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HALÁSZ PÉTER 

HATVAN ÉVES A MAGYAR MŰVELŐDÉSI INTÉZET

A Várhegy Duna felé néző lábánál, a budai magyar polgár-
ság kialakulásának és német polgárság megmagyarosodásának 
helyszínén, a Víziváros szívében lévő szépséges Corvin tér észa-
ki oldalán áll a Budai Vigadó patinás épülete. A Népi Művelő-
dési Intézet szellemi örököseként, a Népművészeti Intézet, a 
Népművelési Intézet és az Országos Közművelődési Intézet és a 
Népi Iparművészeti Tanács jogutódjaként itt működik immár 
hatvan esztendeje az 1992 óta Magyar Művelődési Intézet nevet 
viselő szellemi műhely. 

Németh László írta 1934-ben, hogy „nagyon kevés intézet 
van Magyarországon, amelynek épülete nem szebb, mint a 
munka, amely folyik benne…” Ez a megállapítás nyilván „köl-
tői”, hiszen összemérhetetlen kategóriákról van szó, mégis ér-
demes lenne számba venni, hogy csak a fővárosban milyen sok 
közintézmény működik művészetileg is jelentős értéket képvi-
selő épületben! Vajon ez a megállapítás hogyan érvényesül a 
Magyar Művelődési Intézet és a Budai Vigadó viszonyára? Va-
jon mennyire jelent egységet a külcsín és a belbecs?  

Nem kétséges, hogy az elmúlt évtizedek rajta hagyták lenyo-
matukat mind az intézményen, mind pedig az otthonául szolgáló 
építményen. A Budai Vigadót 1944/45-ben több bombatalálat ér-
te, később pedig számos átépítésben, még inkább elhanyagoltság-
ban volt része, az intézmény munkáján pedig a mindenkori politi-
ka hagyta rajta a keze – nemegyszer a lába – nyomát. De ahogy or-
szágunk több mint ezeréves történelmének mérlegét szoktuk meg-
vonni, itt is elmondhatjuk: a magyar művelődés intézete félévszá-
zados történelmének talán legnagyobb eredménye, hogy volt, és 
hogy ma is létezik. Ahogy egykori igazgatója, Széll Jenő egy alka-
lommal Kodály kérdésére – „mit csinál az Intézet?” – válaszolta 
volt: „Fluctuat, nec mergitur.” 

 
Az Intézet hatvan esztendős évfordulója bizonyára megér-

demelne egy szép kiállítású, vaskos, színesen nyomott, s a két 
emberöltőnyi idő minden lényeges eseményét és eredményét 
reprezentáló kötetet. Ilyen költséges kiadvány azonban semmi 
esetre sem lenne összhangban napjaink takarékosságra szorító 
törekvéseivel. Emlékezzünk hát szerényen és bensőségesen! 

 
A Budai Vigadó épületéről 
A kiegyezést követően megindult gazdasági és szellemi pezs-

gésben egyesült Buda és Pest a XIX. század utolsó harmadában 
hatalmas fejlődésnek indult, ami nem nélkülözte a rivalizálás 
jóra serkentő elemeit sem. Buda mindinkább elvesztette a tö-
rök hódítás előtt még egyértelmű szellemi és gazdasági fölényét, 
s az 1873. évi egyesülés után a bal parti Pest fokozatosan meg-
előzte a jobb parti városrészt. Buda lemaradásának egyik jelen-
sége, hogy nagyhírű kulturális szervezeteinek nem volt méltó és 
megfelelő tere, működési és bemutatkozási lehetősége, hiány-
zott – mint akkori germanizmussal nevezték – a „Kultúrpalotá-
ja”. Megvalósítását a budai polgárok már 1892-ben, beadvány-
ban kérték a főváros vezetésétől, de a megvalósítás húzódott. 
Pedig már ki is nézték erre a célra a Víziváros 1874 óta Corvin 
– korábban Capuziner, Mátyás, majd a Barátok – nevét viselő 
terén egy katonai raktárépület helyét. A millennium évében 
végre kiírták a pályázatot, amit Kallina Mór és veje, a fiatal 

Árkay Aladár nyert meg. 1898 tavaszán kezdték az építkezést, s 
még két év sem telt el, 1900. január 20-án a főváros polgármes-
tere, Halmos János már át is vehette az épületet.  

