
Figyelmesen olvastam Németh János tanulmányát 
a Szín 2009/1. számában, mert elméleti fejtegeté-
sei ellenére alapvető megállapításokat fogalmazott 
meg a gyakorlat számára. Úgy látom azonban, írá-
sában mégis tisztázatlan maradt, hogy mi a közmű-
velődés lényege. Ő a kultúraközvetítést hangsúlyozta. 
Csakhogy minden kulturális intézmény és tömeg-
közlő eszköz ide sorolható, hiszen azok is kultúrát 
közvetítenek. Ennek ellenére Németh János csak 
a művelődési házakat tekinti közművelődésnek. 
Igaz, két olyan sajátosságot is említ, ami látszólag 
jogosan támasztja alá e fogalom határainak a szű-
kítését: a helyi társadalom szolgálatát és a közösségi 
művelődést. Az elsőről azonban vannak kételyeim. 
Egy városi színház és könyvtár éppen úgy a hely-
belieknek ad kultúrát, mint az ott levő művelődési 
ház. Az utóbbi csak akkor lenne más, ha a kultúra 
közvetítésében rendszeresen ápolná a helyi hagyo-
mányokat, foglalkozna a helyben mutatkozó prob-
lémák feltárásával, azok megoldási lehetőségeivel 
és a fejlesztés szükségleteivel. Kisebb települése-
ken talán közvetlenebbül mutatkoznak meg ennek 
a lehetőségei, ott azonban a kellő feltételek hiánya 
akadályozhatja az ilyen szándékok megvalósítását. 
És ahol a kultúra közvetítése elsősorban a vállalt 
cél, ott a helyi társadalom szolgálata is háttérbe 
szorul, hiszen a bennük fölmerülő problémák ösz-
szetettek, ráadásul a tapasztalatokkal szoros egy-
séget alkotnak.

Hasonló a helyzet a közösségi művelődéssel, 
annak ellenére, hogy elismerhető, ez valóban olyan 
sajátos vonás, ami csak a művelődési házakban ta-
lálható meg. Attól tartok, hogy amikor a jelenlétét 
ezekben az intézményekben általánosan jellemző-

nek mondjuk, azonosítjuk a csoport és a közösség fogal-
mát. Azaz mindenféle kis létszámú részvételt eleve 
közösséginek tekintünk. Ez a két szervezeti forma 
azonban csak a résztvevők számában hasonlít egy-
máshoz. A döntő különbség közöttük az, hogy egy 
közösség tagjai nemcsak fi zikailag vannak együtt, 
hanem közösen cselekszenek is az együtt vállalt cél 
megvalósításáért. Ennek érdekében közösen hatá-
roznak annak tartalmáról, cselekvésük módjáról, 
és ezt öntevékenyen maguk alakítják ki. Az ilyen 
önszerveződés több, mint egy kis létszámú csoport 
részvétele a művelődés alkalmain. Jó lenne tudni, 
hogy mennyire jellemző ez ma közművelődésünk 
gyakorlatában. Példák részletes leírásával kellene 
bizonyítani a létezését, mégpedig úgy, hogy egy 
közösség kialakulásának mozzanatai, működésé-
nek változásai is feltáruljanak. Ha mi a közművelő-
dést lényegében közösségi művelődésnek tartjuk, 
akkor nem elég kijelenteni, hogy ennyi körünk, 
klubunk, műkedvelő együttesünk és népfőiskolánk 
van, azt is ki kellene mutatnunk, hogy ezek tényleg 
közösségként működnek. Az sem elég, ha kimond-
juk: a közművelődésen belül a kultúraközvetítésre 
és a közösségi művelődésre egyaránt szükség van, 
mert egymást kiegészítik. Nem mellékes azon-
ban, hogy ez a kettősség egymás mellett, egymástól 
függetlenül létezik, vagy pedig egymással szervesen 
összekapcsolódva. Döntő az is, hogy melyik a jellem-
ző, a gyakorlatot elsősorban meghatározó? Máskép-
pen szólva: melyik a cél és melyik a hozzá vezető 
eszköz? Ebben a kérdésben nem elég az óhajainkat 
megfogalmazni, azt is látnunk kell, hogy mi meny-
nyire általánosítható a megvalósult gyakorlatban. 
Ha úgy gondoljuk, hogy eközben fi gyelembe kell 
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vennünk a változásokat, akkor indokoltnak látszik, 
hogy a jelen tendenciáit a korábbi időkre vezessük 
vissza. Csak hosszabb távon lehet ugyanis a folya-
matokat megítélni, mert a változások lassabban 
történnek, mint hisszük, és közben sok minden to-
vább él, amiről feltételeztük, hogy végérvényesen 
szakítottunk vele. Ha minderre nem vagyunk te-
kintettel, könnyen hihetjük, hogy a mában ható je-
lenségek előzményeik nélkül is érthetők.

A visszatekintés első korszakából levonható tanulságok
A kultúra társadalmi nyilvánossága és a kultúra 
közvetítésének széleskörű intézményesülése a pol-
gári társadalomban alakult ki. Együtt járt azzal a 
szándékkal, hogy a szellemi kultúra eredményeit 
hozzáférhetővé tegyék lehetőleg minél több ember 
számára. Hamarosan nyilvánvalóvá vált azonban, 
hogy ez inkább csak a városokban lehetséges, de 
ott is feltételez a látogatóknál bizonyos képzettsé-
get, mert e nélkül az igény csak nagyon alacsony 
szinten jelentkezhet. Ebből a felismerésből szüle-
tett meg a népművelés gondolata, az az elhatározás, 
hogy a tanulatlan embereket is részesíteni kell a 
kultúra áldásaiban. Már csak azért is, mert ettől 
várható életszínvonaluk emelkedése, magatartá-
suk fokozottabb kulturáltsága. Tulajdonképpen ez 
vezette azokat is, akik Magyarországon már a 19. 
században a nép neveléséről gondolkoztak. És ez 
határozta meg a két világháború közti évtizedek 
hivatalos művelődéspolitikáját is, amely meg-
próbálta rendszeresíteni a népművelés alkalmait. 
Megjegyezhető, hogy a 19. század végén és a 20. 
század elején ezzel együtt egy másik fogalom is 
használatban volt nálunk: a szabadtanítás, szabad-
oktatás, amely a tartalom kiválasztásában és a hoz-
zá kapcsolódó állásfoglalásban szabadelvű volt, a 
gondolkodás szabadságát hirdette. Az első világ-
háború után létrejött hatalom ezt már nem fogadta 
el, azzal érvelve, hogy káros, felforgató nézetek-
nek is helyet ad a gyakorlatban. A korábbi fogal-
mak helyett a népművelést tartotta jogosnak, hang-
súlyozva, hogy a nép nemzeti és vallási nevelése kell 
hogy meghatározza a kulturális javak terjesztését. 
Gyakorlatilag ez a fajta népművelés két területen 
valósult meg: a tudományos ismeretterjesztésben 
és a műkedvelő művészeti csoportok működésé-
ben. Az első inkább csak az iskolázottabb polgári 
közönségre tudott hatni, a falvak parasztságához 
csak nagyon kevéssé jutott el, s akkor is egészen 
alacsony szinten. Jóval eredményesebb lehetett a 
művészeti műkedvelés, hiszen ennek volt némi 
kapcsolata a folklorisztikus hagyományhoz. S nem 
véletlen, hogy e két fogalom, a népművészet és a nép-

művelés a továbbiakban össze is kapcsolódott: so-
kan úgy vélték, ezek lényegében rokon-fogalmak. 
(Még 2009-ben, a „Prima Primissima” díjak kiírá-
sában is közös kategória volt a „népművészet” és a 
„közművelődés”)

