez inkább mondható „pillanatfelvételnek”, mint trendnek, 
de mégis érdemesnek tartjuk bemutatni�

A támogatás növekedése és aránya az előző évihez képest (E Ft / %)

Itt látható a hivatkozott dologi arány helyzete, hiszen a 2001� évi 24% után csak 17%-kal 
nőtt, miközben a felhalmozási összegek 39-ről 62%-ra emelkedtek� Itt megkockáztatok 
egy hipotézist, amely egyéb tapasztalataimmal egybevág, bár kétségtelen, hogy konkrét 
bizonyításra vár: az önkormányzatok az alacsonyan tartott napi működés kiadásai mellett 
szeretnek vállalkozni új beruházásokra még ott is, ahol esetleg a meglévő művelődési ház 
felújítása olcsóbb lenne� De látványosabb egy új rendezvényház (ez a fogalom is megér egy 
külön elemzést, legalább annyira szörnyű, mint a művelődésszervező szavunk) felavatása, 
mint a régi tatarozása (vö� a kultúra mint a hatalom legitimációs eszköze), miközben már 
takarítónő sincs a házban… Természetesen vannak pozitív példák is, ahol erre szükség 
van, mert nincs közösségi tér a faluban� De a felújítás kérdéseire még visszatérünk�

A tavalyi összegzés után világossá vált számunkra egy ellentmondásos jelenség is. Az 
önkormányzatok jelentős összegeket fordítanak helyi nagyrendezvényekre: falunapokra, 
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1998 1999 2000 2001 2002 2003
A normatíva összege  (Ft/fő) 555 631 731 792 859 1114
A normatíva változása 
az előző évi százalékában n� a� 114 116 108 108 130

Az infláció mértéke 
(Forrás: KSH) 14,3 10 9,8 9,2 5,3 n� a�

2000 2001 2002

Bér és járulékai 183�073 / 35 241�409 / 36 302�095 / 37
Dologi költségek 307�568 / 58 380�022 / 57 442�995 / 54
Felhalmozási kiadások 35�895 / 7 49�823 / 7 80�937 / 9
Összesen: 526.536 / 100 671.254 / 100 826.027 / 100

2000 2001 2002

Bér és járulékai 183�073 / n� a� 241�409 / 32 302�095 / 25
Dologi költségek 307�568 / n� a� 380�022 / 24 442�995 / 17
Felhalmozási kiadások 35�895  / n� a� 49�823 / 39 80�937 / 62
Összesen: 526.536 / n. a. 671.254 / 27 826.027 / 23
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fesztiválokra� Ezek kiadásai azonban sok helyen nem a közművelődési szakfeladatoknál 
találhatók, hanem a hivatal működési kiadásai között� Ezért ezek nem jelennek meg 
sem a kulturális statisztikában, sem felmérésünkben� Az alábbi táblázat azt mutatja meg, 
hogyan viszonyul ez az összeg az intézményi kiadásokhoz, ill� a teljes közművelődési 
kiadásnak hány százaléka van a hivatalban� 

A számok indokolatlanul magas arányokat mutatnak� Soknak tartjuk a 15% fölötti ará-
nyokat (miközben keveselljük az 1-3%-okat), hiszen akkor miért tartanak fenn intézmé-
nyeket - szól a költői kérdés� A rendezvények zöme kétség kívül érték a helyi közösségi-
művelődési életben, nem véletlen, hogy általában ezek szervezését is az intézmény ill� a 
népművelő végzi, ám – s kérdésünkre szerintünk ez a válasz – a pénz felett nem mindig 
ő, hanem a hivatal (polgármester?) rendelkezik, s ez néhol olyan mértékű kézivezérlést 
jelent, amely esetenként az előadók, programok kiválasztásában is megnyilvánul� A je-
lenség oka egyszerű: a kultúra legitimáló funkciójáról és erejéről van szó� A hivatal által 
finanszírozott nagyrendezvény ugyanis egyúttal az aktuális helyi hatalom reprezentációja 
is, ahol fel lehet szólalni, érdekeket lehet artikulálni és érvényesíteni� 

Mindebből több tanulság is adódik:
– pozitívum, hogy a helyi közművelődésre a felmérés adatainál nagyobb összegeket 

fordítanak;
– negatívum, hogy az összegek felhasználásában nem feltétlenül a szakmaiság a do-

mináns elem, hanem erős a szubjektív érdekszempontok rendszere;
– mindezekért az lenne a kívánatos, hogy a hivatal (polgármester) - bölcs önkorlá-

tozással és a szakmaiság tisztelete okán - ezen pénzek felhasználásával a szakmai 
szervezetet/személyt bízná meg, amely döntés persze nem zárná ki a szükséges (és 
elégséges!) helyi egyeztetéseket� 

Ezek teljesüléséhez persze az kellene, hogy mindenütt meghatározzák – szakmailag 
átgondolt helyi közművelődési rendeletben – a feladatok ellátásának szervezeti, személyi és 
pénzügyi feltételeit� Így a kulturális törvényben megfogalmazott közösségi színtérrel és 
a hozzárendelt személyi felelőssel megoldható lenne még kistelepülésen is�

Nézzük most meg egy összesítő táblán azt, hogy a három év átlagában mennyi volt az 
egy főre fordított közművelődési kiadás és hogy ez alapján milyen települési sorrend 
alakult ki, ill� évente milyen helyezést értek el� (Az elválasztó vonalak az ezres nagyságren-
dek határait jelzik.)

LOKALITÁS ÉS KÖZMŰVELŐDÉS

Sz. Település

Intézmények 
támogatási 

összege
(E Ft)

Hivatali rovaton 
jelzett összeg

(E Ft)

Hivatal/összes
(%)

1� Ambrózfalva 1�141 356 24
2� Csanádalberti 1�140 263 19
3� Csongrád 24�884 9�100 25
4� Deszk 8�408 2�907 26
5� Domaszék — 5�951 100
6� Hódmezővásárhely 90�302 24�855 26
7� Királyhegyes 2�520 420 14
8� Röszke 11�650 1�742 13
9� Szatymaz 11�016 1�897 15

10� Szegvár 10�317 355 3
11� Szentes 40�291 16�404 29
12� Üllés 10�530 100 1

ÖSSZESEN: 212.199 64.350 23

 Lakos 2000–2002  2000 2001 2002
 2002-ben közötti átlag (Ft/fő)

1� Bordány 3�114 4�960 3� 16� 1�
2� Röszke 3�384 4�702 2� 1� 6�
3� Algyő 5�336 4�680 1� 7� 3�
4� Eperjes 741 3�855 15� 2� 4�
5� Csanádpalota 3�925 3�848 7� 4� 8�
6� Öttömös 826 3�376 18� 19� 2�
7� Csanádalberti 525 3�271 14� 3� 1�
8� Pitvaros 1�633 3�117 6� 8� 12�
9� Szatymaz 4�356 3�095 5� 20� 9�
10� Ambrózfalva 547 3�087 16� 5� 13�
11� Üllés 3�216 2�943 9� 13�  15�
12� Árpádhalom 630 2�886 8� 12� 14�
13� Pusztamérges 1�218 2�656 12� 14� 17�
14. Kistelek 7�693 2�623 20� 27� 7�
15� Deszk 3�261 2�514 17� 9� 22�
16� Királyhegyes 731 2�467 36� 31� 5�
17� Zákányszék 2�817 2�448 22� 6� 32�
18� Nagylak 662 2�377 44� 18� 10�
19� Földeák 3�372 2�372 21� 17� 18�
20� Apátfalva 3�397 2�281 10� 15� 31�
21� Nagyér 649 2�093 39� 28� 11�
22. Mindszent 7�666 2�008 13� 23� 26�
23� Ruzsa 2�849 1�909 26� 32� 19�
24� Baks 2�368 1�861 50� 11� 24�
25. Csongrád 18�825 1�790 23� 21� 27�
26. Hódmezővásárhely 49�614 1�785 25� 26� 23�
27� Zsombó 3�288 1�759 19� 24� 28�
28. Mórahalom 5�569 1�734 40� 10� 39�
29� Szegvár 5�122 1�720 34� 34� 20�
30� Mártély 1�327 1�569 27� 33� 30�
31� Ásotthalom 4�212 1�558 30� 25� 33�
32. Makó 25�842 1�469 28� 35� 35�
33� Maroslele 2�234 1�439 47� 30� 21�
34� Sándorfalva 8�023 1�427 41� 39� 29�
35� Tiszasziget 1�780 1�380 37� 38� 36�
36� Kiszombor 4�336 1�347 42� 46� 21�
37� Klárafalva 526 1�337 4� 42� —
38� Fábiánsebestyén 2�394 1�319 11� 22� —
39. Szeged 163�591 1�259 31� 36� 38�
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A táblázat többféle következtetést enged� Nézzük a legfontosabbakat�
– Nincs egyenes arányú összefüggés a település lélekszáma és a finanszírozási mérték 

között� Szinte a lista minden részében találunk kisebb és nagyobb községeket� Te-
hát a nagyobb tőke nem feltétlenül előny, ill� a kisebb nem feltétlenül hátrány�

– Nagyobb városaink viszont a lista alsó felében vannak, Szeged és Szentes 39� ill� 
40� helye elgondolkodtató� De Kistelek is csak Rendezvényház beruházásával ke-
rült feljebb a korábbi 20� ill� 27� helye után� 

– A szürke mezős települések valamelyik évben, vagy mindegyik évben másra köl-
tötték a normatíva teljes összegét, a három év alatt 12 ilyen település volt, ez a 
települések 20%-a!

– A három év alatti sorrendek között nagy a szóródás, igen távoli számpárok olvas-
hatók� Egyik évben még 3�, utána 16�, vagy épp fordítva: 4� hely után 42� Tehát 
nagyon rapszodikus a helyezési sorrend – de erről később�

Nézzük meg most külön az első ill� az utolsó 10 település adatait� 

         Átlaglétszámuk  A három év fejkvóta átlaga
  1-10� 2�376 fő   3�799 Ft/fő
51-60� 1�390 fő        84 Ft/fő (!)

Néhány tanulság:
– Az utolsó tíz létszáma éppen 1000 fővel kevesebb az első tíz átlagánál� Csanytelek 

kivételével – amely abszolút szubjektív okok miatt került ide, ugyanis az akkori 

(Félkövérrel szedve a városok.)

polgármester úgy vélte, hogy nem kell „ezeknek ilyen” (pedig ott a korábbi évtize-
dekben mindig volt „ilyen”, mármint művelődési ház és népművelő) – zömében 
kistelepülésekről van szó� Ha végiggondoljuk az önkormányzatok finanszírozási 
rendszerét, akkor azt látjuk, hogy olyan forráshiányos településekről van szó, ame-
lyek örülnek, hogyha az iskolát még valahogy körömszakadtáig megtartják, vagy 
legalább az alsó tagozatot, és ez szinte mindenüket elviszi… 

– Ugyanakkor az első tíz évenkénti sorrendje sem kiegyensúlyozott finanszírozási rend-
szert mutat� Nagy a szóródás a helyezési sorszámok között, akár 17 hellyel is vál-
tozhatott egyik évről a másikra� Mindössze négy olyan település van köztük, ahol 
maximum 6 helyezéssel változott a sorrend� 

– Sajnos, eléggé egynemű ez a kép viszont az utolsóknál, ahol mindössze három ért 
el bármilyen helyezést a három év során, a többinél „néma csend”� Nagyon érdekes 
ezeknek a területi eloszlása:

Az első 10 (ellipszissel jelölve) térbeli eloszlása ellentmondásos, és alaposabb kutatást ér-
demelne� Tudniillik 5 település a megye keleti szélén van (sőt, Öttömös is – bár nyugati, 
de –megyeszéli kistelepülés), zömében apró, nehezen prosperáló, létező világ� Eperjesnél 
kimondottan szubjektív okok generálták: egy középfokú népművelő végzettségű hivatali 
kolléganő nem hagyta békén a polgármestert, a polgármesternek is volt hozzá affinitása, 
és nagy erővel újraélesztették a házat revitalizációs és egyéb sikeres pályázatokkal� Volt te-
hát egy óriási akarat, és a testület ezt támogatta� A többi négynél egyrészt az intézmény-
fenntartás adja ki ezt az eredményt, illetve a hivatali rovatok összegei is jelen vannak, 
Csanádpalota pedig nagyközségként mindig is komolyan vette e faladatot� 

A többi település döntően a gyümölcsös, barackos, homoki vidék a régi Szeged járás-
ból, amelyeknél a gazdasági potenciál, a települések életképessége mindig is erősebb volt� 

LOKALITÁS ÉS KÖZMŰVELŐDÉS

40. Szentes 31�547 1�176 29� 47� 34�
41� Derekegyház 1�877 1�096 24� 43� 44�
42� Csengele 2�024 1�014 45� 41� 40�
43� Székkutas 2�604 932 38� 44� 43�
44� Domaszék 4�167 904 — 40� 37�
45� Nagymágocs 3�502 892 35� 37� 50�
46� Forráskút 2�188 807 32� 45� 45�
47� Dóc 808 658 49� 50� 42�
48� Balástya 3�622 552 43� 49 48�
49� Magyarcsanád 1�675 500 48� 48� 47�
50� Tömörkény 1�981 492 — 51� 41�
51� Kövegy 503 459 33� — 49�
52� Ferencszállás 705 313 46� 29� 46�
53� Pusztaszer 1�664 70 51� 52� 51�
54� Csanytelek 3�089 0 — — —
55� Felgyő 1�448 0 — — —
56� Kübekháza 1�607 0 — — —
57� Nagytőke 519 0 — — 
58� Óföldeák 558 0 — — —
59� Ópusztaszer 2�256 0 — — —
60� Újszentiván 1�555 0 — — —
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Ez a vidék a valamikori szegedi puszta volt, ahova mindenhonnan, még a felvidékről is 
települtek ide emberek� A benépesült tájon 24 tanyabokorból csinált a politika községet 
1945–1950 között� Ez itt – korábbi szerves tanyai fejlődésük ellenére – szinte mind 
csinált község� Márpedig Magyarországon a csinált községek és a csinált városok – mint 
pl� Dunaújváros, Komló stb� – arról szólnak, hogy ennek fejében az állam minden állami 
beavatkozási színteret megteremt� Tehát, ahogy csinált iskolát és községházát, úgy csinált 
kultúrházat is, igaz ehhez a kisajátított gazdaházak és kocsmák szolgáltak épületül� Itt 
egy nagyon erős, több évtizedes intézményi tradíció fogadta a rendszerváltást, és ezek 
addigra már beépültek a helyi társadalomba�

Nézzük az utolsó 10 (háromszöggel jelölt) települést� Itt már van egy hipotetikus ma-
gyarázatom a területi eloszlásra� A települések két kisrégióban helyezkednek el, egyrészt 
a zömében Makó környéki kistérségben, másrészt a kistelekiben – mindkettőben nehéz 
gazdasági örökséggel és nehéz mai valósággal� Ismereteim szerint utóbbi szerepel a 41 
kiemelten hátrányos helyzetű kistérség listáján� További elem a képben, hogy itt viszont 
– három falu kivételével – nem is volt igazából művelődési intézményi tradíció, ami 
megtartandó érték lehetett volna, mint ahogy ez a Szeged környéki falvaknál pozitívum-
ként megjelent��

Szóljunk most a felújítási beruházási adatokról az alábbi táblázat alapján� 

Közművelődési felújítás, beruházás sajáterős összegei (E Ft)

Felújítás tehát évről évre volt 20-27-28 településen� 2002-ben – mint láttuk – lényege-
sen nagyobb� (Erre mondta nekem magyarázatul egy kolléga, hogy ősszel önkormányzati 
választások lesznek���) Viszont a hároméves trend már ennél fontosabb, amiből az látszik, 
hogy 40 településen volt összesen a három év alatt felhalmozási rovaton valamilyen ki-
adás� Ebből minden évben csak 10 település fejlesztett� A kép tehát itt is hektikus, rap-
szodikus, nincs benne stratégia� Van ahol persze egyszer 23 millió, és van, ahol – Kistelek 
– ezt három részletben érték el�

A szürke mező pedig azt jelzi, hogy a szervezeti forma táblázatban valami nem stim-
mel� Tehát amíg azt látjuk, hogy valamiféle kultúrpolitikai szándék egyrészt visz be for-
rást a fejlesztésekbe, aközben a szervezeti formákra, de méginkább a személyi előírásokra 
vonatkozó jogszabályokat nem tartják fontosnak – ahogy az erről szóló táblázat elemző 
részénél olvashatóak� 
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Sz. Település 2000 2001 2002 Összesen

1� Kistelek 5�303 2�957 15�284 23�544
2� Bordány — — 23�435 23�435
3� Röszke 5�551 9�239 — 14�844
4� Szentes 6�435 5�421 1�108 12�964
5� Szeged — 2�218 8�621 10�839
6� Szatymaz 1�553 2�575 5�837 9�965
7� Baks — 4�620 3�370 7�790
8� Zákányszék 60 5�591 1�433 7�084
9� Mindszent 5�729 — 83 5�812

10� Csongrád 268 742 4�593 5�603
11� Fábiánsebestyén 3�497 1�485 — 4�982
12� Algyő 2�734 1�597 187 4�518
13� Csanádpalota 280 1�645 2�229 4�154
14� Nagymágocs 1�453 2�583 — 4�036
15� Szegvár 274 117 3�367 3�758
16� Mórahalom 420 2�954 — 3�374
17� Hódmezővásárhely — — 2�500 2�500
18� Deszk — 515 1�540 2�055
19� Pitvaros 570 1�259 — 1�829

20� Eperjes — 1�013 744 1�757
21� Öttömös — — 1�573 1�573
22� Sándorfalva 431 315 490 1�236
23� Csengele — 322 901 1�223
24� Tömörkény — — 1�046 1�046
25� Kiszombor — — 768 768
26� Ásotthalom — 620 129 749
27� Tiszasziget — 650 — 650
28� Ruzsa 530 — 65 605
29� Domaszék — 520 — 520
30� Királyhegyes — — 504 504
31� Forráskút 125 186 70 381
32� Nagylak — — 369 369
33� Földeák 125 110 125 360
34� Nagyér — — 354 354
35� Balástya 280 — — 280
36� Zsombó 277 — — 277
37� Ferencszállás — 267 — 267
38� Üllés — — 212 212
39� Derekegyház — 192 — 192
40� Klárafalva — 56 — 56

Települések száma: 20 27 28 40

Összesen (E Ft): 35.895 49.823 80.937 166.655

Megyei átlag (Ft/fő) 83 115 188 129
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Összegzés:
1� Hiányzik a koncepcionális gondolkodás a kultúrában (is)
 Alig találkozni településfejlesztési koncepcióval, kulturális koncepcióval� A telepü-

lések döntően az aktuális pályázati forrásokhoz szabják terveiket, s nem készülnek 
tudatosan – akár félkész projektekkel, koncepciókkal� Így aztán örök lemaradás-
ban vannak, ill� ez meglátszik a beadott pályázatok minőségén és eredményén�

2� A közművelődési rendeletek mint a jog és a pályázati feltelek termékei
 Legtöbb helyen azért készült rendelet, mert a kulturális törvény előírta� E feltétel 

megfelelésének legszélsőségesebb példája az volt, amikor csak a települési adatok 
voltak mások az elkészült rendeleten, az összes többi szó szerint megegyezett a 
szomszéd községével� De ezen túl is alig többek a kulturális törvény kimásolt szö-
vegein� Újabban pedig azért készítettek lóhalálában rendeleteket, mert egyre több 
pályázati kiírás formai kelléke, s a pályázati határidő miatti kapkodás sem az alapos 
munka felé terelte az önkormányzatokat�� 

3. A finanszírozás – fejlődése ellenére – „létminimumon”
 Továbbra is a maradék-elv vezérli az önkormányzatokat� A napi szakmai tevé-

kenységre és az intézményi karbantartásra minimális keretek maradnak, miközben 
egyes helyeken látványos és néha túlzó beruházások indulnak�

4� A közművelődési igazgatásának szakszerűsége és jogszerűsége alacsony színvonalú
 A finanszírozási helyzet analógiájaként valamiféle maradék-elvű törvényesség ész-

lelhető� Mindez ráadásul szinte indokolt és természetes állapotnak minősül a köz-
igazgatásban, különösen, ha kevés a pénz� Az pedig mindig kevés� Ezek egyrésze 
egyébként az adott pénzügyi keretek között is kezelhető lenne, mert sok helyzet 
nem anyagi függésű� Ám ehhez a kulturális jog ismerete és a megoldás szándéka 
kellene…

5� Magas hivatali elkülönített összegek (presztízsfunkciók)
 Miközben alacsony az intézményi finanszírozás mértéke, eközben magas kulturális 

összegek rejtőznek a hivatalok rovatain� Bizonyos, hogy nemcsak az itt bevallott 12 
településnél vannak elkülönített összegek, mert nem ennyiben rendeznek külön-
böző falunapokat és ünnepeket� Izgalmas és meglepően tanulságos lenne elvégezni 
a hivatalok által finanszírozott rendezvények érték- és költségelemzését… Valójá-
ban ezek miatt válik gyakran hiteltelenné a szűkös pénzügyi helyzetre való örökös 
hivatkozás�

6� Az intézmény – a szakember – a tevékenység kiszolgáltatottsága
 Mindezek miatt állandó kiszolgáltatottságban kell létezni: állandó stressz a pályá-

zati eredmények várása, a fenntartói „ötletek” és a képviselők „hozzáértésének” el-
viselése, a „racionalizálás” szóval legitimált csökkentések, a törvényes járandóságok 
elmaradása… a sor még sok példával folytatható�

Mindezek után tegyünk végül arra kísérletet, hogyan fogalmazhatnánk meg, milyen 
Csongrád megye településeinek kulturális politikája� A megfelelő fogalomhoz a 80-as 
években Kolosi Tamás által vezetett társadalomkutatás anyaga vezetett� Ott ugyanis 
Kolosiék 7 paraméterrel mérték egy hétfokozatú skálán az egyének társadalmi státu-

szát, s értékelték az egyén helyzetét� Ha legfeljebb két ponttal különbözött egyik-másik 
szempont szerinti helyzet, akkor az egyén konzisztens (kikristályosodott tömör, rendezett) 
státuszú. Kettőnél nagyobb eltérés esetén inkonzisztens volt a státusz�

Ez alapján az a hipotézisem, hogy a megye településeire inkonzisztens helyi közmű-
velődés (politika) jellemző� Ehhez az alábbi szempontokat lehet felállítani:

1� Településfejlesztési, kulturális koncepcionalitás
2� A közművelődési rendelet minősége
3� A közművelődés igazgatása
4� Intézményműködtetés – elkülönített alapok – hivatali források – felhalmozási ki-

adások arányai
5� Szervezeti megoldások (jogi és gazdálkodási formák)
6� Működési feltételek (személyi – pénzügyi – tárgyi)
7� Fejlesztések – pályázatok
Konzisztenciát mutatna az eredmény, ha a 7 skálán a mért értékek 1-3, 2-4, 3-5, 4-6 

vagy 5-7 között mozognak� Az eddigi elemzések azonban eléggé egyértelműen bizonyít-
ják, hogy ezt kevés település produkálná� Elég csak a három év rapszodikusan változó 
helyezéseire, a nagyberuházás és a hiányzó törvényesség ellentmondásaira, a rendeletek 
minősége ill� a nyertes pályázatok közötti ellentmondásokra stb� gondolni� A legtöbb 
település skáláin legalább 3-4 pontos eltérés lenne, de soknál akár 4-6 pont is lenne� Ha 
ez egy hétlábú hokedli lenne, igen billegne a különböző hosszúságú lábak miatt, könnyű 
lenne leesni róla – mint ahogy sok településen le is esnek róla; vagy olyan alacsony (ld� a 
lista alját), hogy lehetetlen rajta ülni…

Ezek azonban azt is jelzik, hogy a közművelődés fejlesztésében nincs stratégia, pers-
pektíva, hanem a napi kényszerek és/vagy (politikai) széljárások mozgatják� Furcsa mó-
don a konzisztens közművelődés-politika közelébe leginkább listánk alsó 8 települése 
jutna, hiszen náluk ezt a szinte mindenben való hiány együttállása okozza� Sajnos, a 
pozitív-konszisztencia világában alig találnánk települést, talán inkább a lista közepén�

Mindez persze hipotézis, amelyet ugyan bizonyítani látok az eddigi adatok és szemé-
lyes tapasztalataim alapján, ám kétség kívül hiteles választ csak valamennyi szempont 
részletes elemzése adna� Talán erre is lesz mód egyszer� És még egy hipotézis: szakfelügye-
lőként is járva az országot megkockáztatom a következő kijelentést: mindaz, amit állí-
tok, nem Csongrád megye sajátossága – jellemző a hazai közművelődési állapotokra. 
Ez persze számunkra nem vigasz, ettől még Csongrád megyében nem feltétlenül kellene 
így lenni� De úgy tűnik, egyelőre nem lehet másként (itt sem)�

Befejezésül azonban hadd mentsem fel részben az önkormányzatokat, hiszen a mai fi-
nanszírozási rendszerben igen szűkös a mozgásterük, mivel igazi munkáltatónk az állam� 
Ezért a mai és még sok évig a majdani közművelődés-finanszírozás első számú felelőse 
az állam (a parlament), amely meghatározza ezeket a költségvetési kereteket� Az állam 
pedig mindaddig nem vonulhat ki e szférából, amíg a társadalom meg nem erősödött 
annyira, hogy nagyobb részt vállaljon e tevékenység finanszírozásából� Ez az idő azonban 
minimum évtizedekben mérhető…
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 2. sz.

Tájékoztató az Adatlap kitöltéséhez

Az Adatlap faxon is beküldhető!

Az alábbiakban az Adatlap egyes pontjainak szakmai értelmezését ill� törvényi forrását 
adjuk meg a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmű-
velődésről szóló 1997.  évi CXL. törvény alapján

III. ponthoz: Kizárólag az itt felsorolt ellátási formák törvényesek� A közművelődési 
intézmények felsorolását a tv. 74. §-a tartalmazza� Az intézményi feltételeket a tv� 1. sz. 
melléklet o) pontja szabályozza: „a lakosság közösségi közművelődési tevékenységéhez erre 
a célra alapított, fenntartott, működtetett, megfelelő szakmai, személyi, infrastrukturá-
lis feltételekkel és alapító okirattal rendelkező költségvetési szerv vagy egyéb fenntartású 
intézmény”. (A könyvtár tehát nem közművelődési intézmény, rá a tv� más szabályai 
vonatkoznak, s elnevezése is megváltozott nyilvános könyvtárra�)
III. 1. a) ponthoz: Ide az önálló jogi személyiségű intézményt kell számítani, függetlenül 
attól, hogy gazdálkodási módja szerint önálló vagy részben önálló�
III. 1. b) ponthoz: Ide - az alapító okirat szerint - a könyvtárral összevont művelődési 
házat kell sorolni� A jogi ill� a gazdálkodási működés különbözőségére  ld� az előbbi 
pontot�
III. 1. c) ponthoz: Ide a közoktatási törvény (1993: LXXIX�) 33. § (1) bek. c) pontja 
ill. az (5)-(11)  bek. szerint működő általános művelődési központ közművelődési in-
tézményegységét kell sorolni�
III. 2. ponthoz: Ide a közművelődési kht�-kat kell sorolni�
III. 3. ponthoz: A tv� 79. §-ában leírt közművelődési megállapodás feltételeinek megfe-
lelő feladatellátási formát kell idesorolni�
III. 4. ponthoz: A tv� 1. sz. melléklet  r) pontja így fogalmaz: „Közösségi színtér: a he-
lyi lakosság rendszeres vagy alkalmi közművelődési tevékenységének, a lakosság önszerveződő 
közösségeinek támogatása érdekében önkormányzati fenntartásban, önkormányzatok társu-
lásában, vagy közművelődési megállapodás alapján működtetett, erre a célra alkalmassá 
tett és üzemeltetett, adott helyen rendszeresen működő intézmény vagy egyéb jogállású 
létesítmény (helyiségegyüttes, épület).”
IV. 1. ponthoz: Ide a közművelődési (921815 sz. szakfeladat alatti) kiadásokat kérjük 
írni� 
IV. 2. ponthoz: Ide a könyvtári, levéltári és múzeumi ágazati kiadások együttes ösz-
szegeit kérjük írni�

Együttműködésüket köszönjük!
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Ritkán van közművelődési szakértő abban a helyzetben, hogy egy önkormányzat ön-
szántából kérjen szakvéleményt tervezett szándékáról� Ezért is vettem örömmel a felké-
rést, amely 2008 első napjaiban ért� A kisváros – legyen mondjuk a neve Jaba – vezetése 
alig három héttel a tervezett döntés előtt bízott meg a feladattal, aminek véleményezését 
10 nap múlva kérte� Vizsgálatom tárgyát először így fogalmazták meg: „Jaba Város 
Képviselő-testület 2008. január 23-i ülésére készített előterjesztés a közművelődést, 
közgyűjteményi ágazatot érintő racionalizáló intézkedések tárgyában.” 

E szelíden eufemizáló cím tulajdonképpen a Művelődési Központ és Ifjúsági Ház (a továb-
biakban: MKIH) valamint a Városi Könyvtár (a továbbiakban: Könyvtár) összevonási tervét 
tartalmazza� A Hivatal munkatársa rendelkezésemre bocsátotta a kért dokumentumokat, 
amelyeket kiegészítettem az Önkormányzat honlapján található anyagokkal� Így állt össze 
az a dokumentum-lista, amelyek közvetve vagy közvetlenül szolgáltatták szakvéleményem 
információit és érvrendszerét� Közülük az alábbiakat említem meg jelen írásomban:

1� Jaba városfejlesztési stratégiája 2007-2013
2� A nyilvános könyvtári ellátással és a helyi közművelődéssel kapcsolatos önkor-

mányzati feladatellátás megállapításáról szóló, többször módosított 41/1999� ktr� 
sz� önkormányzati rendelete

3� Jaba Marketing Kft� 2007� évi üzleti terve
4� Huhn – Marko: Jaba város közművelődés koncepció tervezete� Vitaanyag� (Dátum 

nélkül. Információim szerint 2006 nyarán készült. – T. J.)
5� Bevezető (fejléc, dátum és aláírás nélkül /!?/ anonim anyag – T. J.)
6� Szakmai feladatok elosztása� A Jabamarketing átszervezése (anonim anyag – T. J.)
7� Az MKIH alapító okirata, 2005� évi kulturális statisztikája, 2006� évi szakmai 

beszámolója
8� A Könyvtár alapító okirata, SZMSZ-e, használati szabályzata 
9� Előterjesztés a 2008� január 23-i képviselő-testületi ülésre (1� sz� változat) 

1. sz. melléklete: A Városi Könyvtár és Művelődési Központ intézmény alapító okirata 
2. sz. melléklete: Az MKIH megszüntető okirata 
3. sz. melléklete: A Könyvtár megszüntető okirata

Jól tudom, az olvasónak nincs könnyű dolga, ha maga nem ismeri a hivatkozott for-
rásokat� Úgy vélem azonban, nem feltétlenül a konkrét, tárgyszerű ismeret a fontos, 
hanem a mögöttes tartalom� Ennek megértésében bízva ajánlom a Kedves Olvasó fi-
gyelmébe – egyes neveket, dátumokat és adatokat szükség szerint, ám a lényeget nem 
érintően megváltoztatva�

* * *

Helyi kulturális politika
„A kisváros neve legyen – mondjuk – Jaba.”
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Szakvélemény
a Művelődési Központ és Ifjúsági Ház és a Városi Könyvtár

összevonási szándékáról

1. Az előterjesztés törvényességi véleményezése
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997� évi CLX� törvény (a továbbiakban: kulturális törvény) 81� § a következők szerint 
rendelkezik: „(1) Az önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó közművelődési intézmény 
létesítése, átszervezése, megszüntetése illetőleg tevékenységének 60 napon túli szüneteltetése 
esetén a testületi döntés meghozatala előtt 30 nappal a minisztérium véleményét be kell 
szerezni és annak tartalmát a testülettel ismertetni kell. (2) A minisztérium a megkereséstől 
számított 30 napon belül nyilváníthat véleményt.” 

Az önkormányzat ennek tudatában kért vélemény az Oktatási és Kulturális Minisz-
tertől, amely levél 2007. december 17-én érkezett a Minisztériumba� A miniszternek 
legkésőbb 2008� január 17-én kell postáznia véleményét� A fenti jogszabály azonban azt 
is jelenti, hogy a képviselő-testület (a továbbiakban: Kt.) leghamarabb a vélemény beér-
kezése utáni 30� napon hozhat a tervezett szándékról határozatot� (Ennek nyilvánvaló 
értelme az, hogy a beérkezett anyagot legyen idő a különféle fórumokon feldolgozni és 
beépíteni az előterjesztésbe�) Ez a nap legkorábban vélhetően 2008. február 14-19. között 
lehet – tekintettel a postai időre� A tervezett 2008. január 23-i határozathozatal tehát 
semmiképpen nem történhet meg, ha igen, az törvénysértő lesz.

Az Önkormányzatnak azonban döntése előtt nemcsak ezt a törvényt kell figyelembe 
venni� A Munka Törvénykönyve (MT) kötelező erővel fogalmazza meg az ilyenkor szük-
séges érdekegyezetéseket az intézményekben működő reprezentatív szakszervezetekkel és 
a Közalkalmazotti Tanácsokkal� Az MT 21. § (2) bekezdése szerint „a munkáltató köte-
les döntése előtt a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezettel véleményeztetni a 
munkavállalók nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedések tervezetét, így különösen 
a munkáltató átszervezésére, átalakítására, szervezeti egység önálló szervezetté alakulására, 
privatizálására, korszerűsítésére vonatkozó elképzeléseket”� 

Hasonló jog illeti meg a Közalkalmazott Tanácsot is, részükre ugyanúgy 15 nap vé-
leményezési időtartamot állapít meg az MT 65. § (3) bekezdése: „A munkáltató köteles 
döntése előtt az üzemi tanáccsal véleményeztetni: a) a munkavállalók nagyobb csoportját 
érintő munkáltatói intézkedések tervezetét, így különösen a munkáltató átszervezésére, át-
alakítására, szervezeti egység önálló szervezetté alakulására, privatizálására, korszerűsítésére 
vonatkozó elképzeléseket…” 

Mindkét szervezetnek 15 nap áll rendelkezésére, úgy, hogy a tizenöt napos határidőt 
a tervezetnek a szervezetek által megjelölt személyhez való érkezésétől kell számítani (ld. 
MT 66. §)�

Információim szerint ilyen érdekegyeztetéseket az Önkormányzat nem kezdeménye-
zett, s ennek lefolytatására a tervezett január 24-i határozathozatalig már nincs is idő� 
(Azt ugyanis nem illendő elvárni a felektől, hogy kvázi azonnali válaszukkal ők korri-
gálják az Önkormányzat mulasztását�) Jelenleg tehát az Önkormányzat a mulasztásos 
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törvénysértés állapotában van, amelyből csak a jelzett érdekegyeztető folyamatok elindí-
tásával léphet ki� Ha a Kt. ezek elmulasztásával dönt az intézmények átszervezéséről, 
törvénysértő határozat születik.

Megállapítható tehát, hogy a Magyar Köztársaság két fontos alaptörvénye szab 
gátat a 2008. január 23-i határozathozatal elé. Ezek átlépése több mint jogsértés: 
morálisan sem vállalhatók.

Ám ha fenti törvényességi feltételek nem hiányoznának, az alábbi elemekről akkor is 
szólni kellene� 

A 7� sz� határozati javaslat a közművelődési rendelet módosítására és legkésőbb  a már-
ciusi ülésre való beterjesztésre ad utasítást a jegyzőnek� Csakhogy azt az előterjesztéssel 
együtt kellett volna beterjeszteni, hiszen elmaradásával a Kt� jogsértő helyzetet teremt, 
mert az új szervezeti állapot a köztes időtartamra ellentmond a meglévő rendeletüknek� 
Ezért legalább az azt követő napirendi pontban kell(ene) arról is határozni� (Nem tarto-
zik szorosan a tárgyhoz, de szükséges itt megjegyeznem, hogy e rendeletben nem szerepelhet 
a nyilvános könyvtári ellátás feladatáról való rendelkezés, mert a kulturális törvény csak a 
közművelődési feladatok ellátásának szabályozását követelte és engedte meg helyi rendelet-
ben.) Annak módosítása azonban olyan szakmai stratégiai lehetőség, amelyet vétek lenne 
elkapkodni�

Végül az új alapító okiratról két megjegyzés� 
Az alapító okirat funkciója nem több mint magánembernél a születési anyakönyvi 

kivonat arról, hogy megszületett, s benne néhány alapvető adat� De tekinthetjük vi-
szonyítási pontnak bármely kereskedelmi vagy vendéglátó egységet is, ahol a falon lógó 
működési engedély szintén az alapvető paramétereket tartalmazza csak� Nos, ennek ha-
sonlóságával lehet értelmezni az alapító okirat szükséges és elégséges tartalmát, melyet az 
1992� évi XXXVIII� – az ún� államháztartási – törvény 88� (3) bekezdése határoz meg 
– mindössze 8 pontban. Eszerint tartalmaznia kell 1� a költségvetési szerv nevét, 2� szék-
helyét, 3� állami feladatként ellátandó alaptevékenységét, 4� gazdálkodási jogkörét, 5� fel-
ügyeleti szervét, 6� az alapító szerv nevét, 7� a költségvetési szerv vezetőjének kinevezési 
rendjét, 8� az ellátható vállalkozási tevékenység körét és mértékét� 

Az okirat-tervezet természetesen tartalmazza ezeket, s ennyiben jogszerű� Megjegyzé-
sem inkább funkcionális és tartalmi� A tervezetben olyan részletes szakmai tevékenység-
szerkezet fogalmazódik meg, amelynek a majdani SZMSZ-ben ill� a munkatervekben 
van a helye� Ezek ugyanis módosulhatnak, s emiatt kár lenne állandóan határozatokat 
hozni az okirat módosítására� Az alaptevékenységhez elegendő lenne itt ennyit írni: „A 
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 
évi CXL. törvény által előírt nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok ellátása.” Ez a 
megoldás szakszerű, s vélhetően tartós jogforrásként szolgál� Mindezt jól egészít ki egy 
részletező SZJ-lista az SZMSZ-ben, a kettő együtt pontos képet fog adni az intézmény 
tevékenységszerkezetéről�

Szükséges végül egy „apró” disszonanciát kezelni: mégpedig az új intézmény (Városi 
Könyvtár és Művelődési Központ: VKMK) alapító okirata és az MKIH megszüntető 
okirata között� Utóbbi szerint „vagyonát… a jogutód költségvetési szerv… veszi át”. Csak-
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hogy a VKMK tervezetében nem szerepelnek az MKIH ingatlanjai� A szövegharmo-
nizálást tehát el kell végezni valamilyen irányban: vagy meg kell jeleníteni az MKIH 
épületeit, vagy az idézett mondatot kell módosítani� Ennek tartalmi konzekvenciáira a 
szakmai véleményezésben visszatérek�

2. Az előterjesztés szakmai véleményezése
Az előterjesztés véleményezése tulajdonképpen rövid úton megtehető lenne: mivel a 

rendelkezésemre álló dokumentumok alapján megállapítható, hogy előzetes vizsgála-
tok e tárgyban nem készültek, amelyek pro vagy kontra indokolnák a tervezett változtatást, 
az előterjesztés nem okolható meg, ezért szakmailag nem támogatható. De mindezt bizo-
nyítandó, kezdjük el az elemzést�

Az előterjesztés részletes analízise
1� Az 1� bekezdés helyesen állapítja meg – s ez a jelen helyzetben egyáltalán nem 

mellékes szöveg –, hogy „a közművelődés feltételeinek biztosítása alapvetően az állam 
és a helyi önkormányzatok feladata”� 

2� A 2� bekezdésben – jobb híján – nevezzük freudi elszólásnak, hogy „a feladatellá-
tásban 2007-ben új szereplőként jelent meg a Jabai Kommunikációs és Marketing 
Kft”, hiszen a kft� hivatalosan nem közművelődési feladatellátóként jött létre, ala-
pító okirata szerint fő feladata a hírügynökség és a kiadói tevékenység� 2007-es 
üzleti terve sem tartalmaz szakmailag legitim (ld. melléklet) közművelődési feladat-
rendszert.