A csaknem háromezer négyzetméter alapterületű, kívülről 
nemesen klasszicizáló-eklektikus, belülről szecessziós jellegű 
épületben gazdag márványdíszítésű előcsarnokokat, impozáns 
lépcsőházat, dísztermet, könyvtárat, egyesületi szobákat és ven-
déglátóhelyeket alakítottak ki. A belső tereket halványzöldre 
festették. A földszinten kávéház, vendéglő, a lépcsőház két ol-
dalán ruhatár, az Iskola utcai oldalon 400 személyes étterem, 
folytatásában a budai Polgári Kör társalgója, olvasója, játék-
termei helyezkedtek el. A második és harmadik emeleten a 
Budai Könyvtár Egylet, a Budai Anyakönyvi Hivatal, valamint 
négy magánlakás kapott helyet. A századfordulón fölépített 
Budai Vigadót később, 1923-ban átépítették, a hangversenyte-
rem akusztikáján javítottak, a Díszterem befogadóképességét 
megnövelték. Aztán még többször igazítottak az épület belső 
elrendezésén, így a II. világháborúig gyakorlatilag csak a főfa-
lak, a lépcsőház és az oszlopcsarnok maradt meg eredeti formá-
jában. Sajnos a Budai Vigadó első ötven esztendejéről igen ke-
veset tudunk, pedig a budai kulturális élet, különösen a zenevi-
lág fontos központja volt. 

A II. világháború alatt a Budai Vigadó több bombatalálatot 
kapott, az épület súlyos károkat szenvedett, s a helyreállított 
változat már csak hozzávetőlegesen hasonlított az eredetire. Az 
épület történetének második felében is több átépítésre került 
sor, de ez inkább amolyan toldás-foldás volt, miközben az épü-
let állaga meglehetősen leromlott. 2005-ben azután nagy külső 
tatarozás kezdődött, aminek során 2007 tavaszára „újjászületik” 
a Budai Vigadó homlokzata. A felújításon túlmenően helyreál-
lítják az épület külső díszeit, visszakerülnek a párkányra az ere-
deti szobrok, kibontják a homlokzat korábban befalazott, kerek 
ablaknyílásait, visszaállítják a földszinti kávéház- és az étterem 
hatalmas ablakait. Még a főbejárat előtt eredetileg meglévő, 
fedett kocsifelhajtó is visszaépül.  

A Víziváros Corvin János nevét viselő, impozáns tere ily 
módon visszakapja eredeti szépségét. A tér keleti oldalán lévő, 
barokk korban épült házacskáit már az ezredforduló idején 
rendbe hozták, több esztendeje eredeti szépségében látható a 
teret díszítő, 1904-ben épült Lajos-kútja is; néhány éve meg-
újult a nyugati támfal, és most a szemünk előtt születik újjá – 
szürke, ráncos bábból szépséges pillangóként – a Budai Vigadó 
úgy, ahogyan azt 104 esztendővel ezelőtt Kallina Mór és Árkay 
Aladár megtervezték.  

 
A Magyar Művelődési Intézet és jogelődjei 
Nehéz, de a későbbiekhez képest ígéretes időkben, az úgy-

nevezett koalíciós években, 1946-ban alakult meg Intézetünk – 
ha nem is jogi, de szellemi – elődje, a Népi Művelődési Intézet. 
Egy ilyen intézet természetesen nem akkor jön létre, amikor az 
alapító okiratra ráütik a pecsétet, hanem annál jóval előbb. 
Persze nem könnyű megragadni egy gondolat fogantatásának 
helyét és idejét, hacsak valaki tetten nem éri és papírra nem 
veti az eseményt. 1946 júniusában, Badacsonyban, Herczeg Fe-
renc volt nyaralójában, a Parasztpárt néhány politikusa „takti-
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kai megbeszélést” tartott, amin – maga sem tudta hogyan –
Németh László is részt vett. Később önéletírásának egyik feje-
zetében a következőképpen számol be a történtekről: „Másik 
[téma], hogy Keresztury miniszterségével, ami már kilenc hó-
napja tart18, valami baj van, s azt Illyésnek kéne (akinek elő-
ször felajánlották) megszilárdítani. Erről volt szó a hajdani 
Herczeg nyaralóban is (…) Illyés, aki az új világban valóságos 
sarmőrré lett, élvezte a társaságot, a játékot, én azonban igazán 
csak akkor haraptam bele, amikor kiderült, hogy az új dolog, 
ami Keresztury miniszterségét megmenti, egy Népi Művelődési 
Intézet lesz, amely elsősorban a népi paraszt dolgozók iskoláját, 
a gyorsított ütemű felnőttképzést veszi programjába. (…) Ily-
lyésnek nem sokat kellett bizonygatnia, hogy ezt az intézetet ő 
pont az én őrültségem számára találta ki; én csak dolgozzam, ő 
majd fedez, s már azon kapom magam, hogy pedagógiai röpira-
tokat írok, s tanácskozásokon veszek részt.” Ebből a visszaemlé-
kezésből azért idéztem kicsit hosszabban, mert ritka dolog, hogy 
egy hatvanesztendős intézmény ideájának fogantatásáról ilyen 
– mégoly szubjektív – látleletünk legyen. 