Érdemes részletesebben felidézni erről a máso-
dik világháborút követő évekből Karácsony Sán-
dor álláspontját, aki az akkor megalapított Orszá-
gos Szabadművelődési Tanács elnöke volt. Az Új 
Szántás folyóirat 1947. évfolyamának 1. számában 
a következőt írta: „A német-római birodalom gyar-
matosító törekvései kb. a XVII. század közepetájt 
kezdtek hazánkban érvényesülni. Ami azóta kul-
turális téren történt minálunk, már nem a magyar 
folklórból fakadó, nem gyökeres kultúra termése, 
éppen ezért csak álkultúra. Minden kulturális tö-
rekvésnek nyoma van nálunk azóta is, de folklo-
risztikus gyökere nincs. Ha új szántást akarunk 
kulturális téren, szószerint véve előlrül kell kez-
denünk a világtörténelmet, s a XX. századbeli kul-
túrát a XVII.-ből kell gyökereztetnünk, különben 
nem csináltunk voltaképpen semmit”. Tehát „a 
magyar kultúra kibontakoztatása gyarmati sorból 
– ez a dolgunk. Ezt a dolgunkat sikeresen csak ak-
kor végezhetjük, ha: a/ mindenféle kultúrát folk-
lorisztikus gyökereiből sarjaztatunk ki, szöktetünk 
szárba, borítunk virágba s gyümölcsöztetünk, b/ 
ugyanazon kultúra részeseivé avatjuk parasztsá-
gunkat, munkásságunkat, értelmiségünket. (Eddig 
alacsonyabb rendű volt egyiknek a kultúrája, mint 
a másiké, ezentúl legfeljebb alacsonyabb fokú le-
het.)” E sorokból kiolvasható, hogy Karácsony a 
népi kultúrát nem korlátozza a falun élőkre, azt a 
műveltség alapjaként össztársadalmi értéknek te-
kinti. Egyúttal azonban azt sem fogadja el, hogy a 
különböző társadalmi rétegek művelődésében hie-
rarchikus rangkülönbség legyen, amelyben a „fent 
levők” jótéteményként adnak valamit a kultúrából 
a „lent élőknek”, miközben a kultúra jó részét ki-
váltságként maguknak tartják fenn. Így folytatja a 
gondolatmenetét: „Bele ne essünk tehát a régi hibá-
ba, … passzív valaminek ne vegyük a kultúrálan-
dó felet, a népet… Mint ahogy a talaj hajlandóságát 
előbb tanulmányozni illik, s csak azután érdemes 
megfelelő magvakat vetni belé, úgy kell nekünk 
is tanulmányoznunk a kultúrálandó fél igényeit, 
mielőtt ilyesfajta feltételezett, sokszor csak elkép-
zelt igények kielégítésére gondolnunk volna sza-
bad”. A művelődésben a nép „csak abban része-
síthető, amit igényel. Hiába tömök, erőltetek bele 
egyebet, visszautasítja. A kultúrálandó fél igazán 
termőföld, azt termi, amihez kedve van, az gyöke-
rezik meg benne, ami bele való”. „Ez a meggondo-
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lás késztet bennünket arra, hogy a régi iskolánkívüli 
népművelés helyébe a szabadművelődést iktassuk és se-
gítsük. A népművelésben más műveli a népet, a szabad-
művelődésben maga művelődik a nép – ahogy igénye és 
kedve tartja”.

Karácsonyt egyesek arra hivatkozva bírálták, 
hogy a tanulatlan embereknek nincsenek kulturális 
igényeik, ha magukra hagyják őket, abból nem ala-
kulhat ki művelődés, tehát őket nevelni kell. Ő azon-
ban másképp gondolta el a művelődésben kiala-
kítható kapcsolatot. Egyrészt fi gyelmeztetett arra, 
hogy az egyén lelke autonóm mindenféle nevelési 
hatással szemben. Azaz ellenálló matéria, „nem 
fehér lap, nem formálható viasz”. Ezért „illuzóri-
kus mindenféle nevelési ráhatás, sem az érzelem-
világát, sem értelmi működését, sem akaratát nem 
befolyásolhatom. Más oldalról viszont senki sem 
tagadhatja, s mi sem tagadhatjuk, hogy emberek 
lehetnek és vannak is egymásra igen nagy hatás-
sal” (Ocsúdó magyarság, 1942, 24. oldal.). Karácsony 
szerint a nevelés csak akkor eredményes, ha mind-
két fél (vagyis a nevelő és a nevelendő) ugyanazt 
akarja. Ebben az esetben a „nevelés” társas-lélektani 
viszony, amelyben egyrészt az egyenjogúság, más-
részt a fejlesztés szükségessége lesz hangsúlyos. Fo-
galmazásában: „Az életnek mindig fejlődnie kell, 
ezért a nevelés ellentéte a jelen kultúrájának, a jövő 
szintézisét készíti elő.” Erre kétféle lehetőség kínál-
kozik: egyrészt a kultúrában kompetens ember segít-
sége, aki „értékes” személy, másrészt egy közösség 
hatása, amely növelheti a közösségi életérzést, a de-
mokratikus magatartást, a szellemi kapcsolatokat 
és a művelődés vágyát. Karácsony Sándor felfogá-
sában a szabadművelődés fő feladata éppen ezért 
„a közösségi életérzés erősítése”.

A közösségi művelődést felváltó széleskörű kultúrater-
jesztés
Az 1949-től kezdődő politikai hatalomváltás tá-
madta a szabadművelődés liberalizmusát. Sze-
rinte ez „módot ad a tömegek hitvány, selejtes 
kultúrával való megfertőzésére” és a demokrácia 
elleni reakciós támadásra, ezért „a társadalom ön-
tevékenysége” csak „az osztályharc megszűnése és 
a demokratikus erők teljes győzelme után” lehet-
séges, „amikor a reakciós erők hatalma az egész 
világon megszűnik”. (E. Kovács Kálmán: A szabad-
művelődés kérdései. Új Szántás, 1948. 8–9., 467. ol-
dal.) Nem véletlen, hogy az új művelődéspolitika 
a szabadművelődés fogalmát is elvetette, s helyébe visz-
szaállította a korábbi években használt népművelést. 
Ideológiai-politikai nevelést várva tőle, természe-
tesen ellenkező céllal és tartalommal, mint a két 

világháború közti években. Ebben a népművelés-
ben szó sincs már a személyes igények fi gyelembe 
vételéről, és bár állandóan hivatkoznak a közösségi 
tudat fejlesztésére, de ezen a központi irányításban 
meghatározott össztársadalmi érdekekkel történő 
azonosulást értik, és a kis csoportok tevékenységét 
is ennek alá rendelten fogadják el. Majd az 1956-os 
forradalmat követő években minden önszervező-
dő csoport politikailag gyanússá válik, még akkor 
is, ha például kertbarát-körként alakul meg.

E korszak népművelésének fő feladata „a kultú-
ra közkinccsé tétele”, vagyis a tömegek mozgósítá-
sa a kulturális eseményekre. Az eredményességet 
a részvétel növekvő statisztikai adataival mérik, 
a tényleges hatás mérésére nem is gondolnak. 
A mennyiségi szemlélet bizonyítéka, hogy az új 
művelődési házakban a színpados nagyterem ki-
képzése lesz lényeges, hogy abban közönségként 
minél több ember foglalhasson helyet. A népmű-
velés nyilvánvalóan kultúra-közvetítő szerepet vál-
lal, még a műkedvelő művészeti csoportok színpa-
di fellépése is ezt a célt szolgálja.

A 60-as évek elején némileg változik a kép: a 
művelődéspolitikai irányítás már nem várja el a 
közvetlen ideológiai-politikai nevelést, a tudat-
formálást most a társadalmi haladást segítő kulturális 
értékek széleskörű terjesztésétől és a „fehér foltok” fel-
számolásától várja. Ezért kell rendszeresíteni a kul-
turális programokat a városok munkásszállásain, 
és eljuttatni a kultúrát a faluról városi munkahe-
lyeikre bejáró munkásokhoz, valamint a kisfalvak 
és tanyaközpontok kulturálisan ellátatlan színhe-
lyeire. A népművelés eközben változatlanul a kul-
turális programok szervezésében gondolkodik, az 
a jó népművelő, aki ügyesen szervezi a különbö-
ző rendezvényeket és képes nagy látogatottságot 
biztosítani. Ennek érdekében egyre gyakrabban 
mondják, hogy ki kell elégíteni az igényeket; csakhogy 
az igények nagy része a szórakozást és nem a mű-
velődést részesíti előnyben. E tapasztalat politikai 
vonatkozása problémaként csakhamar fölmerül, 
amikor a kispolgáriság terjedéséről indul folyóirati 
vita, s amelyben a hozzászólók többsége marasz-
talja el az anyagi gyarapodás vágyát és a „kispol-
gári kultúra” igényét. Ez a probléma erősödik az 
évtized végére, amikor a szabad szombatok be-
vezetésével megjelenik a népművelés új feladata: 
„a szabadidő kulturált kitöltése”, s egyúttal az a kér-
dés is állandósul, hogy többletmunka vállalásával 
vagy kulturális események látogatásával töltik-e az 
emberek megnövekedett szabadidejüket.