3� A 3� bekezdésben az sem vitatható, hogy „célszerű a közművelődési feladatok ellá-
tását végző intézményi struktúra újra gondolása, annak korszerűsítése és átalakítása 
oly módon, hogy az hatékonyan tudja elérni a stratégiában megfogalmazott célokat”� 
Csakhogy a Jaba városfejlesztési stratégiája 2007-2013� c� dokumentumra való hi-
vatkozás azonban – sajnos – alaptalan� Egy olyan összegzés, amely a kulturális-
közművelődési helyzetelemzést „elintézi” azzal, hogy felsorolja az intézmények 
nevét, tárgyunk szempontjából semmire sem alkalmas, legfőképp arra nem, hogy az 
Önkormányzat két legnagyobb kulturális intézménye összevonásának hivatkozási 
alapja legyen� 

4� A 4� bekezdés nyitómondatával így szól: „A feladatellátás átszervezését úgy kell vég-
rehajtani, hogy az átalakítási folyamat során is biztosítva legyenek a megfelelő feladat-
ellátás minőségi és mennyiségi követelményei.”  Az állítás tartalma igaz is minden 
olyan esetben, ahol annak végrehajtása szükségszerű� Itt azonban eddig nem talál-
tunk ezt igazoló állítást� Sajnos, innentől kezdve a szöveg önmaga hamis axiómája 
körül forog, s abból vezet le mindent tévesen – mint alább látjuk�

5� Az eddigiekből semmilyen logikai úton nem következhet a 4� bekezdés állítása: 
„Célszerű egy, korábban már szerepet vállaló, közművelődés-, és kultúra szervezési 
tapasztalatokkal rendelkező intézmény kijelölése centrumként. Erre a szerepre alkal-
mas a Városi Könyvtár.” Miért épp a Könyvtár? Lehet, hogy így van, de mi alapján 
állítja ezt az előterjesztő? Milyen vizsgálatok támasztják ezt alá? A kérdésekre nincs, 
nem lehet válasz, mert semmilyen intézményi átvilágítás, elemzés nem történt� 

Megengedem: akár lehetne az a Könyvtár, de azt illik mélyreható vizsgálatok után 
bizonyítani� A kijelentés tehát messzemenően légből kapott, voluntarista állítás� A 
baj csak az, hogy a további szöveg erre az ok-talan állításra alapozódik� A könyvtár 
parkját pedig akusztikailag (!) kiváló helyként szóbahozni nem vall mély szakmai-
ságra�

6� Külön bekezdés szól a városrészi ámk-król� Minden vizsgálat nélkül állítja az 
anyag, hogy „korábbi tapasztalatok alapján ezekben az intézményekben hasznosul a 
legjobban a kultúrára, közművelődésre fordított ’költségvetési forint’„. Milyen tapasz-
talatok alapján? Kinek a tapasztalatai alapján? Milyen dokumentumban bizonyí-
tott ez stb� stb�? Támogatásuk növelésének pedig ez az állítás az alapja! Az ámk-król 
a Huhn-Marko-féle tervezet a következőket írja: „A Jabán megalakított ámk-k … 
a városrész folyamatos közművelődési programjainak szervezésére … alkalmatlanok. 
Javaslat: A város által üzemeltett ámk-k azonnali megszüntetése.” Sarkos állításuk 
indokai közül a szakemberhiány már nem igaz, a pénzügyi támogatás csak dön-
tés kérdése, ám a közművelődési tevékenységekhez adekvát terek hiánya valóban 
olyan akadály, amely alapjaiban kérdőjelezi meg az intézményi forma létét� Mert 
lássuk be, tantermekben, tornatermekben, ebédlőkben nem lehet otthonos közös-
ségi életet szervezni� Ha így lenne, nem lennének művelődési házak s bennük ott-
honos klubok, terek� S beszámolóik alapján érdemes lenne alaposan megvizsgálni, 
hogy programjaik közönsége kikből áll: mennyiben az iskola tanulói, s mennyiben 
a városrész egyéb polgárai� Működésük tehát vizsgálandó, minden további – akár 
támogatásról szóló – döntés és minősítés csak alapos elemzés után történhet(ne)� 

7� Hasonlóan pozitív tartalommal szól a helyi civil társadalomról, s valóban örvende-
tes, ha az előterjesztő szerinti szinten áll létezésük� Mégis elgondolkodtatónak tar-
tom, hogy 10 éve áll rendelkezésükre a Közművelődési Tanács létrehozása, amely-
lyel legitim módon gyakorolhattak volna befolyást az Önkormányzat kulturális 
irányítására� Hogy ez csak most valósul meg, az épp’ nem a civil szféra erősségét 
és kooperációs készségét bizonyítja� A szövegbe beszúrt „esetenként ’megtűrt’„ jelzős 
szerkezetet pedig illik példával bizonyítani (de inkább kihagyni), mert egyébként 
nem több pejoráló megjegyzésnél, amely ellen – konkrétság hiányában – nem 
lehet védekezni� 

8� S egyszercsak minden előzmény nélkül megjelenik az MKIH átszervezéséről szóló 
bekezdés� Mindez „természetesen” szintén minden elemzés, logikai felvezetés és 
bizonyíték híján� Az átszervezés célja pedig az, hogy innen adjanak át forrásokat 
azoknak az ámk-knak, amelyeknek megfelelő közösségi tereik sincsenek arra, hogy 
a majdan nagyobb támogatást hatékonyan (!) használják fel� Biztos, hogy egy intéz-
mény megszüntetése lehet csak az ára az ámk támogatásának? Nagy ár ez� A másik 
cél a „nívós városi nagyrendezvények” támogatása, amely kifejezés azt prejudikálja, 
hogy eddig ilyenek nem vagy alig voltak� Erre vonatkozó elemzések azonban szin-
tén nincsenek� 

9� Az utolsó bekezdés nyitó mondata abszolút ellentmondás: „A felszabaduló és meg-
takarítható pénzösszegek révén egy bővített tartalommal gazdagított új kulturális stra-
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tégia építőkockái jelennek meg.”  Hogyan lesz a pénzelvonásból bővített tartalom? 
Vannak erre nézve számítások? Ráadásul ennek ellentmond a Jaba Marketing Kft 
létrehozása és kialakuló tevékenysége� Nem állnak rendelkezésemre költségveté-
si adatok, de a döntéshozók figyelmébe ajánlom annak összevetését, hogy a Kft� 
2007-ben évközi támogatásként hány millió forintot kapott ezekre a nagyrendez-
vényekre, s ezt a számot is vessék össze az MKIH-nak átadott ugyanilyen célú 
pénzeszközeivel!

10� Az előbbi bekezdésben idézett mondat azonban új kulturális stratégiáról is szól, 
ennek azonban semmilyen írásos nyoma nincs, ezért ez nem több retorikai szó-
lamnál� 

11� Az 1� sz� határozati javaslat az új intézmény (a VKMK) alapító okiratáról szól� 
Abban a dokumentumban azonban – mint már korábban jeleztem – kizárólag a 
Könyvtár jelenlegi épületei vannak felsorolva� Ez nem csak azt a kérdést veti fel, 
hogy mit akarnak az MKIH jelenlegi három épületével tenni, mert az akár kí-
vül is eshetne tárgyunkon� Abból a szempontból azonban fontos, hogy miközben 
az MKIH szinte teljes eddigi tevékenységszerkezetét „átemelték” ide, ahhoz nem 
rendeltek semmilyen teret� Komolyan gondolja az előterjesztő, hogy ezek abban 
a Könyvtárban lebonyolíthatók, amelyekről maga is azt írta, hogy „bizonyos” tevé-
kenységek ott megszervezhetők� Igen, az elitkultúra néhány formája, ami az alapí-
tó okiratban soroltaknak néhány százaléka� De mi lesz a többivel? 

12� Nem számol továbbá e határozati javaslat azzal sem, hogy a március 1-től 42 főben 
megállapított létszámot hol helyezi el� A Könyvtár már így is új tereket igényel a 
szakmai fejlesztéshez� Ott bármilyen új személyzeti férőhely elképzelhetetlen! És 
mindez miért március 1-től: az intézmény február 1-én jön létre, közben mekkora 
a létszám? Kérdés az is, mi alapján állapította meg az előterjesztő a létszámot, sőt, 
annak szakmai megoszlását� Honnan lehet tudni, hogy 35 szakdolgozó mellett 7 
technikai kell? 

13� Ha a Kt� mégis elfogadja az előterjesztést, két határozatot szinkronba kell hozni� 
A 6� sz� határozati javaslatban 2008� június 30-ig szól az ideiglenes igazgatói meg-
bízás� A 8� sz� határozati javaslat a pályáztatás lebonyolítására azonban folyamatos 
határidejű, s így a pályáztatás elméletileg túlérhet akár a megbízáson is, hiszen 
nincs időkorlát szabva� Ilyen esetben egyébként már az előterjesztés mellékleteként 
kellene szerepelni a pályázat szövegjavaslatának� Ha nem, akkor a beterjesztéshez 
konkrét határidőt kell szabni, hiszen a kiírás szövegét is el kell fogadni a Kt�-nek�

14� Üdvözlendő, hogy a 10� sz� határozati javaslatban Civil Ház létrehozására tesznek 
javaslatot� De ha az MKIH eddigi épületei nincsenek benne az új alapító ok-
iratban, az eddig ott működő civilekkel mi lesz? Ki fog számukra infrastruktúrát 
biztosítani� Ki fogja az eddigi épületeket működtetni? S ha valamilyen oknál fogva 
később lesz csak Civil Ház, hová fognak kerülni?

15� Az utolsó – a 14� sz� – határozati javaslat arra hivatkozik, hogy az „áMK-k feladat-
körének közművelődési feladatokkal, új tartalommal történő kibővítését” a polgármes-
ter vegye figyelembe az ámk-k 2008� évi költségvetésénél� Csakhogy ilyen sehol 

nem fogalmazódott meg, ezért a kérés értelmezhetetlen� Azt viszont jelzi, hogy 
az előterjesztő milyen úton kíván haladni: egy olyan öncélúan konstruált axióma 
mentén, amelyet semmi nem bizonyít�

Tágabb kontextusban
Bár a megbízás csak a konkrét előterjesztés elemzésére szólt, arról nem lehet a helyi kul-
túra és közművelődés komplexebb megközelítése nélkül hitelesen szólni� S e mondatban 
már benne van a lényeg, amely szakvéleményem magvát jelenti� 

Mi hát a helyzet és a terv?
Jaba Város Képviselő-testülete látszólag hétköznapi és megszokott cselekvésre készül: 

miután 2007� januárjában megalapította a Jabamarketing Kft�-t, most összevonja két 
kulturális szervezetét� Tenné mindezt úgy, hogy senki nem vizsgálta a két ágazat ill� in-
tézmény teljesítményét, semmilyen érdemi stratégia nem készült, nincs naprakész köz-
művelődési koncepció – semmi sincs, csak szándék!

Bár mindezek akár rendelkezésre is állhattak volna, ha a városfejlesztési koncepcióban 
lenne valódi helyzetelemzés és elképzelés a város közművelődéséről� De sajnos nincs� 
Betölthette volna ezt a szerepet a Huhn-Marko-féle tervezet is, ha nem itatódott volna 
át oly mértékben az MKIH-val szembeni előítéleteivel és indulataival, amelyek miatt 
elfogulatlan anyagként nem jöhet szóba� Mindezek mellett a háttérben több anonim 
anyag készült, köztük különösen árulkodó a Szakmai feladatok elosztása c� opusz, amely 
leplezetlenül a Jabamarketing Kft. közművelődési feladatvállalásáról és erre való létszám-
bővítéséről szól� Olybá tűnik tehát, hogy a gomb már megvan, most hozzávarrnák a 
kabátot� De nézzük meg, mit akarnak összevonni! 

A Könyvtár egy szép, jó hangulatú épületben végzi munkáját, bár terei már szűkö-
sek� E tekintetben helytállónak és megfontolandónak tartom a Huhn-Marko-féle anyag 
idevágó sorait: fejlesztéséhez abban megfelelő muníció található� Eddigi kulturális prog-
ramjai az ún� magas kultúra értékvilágában születtek� Mindez nem véletlen: az erre alkal-
mas egyetlen terének miliője erre predesztinálta� Ettől eltérni értelmetlen� A programok 
gyakoribbá tétele is megfontolandó, mert ahhoz állandóan tologatni kellene a gurulós 
könyvtárolókat, ami előbb-utóbb azok műszaki romlásához vezetnének� Lássuk be: a 
könyvtár az nem művelődési ház, bizonyos értéktartományokban lehet a szorosan vett 
szakfunkción túllépni, ám ezt nem lehet különösebben továbbfejleszteni� Korlátot szab 
neki az épület maga és a berendezések� Az előterjesztésben jelzett centrum-funkció ezért 
nem valósítható meg� A tervezett összevonás ezért nem hoz többletet a Könyvtárnak, 
egy programszervező közművelődési szakember alkalmazására pedig attól függetlenül 
is volna lehetőség, ha a fenntartó azt támogatná� A Könyvtár funkcionalitása tehát azt 
kívánja, hogy az Önkormányzat a kulturális törvény 67. § (1) bekezdés szerint járjon 
el: „Városokban elsődlegesen önálló intézményben kell a nyilvános könyvtári ellátást biz-
tosítani.” 

Az MKIH elemzése nem volt megbízásom tárgya, s idő szűke miatt nem is volt rá 
módom� De a 2006-os állami kulturális statisztikájából (2007-es csak márciusban lesz) 
érdemes megnézni és figyelembe venni néhány alapvető adatot:
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Rendkívül fontos szám az ámk-k lehetőségeit és esetleges befogadó képességére nézve, 
hogy a különböző előadó-művészeti, tárgyalkotó és egyéb amatőrművészeti csoportok 
tagjainak 63 százaléka 15 év feletti. Tehát hamis az a beállítás, hogy itt csak iskolás-
csoportok vannak� A tanfolyami részvevők között pedig egyáltalán nincs 15 év alatti� Az 
intézmény látogatói összlétszáma 157.206 fő volt. 

Érdemes a költségvetési számokról is szólni� A 174 MFt-os bruttó bevételnek csak 
7,4%-a eredt bérleti díjakból, ellenben 13,5% volt az alaptevékenységből eredő bevétel� 
Ez alapján legalább is kétséges azt állítani, hogy a szervezet főleg épületgondnoksági 
feladatot lát el�

Az intézmény munkájának minősítését csak a fenti számok tudatában s azok értelme-
zése után lehet megtenni� Az előterjesztésben nincs válasz arra, hogy az itt működő 40 
művelődő közösség, az ide bejegyzett 39 egyesület, alapítvány és egyéb szervezet hol fog 
2008� február 1� után működni?; hol fogják lebonyolítani a fenti táblázatokban sorolt 
hasonló eseményeket, benne  pl� a 24 civil szervezet 63 rendezvényével? Végiggondolta 
valaki, hogy a teljes tevékenységrendszerrel mi lesz?

Szólnom kell itt az épületekről még� A Művelődési Központ épületéről következetesen 
állítja több vélemény, hogy a jelen tevékenységre alkalmatlan� Ehhez képest 1999 óta 
ad helyet programoknak, csoportoknak, civil szervezeteknek� Bár valóban irodaháznak 
épült, nem osztom ezt a tagadást, úgy vélem, a kérdés inkább építészeti-műszaki problé-
ma� Az épület sok közfala csak gipszkarton, mai építészeti ismeretekkel a terek humani-
zálhatók és funkcionálissá tehetők� De legyen erről független (!) építészeti szakvélemény, 
s döntse el a vitát az� 

Az Ifjúsági Ház jelenlegi állaga viszont nem egyszerűen a kultúraközvetítés megcsú-
folása, hanem olyan pénzpocsékolás, amely valóban fölösleges kiadás� Ha valami, hát 
ez az épület teljesen alkalmatlan közművelődési tevékenységre� Maga az ingatlan laikus 
szemmel inkább való lebontásra, mint felújításra� De legyen róla építész szakvélemény 
és költségszámítás� A színházterem megfelelő, bár kiszolgáló helyiségei szűkösek� Infor-
mációim szerint a Civil Háznak szóba jött a volt Helyőrségi Otthon épülete� Az ingatlant 
belülről nem láttam, de kívülről egy falusi kocsma képzetét kelti� A (civil) kultúra talán 
ennél többet érdemelne, mintsem egy ilyen imázsú épület adjon neki „otthont”� 

ÖSSZEGZÉS

1� Nem áll az Önkormányzat rendelkezésére semmi olyan elemzés, vizsgálat, straté-
gia vagy koncepció, amely tényekkel alátámasztva bizonyítaná a tervezett döntés 
szakmai ÉS pénzügyi hatékonyságát� A hangsúly az ÉS-en van: önmagában egyik 
vagy másik hatékonysága nem lehet elég érv, a kettő együttesen igazolhat csak 
szervezeti változást�

2� Úgy hivatkoznak valódi és anonim dokumentumaikban a civilek, az ámk-k és a 
múzeum majdani szerepvállalásaira, hogy azokról semmilyen hivatalos állásfogla-
lás nincs� Az ugyanis nem tekinthető annak, hogy a Jabamarketing átszervezéséről 
szóló, Szakmai feladatok elosztása c� anonim anyagban a kiállítások múzeumban 

Alkotó
művelődési 
közösségek

Száma
Tagok száma

Foglalkozások 
száma

Bemutat-
kozások
száma

15 év 
alatt

15-29 
év

30-59 
év

60 év 
fölött Összes

23 116 111 74 9 310 1.157 89

Klubok,
körök,
szakkörök

Csoportok
száma

Résztvevők
száma összesen

Foglalkozások
száma összesen

Foglalkozások
összes óraszáma

17 694 420 836

Tanfolyam
Csoportok
száma

Résztvevők száma
Alkalmak
száma/év

Összes
Időtartam

órában
15 év 
alatt

15-29 
év

30-59 
év

60 év 
fölött Összesen

13 - 89 87 17 193 104 208

Ismeretterjesztés
Résztvevők száma 

összesen
Foglalkozások, alkalmak 

száma összesen
Alkalmak összes 

óraszáma

14.290 224 448

Kiállítások, műsorok, rendezvények Alkalmak száma
összesen

Látogatók / nézők száma 
összesen

Kiállítások 47 14.940
Művészeti események 146 35.980
Szórakoztató rendezvények 42 18.710
Közösségi rendezvények 66 15.040
Népünnepélyek, falunapok 1 70.000
Fesztiválok 4 28.000

Külső
szervek
tevékenysége

Csoportok 
száma Alkalmak száma

Összes
időtartam
(órában)

Résztvevők 
száma

Ebből
külföldi
résztvevő

38 282 705 15.200 364
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való megvalósításáról egy zárójeles megjegyzés szól imígyen: „(a múzeum szakem-
berei egyetértenek a javaslattal)”  Az igazgató is? Fenntartójuk, a megyei önkor-
mányzat is? Van rá költségvetési, szakmai számítás és garancia? Van erről papír 
is? Ha van, miért nem lett beépítve az előterjesztésbe? De ugyanez felvethető a 
civilekkel kapcsolatban is� Vannak rá hivatalos (egyesületi jog szerinti) civil állás-
foglalások, vagy csak „néhány magyar összehajolt”? A Civil Ház létrejöttéről nem 
akkor kell gondolkodni, amikor már be is kellene költözni, hanem egy konszenzu-
sos együttgondolkodásban kivajúdni, hol/mi a legjobb megoldás�

3� Tények és adatok helyett szervezeti és személyi előítéletek motívumai és prekon-
cepciók láthatók a háttérben, olvashatók ki a dokumentumokból� Ezt hitelesíti az 
a tény is, hogy nyitó látogatásomon magától értetődően vett rész a Jabamarketing 
Kft� ügyvezetője – az érintett intézmények igazgatói helyett� Továbbá: a tárgyban 
több tanácskozás volt, de a két igazgató január 6-i látogatásomig nem kapott sem-
milyen hivatalos tájékoztatást minderről� S elég egyértelmű üzenete van annak a 
ténynek, hogy bár több ágazat képviselője is hivatalos volt az átszervezésről szóló 
január 8-i alpolgármesteri konzultációra, az MKIH igazgatója még erre sem ka-
pott meghívást� Ez a kommunikáció morálisan sem hitelesíti a tervezett lépést� 
Ebben a háttérben „engedheti meg” magának a Bevezető c� anonim anyag szerzője, 
hogy így minősítse az MKIH munkáját: „Az intézmény szakmai munkája kaotikus 
képet mutat.” S közben a „káoszban” volt 150 ezer látogató 2006-ban, működött 
40 csoport, kapott helyett másik 40 szervezet; szerveztek fesztiválokat, színházi 
sorozatokat, kiállításokat, ismeretterjesztő rendezvényeket, tanfolyamokat… Eb-
ben a „káoszban” nyújtják be az Önkormányzat idei rendezvénytervéhez 36 olyan 
nagyrendezvényüket, amelynek fele többnapos vagy -hetes sorozatból, komplex 
programokból áll… 

4� Az Önkormányzat szándéka kiszámíthatatlan eredményeket hozhat, mivel a válto-
zás utáni állapotot nem modellezték, nem vizsgálták a különböző csoportok, prog-
ramok elhelyezési, lebonyolítási feltételeit, nincs hivatalos elképzelés az ingatlanok 
sorsáról – minden bizonytalan, csak az összevonási szándék biztos� Pedig a kul-
turális szféra átalakítása lassú folyamat� Felfogásom szerint – a politikai és gazdasá-
gi szférával szemben – a kulturális szféra az, amelyik legnehezebben „mozdítható”, 
leghosszabb idő alatt „válaszol” a befolyásoló szándékokra, s amelyet legkevésbé 
lehet gyakran és rögtönözve módosítgatni� A kultúra: folyamat, amely a maga 
öntörvényű, szerves fejlődésében – a maga medrében – hömpölyög� Nem lehet 
négyévente új medreket ásni s a folyót elterelni� Lassú, megfontolt, aprólékos, 
éveken át tartó konzekvens szakmaisággal építhető fel egy rendszer, érhető el ered-
mény� Ezt a folyamat-jelleget kellene tudomásul venni, amelyben a kontinuitás (f )
elismerése előbbre való szubjektív értékítéleteknél� Ennek bölcs belátása elvárható 
a város vezetésétől�

JAVASLATOK: 

1� Vonják vissza az előterjesztést, mert sem a törvényességi, sem a szakmai feltételek-
nek nem felel meg, semmi nem indokolja az összevonási szándékot�

2� Maradjon meg a Könyvtár önállósága, s a továbbiakban a vita csak a közművelő-
dési ágazatról szóljon

3� Új előterjesztést javaslok, amelyben új úton indul el az Önkormányzat� Határoz-
zanak az Önkormányzat közművelődési feladatellátás átvilágításának elkezdéséről� 
Ennek hatóköre nem egyszerűen az MKIH átvilágítása, hanem a város teljes köz-
művelődési spektrumának vizsgálata� A vizsgálat tárgya valamennyi ámk és mind-
azon intézmény és civil szervezet, amely valamilyen mértékben végez a melléklet 
szerinti közművelődési munkát� A vizsgálatra kérjenek fel 2-3 független szakértőt� 
Ha erről az OKM-mel tudnak egyeztetni, akkor a hivatalos szakfelügyelet költsé-
gét az OKM állja� A vizsgálat szerves része legyen az épületek funkcionális építé-
szeti, értékelése is, a szükséges felújítási költségvetésekkel együtt�

4� Még a nyári ülésszünet előtt napirendre tűzhetik a vizsgálati jelentést, amelynek 
alapján kérjenek fel szakértőket, akik a helyi érintettek bevonásával elékészítenek 
egy kulturális-közművelődési koncepciót, amely részletezi a város kulturális szük-
ségleteit, a feladatellátás feltételeit, és javaslatot tesz a leghatékonyabb ellátási for-
mára� Ezen az úton 2009� január 1-től már el lehet indulni� Ez az út szakmailag 
nem „spórolható” meg�

5� A legfőbb feltétel azonban az, hogy minden további közgondolkodás a kompetens 
személyek bevonásával, a szakmai, szervezeti és személyi értékek tiszteletben tar-
tásával történjen, középpontjában a konszenzusra és a mellékletben jelzett közmű-
velődési tartalomra való törekvéssel� Ekkor és csak ekkor remélhető hosszú távú 
eredmény�

* * *

Epilógus
Ennyi volt a határidőre leadott szakvélemény�

S hogy mennyit ért? 
A munkát indító megbeszélésünkön egy vastag dossziéban kaptam meg a kért do-

kumentumokat� Érzékelve a hangulatot, tréfának szánva kérdeztem meg az alpolgár-
mestert: – Ugye ez az irathalmaz itt nem az ítélet, hanem a vádirat? A kényszeredett 
mosoly – hiszen a legendás Bacsó-filmet nyilván látta – kíséretében történő szabadko-
zás mögött azonban ott volt a metaüzenet: bizony, igen� S így is történt: szakvélemény 
ide, szakvélemény oda, az egy évvel korábban létrehozott gombhoz (Jaba Marketing 
Kft�) most elkezdték hozzávarrni a kabátot� Jogutód nélküli megszüntették a két intéz-
ményt, hogy ne kelljen egyeztetni s hogy az MKIH igazgatója ne legyen útban, majd 
létrehozták az új intézményt� Ezek ismeretében nem kétséges: valamely hű alattvaló 
lesz az igazgatója�
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Ráadásul a szakértő is „megkapta a magáét”: az alpolgármester a testületi ülésen bá-
torkodott megjegyezni – mint az a megyei lap tudósításából kiderül –, hogy „a szakértő 
törvényességi kifogásokat fogalmazott meg, pedig nem ez volt a feladata … az előterjesztésről 
alig írt valamit”�  Túl azon a problémán, hogy ez nem igaz, mégis, mi lett volna a dol-
gom? Netán egyetérteni? Ha ezt Virág elvtárs megérhette volna…

Amúgy pedig csak idő kérdése, hogy a közművelődés látványosabb részét mikor tele-
pítik át a Marketing Kft-be� Jól jöhet az még a 2010-es kampányban… Más meg úgyse 
számít�

Helyi kulturális politika és politikai kultúra – 2008, Magyarország

MELLÉKLET:
A települési önkormányzatok közművelődési feladatainak lehetséges

értelmezési keretei:

1. 1997. évi CXL. törvény 76. § (2):
a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminő-

séget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megte-
remtése,

b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárá-
sa, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,

c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megis-
mertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása,

d) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének tá-
mogatása,

e) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének 
segítése,

f ) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése,
g) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,
h) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása�

2� A fentiek alapján a helyi közművelődési tevékenység formái (az OKM szakfelügyeleti 
táblázata)
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Izgalmas kötetet* forgatok már hónapok óta, bele-bele olvasgatva� 1998-ban 8 − ahogy a 
szerkesztők nevezték: Isten háta mögötti – települést vizsgáltak meg� A kutatás fő kérdése 
az volt, mitől és kitől sikeres egy helyi társadalom, ill� önkormányzat� A tanulmányok 
elé írt bevezető szerint a kettő bár szorosan összefügg, mégis érdemes legalább elméletileg 
külön kezelni és értelmezni� 

A közfelfogás szerint abban a helyi társadalomban jó élni – mondják a szerzők –, ahol 
az egyéni gyarapodás elérhető, magasak a jövedelmek, nő a fogyasztás működnek a pol-
gárokat ellátó rendszerek stb� Itt elégedettek a polgárok, megteremtik civil szervezeteiket, 
jól működő érdekpolitizálás van�

Mikor beszélhetünk kifejezetten egy önkormányzat sikeréről? – olvasható a következő 
kérdés� Közmegelégedettségre működteti intézményeit, segít a foglalkoztatás megoldásá-
ban, tiszta és egészséges környezette teremt, a helyi érdekek artikulálhatók és védettek – s 
még sorolhatók az elvárások és válaszok� A szerzők szerint mindebben kulcsszerepe van 
a polgármesternek, akinek – és környezetének – sikerét többen politikai újraválasztásával 
teszik egyenértékűvé� Sőt, általában maguk a polgármesterek is ezzel mérik saját sikerüket� 
Ez alapján a szerzők négy siker–típust fogalmaznak meg:

„1. ‚Felvilágosult abszolutista’. a helyi elit olyan környezetet teremt magának, vállal-
kozásának, ezáltal településének, amelyben az Olson-i kollektív cselekvéselmélet modellje 
szerint a ‚nagyok’ szükségleteik érdekében előállítják azokat a javakat, amelyből a ‚kicsik’ is 
részeltetnek, annak ellenére, hogy nekik nem kell áldozatot vállalniuk az előállításukban. 
A modell hétköznapi értelemben erős helyi elitet és passzív helyi közéletet feltételez. Az elit 
ebben az esetben a kijáró, elintéző érdekérvényesítési stílust követi, nem törődik a helyi erők 
összegyűjtésével, az erőforrások aktiválását inkább saját ambíciói és kapcsolatai serkentik és 
eredményezik. Többségükben sikeres külsőerőforrás-bevonók.

2. ‚Miénk itt a tér’, vagy a ‚sündisznó-állásban védekező’: az a helyi elit, amely nem törő-
dik a külső erőforrások mindenáron való bevonásával. nem törekszik saját belső forrásoknak a 
koncentrálására sem, mert lát magában elég erőt, hogy belső rend és erőforrás birtokában arra 
vezesse környezetének fejlődést, amerre az önmagában is képes fejlődni, mert abban minden 
más (külső vagy belső) erő megjelenése csak zavarná a helyi notabilitás státus quo-ját.

3. ‚Rablólovag’, komprádor elit: ebben az esetben nem alakult ki helyi vállalkozó elit, s a 
főbb forrásokat, mind a belső, mind a külső inputokat, a jobb üzleteket megcsapolták külső, 
nem helybeli, idegen vállalkozók, vállalkozói érdekek.

4. Demokratikus, profi: demokratikus elit, amely képes és érdekénél fogva törekszik belső 
kohézióra, konszenzus elven teremt közösséget és döntéseit annak szolgálatában hozza. Képes 
a belső erők organizálására és a külsők megszerzésére, hogy környezetének fejlődését a jobb 

1.  A HELYI KULTÚRA 
közvetítését és fejlesztését szolgáló 
közművelődési gyakorlat

Minden olyan közművelődési forma, mely a helyi-térségi 
azonosságtudatot fejleszti, továbbá a helyben lakókban 
erősíti mentális kötődésüket településükhöz� Részét képezi a 
lokálpatriotizmus értékvilágának� Ilyenek lehetnek az emléknapok, 
helyi és kistérségi rendezvények, kiadványok, településközi 
kapcsolatok, vendégestek, testvér kapcsolatok�

2.  A  HELYI TÁRSADALOM
     KÖZÖSSÉGI 
     KULTÚRÁJÁNAK 
közvetítését és fejlesztését szolgáló 
közművelődési gyakorlat

A helyi politikai és közélet, a helyi nyilvánosság, a helyi társadalom 
kohézióját erősítő tevékenységek� A helyben megnyilvánuló 
és érvényes érdekeket kifejező, elsősorban civil önszerveződések 
munkájának segítése, a közösségfejlesztő módszerek alkalmazása� Ez 
jelenti a demokrácia helyi minőségének fejlesztését épp úgy, mint az 
emberi kapcsolatok szakszerű katalizálását� 

3.  A LÉTKULTÚRA 
közvetítését és fejlesztését szolgáló 
közművelődési gyakorlat

Azon tanfolyamok, szakkörök, át- és továbbképzések, népfőiskolák, 
valamint egyéb felnőttképzési formák, melyek elősegítik 
a helyben lakók életesélyeinek növekedését, a praktikus 
ismeretek közvetítésével hozzájárulnak a lakosság ismeret- és 
képzési szintjének növekedéséhez, javítják munkaerő piaci 
kompetenciájukat, mindennapi életük gazdagításához�  (Pl�: 
HEFOP pályázati részvétel)

4.  A KREATIVITÁS ÉS
     ÖNKIFEJEZÉS
     KULTÚRÁJÁNAK 
közvetítését és fejlesztését szolgáló 
közművelődési gyakorlat

Az élményközpontú közösségi formák, és egyéni ambíciókat 
összesítő programok, sorozatok, minősítők, helyi és területi 
bemutatók szervezése, közvetítése, az ezekhez szükséges működési 
feltételek biztosítása� 

5.  AZ ÜNNEPI ÉS EGYETEMES 
KULTÚRA 
közvetítését és fejlesztését szolgáló 
közművelődési gyakorlat

Az un� magas kultúra produktumait és a vállaltan elitista, 
értékközpontú programok, rendezvények, fesztiválok stb� 
szervezése és az e körbe tartozó hivatásos együttesek működtetése� 
Jó részt e körbe tartoznak a nemzeti ünnepek alkalmával szervezett 
bemutatók, programok�

6.  AZ EGYÜTTÉLŐ MÁSSÁGOK 
KULTÚRÁINAK
közvetítését és a tolerancia 
képességének fejlesztését szolgáló 
közművelődési gyakorlat

Idetartozik a másságok megismerését, a kölcsönös tolerancia és 
empátia kialakulását célzó és segítő közművelődési törekvések 
összessége (etnikai, kulturális, vallási stb� eltérések komplex 
kezelésével)� Külön kiemelendők a marginalitás, a migráció, 
a kulturális konfliktusok, a leszakadó rétegekkel kapcsolatos 
kezdeményezések�

7.  A KÖZHASZNÚ 
KULTURÁLIS 
SZOLGÁLTATÁSOK 
közvetítését és fejlesztését szolgáló 
közművelődési gyakorlat

Információ, programok, utazások, tanácsadás, spontán és 
szervezett kapcsolatépítés, közhasznú és szakmai információkat 
szervező kiadványok���� (ROP, kulturális turizmus���)

A sikeres polgármester
Töprengés egy könyv ürügyén

* Bódi Ferenc Bőhm Antal (szerk�): Sikeres helyi társadalmak Magyarországon (Vidékfejlesztők kiskönyvtá-
ra) Agroinform Kiadóház, Budapest, 2000
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alkalmazkodás felé vezesse. A közösség érdekében való cselekvés mellett annak belső fejlődést is 
megengedi. Nemcsak közjószágokat szerez és épít, de helyi társadalmat is teremt.” 

Eddig a terjedelmes idézet, s álljunk meg itt egy percre, mert a könyv egyik tanulmá-
nyának az a címe, hogy Pusztamérges, egy sikeres önkormányzat. A szerző alapos elemzéssel 
tárja fel a település útját, az önkormányzat szerepét� Mindebben kiemelt elismeréssel szól 
a falu polgármesteréről, akit a vizsgálat után − 1998-ban − is újraválasztottak – tehát si-
keresnek volt mondható� A múlt idejű szó nem véletlen: 2002-ben ugyanis Pusztamérges 
új polgármestert választott� A távoli szemlélőt természetesen az eset lehetséges tipizálása s 
nem a konkrétum izgatja, amikor kérdéseket tesz föl� Mi történt? Mi volt az oka? Miért 
lett az újraválasztás fenti szempontja szerint sikertelen, ha korábban sikeres volt? Segít-e 
a fenti tipológia a megfejtésben és a megértésben? Jelez-e valamit a siker fogalmának tisz-
tázásában? Lehet, hogy a kulcs abban a különbségben keresendő, hogy ami siker a helyi 
társadalomnak, nem biztos, hogy siker az önkormányzatnak, ill� a polgármesternek? 

A példa ilyen szélsőséges megnyilvánulásban egyedinek mondható, de gyakori tapasz-
talás másutt is, hogy az önkormányzat az innovatív és agilis polgármester irányításával 
komoly infrastrukturális és környezeti fejlesztéseket (sportcsarnok, iskola, rendezvény-
ház, közterek, szobrok…) hajt végre, épül-szépül a falu, de mégis komoly elégedetlensé-
gek hallatszanak, s csak a választói megszokás, az érdekartikuláció és -érvényesítés erőtlensége 
tartja újra hatalomban a polgármestert és a testületet� 

Úgy vélem, közelebb kerülünk a megértéshez, ha az idézett faluvezetési, irányítási „si-
ker-típusok” tartalmát figyelmesen elemezzük� A számomra ideáltípusosnak mondható 
4�, ún� demokratikus, profi vezetési mód igényli egyedül a helyi társadalom együttműkö-
dését, a konszenzusos döntéseket, a belső erők organizálását. Nem saját felvilágosult abszo-
lutizmusát (nem beszélve a rosszabb variánsokról) tartja egyedüli értéknek és normának, 
hanem képes és kész közösségben gondolkodni és cselekedni� Összegezve a lényeget: nem 
csak rendezvényházat, de helyi társadalmat is épít�

Amiért mindezt fontosnak tartottam leírni, az a kulturális-közművelődési tevékenységnek, 
a kultúraközvetítő személyeknek és szervezeteknek a helyi társadalom építésében betöltött 
nélkülözhetetlen szerepe� Meggyőződésem, hogy hosszú távon is sikeres helyi önkormány-
zat és helyi társadalom – amelyben ugyanazok (!) a sikerek – csak a közösségi értékek 
figyelembe vételével működhet� Lehet látványos beruházásokon szónokolni, parádés fa-
lunapokat tartani, de ha mindez nem épül szervesen egy konszenzusos helyi világba, a 
hétköznapok közösségi-művelődési tevékenységébe, a siker csak átmeneti lehet�
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Bevallom, e találkozó* címe – A módszertan jövője – megijesztett� Nemcsak attól féltem, 
hogy ismét megpróbálunk tudományt fabrikálni a szakmánkhoz szükséges tudomány-
ágak eljárásaibó1, technikáiból, hanem főleg attól, hogy azt a vákuumot, amelybe szak-
mánk vezette önmagát, ismét – mint már oly sokszor – módszertani kér désként akarjuk 
értelmezni és kezelni�

Örömmel tapaszta1om, hogy ehelyett a megyei művelődési központok ún� területi és/
vagy hálózati munkájáról, annak értelmezéséről van szó� A kérdés tehát az: van-e jövője 
az mmk-k „módszertani” munkájának; milyen mmk-lét kínálkozik számunkra? Az erről 
való vitát többen értelmetlennek vélik� Egyik érvük, hogy az új hatalom nem fogja en-
gedni a túlburjánzott költségvetési in tézmények támogatását, pláne az ilyen „haszonta-
lanokét”, mint a mienk� Ezzel függ össze a másik érv, hogy az új önkormányzati törvény 
úgyis megszünteti a megyét – ti� a megyei tanácsot –, s akkor nekünk is végünk�

Egy-egy megjegyzés ehhez: A költségvetési intézmények gyakran valóban pazarló, ér-
telmetlen pénzszórásának megállítása nem jelent(het)i a kultúra és intézményeinek le-
építését� Ne mossuk össze a kettőt! Továbbá: minden társadalomban vannak olyan funk-
ciók, feladatok, amelyek kívül esnek a központ és a helyi társadalom, sőt, akár egy vá-
roskörnyék „hatáskörén”, lehetőségrendszerén� Erre lehet adekvát régió egy megye (vagy 
bármi más névvel illetve), amelynek szellemi-szakmai központja, minden hatalmátó1 
megfosztva kizárólag az ott felhalmozódott tudással, s ehhez kapcsolódó technikai-inf-
rastrukturális potenciállal segíti megoldani az itt keletkezett feladatokat, problémákat� S 
ha az egészségügyben ilyen lehet pl� a megyei KÖJÁL, akkor miért ne lehetne a műve-
lődésügyben az MMK?