1946. július 19-én Illyés Gyula a következő sorokat jegyezte 
Naplójába: „Életem legfontosabb eseményeit nincs időm felje-
gyezni, azokat annyira »élem«. Egyheti láz és roham után meg-
alakult a Népi Művelődési Intézet.” Elnöke Illyés Gyula, igazga-
tója Harsányi István, titkára pedig Gombos Imre lett. Székhelye 
kezdetben a budapesti IV. (ma V.) kerületi Deák Ferenc utca 
14. számú ház II. emeletén volt, s a vezetők és a munkatársak 
elsősorban a népi-nemzeti értékeket, a népi írók szellemiségét, 
a népi kollégiumok lendületét igyekeztek megvalósítani az In-
tézet keretei között. A munkatársak, Fülep Lajos, Németh Lász-
ló, Simándy Pál és a többiek, járták az országot, keresték azokat 
a személyiségeket, szellemi műhelyeket, akikkel kapcsolatot te-
remtve elkezdhetik a munkát: a falusi és tanyai népesség műve-
lődésének előmozdítását. Együttműködtek a Szabadművelődési 
Tanáccsal, a különböző amatőr művészeti mozgalmakkal, va-
lamint a Táj- és Népkutató Intézettel. Illyés Gyula kiáltványt 
fogalmazott a falusi fiatalokhoz, címe: „A parasztság művelődése 
ügyében!” Eszerint: „Ez az új intézet a ti kiműveléstek megköny-
nyítésére, előkészítésére alakult. Szerető gondossággal fordul fe-
létek, vállalkozik érdeketekben a szervezésére, irányításra, segí-
tésre, és ha kell a harcra is. Forduljatok hozzá bizalommal. Aki 
előbb jelentkezik, az hamarabb célhoz ér, több eredményhez 
juthat, annak faluja hamarább kiszabadul a szellemi szolgaság-
ból s a magyar demokrácia nyújtotta iskolázási lehetőségeken 
át hamarabb beléphet a művelt, a magyar közösségbe. Várjuk a 
kérő, hívó szót. Minél több helyről és minél hamarabb várjuk.” 

Az Intézet lelkes, ám naiv vezetőinek hamarosan rá kellett 
döbbenniük terveik „időszerűtlenségére”. Már a fordulat évé-
nek nevezett kommunista hatalomátvétel előtt elkezdődtek a 
politikai támadások, amelyek – mint Illyés írja Naplójegyzetei-
ben – az Intézetet nyilvánvaló szándékkal a reakció, a fasizmus 
és a zsidóellenesség hírébe akarják keverni…” Először Harsányi 
Istvánt „tanácsolták el”, majd kihasználva Illyés Gyula fél éves 
párizsi tartózkodását, a Keresztury Dezső helyébe került új mi-
niszter, Ortutay Gyula 1948. október 13-i hatállyal megszűn-
tette az Intézetet. 

Ezzel körülbelül egy időben a diktatúra egyetlen tollvonás-
sal felszámolt mindenféle civil szervezetet, szakmai-szervezeti 
                                                 

18 Keresztury Dezső a Nemzeti Parasztpárt tagjaként 1945. november 
15-től 1947. március 14-ig volt vallás- és közoktatásügyi miniszter. 

