
Már a kötet címleírásában is négy évszám olvasha-
tó. Most jelent meg egy hat évvel ezelőtt elkezdett 
doktori kutatás összefoglalása, amely az elmúlt öt-
ven évben megfogalmazott innovatív gondolatok-
ról, kulturális vizsgálatokról és jelentős szerepet 
betöltő személyek koncepcióiról szól a mának. Az 
egyes fejezetek még korábbról, a két világháború 
közötti időszakból indulva elemzik a hazai kultúra 
és benne a közművelődés főbb statisztikai adatait, 
valamint a kultúrpolitikai változások irányait. Az 
időbeliség adja meg a gondolatok keretrendszerét, 
de nem rigorózus történészi időkezelésről, inkább 
az emlékezésre jellemző időbeni összefonódások, 
egymásra vetülő események, eszmék megjeleníté-
séről beszélhetünk.

Koncz Gábor nem csak kutatója, hanem aktív 
résztvevője, formálója volt az elmúlt évtizedek 
kulturális életének és a kultúrpolitikai tervezetek-
nek. Könyvében nem tudja, s valószínűleg nem is 
akarja elválasztani kutatási témáját szakmai pálya-
futásától, így a leírtak gyakran személyes naplóbe-
jegyzés-jellegűek, amelyek az idő előrehaladtával 
tudományos önrefl exiókkal egészültek ki. Témáját 
öt fejezetre bontotta a kutató, amelyekből az első 
a kulturális fogalmak értelmezésével, a második a 
művelődés-gazdaságtan kutatásának alapkérdé-
seivel, a harmadik a hazai makrogazdasági fi nan-
szírozás áttekintésével, a negyedik a művelődési 
otthonok történeti elemzésével foglalkozik. Az 
összegző fejezetben pedig a kutatási eredmények 

bemutatásán túl, javaslatokat tesz további kutatási 
témákra, irányokra is.

A szocializmus kultúrpolitikájának, támogatási 
eljárásainak, statisztikáinak, kutatásainak és intéz-
ményeinek alapos feltárása és részletekbe menő 
elemzése adja a kötet gerincét, amelyet a mai értel-
mezés szerinti kutatói refl exiók fűszereznek. Olva-
sás közben olyan érzésünk támadhat, hogy Koncz 
Gábor az elmúlt évtizedekben minden fontos kul-
turális döntéshozatali folyamatban személyesen is 
részt vett, így mélyebb ismeretekkel rendelkezik 
azokról, mint bármelyik más hazai kutató vagy po-
litikai szereplő.

A művelődés közgazdasági összefüggéseinek 
értelmezéseit kutatva megújult szemlélettel tár-
ja fel azt az elmélettörténeti hátteret, amely a mai 
szakmai diskurzusok számára is kiindulópontot 
jelenthet. A szerző a szocialista művelődésfi nan-
szírozás szerkezetét, főbb elemeit részletesen, ala-
posan feldolgozta. Felidézi a második világháború 
utáni kérdésfeltevést: „Mit kell tenni a központi (gaz-
dasági és politikai) vezetésnek ahhoz, hogy dinamikus 
összhang alakuljon ki a gazdaság fejlődése és a művelt-
ségi-kulturáltsági szint között? Mégpedig úgy, hogy a 
tanulás, művelődés, ismeretszerzés a gazdasági növeke-
dés szerves tényezője legyen.” (17. o.) Mindez máig 
aktuális, örök probléma.

A kötetben számos olyan szakember neve és ko-
rabeli gondolatai jelennek meg, akiket a közműve-
lődésben dolgozók jól ismernek. Újdonsága és eré-
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nye a kötetnek, hogy a szakmai „progresszió” eme 
képviselőinek gondolatait tárgyilagosan, értékelő 
módon mutatja be. A visszatekinteni szándékozók-
nak vagy történeti kutatásokat végző fi ataloknak 
komoly segítséget nyújt a hivatkozások, bibliográ-
fi ai adatok nagy száma, amelyek jelentősen segítik 
a további feltáró és elemző munkát.

Vélhetően a legtöbben a művelődési ottho-
nok komplex elemzését tartalmazó 4. fejezetet 
lapozzák majd fel, hiszen a kultúrházak, műve-
lődési otthonok, közösségi házak jelenlegi laza 
hálózata még mindig egy páratlan méretű in-
tézmény-együttest fog össze. Igazolja ezt az is, 
hogy a közművelődésben foglalkoztatottak és az 
önkéntesek száma, a SZÍN – közösségi művelődés 
2010. évi októberi számában közzétett több évre 
visszatekintő statisztikai elemzés szerint – jelen-
leg közel húszezer fő.