Nem az tehát a kérdés, hogy kellünk-e, hanem az: tudjuk-e bizonyítani hasznossá-
gunkat a társadalom számára? Ehhez azonban a szakmánkban elharapózott destruktív 
magatartás helyett végre dolgozni kell(ene), mégpedig jól! És itt kell szembenézni a kö-
vetkező felfogással: veszélyben az eddigi mmk-lét, nosza, váltsunk át gyorsan lakossági 
szolgáltatásra! Szervezzünk helyi tanfolyamokat, rendezvényeket��� mert hogy ehhez ér-
tünk� S tegyük mindezt vállalkozásban, hiszen már a régi jó „113-as” is erre serkentett 
bennünket� Hurrá, dől a pénz (a saját zsebünkbe is)! Maholnap nem tudni, egyik-másik 
népművelő mit tesz az asztalra tulajdonképpeni fizetéséért� De sebaj, halljanak rólunk, 
kerüljünk be a köztudatba, hátha így megmenekülünk!

De ki? A népművelő? Az intézmény? Netán a művelődés ügye? Nos, azt gondolom, 
ezzel a taktikával – stratégia nélkül – kisöpörnek bennünket, mert nem leszünk többek, 
mint egy az így-úgy működő „kultúrházak” között� Éppen azt a sajátosságunkat, azt a 
minőségi többletet adjuk fel, amely a megyeiség által felhalmozódott lehetőségrendszert 
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A módszertan ürügyén – fésületlenül
Egy el nem mondott hozzászólás

* Országos tanácskozás Kaposvárott 1990� április 6-7-én
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jelenti, s amely által megtalálhatjuk azt a társadalmi funkciót, ami szükségessé günket 
bizonyítaná� Ehhez kellene stratégia, mely szakmánk segítésére irányulna�

Node, mi a szakma? Véleményem szerint mai történelmi hivatásunk az, hogy segítsük 
a társadalom minőségi újraépítését. S a konkrét település konkrét intézménye és nép-
művelője pedig tegye ezt saját helyi társadalmában� Segítse állampolgár-társaival együtt 
megteremteni a helyi nyilvánosság feltételeit, formáit, tereit; ideológia- és pártsemle-
gesen segítsen a helyi érdekek megfogalmazásában, képviseletében� A szerveződö(tt) 
csoportok, közösségek életét intézményi hátterével és magas szintű tudásával szolgálja� 
Ezekhez azonban az a szándék kell, mellyel a népművelő eldönti, hová áll: marad a 
mindenkori irányítás alkalmazottja, vagy a helyi társadalom – és állampolgárai – part-
nere, segítője akar lenni� Ezen morális előfeltétel után beszélhetünk csak az ilyen tí-
pusú munkához szükséges képességekről, mint társadalmi ismeretek, emberei kapcsola-
tok, kulturális értékek� Mindez adhatja azt a hitelességet, amelynek alapján elfogadják� 
(Félreértés ne essék: elképzelésem nem zárja ki a közismert tanfolyamokat, klubokat, 
szakköröket, csak más fontossági sorrendet jelent, pontosabban: alárendeli ezeket a 
fenti elveknek�)

Néhány gondolat e munkához:
1� A népművelőnek ki kell lépnie a védettséget s gyakran felmentést adó intézményi 

falak közül� A település egészében kell gondolkodnia és cselekednie, mert nem az 
a fontos, hogy hol, hanem hogy történik-e valami? Mögé kell látni a „tele a ház” 
áleredményének, mert az oda való bemenés szándéka és lehetősége már eleve sze-
lektív� (Hogy csak a nagyszámú tanyai népességre utaljak�)

2� E logikának testvére a „kielégítem a felmerülő igényeket”� Vegyük észre, hogy az 
elmúlt évtizedek alatt nem tanultunk meg még kérdezni sem, így hamis kérdésre 
szükségszerűen hamis a válasz� S akik még nem is kérdeznek? Netán ők az igény-
telenek? Meg kell tehát tanítani kérdezni is, hogy saját életük valódi kérdéseit 
tehessék föl, s mi arra válaszolhassunk� 

3� E munkát csak probléma-orientált gondolkodásmóddal lehet végezni, ugyanis az 
eddigi felszíni kultúraközvetítésünk mindig elkerülte az emberek gondjait�

4� Mindehhez új népművelő attitűd kell: az eddigi terjesztő helyett a fejlesztő-segítő 
népművelő-szerepre van szükség�

E település-függő hivatás jelzi a mi utunkat is� A megyei művelődési központok funkci-
ója is e gondolatkör ben keresendő� Röviden: ha az egyes intézmények és (szak}emberek 
dolga a helyi társadalom és nyilvánosság minőségi újraépítése, akkor a mi dolgunk az, 
hogy eze ket az intézményeket és (szak)embereket képessé tegyük erre a munkára� Ehhez 
kell (fel)építeni egész szellemi-tárgyi potenciálunkat, ezt kell céloznia egész információs, 
szolgáltató, képző és továbbképző rendszerünknek� A lakosságnak nyújtott közvetlen 
szolgáltatás két eset ben fogadható el: 1� ha az nem zavarja az eredeti funkciót, sőt, ahhoz 
intézményi (s nem magán-) tőkét termel; 2� ha egy-egy szakmai kísérlethez szükség van 
kisszámú gyakorlatra, hogy annak tanulságait közreadhassuk�
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Nem sorolom tehát elsőrendű feladataink közé a látványos minősítési rendszereket, 
fesztiválokat, bemutatókat (ld� intézményi prioritások), még kevésbé az ortodox-mód-
szertan kövületeként itt maradt területre-járást mint úgynevezett szakmai tanácsadást�

A megyei művelődési központnak le kell szállnia az intézményhierarchia tetejéről, 
s egyenrangúságot hirdető és mutató szellemi központként kell funkcionálnia� Ennek 
természetesen strukturális és személyi konzekvenciái is vannak, de az már egy másik 
fejezet…
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Mint cseppben a tenger, úgy mutattuk meg magunkat e magasztos jelenetben� A Magyar 
Népművelők Egyesületének országos elnöksége a Vándorgyűlés első napján kitüntette 
saját aktív segítőit és néhány önkormányzatot� Sorjáztak a kollégák, a polgármesterek, 
s még jeles egyházfi is állt a kitüntetettek között� S mivel az elnökség egy-egy szál piros 
rózsát is mellékelt a díjakhoz, a virágokat előre felkészítették a székesfehérvári Vörösmar-
ty Színház ez esetben a magyar népművelő-világot jelentő deszkáira – egy takaros fehér, 
műanyag felmosó vödörben� Mindezt a szakma javának meghatott asszisztálásával� Én meg 
csak csúsztam a széksorok közé szégyenemben minden egyes virágszálnál, mikor a vödör-
ből kivétel után akkurátusan lerázták róla a vizet, majd átadták�

Egészen biztos vagyok benne, hogy ilyen jelenetet nem láthatnék orvosok, jogászok, 
bankárok és még sok más szakma országos találkozóján� Igaz, ők nem is mondják ma-
gukról, hogy kultúraközvetítők, viszont tudják, hogy a műanyagvödör az felmosásra 
való, s csak arra� Néhai Kiss Pista kollégánk szavaival élve: „félreértés ne essék, én min-
denkit meg akarok bántani, aki azt hiszi, hogy”  ez egy bagatell dolog s hogy ezek után 
van hitelünk kitörési pontokról, stratégiáról meg a fene tudja miről beszélnünk� Túlzás? 
Az alábbiak szerint nem�

Két esemény kívánkozik ide:
Az egyik: Magam a II� szekcióban vettem részt, ahol a tartalmi magújulásról, hogy ne 

mondjam: kitörési pontokról volt szó� A felkért referálók sorolták a fontosabbnál fonto-
sabb területeket, amelyeken feladataink vannak� Ki ezt, ki azt, s bár tényleg mindegyik 
fontos volt, egy idő után már nem lehetett tetten érni semmilyen prioritást a területek 
között� Egyetlen kollegina vetette fel egyes népművelők alkalmassági kérdését� Mivel 
visszhang nélkül maradt e gondolat, hozzászólóként kb� az alábbiakat mondtam el:

Úgy érzem magam, mint a régi kultúra-fogalom vitákon, ahol a gumiként szűkülő-tá-
guló fogalomértelmezés parttalanságában veszünk el. E helyett határozottan úgy látom, az 
egyetlen lehetséges kitörési pont maga a népművelő, aki vagy fölkészült vagy nem. Több 
választás nincs. Ha naprakészen fölkészült, el tudja dönteni, hogy az itt sorolt feladatok közül 
ott és akkor mit-hogyan tegyen. Mert ez egy település-függő szakma, s innen nemigen lehet 
helyi kitörési pontokat mondani. Ha meg nem fölkészült – mert sok ilyen van, mondjuk már 
ki végre! –, annak meg hiába mondjuk javaslatainkat. Akiből alapvető elméleti, szervezeti 
tudások hiányoznak, aki külső (!) és belső minőségével ellentmond emberi és szakmai mini-
mumoknak, aki képtelen a helyi érdekek artikulálására és érvényesítésének segítésére, s csak 
jószándéka és lelkesedése van – nos, az a kolléga alkalmatlan e feladatra. Szakmai jövőnk 
előfeltétele és No 1. stratégiai pontja tehát az értelmiségiként létezni kész és képes, ma-
gát folyamatosan képző személyiség. Közben persze látni kell azt is, hogy a mai felsőfokú 
képzés kimeneti tartalma igen sok esetben nem a szakma számára szükséges, hanem 

az egyéb piacképes tudásról szól (ld. a menedzser, média és egyéb fakultációkat). Ez a 
kettő egyre kevésbé fedi le egymást. Így jönnek ki olyan hallgatók némelyik főiskoláról, akik 
ugyan elkelnek a munkaerőpiacon, de sem szándékuk, sem a képzés tartalma nem tereli őket 
e szakmába. Ezért a NKÖM kezdeményezhetné az oktatási tárcánál e szakok tartalmának 
szakmai kontrollját, vagy legalább szakmai nyilvánosság előtti vitáját. 

Ilyesmiről szóltam kissé belehasítva a csöndes hangulatba, de meglepetésemre zajos 
egyetértés fogadta szavaimat� Az igazi meglepetés azonban az volt, hogy ezek után – 
mintha semmit nem mondtam volna – a kollégák ott folytatták, ahol előttem abbahagy-
ták: szebbnél–szebb és tényleg fontosabbnál fontosabb szakterületeket soroltak – csak 
épp előbbre nem jutottunk� Máig nem derült ki, mik is akkor a lehetséges kitörési pon-
tok és proiritások…

A másik eset: 
Fakultatív kirándulásunk egyik kiemelt helyszíne volt a bodajki művészeti iskola� Az 

igazgatónő tájékoztatója után kérdésekre válaszolt a helyi jegyző asszony segítségével� 
Vártam és vártam, hogy e kitűnő közoktatási (!) intézmény bemutatása mellett ki és mi-
kor kérdez rá a több mint négyezres lélekszámú település közművelődésére – mert hogy 
mégiscsak népművelők voltunk jelen� Nos, hiába vártam, kollégáim megilletődve ámul-
tak-bámultak, de erre nem voltak kíváncsiak� Nem zavarva a kollektív áhítatot, a szabad 
nézelődés perceiben kérdeztem meg a jegyzőt: Tessék mondani, mi van a helyi művelődési 
házzal? Van egy kulcsos ember, ő engedi be a különböző csoportokat – ez volt a lényege a kény-
szeredett válasznak. Az udvari napsütésben várakozva osztottam meg e hírt a körülöttem 
lévőkkel, de azonnal heves értetlenség vett körül�  Ez is közművelődés, mit akarsz még 
mást, úgyis a gyerekek vesznek részt mindenben… röpködtek a helyi megoldással azono-
suló népművelő–diplomás válaszok� De hisz egy ekkora faluban még ezer más tevékenység 
lehetne–kellene, ami a művészeti fejlesztésen túl van, a helyi társadalom egyéb értékeinek-
érdekeinek feltárása, feldolgozása… soroltam mindhiába ellenvetéseimet, és döbbenten 
konstatáltam szakmánk önfeladásig képes újkeletű téveszméit� Ma sem tudom kire 
„haragudjak” jobban: a szervezőkre, akik egy népművelő–vándorgyűlés programjaként egy 
szakmánkkal ugyan rokon, de funkcionálisan mégiscsak más (sőt: konkurens) szervezetet 
szinte követendő mintaként ajánlanak, vagy kiránduló kollégáimra, akiknek népműve-
lőként szavuk sincs arra, hogy eközben a helyi közművelődést és annak szervezetét 
redukálták.

Mindezek után kételyekkel teli hangulatban jöttem haza, s bár ígéretes gondolatok vol-
tak az egyes szekciókban, jó kiegészítő programokon vehettünk részt s jó volt találkozni isme-
rősökkel, mindezek ellenére még most – másfél hónap után – is azon töprengek: miért is 
jöttünk össze?

Nem azért, hogy valami összesűrűsödjön és vállalható programmá tegyük? Nem azért, 
hogy utak és tévutak között segítsünk eligazodni? Nem azért, hogy a három nap végén 
fel tudjunk mutatni valami követhetőt-követendőt? 

Lehet, hogy kevesebb protokoll és több szakmai beszélgetés kellene� Lehet, hogy el 
kellene dönteni: baráti csevelyre, vagy közös – tehát szakmai! – dolgainkat meghányni–

ORSZÁGOS ÜGYEK

A felmosóvödör diszkrét bája
Vándorgyűlési gondolatok
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vetni jövünk össze (de nem zárom ki mindkét szándék összehangolt megvalósítását sem)�
Kérdések azonban így is születtek: ki fog rájuk válaszolni? Többen megszólították a 

minisztériumot és az MMI-t: lesz rá válasz? Volt ígéret szekcióvita írásos közreadására: 
mikor olvashatjuk? 

 Mi lesz jövőre? Természetesen találkozunk Nyíregyházán a következő vándorgyűlésen 
– mert a magamfajta azért mindezek ellenére reméli, hogy majd jövőre, majd legköze-
lebb, egyszer talán…

Csak azt a vödröt, azt tudnám feledni…

Bevezetés
Több mint két év telt el azóta, hogy a megyei művelődési központok – a szakmai köz-
nyelv szerint: mmk-k – képviselői 2001 októberében összejöttek Győrben, tanácskozni 
az intézménytípus funkciójáról és szerepéről� Ott és akkor volt módom először kifejteni 
erről szóló téziseimet, melynek az a volt a kiváltója, hogy addigi tapasztalataim szerint 
alig foglalkozunk a fenntartók és az intézmények közművelődési-igazgatási tevékenységével, 
annak szakmai és törvényességi minőségével, a finanszírozáshoz szükséges forráskeresés, ezen 
belül a pályázati munka segítésével.

E hipotézis alapján fogalmaztam akkor az alábbiak szerint (a pontos fogalmazás miatt 
bátorkodom idézni előadásom írásos változatából1 az idevágó két pontot, amely persze 
csak egy része volt a javasolt mmk-funkciónak):

„1. A közművelődési szervezeteknél nem elég a szokásos információközvetítés. Fontos lenne 
(mert alig jelenik meg a gyakorlatban) a szervezetek fejlesztése, tevékenységelemzések, model-
lezések, ezek közreadása, az intézmény szervezeti-személyi feltételeinek, jogi, pénzügyi hátte-
rének, vizsgálása, elemzése…

2. Rendkívül hangsúlyosnak kellene lenni (mert most alig jelenik meg) az önkormányza-
tokkal való kapcsolattartás. Ennek jellemzőjeként egyfajta kvázi-szakfelügyeletre gondolok. 
Azért fontos, mert az önkormányzat a „tető” a tevékenység és a szervezetek felett, s ha a 
tető lyukas, be- és „elázik” minden. Rendszeres kapcsolatban kellene lenni velük, s figyelni 
(„ellenőrizni”) a közművelődési igazgatás szakszerűségét és jogszerűségét. Pl. elemezni a nor-
matíva felhasználását, a szervezeti és személyi feltételeket, jogszabálygyűjtemények, pályázati 
tájékoztatás…”

Véleményem ott és azóta szinte teljesen visszhangtalan maradt� Pontosan jelzi ezt az a 
tény, hogy az MMHÍR Fórum-menüjében nyitott topicot2 két hozzászóló gazdagította 
csak� Engedtessék meg, hogy idézzem egyikük néhány mondatát: „…egy korszerű, stra-
tégiailag átgondolt szolgáltató intézet képét vázoltad elénk. …ez a szakmai innováció lenne 
fontos ahhoz, hogy a népművelés megmaradjon s a korszerű követelményeknek megfeleljen. 
Igen, ez a válasz a mai kihívásokra…” Hozzászólását sem nem erősítették, sem nem 
cáfolták: a szakma – s legfőképp maga az mmk-s világ – tüntetően néma maradt� Ám 
itt és most nem erről akarok szólni – legyen ez a némák felelőssége� Ez az eredmény 
különben is várható volt, hiszen az elmúlt évtizedek alatt sok helyen megerősödött 
és konzerválódott a hagyományos módszertani és kultúraelosztó magatartás3, illetve 
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A megyei közművelődési tanácsadó munka 
– formák és módszerek, tanulságok és következtetések –

1 Irányok és arányok címmel itt olvasható: www�torokjozsef�5mp�eu/Írásaim
2 Vélemények a megyei közművelődési feladatokat és szolgáltatásokat ellátók győri országos tanácskozásáról
3 Ld� Török József: A megyei művelődési központok funkcióiról és feladatairól� In: B� Gelencsér Katalin és 
Pethő László /szerk�/: Közművelődés és felnőttnevelés� Írások Maróti Andor 75� születésnapjára� Élethosszig 
Tartó Művelődéséért Alapítvány, Budapest, 2002
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nem érzékelhető a Győrben megfogalmazott funkcióbővülés az mmk-s tevékenység-
ben: nem tapasztalható a közművelődés-igazgatásra, szervezetfejlesztésre, elemzésekre 
is odafigyelő munka�

Ez az írás arról akar beszámolni – mintegy bizonyítva az akkori állítás helyességét –, 
hogy Csongrád megyében mit tudtunk ebből megvalósítani� Intézményünkben már 
a kezdetkor szükségszerűen merült fel ez a tevékenység, hiszen a mintegy hét évnyi me-
gyei hiátus után 1999� július 1-től létrehozott Csongrád Megyei Közművelődési Tanácsadó 
Központ három fővel kezdte a munkát, s csak a következő évben gyarapodott még egy 
szakmai létszámmal a szervezet� (Az csak örömteli ráadás, hogy a fenntartó múlt év 
novemberétől félállású adminisztrátort is engedélyezett�) Világos volt számunkra, hogy 
a megváltozott társadalmi közegben ezzel a létszámmal valóban csak a nevünkben is sze-
replő tanácsadó munkára lehet kapacitás� Ez a szükség termelte ki azt az kényszert, amely 
mára erénnyé vált, hogy elinduljunk egy új úton, miközben erőnkhöz mérten végezzük 
a hagyományos szakági módszertani segítő munkát is� 

A felvállalt munka célját és feladatait pontosan tükrözi a fenti két pont tartalma� Az 
eltelt évek alatt ennek a célrendszernek kívántunk megfelelni�

A tanácsadó munka formái és módszerei
Már az első – 2000� évi – munkatervünkben Önkormányzati szaktanácsadás, szervezetfej-
lesztés fejezetcím alatt fogalmaztuk meg erre irányuló feladatainkat:

„A munka célja, hogy a települési önkormányzatokat, művelődési intézményeket és civil 
szervezeteket ellássuk mindazon információval, amely a közművelődési igazgatás szakszerű-
sége és a feladatok ellátása miatt szükséges:

– a kulturális törvényből adódó törvényi feladatok értelmezése, feldolgozása;
– a helyi közművelődési rendeletek megalkotásához segítségnyújtás;
– az intézménytípusok alapításának és működtetésének szempontjai;
– közalkalmazotti törvényből adódó kérdések (képesítési, pályázati, besorolási feltételek);
– kiemelt figyelemmel kezelni az összevont intézményeket, különösen az áMK-kat;
– segítséget adni a szakfelügyeletről és az érdekeltségnövelő pályázatról szóló rendeletek 

alkalmazásában;
– intézmények szervezetfejlesztési feladataiban segítséget adni.

E munkának alapvetően három formája van:
a) Személyes tanácsadás helyszínen, intézményünkben ill� telefonon�
b) Segédanyagok készítése (pl� rendelet-minta, aktuális joganyag összeállítása…)�
c) Feltáró, elemző anyagok, koncepciók készítése�”
Fenti célkitűzéseink alapján két dokumentum közreadásával kezdtük munkánkat� 

Összeállítottuk a közművelődés számára fontos jogszabályok listáját, és felraktuk a 
közben elkészített honlapunkra, majd közöltük Hírlevelünkben, amelyet rendszeresen 
megkap a megye valamennyi népművelője, polgármestere és könyvtára� A Jogtár értel-
mét és értékét jelzi, hogy ennek linkje lett felrakva az MMHIR-be (Magyar Művelődési 

Hálózat Információs Rendszere) is� Természetesen ennek folyamatos aktualizálása nem 
maradhatott el�

A másik a közművelődési rendelet-minta elkészítése volt� Fontos tisztázni, hogy nem 
olyan sémát alkottunk, amely egyformára akarná fazonírozni a lokalitás sajátosságait, 
hanem éppen a sajátosságokra hívtuk fel a figyelmet a megfelelő pontoknál� A finanszí-
rozás és a formai ellátás tartalmához azonban ma is fontosnak tartunk bizonyos szakmai 
standardokat megfogalmazni� A rendelet-mintát kísérő levéllel küldtük a megye vala-
mennyi (60) települési önkormányzatának jegyzője részére – „szíves használatukra”� Ha 
tetszik, ez volt a bejelentkezésünk az önkormányzati szférába: jeleztük, hogy nem csak 
a szűkebben vett kultúrában véljük magunkat illetékesnek, hanem a közművelődés-
igazgatás ügyeiben is. Természetesen sok helyen „kilúgozták” a minta érdemi tartalmát, 
de sok helyen találkoztunk vele, ahol logikai rendje és több pozitív szakmai eleme is 
megmaradt�

Ezzel párhuzamosan – különösen a tudatosan megtervezett települési bejárások, 
kapcsolatfelvétele nyomán – egyre növekvő számmal folyt a telefonos és személyes ta-
nácsadás, minek következtében a következő évi beszámolóban már ezt írhattuk:

„Visszaigazolódott az a feltevésünk, hogy nagy szükség van a Polgármesteri Hivatalok és 
testületeik szakmai tanácsadására, hiszen az apparátusokban alig található közművelődési 
szakember, s ebből (is) fakadóan sok helytelen megoldással találkoztunk. Ezért a közművelő-
dés-igazgatás szakszerűségének és jogszerűségének segítésére kerestünk olyan formákat, ame-
lyek keretében tanácsadó partnerek lehetünk. Ugyanakkor az intézmények jogi ismeretei is 
hiányosak, s az új szakmai jogszabályok feldolgozásaiban gyakran kértek segítséget. Hónapról 
hónapra vált egyre ismertebbé a megyében ezirányú szerepünk és kínálatunk, s egyre növekvő 
mértékben kerestek bennünket a hivatalok és intézmények szakmai és igazgatási problémá-
ikkal.    

Ilyenek voltak: 
– helyi közművelődési rendeletek készítése,
– intézményi szervezeti formák alapítása és működtetése,
– intézményi struktúraváltások,
– vezetői kinevezések és pályázatok,
– összevont intézmények szakmai, szervezeti és munkajogi kérdései,
– érdekeltségnövelő pályázat és egyéb pályázati források,
– továbbképzési rendelet, dokumentumvásárlási rendelet stb.
A fenti problémákra az alábbi formákban reagáltunk:
– Rendszeres volt a telefonos tanácsadás és a településen (önkormányzatnál ill. művelő-

dési házban) vagy intézményünkben történt személyes konzultáció.
– Testületi ülésen ill. más önkormányzati fórumon vettünk részt. 
– Segédanyagokat készítettünk és juttatunk el a településekre (helyi rendelet minta, köz-

művelődési jogszabálymutató).”
Szintén 2000-ben Önkormányzati Műhely néven a polgármesteri hivatalokban köz-

művelődés-igazgatással (is) foglalkozó köztisztviselők konzultációs fórumát hoztuk létre, 
amelyben – többek között – feldolgoztuk a közművelődési érdekeltségnövelő pályázat 
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teendőit, a kulturális törvényből adódó igazgatási feladatokat� A résztvevőknek ehhez 
közművelődés-igazgatási sorvezetőt állítottunk össze a legfontosabb szempontokról, 
jogforrásokról és teendőkről�  Ebben a munkában konzulensként részt vett a Csongrád 
Megyei Közigazgatási Hivatal Törvényességi Főosztályának vezetője� Azóta is gyakori 
az általunk kezdeményezett konzultáció, melynek következményeként már a Hivatal 
küldött hozzánk jegyzőt szervezeti problémák tisztázására� A következő évben a Műhely 
megszűnt, arra viszont pontosan megfelelt, hogy megerősítsük a korábban jelzett kompe-
tenciánkat az önkormányzati szférában és jelezzük odafigyelésünket a szervezeti-személyi 
ellátásokra. Ennek következtében is erősödtek meg személyes önkormányzati kapcsola-
taink�

2001-ben nagy munkába fogtunk: egy mára lezárt, három éves adatgyűjtés és elemzés 
vette kezdetét, amely a közművelődési szervezeti formákat és a feladatellátás finanszí-
rozását vette célba� Ennek évenkénti eredményeit a Hírlevél mellékleteként 2001-ben4 és 
2002-ben5 is közreadtuk, a harmadik év utáni összesített záró elemzés pedig elhangzott 
az V� Közművelődési Nyári Egyetemen és megjelent a kötetben6� Mindezek mellett ter-
mészetesen honlapunkon is olvasható valamennyi írás, tehát igyekeztünk minél többféle 
formában visszaforgatni a feltárt eredményeket és tanulságokat� Hozzátehetjük: nem volt 
ez mindig zökkenőmentes, hiszen amikor nyilvánosságra  került 2001-ben, hogy 8-10  ön-
kormányzat teljesen másra fordítja a kapott közművelődési és közgyűjteményi normatívát, 
s mindezt a megyei lapban bárki olvashatta, akkor bizony előjöttek a védekező reflexek, s 
nehezteltek a „tükörre”� De a tényekkel nem lehetett vitázni, ezért ezek az apró közjátékok 
gyorsan elcsitultak� Úgy is mondhatjuk, hogy intézményünk adatgyűjtése és következte-
tései kikezdhetetlennek bizonyultak, s a mai napig hitelesít bennünket az önkormányzati 
szférában (is)�

A három éves elemzés azonban a neki szánt funkción jóval túlmutató eredményeket is ho-
zott� A finanszírozási adatsorok és a szervezeti formák megismerése – tapasztalatainkkal 
kiegészülve – a megye településeinek kulturális-közművelődési politikájának értelme-
zését is lehetővé tette, amely így nemcsak szűk keresztmetszetben mutatta meg a me-
gyei helyzetet, hanem átfogó képet festett önkormányzataink kulturális ‚stratégiájáról’, 
‚koncepcionalitásuk’ helyzetéről� Álljon itt most a Nyári Egyetemen elhangzott előadás 
és a kötetben is olvasható tanulmány erről szóló záró összegzés néhány részlete, amelyek 
– úgymond – nem jöhettek volna létre adatgyűjtésünk és elemzésünk nélkül:

„1. Hiányzik a koncepcionális gondolkodás a kultúrában (is) 
Alig találkozni településfejlesztési koncepcióval, kulturális koncepcióval. A települések dön-
tően az aktuális pályázati forrásokhoz szabják terveiket, s nem készülnek tudatosan – akár 

félkész projektekkel, koncepciókkal. Így aztán örök lemaradásban vannak, ill. ez meglátszik 
a beadott pályázatok minőségén és eredményén.

2. A közművelődési rendeletek mint a jog és a pályázati feltelek termékei
Legtöbb helyen azért készült rendelet, mert a kulturális törvény előírta. E feltétel megfe-

lelésének legszélsőségesebb példája az volt, amikor csak a települési adatok voltak mások az 
elkészült rendeleten, az összes többi szó szerint megegyezett a szomszéd községével. De ezen túl 
is alig többek a kulturális törvény kimásolt szövegein. Újabban pedig azért készítettek lóha-
lálában rendeleteket, mert egyre több pályázati kiírás formai kelléke, s a pályázati határidő 
miatti kapkodás sem az alapos munka felé terelte az önkormányzatokat.. 

3. A finanszírozás – fejlődése ellenére – létminimumon
Továbbra is a maradék-elv vezérli az önkormányzatokat. A napi szakmai tevékenységre és 

az intézményi karbantartásra minimális keretek maradnak, miközben egyes helyeken látvá-
nyos és néha túlzó beruházások indulnak.

4. A közművelődési igazgatásának szakszerűsége és jogszerűsége alacsony színvonalú 
A finanszírozási helyzet analógiájaként valamiféle maradék-elvű törvényesség észlelhető. 

Mindez ráadásul szinte indokolt és természetes állapotnak minősül a közigazgatásban, kü-
lönösen, ha kevés a pénz. Az pedig mindig kevés. Ezek egy része egyébként az adott pénzügyi 
keretek között is kezelhető lenne, mert sok helyzet nem anyagi függésű. ám ehhez a kulturális 
jog ismerete és a megoldás szándéka kellene…

5. Magas hivatali elkülönített összegek (presztízsfunkciók)
Miközben alacsony az intézményi finanszírozás mértéke, eközben magas kulturális össze-

gek rejtőznek a hivatalok rovatain. Bizonyos, hogy nemcsak az itt bevallott 12 településnél 
vannak elkülönített összegek, mert nem ennyiben rendeznek különböző falunapokat és ün-
nepeket. Izgalmas és meglepően tanulságos lenne elvégezni a hivatalok által finanszírozott 
rendezvények érték- és költségelemzését… Valójában ezek miatt válik gyakran hiteltelenné a 
szűkös pénzügyi helyzetre való örökös hivatkozás. 

6. Az intézmény, a  szakember, a tevékenység kiszolgáltatottsága. 
Mindezek miatt állandó kiszolgáltatottságban kell létezni: állandó stressz a pályázati ered-

mények várása, a fenntartói ‚ötletek’ és a képviselők ‚hozzáértésének’ elviselése, a ‚racionali-
zálás’ szóval legitimált csökkentések, a törvényes járandóságok elmaradása… a sor még sok 
példával folytatható.”

Ez a munkánk ezzel az összegzéssel lezárult, úgy véljük hasznos volt, tartalmát igyek-
szünk minden lehetséges módon közreadni� Ilyen fórum volt pl� novemberben a Ho-
mokháti Kistérség kulturális tanácskozása, ahol felkért előadóként mondhattuk el a 
megjelent önkormányzati és intézményi szakembereknek� A felmérést egyébként érde-
mes lenne tízévenként megismételni, ám ez a jövő kérdése�

Tanácsadó munkánknak meghatározó terepe lett az intézményi Hírlevél, amelyben 
rendszeresen jelentetjük meg az ágazati jogi ismereteket és az ezekből fakadó tennivaló-
kat� Ilyenek voltak pl� a dokumentumvásárlási és a továbbképzési rendelettel kapcsolatos 
tudnivalók, amelyekről minden év elején közreadtuk az alábbi összehasonlító táblázatot:
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4 Török József: Jelentés Csongrád megye települési önkormányzatainak 2000� évi közművelődési feladatellá-
tásáról� Csongrád Megyei Közművelődési Tanácsadó Központ, 2001 (Ld� www�torokjozsef�5mp�eu/Írásaim)
5 Török József: Jelentés a Csongrád megyei települési önkormányzatainak 2001� évi közművelődési fel-
adatellátásáról� Csongrád Megyei Közművelődési tanácsadó Központ, 2002 (Ld� www�torokjozsef�5mp�eu/
Írásaim)
6 Török József: Helyi kultúrpolitika és finanszírozás Csongrád megyében� In: V� Közművelődési Nyári Egye-
tem – A szükséges pénz� Szeged, 2003� július 7–11� Csongrád Megyei Közművelődési Tanácsadó Központ, 
2004 (Ld� www�torokjozsef�5mp�eu/Írásaim)
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A teljesség igénye nélkül álljon itt néhány további téma és cikk, amely megjelent és ma 
is olvasható honlapunkon:

– jogszabályok a közművelődésben,7

– aktuális bértáblázatok, ágazati bértervek és megállapodások8

– írások a továbbképzési rendeletről végrehajtásáról,9

– szempontok az érdekeltségnövelő pályázat beadáshoz ill� változásai,10

– a dokumentumvásárlási közlemény és adatlapja,11

– a vezetői pályázat lebonyolítása,12

– egyéb összegzés a megyei feladatellátás feltételeiről,13

Mindezek gyakori témái voltak szakmai fórumainknak is, amelyeknek gyakori vendé-
gei voltak polgármesterek, jegyzők, hivatali ügyintézők� 

Mérni a mérhetetlent
Az eddig sorolt eredmények egymásba fonódó szálakként alkották a tanácsadás erősödő 
„kötelét”, s mára stabil presztízstényezőnkké vált� Az eddigiek azonban mind kézzelfog-
ható  és mérhető tevékenységről szólnak� Ám mindvégig jelen voltak a mind sűrűbbé 
váló telefonos és személyes megkeresések, konzultációk, csak épp’ nem tudtuk mérni, 
s ezért nehezen is lehetett hitelesen védhető véleményt állítani erről a munkáról, tartal-
máról, mennyiségéről és munkaidő igényéről� Kénytelenek voltunk tehát valamilyen 

módon regisztrálni ezt a tevékenységet is� Erre született 2003 elején az alábbi táblázat, 
amely – a 2003� január hó példája alapján – a következőképpen „működik”:

A táblázatba minden egyes kontaktust a kommunikáció ill� kezdeményezés szám- ill� 
betűkódjával beírjuk a megfelelő partner-mezőbe, és minden érintett témához „húzunk 
egy strigulát”� Ezeket a hónap végén a fenti módon összesítjük, s kiderül a partnerek, a 
kontaktusok és az érintett témák mennyisége� Utóbbit nehéz volt eldönteni, hiszen az 
eddigi és a várható tartalmakat kellett átszűrni – az itt látható végeredménnyel� Mint 
majd kiderül, egy általunk fontosnak vélt téma teljesen érdektelen lett – de erről később�
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A továbbképzési rendelet 
hatálya

(1/2000� NKÖM r�)

A dokumentumvásárlási
rendelet hatálya

(157/2000� Korm� r�)

 1�   A foglalkoztatás
 jogforrása (Kjt� ill� Mt�)

Közalkalmazottra és 
munkaviszonyban 
foglalkoztatottra egyaránt 
vonatkozik

Csak közalkalmazottra
vonatkozik

 2�   A foglalkoztatás
 munkaideje Teljes munkaidőben foglalkoztatott

 3�   A foglalkoztatás
 időpontja

Előző év december 31-én 
alkalmazásban álló

Tárgyév január 1-jén
alkalmazásban álló

 4�   A foglalkoztatás 
 minősége

Szakmai és egyéb
munkakörben egyaránt

Csak szakmai munkakörben 
alkalmazott

 5�   A munkavállaló
 végzettsége

Bármilyen szakképesítéshez 
kötött munkakör betöltője Közép- és felsőfokú végzettségű

7 1999/próbaszám, 2001/1�,  2002/2�,
8 1999/próbaszám, 2000/3�, 2001/1�, 2001/4�, 2001/5�, 2002/5�, 2002/6�
9 1999/próbaszám, 2001/1�, 2001/2�,  2002/2�, 2003/1�, 2004/1�
10 2001/1�, 2002/2�, 2003/1�
11 2001/1�, 2002/2�, 2003/1�, 2004/1�
12 2003/8�
13 2003/9�
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Az alábbi tábla a 2003� év teljes forgalmát mutatja�
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Nézzük meg a továbbiakban ennek részleteit�
Az adatok szerint összesen 87 partner részére 174 alkalommal végeztünk tanács-

adást 198 témában. Ez azt jelenti, hogy egy-egy partner többször is jelentkezett, akár 
több témáról is kérdezve� Ugyanígy értelmezhető a részszektorok számsora is� Ezek alap-
ján az alábbiak szerint alakultak az egyes partnerek, kapcsolataink és a velük feldolgo-
zott témák száma:

Látható, hogy a legnagyobb kapcsolati szféra, amely igényt tart munkánkra, az termé-
szetesen a művelődési intézmények világa� Ám magas az önkormányzatok által igényelt 
és igénybe is vett szolgáltatás is� Bizonyítja ezt, hogy a 60-ból 24 hivatal 61 alkalommal 
77 témában kommunikált velünk� 

Magyarázattal kell azonban szolgálnunk a civil világgal való mérsékelt kommunikáci-
óra� Intézményünk nem általában vett értelemben foglalkozik velük, hanem tudatosan 
és következetesen csak a kulturális célú szervezetek szakmai – s nem működési – tevé-
kenységét segíti. Álláspontunk szerint – amely nyilván vitatható és vitatni is fogják – in-
tézményünk nem közösségfejlesztő, hanem közművelődési szervezet, nem vállalhatjuk fel az 
általában vett társadalomfejlesztést� Csak a kultúra eszközeivel dolgozhatunk a kulturális 
szférában – erre van szakmai kompetenciánk, különösen, hogy az általános működési-
működtetési kérdésekkel már több egyéb szervezet (civil ház stb�) foglalkozik� Tehát pl� 
egy hagyományőrző egyesülettel akkor van dolgunk, ha hagyományőrző esemény (kép-
zés, találkozó, minősítő stb�) van, ezzel kapcsolatos segítséget kérnek vagy kínálunk� Ez 

azonban már nem itt, hanem az előadó-művészettel foglalkozó munkatárs kommuni-
kációjában jelenik meg� Ezen az elvi alapon született a fenti eredmény� Természetesen 
nem zárkózunk el a jelzett egyéb kérdésektől – mint volt is rá példa (művészeti kör kért 
egyesületté válásához tanácsokat) –, csak nem preferáljuk és nem kezdeményezzük ezek 
bővülését�

Tanulságos ezeknek a kontaktusoknak az időbeli eloszlása is:

Az ábra szerint – teljes érthetően – az év első harmada volt a legintenzívebb intervallum, 
ekkor született kapcsolataink 75%-a� Ennek elsősorban az év eleji pályázati tanácsadás 
a magyarázata� Ezt követően csak a szeptemberi évadkezdéskor emelkedett kb� a januári 
szintre a tanácsadás� Meglepő viszont, hogy még a nyári hónapokban is kerestek ben-
nünket, ami azt is jelzi, hogy ebben a munkában szinte nincs holtszezon�

Ha a tárgyalt témákat elemezzük, ahhoz az alábbi táblázatot és ábrát érdemes vizsgálni� 
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Bár a kördiagram az összesített eloszlást mutatja, a két nagyobb partnerkörnél egyes 
témák más-más arányban jelennek meg� A legnagyobb mértékben a szakmai pályázatok 
jelennek meg, ez az arány azonban az intézményeknél 62%, míg az önkormányzatoknál 
„csak” 47%� Ennek ellenpontja pl� a vezetői pályázatok lebonyolítása, amely viszont az 

önkormányzatoknál 22%, míg az intézményeknél csak 4%� Az elmozdulások még né-
hány témánál ugyanígy érzékelhetők, ám az okuk világos: a szervezeti feladatok szabják 
meg a feldolgozandó kérdéseket� 

Az egyes témák számaránya és tartalma mögött rendkívül izgalmas következteté-
sek és tanulságok vannak:
•	 Először	is	szembetűnő,	hogy	néhány	téma	–	„nem	téma”.	Ilyen	pl.	a	dokumentum-

vásárlási rendelet, aminél vélhetően a rendelet és a végrehajtás egyszerűsége lehet a 
magyarázat� 

•	 Az	viszont	már	igazán	meglepő,	hogy	a	közművelődési rendelet sem volt téma, hi-
szen a helyi feladatellátás fundamentális dokumentumáról van szó� Információnk 
szerint  Csongrádban még három település önkormányzata nem készített, köztük 
az is, amelynek jegyzője úgy látja: „nem is fogunk, hiszen nálunk nincs művelődési 
ház”� Ez azonban egyedi eset, annál tipikusabb, amikor jegyzők egymás között – a 
településnév kicserélésével – „váltanak” rendeletet� vagyis: csak azért készítenek, 
mert kell és/vagy pályázati feltétel� Ezért nem kérdés számukra annak minősége 
sem�

•	 Hasonlóan	meglepő	–	különösen	az	intézményeknél	–,	hogy	a	képzés, továbbképzés 
témakörében sem volt érdemi konzultáció� Pedig intézményünk sok olyan infor-
mációval rendelkezik, amely segítené őket a jobb választásban� Némi magyarázó 
adalék ehhez, hogy a rendelet első variációja alapján be kellett küldeni intézmé-
nyünkhöz a továbbképzési és beiskolázási terveket, aminek az volt a logikája, hogy 
csak ezen információk birtokában tud egy megyei intézmény tájékoztatni, ko-
ordinálni vagy akár igényelt képzést indítani� Nos, többszöri szóbeli és írásbeli 
kérésünkre is minden évben csak 4-5 intézménytől kaptunk terveket� Ez alapján 
teljesen indokolt, hogy ezt a kötelezettséget kivették a rendeletből�

•	 Teljesen	fölöslegesnek	bizonyult	2003-ban	a	közművelődési megállapodás témája� 
Beszerkesztésekor arra gondoltunk, hogy az önkormányzatok a szűkülő keretek 
miatt egyre több magán, civil vagy más jogállású ellátási formát fognak keresni, 
s emiatt szükség lesz megállapodást kötniük� Örömmel konstatáljuk, hogy ellen-
kező trend érvényesült: az önkormányzatok – okulva néhány túl sikeres magán 
rablógazdálkodáson (értsd: vállalkozásban működtettet művelődési ház) – inkább 
valamilyen ellenőrizhetőbb köz-formát választanak: intézményt vagy közösségi 
színteret� 

•	 Igen	 szerény	mértékben	 jelent	meg	 a	 személyi feltételek és a szakmai tevékenység 
problematikája� Előbbi még magyarázható azzal, hogy ez gyakran a szervezeti 
működéssel együtt jelentkező, azzal szorosan összefonódó kérdés, ezért önállóan 
ritkán vetődik fel� Utóbbi – a szakmai tevékenység 4%-os megjelenése – azonban 
véleményem szerint mást jelez: a népművelő társadalom azon önképét, miszerint 
ebben a kérdésben nem szorul tanács(adás)ra� Olyan önbizalomról szól, amely em-
lékeztet egy régebbi felmérés eredményére14 – igaz abban képesítés nélküli nép-
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Témák Száma
össz.