lehetőségek nélkül maradtak az amatőr művészeti-művelődési 
közösségek is. Integrálásukra 1951. január 6-án a szovjet „Népi 
Alkotások Házai” mintájára minisztertanácsi rendelettel létre-
hozták a Népművészeti Intézetet, amelynek keretei közé „ön-
kéntesen”– mint a parasztok a termelőszövetkezetbe – betago-
lódtak az amatőr művelődés hivatalosan megszűntetett közös-
ségei. Szerencsére a Népművészeti Intézet igazgatója, Széll Jenő 
összhangot tudott teremteni a megszüntetett művészeti szövet-
ségek tevékenysége és a korábban is velük dolgozó munkatár-
sak törekvései között. Így a Magyar Szabadszínjátszók Országos 
Szövetségének elnöke, Muharay Elemér lett az Intézet egyik osz-
tályának vezetője. Maróti Gyula és Perlstein Klára révén tovább 
működött a Népművészeti Intézetben a Bartók Béla Szövetség. 
Folytatódott a Néptáncosok Szövetségének (többek között Pór 
Anna révén), valamint a Magyar Bábjátékos Szövetségnek mun-
kája, itt Hollósné Sponták Gizella és Kós Lajos képviselte a foly-
tonosságot. „A felsorolt művészeti szövetségek és társulások 
szellemisége és demokratikus alapokon nyugvó tevékenységük, mi 
több, művészetpolitikai koncepciójuk a Népművészeti Intézetben, 
állami keretek között is igyekezett magának érvényesülési lehetőséget 
teremteni.” 

Széll Jenő szakmai tekintélyével és jó stratégiai, taktikai ké-
pességeivel többé-kevésbé meg tudta védeni az Intézet munka-
társait a politikai szélfúvásoktól és lehetővé tette számukra, 
hogy munkájuk során érvényesülhessen a „tudományosan meg-
alapozott, hiteles, nemzeti sajátosságainkhoz illeszkedő népművésze-
ti és népművelési koncepció.” Ez az értékes és igazán maradandó 
ennek az intézménynek a korai időszakában. Olyan emberek 
tevékenykedtek itt fő-, másod- és mellékállásban, mint 
Muharay Elemér, Martin György, Novák József, Márkus István, 
Pesovár Ernő és Pesovár Ferenc. Ez a színvonal lehetővé tette, 
hogy a napi munka mellett elméleti-módszertani kérdésekkel is 
foglalkozzanak, amire nagy szükségük volt az ország szinte min-
den területén dolgozó lelkes amatőröknek.  

Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverését követően 
Széll Jenőt – aki Nagy Imre titkárságát vezette, majd a Szabad 
Kossuth Rádió kormánybiztosa lett – letartóztatták, és börtön-
be vetették. Az Intézetet Népművelési Intézet névvel szervezték 
újjá, s eközben megvonták a támogatást a művészeti osztályok-
tól, olyan kitűnő szakembereket bocsátottak el, mint Almássy 
Györgyöt, Borbély Jolánt, Maróti Gyulát, Muharay Elemért, 
Szerb Antalnét és másokat.  

Ezt az irtóhadjáratot bizonyos Meruk Vilmos vezényelte, 
majd 1960-tól Kiss Imre, a Hajdú-Bihar Megyei Tanács korábbi 
elnökhelyettese, 1965 után pedig Ács Miklósné a mezőhegyesi 
művelődési ház volt igazgatója került az Intézet élére. Az 1960-
as években fontos és értékes munka folyt az Népművelési Inté-
zetben, amely a politika által megszabott keretek között igyeke-
zett betölteni funkcióját. Létrejött és egyre kiterjedtebbé vált a 
népművelés szakos képzés, megerősödött a népművelési tanács-
adók tevékenysége. Jelentős szerepet vállalt az Intézet az épülő 
művelődési házak módszertani segítésében, a televízió és a népműve-
lés együttműködésének szervezésében, s a népművelési témájú 
kutatások összehangolásában. A hatvan művelődési otthon tevé-
kenységére kiterjedő felmérés eredményeként értékes anyag 
gyűlt össze, ami lehetővé tette a művelődési intézmények tár-
sadalmi szerepének kutatását. Három népművelési szakfolyóira-
tot is kiadott az Intézet ebben az időszakban. Látszólag gazdag és 
eredményes, valójában azonban politikai előítéletekkel gúzsba 
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kötött és megalkuvásokkal terhes munka folyt ez időben a 
Népművelési Intézetben. A népművelési munka fő tétje az 
volt, hogyan és milyen mértékben lehet eltérni az ideológiai ál-
tal megszabott irányoktól. 

