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Jelenségek – válaszok

Hajnal LászlóHajnal László

A Közösség Háza
Jelenségek

A  közösségi élet szerveződésére 
kihatással vannak azok a gazdasági 
változások, amelyek nem csak ránk 
nehezednek, de hátrányosan érintik 
a városi és falusi művelődési házakat, 
integrált közösségi tereket, civilszer-
vezeteket.

A közgondolkodásban létezik egy 
felfogás, amely szerint: előbb a gaz-
daság, aztán majd a szórakozás. És 
ezen a ponton a kultúra és a szóra-
kozás fogalmának összemosásával 
találkozunk.

Mindezek a jelenségek új kihívá-
sokat jelentenek a fenntartót képvi-
selőknek, a  kulturális szolgáltatások 
igénybevevőinek, és elsősorban a 
szakmai munkatársaknak, hiszen hat-
nak a közösségi házak működésére.

Magyarázatok

Klebelsberg Kunótól is tudjuk, 
nem csak a gyakorlatból, hogy a fej-
lődés soha nem a javak birtoklásával 
kezdődik, nem a gazdaság fejlődé-
sével, ugyanis kell hozzá az emberek 
tanultsága, műveltsége. A művelődési 
képességre való hajlamra hivatkozva 
azt a megállapítást tette, hogy gazda-
sági felemelkedésünket mindig a kul-
turális felemelkedésünk előzte meg, 
valamint, hogy a politikai demokráci-
ához a kulturális demokrácia lépcső-
jén visz az út.

Nyilvánvaló, hogy a kultúra nem 
azonos a szórakozással, hiszen a kul-
túra, a  legegyszerűbb megfogalma-
zásában is, a  társadalom mindazon 
ismereteinek, normáinak összessége, 

mely az emberek összetartozását és 
fennmaradását lehetővé teszi.

Ennek része a szórakozás is, de 
fi gyelmet érdemel, hogy a közgon-
dolkodásban éppen a szórakozás 
szerepel a kultúra szinonimájaként. 
A  kultúrának az az összetevője, ame-
lyik annak egészéből a legkevesebbet 
képviseli, amelyik inkább a rekreációt, 
mint a műveltség épülését szolgálja.

A  kultúra szerteágazó, de mégis, 
felismerhető egységére, a  szórakozás-
ra esik refl ektorfény. A jelenség hátte-
rében a kereskedelmi médiumok által 
terített szórakoztató ipar termékeinek 
túlsúlya áll egyfelől, e mellett pedig az 
a gazdaságossági szemlélet, amelybe 
belekényszerítette magát a települési 
önkormányzatok egy jó része. Ennek 
kárát látja ma már a kulturális szféra.

Az országon végigsöpört – pályá-
zati lehetőségeket kihasználva – az 
önkormányzati művelődési házépítési 
hullám. A  nagy áldozatok árán meg-
született projektek befejezése után, ko-
moly fenntartási feladatokkal szembe-
sülnek a települések. Az önkormány-
zatok most már eredményeket várnak 

– cserébe. Az eddigi tapasztalatok sze-
rint, az újonnan átadott művelődési 
házakat alig teljesíthető bevételi köte-
lezettséggel terhelik meg a fenntartóik. 
A  korábbi „látvány beruházás” elindít-
hat egy lavinát, ami most a látványo-
san bevétel-orientált produkciókat 
helyezi előtérbe, s  eljutunk újra a szó-
rakoztatáshoz! A rátelepülő gazdasági 
szemlélet kereskedelmi vállalkozássá 
teszi a közösségi házakat.

Fontos a műfaji sokszínűség, s  a 
befogadók számára a minőségileg 
legjobbat kell közvetítenünk a nép-

szerű műfajokból is! A  közművelő-
dési intézményeinknek – működési 
alapelveit tekintve – a hagyományos 
kultúraközvetítés és az öntevékenység 
feltételeinek megteremtése együttesen 
a feladata, legfőbb jellemzője pedig a 
helyi közösségre, annak szükséglete-
ire és erőforrásaira való odafi gyelés. 
A  módszerében hagyományos kultú-
raközvetítői beállítódás kiegészül a 
közösségfejlesztői szerepkörrel, és a 
részvételre épülő közösségi folyama-
tok helyi kibontása, a kapcsolatépítés 
segítése válik hangsúlyossá!