Ebből

önkormányzati intézményi

Közművelődési rendelet 3 1 2
Szervezeti működés 28 14 12
Személyi feltételek 6 4 2
Közművelődési megállapodás — — —
Vezetői pályázatok 27 16 4
Szakmai pályázatok 101 35 62
Szakmai tevékenység 9 4 5
Képzés, továbbképzés 6 1 3
Dokumentumvásárlási rendelet 1 — 1
Egyéni munkajog 8 1 5
Egyéb kérdések 9 1 4
ÖSSZES TÉMA: 198 77 100

14 Bárkányi Júlia: Képesítés nélkül� 360o (Közművelődés Csongrád megyében) 1987� 2� sz� Megtalálható 
még: Török József /szerk�/: 360o Közművelődés Csongrád megyében� Válogatás a hat évfolyam írásaiból� 
Csongrád Megyei Közművelődési Tanácsadó Központ, Szeged, 2002
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művelőket kérdeztek� Szabadjon idéznem azt a táblázatot, amelyben a lehetséges 
konfliktusforrások közül a két legkisebb mértéket a szakmai dilemmák és kételyek 
jelenítették meg – még a pályájuk elején lévőknél is (miközben a feltételek hiányát 
égető problémaként jelzik)� 

Erre mondják: no comment! Nos, talán nem véletlenül jutott eszembe ez a majd’ 20 éves 
adatsor, hisz valami efféle önbizalmat érzek kiolvasni a jelen tanácsadó munka eredmé-
nyéből (is)� A szakmai tevékenység témájának még az egyéni munkajog 11%-os megjele-
nése is majd’ háromszorosa� (Minderről a III� Közművelődési Nyári Egyetem címe jut 
eszembe: A szükséges tudás� Ez azonban már egy másik dolgozat témája…)
•	 A	képzeletbeli	dobogó	egyik	alsó	fokán	helyezkedik	el	a	szervezeti működés téma-

körében végzett munka� Mi minden jelenik meg ebben? Leggyakoribb kérdések/
problémák: a különböző feladatellátási formák variációi ill� előnyei és hátrányai; 
az összevont intézmények szervezeti, személyi, szakmai feltételeiről szóló jogsza-
bályok; külön kérdéskörként jelennek meg az ámk-val kapcsolatos problémák; in-
tézmények alapítása, alapító okiratának tartalma; átszervezések lebonyolítása stb� 
Mind olyan kérdés, amelyhez alapos közművelődés-igazgatási jogszabályismeret 
kell, ám ezeket a hivatalok többsége nem birtokolja, ezért fordulnak hozzánk�

•	 A	másik	„dobogós”	téma	a	vezetői pályázatok lebonyolítása, amely azonban – ter-
mészetszerűleg – elsősorban önkormányzati probléma� A hétköznapi tapasztalatok 
azt mutatják, hogy a hivatalok elemi ismeretek és lebonyolítási technikák híján 
vannak� Szinte alig van olyan eleme a folyamatnak, amelyben ne követnének el hi-
bát� Néha elemi kérdések merülnek fel: pl� hogyan kell a pályázókat meghallgatni? 
Ezek a tapasztalatok késztettek bennünket arra, hogy a 2003� októberi Hírlevélben 
közzé tettük a korábban már említett részletes útmutatónkat� 

•	 Amint	az	jól	látható	a	diagramból,	a	dobogó	csúcsán	a	szakmai pályázatok témája 
van, ez tette ki témafeldolgozásunknak közel felét� Önkormányzatok számára ez 
kisebb (35%), intézmények számára nagyobb (62%) arányú volt� A téma neve 
azonban kissé félrevezető� A felmerült kérdések nem feltétlenül szakmaiak vol-
tak, hanem dominánsan a pályázat formai, pénzügyi pontjairól szóltak – mintegy 

megerősítve a szakmai tevékenység arányáról korábban írottakat� Ennek ellenére 
sok energiát igényelt az NKÖM-GYISM pályázat, ahol az ekkora projektekben 
még gyakran tapasztalatlan kisebb települések önkormányzatai és intézményei sok 
segítséget igényeltek a pályázat különböző pontjainak értelmezésében és a doku-
mentáció összeállításában�

Érdemes végül megnézni a kommunikáció formáját ill� a kezdeményezőket jelző 
számsorokat� Utóbbiak azt mutatják, hogy mindössze 7%-ban volt intézményünk a kez-
deményező� Ez elsősorban tudatos helyszínválasztáson alapuló hivatali vagy intézményi 
látogatást jelentett, ill� levélben kerestük meg valamilyen ajánlással partnereinket� A 
kommunikáció formai megoszlását pontosan mutatja az alábbi kördiagram�

A számok önmagukért beszélnek, ám ezek tartalma is tanulságos� A telefonos kapcsolat-
ban zömében konkrét kérdésekkel keresnek meg bennünket, de még itt is gyakori volt a 
30-40 perces elemző-konzultatív beszélgetés� A két személyes forma általában a komp-
lex problémák tárgyalási kerete volt, amelyben szervezeti kérdések, vagy nagy pályázati 
projektek megbeszélése történt, ami telefonon nem lett volna hatékony� Jellemző, hogy 
e két formában gyakran jegyzők és/vagy polgármesterek voltak a partnereink� Az írásos for-
mákban elsősorban alapító okirat vagy szmsz mintát kértek� 

Ez a szempontsor felvet egy még itt sem mért (mert alig mérhető) tényezőt, neve-
zetesen a ráfordított idő megállapítását� Előrebocsátható, hogy ez nem egyezik meg a 
kommunikációs formák megjelenésének százalék arányaival� Tehát pl� az intézményünk-
ben végzett személyes kontaktus csak 9%-ot tesz ki, az erre fordított idő azonban en-
nél lényegesen nagyobb munkaidőrészt igényelt� Ez a forma ugyanis „műfajánál” fogva 
roppant időigényes, s gyakran a partner személyes probléma-feldolgozó képességén, sőt, 
verbális stílusán is múlik� Még ennél is időigényesebb a településen végzett munka, hi-

A szakmai konfliktusforrások számai

Tárgyi feltételek hiánya 16
Pénzügyi feltételek hiánya 17
A munka parttalansága 10
Saját szakmai bizonytalanságai   5
Szakmai iránymutatás hiánya   2
Intézményi gazdálkodás korlátai 14
Vezetőkkel való konfliktusok   7
Elvárások sokfélesége   9
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szen az gyakran félnapot is igénybe vesz az utazás miatt� Összességében a tanácsadó 
munka időtartama ugyan nehezen mérhető, s nem is tervezzük megvalósítását, ám jól 
érzékelhetően tekintélyes időrészt hasít ki a személyes és az intézményi munkaidőkeret-
ből� Növeli ennek mértékét az is, hogy a rendszertelenül és kiszámíthatatlanul jelentkező 
 – főleg telefonos – igény sokszor egy elmélyült szakmai munkát vág ketté, s az ebbe való 
visszatéréshez, ráhangolódáshoz újabb idő kell�  

Epilógus
Talán sikerült érzékeltetni, hogy intézményi tevékenységünknek ez a vonulata meny-
nyire sokrétű és sok ponton egymásba fonódó munka� Igyekeztünk a formai eszköz-
tárat mindig bővíteni, megtalálni azokat a praktikákat, amellyel beférkőzhetünk a 
fenntartók világába, s hitelesen képviselhetjük a szakmai normáinkat� Ez a munka 
alapvetően offenzív szakmai magatartással végezhető csak, passzív, kiváró attitűd-
del, önkorlátozott kompetencia-tudattal nincs eredmény. Munkánk során rengeteg 
kudarc ért bennünket: a skála a cinikus nemtörődömségtől a sopánkodó tehetetlen-
ségig igen széles� Ezek azonban inkább „harcmodorunk” finomítására ösztönöztek 
bennünket, mintsem céljaink feladására� Ilyen új ötlet például, hogy a Kulturális Köz-
lönyben figyeljük a vezetői pályázatok kiírását, és ha megyei álláshelyet látunk, levelet 
írunk az önkormányzat jegyzőjének, amelynek lényege – a kötelező formaságokon 
túl – az alábbi:

„Tekintettel a 150/1992. (XI. 20.) sz. Korm. r. 6. § /7/ bekezdésére, amely előírja, hogy 
a beadott pályázatokat – saját testületeinek tárgyalása előtt – ún. szakmai bizottságnak kell 
véleményezni, engedje meg, hogy e tárgyban felajánljuk segítségünket. Bár a közművelődési 
szakértők listája megtalálható az NKÖM honlapjának (www.nkom.hu) Infotéka menüjé-
ben, szakmai ismereteink alapján információkat tudunk adni a szakértőkről és elérhetősé-
gükről. Egyúttal mellékelten megküldjük októberi Hírlevelünk vezetői pályázati eljárásról 
szóló cikkének másolatát.” 

Ezt a formulát ősz óta alkalmazzuk, így módszertani anyagunk mindenképpen eljut 
a jegyzőkhöz, és akkor, amikor igazán aktuális� Két önkormányzat közül az egyik már 
pozitívan reagált levelünkre, s mi ezt is eredménynek tartjuk� A jövő azonban új és új 
formákat kényszeríthet ki, s ez így természetes� Ennek a munkának is igazodni kell a 
folyton változó valósághoz�

Munkánk hatékonysága nehezen mérhető, ám talán nem véletlen az a pozitív leltár15, 
amely szerint a 60 Csongrád megyei településből 11 dicsekedhet előrelépéssel a közmű-
velődési feladatok szervezeti és/vagy személyi feltételeinek alakításában� Ezeknek szinte 
mindegyike intézményünk újjászületése (1999) óta, sőt többsége tanácsadó munkánk 
utóbbi 2-3 évében történt! Közreműködésünk mértéke természetesen mérhetetlen, 
ezért csak szakmai önérzetünk és hitünk meri mondatni velünk, hogy valamennyi kö-
zünk nekünk is van hozzá� S ha ilyen eredmények vannak, már megérte� 

Fontos végül tisztázni: a tanácsadó munka nem meríti ki intézményünk tevékenységét, 
hiszen kizárólag e sorok írójának munkaköri kötelessége, amely mellett ott sorakoznak 

egyéb szakmai feladatai is� Ez tehát azt jelzi, hogy e munka ennyi ráfordítással is eredmé-
nyeket hoz, s újabban már egyre gyakrabban önkormányzati köszönetet is� Munkánknak 
ez a legnagyobb elismerése� 

2001� októberében Győrött még csak azt tudtuk, hogy ezen a területen is dolga van egy 
megyei közművelődési tanácsadó szervezetnek. Talán nem túlzás azt állítani, hogy akkori 
koncepciónk mára – inkább többé, mint kevésbé – megvalósított tény lett� Úgy véljük, 
vitatni immár nem létjogosultságát, legfeljebb formáit és módszereit lehet�

De legalább már van mit vitatni…

 

15 Török József: Pozitív leltár� Hírlevél, 2004�/1� sz�
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A hazai közművelődési intézményrendszer nagy múltú, fontos, ám a rendszerváltás óta 
gyakran vitatott elemei a megyei művelődési központok� Ez a vita amennyire nem nélkü-
lözi a politikai felhangokat és a racionalizálás retorikájába bújtatott restrikciós szándéko-
kat, annyira nélkülözi a higgadt szakmai elemzéseket� Szükséges itt máris két önkritikus 
megjegyzést tennünk: 1� a támadásokra gyakran épp’ az általam is vitatott intézményi 
méret és ezzel szorosan összefüggő funkció- és feladatrendszer adott okot; 2� (talán éppen 
ezért?) a népművelő szakma sem tudott elméleti igényű funkcionális elemzéssel elébe 
menni a fenntartói szándékoknak�
Írásommal arra teszek kísérletet, hogy vázlatosan végignézzem a megyei művelődési köz-
pontok (a továbbiakban: mmk-k) funkcióváltásait, mai jellemzőit, és megfogalmazzam 
a társadalmilag és szakmailag releváns funkciókat és feladatokat� 
 
I. A történet
1959-ben határozott úgy az MSZMP Politikai Bizottsága, hogy a megyei és járási szék-
helyen legyen módszertani segítséget nyújtó intézmény� Így szervezték meg még abban 
az évben hét megyében a népművelődési tanácsadót�1 A művelődési otthonok tipizálását 
1960-ban fogalmazták meg először�2 A jól ismert fogalmak szerint művelődési központ, 
művelődési ház ill� klubkönyvtár kategóriákba kellett besorolni az intézményeket� Intéz-
ményünk itt még – a kormányrendelet 1� § (3) bekezdésében – megyei művelődési otthon 
néven ismert, s a szűkszavú fogalmazás alapján „a megye területén működő művelődési 
otthonok szakmai segítését is ellátja”� A végrehajtásról szóló miniszteri rendelet 5� § (1) 
bekezdésében viszont megyei művelődési ház névvel jelölik� A szakmai segítést itt már 
pontosabban meghatározták:

„A fővárosi, illetve megyei művelődési ház (Népművelési Tanácsadó) az illetékességi te-
rületén működő művelődési otthonok módszertani hálózati központja. Feladata: tapaszta-
latcserék szervezésével, módszertani kiadványok szerkesztésével, terjesztésével, műsorpolitikai 
tanácsadással (?! – T� J�), a munkához szükséges eszközök kölcsönzésével segíteni a főváros, 
illetőleg a megye területén működő kerületi, járási, városi és nagyobb vállalati művelődési 
otthonok munkáját.”

A szöveg világosan mutatja, hogy a hálózati központi szerep alig titkoltan valósítja 
meg a műsorpolitikai tanácsadás mint hatalmi kontroll-funkció ellátását� Ezzel még jól 
megfértek a különböző tapasztalatcserék, kiadványok, sőt, jó eszközei voltak a „tanács-
adásnak”� 

Az mmk-k szerepének kiteljesedése 1965-ben következett be, amikor kimerítő alapos-
sággal fogalmazták meg egy országos utasításban3 az intézmény szervezését és működé-
sét� Az utasítás az alábbiak szerinti sorrendben jelöli a fő feladatokat:

A 2� pont értelmében „a megyei művelődési házak, mint hálózati módszertani központok 
közvetlenül, illetőleg a járási művelődési házak útján

a) figyelemmel kísérik és segítik a művelődési otthonok szakmai tevékenységét,
b) szervezik a művelődési otthonok dolgozóinak továbbképzését,
c) gondoskodnak a művelődési otthonoknak megfelelő szakirodalommal és szemléltető-

anyagokkal történő ellátásáról, illetőleg szakmai útmutatást adnak ezek beszerzésében.”
A 4� pont szerint „a megyei művelődési ház - a módszertani tevékenység mellett - a helyi la-

kosság kulturális igényeinek közvetlen kielégítéséről is gondoskodik”� A fogalmazás azt sejteti, 
hogy a hálózati módszertani munkának van valamelyest prioritása� A részletes szabályozó 
részben ez a sorrend azonban megfordul, s az 1� pontban írnak a helyi tevékenységről – 
tudományos ismeretterjesztés, klubok, szakkörök, műkedvelő művészeti csoportok, tan-
folyamok, előadások stb�, s csak 2� pontban a hálózati munkáról – igaz, egészen apróléko-
san, öt pontban részletezve� Legfontosabb feladataik a következők voltak:

1� színvonalasabbá, hatékonyabbá tenni a gyakorlati tevékenységet munkájuk tanul-
mányozásával, ezek alapján javaslatokat dolgoz ki, jó módszereket terjeszt�

2� segíteni a járási művelődési házakat feladatuk minél jobb ellátásában�
3� oktatási és továbbképzési feladatok ellátása,
4� a művelődési otthonok szakirodalommal való ellátása,
5� film- és eszköztár működtetése, ill� az állami, nemzeti és családi ünnepek fejlesztése�
Összegezve elmondhatjuk, hogy az utasítás a szakmailag is értelmezhető és elfogadható 

szempontok mellett két ponton „maradandót” alkotott: 
1. „kőbe véste” az intézmények számára a helyi tevékenység ellátásának fontosságát,
2. a hálózati feladatban megjelenő központi normatív jelleg tartós mmk-s attitűdöket 

generált.
Az intézményrendszer 1968-ban nyerte el hosszú távra érvényes osztályozási rendjét, 

mivel ebben az évben adta ki a művelődésügyi miniszter az erről szóló utasítását�4 Ebben 
a megyei művelődési házról azonban érdemi változtatás nem született, csak megszüle-
tett a máig érvényes név: megyei művelődési központ. Tevékenységi körére továbbra is az 
1965-ös utasítás volt érvényben� 

A történet további része már az infrastrukturális fejlődésről szól – némileg ellentmon-
dásosan� Miközben némelyik megyében – mint épp nálunk, Csongrádban – sosem jött 
létre helyi tevékenységet is ellátó intézmény, hanem – a népművelődési tanácsadó me-
tamorfózisaként – „csak” a megyei hálózati munka szervezete, eközben a 70-es években 
sorra épültek  a hatalmas üveg- és kőpaloták – impozánsan legitimálva a helyi hatalom 
nagyságát� Ezek az épületek törvényszerűen erősítették fel a helyi tevékenységet – mert 
egyrészt erre voltak alkalmasak, másrészt a hatalmas tereket ezzel lehetett megtölteni� 
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Új irányok és arányok
A megyei művelődési központok funkciói és feladatai

3 A művelődésügyi miniszter és a Szakszervezetek Országos Tanácsa 202/1965� (M� K� 18�) MM-SZOT 
számú együttes utasítása a megyei (fővárosi) művelődési házak szervezéséről és működéséről
4 A művelődésügyi miniszter 105/1968� (M� K� 1�) MM számú utasítása a művelődési otthon jellegű intéz-
mények továbbfejlesztéséről

1 Sebestyén János: Az egri megyei művelődési központ története�  Megyei Művelődési Központ, 2002
2 3/1960� (VI� 16�) MM sz� r� a művelődési otthonokról szóló 2/1960� (I� 16�) Korm� sz� r� végrehajtásáról



224   VITAIRATOK KULTÚRÁRÓL, KÖZMŰVELŐDÉSRŐL 225

Az mmk-k három-négy évtizednyi élete máig ható erővel alakította ki azokat a 
szakmai attitűdöket, reflexeket, szakmai magatartásmintákat és értékeket, amelyek-
nek most a felülvizsgálatára kényszerülünk. A rendszerváltás utáni évek a már jelzett 
szempontok szerinti vitái arra kényszerítenek bennünket, hogy szembe nézzünk mai 
valóságunkkal – szervezeti és szakmai állapotainkkal� Legelébb vizsgáljuk meg tehát azt, 
mik jellemzik a jelenlegi mmk-kat�

II. Meghatározottságaink
A megyei művelődési központok mai létezését és tevékenységét három fő paraméter ha-
tározza meg – kétségkívül különböző mértékben� Erről azonban később� Nézzük most 
meg, mi ez a három paraméter s mi a tartalma?

1. Az 1997. évi CXL. – köznapi nevén: a kulturális – törvény. 
Meghatározó szerepét – azt hiszem – nem kell indokolni, hiszen a törvény a 84-85� 

§-okban kiemelten szól a megyei művelődési központokról� Észre kell vennünk, hogy a 
hagyományos tevékenység mellett erősen jelen van az elméleti tevékenység kötelezettsége 
is, ld� 85 § c) e) és g) pontjai� De meghatározza az intézmény területi kompetenciáját is, 
hiszen rendszeresen jelzi a megyei határokat� Ugyanakkor azt is látni kell, hogy számukra 
a teljes közművelődési fejezet jelent illetékességi terepet, szakmai feladatellátást� 

2. A fenntartó megyei önkormányzatok által adott kondíciók és elvárások, feladatok.
E paraméter tartalma: szerep- és feladatelvárás sajátosságai, igazgatási attitűdök be-

szűrődése� Egyértelmű, hogy ezek alapján legkülönbözőbb létszámú, költségvetésű és 
feladatrendszerű mmk-k léteznek, Ez alapján két nagy csoport rajzolódik ki: a 4–8 fővel 
működő tanácsadó irodák ill� a még mindig 20–30 fővel működő, helyi tevékenységet is 
ellátó megyei művelődési központok. Megszabott tevékenységük szerint pedig a turizmus 
felvállalásától az iskolarendszerű szakképzésig terjed a skála�

3. Az intézmény szakalkalmazottai
Ingoványos mezőre érkeztünk� A jelzett paraméter tartalma ugyanis: egyéni képzett-

ség, felkészültség, attitűd/affinitás, szakmai szocializáció, iskolázottság szintje és helye� 
Gondoljunk csak arra, hányféle iskolába jártunk, mennyire mást nyújtott az ELTE, mint 
a KLTE, s ma is hányféle minőség „jön ki” egyik-másik főiskoláról� Továbbá: jól ismert 
tény, hogy e szakmában erős a személyes érdeklődés szerepe� Példával élve: a fotós érdek-
lődésű népművelő fotoszakkört csinál, függetlenül attól, hogy az adott közösségben ez a 
legadekvátabb cselekvés, vagy más� E pont hiteleségét igazolhatja egy tanulságos empíria� 

Ha végignézzük az mmk-k létező honlapjain a szakalkalmazottak munkaköri felada-
tait, két következtetést tehetünk: a) Igen erősen jelenik meg az a szakmai ortodoxia, 
amely kizárólag a hagyományos szakági módszertani munkában, azok gondozásában, a 
számukra és velük szervezett bemutatók, fesztiválok rendezésében merül ki� b) Megjele-
nik a már jelzett „magán hobby”� Vagyis: ha a kolléga a népművészetet szereti, akkor az 
a terület jelenik meg dominánsan az mmk tevékenységszerkezetében; ha az informatika 
érdekli, akkor az; ha falukutatás, akkor az… stb� 

Mi hát a kívánatos távolság a fenti három paramétertől?
Ha az mmk-t e három erőterébe képzeljük, akkor az alábbi ábra segít megmagyarázni:

3� a szakalkalmazottak 

1� a törvény                               2� a fenntartó

Ez tehát az optimális helyzet: a „mezőn” belül van még a tevékenység, s bár jelen van a 
fenntartói akarat és az alkalmazotti személyesség is, de – helyesen! – a kulturális törvény 
ill. az általa szimbolizált szakmai funkciók dominánsak

A valóság azonban az, hogy a három paraméter létező dominanciája alapján azonban 
az mmk-k az alábbi két irányba is elmozdulhatnak - s mint tudjuk, el is mozdulnak� 
Ezek pedig a következők:

alkalmazottak szubjektuma

kulturális törvény                               fenntartó

1. Elmozdulás a fenntartó felé: 
A törvényben előírt feladatok helyett megyei reprezentáció, kézivezérléses programok, 

feladatok, látvány-rendezvények térítik el az intézmény funkcióját�
2. Elmozdulás a szakalkalmazottak felé: 
Személyes szakmai irányultságok dominálnak: a személyes célok elnyomják a szak-

mailag indokolt szervezeti célokat (ahol az informatikát „szeretik”, ott az erős; ahol a 
népművészetet, ott az; ahol a falufejlesztést, ott az; s ahol az önkormányzati munkát 
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MMK

2.

1.
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– mint általam nálunk – , ott az� A lényegi kérdés itt az, hogy a szervezeti célok és felada-
tok mennyire esnek egybe az alkalmazottak személyes szakmai céljaival, érdeklődésével� A 
jelen helyzet szerint a kívánatosnál és a megengedettnél nagyobb mértékben települ rá a 
szervezetre a személyes érdeklődés� 

Az mmk-k teljesítményéről további pontos képet ad a megyei szakfelügyeleti vizsgála-
tokat összefoglaló jelentés (készítette: dr. Németh János István, ld� www.erikanet.hu/szak-
matár)� A megyei önkormányzatokat és az mmk-kat elemző dokumentumban szereplő 
vizsgálati szempontok erősorrendje azt mutatja meg, hogy a maximálisan adható 189 
pontból az adott mmk-s tevékenység hány ponttal van jelen a szervezet munkájában, s 
az hány százaléka a 189 pontnak� Íme a táblázat – szürke mezővel kiemelve a témánk 
szempontjából fontosabbak:

A táblázat tanulságai:
– a vizsgálati kategóriákban magas a rendezvények száma (144 pont) – erre vagyunk 

felkészültek (vö� elméleti bázis és módszertani kultúra pontszáma) és szocializál-
tak, a politika meg mi is ezt szeretjük: ez a mérhető és a látványos, önigazoló,

– „alkalmi” a megyei jelenlét,
– „lefelé húzó” a lényegi kategóriákban az mmk-minőség!!!
Ha összegezni akarjuk a mai mmk-s lét tanulságait, azt mondhatjuk, hogy szervezeti és 

tartalmi értelemben is nagyok a különbségek, erősen él a hagyományos rendezvény-központú 
tevékenységszerkezet és módszertan, gyenge a munka elméleti bázisa. 

Mindezek után tisztázandó: az mmk kinek szolgáltat, kikkel kell viszonyban lenni, ki 
a célközönségünk�

III. Célközönségünk – klienseink – munkánk terepe:   
A válaszhoz vegyük sorba azokat az egyéneket, csoportokat és szervezeteket, amelyek 
intézményi munkánk kliensei lehetnek� 

1� Egyéni amatőr alkotók
2� Amatőr művészeti csoportok
3� Közművelődési szervezetek
4� Helyi önkormányzatok  
5� A megye mint régió, ill� kistérségei

Indoklás az egyes pontokhoz:
1� Csak azokkal az egyénekkel van dolgunk, akik valamilyen egyéni alkotó munkát vé-
geznek� Helyi lakossági szolgáltatás nem alapfunkciónk, sőt, a rendezvények szervezése 
óhatatlanul energiát visz el – sokszor a bevételi kényszerek miatt – a funkcionális megyei 
munkától�

2� Ugyanez érvényes a csoportokra és közösségekre is, azzal a megengedéssel, hogy bele 
kell értenünk a klubokat, szakköröket is s persze a civil világ csoportjait is�

3� A közművelődési szervezeteknél nem elég a szokásos információközvetítés� Fontos 
lenne (mert alig jelenik meg a gyakorlatban) a szervezetek fejlesztése, tevékenységelemzé-
sek, modellezések, ezek közreadása, az intézmény szervezeti-személyi feltételeinek, jogi, 
pénzügyi hátterének, vizsgálása, elemzése…

4� Rendkívül hangsúlyosnak kellene lenni (mert most alig jelenik meg) az önkormány-
zatokkal való kapcsolattartás� Ennek jellemzőjeként egyfajta kvázi-szakfelügyeletre gondo-
lok� Azért fontos, mert az önkormányzat a „tető” a tevékenység és a szervezetek felett, s 
ha a tető lyukas, be- és „elázik” minden� Rendszeres kapcsolatban kellene lenni velük, s 
figyelni („ellenőrizni”) a közművelődési igazgatás szakszerűségét és jogszerűségét� Pl� elemez-
ni a normatíva felhasználását, a szervezeti és személyi feltételeket, jogszabálygyűjtemé-
nyek, pályázati tájékoztatás…

5� Ez utóbbi alig van jelen munkánkban, pedig semmi nem tiltja, hogy pl� az mmk 
elkezdjen megyei közművelődési koncepciót készíteni� Miért kell ehhez fenntartói utasí-
tásra várni? Rutinszerűnek kellene lenni a megyei statisztika tartalmi elemzésének min-
den évben, a megyei jelenlétnek, a megyei értékek feltárásának és közreadásának…

Fentiekhez való munkaviszonyunk nem arányos és nem egyenletes erősségű: 1-től 5-ig 
haladva csökken az intenzitás, a hatékonyság stb� (ld� funkció) Alapelv: mindegyikre 
a szakmailag szükséges, tehát arányos figyelmet kell fordítani, nem lehet egyiket a másik 
rovására bővíteni, sőt logikailag 5-től 1-ig haladva tartom fontosnak�

Mielőtt azonban továbblépünk a funkció meghatározására, tisztázandó, hogy mit vé-
lek itt és most a szakma funkciójának és feladatának�

IV. Mi a szakma funkciója és célja?  
A válasz röviden fogalmazva: a (helyi) társadalom minőségi újjáépítésének segítése� 
Ehhez elégséges keretet ad a kulturális törvény által előírtak (ld� 76� §) teljesítése� Értel-
mezésül néhány szempont: 
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pont  /  %           vizsgálati kategóriái (max. 189 p.)

144 / 76  - feladatdominancia
   - rendezvények száma
132 / 70  - szolgáltatási kör
   - szakintézményi háló
129 / 68  - civil viszonyok
   - visszacsatolások
   - pályázati hatékonyság
126 / 67  - megyei jelenlét
   - kapcsolatszervezés
   - képzési kör

123 / 65  - lobby technikák
117 / 62  - munkamegosztás
114 / 60  - elméleti bázis
111 / 59  - megyeiség érzékelése
108 / 57  - módszertani kultúra

  96 / 51  - pr-tevékenység
   - információ (informatikai színvonal)
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– minden program „csak” eszköz e cél eléréséhez;
– „ki kell lépni” a házból, a „tele a ház”-állapot ugyanis nem biztos, hogy minőséget 

és adekvát cselekvést is jelent (a település bármely pontja potenciális cselekvési hely);
– nem elég a kérdésekre válaszolni – tanítani kell kérdezni (a „kielégítem az igényeket” 

kevés);
– segíteni az ÉRDEKek artikulálását és érvényesítését  (nincs érdek-telenség, csak azt 

fel nem ismerő népművelő, ezért a kérdés: megtaláljuk-e az emberek ÉRDEKeit, ame-
lyek mentén cselekednünk kell?);

– a település egészében kell gondolkodni;
– probléma-orientált gondolkodásmódra van szükség;
– a művészetre korlátozott szűk értelmezés helyett tágabb kultúra-értelmezés, sőt:
– tágítani a kompetencia-határokat a gazdasági és a társadalmi szféra felé

Összegezve:

TELEPÜLÉS-FÜGGŐ HIVATÁS ÉS TEVÉKENYSÉG

+

SEGÍTŐ-FEJLESZTŐ ATTITŰD A KULTÚRAELOSZTÓ HELYETT

Ezzel a szakmaképpel indulunk neki az mmk-funkció megfogalmazásához�

V. Az mmk mai funkciója
A lényeg kifejtéséhez először Bárkányi Júlia 1990-ben (!) írt gondolatait5 idézem� A kö-
vetendő mmk-s „tevékenységek közös jellemzőjét talán úgy lehetne összefoglalni, hogy a nép-
művelésben – de talán a művelődés egészében – nincs helye semmiféle irányításnak, szakfel-
ügyeletnek, utasításoknak és előírásoknak, de helye van, sőt szükség van arra a magatartásra, 
amely a településeket, az intézményeket hozzásegíti saját értékeik felismeréséhez, felhaszná-
lásához. A népművelésben megjelent ún. segítő magatartásnak kialakult a ‚megyei szintje’: 
amelyet közösségfejlesztésnek, falukutatásnak, településfejlesztésnek stb. neveznek. Ehhez a 
munkához nincs szükség mamut komplexumokra, drágán működő fényűző épületekre - maga 
a tevékenység sem ‚látványos’, mert nem helyben, akkor és ott jelenik meg az eredménye, nem 
hoz hasznot, ‚csak’ az ott élőknek. Ez a fajta cselekvési szándék csírájában – némi jóindulatú 
belemagyarázással és az ideológiai köntös lerántásával – fellelhető az MMK-k egyik ‚ősénél, 
az ún. népművelődési tanácsadónál. Talán az elnevezés visszahozatala anakronizmus lenne, 
de kevésbé hamis, mint maga az MMK név.” 