1972-től az új igazgató, Vitányi Iván kinevezése után ismét 
átszervezések következtek. Harangi László megfogalmazásában: 
„Ács Miklósné, mint módszertani igazgató maradt az általános 
és inkább elméleti irányító új igazgató mellett. 1980-ban kivált 
a Népművelési Intézetből a Művelődéskutatási Osztály és a 
továbbiakban, mint önálló Művelődéskutató Intézet működött, 
melynek igazgatója Vitányi Iván lett. A Népművelési Intézet 
élére Benkő Éva, az Amatőrművészeti Osztály korábbi vezetője 
került. 1986-ban aztán, a Művelődéskutató Intézet és a Nép-
művelési Intézet összevonásával megalakult az Országos 
Közművelődési Központ, főigazgatója Vitányi Iván. Az intézet 
két alintézetből állt: úgy-mint a Módszertani Intézet, igazgatója 
Benkő Éva, valamint a Művelődéskutató Intézet, amit Hidy 
Péter vezetett. 

Vitányi Iván szakmai tekintélye és politikai kapcsolatai révén 
jelentős védelmet jelentett az Intézetben folyó tevékenység, valamint 
az itt dolgozó munkatársak számára. A minden önállóságot, szellemi 
árnyalatot gyanakvással fogadó egypártrendszeri diktatúra bizonyos 
mértékű távoltartása eredményeként az Intézet falai között számos 
olyan kezdeményezés születhetett, amiket csak komoly szakmai-
politikai zsonglőrködéssel lehetett a Tiltás – Tűrés – Támogatás 
zónái között elvezetni, megoltalmazni, vagy éppen érvényre juttatni. 
Progresszív értelmiségiek kaptak itt munkát és menedéket, más-
honnan kiszorult, vagy kiszorított kezdeményezések szökkenhettek 
szárba az Országos Közművelődési Központ tényleges és virtuális 
falai között. Noha az akkoriak közül sokan még ezt a viszonylagos 
szabadságot is vágyaikat korlátozó ketrecnek érezték, esténként 
mégis azzal az érzéssel hajthatták le fejüket, hogy a ketrecben 
tartott „fenevadakra” általában nem, vagy csak ritkán lőnek a 
politikai ideológia vadászai és vadorzói. 

Ebben a politikai szélárnyékban bújt ki a hagyomány gazdag 
televényéből, a Fiatal Népművészek Stúdiójának, a Népművészek 
Szakmai Házának gazdag virágzata, amiből aztán kibontakozott 
a táncházmozgalom, a kézműves táborok programjai, a nyitott 
művelődési házak kísérletei, az irodalmi színpadok korlátokat 
feszegető műsorai. Emellett számtalan olyan kezdeményezés 
történt az országban, ami valamilyen módon – vékony szállal, 
vagy erős kötéllel – a Budai Vigadóban székelő Országos 
Közművelődési Központhoz kapcsolódott. Nem hallgathatom 
el, hogy azokban az évtizedekben, amikor a honismereti mozgalom 
számára elsősorban a Hazafias Népfront jelentette a „korlátozva 
oltalmazó” intézményt, Kamarás Rezső, de főként Dömötör 
Sándor és Novák József révén rendkívül jelentős szakmai-
módszertani segítséget kaptunk az OKK-nak nevezett művelődési 
intézettől.  

Így lett az Országos Közművelődési Központ a melegágya 
számos akkoriban megszülető vagy újjászülető civil szervezetnek, 
mint a polgárképző népfőiskolák nyomán kialakult népfőiskolai és 
közösségfejlesztő mozgalomból a Közösségfejlesztők Egyesülete 
és a Magyar Népfőiskolai Társaság, továbbá a Bábjátékos 
Egyesület, a Honismereti Szövetség, a Magyar Drámapedagógiai 
Társaság, a Magyar Fotóklubok és Szakkörök Szövetsége, 
Magyar Színjátékos Szövetség, a Muharay Elemér Népművészeti 
Szövetség, a Nyitott Képzések Egyesülete, a Szabad Képző- és 
Iparművészek Országos Szövetsége, a Táncház Egyesület, és 

bizonyára még számos civil közművelődési szerveződés. De ezen falak 
között dolgozott a Társadalmi Igazságtétel Bizottsága, és még 
számos, a rendszerváltással összefüggésbe hozható szervezet és 
személy. 