A  profi ttermelés – természete sze-
rint – nem evvel, hanem a számokkal 
foglalkozik. Ennek következtében a civi-
lek, helyi csoportok, művészeti műhelyek 
a felsrófolt bérleti díjak miatt könnyen 
kiszorulnak a közösségi házakból. A 
profi ttermelés eltérő értelmezést ad az 
értékteremtő tevékenységnek!

Megoldási javaslatok

Igyekezzünk összefogni a helyi 
erőket, segítsük a helyi kezdeménye-
zéseket!

Próbáljuk meg fejleszteni a helyi 
kultúra szereplői (intézmények) közöt-
ti kapcsolatot és „átjárhatóságot”. Ez 
még inkább szükséges a szűkös eszten-
dőkben, ahol a gazdasági nehézségek 
ránehezednek a családokra, s  a széle-
sebb közösségekre! Ilyenkor az orga-
nikus közösség adhat biztos megtartó 
erőt a településeken élőknek.

Élhetőbb falut, várost alkotni a fi a-
talokkal együtt lehet. Abban bízni, hogy 
felsőbb iskoláik elvégzése után a nagy-
városokból és az igen értékes külföldi 
tapasztalatgyűjtéseikről is nagyobb 
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A Törökszentmiklósi Helyi Értékek Klubja életéből

Harmadik találkozás

Témánk a polgáriasodásunk 
színvonalát tükröző civil részvétel 
volt. A  modern közösségiség felté-
telezi az aktív részvételt saját sor-
sunk alakításában, s  jellemezte ez 
„modern” elődeinket a XX. század 
elején, tevékeny szerepet vállalva 
a közösségi élet minden területén. 
Minden gyűjtőszakmának és társa-
dalmi csoportnak, a saját közössége 
által fenntartott székháza volt már 
ekkor a városban.

Galsi Zoltán helytörténész tar-
tott előadást a miklósi közösségek 
virágkoráról, a  Körökről és Egy-
letekről – közösségi élet elődeink 
idejében címmel. Minden települé-
sen számos közösség erősíti a kul-
túrát. Mi a saját egyedi kulturális 
örökségünk, mi az, ami okán azt 
mondjuk, mi „miklósiak” vagyunk? 
Ezt az egyediséget keressük meg, ez 
lesz a belső erőforrásunk a kívülről 
várt segítség helyett, az olykor érke-
ző külső pályázati- és egyéb forrá-
sok mellett is, ez az elvitathatatlan, 
pénzben kifejezhetetlen helyi önerő! 
A  gazdaságfejlesztés terén elkerül-
hetetlen tényező, a magasabb hozzá 
adott érték, a  tudás, amit vagyonra 
válthatunk! A hatékony helyi cselek-
vés feltétele az erős identitás, a saját 
értékekkel való önazonosság! Nem 

kisebb a tét: mennyire tudjuk meg-
tartani a település lakosságát, élhe-
tőbb környezetet biztosítani a leg-
apróbb településen is, milyen mér-
tékben leszünk képesek megújulni, 
visszahívni tanult fi ataljainkat? Le-
gyünk tisztában saját értékeinkkel! 
Tartsuk meg, hozzuk létre a közös-
ségi tereinket, alapintézményeinket, 
hogy az ide született gyermekek itt 
helyben élhessék meg a kortárs kö-
zösségi élményeiket, ahol a családi- 
szélesebb rokoni környezet is erősíti 
őket. A  közösséghez tartozás biz-
tonsága képes visszahozni a fi atalja-
inkat, hogy amit tanultak és kibon-
takozott kreativitásuk a mi telepü-
léseinket gazdagítsa. A  társadalmi 
tőke ereje a hálózatban van. Háló-
zatban működik a társadalom és a 
gazdaság. Nyílt színterek kellenek, 
aktivizáló szakemberek, nem csak 
a mi, közművelődési szakterületün-
kön. A közösségi hatás a társadalom 
számára felbecsülhetetlen: pozití-
vabbak a válaszok, elégedettebbek 
az emberek. Kiegyensúlyozottabb 
az, aki részt vesz a saját környezete 
életében, aki képes cselekvő módon 
részt venni a helyi folyamatokban.