Eddig az idézet, amelynek lényegével egyetértve fogalmazható meg most már az álta-
lam elképzelt mmk-funkció� Ennek lényege az a - már az előbbi szerzőnél is leírt - lo-
gikailag hierarchikus viszonyban lévő kettős funkció + 1, amit szívesen elhagynék. 
Sémája az alábbi:

A fejlesztő-segítő szervezet

1� Olyan KUTATÓ-ELEMZŐ-FEJLESZTŐ tevékenység, amelynek célja a lokalitá-
sok és a megye értékeinek, erőtartalékainak feltárása, működési folyamatainak elem-
zése, leírása; a helyi érdekek artikulálódásának, érvényesítésének segítése; a cselekvésre 

kész és képes helyi erők bátorítása�
+

2� A művelődés szakmai felelősségéből adódó azon tevékenység, amely úgy fogal-
mazható meg, mint a KÖZMŰVELŐDÉSI PROFESSZIONALITÁS EMELÉSE�

+ (?)
3� Az ún� MEGYEI NAGYRENDEZVÉNYEK KOORDINÁCIÓJA (nem lebo-
nyolítása!)� Vagyis: a keretek és tartalmi értékek kontrollja mellett lebonyolíttatni 

valamely intézménnyel�

Indoklás: 
Minden más szakági, művészeti ügy partneri viszonyban lebonyolíttatható a társintéz-
ményekkel (örömmel kapnak rajta saját létük igazolása okán is), ehhez nem kell sem-
milyen hagyományos térszerkezet, nagybusz és egyéb infrastruktúra� Jó példa volt erre 
a Nyugat Kapuja névvel ismert fesztivál, amelyet a 4-5 fős kis mmk-k ugyanolyan jól 
lebonyolítottak, mint a nagy intézmények� Ehhez csak megfelelő helyi partnerintézmé-
nyeket kellett találni� Ugyanakkor ez a munka mégiscsak az elsődleges funkciótól vett 
el jelentős energiákat - s ez nem jó�  Az ilyen típusú munka átvállalására példa éppen 
Csongrád megye, ahol ‚92 és ‚99 között nem volt mmk, és a népművészetet felvállalta a 
Dél-alföldi Népművészeti Egyesület (s ma már belőlük kiválva másik is van), a Weöres 
színjátszó napokat egy makói iskola… A tanulság az, hogy a művészeti műfajokban a 
társadalom előbb utóbb egyre több olyan partnert termel ki, akik készek és képesek a 
szakági nagyrendezvényeket lebonyolítani� 

Amit semmilyen szervezet nem fog megcsinálni, az kizárólag az 1. pontban írt 
tevékenység. Még a 2� pont tartalma is osztódik, hiszen sok egyéb szervezet végez képző, 
továbbképző tevékenységet� Ez természetesen másmilyen népművelői szerepértelmezést 
és személyiséget kíván� Nem lehet ma már – a rész-szakmák professzionalizálódásának 
korában – elvárni, hogy valaki egyformán jól értsen a rendezvény előkészítéséhez és a he-
lyi társadalom elemzéséhez, az információk korszerű kezeléséhez stb� Ez szakmai illúzió� 
Másfajta tudások kellenek: a hagyományos programszervező tudás helyett mély elmé-
leti felkészültség kell (kultúra- és művelődéselmélet, /település/szociológia, jog, közgaz-
daságtan, informatika…) 

Mindehhez vegyük hozzá, hogy ez szükséges és lehetséges klienseinket, munkánk te-
repét is kijelöli, hiszen növekvő mértékben kellene figyelmünket fordítani a települések 
egészére, azok önkormányzataira, a kistérségi folyamatokra s magára a megyére� 

5 Bárkányi Júlia: A fejlesztő szervezet� 3600 – Közművelődés Csongrád megyében, 1990/2�

ORSZÁGOS ÜGYEK



230   VITAIRATOK KULTÚRÁRÓL, KÖZMŰVELŐDÉSRŐL 231

VI. Funkcióhoz szabott szervezeti forma 
Legfontosabb jellemzői: 

– igazgatási jelleg helyett értelmiségi szervezet;
– művelődési központ helyett ‚intézet’ mint a munkajelleg meghatározója;
– rugalmas, gyorsan reagáló, szuverén, kompetens;
– minimális létszám: 5-8 fő szakalkalmazott;
– a gazdálkodási mód minimuma: rendelkezés a rovatok felett;
– infrastruktúra-minimum: elégséges terek (irodasor), kommunikációs, informati-

kai, irodatechnikai korszerűség, gépkocsi�

VI. A szükséges tevékenységformák
1. Adatok gyűjtése, rendszerezése, elemzése (kulturális statisztika, finanszírozás, 

szervezeti-személyi-szakmai feltételek, tevékenységi és szakági adatok, megyei ösz-
szesítések országos összehasonlításai…)

2. Személyes tanácsadás (mentális szerep is)
3. Helyi és megyei „kutató”-fejlesztő munka (koncepció, rendeletek, fejlesztési tervek, 

települési stratégiák…)
4. Képzés-, továbbképzés (OKJ-s, szakági, új ismeretekről bemutatók, tréningek, szak-

mai fórumok, konferenciák…)
5. Szakmai kiadványok - erősítendő a szakma írásbeliségét� Szükséges lenne egy Hír-

levél-formájú és egy másik, átfogóbb-elméletibb a megyei folyamatokról, egyedi 
kiadványok, elemzések…)

VII. Arányos irányok avagy: az egyenletes fejlődés
Ha az alábbi három meghatározó csoporttal (1� a fenti tevékenységekkel, 2� a célme-
zőkkel /klienseinkkel ill� 3� a funkciókkal) behatároljuk munkánkat, akkor arányosan 
kell megfelelni mindhárom szempontrendszernek� Ez az egyenlő oldalú háromszög nem 
billenhet el egyik felé sem� A szervezeti munka terebélyesedése is csak ezen arányosság 
betartásával növekedhet�

Tevékenységformák

Célközönség / kliensek                                           Funkciók

Végül két fontos megjegyzés a 20 intézmény kívánatos munkájához:
1� Szükséges lenne valamilyen szakmai konszenzus a minimum (a legkisebb három-

szög) mértékéről és tartalmáról. Ez azt jelenti, hogy meghatározódna, mi az a fel-
adat, amelyet minden megyében egyforma mennyiségben és minőségben kell el-
végezni� Erre épülnének rá a helyi sajátosságok�

2� Ebből következően egymással kompatibilisebb mmk-s munkára lenne szükség, hogy 
a tények, események és folyamatok összehasonlíthatóak legyenek�

Epilógus
Az intézménytípus rendkívül fontos a hazai közművelődésben� Munkájuk ma is hasz-
nos és fontos� A változó világ azonban egyre erősebben követeli, hogy a társadalmilag 
releváns válaszokra legyünk képesek� Ehhez a megyei művelődési központok szerepfel-
fogásának és funkcióértelmezésének is módosulni kell� Szembe kell nézni megszokása-
inkkal, beidegződéseinkkel, szakmai szocializációnkkal� Keserves tükörbe nézés ez, de 
nincs alternatívája� Hiszem, hogy megvan a szakmában a megújulás képessége – már 
csak szándék kell…
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Előszó
Történetünk törzsanyaga a 2006� évi Művelődés – műveltség című és tematikájú Nyári 
Egyetem után született, a Felnőttképzés, felnőttkori tanulás és fejlődés c. III� orszá-
gos felnőttképzési konferencián, 2006� november 14-én elhangzott előadás szerkesztett 
változata� Az írás A Közművelődési Nyári Egyetem felnőttoktatási tapasztalatai címmel 
jelent meg a Szín 12/1 (2007/1�) számában� Az előzményeket és az első nyolc évet ebben 
foglaltam össze:

* * *

A szervezők felkérése azt sejteti, hogy úgy látják: Szegeden valami olyan izgalmas szakmai 
fórum született, amely méltó arra, hogy tágabb körben is beszéljenek róla� Ne vegyék 
szerénytelenségnek: mi itt, a Csongrád Megyei Közművelődési Tanácsadó Központban 
szintén úgy gondoljuk, hogy ebben fiatal, még csak 7 éves intézményben – több más, 
kiváló szakmai produktum mellett – a következetes munka nyomán, valóban egy fon-
tos szakmai agóra fejlődött ki� Éppen ezért mondandóm szűkebb is, tágabb is a kapott 
előadáscímnél� Szűkebb, mert nem a mélyül el száraz didaktikai és felnőttoktatási kér-
désekben; viszont tágabb, mert inkább a nyári egyetem fejlődéstörténete számíthat igazi 
tanulságnak� És még valami, aminek a megértését kérem: csak nagyon személyes hang-
vétellel tudok szólni minderről, hiszen ez a hétéves történet szorosan fonódik össze saját 
(szakmai) életemmel�

Előzmények – motivációk
A Közművelődési Nyári Egyetem nem előzmények nélküli fórum, s az sem véletlen, hogy 
épp’ Szegeden született meg� Sokak emlékezetében él még az egykor volt Szegedi Műve-
lődéselméleti Nyári Egyetem, amelyet 1972-ben indított útjára a TIT szegedi szervezete� 
Résztvevői között nemcsak népművelők, hanem a többi kultúraközvetítő szakma érdek-
lődő képviselői is ott voltak� Előadói természetesen az akkori tűrt ill� támogatott személyek 
voltak� Lapozgatva az 1985� évi konferencia kötetét, látható, hogy Köpeczi Béla és a helyi 
marxisták mellett pl� Bihari Mihály politológus is előadó volt, mint a későbbi években is, 
amikor már nyíltan beszélt az érdekek plurális megjelenítéséről� Ezek már nem is annyira a 
kódolt beszéd évei voltak… A művelődéselméleti nyári egyetem folyama azonban a rend-
szerváltás utáni években megtört s néhány évi agonizálás után megszűnt létezni� 

Ez a „pillanat” nagyjából egybe esett a megyei művelődési központ „lefejezésével” is, 
hiszen 1992-ben az mmk-t először összevonták a pedagógiai intézettel, majd annak veze-
tője szélnek eresztette a több mint húszfős intézetet� Két munkatárs maradt meg „muta-

tóba”, majd azok se… Mintegy 7 éves szakmai vákuum következett, amikor sem érdemi 
megyei közművelődési segítő munka, sem olyan országos elméleti műhely, fórum vagy 
bármi más nem volt, ahol szakmai gondolatok cserélhettek volna gazdát; ahol a SZAK-
MA elméleti problémái színre kerülhettek volna� Jól tudjuk, hogy a népművelők orszá-
gos vándorgyűlése nagyszerűsége ellenére sem erre való fórum; a különböző szakmai 
konferenciák pedig inkább részkérdésekkel és operatív ügyekkel foglalkoztak� Ebben a 
szakmai hiátusban töprengtünk – s nem tagadjuk: nosztalgiáztunk – sokat Kiss Ernő kol-
légámmal, a szegedi Bálint Sándor Művelődési Ház igazgatójával a régi nyári egyetemről, 
minek végkifejlete mindig az volt: kellene egy ilyen itt, Szegeden!

A harmadik motívum már konkrétabb volt, mert a kulturális törvény sodrában a helyi 
és országos szakmai erjedésnek eredménye lett: Csongrád Megye Önkormányzata 1999� 
július 1-jei hatállyal újra létrehozta a megyei intézményt, hivatalos nevén a Csongrád 
Megyei Közművelődési Tanácsadó Központot� Ezzel párhuzamosan Kiss Ernő 1999� jú-
nius 22-23-án megrendezte az I� Közművelődési Nyári Egyetemet, ahol azon – szegedi 
városházi kulturális alkalmazottként – még csak mint egy vita moderátora vettem részt� 
Az intézet azonban megszületésekor szépséges hozományként megkapta a további rende-
zés örökségét és felelősségét� Személyes sorsom is úgy alakult, hogy 1999� szeptemberétől 
az intézet munkatársa lettem, s ha már így történt, enyém lett a feladat, amit boldogan 
vállaltam� 2000-től már valamennyi nyári egyetem szellemi és technikai előkészítését 
végzem� Ez hatalmas felelősség, hiszen az intézmény igazgatója – az adott költségvetési 
korlátok között – teljesen szabad kezet ad a témák, előadók, programok kiválasztásában, 
a kiadások tervezésében� Ez így már több mint munka: olyan szabad, alkotó tevékenység, 
amelyet ritkán kap meg egy népművelő� Viszonzásul egyszemélyben vállalnom kell min-
den szakmai tévedést, hibát, amely akár egy rosszul megválasztott előadásban, akár egy 
rosszul teljesítő külső partner munkájában jelenik meg� A nyári egyetemek lebonyolítá-
sában viszont már összehangolt és jókedvű csapatmunka van: néhány külsős segítségével 
a teljes intézményi létszám – 5 fő – részt vesz a munkában�

Közvetítő formák
A Közművelődési Nyári Egyetem három formában jelenik meg, ad módot elméleti tar-
talmának elsajátítására:

1� a konferencia,
2� az előadásokat tartalmazó kötet,
3� a honlapunkra (www�csongradmmk�hu) feltett előadások�

A konferenciák (témák és stációk)
Az évenkénti tematikák így alakultak:

I. – 1999. június 22-23. – 50 éves az intézményrendszer
Az első – még kétnapos – konferencia az évforduló ürügyén a művelődési házak álta-

lános működési-működtetési kérdéseit vette sorba programjával és előadóival� Szerény 
létszáma ellenére teljesítette funkcióját: megszületett a Közművelődési Nyári Egyetem 
(első stáció)!
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II. – 2000. június 27-29.  – Vidékfejlesztés, regionalizmus, közművelődés – Az általános 
művelődési központok valósága – Közös ügyeink

A második – már háromnapos (második stáció) – konferencia még az útkeresés idő-
szaka volt� Ki kellett alakulni a szükséges és elégséges időtartamnak, a legmegfelelőbb 
időpontnak, s persze az adekvát stílusnak és műfajnak, amelyek valódi Nyári Egyetemmé 
teszik a konferenciát� A hármas tematikát az időpont sugallta: a politikai mezőben ekkor 
erősödött fel a vidékfejlesztés gondolata, amelyben a közművelődés is kereste a helyét� 
Akkoriban zajlottak az ámk-ban működő intézmények szakfelügyeleti vizsgálatai, jó mu-
níciót szolgáltatva a konferenciának� A záró plenáris nap pedig az általános tájékoztató 
funkció szerint szerveződött� 

III. – 2001. június 26-28. – Funkciók és szerepek az ezredfordulón
A konferencia egy több évre kialakított „témarend” első állomása volt, mert úgy vél-

tük, hosszabb távú és egymásra épülő témákkal kell építkezni (harmadik stáció)� Ennek 
első állomása volt a – még mindig háromnapos – Nyári Egyetem, amelyen az volt a 
célunk, hogy tekintsük át a téma tartalmát történetileg és mai elágazásait s próbáljunk 
valamilyen kísérletet tenni a szintézisre� Utólag megállapíthatjuk, hogy ez volt az első 
alkalom, amikor viszonylag koherens szakmai programot állítottunk össze� 

IV. – 2002. július 1-5. – A szükséges tudás 
Jeles év, hiszen ekkortól már ötnapos a konferencia, s ráleltünk a viszonylag optimális 

időpontra, a július első hetére (negyedik stáció)� A téma magáért beszél, de volt egy mö-
göttes szándék is, mégpedig az, hogy kerüljön szakmai közszemlére, mit tanítanak a mai 
főiskolai, egyetemi szakképzésben� A program azonban túlmutatott a szakképzés tetem-
rehívásán: a kultúraközvetítés általánosabb érvényű szempontjai is napirendre kerültek

V. – 2003. július 7-11. – A szükséges pénz
A szakmai tisztesség is azt kívánta, hogy először magunkat – a munkánkhoz szükséges 

tudást – elemezzük, ám azt követően az ehhez szükséges pénzről – kulturális politikákról, 
forrásokról, finanszírozásokról stb� – kellett szólni� Az általános finanszírozási modellek 
mellett a kultúra területi eloszlásáról, az áru és piaci viszonyokról is fontos előadások 
szóltak�

VI. – 2004. július 5-9. – Az érték
Vízválasztó év volt: a korábbi időszak bebizonyította, hogy nem feladatunk a kulturális 

politika napi aktualitásait színre vinni, ellenben konzekvensen elméleti fórumként kell 
működni, s ehhez szükséges partnereket találni (ötödik stáció)� Ezt a stílusváltást repre-
zentálta ez a konferencia, amely témájában is lehetőséget adott a váltásra� Ha tetszik: 
ez volt leginkább a művelődéselméleti nyári egyetem – ez tehát a követendő út� Hat év 
kellett, hogy mindez kialakuljon!

VII. – 2005. július 4-8. – Tér, társadalom, kultúra
Látszólag rutinná vált a szervezés, ám idejekorán felismerve a veszélyt, igyekeztünk 

izgalmas témákat, előadókat és programokat szervezni� A cím alatt a településszociológia 
és a művelődéselmélet metszéspontjában gondolkodó geográfusokat, szociológusokat 
kértünk fel�

VIII. – 2006. július 3-7. – Művelődés, műveltség
A téma két szálat érintett: magának a műveltség-fogalomnak az értelmezéseit, ill� a 

művelődési társadalmi meghatározottságait, esélyeit�
A nyolc év alatt az alábbi 72 előadó fordult meg a Közművelődési Nyári Egyetemen, 

többen többször is: Agárdi Péter, Antal Gábor, Bánlaky Pál, Bauer Béla, Beke Pál, Bódi 
György, Borbásné Márki Márta, Bőhm Antal, Bujdosó Dezső, Csatári Bálint, Csepeli 
György, Csoma Gyula, Csörsz Klára, Deés Szilvia, Dési József, Feith Bence, Font Erzsébet, 
Földiák András, Gábor Klára, Gelencsér Katalin, G. Fekete Éva, Góg János, Harsányi 
László, Héra Éva, Hidy Péter, Ifju György, Józsa Katalin, Juhász Erika, Kamarás Ist-
ván, Kary József, Kleisz Teréz, Kocsi László, Kolozsi ádám, Koncz Gábor, Ligeti György, 
Lipp Márta, Mankó Mária, Maróti Andor, Marschall Miklós, Nagy Attila, Nagy Júlia, 
Nógrádi Zoltán, Óváry István, Pál Miklósné, Pavluska Valéria, Petschnig Mária Zita, 
Péterfi Ferenc, Pikó Bettina, Pléh Csaba, Polónyi István, Pordány Sarolta, Rádli Katalin, 
Sajó Attila, Schiller Róbert, Szabó Irma, Szabó József, Szabó Lajos, Tímár Judit, T. Kiss 
Tamás, T. Molnár Gizella, Trócsányi András, Tóth János, Tóth József, Török József, Ud-
varhelyi Éva Tessza, Utasi ágnes, Vadász János, Varga Csaba, Varga Károly, Vitányi Iván, 
Zádori Zsolt, Zongor Attila.

Velük és általuk lett azzá a Nyári Egyetem, ami� Köszönet nekik�
A szakmai program azonban csak egy része a konferenciának: vendégeink részére az 

öt nap során a megye és város szépségeit és értékeit is bemutatjuk� A városnéző busz, 
a sétahajó, a kirándulások mind ezt szolgálják� Fontosnak tartjuk a személyes törődést, 
amivel vendégeinkről gondoskodunk� Figyelünk előadóinkra is: örömmel köszönthet-
tük itt Vitányi Ivánt 80�, Maróti Andor Tanár Urat 75� születésnapján� 

Felnőttképzési tapasztalatok
A Nyári Egyetem résztvevői köre 100 fő körül állandósult� A létszám naponta változik 
30-70 között� Résztvevői korában csak népművelők voltak, később – kifelé nyitó reklá-
munk nyomán – egyéb kultúraközvetítő szakmákból is érkeznek, sőt, laikus helyi érdek-
lődők is megjelennek� Ennek következtében csökken a regisztrált, viszont növekszik az 
ún� irreguláris résztvevői kör� Az évek során azonban kialakult egy olyan törzsközönség, 
akik szinte rendszeresen eljönnek az ország távoli helyeiről is�

A Nyári Egyetem ún� nem-formális felnőttképző forma, ahol nincs végzettséget adó 
bizonyítvány, még tanúsítvány sem� Van viszont egy kedves, kitalált „diploma”, ame-
lyet az egymás utáni öt évben végig itt lévő kolléga kap� Az elsőt 2004-ben Tóth István, 
idén elhunyt székesfehérvári kollégánk kapta, aki kitörölhetetlenül benne van  a Nyári 
Egyetem történetében s akinek elvesztését nagyon fájlaljuk� Azóta diplomát kapott még 
három budapesti kolléganő: 2005-ben Ódor Katalin és Sebőkné Zalka Ilona, 2006-ban 
pedig Kiss Marianna�

A konferencia tanítási módszere a plenáris előadás, amely optimális esetben – s miért 
ne reméljük, hogy így van? – párosul a későbbi egyéni tanulással� Ehhez adnak lehetősé-
get az írásos formák� A tanulási folyamat kulcsproblémája a befogadás (dekódolás), mint 
ahogy az idei konferencián is volt erről előadás� Itt két problémát nem lehet megkerülni�
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Az egyik a kollégák elméleti felkészültsége, amely szól egyrészt az elmélet presztízséről 
a szakmai gyakorlatban; másrészt arról, hogy milyen elméleti képzésben részesülnek a 
felsőfokú szakképzésben a hallgatók� Mindkét probléma létezik, s egyik sem segíti az itt 
elhangzott előadások könnyű dekódolását�

Ezekkel rokon a másik probléma, amely elmélet és gyakorlat átjárhatóságáról szól� Gya-
kori a szakmában a „receptigény”, amikor majd valakik megmondják, hogyan kell valamit 
csinálni� Nehéz adaptálni az elvont ismereteket, szeretnék hamar úgymond aprópénzre 
váltani� Tudjuk, hogy a felnőttekben erős a hasznos, praktikus tudás igénye� Ezek miatt a 
beszélgetésekben néha a hallottak hasznosíthatóságának a szkepszise is tetten érhető� 

Mindezek tünete volt korábban a ”legyenek szekciók!” igény is, ahol operacionalizálni 
lehetne a hallottakat� Ezt tudatosan és konzekvensen hárítjuk el: szeretnénk megmaradni 
Nyári Egyetemnek�

A kötet
Amióta átvettük a rendezést, attól kezdve a konferenciával egyenértékűen fontosnak tar-
tottuk az előadások írásos közreadását is� Hisszük, hogy az írott betű maradandósága 
segít megőrizni a felhalmozott tudást és – nem mellékesen – emeli a Nyári Egyetem és 
intézményünk presztízsét� Kezdettől fogva tudatosan így kértük fel előadóinkat a köz-
reműködésre, s elmondhatjuk, hogy ebben eddig partnerek voltak� Így tudtuk minden 
évben szerény kivitelben megjelentetni a B/5 formátumú kötetet 400 példányban�

Terjesztése egyértelműen ingyenes a következő körben: a Nyári Egyetem eddigi (!) 
résztvevői és előadói, Csongrád megye művelődési intézményei, könyvtárai, önkor-
mányzatai, kulturális civil szervezetei és médiái� Ezeken kívül kapják még a szakmai 
tanszékek, országos szervezetek, megyei művelődési központok és egyéb alkalmi szakmai 
kapcsolatok�

Az internet
2000-ben készült el akkor még egyszerű kivitelű honlapunk, amelyen a Közművelődési 
Nyári Egyetem volt az egyik almenü, mert tudatos törekvésünk volt, hogy az előadások 
az interneten is elérhetőek legyenek, lehetőséget adva a nyílt hasznosításra� Ezért ott 
valamennyi előadás külön-külön is elolvasható és letölthető� Azoknak, akik a kötethez 
nem jutván szeretnék egyben letölteni egy-egy konferencia anyagát, az összes írást egy 
borítóval ellátott és egybeszerkesztett A/4-es pdf-formátumba is összeállítottuk, ami le-
töltés után beköthető és akár polcra is rakható�

A napokban beírtam a Google-keresőbe: „Közművelődési Nyári Egyetem”� A gép 
17200 találatot adott ki� Ez a szám persze napról-napra változik, de jelzi a téma kere-
settségét, s ez nekünk mérhető visszaigazolás� Mérjük honlapunk látogatottságát is, azon 
belül is a menünkénti kattintásokat, amely a következően alakult:

– 2005:  7944, az összes 11 százaléka,
– 2006� 1-10� hó: 13582, az összes 9 százaléka�
Honlap-statisztikánk szerint különösen megnő vizsgaidőszakban a keresések száma, 

ami azt is jelzi, hogy több előadás bekerült a felsőfokú szakképzések anyagai közé is�

Az előadások letöltése száma is követhető:
– 2005:  1771,
– 2006� 1-10� hó: 1551�
A fenti adatok bizonyították számunkra, hogy a Nyári Egyetem hírének és anyagainak 

terjesztésében fontos eszköz intézményi honlapunk�

A finanszírozás
Ez a fejezet szükségszerűen úgy kezdődik, hogy ha az NKA nem volna, akkor… De 
szerencsére van, s így a költségek döntő részét évről-évre a Nemzeti Kulturális Alap Köz-
művelődési Szakmai Kollégiumának támogatása jelenti� Indoklásunk egyik súlyponti 
része, hogy a kollégák részvételi költségeit segítsék csökkenteni, hiszen másképp nehe-
zen tudnának egy ötnapos konferenciára eljönni� Ezt megértve kapjuk – és néhány évig 
a minisztériumtól is kaptuk – a kiemelt támogatást, aminek következtében mintegy 
20–50%-os kedvezményekkel tudtuk meghirdetni a költségeket� (A változó százalék az 
étkezések és a szállásigények eltéréséből adódik�)

Nagy sikernek tartjuk azt is, hogy a korábbi szerényebb léptékű támogatás helyett 
2006-tól 5 évre szóló együttműködési megállapodást kötött velünk Szeged Város Ön-
kormányzata, amely alapján évi 500 000 forinttal támogatja a konferencia lebonyolítá-
sát és a kötet megjelentetését� 

Összegzés és jövő
Bátran jelentjük ki: a Közművelődési Nyári Egyetem a közművelődés országos rep-
rezentatív konferenciájává vált, amelynek mindenkori funkciója a megelőző évek 
felhalmozott információinak felmutatása, integrálása, adaptálása, s melyhez minden-
kor a szakma elméletének és gyakorlatának ismert személyiségeit hívjuk� Talán nem 
véletlen, hogy 2006� júliusi előadása utáni napon T� Kiss Tamás – többek között – ezt 
írta:

„A Közművelődési Nyári Egyetemet olyan szakmai fórumnak tekintem, ahol nem lehet 
megfeledkezni arról a brechti felszólításról, amely így szól: ’vizsgáljátok, szükségszerű-e a 
megszokott!’. Hiszem azt, hogy  a szakmai támogatással megújított és szervezett Közművelő-
dési Nyári Egyetem azért működik jól, mert szükség van rá.  Látom és érzékelem, hogy  olyan  
fórum, ’piactér’ (’Szókratészi terrénum’), amely minőségre törekvően napjainkban  – megkoc-
káztatom – egyedül képviseli az elmélet és a gyakorlat ötvözésére történő törekvést, az elméleti 
és gyakorlati szakemberek szakma- és személyközpontú együttlétét.” 

Sorait örömmel olvastam fel a konferencia záró napján� S ha bárhol-bármikor a Köz-
művelődési Nyári Egyetemről kell szólni, büszkén mutatjuk fel újra� Nincs azonban 
megállás: újabb évek és újabb konferenciák következnek� Jelenleg 2010-ig, a XII� Nyári 
Egyetemig „látunk”, addig van programunk� A program a következő:

– IX� 2007� július 2-6� Hagyomány és modernitás
– X� 2008� július 7-11� Kultúrák között
– XI� 2009� július 6-10� Kultúra és fejlesztés
– XII� 2010� július 5-9� Két évtized leltára (1990-2010)
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Hisszük és reméljük, munkánk nem volt hiábavaló: a magunk módján hozzájárultunk 
szakmánk épüléséhez, fejlesztéséhez�

Viszontlátásra Szegeden!

* * *

Ebben az optimista hangulatban jelent meg az írás és terveztük tovább a folyamot, pedig 
közben lezajlottak a 2006� évi önkormányzati választások, aminek következtében – 16 
év után – a jobboldali pártok kerültek többségbe a megyei közgyűlésben� Tavasszal már 
megjelentek a szervezet átalakításának szándékai, s július 1-jei hatállyal az intézményt 
összevonták a megyei pedagógiai intézettel és a sporthivatallal� Érzékelve a bármi áron 
való változtatás szándéka mellett a személyi változtatások szándékát is, majd’ 8 év után a 
munkahely-változtatás mellett döntöttem, amely szerint 2007� július 16-ától a Magyar 
Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus (MMIKL) regionális irodavezetője-
ként fogok dolgozni� Így egy ámk tagintézményeként, a nyitó napon munkába lépő új 
igazgató „irányításával”, az áthelyező okirattal a zsebemben (kint is, bent is) bonyolítot-
tuk le a soros konferenciát� Éreztük, hogy valami megtört, s már semmi sincs úgy, mint 
évekig volt� De itt volt a feladat, s cselekedni kellett�

IX. – 2007. július 2-6. – Hagyomány és modernitás
A tematika címe alapján szándékom egyértelmű volt: tisztázzuk a fogalmakat, hántsuk 
le róluk a rárakódott téves értelmezéseket és próbáljuk megtalálni a két fogalom közötti 
egyensúlyt� A tervezett 13 előadás helyett 11 lett, mert két előadó az utolsó pillanatban 
lemondta� A programban izgalmas és értékes előadásokat hallhattunk� 

A tárgyévi támogatásokkal még elszámoltam, a kötetet, immár az MMIKL alkalma-
zottjaként, megszerkesztettem, s terveztem – továbbra is számítva a megyei intézmény 
közreműködésére – a következőt, mert az NKA őszi pályázati határideje erre késztetett� 
Az ügy érdekében kompromisszumra törekedve próbáltam menteni a Nyári Egyetemet, 
többször tárgyaltam az új vezetéssel� A sikertelen tárgyalások után úgy váltunk el, hogy 
ők szervezzék a maguk gyakorlatias rendezvényét, én pedig visszaviszem elindítójához, 
a Csongrád Megyei Népművelők Egyesületéhez, ahol az eddig megszokott formában és 
szellemiséggel szervezzük tovább� Számítva erre a fordulatra, levélben (mellékelve hozzá 
az Egyesület és az MMIKL szándéknyilatkozatát) megkerestem Szeged Város polgármes-
terét, Dr� Botka Lászlót, s kértem, hogy a konferencia-sorozat lebonyolítására a megyei 
intézménnyel korábban kötött megállapodást bontsák fel, s a megrendezésre az Egyesü-
lettel kössenek új megállapodást� 

Közben az Egyesület nevében beadtam az NKA-hoz a szokásos pályázatot� Novem-
berben a szegedi közgyűlés elfogadta javaslatunkat, így garantálva volt évi 500 E FT 
támogatás� Ezek után villámcsapásként ért a hír, hogy az NKA Közművelődési Szakmai 
Kollégiuma – a korábbi évektől eltérően – elutasította pályázatunkat� Információim sze-
rint csak a kuratórium elnöke – Tóth Zsuzsanna – támogatta� Ezért hadd soroljam fel 
művelődéstörténeti mementóként a kuratórium többi tagját: Bárdos Ferenc, Bartha Éva, 

Bokor Béla, Csatlósné Komáromi Katalin, Hegedűs ágnes, Koncz Gábor, Kenyeres Sándor-
né, Laknerné Brückler Andrea, Tapodi Katalin. A hír nyomán az ERIKANET Fórum 
rovatában nyitottam egy új topicot a következő címmel: Az NKA Közművelődési Kollégi-
uma nem támogatta a X. Közművelődési Nyári Egyetem megrendezését, avagy: intézményt 
vagy programot finanszírozzunk? Vitaindítómban (ld. melléklet) próbáltam értelmezni a 
döntés szakmai irracionalitását� Be kell azt is vallanom, hogy több, egykori előadónkat 
kértem meg, hogy a fórumon szóljon hozzá, de senki nem vállalta� Ez talán fájdalmasabb 
volt a döntésnél is� Ennek ellenére némi közbeszéd kialakult e tárgyban, de érdemi válasz 
a mai napig nincs�

Mégsem adtuk fel szándékainkat, s úgy döntöttünk, azért is, így is megrendezzük a 
X-et� Készülve a jövőre, s hogy jelezzük: élünk, 2008 márciusában létrehoztam és elindí-
tottam az önálló honlapot – www�knye�hu –, ahol a 10 év valamennyi elérhető anyagát 
– előadások, fotók stb� – összegyűjtöttem� Havonta kb� 1000 látogatója van� 

A 2009� évi tavaszi pályázati kiírásban egyediként ismét beadtuk pályázatunkat, s meg-
ítéltek némi támogatást, amely a korábbiaknak a felét sem érte el… De elkezdhettem 
végre tervezni és szervezni, s összeállt a tizedik:

X. – 2008. július 7-11. – Kultúrák között
Új, elegáns helyszínen, az MTA Szegedi Akadémiai Székházában kaptunk féláron he-

lyet� Az előzmények után érthetően megcsappant résztvevői kör 13 előadást hallhatott 
a multikulturalitás témakörében� Igyekeztünk körbejárni a másság és a vele kapcsolatos 
társadalmi reakciókat, előítéleteket� 

Ennyi volt az évtized története� A történések után levontam a konzekvenciákat és úgy 
döntöttem, nincs értelme tovább folytatni� 2009 februárjában még – az NKA támoga-
tásával – közreadtam az utolsó kötetet, amelyben elköszöntem egykori előadóinktól és 
hallgatóinktól� Annál többet itt sem tudok mondani
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 Melléklet

Az NKA Közművelődési Kollégiuma nem támogatta a 
X. Közművelődési Nyári Egyetem megrendezését,

avagy: intézményt vagy programot finanszírozzunk?

A rovat nevét én fogalmaztam meg, mert a benne foglalt kultúrafinanszírozási paradig-
mákról fontosnak tartok szólni és megvitatni�

Az NKA Közművelődési Szakmai Kollégiuma nem támogatta a X� Közművelődési 
Nyári Egyetem – „Kultúrák között” (Szeged, 2008� július 7-11�) megrendezésére be-
nyújtott pályázatot� (Nagyon köszönöm a támogató kurátorok támogató szándékát�) 
Eddig a száraz hír, de mi van mögötte?

Az előzményeket igyekszem rövidre fogni, a teljes történet olvasható a Szín, 2007� 
februári (12/1, 53-55� o�) számában (ld: http://www�mmi�hu /szin/szin_12_1�pdf, 
vagy itt: http://www�csongradmmk�hu/pages/1215/dload /a_knye_felnottoktatasi_ta-
pasztalatai�doc)� Az I� Közművelődési Nyári Egyetemet (a továbbiakban: KNYE) 
még Kiss Ernő, szegedi kollégám szervezte meg 1999-ben a Csongrád Megyei Nép-
művelők Egyesülete nevében� Magam a Csongrád Megyei Közművelődési Tanácsadó 
Központ megszületésekor, annak munkatársaként 2000-től szerveztem egyszemélyi 
felelősként� Az intézet 2007� július 1-ei hatállyal beolvadt egy megyei jogutód szerve-
zetbe, én pedig az MMIKL munkatársa lettem� A KNYE folytatásáról többször tár-
gyaltam az új vezetéssel, ám a kifogások (túl elméleti, miért kell ennek ötnaposnak 
lenni, túl sok a visszajáró előadó stb�) után egyértelművé vált számomra, hogy elvál-
nak útjaink� Javaslatom az volt, hogy ők csinálják a maguk tervei szerinti gyakor-
latiasabb, rövidebb stb� szakmai konferenciáját, mi pedig a KNYE „szülőanyjával”, 
a Csongrád Megyei Népművelők Egyesületével folytatjuk a megkezdett munkát�  
Tulajdonképpen ez a szándék képeződött le az NKA-hoz beadott pályázatokban is� Az 
Egyesület a korábbi évek kidolgozottságával beadta a X� KNYE megrendezésére vonat-
kozó pályázatát (csatolva az MMIKL társrendezői nyilatkozatát!), a megyei intézmény 
pedig egy Művészeti körkép megvalósítására a reneszánsz jegyében c. programcsomag ré-
szeként beadott egy Szegedi Nyári Egyetem elnevezésű háromnapos, gyakorlati szakmai 
problémákkal foglalkozó, más – a KNYE idejétől eltérő – időpontú konferenciaprogramot�

Ezek után mégis úgy döntött a Kollégium, hogy azt támogatja, a X. KNYE-t pedig 
nem. A X� Közművelődési Nyári Egyetemet természetesen megrendezzük – többek kö-
zött Szeged Város Önkormányzata három évre megítélt évi 500 E Ft-os támogatásával� 
Mert ők felismerték a helyzetet és aszerint cselekedtek� Problémám nem is ez, hanem a 
döntés magyarázata ill� lehetséges következménye�

Információim szerint az volt a fő ellenérv, hogy nem lehet Szegeden két Nyári Egye-
tem� Tisztelettel jelentem: nem lett volna� A megyei rendezvény ugyanis MÁS időpont-
ban, MÁS - bár rokon – névvel, MÁS időtartammal, MÁS funkcióval, céllal és prog-
rammal lépett színre� Mondhatni, MINDEN MÁS két azonos szó kivételével� Az ország 
x-edik szakmai konferenciája lesz, amely semmiben nem alternatívája, konkurenciája a 

KNYE-nek� Miért kellett bevinni ebbe a hamis relációba a döntést? Mi köze a két elté-
rő programnak egymáshoz? Miért ne lehetne mindkettő sikeres? Miért kellett a kettőt 
szembeállítani? Talán nem volt egyértelmű, hogy melyik program az eddigi folyam szer-
ves folytatása? Miért nem a két program független, abszolút értelmezése és minősítése 
döntött? Csak nem azért, mert egyszerűbb és kényelmesebb a megszokott intézmény-fi-
nanszírozást választani a bizonytalan (?) programfinanszírozásnál, s így kikerülni egy vélt 
konfliktushelyzetet? A döntés egyúttal a piaci mechanizmusokat is elutasítja, ami már 
önmagában is elég ortodox kultúrafinanszírozási modell, hiszen akár a résztvevői kör is 
dönthetett volna: melyiket választja� Ez milyen esélyegyenlőség? Miért nem volt bátor-
ság ahhoz, hogy ne a könnyebb ellenállás irányába menjen a Kollégium egy szimplán 
demagóg érv nyomán? Többek szerint e kényes (?) helyzetben a pártatlan és korrekt, sőt, 
salamoni döntés MINDKÉT program támogatása lett volna�

Azt hiszem, a Kollégium nem fogta fel, mit tett. Szerénytelen leszek: nem egyszerűen 
egy eseti programot, hanem egy országosan elismert, egyedülálló értékképző folyam(at)
ot dobtak a szemétdombra� Úgy döntöttetek, az EGÉSZ értéktelen, hiszen ennek év-
ről-évre fejlődő tartalmi szerves építkezése nyilvánvaló volt� Kidobták 9 év alázattal teli 
munkáját, az ott – az ügy iránti elköteleződés miatt – gyakran visszatérő rangos előadók 
munkáját� Igen, az övékét (zárójelben részvételük száma): Agárdi Péter, A. Gergely András, 
Antal Gábor, Bánlaky Pál (3), Bauer Béla (3), Beke Pál, Bindorffer Györgyi, Bódi György, 
Borbásné Márki Márta, Bőhm Antal (2), Bujdosó Dezső (6), Csatári Bálint (2), Csepeli 
György (5), Csoma Gyula, Csörsz Klára, Deés Szilvia, Dési József, Feith Bence, Font Erzsé-
bet, Forray R. Katalin, Földiák András (3), Gábor Klára, Gelencsér Katalin (4), G. Fekete 
Éva, Góg János, Gyáni Gábor, Harsányi László, Héra Éva, Hidy Péter (2), Hoppál Mihály, 
Ifju György, Józsa Katalin, Juhász Erika, Kamarás István (2), Kary József, Kleisz Teréz, Kocsi 
László, Kolozsi ádám, Koncz Gábor, Kovács ákos, Ladányi János, Ligeti György, Lipp Már-
ta, Liszka József, L. Juhász Ilona, Makai Péter, Mankó Mária, Maróti Andor (2), Marschall 
Miklós, Nagy Attila, Nagy Júlia, Nógrádi Zoltán, Óváry István, Pál Miklósné, Pavluska 
Valéria, Petschnig Mária Zita, Péterfi Ferenc (2), Pikó Bettina, Pléh Csaba, Polónyi István, 
Pordány Sarolta (3), Rádli Katalin, Sajó Attila, Schiller Róbert, Sik Endre, Szabó Irma, 
Szabó József, Szabó Lajos, Szarvas Zsuzsa, Szíjártó Zsolt, Szuromi Pál, Tímár Judit, T. Kiss 
Tamás (4), T. Molnár Gizella, Torgyik Judit, Trócsányi András, Tóth János, Tóth József, Tóth 
László, Török József, Udvarhelyi Éva Tessza (2), Utasi ágnes, Vadász János (3), Varga Csaba 
(2), Varga Károly, Vitányi Iván (2), Voigt Vilmos, Zádori Zsolt, Zongor Attila

Miért jöttek ide ezek a kiváló előadók, akadémikusok, professzorok, egyetemi és fő-
iskolai, szakmánk jelesei – némelyek többször is –, ha nem a szakmai hitelesség okán? 
Azért mert ŐK elhitték, hogy a KNYE az évek során a közművelődés országos rep-
rezentatív konferenciájává vált, méltó utódjaként az egykor volt szegedi művelő-
déselméleti nyári egyetemnek. Olyan egyedülálló szakmai érték, amelyen érdemes 
résztvenni, s amely ezért támogatásra méltó. Ha nem így lett volna, miért írták volna 
előadóink az utólagos köszönő leveleiket? Íme két részlet:

T. Kiss Tamás (2006): Ismételten megköszönöm a meghívást. Számomra mindig kihí-
vást jelentett felkérésed. A Közművelődési Nyári Egyetemet ugyanis olyan szakmai fórumnak 
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Visszanézve úgy látom, szinte „talált tárgy” az a jelentés, amit 1999 őszén, a közműve-
lődési szakfelügyelet elindulásakor Móricgát közművelődési feladatellátásáról írtam� Az 
első vizsgálat – kidolgozott módszertan és szempontrendszer híján – majdnem ösztö-
nösen zajlott, keresgélve a helyes kérdéseket és az azokra adható szakmai válaszokat� De 
igyekeztem a minisztériumi megbízásnak megfelelni, mert rendkívül izgatott a feladat� 
Éreztem, hogy olyan új lehetőség van a szakma kezében, amivel csak jól szabad bánni� 
Azóta eltelt tíz év: alkalmas és elégséges idő egy átfogó rendszerkritikához�

Az alábbiakban megpróbálom áttekinteni a közművelődési szakfelügyelet évtizedét� El 
kell ismernem: visszatekintésem nem csak értelmi, hanem érzelmi feladvány is volt, mivel 
aktív részese voltam a folyamatnak: kezdettől fogva gyakorló szakfelügyelőként dolgozom, 
résztvettem több tematikus vizsgálatban,1 ott voltam az országos és regionális konferenciá-
kon, s akkor is figyelemmel kísértem működését, amikor csak szemlélője voltam�

Elemzésemben nem kívánok statisztikai számsorokat összeállítani – ezt bizonyára 
megteszik majd a hivatalos értékelők� A számok mögötti összefüggéseket, a rendszer ér-
tékeit és hiányosságait, legfőbb jellemzőit próbálom megragadni� Ehhez azonban először 
nézzük meg a legfontosabb mozzanatokat�

A történet – tíz év vázlatos leltára
A rendszer az 5/1999. (III. 26.) NKÖM rendelet megjelenésével lépett életbe, s a legfőbb 
mérce a Rendelet 2. §-ában megfogalmazott feladatsor volt� E szerint „a szakfelügyelet

a) ellenőrzi a közművelődési feladatellátásra, a közösségi színterek, közművelődési 
intézmények működésére, tevékenységére vonatkozó jogszabályi rendelkezések 
végrehajtását, érvényesülésük módját, a szakmai követelmények betartását és a 
központi támogatások rendeltetésszerű felhasználását,

b) értékeli a Törvény 76� §-a alapján a helyi önkormányzati közművelődési rendele-
tekben rögzített kötelező feladatok megvalósulását,

c) vizsgálja a feladatellátás, az intézményi működés hatékonyságát,
d) értékeli a feladatellátók és az intézmények közötti együttműködést, és javaslatot 

tesz az együttműködés fejlesztésére,
e) vizsgálja a feladatellátáshoz, a közösségi színterek és a közművelődési intézmények 

működéséhez szükséges személyi, létesítményi, tárgyi, pénzügyi feltételeket,
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tekinte(tte)m, ahol nem lehet megfeledkezni arról a brechti felszólítástól, amely így szól: 
„vizsgáljátok szükségszerű-e a megszokott”! Hiszem azt, hogy a szakmai támogatással meg-
újított és szervezett Közművelődési Nyári Egyetem azért működik jól, mert szükség van rá! 
Látom és érzékelem, hogy olyan fórum, „piactér” („Szókratészi terrénum”) amely minőségre 
törekvően napjainkban - megkockáztatom - egyedül képviseli az elmélet és a gyakorlat öt-
vözésére történő törekvést, az elméleti és gyakorlati szakemberek szakma-és személyközpontú 
együttlétét. További eredményes munkát kívánok Neked és a konferencia valamennyi részt-
vevőjének.