De ekkor már az 1990-es évek elején járunk, s 1992-ben a 
szabadon választott magyar kormány Művelődési és Közoktatási 
Minisztériuma újabb átszervezést kezdeményezett, létrehozta a 
Magyar Művelődési Intézetet. Az alapító okirat megszüntette a 
Kutatási Osztályt, de kibővítette a feladatokat a Népi Iparmű-
vészeti Tanács korábbi tevékenységével, valamint létrehozta a 
Nemzetiségi Osztályt a hazai nemzetiségek közművelődésének 
szakmai támogatására.  

A megújuló Intézet igazgatóságára e sorok íróját vették rá. 
Így most akár elfogultságot is jelenthetnék be, hiszen ezt követően 
már nem „kívülről”, hanem „belülről” néztem, láttam és éltem 
a Magyar Művelődési Intézet, és a magyar közművelődés sorsát. 
Nem is vállalkozom az eltelt másfél évtized értékelésére, még 
csak bemutatására sem. Ehelyett néhány olyan írásból idézek, 
amelyekben meg-megcsillan valami ebből az időből. Ha talán 
nem is maga a valóság, de annak – égi? – mása. 

 
A magam „korszakát” a következőképpen próbáltam egy 

erdélyi folyóirat számára összefoglalni: „Három és fél esztendő 
alatt igen sok fontos dolgot elkezdtünk, jó néhányat befejeztünk, a 
legtöbb elképzelésünket azonban nem tudtuk megvalósítani, 
leginkább pénz hiányában, néha pedig a munkatársak ellenállása 
miatt. Megmutatkoztak munkámban a vezetői tapasztalat 
hiányai: a sokat és jól dolgozót nem tudtam kellően megbecsülni; 
a keveset és rosszul tevékenykedőt nem volt szívem – vagy 
lehetőségem – elküldeni. Felügyeleti szervünk, a Minisztérium 
csak kinevezésemkor ígért jelentős támogatást, s én nem tudtam 
„kilobbizni” azokat a forrásokat, amik szükségesek lettek volna 
nagyobb vállalkozásokra.  

Mégis, ha visszatekintek arra a három és fél esztendőre, úgy ér-
zem, nem vesztegettük az időnket. A sok szép eredmény közül most 
csak néhányat említek. Valóságos offenzívába kezdtünk a hon-, 
nép- és hagyományismeret iskolai oktatásba való beemelésére, külö-
nösen fontosnak tartottuk, hogy a pedagógusképzésben kapja meg a 
jelentőségét megillető helyet. Konferenciákat szerveztünk, kiadvá-
nyokat jelentettünk meg, pályázatokat, tervezeteket készítettünk, s 
ha a koncepció átütő sikerét nem is tudtuk elérni, talán nem túlzok, 
ha a mi kezdeményezésünk eredményének is látom ma a néphagyo-
mány különböző szinteken, formákban és eltérő színvonalon történő 
iskolai oktatását. A minisztériumtól nagyobb támogatást csak a ha-
zai nemzetiségek közművelődését segítő osztályunk kialakításához 
kaptunk. Ehhez képest a határon túli magyarokkal való kapcsolat-
tartásra csupán saját szűkös forrásainkból fordíthattunk. Pedig hal-
latlanul fontos lett volna – s az mind a mai napig –, hogy az intéz-
ményi háttérrel szinte egyáltalában nem rendelkező határon túli ma-
gyarság közművelődési célokat felvállaló civil szervezetei minél több 
szakmai ismerethez juthassanak a Magyar Művelődési Intézet segít-
ségével. Ennek érdekében rendeztünk 1994-ben nemzetközi tanács-
kozást a kisebbségi kulturális autonómiáról, ahol a határainkon túl-
ról érkezett magyar és a hazai nemzetiségi szervezetek képviselői „el-
ső kézből” hallhatták, hogy Európa „szerencsésebb felén” – Belgi-
umban, Dániában, Finnországban, Hollandiában, Olaszországban, 
Spanyolországban – mit és miként oldottak meg a kisebbségek kultu-
rális autonómiája terén – és mi az, amit ott sem sikerült kiharcolni-
uk. Két esztendő múlva pedig – akkor már nem igazgatóként – 
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Kecskeméten szerveztem találkozót a határon túli magyar kulturális 
közösségek számára, ahol az Intézet munkájába való bekapcsolódá-
suk lehetőségeit beszéltük meg. Büszke vagyok továbbá arra is, hogy 
az Intézet Népi Iparművészeti Osztálya számára 1995-ben sikerült 
méltó módon felújítanunk és ízléses kiállítótérré alakítanunk a Szil-
ágyi Dezső tér sarkán lévő helyiséget.” 