Negyedik találkozás

Beszélgetésünk során újra el-
érkeztünk az önfenntartás témájá-
hoz. Miként is tarthatnak meg ben-
nünket saját értékeink? Mi török-
szentmiklósiak, milyen feltárt és 
majdan felismert értékek mentén 
alakítjuk jövendő életünket a vá-
rosunkban? Miként erősítjük az itt 
élők összetartozását, erősítjük kö-
zösségeink öntevékenységét? Mi-
lyen apró döntések erősítik a „mi” 
tudatot, milyen helyi tudás óvja a 
múlt és jelen értékeit, s milyen tu-
dás a további alapja az értékalapú 
gazdaságfejlesztésnek?

Az ilyen kimeríthetetlennek 
tűnő kérdések alapos körbejárása 
tisztítja a gondolatainkat, felélénkí-
tik a kreativitásunkat, s az egyszerű 
ötletzuhatag első lépéseitől elvezet-
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számban térnek vissza, mint amit a 
jelenlegi tendencia mutat, csak akkor 
lehet, ha a települési közösség megújul, 
mégpedig ennek a generációnak az el-
fogadására épülve, sőt, még ennél is 
tovább: számukra vonzóvá téve magát a 
település, a települési közösség.

Mindig érdemes gondolni rá, 
hogy a természetes mobilitás mér-
tékén túli elvándorlás űrt hagy maga 
után. Az évszázadokig megújulni ké-
pes település nem lesz képes megúju-
lásra, ha elveszíti újabb generációját, 
annak kreativitását, ha nem tud élni 
problémamegoldó képességével, ha 
kénytelen nélkülözni őket és a csak 
bennük meglevő frissességet.

A  felvetődő kérdésekre az élő kö-
zösség megtapasztalása adhat választ, 
mely megtartó erejével alternatívát 
nyújthat a magyar és külföldi nagyvá-
rosok elszívó-erejével szemben.

A  fi atalok megtartásának még 
fontos eszköze a színvonalas, oktatást 
kiegészítő, iskolán kívüli közművelő-
dés lehetőségeinek kitárása, a csak az 
adott településre jellemző helyi kultú-
ra megismertetése.

A  közösségben való részvétel mű-
veltségi aspektusán túl az indirekt, kö-
zösségformáló hatásra való fi gyelem 
felhívása, adódjon az a jó diákélet meg-
tapasztalásán keresztül, beláthatóvá 
teszi a fi atalkori kapcsolati hálók kiala-
kulásának fontosságát, és a településhez 
kötődők kialakításának lehetőségét.

A  gyökerek megerősödésével a 
lombkorona is megerősödve növeke-
dik. A teljesebb élet ígéretével.
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Egyetem (Tokaj), Lukács Mozgó Ifj úsági Kulturális Központ, Óballai Alkotóház, Vécsey Em-
léknap, Utcazene Fesztivál (Törökszentmiklós). A Nemzeti Művelődési Intézet Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Iroda vezetője.

nek a valódi és egyedi, csak ránk jel-
lemző megoldáshoz. A környező- és 
bizonyos elemeiben mértékadó jó 
példák megismerése megsegít ben-
nünket a kísérletezésben, megerő-
sít az elhatározásban, alakítja gon-
dolkodásunkat és kirajzolja a saját 
utunkat.

Két működő példát mutatott be 
két települési vezető, klubunk meg-
hívott vendégei: Szólláth Tibor, a tá-
volabbi Hajdúnánásról és Kósa Lajos, 
a közeli Rákóczifalváról. Mindketten 
egyéni utat járnak, mindketten sa-
ját példájukkal mesélik el, miként 
gondolkodnak saját környezetükről. 
Amit tanulságos meggondolni: „25 
éve sejtjük, hogy a gazdasági növe-
kedés nem fogja megoldani a helyi 
közösségek problémáit, mert a „nö-
vekedés” nem a közösséget szolgál-
ja, csak a fogyasztást. A  folyamatos 
növekedési kényszer mindig külső 
forrást feltételez, ha nem talál külső 
forrást, a rendszer önmagát emészti 
föl, vagy elvándorláshoz vezet.”