Bujdosó Dezső (2007): Eddig is tudtam, de most még erősebben érzem, hogy milyen hihe-
tetlenül szívós munkát végeztél az – általam ismert – elmúlt években, hogy szellemi életünk 
aktuális és fontos kérdésein elgondolkoztasd a nyári egyetem előadóit és résztvevőit. Köszönöm 
a bizalmadat, a türelmedet és főleg azt az inspiráló attitűdöt, amely szellemi műhellyé, fó-
rummá tette a Szegedi Közművelődési Nyári Egyetemet. Remélem, nem lesz vége! Ismételten 
átolvastam mostani és korábbi évekbeli írásaimat, amelyeket a szegedi előadásaim kapcsán 
írtam, és azt látom, hogy nagyon fontos szerepet játszottál (és remélem, hogy a jövőben is 
játszani fogsz) gondolkodásom, orientációim formálásában.

Meg kellene kérdezni őket, tényleg kidobni való mindez? Vagy a KNYE 
„diplomás” hallgatóit – szegény Tóth Pistát már nem lehet, de Kiss Ma-
riannát, Kruzslicz Pált, Ódor Katalint, Pallag Katalint, Sebőkné Zal-
ka Ilonát, Szántó Pétert még igen arról, minek/miért jártak ők ide évről-évre?  
Magyarázkodjak, hogy több előadás lett felsőfokú szakképzési irodalom; hogy 
a Google csak a hazai oldalakból 2000 fölötti találatot dob ki a KNYE beírá-
sára; hogy az évenkénti kötet létét megtudva, azokat rangos könyvtárak igény-
lik, hogy… stb�? Látni kellene, hogy a KNYE évenkénti konferenciái nem 
a konkrét öt napról szólnak, hanem ez egy többszörösen tovagyűrűző ha-
tású program� Ezt a tovagyűrűzést állítaná le a Kollégium – ha rajta múlna� 
S persze – ami aztán igazán abszurd – a Kollégium kidobta saját, korábbi években mon-
dott támogató véleményeit is, hiszen az összes előbbit komoly összegekkel támogatta, 
sőt, tavaly(!!!) benne voltunk a Kollégium meghívásos(!!!) pályázatának 6 konferenciája 
között a Vándorgyűlés, a telematikai konferencia stb� illusztris társaságában… Ki érti 
ezt? A minimális érték-konzekvencia is hiányzik a mostani döntésből�

Van miről beszélni…

„…dolgozni csak pontosan, szépen, 
ahogy a csillag megy az égen, 

úgy érdemes...”
(József Attila)

Dolgozat a közművelődési szakfelügyeletről

1 http://torokjozsef�5mp�eu/web�php?a=torokjozsef&o=ylEKfMSbOK  
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f ) ellenőrzi az egyes közművelődési munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési 
feltételek, foglalkoztatási előírások, valamint a közművelődési továbbképzés és mi-
nősített szakmai továbbképzés követelményeinek teljesítését,

g) feltárja a végzett munkában tapasztalt eredményeket és a fogyatékosságokat, azok-
ról jelentést tesz a szakfelügyeletet irányító Nemzeti Kulturális Örökség Miniszté-
riuma (a továbbiakban: NKÖM) Közművelődési Főosztályának�”

A szöveg fogalmazóinak munkáját dicséri, hogy – az utolsó pont minimális változ-
tatásával (az NKÖM kihagyásával) – azóta is ez van érvényben, a jelenleg hatályos új 
szakfelügyeleti rendelet is ezt tartalmazza� Az itt sorolt pontok azonban „csak” a jogi 
kereteket és hatásköröket tartalmazták módszertani iránymutatás helyett, az egyetlen 
szakmai támpont az NKÖM Közművelődési Főosztálya által összeállított, A települési 
önkormányzatok közművelődési feladatellátása szakfelügyeletének vizsgálati szempontjai c� 
dokumentum volt, amely elsősorban a Rendeletben fogalmazott feladatok jogi tartalmát 
bontotta ki, módszertanról csupán ennyi szólt:

„A vizsgálat javasolt módszerei:
•	 Dokumentumelemzés
Ellenőrizni kell a jogszabályokban meghatározott dokumentumok meglétét és ezeket véle-

ményezni kell, különösen:
– Az önkormányzat közművelődésről szóló rendeletét, e témához kapcsolódó határozatait;
– Az önkormányzat által fenntartott, működtetett közművelődési intézmény, közösségi 

színtér alapító okiratát, szervezeti és működési szabályzatát, munkatervét, költségvetését;
– a közművelődési megállapodásokat,
– az önkormányzattal megállapodást kötött szervezet alapítására, alapvető feladataira 

vonatkozó dokumentumokat,
– a Közművelődési Tanács határozatait, munkája során keletkezett iratokat.
áttekinteni és véleményezni kell a közművelődési tevékenységről szóló programfüzeteket, 

egyéb tájékoztatókat, dokumentumokat.
•	 Nyilatkoztatás
A tapasztalt hiányosságokról, nem dokumentált eredményekről nyilatkoztatni kell az ille-

tékes vezetőket.
•	 Interjú
A közművelődési feladatellátás helyi színvonala felől érdeklődve interjút kell készíteni a 

hatókörbe tartozókkal.
•	 Helyszíni	szemle
A közművelődési feladatellátás helyszínein tapasztaltakról jegyzőkönyvet kell felvenni.”

A vizsgálati jelentés tartalmát három pontban foglalta össze:
– A település bemutatása, közművelődési helyzetének ismertetése.
– A szabályosság és a szakmai követelmények alapján megállapítások (indokolással) a 

közművelődési feladatellátásáról.
– Javaslatok a feltárt hibák, hiányosságok kijavítására.”

A dokumentum szerves része volt az 1999� évi Vándorgyűlés egyik szekciójában kikris-
tályosodó Szakmai követelmények 2 c� összeállítás, amely kísérletet tett az intézmény és a 
népművelő feladatainak, szerepének definiálására�

A Rendelet és e szempontsor volt tehát az indító muníció, s ha összehasonlítjuk az azóta 
megjelent szempontokkal, természetesen látható a különbség� Mégsem lebecsülendő, hi-
szen a részletes jogi apparátus biztonságot adott, metodikai kérdésekben pedig még aligha 
lehetett volna helytálló elvárásokat megfogalmazni� Az első vizsgálatsor 1999� szeptember 
1-én elindult, s ebben illetve az egész rendszer elindításában elévülhetetlen érdemei van-
nak Kerekes Lászlónak, aki először az NKÖM Közművelődési Főosztályának főállású, majd 
szerződéses munkatársaként látta el 2004 végéig a vezető szakfelügyelői feladatokat�

A települési vizsgálatok mellett egy ún� tematikus vizsgálat is elindult, amelyben a me-
gyei önkormányzatok feladatellátását kezdte el vizsgálni szakfelügyelők egy csoportja� A 
rendelkezésre álló költségek miatt 1999-ben csak 10 megyei vizsgálat kezdődött�

2000-ben az NKÖM Közművelődési Főosztályának megbízásából megírtam a Módszer-
tani levél a közművelődési szakfelügyelethez 3 c� anyagot, amelyet az őszi balatonszemesi 
továbbképzésen adtunk közre� Értékét az adta, hogy először próbáltuk meg strukturálni 
a vizsgálatot és a jelentést, mint azt a dokumentum tartalomjegyzéke is mutatja:
„Bevezetés
A szakfelügyeleti vizsgálat
1. A vizsgálat előkészítése
 a) Kapcsolatfelvétel az önkormányzattal
 b) Vizsgálati terv készítése
 c) Munkaindító csoportértekezlet
2. A vizsgálat lefolytatása
 a) A település
 b) Az önkormányzat
	 	 •	 Az önkormányzat kulturális-közművelődési politikája
	 	 •	 Az önkormányzat közművelődés-igazgatása
   – A választott testületek munkája
   – A Polgármesteri Hivatal munkája
 c) Az intézményrendszer
	 	 •	 Vizsgálandó dokumentumok
	 	 •	 Tényfeltáró, leíró kérdések
	 	 •	 Elemző kérdések összefüggésekről
A vizsgálati jelentés
 1. A jelentés szerkezete és tartalma
 2. A jelentés hitelessége, stílusa és formája
A szakértői magatartás
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2 http://www�mmi�hu/szakmai_a�htm
3 http://5mp�eu/fajlok/torokjozsef/modszertani_level_www�5mp�eu_�doc 
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Befejezésül
Mellékletek
 1. Kötelezően vizsgálandó jogszabályok jegyzéke
 2. Háttérinformációt adó jogszabályok jegyzéke
 3. Vizsgálati terv mintája 
 4. Jelentés szerkezeti mintája”

Az anyag 2004 végéig volt érvényben – szolgálva a rendszer stabilizálódását�
Ebben az évben a települési önkormányzatok feladatellátásának vizsgálatai mellett há-

rom tematikus célvizsgálat is zajlott: folytatódott és befejeződött a megyei célvizsgálat, 
amelynek Dr. Németh János István végezte el az összegzését4 – erre a 2008� évi megyei 
vizsgálatnál térek vissza� Lezajlott az általános művelődési központot (a továbbiakban: 
ámk) működtető települések szakfelügyelete, ennek vizsgálati szempontjait5 és összegzé-
sét6 Szabó Irma állította össze� A záró tanulmány korrekt módon összesítette a mérhető 
adatokat és a lehetséges javaslatokat� A közművelődés számára azonban az lett volna a 
lényegi megválaszolandó kérdés: hatékonyabb-e a munka egy ilyen modellben vagy sem, 
ám az ámk-ban elvárható minőségi többlet megléte vagy hiánya nem derült ki� Pedig 
ennek megválaszolásához szolgáltattunk indoklást, hiszen szakértő társaimmal folytatott 
pécsi vizsgálatunk végén így fogalmaztunk jelentésünk összegzésében:

„Vizsgálatunk alapkérdéseként azt fogalmaztuk meg: van-e a közművelődés – de méginkább 
a helyi társadalom – számára valamilyen ún. ámk-s többlet, jelent-e új, jobb minőséget ez 
a szervezeti forma a közművelődés számára?

A végső válasz előtt néhány rövid summázat:
•	 Merev ágazati elkülönülés tapasztalható: a tanteremben tanítanak, a művelődési ház-

ban – mások! – „népművelnek”; a tanár „csak” tanít, a népművelő „csak” szervez. 
Ettől persze még mindkettő lehet magas színvonalú, csak épp’ nem termékenyítik meg 
egymást.

•	 A szerepek és a munkakörök tradicionálisak, egymásba át nem érhetőek. 
•	 A művelődési házak döntően az óvodás és általános iskolás korosztályra (abban is első-

sorban a „saját” gyerekeikre) terveznek és szerveznek. Ritkább jelen lévő a középiskolás, 
a felnőtt fiatal és a középkorosztály.

Eddigi ismereteink alapján most már választ adhatunk a fő kérdésre: nem találtuk a 
keresett ámk-s többletet, s úgy véljük e két szervezetben nincs is. Helyette a közoktatási 
törvény által leírt többcélú intézményt s benne két átlagos művelődési házat találtunk. A szer-
vezetek így megfelelnek minden törvényességnek – csak a nevükben rejlő nevelési-művelődési 
eszménynek nem.” 

Ezt a megállapítást látom igazolva Lipp Márta ezirányú kutatásaiban�7 Kár, hogy er-
ről a metszetről – a legfontosabbról – nem szólt az összegzés� Bizonyos, hogy másfajta 
summázat születik, ha nem az ámk iránti elfogult elköteleződés vezeti a szerző tollát…

Szintén ebben az évben kezdődött el Területi Művelődési Intézmények (TEMI) köré-
be tartozó intézmények, valamint az intézmény, közösségi színtér nélküli 1500 fő feletti, 
észak-magyarországi települések vizsgálata is�

2001-ben az NKÖM Közművelődési Főosztály megbízásából elvégeztem a Módszer-
tani levél jogszabályi változásokból (is) eredő korrekcióját, és a bővített változatot8 a 
balatonszemesi továbbképzésen dolgoztuk fel� Ebben az évben folytatódott a TEMI in-
tézményeinek, valamint az intézmény, közösségi színtér nélküli észak-magyarországi ön-
kormányzatok vizsgálata, miközben természetesen zajlottak a települési szakfelügyeletek 
is� Szintén célvizsgálat indult azokon a településeken, ahonnan nem küldtek kulturális 
statisztikai jelentést� Ennek összegzését 2002� I� félévére jelezte az éves munkaterv9, ám 
ilyen anyag – ha készült is – nem került a szakmai nyilvánosság elé�

2002-ben újabb mérföldkőhöz értünk: megjelent a CXL, a szakfelügyelet évenkénti 
kiadású periodikája� Jelentősége elvitathatatlan, hiszen itt időtálló reprezentativitásban 
jelentek meg legfontosabb eredményeink� Ráadásul az első számban megjelentek mind-
azon segédletek, amelyek többségét – ha módosítva is, de – a mai napig használjuk: a 
kérdőív, a vizsgálandó dokumentumok jegyzéke, az épület adatlapja, a formai elvárások, 
s a helyi tevékenységek besorolására szolgáló alábbi táblázat, amelyet némi módosítással 
folyamatosan használtunk�

ORSZÁGOS ÜGYEK

4 http://www�erikanet�hu/system//adatbazis_fajl�php?fajl_id=6866&meret=5     
5 http://www�erikanet�hu/system//adatbazis_fajl�php?fajl_id=24424&meret=5     
6 http://www�erikanet�hu/system//adatbazis_fajl�php?fajl_id=54169&meret=5     
7 Lipp Márta: Közművelődési jelenségek és jelentések� Novák József Alapítvány – Magyar Művelődési In-
tézet, 2001

A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI 
TEVÉKENYSÉG FORMÁI 

és értékelése
Minősítés

1� A HELYI KULTÚRA közvetítését és fejlesztését 
szolgáló közművelődési gyakorlat

2� A  HELYI TÁRSADALOM KÖZÖSSÉGI 
KULTÚRÁJÁNAK közvetítését és fejlesztését 
szolgáló közművelődési gyakorlat

3� A LÉTKULTÚRA közvetítését és fejlesztését 
szolgáló közművelődési gyakorlat

4� A KREATIVITÁS ÉS ÖNKIFEJEZÉS 
KULTÚRÁJÁNAK közvetítését és fejlesztését 
szolgáló közművelődési gyakorlat

5� AZ ÜNNEPI ÉS EGYETEMES KULTÚRA 
közvetítését és fejlesztését szolgáló közművelődési 
gyakorlat

6� AZ EGYÜTTÉLŐ MÁSSÁGOK 
KULTÚRÁINAK közvetítését és a tolerancia 
képességének fejlesztését szolgáló közművelődési 
gyakorlat

7� A KÖZHASZNÚ KULTURÁLIS 
SZOLGÁLTATÁSOK közvetítését és fejlesztését 
szolgáló közművelődési gyakorlat

8 http://5mp�eu/fajlok/torokjozsef/modszertani_level_2_www�5mp�eu_�doc   
9 CXL 2002, 10� o�
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2002-re stabilizálódott a rendszer: az évenkénti balatonszemesi országos szakértői kon-
ferenciák, a kidolgozott segédletek, a CXL… mind-mind ezt jelezték� Új tematikaként 
elindult azon települések vizsgálata, ahol közhasznú gazdasági társaság (kht�) keretében 
történik a feladatellátás�

2003 egy csendes munkaév volt, amelyben „befejeződött, teljes körűvé vált a megyei 
jogú városok vizsgálati programja, …munkaterven kívül sor került az országos népfőiskolai 
szervezetek közművelődési szakfelügyeleti vizsgálatára”10� Bár az éves tervben még szerepelt 
a kht�-t működtető települések további vizsgálata, az éves beszámoló erről már egy szót 
sem szól, mint ahogy az éves tervben ígért11 összegző jelentés sem látott napvilágot� 
Sajnos a beszámolóból ezek elmaradásának indoklása is hiányzik� Viszont a települési 
vizsgálatokban megjelent egy új szakmai elem: a szakfelügyeleti munkának ki kellett 
terjedni a kistérségi kulturális-közművelődési kapcsolatokra is�

2004 az előzőekhez hasonló tervekkel indult� Az aktuális CXL-ben közreadott mi-
nisztériumi program12 szerint folytatódik az immár kistérségenkénti rendszerezésű tele-
pülési vizsgálatok sora, folytatni tervezték a TEMI hatókörében működő intézmények, 
a kht�-t működtető önkormányzatok vizsgálatát és az általános szakfelügyeleti vizsgá-
latokat� Hogy mindebből mi valósult meg, nem tudjuk, hiszen az NKÖM nem hozta 
nyilvánosságra, s 2005-ben az előző évi eredményeket eddig közlő CXL sem jelent meg, 
elmaradását nem is indokolták� Az év történései tehát a minisztériumi szobák homályába 
vesztek, s a „történész” számára csak az általa ismert tények maradnak� 

Az általam ismerhető tény pedig csak annyi, hogy decemberben Koncz Erika, az 
NKÖM helyettes államtitkára felkérésére megírtam a Javaslat a közművelődési szakfel-
ügyelet működésének javítására és decentralizálására (vitaanyag)13 című koncepciót (a to-
vábbiakban: Javaslat)� Bár a szakfelügyelet valódi problémájának ill� kezelésének nem a 
regionalizálás hiányát ill� annak bevezetését véltem, a felkínált lehetőséggel azért éltem, 
mert a regionalizáló szándékok ürügyén esélyt láttam a valódi problémák megoldására, a 
minőségi változtatásokra is� Ennek nyomán alakult egy – inkább levelezős, mint valódi – 
munkacsoport, amely hivatott lett volna az új rendszert kitalálni� Mivel éreztem, hogy a 
Javaslatban leírtak alig, vagy másképp valósulnak meg, 2005� február 8-án elköszöntem 
a „munkacsoport”-tól� Ma is úgy látom, több – aktualitását vesztett javaslatom mellett 
– több még mindig aktuális, de erről később�

Mivel 2005-től módosult az irányítás szervezeti és személyi feltétele (Kerekes László he-
lyett Dr. Szabó Irma irányítja a szakfelügyeletet), az évtized felének mérlegét is megvon-
hatjuk�

Eredményei:
– Megszületett egy olyan igazgatási eszköz, egy olyan „jogosítvány”, amellyel be-

folyásolható az önkormányzatok közművelődési feladatellátása, az intézmények 
munkája, jogszerűbbé és szakszerűbbé válhat valamennyi szereplő tevékenysége�

– A központi igazgatás számára rengeteg hasznos információt „termelt” a rendszer�
– Kialakult a vizsgálat alapvető szempontrendszere, megjelentek legfontosabb alap-

dokumentumai�
– A szakma egy rétege – a szakfelügyelők – számára olyan új tudások megszerzését 

jelentette, amelyet saját munkájukban is hasznosíthatnak�
– Az állandó helyszínű évenkénti konferencia erősítette a szakmai kapcsolatokat, a 

szakfelügyelői identitást� 
Hiányosságai:
– A munkatervek és beszámolók összevetése azt jelzi, hogy nem volt világos, kohe-

rens vizsgálati stratégia� A tervek indoklás nélküliek, s ettől ötletszerűnek tűnnek� 
Nem derül ki, miért épp’ ott és azt tervezte vizsgálni a szakfelügyelet� Emiatt pl� 
hatalmas területi aránytalanságok alakultak ki: miközben a Közép-Magyarországi 
Régióban a vizsgálati arány 60% volt, a Dél-Dunántúli Régióban csak 10%�

– Több olyan tematikus célvizsgálat is volt, amely csak két év alatt lett befejezve� 
Egy vizsgálat azonban nemcsak attól tematikus, hogy hasonló jellemzőjű települé-
seket vagy intézményeket vizsgálunk, hanem attól is, hogy egyidőben mindet, más-
képp csökken az összehasonlíthatóság� E vizsgálatok további hiányossága, hogy 
többükről (TEMI-ről, népfőiskolai szervezetekről, megyei jogú városokról, kht�-t 
működtető önkormányzatokról, intézmény, ill� színtér nélküli településekről, sta-
tisztikát nem küldő önkormányzatokról) nem készült összegző jelentés (vagy nem 
került nyilvánosságra – a lényeget tekintve azonban mindegy), pedig fontos lett 
volna visszaforgatni a szakmai közgondolkodásba� 

– Gyakori korholás tárgya volt – joggal – a vezető szakfelügyelő részéről a jelentések 
minősége, tárgyi tévedései, csakhogy évenként visszatérő javaslatom ellenére sem 
készült olyan képzés, tanfolyam, amelyen kötelezően kiképezték volna szakfelügye-
lőket� A KKDSZ kereteiben egykor ilyen céllal indított tanfolyam fakultatív volt, 
nem integrálódott a rendszerbe, ezt nem tudta szolgálni�

– A rendszer korlátozott nyilvánossággal működött, így azt sem lehetett megtudni, 
hogy ki, hol, mikor vizsgált� Emiatt a szakmai közbeszédben törvényszerűen je-
lentek meg a szakfelügyelők szubjektív szempontokat is tartalmazó kiválasztásáról 
szóló feltételezések� (Ennek okán javasoltam a vezető szakfelügyelőnek, hogy az 
évenként közreadandó vizsgálati listában a megbízási díjak is szerepeljenek, hiszen 
közpénzről van szó, s így kötelező lenne nyilvánosságra hozni� Elképzelésem a 
megbízási díjak titkosságára hivatkozva hevesen elutasíttatott…)

Összességében fontos és hasznos időszaknak lehet minősíteni az 1999-2004 közötti 
éveket, hiszen elindult egy olyan rendszer, amelyben benne volt az a lehetőség, hogy 
hatékonyan segítse a hazai közművelődést� Ám hogy ez a lehetőség alacsony hatásfokkal 
lett kihasználva, már az itt sorolt hiányosságokból is látszik� A módszertani anyagok 
nyomán ugyan sokkal szakszerűbb jelentések születtek, de a kiképzetlenség okán még 
mindig elemi jogi tévedések csúsztak be az összegzésekbe� Az ötödik év végére egy meny-
nyiségileg dinamikusan fejlődő, ám vizsgálati célrendszerében és arányaiban, ügyköve-
tésében, a vizsgálati minőség javulásában sok hiányosságot kitermelt rendszer jött létre� 
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10 CXL 2004, 7� o�
11 CXL 2003, 8� o�
12 CXL 2004, 8-9� o�
13 http://5mp�eu/fajlok/torokjozsef/jav�_a_szakf�_decentralizalasara_www�5mp�eu_�doc 
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Ezek megszüntetését reméltem Javaslatomtól, ill� egy új rendszer kialakításától�
2005 az új szisztéma első éve� Legfontosabb lépései az alábbiak voltak14:
1� A korábban már jelzett személyi váltás azt is jelentette, hogy a vezető szakfelügyelő 

munkáját nem külsős megbízási jogviszonyban, hanem ismét a Közművelődési 
Főosztály munkatársaként munkaköri feladataként látja el�

2� Valamennyi régióban nyilvános pályázat alapján kiválasztott regionális vezető 
szakfelügyelő kezdte meg munkáját szeptemberben, aki – többek között – közvet-
len kapcsolatot tart a régió szakértőivel, javaslatokat tesz a megbízásokra, ellenőrzi 
és segíti a vizsgálatokat�

3� Részvételükkel megalakult a Szakfelügyeleti Munkabizottság, amelynek tagja még 
a Közművelődési Főosztályról a vezető szakfelügyelő, valamint a továbbképzési, 
kutatási terület szakmai referense�

4� Az ERIKANET portálon külön oldalt15 hoztak létre a szakmai információk köz-
readására� A Szakfelügyeleti Munkabizottság itt tette közzé az új módszertani 
anyagokat� (A Módszertani levél kikerült közülük anélkül, hogy erről bármikor is 
értesítettek volna�)

Ebben az évben – mint korábban jeleztem – nem jelent meg a CXL� De nem volt 
országos értekezlet sem, helyette regionális tanácskozásokat tartottak októberben� Az 
új rendszer alapjául a ma is hatályos, 23/2005. (VIII. 9.) NKÖM rendelet szolgált� A 
legfőbb változás az volt, hogy a 4. § (1) bekezdésében meghatározta a szakfelügyeleti meg-
bízás feltételeit: a szakmai gyakorlati időt és tevékenységet, valamint a továbbképzéseken 
való részvételt�

Jól látható és szükséges szigorítások ezek, hiszen eddig egyik sem volt feltétele a meg-
bízásnak� További új elem a rendelet 5� §-ában megfogalmazott szöveg, miszerint „a regi-
onális kulturális koordinációs irodák a minisztérium feladat-meghatározása szerint vesznek 
részt a szakfelügyeleti vizsgálatokban, a szakfelügyeleti dokumentumok gyűjtésében, feldol-
gozásában és megőrzésében, a szakfelügyelők szervezett továbbképzésében”, valamint hogy 
„a minisztérium a szakfelügyeleti vizsgálatok eredményes ellátása érdekében együttműködési 
megállapodást köthet a megyei szakmai tanácsadó és szolgáltató intézményekkel”, ám ezek 
eddig nem valósultak meg, de sajnos nem is volt érzékelhető ilyen akarat�

2006 a területi kiegyenlítés szándékával indult� Erre minden ok megvolt, hiszen túl-
zott eltérések voltak az egyes régiók vizsgálati arányszámai között� A másik fő szál a kis-
térségek átfogó és összegző vizsgálata volt� Az volt a cél, hogy egy-egy kistérség valameny-
nyi települési szakfelügyeletét mielőbb végezzük el� Ennek nyomán – Dr� Németh János 
István szempontrendszere alapján – 29 kistérség összegző elemzésére adott megbízást a 
minisztérium16� Magam egyike voltam a kistérségi összegzést végzőknek, mivel a kis-
kunfélegyházi kistérségben már korábban elvégeztem a térségközpont és több település 
vizsgálatát� Az összegző tanácskozáson többen elmondtuk, hogy olyan szempontrendszer 
alapján kellett dolgozni, ami alig volt „köszönő viszonyban” a szakfelügyeleti jelentések  
szempontrendszerével, ezért ezen változtatni kellene – a feladat ugyanis a megkapott te-

lepülési jelentések összegzése volt� Csakhogy kezdetben még vizsgálati szempontrendszer 
sem volt, majd évekig a Módszertani levél tartalomjegyzékének bővített verziói voltak 
érvényben� Táblázatunkban az utóbbi években használatos szakfelügyeleti szempont-
rendszer ill� a kistérségi összegzés szempontrendszere olvasható, összevetésük tanulságos�
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14 Forrás: CXL 2006
15 http://www�erikanet�hu/oldal�php?menupont_id=288463&cikk_id=18420  
16 http://www�erikanet�hu//system/adatbazis_fajl�php?fajl_id=35249  

A szakfelügyeleti vizsgálatok jelentéseinek szempont- ill. 
tartalomjegyzéke

A KISTÉRSÉGI ÖSSZEGZÉS 
SORVEZETŐJE:

A TÉR SZELETEI
Feldolgozandó tartalmak / Indikátor példák

1� BEVEZETŐ
A vizsgálat elrendelése; jogi keretei, célja és feladata

2� BEVEZETŐ HELYZETELEMZÉS 
2�1� A település bemutatása
2�2� A település adatai
2�3� A település helyzetének elemzése

3� AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZMŰVELŐDÉSI FEL-
ADATELLÁTÁSA
3�1� Az önkormányzat kulturális-közművelődési stratégiája
3�1�1� Településfejlesztési koncepció, gazdasági program kulturá-
lis aspektusai
3�1�2� Kulturális koncepció
3�1�3� Helyi közművelődési rendelet
3�1�4� Nemzetközi, regionális, megyei kapcsolatok; kistérségi 
feladatellátás – feladatvállalás
3�2� Az önkormányzat közművelődési igazgatása
3�2�1� Önkormányzati Szervezeti és Működési Szabályzat
3�2�2� A választott testületek (képviselő-testület, szakbizottság); 
tisztségviselők (polgármester, alpolgármester/ek/ jegyző) munká-
ja; SZMSZ-ben szabályozott, a szakterületet érintő tevékenysége, 
hatásköre, szakterületi határozatok és egyéb dokumentációi)� 
3�2�3� Kulturális-közművelődési terület jogi-, igazgatási környe-
zete
3�2�4� Önkormányzati költségvetések, a szakterület finanszírozási 
rendszere és tényadatai
3�3� Részösszegzés
3�4� A Polgármesteri Hivatal kulturális feladatellátása
3�4�1� A Hivatali Ügyrend (A hivatalt iránytó és vezető tisztség-
viselők és a szakmai irányításban, feladatellátásban résztvevő köz-
tisztviselők hatásköre, közművelődési feladatai, munkamódszere)
3�4�2� A Hivatal önálló közművelődési tevékenysége (önálló ren-
dezvények, kiadványozás, stb�)
3�5� Részösszegzés

1� TERMÉSZETI – ÖKOLÓGIAI – 
TÖRTÉNETI TÉR 

földrajzi meghatározottság, emblematikus 
adottságok (folyó, hegy, völgy, sajátos 
képződmények), jellegzetességek, éghajlat, 
történeti korszakok, a fejlődés típusa (szerves, 
irányított)
2� GAZDASÁGI TÉR
Agrár-, ipari-, IT + szolgáltató szektor-, 
tulajdonosi-, tőkeallokációs-, munkaerő piaci-, 
rekreációs-turisztikai-, egyéb térszervezetek, 
formációk (a feldolgozásnál a sorrend fontos), 
életszínvonal, életminőség összehasonlító 
jellemzése, megítélése� Foglalkoztatási trendek, 
adatok; képzettségi mutatók; munkaerő piaci 
helyzet

3� KÖZIGAZGATÁSI – PARTNERSÉGI TÉR 
együttműködési formák (igazgatási, 
közszolgáltatási rendszerben), a kistérségi 
központ szerepe, a környező kistérségek hatása, 
kistérségi munkaszervezet(ek) bemutatása, 
önkéntes (alkalmi) társulások
Az együttműködés típusai, a résztvevők száma, az 
együttműködésből adódó többlet források

4� INFORMÁCIÓS TERVEZÉSI, 
FEJLESZTÉSI TÉR
A kistérség információs feldolgozottsága, tervezési 
beágyazottsága, jövőképe, integrációs szintek, 
megyei, regionális, országos együttműködések, 
összetartó, széthúzó erők
Alapvető IT adatok, feldolgozottság (telefon, 
intézmények felszereltsége, internet hozzáférések, 
adatbázisok
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A két oszlop összehasonlítása alapján érthető, ahogyan a 11 településből álló kiskunfél-
egyházi kistérség összegző jelentése bevezetőjét kezdtem: 

„A kiskunfélegyházi kistérségben végzett közművelődési szakfelügyeleti vizsgálatok jelenté-
seinek összegzését nagymértékben befolyásolják az alábbi tények:

1� Gátér és Móricgát vizsgálata 1999-ben történt, amikor nemcsak hogy kistérségi 
vizsgálati szempontsor nem volt, hanem magának a szakfelügyeleti vizsgálatnak 
sem volt kialakult metodikája, szempontrendszere� Ezért ezek a jelentések igen 
korlátozott mértékben használhatók�

2. A többi 9 település vizsgálata ugyan mind 2003-ban volt, de a Bugac, Bugacpuszta-
háza Fülöpjakab, Kunszállás és Tiszaalpár vizsgálatát összegző jelentések nem tértek ki 
az akkor használatos kistérségi szempontrendszer szerinti kérdések megválaszolására. 
Mindössze Jászszentlászló, Kiskunfélegyháza, Pálmonostora és Petőfiszállás vizsgálati 
jelentése tartalmaz a kistérségi szempontokra válaszokat (!?).

3. A szakfelügyeleti szempontsor ellenére a jelentésekben általában is a kívánatosnál ki-
sebb az a közös felület, amely valamennyi jelentés tartalmában fedi egymást.

4. A vizsgálatok adatai korábbi datálásúak, ezért mai érvényességük csak kontroll után 
használhatóak.

5. Az információs, tervezési és fejlesztési tér megadott szempontjaihoz egyik jelentés sem 
tartalmaz adatot, ezért az megválaszolhatatlan. (Ezért-e vagy másért, de a 2007� évi 
szempontsorból ez már kimaradt� – T� J�)

Mindezek miatt nemcsak hogy – elegendő információ híján – messze marad a kívánatostól 
az 1–4. metszet feldolgozása, hanem csak korlátozott értékű SWOT elemzés tehető, és ami 
a legfájóbb hiány: felelősséggel alig fogalmazható meg javaslatrendszer és jövőkép. Így tehát 
mindössze négy (!) jelentés kistérségi fejezeteinek és a többi jelentés valamennyire hasznosít-
ható elemeinek felhasználásával vállalkozunk az összegzésre.”

Mivel a települési vizsgálatok a többi kistérségben is nagy időeltéréssel történtek, ha-
sonló volt a helyzet mindenütt� Ezért az összegzések – „kontroll után”-i – jelentős része az 
internetről származott� S mindezek alapján még SWOT analízist és jövőképet is kellett 
készítenünk… Az elkészült anyagok használhatósága igen kétséges, hiszen a közművelő-
dési fejezeten kívül a többi aligha volt számunkra releváns adatsor� Mivel a megbízás ára 
300 ezer (!) Ft volt, a minisztérium kidobott az ablakon 8,7 millió forintot� S eközben 
a települési vizsgálatok díja alig változott, sőt, kistelepüléseknél csökkent!  Bár 2006 
júniusában még kaptam a második körben is megbízást, augusztus végén a fentiek miatt 
visszaadtam�

2007 a szakma számára nehéz év volt, hiszen az új önkormányzatok erősen átpoliti-
zálták az intézményrendszer működését és működtetését, gyakran nem a szakmai szem-
pontok érvényesültek az átszervezéseknél, sőt, sokszor hallhattunk jogsértő eljárásokról 
is� Különösen nagymértékű vérveszteség érte a megyei művelődési központokat, többü-
ket minimális létszámmal tartották meg, többet összevontak más megyei szervezettel� A 
szakfelügyelet azonban erre nem reagálva, a tervezett medrében hömpölyögve folytatta a 
települési vizsgálatokat� Igaz, maga az OKM és szakmai főosztálya is némán asszisztálta 
végig a megyei intézményi rendszer szétverését…

Megjelent viszont a CXL aktuális száma, volt őszi országos és tavaszi regionális érte-
kezlet� A tervezett 15 helyett 10 kistérségi összegzésre adott megbízást a minisztérium� 
Ha a megbízási díj változatlan maradt, mindösszesen 10,7 millió forintot fordított erre 
a projektre a tárca� Gazdag ország vagyunk…!