A kultúra széles körű terjesztésére vállalkozó 
népművelésnek már az évtized közepén megjele-
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nik egy versenytársa: a televízió. Az egyre népsze-
rűbb eszköz leköti a kulturális programok iránt ér-
deklődők fi gyelmét és idejét, s a művelődési házak 
dolgozói egyre gyakrabban panaszolják, hogy a 
televízió műsorai elvonják az embereket az általuk 
szervezett művelődéstől. Faragó Vilmos a Valóság 
folyóiratban megjelent cikkében arra fi gyelmeztet, 
hogy ez a jelenség „a népművelés-fogalom új értel-
mezésére késztet”. Az egykor kulturális önellátás-
ra berendezkedő népművelés elvesztette korábbi 
indokoltságát, s az új helyzetben új feladatokat kell 
keresnie. „Hogy ez a kulturális önellátás csakugyan 
fölöslegessé válik, azt félreérthetetlenül jelzi a mű-
kedvelő produkcióknak és az ismeretterjesztő elő-
adások látogatottsági átlagának csökkenése. Aki a 
Nemzeti Színház előadását láthatja a televízióban, 
kevésbé kíváncsi a helyi műkedvelőkre; aki a rádió 
vagy a televízió ismeretterjesztő adásait élvezheti, 
nehezebben mozdul a helyi tanító jó szándékú, de 
szegényes előadásának hírére”. („Egy mozgalom 
jövője. Valóság, 1964. 10.) Ezek a példák is bizo-
nyítják, hogy a népművelésnek követnie kell a vál-
tozásokat, meg kell változtatnia korábbi arculatát. 
Milyen vonatkozásban? A múltból örökölt felfogás 
részesíteni akarta a kultúrában az ellátatlan társa-
dalmi rétegeket. Ha viszont a kultúra a technikai 
fejlődés következtében mindenhová eljut, akkor a 
népművelésnek arra kell vállalkoznia, hogy indí-
tásokat adjon az embereknek a tájékozódás bővebb 
forrásainak keresésére, s feleletet adjon olyan kérdé-
sekre, amelyekre az elérhető források nem kínál-
nak elégséges válaszokat.

Faragó több lehetőséget is említ erre. Először is 
a hangsúly áthelyezését a művelődési házak nagytermi 
rendezvényeiről a könyvtárakra, amelyek mellett la-
pokkal, folyóiratokkal, rádióval és televízióval el-
látott klubot lehet kialakítani. Másodszor olyan 
programokat, amelyek felkészítik az embereket a 
kulturális hatások értelmes befogadására. Harmad-
szor a műkedvelő művészeti csoportokban a pro-
dukciós társulások helyett az önművelő tevékenység 
előtérbe állítását. (Ezek jó példái a népszerűvé váló 
irodalmi színpadok.) Negyedszer az elmélyült ön-
művelést biztosító szakköröket, művész-közönség talál-
kozókat, irodalom- és színházbarát köröket, fi lmklubokat. 
Továbbá a helyi viszonyokat tárgyaló foglalkozáso-
kat, amelyek túllépnek a szóbeli ismeretközlésen, 
az előadásokon. Azután praktikus tudást adó tanfo-
lyamokat (szabás-varrás, háztartási gépek javítása, 
idegen nyelvek) S végül az alkotó aktivitás kiélé-
sére szolgáló formákat, (amatőr fotósok, fi lmesek) 
hobby-köröket (bélyeggyűjtés, éremgyűjtés), a társas 
élet lehetőségét szolgáló klubokat. Az új modell 

legjobb példája a honismereti körökben található: itt 
az ismeretek bővítése kapcsolódik a gyűjtő mun-
kához, a szakkönyvek olvasásához, a tanulmányi 
kirándulásokhoz, múzeumlátogatásokhoz, helytör-
téneti krónikaíráshoz. Vagyis komplexitás jellemzi 
ezt a tevékenységet. Tartalma is összetett: gazda-
sági, jogi, politikai, földrajzi, érmészeti, irodalmi, 
művészettörténeti, nyelvi, néprajzi elemek kapcso-
lódnak egymáshoz, szakítva azzal a hagyományos 
gyakorlattal, amely az egymástól elkülönült tudo-
mányokat akarta ismertetni, népszerűsíteni. Ez és 
valamennyi felsorolt lehetőség az aktív művelődést 
részesíti előnyben a kulturális alkalmak passzív 
részvételével szemben. Kérdéses persze, hogy ezek 
a javaslatok miért nem tudnak uralkodó vonássá 
válni a népművelés gyakorlatában.

A 60-as évek második felében új jelenségek mu-
tatkoznak a népművelésben. Talán a felsőoktatás-
ban kialakult népművelő-képzés hatására kezd 
elfogadottá válni, hogy a gyakorlat éves terveit 
felmérésekkel kell megalapozni, amelyek elemzik a 
helyi körülményeket. Ez tulajdonképp a központi 
irányítás differenciálása érdekében jelzi, hogy a nép-
művelés csak akkor lehet eredményes, ha a helyi-
leg feltárható viszonyokra épül. Látszólag minden-
ki egyetért ezzel, a valóságban mégis eltorzul ez a 
szükséglet: a legtöbb helyen részletesen leírják a 
településre jellemző tényeket, utána azonban ettől 
teljesen függetlenül sorolják fel a minisztériumban 
megfogalmazott „nevelési feladatokat”, amelyek-
hez a gyakorlat tervezett eseményeit kapcsolják. 
A gyakorlat szociológiai megalapozottságáról te-
hát szó sincs, a felmérés öncélú marad, a népműve-
lést nem befolyásolja. Hasonló félreértés mutatko-
zik a kis csoportoknál. A reájuk vonatkozó utalások 
az intenzív munkát azért ajánlják, hogy a bennük 
lehetséges aktív részvétel láthatóbbá tegye a műve-
lődés tényleges eredményeit, és egyúttal fokozza a 
műveltségi szintek változásának esélyeit. Ehelyett 
az történik, hogy a gyakorlat mindinkább lemond 
a látogatottság mennyiségi növeléséről, és meg-
elégszik azzal, ha egy ismeretterjesztő előadáson 
vagy műsoron kevesen jelennek meg. A kis cso-
portok „közösségi jellege” kevéssé lesz jellemző a 
gyakorlatban.

Miért váltotta fel mégis a népművelést a közművelődés?
A döntő változás a népművelés fogalmának elhagyá-
sában mutatkozott meg. De ez sem volt ellentmon-
dástól mentes. Az 1970-es országos népművelési 
konferenciát tanácskozás közben nevezték át köz-
művelődési konferenciának, s noha az előzőleg 
kidolgozott előkészítő tanulmányok a színvonal 
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nagyarányú emelését ígérték, maga a konferencia 
csalódást okozott. A felszólalásokat úgy intézték, 
hogy ott gazdasági és politikai vezetők nyilatkoz-
zanak meg a közművelődés fontosságáról, ami 
persze csak szépen hangzó általánosságokat ered-
ményezett, a gyakorlat megújítását nem szolgál-
hatta. Amikor végre a népművelés/közművelődés 
gyakorlati szakemberei is szót kaphattak, azok az 
anyagi ellátottság szűkösségéről beszéltek. Az idő-
szerű teendőkről nem beszélt senki sem. A kon-
ferenciát azután – a jelenlévő Aczél György uta-
sítására – a tervezettnél egy nappal korábban be 
is zárták. (Ő ekkor a párt művelődéspolitikájának 
irányítója volt.)

Négy évvel később mégis megjelent egy párt-
határozat a közművelődés fejlesztési feladatairól. 
(Egyesek szerint azért, mert ha már a gazdasági 
életet nem is lehetett megreformálni – az „új gaz-
dasági mechanizmust” a csehszlovákiai esemé-
nyek miatt leállították – legalább a népművelésben 
jelezhető legyen a változtatás szándéka.) Ebben az 
volt az újdonság, hogy az iskoláktól kezdve a mű-
vészeti intézményeken át valamennyi kultúraközvetí-
tő intézménynek feladatává tette a közművelődés támo-
gatását. Ám a határozat nem fogalmazta meg, hogy 
ez a gyakorlatban mit is jelent. A legtöbb helyen 
ezért úgy vélték, csak a látogatottságot kell bővíteni. 
Tehát a színházba, kiállításra, hangversenyre stb. 
nem járó embereket is meg kell nyerni a művelő-
désre. Vagyis a közművelődés szolgálata csupán a kul-
túraközvetítés nagyobb hatékonyságát jelenti.

Csak amikor 1976-ban az országgyűlés elé ter-
jesztették a közművelődés első törvényének szöve-
gét, akkor merült fel annak tisztázása, hogy mit je-
lent a gyakorlat számára a fogalomváltás. Érdemes 
idézni az illetékes miniszter szavait: „A népműve-
lés fogalma az embereket mechanikusan alkotók-
ra, terjesztőkre és passzív befogadókra osztotta. 
Ezt a fogalmat most a közművelődéssel cseréltük 
fel. Ez az újabb fogalom demokratikusabb, és kö-
zösségi magatartásra késztet… A közművelődés 
nemcsak ismeretek szerzését jelenti, hanem aktív 
részvételt is az alkotás és a közvetítés folyamatá-
ban. A közművelődés az egyének kapcsolatában és 
a személyiség teljességében, a közösség oldaláról 
ad értelmet a művelődésnek és társadalmi hasz-
nosságának. Feltételezi, hogy minden ember vala-
milyen sajátos tudást, tapasztalatot hord magában, 
amit érdemes a közösségnek átadni”. (Törvény a 
közművelődésről. Kossuth Kiadó, 1976).