De az Intézet – és általában a közművelődés – helyzete mind 
nehezebbé vált. Egyre távolabb kerültünk a barlanglakó elődünk ko-
rában uralkodó állapotoktól. Kristó Nagy István szellemes megálla-
pítása szerint ugyanis „utoljára akkor részesült arányosan a ’kultu-
rális szféra’ a megtermelt javakból”. Az időben ugyanis a zsák-
mányból a vadászok ugyanakkora részt kaptak, mint a mágus, aki 
kultikus cselekedetével járult hozzá a sikeres vadászathoz: amatőr 
képzőművészként felrajzolta a barlang sziklafalára a bölény képét. A 
bölény azóta gyorsabban fut, egyre mérgesebben védekezik és – egy-
re soványabb. A kőbunkós vadászok pedig egyre kisebb részt hagy-
nak a sziklarajzot készítő művészeknek. Mert nem tudják, de nem is 
nagyon akarják tudni, hogy a sziklarajzok varázslata nélkül keve-
sebb lesz a zsákmány. És nem gondolnak arra sem, hogy néhány 
tízezer év múlva nem a jóízűen fölfalt bölények lerágott csontjait, 
hanem a fennmaradt sziklarajzokat fogja értéknek tekinteni az utó-
kor.  

 
1995-ben rajtam kívülálló okok miatt lemondtam az igazgató-

ságról. Azóta Földiák András, Beke Pál és Borbáth Erika követ-
ték egymást az Intézet élén, vállalva az ezzel járó keservesen szép – 
vagy talán szépségesen keserves – feladatokat. Az eltelt tíz esztendő 
alatt kezdődött meg és fejeződött be a Budai Vigadóban az a nagy-
szabású átrendeződés, aminek eredményeként az épületben működő 
Magyar Állami Népi Együttes köré, új vezetéssel kialakították a 
Hagyományok Házát, átszervezve hozzá a Magyar Művelődési In-
tézet Népművészeti Osztályát, majd 2003-ban Népi Iparművészeti 
Osztályát is. Ez ugyan „tisztábbá” tette az Intézet profilját, de meg-
fosztotta azoktól a munkatársaktól és kapcsolatoktól, akik és amik jó 
ideje emblematikus alakjai és gazdagító forrásai voltak a hagyományt 
őrző és éltető tevékenységnek. Persze tudjuk, hogy bizonyos fáknak 
jót tesz, ha időnként megnyesik, s ez által újabb, hasznosabb erőfe-
szítésekre késztetik. Más fák viszont nehezebben viselik a tarolást.  

Az ily módon megnyesett Intézetben azóta többféle koncepció 
fogalmazódott meg. 

Beke Pál igazgatói elképzelésében a helyi kulturális stratégiák 
kidolgozását és bizonyos intézeti funkciók társadalmasítását tar-
totta a legfontosabb feladatnak. El kell kezdeni – írta pályázati kon-
cepciójában – „a szakmai integráló szerepkör intézeti megszervezését 
és megvalósítását, a közművelődési, közösségi művelődési szakma 
elkülönülten cselekvő halmazainak egybe-szervezését.” „Reményt 
látok – írta 2001-ben – egy kulturális stratégiákkal foglalkozó, a kö-
zösségi művelődést helyben, tudatosan előre-tervező gyakorlat kiala-
kulására, a művelődési otthonok társadalmasítottsággal való meg-
mentésére, a népművelési munkának az emberek igényeihez való 
igazítására.” „… ha sikerül fejlesztési, kutatási feladatok megoldá-
sával, az oktatás befolyásolásával, a nemzetközi kapcsolatok tudatos 
építésével ismét fontos szervezetté tenni a Magyar Művelődési Inté-
zetet, akkor előkészített állapotban kezdhetjük el az országos és he-
lyi, kulturális, közösségi, humán stratégiákkal foglalkozó, valóban 
szükséges állami intézmény felépítését.”  

  
2004 márciusában a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériu-

ma elfogadta a Magyar Művelődési Intézet új Alapító Okiratát, 

amely meghatározta az átszervezés legfontosabb szempontjait, és a 
működés fő területeit. Ez lett az alapja az Intézet „megtartva fejlesz-
tő” programjának, ami a következőkben foglalható össze.  