ORSZÁGOS ÜGYEK

4� A TELEPÜLÉS KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI 
RENDSZERE, TEVÉKENYSÉGE
4�1� Az alapellátást végző intézmény/ek vagy színtér bemutatása
4�1�1� Épület, tárgyi feltételek
4�1�2� Szervezeti, személyi feltételek 
4�1�3� Az intézmény gazdálkodása 
4�1�4� A tartalmi munka elemzése 
4�2� A helyi közművelődés egyéb színtereinek/feladatellátóinak 
közművelődési tevékenysége 
4�2�1� Közgyűjtemények, egyéb gyűjtemények 
4�2�2� Nevelési-oktatási intézmények 
4�2�3� Média
4�2�4� Civil szervezetek 
4�2�5� Kulturális támogatások 
4�3� Részösszegzés 

5� A VIZSGÁLATI JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA
5�1� Helyi kulturális tevékenységek
5�2� Vizsgálati tapasztalatok és következtetések
5�3� Javaslatok az önkormányzat közművelődési feladatellátásá-
hoz

5� KULTURÁLIS, SZIMBOLIKUS TÉR 
meghatározó néprajzi, etnikai, hivatásrendi 
(munkamegosztási), azonosságok, a kistérség 
nevének szerepe, a „kulturális kistérség” jellege, 
kistáji többféleség bemutatása
(itt lehet felhasználni a vizsgálatokhoz korábban 
használt „7 pontos” szempontrendszert, ld� 
„emblematikusság”, „közös nevező” stb�)

6� KULTÚRA ELSAJÁTÍTÓ/KÖZVETÍTŐ 
TÉR
oktatási, közművelődési, közgyűjteményi intéz-
mények; civil szervezetek; művészeti csoportok; 
az „intelligens tér” alapvető adatokban
Iskolatípusok, tanulólétszámok, közgyűjtemények 
adatai, kulturális beruházások, közművelődési 
infrastruktúra adatai

7� KÖZMŰVELŐDÉSI TÉR
A�) A jelentésekből kiolvasható és a kistérség 
településeire jellemző közművelődési gyakorlat az 
I-VII� kultúraformák beosztását figyelembe véve
B�) A kistérségi összefogásban megvalósuló köz-
művelődési gyakorlat az elemzés tárgya� Néhány 
lehetőség:
Szakmai információs rendszer és adatbázis össze-
állítása, működtetése
A munkaerő piaci helyzetet javító felnőttképzé-
sek, programok indítása a közművelődési intéz-
mények rendszerszerű bevonásával
A kistérség hátrányos helyzetét javító pályáza-
tokhoz, programokhoz való csatlakozás (esély-
egyenlőtlenség csökkentése, kulturális turizmus, 
kulturális utak kialakítása, fejlesztése)
A kistérségben hagyományos vagy hagyományt 
teremtő programok szervezése, szakemberek 
kistelepüléseken történő közös alkalmazása
Szakemberek kistelepüléseken való közös alkal-
mazása
Szakmai napok, továbbképzések szervezése
A kistérségi szolgáltatásokat elősegítő infrastruk-
túra kialakítása (pl� hordozható színpad, közleke-
dési eszköz, számítógépes hálózat stb�) 
Közösségfejlesztő programok megvalósítása és 
egyéb hasonló kezdeményezések
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2008-ról ismét hiányosak az információk� Ennek egyik oka, hogy megint nem jelent 
meg a CXL (magyarázat most sincs), s az ERIKANET szakfelügyeleti oldala sem vált 
élő hírközlő hellyé� Az országos és a régiós tanácskozásokat megrendezték, folytatódtak 
a települési vizsgálatok�

Márciusban – ismét dr� Németh János témavezetésével – újra a megyei feladatellá-
tók célvizsgálata indult el� Az 1999-2000� évi vizsgálatokkal szemben ez egy szűkebb 
spektrumú munka volt� A kapott szempontrendszer alapján született összegzés azonban 
inkább egy leltár a szervezetről: megtudható a személyi, pénzügyi és tárgyi feltételek 
mértéke� És akkor mi van, mire (volt) jó mindez? – kérdezhetjük joggal, miközben a 
szempontsor egyetlen helyen sem kérdez rá a legneuralgikusabb pontokra: az átalakulás 
okaira, lépéssorára, törvényességére� Az így született anyag egy steril, száraz dokumen-
tum, amely leíró jellegével módot sem adott az elemző, okfejtő vizsgálatra� Ráadásul 
több konkrét hiányosság is érzékelhető volt� 

– Látszólag apróság, de mint cseppben a tenger jelent meg az előkészítés komoly-
sága, hogy vizsgálóként már az indító tanácskozáson jeleztem: a jogi formák kö-
zül vegyék ki a „részben önálló” kategóriát, mert az a gazdálkodás módjáról szól, 
ráadásul ott szerepel� Az ezek után kapott szempontsorban mégis benne maradt� 
E-mailben újra jeleztem, ám a véglegesben is benne maradt…

– Igen kétséges volt a szakmai munkaformák, a rendezvények szervezése, az együtt-
működések, a kapcsolatok részletezését szolgáló fogalmak, hiszen az ott soroltak 
teljesen önkényesen kreáltak voltak, sokszor egymással is átfedésben� Ezeket sem-
milyen szakmai konszenzus nem előzte meg, a kulturális statisztika fogalom-rend-
jével sem volt szinkronban�

– Ebből következően az ezekhez csatolt alkalmak számának megállapítása meglehe-
tősen önkényes volt, így kétséges, mennyire tükrözi ez a valódi teljesítményt� 

– A fentiek miatt született egy teljesen vitatható szakmai sorrend, amelynek – szem-
ben a 2000� évivel – még a pontrendszere sem ismert, nem tudni, mi mennyit 
ért, miközben semmilyen közös minimum-mérce nincs számukra definiálva, ami 
Szabolcstól Vasig kompatibilis tevékenység lenne� 

– Szó sem esik az összegzésben a mindenki által tudott átszervezési anomáliákról, 
törvénysértésekről, az sem derült ki, egyáltalán feltárták-e a kollégák� (Mentsé-
gükre legyen mondva: a szempontsor nem is kért ilyet�) Mivel többről tudunk, 
különösen érthetetlen az erről való hallgatás�

Ha együtt nézzük a korábbi és a mostani megyei vizsgálatot, mindkettőnél téves volt 
a kutatás kiindulópontja s ebből törvényszerűen a végeredménye is� Mindkét vizsgálat 
alapvető tévedése, hogy nem a kimeneti teljesítményt, hanem többségében a beme-
neti kondíciókat vizsgálja� Ha az vizsgálandó, hogy hogyan és milyen mértékben látja el 
az intézmény a kötelező állami feladatokat, akkor arra kell kérdést szerkeszteni� Csak-
hogy nem az input a lényeg, hanem az output, mert azt lehet és kell számon kérni� Telje-
sen indifferens, hogy azt milyen szervezeti formában, mekkora fenntartói támogatással, 
mekkora épületben teszi, milyen az irányítás módja, mekkora saját létszámmal bír, mi-
lyen a lobby-technikája, a pr-munkája stb� Teljesen keverednek a teljesítmény-indikáto-

rok a teljesítményt befolyásoló belső és külső indikátorokkal� Pedig csak és kizárólag a 
kimenő teljesítmény számít� 

Egyértelmű logikai tévedés, hogy a rossz gyakorlatból tesz elméleti következtetést, mi-
szerint a csatolt szervezeti egység „a szakmaiság létminimumát sem biztosítja”. Ez akkor 
sem lehet elméleti tézis, ha a teljesítményük alacsony, mert nem kizárólagosan a szer-
vezeti forma, hanem a szükséges feltételek hiánya okozza az alacsony teljesítményt� A 
helyes szervezeti forma e feltételek között csak egy – fontos, de nem kizárólagos – elem� 
A leginkább közös tévedés a két vizsgálatban, hogy mindkettő szerint a szervezeti formák 
mindenhatósága előbbre való a feladatellátás tartalmánál és minőségénél� (Ez a gondolat 
egyébként olyan erős a szakmában, hogy a szükséges feladatok és azok ellátása helyett 
még a tavalyi Vándorgyűlésen is a szervezeti formán tépelődtek a megyei kollégák�) 

A mostani vizsgálat sajnos elkésetten indult, pedig már korábban érzékeltük a bajt� En-
nek okán már 2007� július 10-én javasoltam a vezető szakfelügyelőnek, hogy szükséges 
lenne egy szűkített tartalmú, gyors lefolytatású mmk-vizsgálat, aminek az összegzése még 
késő őszön, a jövő évi megyei költségvetési koncepciók összeállítása előtt közreadható és 
beforgatható a minisztériumi kommunikációba� Ehelyett lett, ami lett – halottnak a csók, 
szól a népi bölcsesség� Az összegzésről 2008� június 4-én hallhattunk egy – módszertani 
magyarázatok és indoklások nélküli – előadást azzal az ígérettel, hogy hamarosan nyil-
vánosságra hozzák� Ehhez képest a visegrádi szakértői konferencián novemberben újra 
hallhattuk ugyanazt az előadást, majd 2009� március 4-ikén (!) „már” fel is került az 
ERIKANET-re� Az ilyen eljárások nem segítik a bizalmat és a hitelességet� S persze, nem 
hallani semmilyen törvényességi utóéletről, eljárásról, nem téma a szakmai közbeszéd-
ben� Megint elszállt egy lehetőség, és fogyóban a szakma bizalma, hogy segítséget várhat/
kaphat valahonnan�

Az említett visegrádi konferencián mutatták be a 2009-től érvényes vizsgálati szem-
pontrendszert, amelyről helyben kiosztott (!?) anyag alapján kérték ki a véleményünket� 
Az eljárás megkérdőjelezi a párbeszéd szándékának komolyságát� Alapvető kifogásként 
elhangzott az anyagról, hogy az összegző fejezetet miért rögtön a bevezető után kell kö-
zölni, de a válaszból egyértelművé vált, hogy ezt a Szakfelügyeleti Munkabizottság már 
eldöntötte, s 2009� március 9-én így is került fel az ERIKANET-re, nem jelezvén, hogy 
csak munkaanyag� Ezek után meglepő volt, hogy még a márciusi régiós értekezleten is 
kértek módosító javaslatokat� Ez egyrészt kuszálta a képet, másrészt jelzi a munkastílust, 
hiszen interneten nyilvánosságra hozott anyagról van szó, s nem lehetett tudni, hogy mi 
az érvényes� Május 6-án azután felkerült egy újabb verzió17, amihez ismét nincs kom-
mentár� Aki ezeket a változásokat kívülről követi, nem tudhatja, hogy ez a végleges (az!), 
vagy még módosulni fog� Ezzel együtt el kell ismerni, hogy pregnáns, jól használható 
szempontsorról van szó, amely egyértelműbbé teszi a vizsgálatot� 

Ennyi a vázlatos történet, de az események csak tünetei a rendszer lényegi működé-
sének� Ezért most – az összegzéshez vezető úton – nézzük meg néhány metszetben a 
szakfelügyelet legfőbb jellemzőit, problémáit� Kezdjük az alapkérdéssel!

ORSZÁGOS ÜGYEK

17 http://www�erikanet�hu//system/adatbazis_fajl�php?fajl_id=56179  
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1. Ki lehet szakfelügyelő?
A Rendelet 4� § (1) bekezdés szerint három feltétel kell hozzá:

„Szakfelügyeleti munkát az a kulturális szakértők működésének engedélyezéséről és a szak-
értői névjegyzékek vezetéséről szóló 18/2000. (XII. 18.) NKÖM rendelet 1. számú mel-
lékletének 9) pontjában szereplő szakértői engedéllyel rendelkező közművelődési szakember 
végezhet, aki

a) közművelődési szakterületen legalább tíz éves, közművelődési, művelődésigazgatási 
munkakörben szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik,

b) az 1997. évi CXL. törvény hatálya alá tartozó területeken, intézményekben, szerveze-
tekben közművelődési tevékenységet folytat, 

c) a minisztérium által évente szervezett országos és regionális közművelődési szakfelügye-
lői továbbképzéseken részt vesz.”

Az a) pont egyértelmű, mérhető, betartható, s remélhetően be is tartják� 
A b) pont azonban pontatlan, s ezért a szakmában két alapvető értelmezéssel lehet talál-

kozni� Az egyik – a jelen gyakorlat – szerint elég egy közművelődési célú civil szervezet-
ben tevékenység, hogy e feltételnek megfeleljen valaki� A másik értelmezés szerint a jog-
szabály szövege és szelleme közművelődési szakmai munkakör meglétét jelenti� További 
értelmező kérdések is felmerülnek: minek minősül-e a szakirányú felsőfokú képzésben 
oktató státusza?; hogyan értelmezendők a pályaelhagyók és a nyugdíjba menők helyzete? 
Közülük megfelel, aki fel tud mutatni civil tevékenységet, aki nem, az automatikusan ki-
esik? Mivel egyre több nyugdíjas szakértő kolléga van és még többféle árnyalata előfordul 
a problémának, érdemes pontosítani a rendeletben a kritériumokat� Magam a második 
– szűkítőbb – értelmezést pártolom, már csak saját komolyan vételünk okán is, hiszen 
igen bizonytalan egy civil szervezeti tevékenység értelmezése, mivel a jogszabály szövege 
alapján már a szimpla tagság is elégséges feltétel� S persze, szigorúbban viszonyulok a pá-
lyaelhagyókhoz, mint a nyugdíjba menőkhöz� Csakhogy ezek alapján még két regionális 
vezető szakfelügyelő státusza is kétséges lenne, ezért ezeket az árnyalatokat kellene kezelni 
egy pontosítás során� Megjegyzem, a bizonytalan hitelű önnyilatkozatot érdemes lenne a 
szervezet vezetője által aláírt igazolásra cserélni� Lehet, hogy tisztulna kicsit a kép…

Látszólag egyértelmű a c) pont tartalma, a rendelet ugyanis nem ad lehetőséget sem-
milyen hiányzásra, igazoltra sem� Úgy vélem, ez helyes, hiszen az iskolai vizsgán sem 
felmentő ok egy korábbi betegség� Ha tehát komolyan akarjuk venni magunkat és be 
akarjuk tartani a jogszabályt, akkor a hiányzók nem kaphatnak szakfelügyeleti meg-
bízást� (A szüneteltetés időtartama viszont hiányzik a rendeletből – ez mindenképpen 
pontosítandó, hiszen legfeljebb az aktuális évre lehetne szankcionálni�) A gyakorlat en-
nek teljesen az ellenkezője, s erre számos példát tudna mindenki mondani� Még az sincs 
meghatározva, milyen felmentő okok fogadhatók el� Ezért az a benyomásom – számos 
alkalommal, számos személynél –, hogy a szakmában elfoglalt státusz alapján hozott 
szubjektív (regionális) vezetői döntések alapján minősül a távollét igazolhatónak vagy 
igazolatlannak, s mindez tulajdonképpen a tételes jog ellenében� E pont módosításánál 
(vagy az SZMSZ-ben) egyúttal a kötelező továbbképzési napok számát is definiálni kel-
lene, mert jelenleg csak a szokásjog rendezi�

A) alkérdés: ki kap(hat) és ki nem kap megbízást? Ma nincs semmilyen minősítési 
rendszer a szakfelügyelők munkájára, a regionális vezető tulajdonképpen egyszemélyben 
eldöntheti, kivel akar együtt dolgozni� Ezért annak a kollégának sem tudtam értelmeset 
válaszolni Visegrádon, aki azon tépelődött, miért nem kap két éve megbízást, de indok-
lást sem, miközben régiójában egyeseket évi 4-5 település vizsgálatával is megbíztak� Ez 
a szisztéma akkor sem jó, ha többé-kevésbé jól dönt a vezető� Ezért megismétlem, amit 
már 2004-ben leírtam a Javaslatban: „Ki kell dolgozni a szakfelügyelők háromfokozatú 
(kiválóan megfelelt, megfelelt, nem felelt meg) minősítési rendszerét. Ennek az a célja, hogy 
egységes szempontok alapján választódjanak ki azok, akik NKÖM-megbízásokat kaphat-
nak. A minősítést háromévente – humánusan és diszkréten – el kell végezni.” Lehet ugyan 
visszajelzés a szakfelügyeleti munka Értékelő lapja18, de én az elmúlt évek során egyszer 
sem kaptam, és nem helyettesíthet egy rendszerszerű konkrét és korrekt minősítést� Ez 
egyúttal a csoportvezető szakfelügyelők kiválasztását is segítené�

B) alkérdés: a fentiek nyomán: ki mennyi megbízást kap(hat)? Remélve, hogy nem 
a „minden állat egyenlő, de vannak egyenlőbbek” orwelli érv a magyarázat, mégis nagy 
különbségek vannak az egyéni megbízások számainál� Pedig bármilyen zseniális a szakér-
tő, a szakmányban gyártott települési jelentések okán előbb-utóbb rutinizálódik� Meg-
fontolandó lenne ebben valamilyen nyilvános limitet megfogalmazni: évi három-négy 
vizsgálat még tisztességgel és önismétlések nélkül elvégezhető, s talán ez az önmérséklet 
segítene „szélesíteni” a szakfelügyelői kört – ha akarjuk…

C) alkérdés: ki hol lehet szakfelügyelő? Mivel ezt egyik rendelet sem szabályozta, az 
első öt évben mindenki megértette és elfogadta a vezető szakfelügyelő azon döntését, 
miszerint a megyei művelődési központok munkatársai saját megyéjükben nem kap-
nak megbízást, mert a két szerep ellentmond egymásnak� Nos, 2005 óta ez a „szabály” 
nem él, sorozatban dolgoznak megyei művelődési központban dolgozó szakértők saját 
megyéjükben, sőt, több megyei szervezet vezetője szakfelügyel saját megyéjének több te-
lepülésén, ráadásul a Közművelődési Főosztály egy megyei szervezet vezetőjét nevezte ki 
regionális vezető szakfelügyelőnek! A helyzet abszurd, a hierarchikus és a partneri viszony 
skizofréniája: mindkettő nem teljesíthető hitelesen és komolyan� Karinthy Frigyessel 
szólva: „álmomban két macska voltam és játszottam egymással.”

2. A szakértők „továbbképzése”
Az idézőjel nem véletlen, mert éppen ennek hiányáról kell szólni� A szakfelügyelők több-
sége képzetlen államigazgatási és pénzügyi ismeretekben, ezért nehéz egy jegyzővel ill� 
egy pénzügyi vezetővel való szakszerű kommunikáció� Különösen igaz ez azokra, akik 
beosztott munkakörben dolgoznak� Nekik sem alkalmuk, sem szükségük nincs igazán 
napi munkájukban ezekre az ismeretekre – és ők vannak többen� Így aztán törvénysze-
rűek a gyenge jelentések� A szakfelügyelők „továbbképzése” defenzív, a felmerült hibák 
után reagál� De inkább az mondható el, hogy nincs továbbképzés, mert ami ezen a címen 
zajlik szinte kezdettől fogva, az egy x-edik országos szakmai konferencia� Az előadások 
többsége kiválóságuk ellenére sem a szakfelügyeletről, pontosabban: a szakfelügyelésről 
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mint tevékenységről szólnak� Hiányzik – a tanításmódszertan analógiájaként – egy vizsgá-
lati módszertan� Azt többé-kevésbé tudjuk, mit kell vizsgálni, de arról szinte soha nincs 
szó: hogyan� A konferenciák helyett/mellett workshop-szerű alkalmak is kellenének, ahol 
konkrét helyzetek, esettanulmányok elemzésével segítenénk a kezdő és haladó kollégák-
nak� Például a most megjelent új szempontsor szövege is számos értelmezési variációt 
kínál, s majd megint utólag fogjuk értelmezni, hogy melyiken mit kellett volna érteni, 
ahelyett, hogy részletesen feldolgoztuk volna� Sajnos, még a regionális tanácskozások is 
plenáris előadásokból állnak, minimális konzultációval� Ha a minisztérium létrehozott 
egy rendszert, az ő elsődleges felelőssége, hogy ezt a „nehéztüzérséget” kiképezze, tehát 
pénzt kell szánni erre� Kellene olyan kötelező kurzus, amelyen nemcsak kulturális, ha-
nem dominánsan közigazgatási, jogi és pénzügyi szakemberek a tanító-konzultáló elő-
adók� 

Van a problémának egy formai rétege is: takarékosabban kellene bánni a szakértők 
idejével és pénzével� Évekig kétnapos tanácskozás színhelye volt Balatonszemes, amely a 
szükséges és elégséges kényelmi és szakmai feltételek mellett sokkal olcsóbb19 volt, mint 
bármelyik azóta talált helyszín, elvégre tanulni-dolgozni (?) megyünk, nem wellness-
programokra� Egy szakértő – jó esetben! – évi két községi vizsgálatára kap 250-300 
ezer forintot, továbbá keres átlagban kb� havi nettó 120-150 ezer forintot, miközben 
ezek a – finoman szólva is – kétes tudáshozamú konferenciák a járulékos költségekkel 
együtt 40-50 ezer forintba kerülnek�  S most először megjelent még egy 4000 forintos 
regisztrációs díj is, ami a Heves megyei művelődési központ szervező munkájának díja� 
Ügyes! Nos, úgy vélem egyrészt elképesztően túlzó ár 3-400 ezer forintot inkasszálni 
ezért a munkáért, másrészt nem a szakértőkkel kellene megfizettetni azt a munkát, ami 
a rendszer működtetőinek feladata� Lehet, hogy ez a „konferencia-piacon” így működik, 
de ez itt másról szól(na), s ha piac, hát a díjaknak is a piac szakértői díjai szerint kellene 
alakulniuk� De természetesen tudjuk, hogy ez lehetetlen, ezért hát az ellenoldalon is 
szerényebben kellene gondolkodni� Nem kell nagy empátia ahhoz, hogy rájöjjünk: nem 
illik négycsillagos szállodákban rázatni a rongyot, 4000 forintos „pisztráng-party”-val 
provokálni a kollégákat (akik közül többen igen szerényen élnek) csak azért, mert a szak-
értői VIP-kör ezt igényli és meg tudja fizetni, ill� a szakfelügyeleti költségvetés kifizeti 
helyettük� Egy feszes, jól strukturált programnak két nap legyen elegendő, s az így fel-
szabadult harmadik nap felhasználásával inkább megfontolandó két egynapos regionális 
workshop� Nézzük meg újra Balatonszemes lehetőségét, hiszen mindenkinek bejáratott, 
ismert, kedves hellyé lett, de természetesen más hasonló kategóriájú, jól elérhető hely is 
szóba jöhet� A tanácskozás a minisztériumi protokoll közhelyek előadásai helyett szűken 
a szakfelügyeletről szóljanak, s amit elég olvasni az interneten, azt nem kell unalmasan 
elmesélni� 

3. A tematikus vizsgálatok
A szakfelügyeleti rendszer alapvetően két fő vizsgálati vonulata a települési önkormány-
zatok közművelődési feladatellátásának átfogó és részletes vizsgálata, ill� az ún� tematikus 
célvizsgálatok� A kettő között átfedések vannak, hiszen egyes tematikus vizsgálatoknak 
valamilyen közös szempont alapján kiválasztott önkormányzatok voltak a tárgyai� Az 
évtized során szinte mindegyik évre jutott ezekből, gyakran több is� Jelentőségük elvi-
tathatatlan, hiszen mindegyik vizsgált csoport valamilyen sajátos fenntartói kört vagy 
feladatellátási formát jelent� Ezért is sajnálatos, hogy a célvizsgálatok többségéről nem 
készült (vagy nem került nyilvánosságra) összegző anyag� Fontos szakmai tanulságok 
vesztek el így az egyes jelentésekben, miközben jó lett volna megismerni a népfőiskolák, 
a megyei jogú városok, de még a statisztikát nem küldő önkormányzatok feladatellátá-
sát és problémáit is� Aligha nevezhető egy célvizsgálat hatékonynak, ha tanulságai nem 
kerülnek vissza a szakmai kommunikációk áramába� A nyilvános információk alapján 
– a 39 kistérségi összegzés mellett – 9 célvizsgálatról tudunk, ebből mindössze három 
összegző anyag ismert, de a korábban jelzett hiányosságok alapján nem hozott igazán 
szakmai hasznot egyik sem� A 2008� évi TEMI-vizsgálat összegzése a mai napig sem 
jelent meg, pedig a minimális szakmaiság ezt követelné�

Még nagyobb problémának látom, hogy egyik után sem született olyan szakmai, jogal-
kotási, államigazgatási kezdeményezés, amely a mindenki előtt ismert szakmai és törvé-
nyességi problémákat kezelni tudná� A szakfelügyeleti rendszer legfőbb értelme az lenne, 
ha a minisztérium nemcsak gyűjtené e jelentéseket, hanem konkrétan is beforgatná saját 
munkájába, ill� visszaforgatná a szakma javára� Ebből eddig alig volt valami is érzékelhető�

4. A rendszer irányítása
Ez a metszet két rétegű: az egyik a vezetés technikai (írásos és elektronikus) kommuniká-
ciója, amely egyrészt a CXL-ben, másrészt a honlapban testesül meg� Előbbi esztétikus 
és praktikus kivitelű, de két évben sem jelent meg, és törekvés sem volt rá, hogy a benne 
szokásos információkat máshol közreadják� A szakértői kör ilyetén alultájékoztatása el-
fogadhatatlan�

Használati értékét és hatását tekintve igazi jelentősége a honlapnak lenne, amelynek 
legfőbb jellemzői az alábbiak:

– Rendszeresen elmarad az oldal frissítése (a 2009� március 9-ediki frissítésig még ol-
vasható volt a novemberben lezárult TEMI vizsgálat szempontsora, a 2007 tavaszi 
regionális rendezvények meghívója stb�)�

– Az egyes dokumentumok minden logikai rend nélkül sorakoznak, kaotikusan ke-
verednek jogi anyagok a módszertani szempontok dokumentumaival és a külön-
böző adminisztratív nyomtatványokkal� 

– Nem tudni, egyes anyagok miért vannak fent, ill� miért nem� Március 9� előtt 
például még olvashattuk a 2007� évi konferencia előadásait� Most pedig eltűnt 
valamennyi, ahelyett, hogy nyitottak volna itt egy archívumot, ahol ezek megta-
lálhatók lennének� Eközben a márciusi regionális tanácskozások programja június 
11-ig is aktuális hírként volt olvasható�
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19 A Budapesti Népművelők Egyesülete évenkénti továbbképzését idén is ott tartja, kb� fele áron, mint a szak-
értői konferencia költsége� Ld� http://www�erikanet�hu/oldal�php?menupont_id=6786&cikk_id=19919  



260   VITAIRATOK KULTÚRÁRÓL, KÖZMŰVELŐDÉSRŐL 261

– Sajátos szelekció „áldozata” lett az SZMSZ20, mert bár jelzi, hogy „A szakfelügye-
leti, szakértői munka 2005-2006. évi díjazását a Szabályzat 2. számú melléklete 
tartalmazza.”, ilyen melléklet azonban sehol nem található� Talán nem publikus? 
S persze aktualizálni is illene, hiszen 2009-et írunk�

– Az anyagok többsége anonim és jogilag kétséges legalitású, hiszen semmilyen mi-
nisztériumi azonosító, ill� hitelesítő elem nincs rajta (fejléc, keltezés, aláírás stb�)� 
Egyik-másik féloldalnyi szövegeket tartalmaz csak, kinyomtatva szinte egy fecni-
gyűjtemény az egész, amely önmagát teszi komolytalanná�

– Ha az egyes dokumentumokat alaposan megnézzük, a helyzet még kétségbeejtőbb� 
Egyrészt átfedések sorozata található a különböző időpontokban fogalmazott 
anyagokban (ld� Formai követelmények), másrészt nyelvtani, stílus- és gépelési 
hibák tömege található bennük� Alig van olyan anyag, amiben ne lenne elképesztő 
hiányosság� Például a vizsgálati összesítő (2. sz. dokumentum21) utolsó 20 sorában 
hiányzik a vizsgált települések és kistérségének neve; a Vizsgálandó dokumentu-
mok22 anyagaiban hol sűrű, hol ritka a sortávolság, hol kisbetűvel, hol nagybetűvel 
kezdődik mondat stb� A hibák további hosszas sorolásának csak a terjedelmi korlá-
tok szabnak határt� 

– Mindent alulmúl azonban a szövegszerkesztés színvonala� Elég, ha a „¶ – Minden 
látszik” jelet aktiváljuk a dokumentumokban, lehet látni, hogy „fényévekre” van a 
formázás színvonala az ECDL Start minimumától is: ismeretlen a tabulálás, ezért 
beíráskor pl� az épület adatlap sorai szétesnek, a dokumentumok végén lógó üres 
oldalak vannak stb� stb�

Ki kell mondani: kínosan pongyola az egész oldal, formailag és tartalmilag egy-
aránt, miközben ilyen minőséget, az itt tapasztalható hibák töredékét sem fogadják el 
egyetlen szakfelügyeleti jelentésben sem� A fent soroltak többségét – köztük a hono-
rárium táblázat hiányát – jeleztem a március 12-ei regionális tanácskozáson a vezető 
és a regionális vezető szakfelügyelőnek, ám azóta sem változott semmi� Mindez nem a 
rendszergazda, hanem a szakmai irányítás felelőssége, de úgy tűnik, még a segítő szándék 
is fölösleges� Pedig egy jól használható oldalhoz „csak” annyi kellene, hogy a fentebb hi-
ányolt minőségben – nyelvi, stiláris és gépelési hibák, valamint a tartalmi átfedések kiküsz-
öbölésével – újraíratni az anyagokat és világos logikai csoportosítással felrakni� A meglé-
vők alapján kínálkozik a rend: 1� Jogi anyagok, 2� Vizsgálati dokumentumok, 3� Admi-
nisztratív dokumentumok, 4� Archívum (konferenciák szakmai programjai, előadások 
stb�)� Hozzáteszem: az oldalt sokkal aktívabban, sőt, interaktívan kellene használni� Ott 
kellene megjelentetni a szakmai olvasandókat (időt rabló és unalmas előadások helyett), 
többek között a CXL anyagát is� (Megismétlem: a benne közreadott táblázatoknak tar-
talmazni kellene a rendszer költségvetését és felhasználását, benne a megbízási díjakat�) 
A partneri kommunikáció érdekében a szakmai anyagokat időben ki kellene adni, hogy 
érdemi eszmecsere alakuljon ki, s erre az internetes felületet alkalmas lenne� 

Ebben a relációban különösen nem lehet eltekinteni a személyes vezetői stílustól mint 
az irányítás másik rétegétől sem, mert emberi viszonyokról van szó, s nem tehetünk úgy, 
mintha nem hallanánk a szakmai közbeszéd mormogásait� Kerekes László egy emberi 
hangú kommunikációval irányított� Megértő volt, gyakran túlzottan is, de kifogásait se 
bántóan adta elő� Közvetlen és szinte baráti volt a rendszer – köszönet érte� 2005-től ez 
erősen megváltozott: gyakran kinyilatkoztatások vannak, a más vélemények és rendszer-
kritikák kategorikus, időnként lekezelő és arrogáns vezetői elutasítása� Pedig a fentiek 
tükrében erre nemcsak hogy ok nincs, hanem szakmai és erkölcsi alap se� (Sietve és 
örömmel teszem hozzá: regionális szinten nem volt még ilyen élményem�) Óvatosabban 
kellene bánni a jelentések javíttatásával is, a kért korrekciók, a saját, „neki tetsző” nyelvi 
és stiláris elvárások érvényesítésével� Nincs az rendjén, amikor egy fogalmat azért kell 
kicserélni, mert a regionális vezető szakfelügyelő nem szereti� Kicsit szerényebben, kicsit 
horizontálisabban – a vertikális viszonyok hangsúlyozása helyett – együtt sokkal többre 
mennénk� (Meg kell jegyeznem, hogy ehhez mi, szakértők is kellenénk� De ha meg se 
szólalunk, hanem szép csöndben várjuk a következő megbízást, akkor nincs jogunk szól-
ni� Még akkor se, ha egyébként tiszteletre méltó őszinteséggel valljuk be, hogy „sokan 
vagyunk, akiknek meg kell becsülni mindazt, ami jut.”23� Minden megértésem ellenére is 
azt kell mondanom, hogy e tipikus vélemény is oka a helyzetnek�)

A honlapon lévő anyagok minősége ill� az irányítás elvárásai közötti ellentmondás az 
„amit szabad Jupiternek, nem szabad a kisökörnek” intelmet juttatja eszembe� Olyan ket-
tős mérce működik, ami szakmailag és etikailag sem tartható� Mindezért hadd hivatkoz-
zam a 11/III� dokumentumra24, amely a vizsgálati jelentés formai értékelési szempontjait 
fogalmazza meg� Ennek első pontja: „hibátlan külalak és helyesírás”� Ezzel mélyen egyet-
értek, olyannyira, hogy – egy-két kivétellel – az összes szakfelügyeleti dokumentumot 
„visszaadom” javításra! A ritka kivételek egyike a példaértékű külalakkal és formázással 
bíró „Kérdőív a közművelődési szakfelügyelet vizsgálatához” 25 c� dokumentum� Látható, 
hogy így is lehet�

Óvatosabban kellene bánni a verbális kommunikációban a különböző pressziókkal is� 
Minden költségvetési megértésem mellett sem lehet nyilvános fórumokon hangoztatni 
(akkor sem, ha így van), hogy a vállalkozói igazolvánnyal nem rendelkező szakértőknek 
igen kis esélyük van megbízásokra� A 2005� októberi debreceni tanácskozáson ez ka-
tegorikusan elhangzott – sajnos, ezt a jelenlévő három régió szakértői pisszenés nélkül 
hallgatták végig, rajtam kívül senki nem kifogásolta26 –, azóta ez némileg lágyabb retori-
kával hallható� Ez sem nem alkotmányos, sem nem kollegiális eljárás, mert egyrészt sérti 
a jogegyenlőség elvét, másrészt a szakértők többségének csak évi néhány, vagy akár csak 
1-2 megbízás miatt is vállalnia kell(ene) a bürokráciát� 

Ennél azonban sokkal érthetetlenebb és minden jogalapot nélkülöző a minőségbiztosí-
tási tanfolyamok elvégzésére való kényszerítés, hirdetve, hogy nem fog kapni megbízást, 
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20 http://www�erikanet�hu//system/adatbazis_fajl�php?fajl_id=25867   
21 http://www�erikanet�hu//system/adatbazis_fajl�php?fajl_id=54236   
22 http://www�erikanet�hu//system/adatbazis_fajl�php?fajl_id=17870 ill� http://www�erikanet�hu//system/
adatbazis_fajl�php?fajl_id=17878  

23 http://www�erikanet�hu/oldal�php?func=3&forum_id=27&tema_id=49 2005� 10� 26� (12�)
24 http://www�erikanet�hu//system/adatbazis_fajl�php?fajl_id=25866  
25 http://www�erikanet�hu//system/adatbazis_fajl�php?fajl_id=37374  
26 Ennek okán szólaltam meg – ma is aktuálisan!!!: http://www�erikanet�hu/oldal�php?func=3&forum_
id=27&tema_id=49 2005� 10� 17� (7�)
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aki nem végzi el� Mára ez a feltétel egyértelműen beépült a rendszerbe, bár ez sehol nincs 
leírva� Teszik mindezt úgy, hogy erre semmilyen felhatalmazás nincs (az SzMSz-ben 
sem!27), s akkor, amikor a minőségbiztosítási rendszer bevezetéséről semmilyen jogsza-
bály, de még csak egy tervezet sem jelent meg, tehát nincs jogszerű hivatkozási alap� Egy 
nem létező rendszer ismeretét feltételül szabni jogi képtelenség és szakmai abszurd. 
(Ámbár nekem már az is képtelenség, hogy egy nem létező rendszer tudásanyagát hogyan 
lehetett akkreditáltatni, abból tanfolyamokat szervezni és elvégzéséről tanúsítványokat 
kiadni�) Nem mellesleg: a jelenlegi vizsgálati szempontsor sem igényli annak ismeretét� 
Nincs még egy olyan ágazat, ahol egy beharangozott, egyszer, valamikor, talán majd meg-
jelenő jogszabályra hivatkozva kényszerítenek állampolgárokat valamilyen lépésre� S ha 
be is vezetik, joggal és okkal kérhető majdan a szükséges tudások megszerzésére türelmi 
idő – mint azt egyéb hatályba lépő jogszabályok esetén szokás�

Az anonim dokumentumok, a különböző verbális elvárások azt jelzik, hogy a szak-
felügyeleti rendszerben túl sok a szabályozatlan elem, helyette személyi elvárások 
vannak. Milyen erkölcsi alappal kérjük számon az önkormányzati hibákat és a gyakori 
félfeudális gyakorlatot, ha saját irányításunk is használ nem-legális (s persze nem legiti-
mált) eszközöket?

Ez az irányítási minőség azonban sokkal többről szól� Úgy tűnik, a jelenlegi személyi és 
munkaköri szisztémában nincs elégséges személyi és szervezeti kapacitás arra, hogy a 
rendszer olajozottan, példás minőséggel működjön – de akkor ezt nem is kellene eről-
tetni! Egy objektív működést nem lehet a szubjektív feltételeknek ennyire kiszolgál-
tatni. Semmi nem indokolja, hogy a szakfelügyelet továbbra is Közművelődési Főosztály 
közvetlen irányításával működjön, mint ahogy – a feladathoz való ragaszkodáson kívül 
– azt sem indokolja semmi, hogy minden előkészítő és összegző anyag a Főosztály munka-
társai által szülessék� A közgyűjteményi ágazatokban sem az illetékes osztályok javítgatnak 
jelentéseket, hanem ágazati háttérintézményeik és felkért (vezető) szakfelügyelőik végzik a 
szakmai munkát a szak-osztályok stratégiai irányításával� Van a minisztériumnak közmű-
velődési háttérintézménye is – a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus 
–, amely megfelelő kondíciók biztosításával el tudná látni e feladatot�

Végül még valami� A regionális vezető szakfelügyelőket először pályázat alapján válasz-
tották ki, de már az első személyi váltásoknál sem folytatták e gyakorlatot� Tény: jogsza-
bály ezt nem írja elő� Ám mégis tisztább viszonyokat és egészségesebb klímát biztosítana 
a pályáztatás gyakorlata, különösen, ha meghatározott időre, például három évre szólna 
a megbízás� S hogy ne váljék a státusz hitbizománnyá, ne merevedjen be semmilyen 
személyi kör és rutin-eljárás, két ciklus után érdemes volna váltani� Van annyi személyi 
potenciál a szakmában, hogy egy ilyen helyzettől nem jön zavarba� Ez egyúttal megóvná 
az esetleges leváltástól is az egyént, méltó módon lehetne visszavonulni e szereptől�

5. A pénz
Ne legyünk szemérmesek, erről is szólni kell! 1999-ben 150 ezret fizettek egy kistelepülési 
vizsgálatért, 2008-ban 130-140 ezret� Hogy mikor mennyi jár, azt csak „odafent” tud-
ják, hiszen nincs nyilvánosságra hozva a „bértábla”� Azt viszont mindenki tudja, hogy ami 
1999-ben méltányos összeg volt, az mára az inflálódás miatt nem valódi ellenértéke a mun-
kának� Ha az érdemi honoráriumnak az az ára, hogy kevesebb vizsgálat lehet, akkor azt az 
árat kell megfizetni, de a szakma lelkiismeretével és anyagi kiszolgáltatottságával nem sza-
badna visszaélni� S akkor még mindig messze leszünk a korábban hivatkozott piaci áraktól� 
Ezzel együtt érdemes átgondolni és arányosabban megállapítania a tematikus vizsgálatok 
díjait, mert a településiekhez képest többször túlzó volt�

ÖSSZEGZÉS:
1� Javaslom a szakfelügyeleti rendelet módosítását, amelyben pontosítanánk a 

szakértői státusz (ld. 4. § /1/ bek.) szakmai konszenzussal legitimált feltételeit� 
Szakmánk presztízsének erősítését egyébként az jelenthetné, ha közgyűjteményi 
szakfelügyeletekkel együtt egységes rendelet fogalmazódna, amelynek általános ré-
sze után az ágazati fejezetek szólnának a specialitásokról� 

2� Módosítani kellene a szükséges változások beépítésével az SZMSZ-t, s csatolni 
hozzá a jelenleg hiányzó mellékleteket is� Itt kellene meghatározni az évenként 
adható megbízások számát, ill� a szakfelügyeleti összeférhetetlenséget is�

3� A Szakfelügyeleti Munkabizottság vezetési stílusában törekedjen a horizontális 
együttműködésekre, a partneri kommunikációra! Törekedjenek arra, hogy csak 
a jogilag igazolt normákat követeljék meg a szakértőktől (ld� minőségbiztosítási 
képzések, jelentések más célú felhasználása)�

4. Meg kell teremteni a rendszer transzparenciáját! Legyen nyilvános minden köz-
érdekű adat és információ: munkatervek, költségvetések, felhasználások, megbí-
zások� Mivel közpénzekről van szó, fontosnak tartom a nyilvánosságot, a szakfel-
ügyeleti és a szakfelügyelői (!) „üvegzseb” megvalósítását�

5. Halaszthatatlan a szakértők igazgatási (jogi és pénzügyi) tartalmú kiképzése� 
Mielőbb akkreditáltatni kellene olyan képzési formát, amelynek kötelező elvégzése 
megbízási feltétel lenne� Természetesen ehhez költségcsökkentő forrásokat is kell 
találni� A továbbképzések szervezésében a költség- és időhatékonyság is legyen fon-
tos szempont�

6� Alakítsuk ki a szakfelügyelők minősítési rendszerét, hogy objektívebb szempon-
tok alapján választódjanak ki a megbízásokra!