Meglepő itt az egyezés Karácsony Sándor sza-
vaival, bár a törvény előterjesztője sem rá, sem a 
szabadművelődésre nem utalt. Kétségtelen azon-

ban, hogy ugyanaz a gondolkodás, ugyanaz az 
igény jelent meg, mint évtizedekkel korábban. 
(A meglepő egyezés magyarázata: a szöveget nem 
az akkori művelődésügyi miniszter, Pozsgai Imre 
fogalmazta meg, hanem Bíró Zoltán, az irodalmi 
osztály vezetője, aki a 60-as években a budapesti 
bölcsészkar népművelés-szakos hallgatója volt, és 
ismerhette a szabadművelődés elméletét.) Hogy 
ez az érvelés az országgyűlésben elhangozhatott, 
feltehetően annak is volt tulajdonítható, hogy a hi-
vatalos politikai állásfoglalásokban ekkor már egy-
re gyakrabban hangzott el a „szocialista demok-
ratizmus” fejlesztésének szükségessége. S hogy 
ez itt a népművelés vonatkozásában – legalább 
szavakban – konkrét formát ölthetett, annak volt 
köszönhető, hogy ez a terület a politikai irányítás 
számára kevésbé látszott rendszerellenesnek. Mert 
a demokratizmus egyébként másutt megmaradt a 
központilag meghatározott célok elfogadásánál és 
a hozzájuk kapcsolódó társadalmi részvétel igény-
lésénél. Nem jelentett tehát alulról szerveződő kez-
deményezést és a központilag meghatározott cé-
loktól és irányoktól való eltérést.

Érvényesült-e ez a közművelődés gyakorlatá-
ban? Áthelyeződött-e a hangsúly a kultúra széles-
körű terjesztéséről a közösségi keretekben történő 
öntevékeny művelődésre? Tanulságos beszámolót 
adott erről Vercseg Ilona felmérése a 80-as évek 
első feléről. (Vercseg I.: Szocializáció, szerep, érték a 
népművelői pályán. Múzsák Közművelődési Kiadó, 
1988.) Nagyközségekben dolgozó népművelőket 
kérdezett meg arról, hogy a véleményük szerint 
mi az ő feladatuk, munkájuk lényege. 48.6% felelte 
azt, hogy „megfelelni az irányítás aktuális elvárá-
sainak”, 12.9% szerint feladatuk „a hétköznapi kul-
túra kommunikálása”, 11.4% szerint „a problémák 
tudatosítása és az egyéni életvezetésre buzdítás”, 
7.1% „a tudatformálás bizonyos ideológiai tartal-
makkal”, 5.7% „a kultúra egy sajátos területének 
átadása”, 4.3% „az ünnepi kultúra, az örök értékek 
közvetítése”, 2.9% „a társadalmi beavatkozás le-
hetőségeinek keresése”, 1.4% „az alulról jövő kez-
deményezések felkarolása”, és 5.7% volt vegyes 
szerepértelmezés. Bár a második és a harmadik 
helyen megjelent már az életmóddal összefüggő 
feladatvállalás, a népművelés ideológiai-politikai 
elkötelezettsége még mindig túlsúlyban volt, és – 
igaz, csak kisebb arányban – ott volt még a szellemi 
kultúra értékeit közvetíteni akaró gondolkodás is.

A közművelődési törvény megjelenése után 6-8 
évvel tehát még kevéssé volt érezhető a szemlélet-
váltás. Pedig a Népművelési Intézet munkatár-
saitól és a közművelődés iránt érdeklődő szocio-
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lógusoktól már ezt megelőzően megjelentek erre 
vonatkozó ajánlások. Idézhető például Losonczi 
Ágnes, aki 1980-ban megjelent írásában a követke-
zőt mondta: „Az emberek mindennapi életvezeté-
sük során életérdekeiknek megfelelően olyan kér-
déseket vetnek fel, amelyekre valójában sehol sem 
kapnak feleletet. Az életvezetésnek e formái olyan 
ismeretek szükségességét ’harsogják’, amelyeket 
senki sem magyaráz meg… És mégis széleskörű 
hálózattal olyan ismereteket terjesztünk, amelyek-
nek alig van társadalmi tapadó felületük”. (Loson-
czi Á.: Az élettörekvések és az ismeretterjesztés. TIT 
Műhely, 1980. 2.)

Ezekben az években kezdődtek meg a Nép-
művelési Intézet korszerűsítési kísérletei, amelyek 
egyrészt a „nyitott művelődési házakra”, másrészt 
az életmóddal összefüggő művelődési kezdemé-
nyezésekre vonatkoztak. Az elsőről az Alapvetés 
c. szöveggyűjtemény (Múzsák Közművelődési 
Kiadó, 1985.), a másodikról a Közelítések c. inter-
jú-kötet (Népművelési Intézet, 1982.) adott bővebb 
tájékoztatást. Lényegüket jól fejezi ki a következő 
megállapítás: „A közművelődés nem a tárgyiasult 
kultúrából (vagy a „magas”, az „ünnepi” kultúrá-
ból – értsd: a tudományos, művészeti alkotások-
ból) táplálkozó műveltség elosztását, terjesztését 
vállalja, hanem – felismerve e szándék tiszteletre 
méltóságát, ám élettől elrugaszkodott voltát – a 
hétköznapi valóság érdekekből, érdeklődésből, 
képességekből és tettekből, tehát a „mindennapi 
élet” szövevényéből kiindulva keres bekapcsoló-
dási, meghaladásra, felülmúlásra, értelmezésre al-
kalmas pontokat… Amikor elidegenedett korunk 
uralkodó tendenciái ellenére törekszik a „kom-
munikációs egyensúly” megteremtésére, és ahhoz 
segít hozzá, hogy az életünk szinte minden pilla-
natában elszenvedett passzív, befogadói viszonyt 
aktívvá, alkotóvá tegye, hogy érdekeinket felis-
merjük és képesek is legyünk megfogalmazni, tetté 
formálni.” (Az idézet az Alapvetés c. kötetet beveze-
tő szerkesztői ajánlásból való.)

E sorok határozottan fogalmazták meg, hogy 
a kultúra közvetítésénél a befogadók lényegében 
passzívan veszik át a nekik nyújtott kulturális él-
ményt (aktivitásuk némán, bensejükben játszódik 
le), amelyhez sem a másokkal folytatható véle-
ménycsere, sem pedig a tanulságokból kiinduló 
cselekvés nem kapcsolódik. S ha nem is állítja 
szembe a korábbi népművelés és az új gondolko-
dást igénylő közművelődés gyakorlatát, mégis jel-
zi a fordulat szükségességét. Ennek elméleti igazo-
lása található meg Vitányi Iván két tanulmányában 
(Kulturális demokrácia – a kultúra demokratizálása. 

Világosság, 1981. 8–9. sz.; A kulturális fejlődés és a 
kulturális politika tipológiája. Valóság, 1982. 5. sz.). 
Ezekben a szerző elkülöníti egymástól a kultúrát 
demokratizáló (azaz széles körben terjesztő) gyakor-
latot a kultúrában tevékenyen résztvevő magatar-
tástól, amely megvalósítja a kultúra demokráciáját. 
Az elsőben a társadalom többsége csak elfogadja 
a neki közvetített kultúrát, a másodikban azon-
ban maga is hozzájárul annak fejlesztéséhez. Az 
elsőben a kultúra társadalmi terjedésében csak az 
úgynevezett szellemi javak kapnak helyet, és egy 
„felülről lefelé” ható folyamat érvényesül, a második-
ban viszont „az egész életmódot magában fogla-
ló… szélesebb értelemben vett kultúra öntevékeny 
részvételén alapuló, alulról fölfelé történő kiépítése” 
valósul meg. (Az idézet Vitányi Ivánnak a Valóság 
c. folyóiratban megjelent írásából való.) Ugyanitt 
olvasható: A hetvenes évek magyar társadalmában 
a kultúra demokratizálása mellett azért fordult a fi -
gyelem a kulturális demokráciára, hogy „a kultúra 
és a demokrácia viszonyában az aktív participáció-
ra, a kreativitásra, a fogyasztás helyett a részvételi 
igényekre helyeződjék a hangsúly. Ez … magában 
foglalja a demokratizmus fejlődését előmozdító 
decentralizációt és a társadalmi öntevékenység 
kibontakoztatását”. Vagyis a társadalom életének 
átrendeződését a közéletben is. Vitányi szerint „az 
ilyen aktív és öntevékeny” magatartás nélkül „el 
sem képzelhető szerves modernizáció, az egyete-
mes kultúra értékei iránti folyamatosan növekvő 
fogékonyság, nyitottság… A ’kulturális demokrá-
cia’ olyan szélesebb bázis, ahol az erők mindig újra 
akkumulálhatók, és a megmerevedésre hajlamos 
intézményrendszer hozzáigazításával a ’kultúra 
demokratizálásának” is újabb lendületet adhatunk”.