A kultúrházak létrehozásának történetével kap-
csolatosan máig tartó értelmezési vita zajlik a szak-
mában. Koncz Gábor adatokkal hitelesíti, hogy 
„… szervezésük a politikai szabályozás kiterjesztésének 
eszköze volt… A kulturális forradalom ideológiája egy 
strukturált, hierarchizált, központilag irányítható in-
tézményrendszer létrehozását szorgalmazta” (190. o.), 
amelyben az „… extenzív szemlélet és követelmény, az 
«utasítás» évtizedekre megvetette az alapját a formára és 
mennyiségre szervezett, a központi elgondolások lebon-
tását feladatnak tekintő tevékenységrendszernek.” (193. 
o.) Ugyanakkor több forrásból is ismert, hogy a két 
világháború között a működő kultúrházak száma 
kétezerre tehető, ezért úgy tűnik, hogy a szocializ-
mus ideje alatt kitűzött fellengzős célokhoz képest 
viszonylag lassú volt a hálózat továbbépítése, hi-
szen alig pár száz új intézményt sikerült megnyit-
ni. Ráadásul a hálózat meglévő épületeinek kor-
szerűsítése rendre elmaradt.

A Rendszerváltó közművelődés című fejezetben 
Koncz Gábor kifejti, hogy a tágabban értelmezett 
„közművelődésnek jelentős szerepe volt a rendszerváltás 
előkészítésében.” A jövőre vonatkozóan fi gyelmez-
teti az érintetteket, hogy „fontos szerepe lehet mai is 
a globalizáció adaptálásában, az EU-hoz való alkalmaz-
kodásban ennek a szakmának. Ehhez azonban saját in-
tézmény- és tevékenységrendszerében változtatni kell.” 
(243. o.)

Egyetértve a szerző fenti megállapításával a to-
vábbiakban azokat a javaslatokat emelem ki, ame-
lyek az oktatással kapcsolatosak, és így a szakma 
jövőjével, a szakemberek tudásának minőségével, 
milyenségével kapcsolatosak. A szerző szerint je-
lenleg „a képzésben nagy gond a rendezvénytan, a gya-
korlati menedzsment és az intézménylátogatás hiánya. 

Ezeket semmilyen általános menedzsment vagy vezetés-
tan nem pótolja, hiszen másféle tudásra van szükség, és 
a szervezeti sokféleségre kell felkészülni. Az új tudás 
tartalmát az intézményhálózat funkciójánál jeleníti 
meg: „… a mai közművelődési intézmények, szakem-
berek elvégzendő feladata a helyi közszereplés szervezé-
si feltételeinek megteremtése, a helyi cselekvési műhe-
lyek mondanivalójának explicitté tétele.”(Cselekvő jövő 
című fejezet, 250–252. o.)

Valahogy én is úgy éreztem magam Koncz Gá-
bor könyvének olvasásakor, mint Charles Fenyvesi 
esszéíró Gyuri atya hallgatása közben: „Míg én csak 
iskolás módon ismerem a történelmet, ő szemtanú mód-
jára következtet.” (Elmélkedések egy kerti padon, 2010, 
Európa Kiadó, 255. o.)

A könyvet olvasva belátható, hogy milyen nagy 
szükség van a szűkebb szakmai területet érintő 
történeti feltáró munkákra, s hogy mindenkor igen 
fontos szerepe van a „krónikásnak”, mert a tapasz-
talatok csak így juttathatók el az új generációkhoz. 
Koncz Gábor könyve azt üzeni, hogy tárolni, időn-
ként újra és újra elemezni kell azokat a gondola-
tokat, terveket, amelyek a jelenlegi helyzetet for-
málták, mert befolyással voltak a jól vagy rosszul 
megvalósított kulturális döntéshozatalra.

A sok hasznos információ megjelentetéséhez 
azért a szakmai és nyelvi lektorálás mindig szük-
séges, így ez a könyv is megérdemelt volna egy 
kívülálló nyelvi lektort, és a terjedelem is csök-
kenthető lett volna. A tudományos dolgozat és a 
belőle szerkesztett könyv más célcsoportnak szól, 
ezért talán nagyobb fi gyelmet lehetett volna fordí-
tani az érdeklődő, laikus olvasókra, akik a prakti-
kus gondolatokat keresik. Talán inkább a jövőre 
irányuló javaslatok kifejtése lehetett volna terje-
delmesebb, ezzel a szerző sokat segíthetett volna 
a szakmának.

Az idősíkok egymásba fonódása teszi érdekessé 
Koncz Gábor könyvét. A régi, de újra és újra előke-
rülő célok, gondolatok, kutatási témák megfogal-
mazása egyértelművé teszi, hogy mik is ennek a 
szakmának a gazdasági és eszmei alapkérdései. Az 
innováció a megoldások variációjából, az újszerű 
gondolatok összekapcsolásából eredhet a közmű-
velődésben is. Olvasásra ajánlom a könyvet, mert 
mindenki meríthet ötleteket belőle, illetve ellen-
őrizheti, hogy hányszor tették már fel a manapság 
napirenden lévő szakmai kérdéseket.
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zött (PhD értekezés, Debrecen, 2004), Napkút, Bu-
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