7. Szakmailag értelmes és hasznos célvizsgálatok induljanak, amelyek mielőbbi 
összegzésével és szakmai feldolgozásával szolgálják a szakma önismeretét, tudásá-
nak bővítését és napi munkáját�

8. Vegyék jobban igénybe a szakértők tudását, jobban vonják be az együttműkö-
désre és elméleti munkára kész és képes szakfelügyelőket a teljes rendszer minél 
jobb működtetésébe� Kérjék ki véleményü(n)ket a tervezett éves programokról, 
beszámolókról stb�
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27 „Feladata: megbeszéli és összegzi a tárgyév vizsgálati tapasztalatait; javaslatot fogalmaz a közművelődési 
feladatellátás országos szakfelügyeletének működési szabályzatára; szakfelügyelet éves és speciális országos 
vizsgálati program témaköreire, a vizsgálati szempontokra, a szakfelügyeleti jelentések kötelező tartalmára; 
a szakfelügyelők éves szakmai konferenciája és a regionális munkaértekezletek, továbbképzések témaköreire, 
CXL� számainak tartalmára; javaslatot tehet a közművelődési szakterület fejlesztésére, jogszabályi hátteré-
nek módosítására, teljessé tételére�
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 9� A mai korban megfontolandó a CXL további megjelentetése, hiszen a benne 
lévő anyagok műfaja ezt nem igényli� Költségtakarékossági okok miatt is inkább 
fordítsunk gondot egy élő, aktív és interaktív internetes felületre, ahol a szakér-
tőktől elvárt minőségben (!) jelenjenek meg dokumentumok�

10� A regionális vezető szakfelügyelőket pályázati úton, maximum kétszer három évre 
megbízva válasszák ki�

11� Már csak önbecsülésünk miatt is javaslom emelni a megbízási díjak összegét. Ha 
kell, a szakfelügyeleti költségvetésből áldozni kell az ERIKANET gondozására, a 
kötelező képzések költségcsökkentésre�

12� A teljes rendszer közvetlen szakmai feladatellátása és a vezető szakfelügyelő 
feladatköre kerüljön át az MMIKL-be a Közművelődési Főosztály stratégiai 
irányítása, évenkénti beszámoltatása, a vezető és a regionális vezető szakfelügyelő 
kinevezési jogköre mellett�

A fenti javaslatok megvalósulását ugyan fontosnak tartom, de a rendszer lényegi problé-
máját mégis az alábbiakban látom:

A közművelődési szakfelügyelet alapvetően egy EXTENZÍV, ezért nehézkes, rendszer, 
aminek legfőbb törekvése egy mennyiségi szempont: legyen minél több vizsgálat� Ezért 
aztán hol Pest megyét, hogy Dél-Dunántúlt „rohanjuk” le� Büszkélkedünk a szakfel-
ügyelt települések számával, miközben az önkormányzati visszajelzések zöme formá-
lis, esetleges, ellenőrizetlen és ellenőrizhetetlen. A vizsgálatban feltárt jogsértésekre 
nincs semmilyen szankcionáló rendszer, az önkormányzatok többsége mindennek tu-
datában nem is veszi mindezt komolyan, számára semmit nem jelent egy törvénysértés 
utáni közigazgatási hivatali figyelmeztetés� Ezekkel a tényekkel szembe kell nézni, s nem 
kellene áltatni magunkat a szakfelügyeleti munka hatékonyságával és fontosságunkkal� 
Többre megyünk, ha csöndben bevalljuk magunknak, hogy igen alacsony annak a sok-
millió forintnak a felhasználási hatékonysága, amit erre biztosít a minisztérium� S ha ezt 
a pénzt még ráadásul semmire sem jó célvizsgálatokra is pazaroljuk, a rendszer értelme 
és léte kérdőjeleződik meg� Pedig mélyen egyetértek Kerekes László 2002� évi összegzé-
sének e mondataival: „Fontos eredménynek tartjuk, hogy az 1999. II. félévében beindult 
szakfelügyeleti munka révén a központi kulturális igazgatás új eszközzel gyarapodott. Ezzel 
bővült az ágazat működésének befolyásolási lehetősége… Jogosítványai alapján közvetlenül 
tud a helyszínen segítséget nyújtani az önkormányzatoknak, a kötelező közművelődési fel-
adatellátásban résztvevőknek. …ráadásul az ellenőrzések során szerzett tapasztalataikkal 
bővült a szakfelügyelők látóköre, gyarapodtak ismereteik.” 28 Igen, ez egy olyan eszköz, 
amely a szakma számára nagy segítség – lehetne.

A kezünkben lévő eszköz hatékony működtetéséhez azonban szemlélet- és lépésvál-
tás kell: egy INTENZÍV, dinamikus rendszer létrehozása, amelynek vezérfonala: KE-
VESEBBET – JOBBAN! Ez vezet el a hatékonyság növeléséhez, ami a szakma általános 
presztízsét is növelheti� Ehhez két célt kell elérni:

1� A települési vizsgálat szerves része legyen – a könyvtári szakfelügyelet gyakorlatához 
hasonlóan – egy automatikus utóvizsgálat, amelyre 6 hónappal azután kerül sor, amikor 
a minisztérium kiküldte a jelentést� Már a felkérés is így történne, s az önkormányzat 
értesítő levelében is szerepelne, számolhatnak vele, így komolyabbá válik minden� Tehát 
egy ÜGYKÖVETŐ szakfelügyelet szükséges, ami nem gondolja elvégzettnek a dolgát 
azzal, hogy leírja egy adott pillanatbeli tapasztalatait� 

2� Mindez azonban nem elég� Ha a jogsértéseknek nincs szankciója, még mindig értel-
metlen a munka� Ezért meg kell keresni annak módját, hogy

– milyen jogi lépéseket tud tenni a minisztérium a feltárt jogsértések kezelésére;
– hogyan lehet a kulturális minisztérium által kiírt, ill� a kulturális témájú egyéb pályá-

zatokba beépíteni pályázati feltételként a szakfelügyeleti vizsgálatban feltárt jogsérté-
sek megszüntetését�

Ennek a két alapfeltételnek együttesen kell teljesülnie, hogy értelme legyen e munká-
nak, s hogy ne ellenérzésekkel tekintsünk a szakfelügyeletre, vagy akár lépjünk ki belő-
le29� Ellenkező esetben az ilyen vélemények nehezen cáfolhatók� Ezért aztán azt is ki kell 
mondani, hogy ezek hiányában kevés értelme van az egésznek� Bizonyára lényegesen 
kevesebb települési vizsgálat végezhető így el, azonban a hatékonysága s az eredmények 
megfelelő országos kommunikálása sokkal több hasznot jelentene a közművelődésnek� 

2004-ben a regionalizáló szándékok hírére az volt az első reakcióm, hogy egy zavaros 
folyadékot hiába öntünk szét hét pohárba, attól az még nem lesz tisztább� Sajnálattal 
látom, hogy jószerével csak ennyi történt� Lehet még egy ideig számmisztikát játszani a 
vizsgálatok számával, születhetnek még jó vizsgálati szempontok és jó jelentések, de ez 
csak időhúzás� Optimista vagyok, hát hiszem, hogy a szakfelügyeleti rendszert is lehet 
hatékonyan működtetni – hogy örömmel, munkánkat hasznosnak érezve dolgozzunk 
benne� A jubileum éve jó alkalom a tükörbe nézésre és a lépésváltásra� Mottónk költőjét 
idézve: „…rendezni végre közös dolgainkat, ez a mi munkánk; és nem is kevés”� 

* * *
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28 CXL 2002, 12-13� o� 29 http://www�erikanet�hu/oldal�php?func=3&forum_id=27&tema_id=49 2007� 11� 18� (17�)
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Utóirat
E dolgozat utóirat előtti törzsanyagát 2009 nyarán zártam le, de publikálási szándékaim 
ellenállásba ütköztek30, ezért 2009 szeptemberében kénytelen voltam saját honlapo-
mon31 közzétenni, ahol egyúttal lehetőség nyílt hozzászólni32� (Ennek az oldalnak máig33 
642 látogatója volt�) Az újraolvasásnál azonban feltűnt, hogy kihagytam egy nagyon 
fontos momentumot�

A visegrádi konferencia után megjelentetett és 2009-től érvényes vizsgálati szempont-
sorról ugyan írtam, ám elkerülte figyelmemet, hogy 2�3�3� pontja szerint a közművelő-
dési tevékenységek elemzését immár a minőségfejlesztési rendszer 12 alaptevékenysége34 
szerint kell rendszerezni� Ezek a következők:

– Információs tevékenység 
– Ismeretterjesztés
– Képzés
– Kiállítás rendezése
– Művelődő közösségek tevékenysége
– Rendezvények szervezése
– Közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás
– Nem programszerűen szervezett tevékenységek
– Tábor
– Nemzetközi együttműködés
– Kiegészítő jellegű szolgáltatások
– Származtatott alapszolgáltatások
Módszertani magyarázatként ugyanitt olvasható35, hogy a jelentés írásánál „elvárás: a 

szakmai minimumok logikája – a közművelődési minőségfejlesztési tananyagban használt 
fogalmak, kérdéslisták alapján”. Ez egy sarkalatos lépésváltás, ezért erről részletesen szólni 
kell� Korábban – mint azt már jeleztem – az alábbi táblázat szolgált a tevékenység rend-
szerezésére:
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A Gelencsér Katalin alkotta rendszerezés a tevékenység érték-alapú osztályozását tette 
lehetővé, használatával kiderült az intézményi kultúraközvetítés érték-struktúrája, ráadá-
sul a formák felmérésére is módot adott� Alapvetően azonban arra volt kíváncsi, mi a 
tartalma a konkrét szervezet kultúraközvetítő munkájának� Mert ez a lényeg: a helyben 
adekvát cselekvés�

A minőségfejlesztési rendszer 12 fogalma ezzel szemben a tevékenység formáját so-
rolja, nem ad választ munkánk lényegére: a közvetített értékek minéműségére� Fest-
mény-hasonlattal szólva: előbbi a festmény maga, utóbbi a keret� E hasonlatnál maradva: 
végzetes tévedés lesz, ha a magyar közművelődés teljesítményét a keret díszessége fogja 
meghatározni – márpedig itt most a kulturális minisztérium erre az útra próbálja terelni 
a közművelődést�

Fontos lenne belátni, hogy a közművelődési tevékenység magja az érték, amelyet 
közvetítünk, s csak másodlagos a közvetítési forma. Nem az tehát az alapvető minő-
ségi kérdés, hogy pl� egy tábort milyen professzióval bonyolítunk le, hanem az, hogy e 
táborban mi zajlik: milyen értékek közvetítése történik� (Ennek – és egyéb formalizmu-
sai – okán a tervezett minőségfejlesztési rendszer bevezetését is újra kellene gondolni�)

A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI 
TEVÉKENYSÉG FORMÁI 

és értékelése

1� A HELYI KULTÚRA közvetítését és fejlesztését szolgáló 
közművelődési gyakorlat

2� A  HELYI TÁRSADALOM KÖZÖSSÉGI KULTÚRÁJÁNAK 
közvetítését és fejlesztését szolgáló közművelődési gyakorlat

3� A LÉTKULTÚRA közvetítését és fejlesztését szolgáló 
közművelődési gyakorlat

4� A KREATIVITÁS ÉS ÖNKIFEJEZÉS KULTÚRÁJÁNAK 
közvetítését és fejlesztését szolgáló közművelődési gyakorlat

5� AZ ÜNNEPI ÉS EGYETEMES KULTÚRA közvetítését és 
fejlesztését szolgáló közművelődési gyakorlat

6� AZ EGYÜTTÉLŐ MÁSSÁGOK KULTÚRÁINAK 
közvetítését és a tolerancia képességének fejlesztését szolgáló 
közművelődési gyakorlat

7� A KÖZHASZNÚ KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK 
közvetítését és fejlesztését szolgáló közművelődési gyakorlat

30 A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus főigazgatója, Borbáth Erika levetette az 
ERIKANET portálról a dolgozatot� Szabó Irma vezető szakfelügyelő pedig csak úgy engedte volna előad-
nom a soron következő szakértői értekezleten, ha előtte elküldöm neki az írást�
31 http://torokjozsef�5mp�eu/web�php?a=torokjozsef&o=kQ9heUrjqO 
32 Gelencsér Katalin – többek között – a következőket írta: „Kritikai gondolataidat alapos elemzések eredmé-
nyeinek tartom, indulataid forrásában ’az érted haragszom, nem ellened’ szándékot látom. A hatékonyabb mű-
ködésre vonatkozó javaslataiddal mélyen egyetértek. Jönnek a választások, sok minden változhat a külső el-
várásokban, ezért nagyon fontos, hogy a szakma belülről igényes, jól összefogott, összetartó értékrend és módszerek 
alapján tudjon segíteni az önkormányzatok új vezetőinek és képviselő testületeinek. A szakmai hitedet, elkötelezett 
érdeklődésedet, konfliktus vállalásaidat csodálom. A főemberek kezdeményezéseidre adott reakcióit nem értem.”
33 A teljes kézirat végleges lezárása és az internetes források utolsó ellenőrzési időpontja: 2011. január 20.
34 http://minosegfejlesztes�bmknet�hu/index�php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=42#if
ormacios 
35 http://www�erikanet�hu/system/adatbazis_fajl�php?fajl_id=54235 
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Mulasztásom pótlása után most nézzük meg, mi történt az eredeti dolgozat 2009� szep-
temberi lezárása óta!

1� A dolgozat nyilvánosságra kerülése után nem sokkal az ERIKANET portál szakfel-
ügyeleti oldalán közzétették, hogy az oldal dokumentumtára megváltozik� Magam 
e dolgozatban négy témába javasoltam csoportosítani a fent lévő dokumentumo-
kat, a végeredmény 6 csoport lett, s a hiányolt bértarifa táblázat végre bekerült az 
SZMSZ-be� Ezzel kétségkívül áttekinthetőbb lett az anyag, bár jelzett minőségük 
változatlan�

2� 2009 októberében Szilvásváradon („természetesen” újfent egy négycsillagos well-
ness hotelben) rendezte meg a minisztérium közművelődési főosztálya az éves 
szakértői konferenciát, ahol nem volt a plenáris napirend része a dolgozat (bár 
informálisan, sőt, az észak-alföldi régió külön munkamegbeszélésen nyíltan is 
beszédtéma volt)� Viszont elhangzott G. Furulyás Katalin kutatási beszámolója 
(Hatástanulmány A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény közművelődést érintő szabályozá-
sáról36)� A szakfelügyeleti rendszer hatásáról – többek között – a következők olvas-
hatók a prezentáció 47-51� diáin: 
– „Sem a törvény, sem a szakfelügyeletről szóló rendelet nem tartalmaz (nyomaiban 

sem) szankcionálásra vonatkozó előírásokat.
– Az önkormányzatok tudomásul veszik, egyszerűen ’elviselik’ a szakfelügyeleti vizs-

gálatokat és a tapasztalatok alapján megfelelő mértékben segítik is.
– Gyakran még a képviselőtestületek elé sem kerül az anyag, elakad a Hivatal ber-

keiben. Ha mégis a testület elé kerül a jelentés, a képviselőtestület meghallgatja a 
jelentésről szóló beszámolót, és azt tudomásul veszi.

– Ritkán reagálnak a megadott változtatási javaslatokra, elenyésző a vizsgálatot kö-
vető jelentős tartalmi változtatás.

– Ha az önkormányzatok egyetlen pontban sem módosítanak a kialakult gyakorla-
tukon, akkor sem történik semmi, ha jogsértésre hívta is fel a jelentés a figyelmet.” 

A kutatás tehát tényszerűen visszaigazolta a szakfelügyelet alacsony hatékonyságáról 
írott megállapításaimat� Ám ez sem hatott – mintha meg se hallották volna az illetéke-
sek� Ezért a már jelzett honlapomon zajló polémiához a konferencia másnapján magam 
is hozzászóltam:

„A szerző közbeszól... mert úgy gondolja, hogy a szilvásváradi szakértői konferencia után 
egy nappal meg kell szólalnia. Először egy axióma: ha egy közérdekű vitaanyag nem jelenhet 
meg a hivatalos – az első – nyilvánosságban, az CENZÚRA, minden más mellébeszélés. A 
nyilvánosság bármilyen korlátozása elfogadhatatlan – számomra.

S akkor most Szilvásvárad: nos, nem történt semmi különös, ellenben leckét kap-
tunk a szőnyeg alá söprés művészete c. tantárgyból. Az egész ügy nyomán az a határo-
zott érzésem alakult ki, hogy a Kádár-kor kettős nyilvánossága éledt újjá, Szilvásvá-
radon is ezt élhettük meg: miközben gyakori téma volt az anyag a második nyilvános-
ságban, mármint a szakértők között (ez az észak-alföldi régió megbeszélésén felszín-

re is tört), a plenáris program nem vett róla tudomást. A szervezők pedig majd az előző 
évekhez hasonlóan rendkívül sikeresnek minősítik majd a konferenciát. Lelkük rajta.  
Ez már több, mint struccpolitika – déja vu érzésem van: Aczél elvtárs szelleme lebeg fölöt-
tünk... Mindezek ellenére – vagy talán épp’ ezért – várom a további hozzászólásokat. Gon-
doljátok meg, proletárok...! Ld. a fenti mottó!”

A mottó pedig azóta még aktuálisabb: 
„Mi lesz azokkal, akik a professzionálissá vált tevékenységet – a népművelést – főfoglalko-

zásúként űzik? De kialakult-e a professzió? A politika ‚szolgálólánya’ szakmaként megáll-e a 
lábán? Van-e szakma, vagy a politika cselédjeként – cselédkultúrával – tovább szol-
gálunk? Megőrizzük értékeink között az engedelmességet, várjuk új urainktól a parancsot 
és sorsunk jobbrafordulását – vagy végre felemeljük fejünk, s kísérletet teszünk önmagunk 
definiálására.”37

1� Ekkorra már lemondott az észak-alföldi régió vezető szakfelügyelője, nem sokkal 
később a dél-dunántúli is, pozíciójuk a régióban –  a hivatalos forrás38 szerint – 
azóta is betöltetlen, az ottani munka irányításának minéműségéről nincs nyilvános 
és hivatalos információ, ami nem partnerközpontú gondolkodásra vall – hogy a 
minisztérium által erőltetett minőségbiztosítás nyelvén fogalmazzak�

2� A népművelők 2009� évi Vándorgyűlésén, amelyet novemberben rendeztek Szol-
nokon, már egy önálló szekció témája volt a szakfelügyelet, ahol a kisszámú ér-
deklődő meghallgathatta a vezető szakfelügyelő előadását, amely szerint a rendszer 
jól működik, nincs rajta lényeges változtatni való� Az ezt követő összefoglaló elő-
adásom visszhangtalan maradt, pedig G� Furulyás Katalin idézett előadása itt is 
elhangzott�

3� 2010 márciusában megjelent a „Minősített Közművelődési Intézmény Cím” és a 
„Közművelődési Minőség Díj” adományozásáról szóló 10/2010. (III. 11.) OKM ren-
delet, de ez nem a fogalmi és értékelési rendszerről, hanem csak a két cím ado-
mányozási eljárási rendjéről szól� Tehát a szakfelügyeleti és a minőségfejlesztési 
rendszer jogi harmonizálása, összekapcsolása máig nem történt meg� A minőség-
fejlesztési rendszer dokumentációja a jelenlegi jogállás szerint mindössze egy tan-
folyam akkreditált tudásanyaga, de nem egy országos minősítési szisztéma kodi-
fikált mértékrendje� Ezért ki kell mondani újra: nemcsak szakmai, de jogi alapja 
sincs a 12 fogalom alkalmazásának.

4� 2010 tavaszán megjelent a 19/2010. (IV. 23.) OKM rendelet a kulturális szakértői 
tevékenység folytatásáról, amely pontosította és szakmailag szigorította szakértői lis-
tára való kerülés szabályait a következők szerint:
„2. § (1) Kulturális szakértői tevékenységet az folytathat, aki az adott szakterületen 

rendelkezik a) e rendelet 1. mellékletében előírt mesterfokozattal és szakképzettség-
gel vagy egyetemi szintű végzettséggel és szakképzettséggel és b) a tevékenység meg-
kezdését megelőzően 3 évnél nem régebben szerzett – legalább 5 éves, múzeumi 
szakterületen legalább 10 éves – szakmai gyakorlattal.

37 Bárkányi Júlia: Jövő nélkül� 360o (Közművelődés Csongrád megyében), 1990/1�
38 http://www�erikanet�hu/oldal�php?func=1&menupont_id=488763&objektum_tipus_id=119&objektum_
id=488963 36 http://www�erikanet�hu/system//adatbazis_fajl�php?fajl_id=61131&meret=5 

ORSZÁGOS ÜGYEK



270   VITAIRATOK KULTÚRÁRÓL, KÖZMŰVELŐDÉSRŐL 271

(3) Közművelődési szakterületen kulturális szakértői tevékenységet az folytathat, aki az 
(1) bekezdésben foglalt feltételeket teljesíti, és a miniszternek a kulturális szakem-
berek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról 
szóló rendelete szerinti akkreditált közművelődési szakértői tanfolyam jellegű szak-
mai továbbképzés elvégzéséről tanúsítványt szerzett.”

Két megjegyzés azonban szükséges� 1� A képzettségi feltétel csak 2020� február 1-én 
lép hatályba� Ezzel konzerválták azt a helyzetet, hogy főiskolai végzettséggel is lehessen 
valaki közművelődési szakfelügyelő� 2� Akkreditált szakértői tanfolyam még most sincs, 
elfogadhatatlan, hogy erre majd’ egy év sem volt elég a szaktárcának� Így ex lex állapot 
van, amit a minisztériumnak mielőbb fel kellene oldani�

7�  2008 novemberében fejeztük be – magam is szakfelügyelőként – a Területi Művelő-
dési Intézmények országos vizsgálatát� Ehhez képest szűk két évnek kellett eltelnie, 
hogy 2010� szeptember 20-án – még az egykori vizsgálókat sem tájékoztatva – föl-
kerüljön az ERIKANET-re a vezető szakfelügyelő által készített, Összefoglaló jelentés 
a Területi Művelődési Intézmények Egyesület-hez tartozó közművelődési intézmények/
szervezetek szakfelügyeleti célvizsgálatáról 39 c� anyag� Csakhogy ez nem egy szöveges 
összegző tanulmány, mint az eddigi összefoglalók, hanem mindössze egy prezen-
táció� A nyitó dia szerint ezt Galyatetőn levetítették valakiknek – kiknek? – 2009. 
október 20-án, egy évvel a lopva nyilvánosságra hozatal előtt� Ki érti ezt? A diák 
tartalmának többsége egyébként statisztikai adatsor, amelyek önmagukban keveset 
mondanak, ez a műfaj egyébként is csak a szóbeli magyarázattal érthető� Az pedig 
szinte abszurd, hogy a Javaslatok a TEMI-nek c� dia listáján a „Munkásművelődés 
kérdése” is olvasható� Vajon mit ért 2010-ben ezen a prezentáció készítője?

2010 immár a rendszer második évtizedének kezdete volt� A minisztérium két projektet 
indított el� Az egyikben célvizsgálat indult az 1999-2005� I� féléve között vizsgált telepü-
léseken� Ennek nagyjából annyi értelme volt, mint a 2006-os kistérségi összegzéseknek� 
Azt kellett ui� vizsgálni, hogy a korábbi vizsgálatokban javasoltak hogyan teljesültek� 
Csakhogy e vizsgálatok nagy részében még szempontsor sem volt, tehát alig lehetett 
viszonyítani� De a vizsgálati kérdések40 sem vittek közelebb az érdemi eredményekhez� 
Pl� a megvalósulásra vonatkozó megállapítások – „A megelőző vizsgálat által előírt teen-
dőket elvégezték”,  ill� „A megelőző vizsgálat szakmai javaslatait hasznosították” – válasz-
alternatívái a következők voltak: igen – nem – részben� Nos, mit lehet egy „részben” 
válaszból megtudni? Semmi érdemit, hiszen a 20 és a 80% is „részben”, pedig négyszeres 
a különbség� Mint ahogy a szervezeti dokumentumok puszta létezéséről szóló igen-nem 
alternatívából adható igen válaszból sem�  S ezt még összegezték is… feladat kipipálva�

A másik – mintegy 50 M Ft-os – projektben a megyei művelődési központok kaptak 
megbízást arra, hogy a 2006 óta a megyéjükben történt vizsgálatok utóhatását ellenőriz-
zék, és segítsék a települési önkormányzatokat a közművelődés igazgatásának jogszerűbb 

és szakszerűbb ellátásában� (Milyen kulturális politika és szakigazgatás az, amelyik külön 
pénzt ad arra, ami egy intézményrendszernek egyébként is dolga lenne?41) Három régió 
munkaprogramja olvasható az ERIKANET-en42 (ha ezek igen, a többié miért nem?)� E 
projekt értelme szintúgy megkérdőjelezhető, hiszen a megyei művelődési központok e 
feladatot óriási minőségi szóródással végezték el� Volt, amelyik valóban eljutott minden 
vizsgált településre és valódi konzultációt folytatott; volt viszont, amelyik ezt letudta 3-3 
szupergázsijú előadóval, ill� alig látogatott kistérségi konzultációval� S volt, ahol még a 
regionális összegző tanácskozás is elmaradt� 2010 tehát két, igen kétséges hasznú, s beke-
rülési költségéhez képest alacsony hatékonyságú projektet termelt� 

Egyéb vizsgálatok nem voltak� Nem jelent meg a CXL, de ez önmagában nem lenne 
baj� Ám hogy a 2009� évről szóló összegzések internetes nyilvánosságra hozatala is elma-
radt, az már komoly hiányosság�

Ilyen időközi történések után került sor 2010� november 25-26-án a soros éves szak-
értői értekezletre43, amelynek voltak pozitív momentumai is:

– Szakítva a wellnes-hagyományokkal, most csak kétnapos volt, és sokkal olcsóbb 
részvételi költséget kívánt a kollégáktól�

– Az előadások szinte kivétel nélkül a szakfelügyeletről, ill� annak hatásairól szóltak� 
Sőt, hosszú évek után végre vizsgálati módszertanról is esett szó�

A konferencia a 10 év elemzését tűzte ki célul� A szakfelügyelet mai irányítóinak elő-
adásai44 azonban a „csak a szépre emlékezem” szlogenjével íródtak, az általam sorolt hi-
ányosságról szó sem esett, így „természetesen” a jelenlegi vezetőség időszakáról egyetlen 
önkritikus mondat nem hangzott el� Kritikus mondatok azonban igen: az első 6 évről… 
Nincs mód itt az összes előadás elemzésére, ám „A közművelődés országos szakfel-
ügyeletének hatásai a szakmapolitikára 2000-2010.”45 című nyitóelőadásra ki kell 
térni, hiszen ez volt hivatott az általános érvényű értékelésre� Ebben a rendszer három 
fontos értékét fogalmazta meg az előadó (idézem):

1. A közművelődés országos szakfelügyeletének első szakmapolitikai jelentősége és eredmé-
nye ebből következően az, hogy működési módjával, az elkészült jelentések sokaságán 
keresztül, sikerült befolyásolni az önkormányzatokat, mindenek előtt közművelődési 
feladatellátásuk hogyanját illetően. Ezzel kiemelkedően fontos eszköze lett a közműve-
lődés irányításának, másképpen mondva a művelődéspolitikai programnak.

2. A közművelődés országos szakfelügyeletének második szakmapolitikai jelentősége és 
eredménye, hogy változatos munkaformáinak következetes alkalmazásával és bővítésé-
vel megtanított bennünket európaiul, pontosabban felkészített bennünket az európaiul 
tudásra.

3. A közművelődés országos szakfelügyeletének harmadik szakmapolitikára gyakorolt ha-
tása és eredménye ezért abban van, hogy lehetőséget biztosít a közművelődésben dolgozó 
szakembereknek a bibói-értelemben vett szakértelmiségi munkavégzésre, hivatástudatra.

39 http://www�erikanet�hu/oldal�php?func=1&menupont_id=488763&objektum_tipus_id=119&objektum_
id=579894 
40 http://www�erikanet�hu/oldal�php?func=1&menupont_id=488763&objektum_tipus_id=119&objektum_
id=519230 

41 Ld� 1997� évi CXL� törvény 85� §
42 http://www�erikanet�hu/oldal�php?menupont_id=488763&objektum_tipus_id=119 
43 http://www�erikanet�hu/oldal�php?menupont_id=488761&cikk_id=25295 
44 http://www�erikanet�hu/oldal�php?menupont_id=488761&cikk_id=26104 
45 http://admin�erikanet�hu/system/adatbazis_fajl�php?fajl_id=80001 
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Ha megnézzük, hogy a szakfelügyeletről szóló rendelet szerint mi a rendszer célja – ezt 
korábban idéztem –, azzal összevetve azt látjuk, hogy az itt sorolt három szakmapolitikai 
értékből csak az első szól a rendszer valódi céljairól, a másik kettő tulajdonképpen magunk-
ról, szakemberekről szól. Másképp fogalmazva: a három vélelmezett értékből kettő – jobb szó 
híján – befelé ható eredmény, s csak egy, az első pont irányul a rendszer céljai szerint kifelé. 
ám ezek – a 2. és a 3. pont – a rendszer működésének csak melléktermékei lehetnek, hiszen 
a szakfelügyelet nem azért született, hogy a szakfelügyelők okosabbak és felkészültebbek legye-
nek, ezért ezek hangsúlyozása taktikailag sem helyes, hiszen a döntéshozókban akár az egész 
rendszer megkérdőjeleződhet. Ráadásul a 2. pont sem látszik bizonyítottnak az azt követő 
indoklásban.

Az igazi gond azonban az, hogy az 1. pont állítása sem állja meg a helyét (igaz, a szer-
ző nem is sorol bizonyítékokat) – ez csak a rendszer célja, ill. a szakma vágya volt. Ennek 
ugyanis markánsan ellentmond az itt hivatkozott G. Furulyás-tanulmány, ill. paradox mó-
don a konferencia több előadása. A szakfelügyeleti jelentések önkormányzati fogadtatásának 
tapasztalatai c� prezentáció46 adatai például a következőket mutatják:

Az 1999-2005� I� féléve között zajlott vizsgálatok utóhatásáról szóló 2010� évi idézett 
projektben 275 településen volt célvizsgálat� Közülük 158 (57%) tárgyalta az eredeti 
vizsgálat utáni jelentést, de a 158-ból mindössze 26 településen készült azt követően 
valamilyen – ám azt nem tudjuk, milyen – intézkedési terv� Ez a vizsgált települések 9 
(!) százaléka� Nos, ha ez a „sikerült befolyásolni az önkormányzatokat, mindenek előtt köz-
művelődési feladatellátásuk hogyanját” állítás „bizonyítéka”, akkor indokolatlannak tűnik a 
kincstári optimizmus. A többi előadás hasonló arányokról szól – kár ismételni.

A fórumok pedig a már szokásos szakmai parttalanságokba fulladtak, a tárgyról érdemi 
mondandója senkinek sem volt� Mindez persze kinyilatkoztatásoktól mentesen, embe-
ri-partneri stílusban, tehát jó hangulatban zajlott le� Ez ugyan örvendetes változás az 
eddigiekhez képest, de „mosoly-offenzívával” és sikerpropagandával nem lehet pótolni 
a hiányosságokat�

Immár 2011-et írunk, s egy jobb sorsra méltó rendszer tükörbe nézés nélkül működik 
tovább�

A kutya ugat, a karaván halad…

Kultúrmunkás szakmája vége felé jár, úgy gondolja, most tud legtöbbet� Bár rég rájött 
arra is, minél többet tud, annál jobban látja, mi mindent nem tud� De ez így van rend-
jén – nála� Sok szép évet és munkát tud maga mögött, titokban büszke is ezekre: írásaira, 
konferenciáira, szerkesztéseire, meg ami még adódott� Csakhogy: Kultúrmunkás nehéz 
ember, s ezt ő is tudja, igyekszik is kordában tartani magát� Amolyan rebellis fajta, akinek 
ami a szívén, az a száján� Volt is ebből már többször baja� Igaz, valamiért mindig megúsz-
ta, mint például 1978-ban, amikor még huszonéves szakképzetlen – ámde szakmai ön-
érzettől telített – gyári klubvezetőként az üzemi négyszög képébe vágta, hogy „Önök így 
nem dönthetnek”� (Fiatalabbak kedvéért: az üzemi négyszög nem egy síkidom, hanem 
– mintegy továbbfejlesztve a szentháromságot, a gyárigazgató és a három tömegszervezet 
– párt, KISZ� szakszervezet – vezetőjéből álló informális testület, amely, ha kellett, élet 
és halál ura volt, jobb esetben csak eldöntötte a brigádgyűlések időpontjait�) Mármint 
hogy ne csak klubvezető legyen, hanem a klub büfése is� S a döbbent csendben aztán 
Kultúrmunkás szépen elmagyarázta a tágra nyílt szemű elvtársaknak és elvtársnőknek 
(„csak” egy városi párt vb-tag és egy országgyűlési képviselő volt köztük), hogy a kultú-
raközvetítéssel ez biz sehogy sem fér össze� No, ettől az okfejtéstől úgy elképedtek, hogy 
meglepetésükben elfelejtették kirúgni Kultúrmunkást, így bizonyítván, hogy könnyű-
iparunk e vidéki fellegvára a vidámabb barakkok közé tartozik� Ellenben megkérdezték, 
ő hogy’ gondolja – azóta sem érti, hogy úszhatta meg ilyen könnyen� Meg a többit is� 
Magyarázatul alig tud többet felhozni, minthogy csak kellett lenni valaminek, ami miatt 
elnézték ezt neki� Hát ilyen konok, nagyszájú ember a mi Kultúrmunkásunk� Amúgy 
szakmája jeles szakértője, pontosabban ezt hiszi, és reméli, hogy mások is így gondolják�

Kultúrmunkás mindig tisztes távolságot tartott Főhatóságtól (mindenfélétől), igyeke-
zett konstruktív partner lenni, sőt, néha dolgozott is neki, de az utóbbi években ki-
mondottan kritikus volt vele szemben� Ilyeneket mondogatott egy-egy előadása és írásos 
anyaga láttán, hogy az kritikán aluli, meg hogy miért követelnek olyat, amit maguk nem 
teljesítenek� Nehezen viselte ezt a kettős mércét� Rosszul esett neki, ha rendszerkritikai 
érveit békétlenkedésnek titulálták, és még sorolhatnánk érveit, minek következtében 
még egyesek irányítási alkalmasságát is megkérdőjelezte�

Az élet azonban folyt békés medrében napjainkig, mígnem Főhatóság – rendkívül 
aktívvá válva – dokumentumok sorát szülte napvilágra� Kultúrmunkás szorgalmasan ol-
vasgatta, először csak azokat, amivel dolga lehet, de kíváncsiságától hajtva azokat is, amik 
csak úgy sorjáztak a többi után� Kultúrmunkás először csak bosszankodott a látottakon, 
de ahogy jött egymás után a többi, már kezdte elveszíteni a türelmét� S amikor a látott 
hibahalmaz mennyisége a dialektika szabályai szerint átbillent egy vállalhatatlan minő-
ségbe, s mert növekvő morgolódása kellős közepén botlott bele az ÉS címlapján – az 

ORSZÁGOS ÜGYEK

46 http://admin�erikanet�hu//system/adatbazis_fajl�php?fajl_id=80002

Kultúrmunkás felséget sért
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általa mélyen tisztelt Váncsa mester által idézetten – Adyba, ő is úgy érezte: „Szeretett úri 
véreim, a serleg tele.” Kultúrmunkás elveszítette a fejét, és indulatos levelet írt Főhatóság-
nak� Abba aztán belesűrítette minden eddigi bánatát és keservét, s fejére olvasta Főható-
ságnak, hogy milyen alapon kér ő minőséget, ha ő maga nem képes rá�

Nem mondtuk eddig, hogy Kultúrmunkás alapvetően naiv ember: azt hiszi, ha mond 
valakinek őszintén valamit, arra őszintén és tárgyszerűen válaszolnak� Ezért is lepte meg, 
hogy Főhatóság továbbküldte a levelét Kultúrmunkás fölötti Kisfőnöknek és Nagyfő-
nöknek anélkül, hogy neki válaszolt volna és e szándékát jelezte volna� E lépést röviden 
úgy ő kommentálta, hogy szakmai tárgyú levele nem szakmai, hanem hatalmi refle-
xet váltott ki Főhatóságból, és hogy ez a lépés morálisan őt igazolja� Emlékezett is egy 
megszépült emlékű állampárti ügyre a 80-as évek elejéről, amikor az akkori Nagyfőnök 
hívatta, hogy mondjon le egy felkért (akkor ellenzéki) előadót, mert „szóltak”� Ezért 
mondta az eset kapcsán barátainak, hogy déja vu érzése volt� 

Azóta is morfondírozik az egyébként csöndben elhalt ügyön, hiszen Kisfőnök és Nagy-
főnök – ha másképp is reagálták le, de – nem bonyolították túl a helyzetet� Már csak 
azért is, mert eközben Főhatóságot – tárgyi véleménye fenntartása mellett – megkövette 
heveny indulatai miatt� Kultúrmunkásnak azonban kérdései vannak, amelyeket általá-
nosabb érvényűeknek vél�

Főhatóság miért érzi felségsértésnek, ha kritizálják? A kirobbant polémia, s minden 
hatalom és szakma között folytatott polémia két rétege – a vélemény alkotása ill� an-
nak stílusa – közül miért mindig az utóbbi a kezelendő probléma? Miért nem téma az 
azt kiváltó ok, nevezetesen Főhatóság munkájának minősége? Miért bagatell Főhatóság 
hibája, s miért nem Kultúrmunkás szakértői tévedése? Miért hiszi, hogy „amit szabad 
Jupiternek, nem szabad a kisökörnek”? Miért megbotránkoztató a kritika stílusa és miért 
nem Főhatóság munkájának minősége? Miért várja el Kultúrmunkástól a kritikátlan 
lojalitást, s milyen jogon vitatja el az általa felmutatott minőség okozta indulatot? 

Ilyen butuskaságok keringtek Kultúrmunkás fejében, míg rá nem jött, kár ezzel baj-
lódnia, úgyse kap rá hiteles választ� Így aztán úgy döntött, inkább a magát szerényen csak 
sörfesztiválnak nevezett ligeti kocsmasor felé veszi az útirányt, hogy kedvenc búzasörével 
vigasztalódjon� Ki is kérte korsóját, de úgy látszik, veri a sors�

Nem volt benne citrom…

 2009� június
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