Várható volt, hogy ilyen szellemi muníció bir-
tokában a közművelődés is képes lesz megújulni. 
Sokan azonban továbbra is megmaradtak a kultú-
ra terjesztésének hagyományos módjánál, mintha 
ezekben az években is időszerű lett volna Kará-
csony Sándor egykori panasza: „Sajnos, egészen jó-
indulatú és az élet egyéb körülményei között tisz-
ta látású demokraták közt is akadnak számosan 
olyanok, akik még mindig ragaszkodnak az isko-
lán kívüli népművelés jól bevált, múlti rendszeré-
hez”. Pedig „az iskolán kívüli népművelés meddő 
marad, csődöt mond, tekintet nélkül arra, hogy 
ki végzi… A művelődés igénye és vágya ugyanis 
alulról felfelé ható erő minden olyan kollektív élet-
formában, amely nem mechanikus, hanem organi-
kus jellegű”. Benne „a közösség akar művelődni, s 
ez irányú igényét jelenti be az értelmiségnek”. (Új 
Szántás, 1947. 1. sz.)
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Országos vita a kultúra demokráciájáról
Érdemes tanulmányozni azt a vitasorozatot, ame-
lyet 1983-ban öt városban szerveztek meg a kultúra 
és demokrácia kapcsolatáról. (Anyaga megjelent a 
Párbeszéd a kultúra és demokrácia kérdéseiről c. kötet-
ben, Művelődéskutató Intézet, 1983.) Amennyire 
az elhangzott véleményeket tartalmazó jegyző-
könyv lehetővé teszi, a következő lényegesebb 
gondolatok emelhetők ki a megbeszélésekből, szer-
kezetileg rendezve és a kapcsolódó megállapításo-
kat összekötve. Elsőként az, hogy a közművelődés 
demokráciája összefügg a közélet demokráciájával. Ha 
az utóbbi fejletlen, az korlátozza a kultúra demokráciá-
ját is. Bizonyos mértékig ez utóbbi mégis elébe me-
het amannak; segítheti a demokratikus közélethez 
szükséges készségek fejlődését. Ez a lehetőség első-
sorban ott érvényesülhet, ahol a közművelődés vá-
laszt keres a helyi viszonyok közt mutatkozó prob-
lémák megoldására. Ehhez ad információkat, erről 
szervez lakossági fórumokat, és teremt beleszólási 
lehetőséget a helyi szintű döntésekbe. Eközben fel-
karolja a lakossági kezdeményezéseket.

A tanácskozások azt is szóvá tették, hogy a 
közéleti tevékenység igénye gyenge, a lakossági fó-
rumokon elhangzó véleményeket a politikai dön-
téshozók sokszor nem veszik fi gyelembe, sőt az 
is előfordul, hogy az ilyen összejöveteleken már 
eldöntött intézkedésekről hallgatják meg a részt-
vevők véleményét, mintha csak a helyeslésükre 
lennének kíváncsiak. Hasonló tapasztalatok mu-
tatkoztak a művelődési házak társadalmi vezetőségei-
nél. Tagjaiknak nincs döntési jogkörük, tőlük a már 
kidolgozott tervek jóváhagyását várják. Így nem 
csoda, hogy formális a működésük. Ahhoz, hogy 
az intézmények társadalmi vezetésének működése 
életképes legyen, az kellene, hogy hangot adjanak 
a lakossági igényeknek, s támogassák „az alulról 
jövő kezdeményezéseket”, biztosítva, hogy az in-
tézmény szervesen kapcsolódjék az adott település 
életéhez. Ennek feltétele, hogy az ilyen javaslatokat 
tömegszervezetek vagy egyesületek képviseljék, 
ezzel erősíthetnék a közművelődés közösségi jelle-
gét. A közművelődés gyakorlatában azonban sok-
kal inkább jellemző még a kultúra-közvetítő sze-
rep, a műkedvelő művészeti csoportoktól is főleg 
a rendezvényeken való szereplést várják el. Felme-
rül ugyan az a lehetőség, hogy a közművelődés az 
életmód kulturáltságát fejlessze – ezt a közismereti 
tanfolyamok iránt növekvő igény is alátámasztja. 
A szellemi kultúra eredményeit közvetítő felfogás-
tól azonban idegen ez a gondolat, már csak azért 
is, mert a közművelődés az intézmények programjai-
ban gondolkodik, és nem olyan társadalmi szerve-

zetekben, amelyek feltárhatnák a mindennapi élet 
problémáit. A tömegszervezetekben csak a funk-
ciókat vállalók aktívak, a tagság inkább névleges. 
Így az aktív részvételre számító programok sem 
tudnak kellő támogatottságra találni. Elhangzott 
ugyan néhány megjegyzés ezeken a megbeszélé-
seken, hogy szükség lenne olyan egyesületekre, 
amelyek a közművelődést „a közéleti demokrácia is-
kolájává” tehetnék, de az, hogy miképpen válhat ez 
az óhaj valósággá, kifejtetlen maradt.

Hasonlóan problematikus maradt az a többször 
is felvetett gondolat, hogy a közművelődésnek 
jobban kellene az igényekre építenie. Kérdés azon-
ban, hogy ezek hogyan mérhetők fel, és miként 
biztosítható, hogy az igények valóban művelődési 
folyamatokat indítsanak el, s ne egyszerűen csak a 
 szórakoztató időtöltésre irányuljanak. Továbbá: ha 
mégis létrejön egy közösség, mely önállóan hatá-
rozza meg, mivel foglalkozik, az hogyan építhető 
be egy művelődési ház kultúraközvetítő program-
jaiba? S minthogy a közművelődés demokráciája 
olyan fórumokat igényelne, ahol nem a közönség-
ként való jelenlét, hanem a résztvevők beszélgetése 
a meghatározó, nem világos, hogy az ilyen alkal-
makra hogyan lehet vonzó témákat találni, s a ben-
nük résztvevők véleménycseréjében a vitakultúrát 
érvényesíteni. Mindez a népművelők jobb felké-
szültségét tenné szükségessé, de ekkor körükben 
még 60%-os a képesítés nélküliek aránya (a kisebb 
településeken még rosszabb).

Érdemes fi gyelmet fordítani a regionális tanács-
kozásokat összefoglaló országos „párbeszédre” is, 
mert egyrészt ennek az anyaga sokkal részleteseb-
ben jelent meg nyomtatásban (a Párbeszéd a kultú-
ráról és a demokráciáról c. kötetben. Művelődésku-
tató Intézet, 1984.), másrészt összegezte a korábbi 
összejövetelek fontosabb megállapításait. Durkó 
Mátyás arra fi gyelmeztetett, hogy demokráciáról 
a gyakorlatban csak akkor beszélhetünk, ha „az 
egyén életében, életstílusában, életvezetésében, 
magatartásában, emberi kapcsolatrendszerében” 
is megjelenik ez az igény. Tehát nemcsak az a kér-
dés, hogy a kultúra demokratizálása és demokrá-
ciája szerves egységbe kerül-e egymással, hanem 
az is, hogy az egyes emberek tudatosan igénylik-e 
a társadalom kultúráját és szándékosan járulnak-e 
hozzá tetteikkel annak a fejlesztéséhez. A kultúra 
demokráciája ezért személyiségváltást és alakítást is 
jelent, mégpedig az egyének kölcsönhatásában. 
Hasonló gondolatokat fogalmazott meg Hidy Pé-
ter, amikor kijelentette, hogy az ember „csak meg-
határozott kulturális készségek birtokában gyako-
rolhatja demokratikus jogait”.
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Péterfi  Ferenc szerint a kultúra demokráciája 
feltételezi, hogy a közművelődést szélesebben ér-
telmezzük, mint addig. A művészet és a tudomány 
terjesztésén túl a hétköznapi gyakorlatban is meg 
kell valósulnia. A művelődési házaknak azonban 
csak egy része veszi ezt tudomásul. Ezek keresik, 
hogyan lehet megfelelni a környezet kihívásai-
nak, s felvállalni társadalomszervező funkciókat. 
Más intézmények azonban folytatják, amit addig 
tettek, mert semmilyen különbséget sem látnak a 
népművelés és a közművelődés között. Kajdi Béla 
tette hozzá: az új helyzet a népművelőktől „más-
fajta felkészültséget” igényel. Ennek lényege a jobb 
emberismeret, az emberek életének jobb megisme-
rése, megértése. Az intézményeknek életiskolává, 
közösségteremtő helyekké kellene válniuk, de ettől 
„igen messze állnak”. A művelődési házakban ható 
bürokratizmus példájaként említette meg Gombos 
Antalné, hogy több intézményben a népművelők 
„csak a hivatali nyitvatartási időben” tartózkodnak 
bent – az irányítás előírásának megfelelően.