 
•„A szolgáltató rendszer működtetésével fejlesztő hatást gya-

korolni a települések közművelődési tevékenységére, a közkultúra 
helyzetének fejlesztésére, a megyei szakmai és térségi feladatokat el-
látó intézményekkel, szervezetekkel együttműködve elősegíteni a 
gyors információáramlást, a közművelődés szervezetrendszerében 
partnerként együttműködni a kihívások és a napi problémák megol-
dásában.” 

• „Módszertani tevékenységgel a mindennapokban szakmai biz-
tonságot nyújtó, sokoldalú szakmai tanácsadást biztosítani a 
közművelődési szakembereknek és azoknak az önkénteseknek, akik 
kiscsoportokban, civil szervezetekben dolgoznak. A tanácsadás 
rendszerében segítséget nyújtani a döntés előkészítések szakszerűsé-
géhez. Tevékenységébe beépíteni a nemzetközi tapasztalatokat, s 
azok meghonosításában közreműködni.” 

• „A közművelődés, a közkultúra szervezetrendszerének és te-
vékenységének kutatásával elősegíteni a megalapozott, szakszerű 
döntéseket, hozzájárulni a közkultúra hatékony szakmai érdekérvé-
nyesítéséhez.” 

• „A település és a területfejlesztés érdekében meghatározott szerve-
zetrendszert működtetni, amely lehetőséget biztosít a közkultúra szerep-
lőinek a hatékony térségi érdekképviseletre, a döntések felhasználóközeli 
helyi szakértelmen alapuló meghozatalára, a térségi sajátosságoknak 
megfelelő fejlesztések megvalósítására.” 

• „Széleskörű kapcsolatrendszert kiépíteni a hazai közművelődés 
résztvevőivel, a fenntartó minisztérium vezetőivel és munkatársai-
val, közművelődési intézményekkel, kiemelten a megyei intézmé-
nyekkel, a közművelődési szakmai szervezetekkel, az amatőr művé-
szeti szakmai szervezetekkel, az országos hatáskörű társintézmé-
nyekkel, a szakmaközi tevékenységekben érintett országos és regio-
nális határkörű intézményekkel, nemzetközi szakmai intézmények-
kel és szakmai szervezetekkel.” 

 
Vajon mi valósult meg a másfél évtizedes tervekből és álmokból 

és hogyan? Mi nem valósult meg és miért? Ezekre a kérdésekre a 
koncepciók kidolgozói és megfogalmazói tudnának – ha tudnának – 
választ adni. Vagy tudnak majd, amikor lesz megfelelő távlatuk, rá-
látásuk a közelmúlt eseményeire és eredményeire. Úgy érzem tehát, 
ma is időszerűek Földiák András gondolatai, aki az Intézet első öt-
ven esztendejének történetét bemutató feldolgozását a következőkkel 
zárta, a rendszerváltást követő időre gondolva. „Számos illúzió ele-
nyészett, a korábbi cselekvési formák elbizonytalanodtak, a pártpoli-
tikai és ideológiai megosztottságok a nyolcvanas éveknél jóval erő-
sebben szóltak bele a szakmai mindennapokba. Tudtuk, hogy nehéz 
lesz, mégsem hittük volna, hogy ennyire meg kell szenvedni az át-
alakulásáért. Van-e egyáltalán tere, fedezete és hiteles cselekvési 
formája az értelmiségi szándékoknak? – sokan teszik fel ezt a kérdést 
maguknak és nem mindenki találta még meg a választ. Eddig talán 
túlságosan természetesnek találtuk, hogy az általunk becsült értékek 
fontosságát be kellene látni a társadalomnak. Ez most egy szabad vi-
lág, ezeket az értékeket eltiporni is szabad. De az érvényesítésükért 
tenni is szabad. Több meggyőző erő, jobb ügy-menedzselés, na-
gyobb elkötelezettség szükséges hozzá, mint gondoltuk.” 

A feladat és a munka célja és értelme azonban – teszem hozzá – 
változatlan. Az emberi élet tartalmasabbá tételét szolgáló tevé-
kenységek – közvetlen és közvetett eszközökkel történő – szakmai 
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és emberi gondozása, segítése folyik itt, immáron hatvan eszten-
deje. 

 
A Magyar Művelődési Intézet hajója tehát – ahogy Szél Jenő 

mondotta, Párizs városának jelmondatára gondolva – „hányódik a 
hullámokon, de nem merül el”. 

„Fluctuat, nec mergitur!” 
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