Ötödik találkozás

Törökszentmiklós város újraala-
pítását követő közel 300 év alapér-
tékekként megtartott kincsei között 
kutakodtunk. A  református szelle-
mi örökségünk – a római katolikus 
mellett – meghatározó városunkban, 
az alapító családok nevei még ma is 
ismerősen csengenek. Viski-Latorné 
Dögei Edit lelkész mutatta be a szel-
lemi örökséget és a város reformátu-
sok lakta területén alapított népisko-
lát, nagy formátumú tanárait, diákja-
it. A találkozó végén a város ipartör-
ténetét és lakóinak életét jelentősen 
befolyásoló ténnyel foglalkozó tanul-

mány megjelenés előtti beharango-
zására kértük fel Csombordi István 
szerzőt. „Közel ezerötszáz török-
szentmiklósi dolgozó érintett az egy-
kori, megélhetést és hírnevet jelentő 
Barnevál több évtizedes sikerében, 
s méltatlan felszámolásában.”

Hatodik találkozás

Helyi értékeinkről beszélget-
tünk. Van múzeumunk, könyvtá-
runk, helytörténeti gyűjteményünk, 
helyismereti könyvtárunk. Mind-
egyik intézmény magas szintű szak-
mai hozzáértéssel rendezi az össze-
gyűjtött tudást a környezetünkről, 
s  teszi hozzáférhetővé, közkinccsé 
a kultúránkat. A  Hungarikum tör-
vény azáltal ad minden eddiginél 
többet a helyi közösségeknek, hogy 
lehetőséget nyit és feljogosít arra, 
hogy az érintett közösség minden 
tagja nézzen körül avatott és ava-
tatlan szemmel, hogy mi az, amit 
az értékek közé sorolna a saját kör-
nyezetében. Egyedi tájérték az, amit 
a közösség annak tart! A  hivatalos 
„szakmáknak” nem kell ettől külö-
nösebben tartaniuk, félni a felhígu-
lástól, mert kettős szűrőn keresztül 
érkezik meg a javaslat az Értéktár-
ba! A „javaslattételi lap” kitöltőjétől 
megkívánja, hogy szakértői ajánlás-
sal is támassza alá a javaslatot, vala-
mint a Települési Értéktár Bizottság 
tagjai is felelős döntéshozókként 
óvják az Értéktárat a kevésbé meg-
alapozott javaslatokkal szemben. Az 
Értéktár Bizottság dönti el, hogy be-
kerülhet-e a tétel, vagy nem kerül-
het be az Értéktárba, esetleg formai, 
tartalmi követelményt támaszt a ja-
vaslat felvételét illetően.

Az egyedi tájértékek feltárása 
hozzásegít az egyedi települési ar-
culat kialakításához. Erősíti a kiste-
lepülésen a lakossági megtartó erőt. 
Ez a jelen is a múltban gyökerezik, az 
ismert közmondás igazsága szerint 
„Gyökértelen fának nem nő koroná-
ja.”. Lentről növekszik a fa, az alaptól 
építjük a házat, s e természeti minta 
szerint lentről építjük a társadalmat. 
Egy település erejét, más szóval a he-
lyi társadalom erejét az „alulról” jövő 
kezdeményezések, a  civilszerveze-
tek, formális és nem formális közös-
ségek jelentik! Bemutatkozott a Galsi 
Zoltán helytörténész által képviselt 
Törökszentmiklósi Értéktár Bizott-
ság, és Polgár Béla egyesületi vezető 
bemutatta a megyei értékek közé is 
bekerült törökszentmiklósi tenyész-
tésű, híressé lett galambfajtát.

Hetedik találkozás

Épp a hetedik alkalom lett a fi a-
taloké! Vajon mit gondolnak a tele-
püléseiken értéknek a megszólított 
fi atalok? Kamera elé állt 5 ifj ú város-
védő, s  személyes beszámolóikból 
megtudhattuk, hogy a kortárs élmé-
nyek és a baráti kapcsolatok a leg-
erősebb megtartóerők, ezek vonzása 
adja a visszatérés örömét és bizton-
ságát! A Nemzeti Művelődési Intézet 
támogatásával született 5 rövidfi lm 
nyilatkozatai meggyőztek bennünket 
a folytatás szükségességéről!

Továbbra is várjuk azokat, akik 
személyes részvételükkel gazdagítani 
szeretnék a Törökszentmiklósi Helyi 
Értékek Klubját, érdeklődnek kultu-
rális örökségünk iránt és elkötelezet-
tek városunk megújulásában.