Hidy Péter számolt be egy szociológiai felmé-
résről, amelyben azt vizsgálták, hogyan lehetne 
bevonni a szülőket gyermekeik iskolai tanulásának 
segítésébe. Harmincas létszámból tizennégy olyan 
családot találtak, „ahol egy vagy egyetlen könyv 
sincs otthon, s a szülők egy-két, esetleg három osz-
tályt végeztek. Ugyanebbe az osztályba jár az orvos-
nak, a mérnöknek a gyereke is.” A tanulság: „olyan 
szintű az egyenetlenség és az áldemokrácia, hogy 
az kizárja a tényleges demokrácia lehetőségét”.

Van-e lehetőség arra, hogy a közművelődésben 
dolgozók az adott településen lakó emberekkel fog-
lalkozzanak? Egyesek szerint nincs rá idejük. Tóth 
László tapasztalatai szerint viszont „a népművelő 
munkája, amit hivatalnokként teljesít … napi két 
óránál többet nem igényel.” A tanácstól kért havi 
jelentés összeállításához, néhány rendezvény meg-
szervezéséhez ez elegendő. A fennmaradó idejét 
fordíthatná a helyi problémák felderítésére, az em-
berek véleményének az összegyűjtésére, de irányí-
tói ezt nem ismerik el munkának. Itt mondtam el 
én is, hogy beszéltem egy elméletileg kiválóan fel-
készült közművelődési szakemberrel, aki így szá-
molt be nekem egy napi munkaidejéről; Intézi egy 
tánccsoport külföldi utazását, majd egy kiadvány 
ügyében a nyomdával tárgyal, azután ellenőrzi, 
hogy égnek-e a lámpák az épületben, s ha kiégett 
egy égő, akkor kicserélteti, majd szól a szakmun-
kásoknak az elromlott mellékhelyiség megjavítása 
miatt stb. „Csakhogy ezekhez semmiféle népmű-
velési szakképzettség sem kell, s ha mégis olyan 
ember munkaköréhez tartozó elfoglaltságok ezek, 

akinek a legmagasabb szintű képzettsége van (már 
készíti a doktori értekezését), akkor ez az időbe-
osztás rendkívül nagy pazarlás részünkről. Kér-
dés: miért nem lehet ilyen feladatokra másféle kép-
zettségű embereket alkalmazni? Vagy komolyan 
gondoljuk, hogy ez lenne a népművelés?” És nem 
„a művelődéssel összefüggő helyzetek és gyakor-
lati folyamatok elemzése, értékelése és ezek alap-
ján javaslatok készítése a gyakorlat hatékonyabbá 
tételére?”

Horváth László hangsúlyozta, ha a művelődni 
akaróknak nincs beleszólásuk abba, milyen legyen 
egy kulturális intézmény programajánlata, az nem 
is nevezhető demokratikusnak. Ehhez kapcsol-
ta megállapítását Kerekes Miklós: „Többen már 
régóta érezzük, hogy a közművelődési gyakorlat 
megújításának, a hatékonyság növelésének egyik 
gátja éppen a demokrácia hiánya”. „Hiába van jó 
színvonalú intézményi ellátottság, ha a munka el-
sősorban nem az emberre irányul, nem életfolyamathoz 
kötődik, hanem csupán a sokéves rutin, megmere-
vedett hagyomány diktálja”. Balogh Ferenc szerint 
„mindenképpen szemléletváltásra van szüksé-
günk, elsősorban nekünk népművelőknek ahhoz, 
hogy a tevékenységünket tartalmilag is meg tud-
juk újítani”.

Ezeket a gondolatokat foglalta össze Vitányi 
Iván következőképpen: „Nem fordítunk elég gondot 
az alulról felfelé történő folyamatokra. Kérdés azon-
ban, van-e lehetőség a nyolcvanas években arra, 
hogy ezt a folyamatot megfordítsuk?” „Van-e any-
nyi igény a lakosságban, … hogy ebből valóban 
lehessen valami?” Tény, hogy „a váltás nem fog 
konfl iktusok és nehézségek nélkül lejátszódni. De 
ha azt akarjuk és várjuk, hogy a demokrácia ügyé-
ben… az ország előre haladjon, akkor egyben azt is 
várjuk, hogy a kultúra és a közművelődés területén 
is megtörténjék a fejlődés”. „Amikor a népműve-
lés szó helyett a közművelődés kifejezést kezdtük 
használni, akkor nemcsak a terminust változtattuk 
meg, hanem a szemléletet is. A népművelés alanya 
a népművelő, a közművelődésé maga a köz, a köz 
(a közösség, a nép) műveli önmagát. S ez valóban 
egyenlő a kulturális demokráciával. Azt is mond-
hatjuk, hogy a közművelődés… a kulturális demokrá-
cia magyar neve”.

Megváltozott-e a helyzet a rendszerváltás után?
Feltételezhető volt, hogy mindaz, ami a rendszer-
váltás előtt szakmai körökben elhangzott a kultúra 
és a demokrácia kapcsolatáról, valamint a közmű-
velődés megújításáról, a rendszerváltás után aka-
dálytalanul valósulhat meg. Ez a feltételezés azon-
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ban nem vette fi gyelembe, hogy a gondolkodás 
nagyon nehezen alakul át, és ezért a gyakorlattól 
sem várható gyorsan a gyökeres megújulása. Már 
csak azért sem történhetett így, mert eleinte a köz-
művelődés intézményeinek a fennmaradásukért 
kellett küzdeniük. Az új politika egyes képviselői a 
régebbi rendszer maradványának mondták ezeket, 
és a művelődési házak megszüntetését követel-
ték. Bizonyítani kellett, hogy ilyen intézmények a 
polgári demokráciákban is találhatók. S ha nálunk 
egyesek ki is szolgálták a hatalom elvárásait, ez 
még nem jelenti a közművelődés egészének fölös-
legességét, átalakításának a lehetetlenségét. Arról 
nem is szólva, hogy már ezekben az évtizedekben 
is megjelentek a művelődésügy demokratikus át-
alakítását célzó kezdeményezések.

A közművelődésről 1997-ben hozott törvény 
bizonyította, hogy ez a hagyomány beilleszthető 
a gyakorlat megújításába. Feltűnhetett azonban, 
hogy a törvény elkülöníti egymástól a muzeális in-
tézményeket, a könyvtárakat és a közművelődés 
intézményeit, mintha az első kettő nem tartozna 
az utóbbiak közé. (Jellemző módon a közművelő-
dési könyvtárakat „közkönyvtáraknak” nevezi.) 
Az elkülönítést azzal igazolja, hogy az első kettőt 
a „közgyűjtemény” fogalma alá sorolja, a harma-
dikat pedig „iskolán kívüli öntevékeny… kultúra-
elsajátító cselekvésnek” tekinti. Igaz, ez utóbbinak 
is megjelöli az intézményeit, a „művelődési ottho-
nok, házak, központok…” formájában, de szembe-
tűnő, hogy bennük az emberi tevékenység áll az első 
helyen, a múzeumoknál, könyvtáraknál viszont a 
kulturális értékek a jellemzőek, azok megőrzése és 
szakszerű feldolgozása a lényeges. Itt csak a „nyil-
vánosság”, és a „hozzáférhetőség” utal közvetve 
arra, hogy az értékek bemutatása, átadása a láto-
gatók számára való. (Mintha a kiállításokat nézők 
és a könyvtári olvasók nem elsajátítói lennének a 
kultúrának, tehát ez a folyamat nem lenne művelő-
désnek tekinthető.)

A törvény végrehajtásához kiadott „Szempon-
tok a települési önkormányzat közművelődési ren-
deletéhez” c. ajánlás ugyan megemlíti a közműve-
lődési intézményeik nyitottságát is, de mindjárt 
hozzá is kapcsolja az „önszerveződés” és az „önte-
vékenység” formáit, ami azt az óhajt fejezi ki, hogy 
az egyes településeken élők ne csak használják az 
intézmények programjait, de azokat maguk hozzák 
létre. Ilyen lehetőséget a törvény a múzeumoknál 
és könyvtáraknál nem említ. Mintha azoknál nem 
feltételezné a társadalmi öntevékenységet. Ez már 
csak azért is elgondolkoztató, mert a „Szempon-
tok…” elismeri, hogy a közgyűjteményi, sőt a mű-

vészeti és egyéb kulturális és oktatási intézmények 
is teljesítenek feladatokat a közösségi művelődés 
érdekében. A törvény 74.§-a „az alaptevékeny-
séghez kapcsolódóan közművelődési feladatokat 
is ellátó… kulturális és sportlétesítmények” for-
májában látszólag még ki is szélesíti a közműve-
lődés területét, valójában azt mégis a művelődési 
ház típusú intézményekre és színterekre szűkíti, 
amelyeket a „Szempontok…” 3. pontja egyszer-
re mond „közösségi művelődésnek” és „kultúra-
közvetítésnek”.

