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A  MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSRŐL

BEVEZETŐ*

„Lesz-e aki meglátja, mi köthet egyedül minket Európá-
hoz?
A kultúra közössége.”
(Kodály Zoltán)

A közművelődés a reformkor óta szolgálja a tár-
sadalmi haladást és a nemzet felemelkedését. Ez 
a hivatás határozza meg a szakma legjobbjainak 
munkáját, ez ad erőt közösségeinknek arra, hogy 
minden korban legyen erejük a nagy változások 
véghezvitelére. Ez az erő biztosítja az egyén szá-
mára nélkülözhetetlen biztonságot, a kulturális 
otthonosság élményét. A közösségben átélt együttlét 
gazdagsága, összetartozás élménye adja a közművelődés 
sajátos méltóságát.
1  A magyar közművelődés című könyv (Arcus Kiadó, 
2011) bevezetője.

A magyar közművelődés átfogó társadalmi program-
jának gyakorlatában és intézményrendszerében fontos 
szerepe van a mindennapi életet gazdagító, az em-
beri együttléteket összetartó civil szervezeteknek 
és a számukra otthont adó művelődési házaknak, 
színtereknek.

Ezekről az intézményekről, és a bennük otthon-
ra, szakemberekre találó művelődő személyiségek-
ről és közösségeikről szól ez a könyv. A művelődé-
si házak jelentős részének sikerült a megújulás az 
elmúlt évtizedekben, mind tartalmi munkájukat, 
mind szervezeti rugalmasságukat tekintve. E meg-
újulás részeként a művelődés házai – az értékelvű 
közművelődés fundamentumaként – az ideológia- 
és programközpontúság helyett a közösségalkotó 
személyiség-fejlesztést állítják tevékenységük kö-
zéppontjába.
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Kodály Zoltán egyetemes érvényű művelődési 
programjában az értékelvű közművelődés alapel-
vét fogalmazza meg: „Kultúrát nem lehet örökölni. Az 
elődök kultúrája egy-kettőre elpárolog, ha minden nem-
zedék újra meg újra meg nem szerzi magának. Csak az a 
miénk igazán, amiért megdolgoztunk, esetleg megszen-
vedtünk… Minden teendőnk egyetlen szóban foglalható 
össze: nevelés. A nevelésnek oda kell törekednie, hogy ez 
a szó: »magyar vagyok« minél gazdagabb tartalmat, mi-
nél több életet, színt jelentsen mindenkinek egyénileg is, 
különben vajmi könnyen üres frázissá szárad.”

Ebben a programban a részvevők kreativitása, 
cselekvő kultúraelsajátítása formálja, tökéletesíti az 
egyént a gyermekkortól kezdve, az egész életen átívelő ta-
nulási folyamatban. Az intenzív létformát vállaló sze-
mélyiség az értéktudatos felhalmozással járul hozzá a 
saját- és a közhaszon gyarapodásához. Mindezt per-
sze nem egy államilag előírt egységes művelődéspo-
litika erőlteti a társadalomra, netán a közművelődési 
intézményekre, hanem a társulás művészetét egyéni és 
egyedi döntések sorozatában vállaló személyiségek 
összetartozás-élménye motiválja a szabad és változa-
tos mikrovilágok közösségi erőterében.

Az így elsajátított és létrehozott tartalom közös 
nevezője – Kodály gondolatmenetét követve – a 
minőség. Az a minőség, amely a magyarság kul-
turális örökségének tiszta forrásából, a helyi és az 
egyetemes kultúra teljességéből táplálkozik. „Az 
egész ország léte attól függ, tudunk-e magyarabbá s egy-
szersmind európaibbá válni.”

A kutatások és hétköznapi tapasztalataink egy-
aránt igazolják, hogy a közművelődés közösségei 
éltetik és erősítik a helyi társadalmakat, ezzel a 
nemzet egészét is, változatos tartalmat és formát 
adva az emberi összetartozásnak. Számukra a köz-
művelődési intézmények, közismerten a művelődési 
házak adnak otthont és biztosítanak alkotó feltételeket.

Városainkban, falvainkban egyaránt találunk 
kitűnő feltételekkel, remek adottságokkal – az ott 
élők büszkeségeként – működő művelődési házat 
vagy központot, és a szűkös körülmények között 
mindennapos túlélésért küzdő, esetleg a működési 
minimumok hiánya miatt átmenetileg vagy tartó-
san szünetelő intézményeket is. Ezek az intézmé-
nyek jórészt tükrözik a helyi közösségek erejét, 
emiatt a magyar társadalomban sokféle tapaszta-
lat, élmény, emlék él a művelődési házakról.

Máshogyan vélekedik az, aki valamely ott mű-
ködő közösség tagjaként rendszeres látogató és 
használó, másképpen az, akit lakóhelyén egy gyö-
nyörűen felújított, összkomfortos közösségi ház 
vár hozzáértő szakemberrel, netán szakemberek-
kel segítve mindennapi gondjainak megoldását, 

és megint más véleménye van az olyan embernek, 
aki nem kötődik a közművelődés közösségeinek 
egyikéhez sem, illetve módja és lehetősége sincs az 
ilyesféle elfoglaltságokhoz. Valójában tehát nincs 
egységes, általános érvényű igazság a művelődési 
házak ügyében, aminthogy egyéb közszolgáltatást 
végző szervezetek megítélésekor sem lehet álta-
lános érvényű kinyilatkoztatást tenni, legyen szó 
akár kórházakról, könyvtárakról vagy iskolákról.