Más szempontból tanulságos az az állásfogla-
lás, amely a Magyar Művelődési Intézet stratégiai 
terveként jelent meg öt évvel később (lásd a Szín 
– Közösségi Művelődés 2002. 5. számában). Ez a 
terv az Intézetet „a közösségi művelődés műhelyeként” 
fogja fel, a művelődés kutató, elemző és képző in-
tézményeként. A gyakorlat megújításában hang-
súlyozza a közművelődés helyi elkötelezettségét, a 
civil szervezetek kezdeményezéseinek szakmailag 
„teljes értékűvé” válását, a polgárok és közössége-
ik aktív részvételét. A tervezet szövegéből eltűnik 
a kultúra-közvetítés, a közművelődés a közösségi 
művelődéssel lesz azonos. Ám a benne dolgozó fő-
hivatásúak neve továbbra is „népművelő”, aki csak 
annyiban lesz más, mint az előző korszakban al-
kalmazott, hogy ezután „az emberek szükségletei-
re, kezdeményezéseire és igényeire fi gyelemmel” 
keresi a folyamatos megújulás lehetőségét (id. mű, 
21. oldal). Feltűnik azonban, hogy e foglalkozás 
megjelölésére itt már megtalálható a „művelődés-
szervező” megjelölés is, ami ezekben az években 
már az egyetemi, főiskolai képzésben is átveszi a 
népművelési, közművelődési szakképzésnél hasz-
nált megnevezés helyét. Érdemes azonban elgon-
dolkodni e fogalom jelentésén. Amikor az 1976-os 
törvény a népművelés helyébe a közművelődést 
állította, nem annyira a „nép” fogalmát akarta a 
szélesebben felfogható „köz” fogalmával felcse-
rélni, sokkal inkább a „művelés” helyett akarta a 
„művelődést” használni. Ami érzékeltethette volna 
a műveltség fejlesztésében az öntevékenységet. Ha 
azonban mégis a „művelődésszervezés” válik álta-
lánossá, akkor ez kifejezi, hogy a művelődés még-
sem öntevékenység, hanem kívülről szervezett, 
irányított.

Ugyanott, ahol ez a stratégiai terv megjelent, ka-
pott helyet Balipap Ferenc írása is. Noha sok vonat-
kozásban rokonnak látszik az Intézet tervével, egy 
vonatkozásban mégis csak más. Ő határozottan 
elutasítja a „népművelést” és a „közművelődést”, 
arra hivatkozva, hogy mindkettő „a centralizált, 
cenzúrázott, egyoldalú ideológia alapú és politikai 



79

célú … hatalom-fenntartás politikai eszköze” volt. 
És helyettük kizárólag a „közösségi művelődést” 
ajánlja, mert ez felel meg egy polgári demokrati-
kus társadalomnak. Elismeri ugyan, hogy a helyi 
önkormányzatok kis mértékben támogathatják 
a népművelési és közművelődési tevékenységet, 
de erre ezután már „csak korlátozott mértékben” 
szabad szerinte közpénzeket adni. Az állami fi -
nanszírozást elsősorban a „közösségi művelődés-
re” kell fordítani. Lehet persze vitatni, hogy itt a 
népművelés és közművelődés története leszűkül a 
pártállami irányítás korára, és ezért olyan sajátos-
ságok kötődnek hozzájuk, amelyek nem a lénye-
güket fejezik ki, csupán egy meghatározott kor-
szakra jellemzőek. Ami ennél azonban fontosabb: 
itt határozottan fogalmazódik meg az a szándék, 
hogy a közösségi művelődés teljesen elváljék a közmű-
velődéstől, s valami új – ideálisnak tekintett – gya-
korlatot valósítson meg. Tudjuk, ez az eltávolodás 
valóban megtörtént, de nem egészen a népművelés 
és közművelődés rovására, hanem egy olyan pár-
huzamosság kialakítására, amelyben a „közösség-
fejlesztés” a közművelődéstől függetlenedve halad 
sajátos céljainak megvalósítása felé, amit inkább 
lehet „településfejlesztésnek”, mint „művelődésnek” 
nevezni. Igaz viszont, hogy ez mégiscsak művelő-
dés valamennyire, hiszen új ismeretek és készségek 
nélkül a település közösségi összefogással történő 
fejlesztése sem valósulhat meg.

Érdemes lenne gyakorlati példákkal bizonyíta-
ni, hogy a közművelődésben egyre erősebben van 
jelen a közösségi művelődés, de egy ilyen általáno-
sító szándékot kiragadott esetekkel nehezen lehet 
igazolni. Bár az ilyen tapasztalatok részletes leírása 
mégsem lenne szükségtelen. Előzetesen azonban 
ajánlatos szembeállítani egymással a kultúraközvetí-
tő és a közösségi művelődést segítő magatartást. Nem 
egyszerűen arról van szó, amit gyakran el szoktak 
mondani, hogy az elsőben a művelődő ember pasz-
szívan vesz részt, a másodikban viszont aktívan. Az 
sem döntő itt, hogy az első a részvétel mennyiségi 
gyarapítására törekszik, a második a kulturális hatás 
minőségi elmélyítésére. Lényegesebb, hogy a kultúra 
közvetítője rendezvényekben gondolkodik, esetleg 
népszerűsítendő kulturális javakban (a művelődés tar-
talmában), a közösségi művelődés ezzel ellentétben 
mindig az emberekből indul ki, tevékenységének célja a 
személyi fejlődés segítése. Ez nem feltétlenül „közös-
ségi”, lehet az egyén önművelését szorgalmazó és tá-
mogató. A közösségi művelődés csak azért válhat 
jelentékennyé, mert hatékonyabb, mint az egyéni 
úton járó. Ebből a szembeállításból következik az 
is, hogy a kultúra-közvetítő szándék szükségszerűen el-

különíti egymástól a különböző kulturális intézményeket 
és a kultúra területeit. (Más a feladata a színháznak, a 
múzeumnak, a könyvtárnak, a művelődési háznak, 
és másképp kell ismertetni az egyes tudományága-
kat, művészeteket.) Az ember-központú gyakorlat 
viszont az összefüggéseket keresi, az életből vett 
jelenségek és problémák értelmezéséhez komplex 
szemléletet alkalmaz. Ebben a felfogásban ugyanis 
nem egyszerűen a szellemi értékek elsajátításáról 
van szó, inkább az életmód, a gondolkodás, a ma-
gatartás kulturáltságáról, amire persze ajánlatos 
ráhelyezni a „magas” kultúrát, hogy elmélyítse és 
kitágítsa az egyén műveltségét. Összegezve a tanul-
ságokat elmondható, hogy a rendezvény-szemlélet 
sikeréhez csak olyan szervezői készség kell, amely 
biztosítja, hogy egy-egy alkalomra minél több em-
bert sikerül összehívni. A közvetítendő tartalmak 
kiválasztásához már kulturális tájékozottság (művelt-
ség) szükséges, anélkül, hogy ahhoz emberismeret 
is társulna. Az emberközpontú gyakorlat viszont 
nemcsak azt teszi szükségessé, hogy tájékozott le-
gyen valaki abban, kinek milyen kultúrára van szük-
sége az életkörülményeinek fejlesztéséhez, hanem 
azt is, hogy megértse, ki hogyan reagál a kulturális 
hatásokra, hogyan képes feldolgozni azokat, és alkalmaz-
ni élete gyakorlatában. S minthogy ez egyénenként 
eltérő, az ilyen tájékozottság csak úgy jöhet létre, 
ha olyan művelődési alkalmak valósulnak meg, 
amelyekben aktív közösségi részvételben, az egyének 
kölcsönhatásában tárulnak fel ezek a sajátos vonások. 
Magától értetődik, hogy ez utóbbi csak magas fokú 
szakmai felkészültséggel befolyásolható. (Az első 
kettőhöz ilyesmi nem kell.) Már csak azért is, mert 
itt a művelődés hosszabb folyamatban valósul meg, 
a kultúra-közvetítés viszont mindig egymástól elvá-
ló, alkalmi programok sora. Mindezt végiggondolva 
válhat érthetővé, miért változott át a népművelés 
közművelődéssé, majd a művelődésszervezés and-
ragógiává. Nem egyszerű névcseréről van tehát 
szó, hanem a tennivalókat meghatározó szemlélet 
átalakulásáról.