Könyvünkben természetesen arra törekszünk, 
hogy a közművelődésről igényes, vonzó képet mu-
tassunk be az érdeklődő olvasónak, mind a műve-
lődési házakat használó közösségekről, mind ma-
gukról az intézményekről. Tesszük ezt azért, mert 
– a magyar társadalom történelmi sajátosságaiból 
következően – a közművelődés helyi és országos 
jelenléte kiemelt közhasznúsággal bír, különösen a 
művelődési esélyegyenlőtlenségek mérséklésével 
és a közösségek működését biztosító feltételeivel.

Napjainkra már a fejlett Nyugat-Európa és az 
Egyesült Államok is elismeri azt a fontos szerepet, 
amelyet ezek a közösségek játszanak az emberi 
kapcsolatok minőségét meghatározó bizalom sza-
kadatlan újratermelésében. Látva és megtapasztal-
va azokat a gondokat, amelyek ennek az értékes 
emberi kötőanyagnak, a bizalomnak a fogyásából, 
netán teljes hiányából következnek – a szenve-
délybetegségek és a bűnözés drámai terjedésétől 
kezdve a családok válságba kerülésén keresztül a 
tartós demográfi ai hullámvölgyek kialakulásáig –, 
Nyugaton is egyre jelentősebb pénzekkel támogat-
ják a magyarországi művelődési házakhoz nagyon 
hasonlóan működő szervezeteket, intézménye-
ket. Meglepő azonossággal teszik ezt Japánban is, 
a közel 18 500 kominkan (művelődési ház) önkor-
mányzati működtetésével, a skandináv államok nép-
főiskolai programjainak és azok működési feltételeinek 
támogatásával, Németországban az esti népfőiskolai 
hálózat kiépítésével, a szocio-kulturális szervezetek tá-
mogatásának belga mintájában, a görög művelődési 
központokban vagy a svéd tanuló körök működésének 
költségvetési támogatásával.

Ma az EU-ban az eredményes szakmai érdek-
érvényesítés egyet jelent a közművelődés közhasznú-
ságát igazoló tevékenységek társadalmi-gazdasági 
hatásának a bemutatásával. Ilyen szakmai kulcste-
rület a kulturális vidékfejlesztés, a nemzeti-emberi 
összetartozást erősítő közösségi együttlétek szer-
vezése, az élethosszig tartó tanulás európai prog-
ramjához igazodó új tanulási formák széleskörű 
alkalmazása, a felnőttképzési alkalmak bővítése, 
ezzel a foglalkoztatási pozíciók javítása, valamint 
a tehetséggondozás és hagyományápolás. Nagy je-
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lentősége van annak, hogy a közművelődési meg-
újulás részeként egyre több művelődési ház tudott 
és tud a fenti kínálatból a helyi közösségekhez leg-
közelebb állót választani.

Erre a reális társadalmi igényre lehetett építeni 
azokat a fejlesztéseket, amelyek az Európai Unió 
és a központi költségvetés támogatását egyaránt 
élvezték. Az elmúlt évtizedben csaknem 4 200 sike-
res pályázója volt szakmánknak. E pályázatok ha-
tása jelentős a közművelődés magyarországi meg-
újulására. Az a tény önmagában is jellemző, hogy a 
kulturális életet érintő uniós támogatások közül a 
közművelődési fejlesztések aránya a legmagasabb, 
mintegy 35 milliárd forint. Ekkora összeg fordítha-
tó a közművelődési intézmények meghatározott 
körének megújítására, a szakmai tevékenységek 
tartalmi átalakítására és a szakemberek képzésére. 
Ezeknek a fejlesztéseknek az eredménye részben e 
könyv lapjain is megjelenik.

A könyv vállalt célja a közművelődésről kialakuló 
társadalmi megítélés kedvező befolyásolása. Ennek ér-
dekében keresztmetszetet ad a művelődési házak 
munkájáról, példaként néhány, a fejlesztések ered-
ményeként igényesen megépített, valóban szép, 
vonzó, otthonos belső terekkel működő műve-
lődési ház bemutatásával. E példák segítségével 
érzékeltetjük azt a sokszínűséget és sajátosságot, 
amit jellemzően a közművelődés képvisel a hazai 
kulturális életben. A célkitűzéshez alkalmazkod-

va alakult ki a könyv szerkezete. Az első fejezet-
ben olvasható esszé a közművelődés történetét, 
napjainkig meghatározó fejlődési szakaszait és 
jellemző tevékenységeit foglalja össze. A második 
fejezetben tematikus anyagot állítottunk össze a 
közművelődés tevékenységeiről, intézményeiről 
és fejlesztéseiről. A közművelődésre jellemző alap-
fogalmakat, a szakterület fontosabb honlapjait a 
függelék tartalmazza. Egy irodalomjegyzék segíti 
az érdeklődő olvasókat a közművelődéssel kapcso-
latos egyéb ismeretek, pályázati, jogszabályi és sta-
tisztikai környezet megismerésében.

…
Elvitathatatlan tény, hogy a közművelődési 

szakemberek kreativitása és problémakezelő lele-
ményessége sikeresen alkalmazkodott az utóbbi 
húsz év változásaihoz, pontosan úgy, ahogy ez a 
szakma történetében mindig is történt. Ez a siker 
természetesen növeli a közművelődés elfogadott-
ságát a helyi és általában a magyar társadalomban, 
valamint a kulturális intézmények körében.

Könyvünk több éves közös munka erőfeszítése-
it is tükrözi. E munka nagyszámú résztvevőjét az a 
vállalt elkötelezettség vezérelte, amit Tamási Áron 
klasszikus gondolatának parafrázisával fejezhe-
tünk ki hűen: a művelődési házak jelentős része 
nagy valószínűséggel hozzájárul ahhoz, hogy a kö-
zösségeiben kiteljesedő ember valahol otthon legyen 
a világban, hazájában és szűkebb pátriájában egyaránt.

Goszleth műtermében