Befejezésül néhány példa a szempontváltás akadályaira
Amikor a 80-as évek első felében a kulturális de-
mokráciáról szóló egyik tanácskozás megnyílt, azt 
javasoltam, hogy fogadjunk el egy módszert: ha 
valaki felszólal, csak egyetlen gondolatát mondja 
el: röviden, s lehetőleg ahhoz kapcsolódva, amit az 
előtte szóló mondott. Persze mindenki többször is 
felszólalhat, mert valószínű, hogy amit hall, arról 
újabb dolgok jutnak majd eszébe. Ha ezt betart-
juk, a véleménycserénk gyorsütemű lesz, nem fog 
szétesni. Javaslatomat látszólag minden jelenlévő 
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elfogadta, senki sem szólt ellene. Az első 15–20 
perc így is telt el, a megszólalók igazodtak a java-
solt módszerhez. Utána azonban ismét csak ter-
jengőssé váltak a felszólalások. Minden felszólaló 
úgy beszélt, mintha mindent el akarna mondani, 
felhasználva, hogy egyszer szóhoz jutott. Egyre 
nehezebben követtük a fölvetett gondolatokat, és 
az elágazó gondolatsor fárasztó is volt. És akkor – 
szerencsére – valaki indulatosan megszólalt. – Úgy 
gondolom, megállapodtunk valamiben –, mondta. 
Csakhogy ezt hamar elfelejtettük. Így elhangzott 
ugyan pár beszéd, de nem alakult ki párbeszéd.

A szellemes szójáték hatására néhányan el-
szégyellték magukat, s megpróbálták korlátozni 
a szóáradatukat. Már nem emlékszem, hogy vé-
gül is „párbeszéddé” vált-e a beszélgetésünk, de 
a fi gyelmeztetés tanulságként máig is megmaradt 
bennem. Hozzáteszem, hogy miért is javasoltam 
ekkor a beszélgetés szabályozását. Egy évtizeddel 
korábban két hónapot töltöttem Finnországban, 
hogy tanulmányozzam a népművelés és felnőtt-
oktatás gyakorlatát. Egyszer meghívtak egy ta-
nácskozásra, amelyen a felnőttoktatást szervezők 
vettek részt. Egy előadás után a hallgatóság átment 
a szomszédos helyiségbe, és egy hosszú asztal mel-
lett foglalt helyet. Így kezdődött a téma megbeszé-
lése. A résztvevők egymással szemben ültek, nem 
úgy, ahogy nálunk szokásos, az előadás helyszínén 
maradva, egymás mögött. Érzékelhettem, hogy ez 
az elhelyezkedés megfelel a természetes beszéd-
helyzetnek. A következő tanulság a beszélgetés 
pergő üteme volt: mindenki röviden beszélt, a hoz-
zászólók egymást gyorsan váltották, s ahogy meg 
tudtam állapítani – bár a fi nn nyelvet nem értettem 
–, igyekezték az előttük szólóhoz fűzni a mondani-
valójukat. És azt is felismerhettem, hogy minden-
ki többször is beszél, mert újabb gondolatot akar 
elmondani. Olyan volt ez a helyzet, mintha baráti 
társaság diskurált volna. Senki sem akarta hosz-
szabb ideig magánál tartani a szót, tekintettel volt 
arra, hogy másoknak is van mondanivalója.

Néhány évvel később itthon volt alkalmam 
tapasztalni, hogyan is viselkednek nálunk egy 
beszélgetésben a hazai szakemberek. Kanadai 
felnőttoktatók látogattak Magyarországra, s a 
vendéglátóik beszélgetést szerveztek számukra, 
amelyre meghívták az itthoni közművelődés és 
felnőttoktatás néhány képviselőjét. A találkozó a 
TIT Természettudományi Stúdiójában zajlott le, 
Budán. Minthogy előadás nem volt, kölcsönös tá-
jékoztatás történt. Csakhamar kiderült azonban, 
hogy lényeges különbség van a két csoport között 
a megszólalás idejét illetően. A kanadaiak 2-3 perc-

ben mondták el, ami eszükbe jutott, a mieink 15-20 
perces monológokat tartottak. Akkor ezt úgy fog-
tuk fel, részletesen akarjuk tájékoztatni a külföldie-
ket a hazai helyzetről. Csakhogy ez kissé udvariat-
lan is lett, hiszen mi nem kértük meg őket, hogy 
hasonló módon ismertessék, mi is történik náluk 
ezen a területen.

Újabb emlékem már a rendszerváltást követő 
időből való. A TIT Országos Központja elhatároz-
ta, hogy az új helyzetnek megfelelően segíteni fogja 
a vállalkozásba kezdőket. Egy kézikönyv megírá-
sára kért fel szakértőket, és ez hamar el is készült. 
Hozzáértők szerint a könyv jó színvonalú és jól ért-
hető volt. A Társulat eljuttatta a könyv példányait 
megyei szervezeteihez, s azt javasolta, hirdessék 
meg a könyv megvételi lehetőségét a megyei la-
pokban, s egyúttal szervezzenek róla konzultációt 
a problémák tisztázására. Amikor később a megyei 
szervezetek képviselői arról számoltak be, hogyan 
is sikerült ez a kezdeményezés, elmondták, hogy a 
könyv iránt nagy volt az érdeklődés, a konzultáci-
óra is sokan jöttek el, ott azonban kiderült, a köny-
vet senki sem olvasta el, helyette azt kérték, hogy 
előadásban mondják el a szakértők a tudnivalókat. 
Egyetlen kérdést vetettek fel, hogy hogyan lehet a 
hitelt a bankban felvenni. Amikor ezt hallottam, 
úgy éreztem, ez a magatartás nagyon jellemző ha-
zai viszonyainkra.

S hogy ne csak a múlt emlékeit idézzem fel, meg-
említek még két eseményt 2009. második feléből. 
Mindkettő jellegzetes példája volt az utóbbi évek-
ben elterjedt szokásnak, a „félnapos konferenciá-
nak”, amit általában délelőtt 10-től délután 4 óráig 
hirdetnek meg. Az első esemény programterve 20 
perces előadásokat tartalmazott, egymást szorosan 
követően, és csak az ebédre hagyott ennél kétszer 
több időt. A „konferencia” tervezője megkérdezte 
tőlem, hogyan tetszik az összeállítás. Dicsértem a 
téma sokoldalú megközelítését, de hiányoltam a 
hozzászólásokra hagyható időt. – Igaz – mondta ő 
–, majd előadásonként megkérdezzük, van-e vala-
kinek kérdése, mondanivalója. És amikor ezt tény-
leg megpróbálta, azonnal kiderült, hogy a terve-
zett időbeosztás felborul. Ha meg akarták hallgatni 
valamennyi meghívott előadót, a hozzászólásokat 
kellett elhagyni.

A másik eseményt már eleve úgy tervezték, 
hogy az előzetesen elkészített program 2-3 előadás 
után hozzászólásokra is hagyott időt. Az előadások 
20-20 percet kaptak, a hozzászólások valamivel ke-
vesebbet. S mi történt? Egyetlen előadó sem tartot-
ta be a kapott időt, volt olyan, aki csaknem kétszer 
annyi ideig beszélt, és az elnöklő moderátor egyi-
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ket sem állította le. Amikor az órájára nézett, kény-
telen volt kijelenteni: – Azt hiszem, a hozzászóláso-
kat már el kell hagynunk. Látszólag ezzel mindenki 
egyetértett, hiszen a program előadásokra épült, a 
véleménycsere csak ennek szerény toldaléka lehe-
tett. Ám, hogy ne lett volna igény a beszélgetésre, 
azt az ebédszünet cáfolta meg. A résztvevőket alig 
lehetett a további előadások meghallgatására visz-
szahívni, olyan élénk eszmecserébe bocsátkoztak 
az ebédszünetben. Lehetséges persze, hogy nem a 
délelőtti témákról beszéltek, de az bizonyosnak lát-
szott, hogy van igényük a dialógusra.

Amikor a 80-as években a közművelődés de-
mokráciájáról szóló eszmecsere megállapította, 
hogy nincs vitakultúránk, ehhez hasonló esetek ju-
tottak eszembe. S amikor azt olvastam, hallottam, 
hogy a közművelődés nálunk közösségi művelő-

dés, kételkedtem, valóban így van-e. A gyakorlat-
tal inkább összhangban levőnek éreztem, hogy még 
ma is inkább kultúra-közvetítés, vagy másképpen 
„rendezvény-szervezés” folyik, amit az is alátá-
maszt, hogy sokan semmilyen különbséget nem 
éreznek a „népművelés”, „közművelődés”, „mű-
velődésszervezés”, „felnőttképzés” között, legfel-
jebb csak a szavak másságát fogják fel, a mögöttük 
meghúzódó szemléleti különbséget nem érzékelik. 
Ha nem tévedek, akkor ez annak az iskolai oktatás-
ból eredő hagyománynak a továbbélése, hogy aki 
tud valamit, tanít, aki nem, az tanul. Tehát a mű-
velődés tulajdonképpen adás-vételi viszony, amely-
ben az átvevőnek nincs önállósága, illetve amit ő 
gondol, érez, annak nincs szerepe a művelődésé-
ben. Ezért csak a részvétel számít a közművelődés 
szervezett alkalmain.


